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Verantwoording
Onmiddellijk na de bevrijding zette zich August Vermeylen met de hem eigen
doortastendheid aan het werk, om het plan van een Vlaamsch Tijdschrift, dat hij in
den oorlog ontworpen had, te verwezenlijken. Hinderpalen in verband met de
stoffelijke uitgave kwamen hem hierin derwijze stuiten, dat aan de vooravond van
zijn schielijke uitvaart, de verschijning nog steeds in het vooruitzicht was gebleven.
Dan hebben vereerders van den grooten Doode den afgebroken arbeid overgenomen.
En zij hopen hem te kunnen doorvoeren in den geest van den Stichter, met de
bescheidenheid die hun daarbij betaamt, maar met den moed en de getrouwheid, die
zij den gevallen vriend verschuldigd zijn.
In de meening van Vermeylen moest het tijdschrift ‘algemeen’ zijn, en hij bedoelde
daarmede dat alle gebieden van het geestelijk leven zouden bestreken worden. Doch
bovenal, en hoe het zich alzijdig mocht ontplooien, het zou gericht blijven op de
nooden en de droomen van den levenden mensch. Heeft hij niet, deze mensch,
eenigermate in zich, aan zich, den waren mensch verloren? In uw doen en denken,
uw voelen en begrijpen, uw zorgen en genieten, zoek met de drift der ziel, tot gij
hem vindt, den mensch. Naar deze betrachting die alle strijden genadig maakt, alle
smarten lenigt, en alle liefden bekroont, zou dan het Algemeen Tijdschrift Diogenes
worden geheeten.
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De huidige redactie wacht zich wel een dergelijken opzet in zijn edelheid te schenden.
Maar wij wanen ons niet uit de asch van den vervlamden feniks op te staan, al voelen
wij ons ook gedragen door de vuren van zijn nest. En wij laten de onderneming, die
thans onder nederiger verantwoordelijkheid is gekomen, met zediger vlag van stapel
loopen.
De programmatische regeling daartegenover aanvaarden wij zooals haar Vermeylen
had bepaald. Wij brengen aldus in bonte verscheidenheid en zoo degelijk als het onze
medewerkers zullen vermogen (die trouwens ook Vermeylen's medewerkers waren):
literair proza, poëzie, tooneel, essays over allerlei onderwerpen, kronieken van allerlei
aard, en een varia-rubriek, die vooral op levendigheid is afgestemd. Indien een
zulkdanige uitvoering van het aanvankelijk plan ons in het bereik van onze krachten
is voorgekomen, angstvalliger staan wij vóór den geest, die ons werk in zijn
geheelheid moet wijden. Een tijdschrift zonder eigen klimaat, zonder eigen
verhevenheid en afstraling, zonder eigen tijd en eigen wereld, wij weten maar al te
goed dat het de besteede inspanning niet loont. Wij zouden van de opdracht, hoe
vereerend ook, hebben afgezien, als ons niet een kans tot slagen was toegeschenen
uit de lichtende schim van hem, die, aan 't krieken van onze taak, 't gezag en de
leiding had. Dat ons zijn woord ontbrak, zijn blik, zijn goede hand, het heeft ons in
't begin ontmoedigd. Maar eens de nevelen van 't ontroerd gevoel verzwonden, het
hart bekoeld, en het brein in zijn nuchterheid hersteld, hebben wij den weerschijn
van zijn bestorven wezen zien verrijzen in zóó heldere gedaante, als wij 't nooit van
hem in leven mochten ervaren: een mensch, tot zijn elementair verschijnsel herleid,
ontbloot van allen sier, en stralend nu van zijn eenvoudige waarheid.
In het teeken van die waarheid hebben wij, gelijk daglooners die weten waar het
voortaan om gaat, den arbeid ingezet.
August Vermeylen's evolutie is, onder alle oogpunten, merkwaardig. Van den aanvang
af, gestadig, in tragen en onafwendbaren voortgang, vordert zij naar viering van eigen
gaven, naar volmaking van eigen wezen, naar volvoering van eigen levensdroom.
Die lijn is feilloos. Zij verraadt aarzeling,

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

3
noch inzinking, noch stootigheid. Zij is gaaf van loop als van inzicht. En wanneer
de dood haar komt breken, merkt men plots dat alles is bereikt. Het is een leven
zonder slordigheid, zonder afval, zonder schuim. De doode heeft niets in zijn dagen
vergeten. En wat hij ons achterlaat, het ligt rein en stevig afgewerkt, methodisch
geordend, een legaat zonder hinderlagen. Ik heb meermaals, van menschen die het
goed meenen, hooren zeggen dat een zoo onberispelijke levensloop, een zoo
onafgebroken stapeling van voorspoed toch alleen hun te beurt valt, die met den helm
zijn geboren. Zeker, ik ook heb den indruk dat Vermeylen een gelukkig mensch is
geweest. Maar, als hem ook niets door het lot werd geweigerd, dan is het hoofdzakelijk
omdat hij alles heeft bevochten, gewonnen, en verdiend. Niet op het rad van avonturen
zet hij zijn kansen. Maar op de duchtig beproefde werkelijkheid. Hij strijdt zijn leven
als een geschoolde strateeg. Niet als een geniale waaghals. En deze vaststelling geldt
voor al de aspecten van zijn activiteit.
Zijne universitaire opleiding opent voor hem eene wetenschappelijke carrière, die
hij om zijn aangeboren geschiktheid niet slechts schitterend aflegt (wat zoo velen
geheel nutteloos vermogen) maar waarlangs hij zijn kritisch inzicht tot hooge
scherpheid opdrijft en zijn rede aanzienlijk verrijkt. Het heeft ons wel eens verschrikt
(van de Woestijne, Toussaint en mij, onder andere) dat hij ons, door de aldus
verkregen toerusting, vreeselijk ‘superieur’ ging aandoen. Het kwam zelfs op een
dag zóó ver, dat er als een kloof ons van hem verwijderde, en dat wij ons hulpeloos
voelden, en minderwaardig. Deze gewilde distantie werd echter zeer zeker door ons
verkeerd begrepen. Zij was een vorm van de gestrengheid waarmede hij alles en
iedereen wikte en woog, die hij op zich zelf even hard als op anderen toepaste, die
sindsdien door de jaren even is gaan milderen, maar die hij nooit geheel heeft afgelegd.
Onze betrekkingen met hem, ten tijde van Van Nu en Straks, waren daardoor niet
zeer bemoedigend, doch dan kwam Prosper van Langendonck tusschenbeide, en
nooit heeft Vermeylen aan een wenk naar goedheid weerstaan.
Als wetenschappelijk man, inzonderheid als kunsthisto-
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ricus, huldigt Vermeylen de methoden van het Vrij Onderzoek. Onbevangen nadert
hij de feiten. Geen vooropgezette stelling komt ooit den gang van zijn betoog
forceeren. Hij schuwt tendenz en paradoxie. Hij wankelt noch laveert. Het licht dat
hij ontdekt, dat hij ervaart, dat hij wint op de duisternis, het is het éénige wat is, en
hem bezielen kan. In zijn edele proefvluchten naar de hoogten, als in zijn taaie
pegeltochten naar de diepten, de waarheid zoekt hij, en 't is de waarheid die hem
drijft. Het zal lang in de geschiedenis van het Vlaamsche woord erkend blijven, dat
geen Vlaming ooit waarheden in volmaakteren vorm heeft vastgelegd. Deze zuivere,
ongeëvenaarde formuleering is aan den bodem van zijn diepen ernst geboren.
Ernst en eerlijkheid zijn begrippen die elkander dekken. Ik herinner mij dat, toen
hij de Kritiek van de Vlaamsche Beweging geschreven had, hij in oneenigheid
daaromtrent met Prosper van Langendonck geraakte. Deze verweet hem dat hij
tegenover de voormalige flaminganten (en de oudere Prosper had met hen gestreden
en geleden) ‘niet rechtvaardig’ was geweest. Het woord heeft lang gezweefd vóór
Vermeylen's geweten. Wij hebben het dan ook spoedig beleefd, dat hij de gewraakte
onrechtvaardigheid in 't openbaar herstelde... Ik herinner mij insgelijks uit die verre
jaren, dat Vermeylen voor mij zonder omhaal, als iets dat naar zijn oordeel geen
verder betoog verdiende, verkondde dat ‘vele van van de Woestijne's verzen
onverstaanbaar waren’. Hij zei eenvoudig: ‘Ik versta die verzen niet’. Maar even
eenvoudig verklaarde hij ons een tijd nadien dat hij zich op het aanvoelen ervan had
toegelegd, en dat zij ‘zeer schoon waren, en van een verheven poëzie’.
Want deze moeizame zoeker naar waarheid, was ook een moeizame zoeker naar
schoonheid. Niet alleen in zijn merkwaardige kritische beschouwingen over kunst
en literatuur. Vooral, wil het mij toeschijnen, in zijn scheppend werk, in zijn verhalen,
in zijn roman, en zeer zeker in zijn Wandelende Jood, die om zijn geestesdiepte en
zijn warmte van gevoel, zijn beeldingsweelde en zijn onberispelijken vorm, als een
meesterstuk van Nederlandsch proza zal blijven geloofd. Ook daar is opvallend de
ingetogenheid van de wor-
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dingsfaze, de moeizaamheid van de compositie, de vastheid van het schrift. Vermeylen
zelf heeft telkens deze trage arbeidzaamheid onderlijnd, als wilde hij den lezer
waarschuwen voor overhaasting. Ik echter lees de grondige beteekenis van die
vermaning als volgt: Ik ben niet handig, niet vlug, niet overvloedig, en ik heb niets
weg te gooien, - maar ik geef wat ik heb, en in de hoogste mate van mijn denken en
mijn kunnen, en ik haat wat onvoldragen is en oppervlakkig, en nooit verkoop ik
‘knollen voor citroenen.’
De lessen die August Vermeylen ons geeft in zijn kunst even zoo voorbeeldig als
in zijn betoog, zijn de kostbaarste die wij na Gezelle van wie ook in Noord of Zuid
hebben ontvangen. Hij heeft de sentimenteele rhetoriek aangeklaagd, de esthetische
verkalking, de ziellooze fraaiheid en de ijdele artisticiteit, al woekerend gewas dat
onze letteren verstikt. Hij heeft gepleit voor echtheid, eigenheid en eenvoud, gewezen
op de noodzakelijkheid van levensstijl, en langs dien weg beloofd dat eens een nieuwe
tijd van Vlaamsche schoonheid zou aanbreken.
Dat wij hem ondertusschen zien, als politieker, den kamp aanbinden voor sociale
rechtvaardigheid, het stoort in onze oogen de eenheid van zijn levensarbeid allerminst.
Integendeel, het vult haar aan. Als deelgenoot van een elite, die in het verleden maar
al te vaak hare plichten ten aanzien van de minderen heeft verzuimd, voelt hij zich
des te dringender op maatschappelijke solidariteit aangewezen. De aldus
veropenbaarde verantwoordelijkheid neemt hij met ijver op. Sommigen zullen
oordeelen dat voor een man van dergelijke kultuur en een zoo zuivere gevoeligheid,
het ongeurig politiek strijdperk de passende arbeidsruimte niet bieden kan. Doch
Vermeylen heeft daarbij naar inniger geluiden het oor geleend: naar de stem van zijn
geweten, naar de stem van zijn hart. En deze mensch heeft zich vrijwillig van elk
billijk voorrecht, van elk hooger gezag beroofd, om in een gevoel van menschelijke
gelijkwaardigheid, van menschelijke liefde, op te staan in dienst van de gemeenschap.
Ook hier heeft hij zijn droom om een betere wereld nagestreefd, een wereld waar
wederzijdsch hulpbetoon de orde vestigt, en vrijheid de krachtige waarborg is voor
tucht. Wel heeft hij alzoo, tot
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wijzeren ouderdom gegroeid, het anarchisme van den jeugdigen beeldstormer
afgezworen. Want deze man van wil heeft nooit geaarzeld den stap te doen, dien zijn
rede gebood.
Wie mij nu vragen mocht: wat heeft hij, de ruime, de alzijdige, de evenwichtige, het
hoogst gehuldigd: de waarheid die hij gezocht heeft? de schoonheid die hij geliefd
heeft? de vrijheid die hij bevochten heeft?... Ik zou antwoorden: de Menschheid met
wie hij geweend heeft.
En dit is wat mij, toen hij daar lag, een lijk, in het serene winterlandschap, dit is
wat mij tot in den afgrond van mijn wezen heeft gesmart: niet dat ik een leermeester,
een kunstbroeder, een vriend - maar een Mensch heb verloren.
Ik hoor hem, op een van die heete uren, waar de woorden gelijk vlammen uit de
oogen slaan, ik hoor hem Mickiewicz aanhalen: ...dat aan de bron van alle leven de
natuurlijke Godheid troont, niet de hongerige afgoden, die bloedige offers eischen...
want, zegt Adam Mickiewicz, God straft de dienaars van zulke afgoden met de
wreedste aller geesels: de verknechting!
En ik weet nog hoe wij beiden bleek zijn geworden, toen daar iemand (hij of ik...)
aan toevoegde: Wie in het aanschijn van den Dood is gekomen, en zijn bloed plots
heeft voelen stilstaan, - hij kent nog niets van den angst die een geweten beklemt
dat, in de sferen der gedachte, strijdt om vrij te blijven!
Deze aanteekeningen over Vermeylen heb ik gezameld tot een Verantwoording der
redactie, die het Nieuw Vlaamsch Tijdschrift de wereld instuurt. De figuur van den
Stichter, zijn houding, zijn idealen, zij zijn al te saam wat wij ons, bij den aanvang
van de onderneming, voorhouden als een baken. Als een vaste en betrouwbare burcht.
Wij zullen het licht, dat van daar wordt afgeworpen, niet uit de lijn van onzen koers
laten gaan.
HERMAN TEIRLINCK.
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DE TAAK
is het inleidend artikel
dat August Vermeylen schreef
enkele dagen vóór zijn dood
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De taak
Zooeven snorde een Vl over ons. De blinde verdelging die ons elk oogenblik kan
overvallen, beginnen wij als een gewoon iets te aanvaarden. Het stelt ons gelijk met
heel een lijdend menschdom. De aarde beeft, de mensch zal toch niet vergaan.
Ondertusschen zit ik hier en doe wat ik doen kan: schrijven over mijn hoop op een
betere toekomst. Hopen, eeuwige steun!
Wie durft er nog veel voorspellen? Er zijn ontelbare machten aan het werk,
zichtbare en ongeziene, en machten in wording, die we onmogelijk kunnen berekenen.
Alles wankelt, twijfel omprangt hart en geest voor de groote vraagstukken die ons
bedreigen, en vooral die vraag, die feitelijk alle andere in zich sluit: wààrom leven
wij? Waartoe moet het leven zich richten?
Dit althans weten we zeker: de wereld zal na dezen oorlog een gansch ander
aanschijn hebben. Het zij me toegestaan te gelooven, dat uit reactie tegen den
totalitairen Moloch-Staat, de enkele mensch weer tot zijn recht zal komen, met die
bekoorlijke maat van zelfbeschikking en vrije beweging, die de vorming van een
echte elite onder alle standen mogelijk maakt, en dat tevens de onafzienbare
wereldnood, de heeling van wonden die niemand gespaard bleven, een sterk gevoel
voor onderling hulpbetoon, voor samenhoorigheid zal gebieden: zooals geen natie
nog op absolute oppermacht zal kunnen bogen, en kleine landen
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zich min of meer bij ruimere geheelen moeten aansluiten, zoo zal ook het ongebreideld
individualisme wegzinken met het kapitalistische stelsel en zijn liberale economie.
Dat geloof ik vast, omdat de algemeene ontwikkeling sedert eeuwen daar in
hoofdzaak naartoe leidt: een menschwaardiger leven voor het individu in een
ordelijker gemeenschap. Zij leidt er naartoe met veel ups en downs, en wel eens een
tijdelijken achteruitgang. God schrijft het rechte met kromme lijnen, zegt een
Portugeesch spreekwoord. Maar wat beteekenen vijftig of vijfenzeventig jaar?
Accidenten zijn van weinig tel, vijfhonderd jaar beteekenen eerst wat.
Het christendom had iederen mensch een onsterfelijke ziel toegekend; op het eind
der middeleeuwen groeit het besef van de persoonlijke zelfstandigheid; de renaissance
grondvest dan het humanistisch ideaal, den harmonischen mensch, meester van zijn
evenwicht, lichaam en geest één, midden in een wereld waarop hij den stempel van
zijn wil heeft gedrukt; die opvatting, die een geleerden stand eigen was, is stilaan
verder doorgedrongen; de burgerlijke omwenteling vertaalde die door: ‘vrijheid,
gelijkheid, broederlijkheid’: woorden die niet verwezenlijkt werden, en waarvan
alleen het laatste een wel bepaalden zin heeft. Is ‘vrijheid’ zichzelf bezitten, in de
omgeving die het best onze daad bevordert, wat is vrijheid dan voor den arme, den
ongewapende, den onbeschermde? Wat is vrijheid of gelijkheid voor de massa,
tegenover de feodaliteit van het geld? En hoe kan broederlijkheid rijzen uit het geweld
van verwarden strijd?
En toch!... De veroveringen van de techniek hebben nu de voorwaarden geschapen
tot een gemakkelijker bestaan voor allen, de rede drijft naar het eindelijke doel, dat
ten slotte van ethischen aard is: eenieder de mogelijkheid te geven, zoo ver zijn natuur
het toelaat, een ‘mensch’ te zijn, in de volledigste en edelste beteekenis. Den ‘mensch’
dien Diogenes met zijn lampje zocht...
Richten we het lampje op ons eigen land, waar ons trachten het vruchtbaarst kan
werken: bij al de problemen van den socialen heropbouw en aanbouw staan we daar
nog voor de bijzondere eischen van de ‘Vlaamsche Zaak’.
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Ik wensch me thans daartoe te beperken.
Het is beproefd, voor de opperste maatschappelijke taak een formule te vinden,
dus geldt deze ook voor de Vlaamsche Beweging, die slechts een onderdeel van de
algemeene maatschappelijke beweging is. Mijn beschouwingen hieromtrent huldigen
nooit een ander program: van ons volk een volk van echte menschen maken, die alles
zijn wat ze worden kunnen.
Het woord Vlaamsche Beweging roept in ons sommige heroïsche maar ook menige
onverkwikkelijke herinnering op. Van den eenen wereldoorlog op den anderen zagen
we allerlei oude kwalen weer opduiken, niet het minst de halfheid en kortzichtigheid
van degenen, die in een kleinen geestelijken kring voortploeteren. Onder de bezetting
hebben we daar genoegzaam de droevige ervaring van opgedaan. De over-overgroote
meerderheid heeft zich goed gehouden, maar daarnaast, die zelfs niet omgekocht
waren, vergaten te licht, dat de bezetter nog altijd de vijand was!
Ik druk me zoo behoedzaam uit, omdat allen niet over denzelfden kam mogen
geschoren worden en hun beweegredenen zeker van verschillenden aard waren, in
den heerschenden toestand van malaise. (Ditmaal zijn trouwens de Walen, die mede
op de zondaarsbank zitten, op zijn minst even talrijk.)
Maar houd ik slechts rekening met de ‘duitschkiljons’ die wellicht eerlijk meenden
de Vlaamsche zaak te bevorderen, en plaats ik me voor een oogenblik op hun
standpunt, buiten andere zedelijke bedenkingen om, dan treft die eenzelfde schuld:
hun gemis aan werkelijkheidszin. Want, gesteld dat ze wisten wat ze deden, dan
moesten ze toch beseffen, dat indien de Duitscher niet hier bleef, hun getimmerte
onverbiddelijk zou weggeveegd worden, zooals de vorige oorlog het voldoende
geleerd had, en dat, indien de Duitscher wel hier bleef, zij den weg baanden voor
Vlaanderens verduitsching, Vlaanderens verknechting.
Hopen we nu maar, dat we gezuiverd uit de crisis treden!
De flaminganten van den ouden stempel hebben zich weer aan versleten
romantische ideeën vastgeklampt: b.v. de idee van het ras, - alsof het ‘Germaansche
ras’ weten-
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schappelijk bekeken, iets meer was dan een fictie, en alsof die fictieve zoölogische
eenheid de diepste grondslag was van een cultuurgemeenschap. Ook de idee, dat een
cultuurgemeenschap noodzakelijk met de taalgrens moet samenvallen. Een gevolg
is, dat er dan weldra voor niets anders meer gevochten wordt dan voor de taal, in den
waan dat ons geluk, dat de volledigde bevrijding van haar afhangt, dat zij het begin
en het eind van een zich opdringende hervorming zou zijn, de factor die de geheele
stoffelijke en geestelijke welvaart van een volk bepaalt.
Zoo komt men er toe, zich soms geweldig in te spannen voor bijkomstigheden en
de hoofdzaak te verwaarloozen.
Hoe lang nog dat in den treure zeuren over kleine ‘taalgrieven’, waarom die
gemelijke manier, die ons zoo vervelend maakt, om altijd te vitten en aan te klagen,
terwijl de schuld ook wel aan onze eigen makheid ligt?
Een overblijfsel van dat minderwaardigheidscomplex, waar we ons schijnbaar niet
willen van ontdoen! Als we maar eens flink op onze beenen staan, dan kunnen we
onze innerlijke kracht zoo doen gelden, dat er van die taalgrieven eenvoudig geen
sprake meer is.
Onze bij uitstek negatieve houding heeft nergens zulk een kwaad gebrouwen als
in dien haat dien te velen België toedroegen. Hij was vroeger licht te verklaren, toen
we onderdrukt in onze onmacht gekluisterd lagen. Maar meer dan ooit mag hij
schadelijk voor ons zelf heeten; vooral waar we bedenken, dat ook Walen thans fel
op scheiding aansturen, omdat zij een overwicht van Vlaanderen beginnen te vreezen.
Ik heb elders (in ‘Het eerste Vlaamsche Socialistisch Congres’ van 1937, blz. 221-225)
uiteengezet waarom een breuk in het Belgisch staatsverband ook Vlaanderen in alle
opzichten deerlijk zou verarmen. De tijd is er niet naar, om grondgebied te
versnipperen, en federalisme ware eerst te rechtvaardigen als het op groote schaal
toegepast werd. We zullen het met de Walen wel vinden: het kan ons maar verheugen,
als zij ook, op hun taalgebied en naar hunnen aard, hun vrije zelfvolmaking nastreven,
- dan zijn we een natie die in de Europeesche beschaving op een eerste plan kan
staan.
Minder verweer en meer opbouwwerk! Rijker bloed in
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ons eigen organisme! Een juister inzicht in onze kracht en in onze verplichtingen.
Toen ik vijftig jaar geleden mijn kritiek der Vlaamsche Beweging schreef,
verloochende ik het parlementarisme. Op dat punt heb ik ongelijk gekregen: het
algemeen kiesrecht, de democratie, heeft ons veel verder gebracht. Thans zijn de
toestanden veranderd: van enkele bijzaken afgezien, hebben we geen nieuwe
‘taalwetten’ meer noodig. Met de wetten die we hebben, kunnen we alles doen wat
we willen. We moeten er hier en daar alleen voor zorgen dat ze eerlijker nageleefd
worden. Vooral in het Brusselsch onderwijs, een zaak van vitaal belang ook voor
België! Maar een besliste overwinning op dat terrein is eerst te bereiken, wanneer
het bewustzijn van de Vlaamsche bevolking wakker genoeg geworden is, en dat
wordt in de eerste plaats bereikt als de algemeene opgang van onze hoogere cultuur
eerbied afdwingt. We lijden nog onder den nasleep van historische omstandigheden,
die niet in-een-slag-en-omzien uitgeschakeld worden. Het heeft bijster weinig nut,
na te speuren wie er verantwoordelijk voor was: eigenlijk niet die of die
persoonlijkheid. En thans nog mogen we toch niet eischen, dat alleman uitsluitend
naar de zuivere rede zou luisteren! Een lange traditie laat zich niet in eens breken,
in ons zelf, helaas, evenmin als bij onze tegenstrevers.
Het valt zeker niet te ontkennen, dat menig invloedrijke post nog bekleed wordt
door heeren, die we graag elders zouden wenschen... Maar het eenig deugdelijke
middel om onze plaats in te nemen is, dat we over de krachten beschikken om die
heeren te vervangen. Ik herhaal het met klem: wij zijn sterk, zeer sterk, maar, waarom
het verzwijgen, nog niet sterk genoeg om overal meester te zijn in eigen huis. Het te
bejammeren helpt niet. Zien we de waarheid onder de oogen: wij hebben nu onze
universiteit, wij hebben onze academiën, wij hebben onze wijdvermaarde kunst en
onze imponeerende literatuur, maar onze cultuur is nog niet wat ze zijn moet. Zij
moet verdiept worden. Er valt voor ons nog veel van onze Noorderbroeders te leeren!
Want wij hebben nog geen stijl, geen levensstijl!
Een volledige cultuur wordt niet uit den grond gestampt: zij groeit. Groeit van
binnen naar buiten. In trouwe samen-
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werking kan een elk er het zijn toe bijdragen, door zelftucht en wil om groot te zijn,
een ‘mensch’!
Zooals Edward Anseele het eens op zijn manier in de Vereeniging van
Letterkundigen uitriep: het Vlaamsche volk is uitstekend deeg, weest gij de gist om
er een heerlijk koekebrood van te maken!
1 Januari 1945.
AUGUST VERMEYLEN.
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Het dwaallicht
Aan Paul en Jan Veen

I
Een ellendige Novemberavond, met een motregen die de dappersten van de straat
veegt. En mijn stamkroeg ligt, helaas, te ver in 't Westen om op te tornen tegen dat
kille gordijn. Voor het eerst sedert zeer lang, want de jaren vlieden, zal ik ditmaal
naar huis gaan, waar mijn ontijdige intrede beschouwd zal worden als een stap op
den weg die tot inkeer leidt. Alle begin is moeilijk en beter laat dan nooit, zal mijn
vrouw zeggen. Maar eerst nog een krant voor van avond bij 't vuur, want als ik niet
lees, werkt mijn zwijgen verkillend op mijn huisgenooten. Och, ik begrijp best dat
niets zoo drukkend is als de aanwezigheid van een die voor zich uit zit te staren alsof
hij alleen was, die nooit een grap vertelt noch iemand op den schouder slaat om hem
moed te geven in zijn kwade dagen, die nooit vraagt hoe gaat het, of ben je gelukkig.
Hier heb ik mijn winkeltje, dat ik al jaren bezoek en waar ik de oude juffrouw
voor de tienduizendste maal zal hooren zeggen wat zij van het weder denkt. Ja, geef
ik toe, regen. Motregen, preciseert zij. Ja, eigenlijk motregen. Want ik zou die
stalagmiet, waarvan ik de langzame vorming van naderbij gevolgd heb, voor geen
geld ter wereld durven tegenspreken.
- Kijk, drie rijstkakkers. En met dien hangenden snij-
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tand, die niet vallen wil, wijst zij naar de straat.
Waarachtig, als ik buiten kom en mijn kraag opzet voor een drafje naar de tram
toe, wordt mijn aanloop gehinderd door drie zwartjes die mij den weg versperren.
Bemanning van een Indiëvaarder, zooals men ze hier meer ziet drentelen. Oogen als
gazellen, lang, gitzwart haar, een katoenen pak dat mij huiveren doet en een zwart
staatsiejasje als voor een feestelijke gelegenheid. Een heeft een mutsje op, is iets
grooter dan zijn maats en schijnt de leider van 't gezelschap te zijn. Eerlijk gezegd
is er voor mij niet veel aan, want wij zijn die schilderachtige zwervers hier gewend.
Alles schön da gewesen. En ik wil immers naar huis, al is ook daar niets dat mij
roept.
- Sir, zegt de aanvoerder met streelenden blik en lokkenden glimlach.
Meteen stopt hij mij een stukje karton in de hand, wijst met zijnen fijnen
sigarillovinger en vraagt ‘where?’.
Wil men niet ingescheept worden, dan is het meest aangewezen, in een dergelijk
geval, beleefd ‘neem mij niet kwalijk’ te zeggen, even te grimlachen en meteen door
te loopen als een die haast heeft, want de ware gentleman moet in de eerste plaats
de kunst verstaan het vee ongedwongen op afstand te houden. Ik weet dat al een
heelen tijd, maar ben zeker te oud om mij nog aan te passen aan dien nieuwen,
zakelijken stijl, want ik neem het ding zoo lijdzaam in ontvangst als de eerste de
beste suffer doen zou. De zwartjes staan naast mij en wachten.
Bij nadere inspectie blijkt het iets als de bodem van een cigarettendoosje te zijn.
Er is met potlood een hobbelige tekst ingegrift waar ik zoo op 't eerste zicht
onmogelijk uit wijs kan worden. Dan maar even bij de winkelruit, waar het lichter
is. En na een laatste inspanning ontcijfer ik het raadsel: Maria Van Dam,
Kloosterstraat, 15.
Mijn krantenvrouw, die likkebaardt, maakt hare deur open en stelt hare kanselarij
tot mijn beschikking.
- Kom binnen, Mijnheer Verbruggen, hier ziet u beter. En wat vragen zij?
Zij neemt mij al dertig jaar voor een ander en nu is het de moeite niet meer waard
haar nog te zeggen dat ik Laarmans heet. Als de dag zal gekomen zijn, dat ik geen
kranten
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meer koopen zal, laat haar dan gerust een traan plengen op Verbruggen.
- Where is it, Sir? vraagt de zachte stem ten tweeden male.
Verduiveld, zoo eenvoudig is dat niet. Hoe moet ik dien zwarten broeder aan 't
verstand brengen waar de Kloosterstraat precies gelegen is. Ik behoorde wel een
plannetje te teekenen, maar onze geometrische lijnen zouden voor hen misschien
geenerlei beteekenis hebben. Dus zal ik probeeren het gauw even uit te leggen.
- This way. Derde rechts, tweede links, eerste rechts en dan een straat... een straat...
Hoe zegt men in 's hemelsnaam schuin in 't Engelsch? Want die laatste straat, die
het doen moet, loopt zoo min rechts als links. En het is bovendien een geniepige
straat met bochten in. En dan niet rechts, niet links, hervat ik, maar een straat... En
ik begin zoo geweldig te betoogen, dat voorbijgangers den regen trotseeren en weldra
een kring vormen die ons met belangstelling gadeslaat. Kort maken, want ik sta hier
als een impresario, met mijn krantenvrouw in den rug. Look here. En vooroverbuigend
maak ik met mijn voorarm een golvende beweging, waarop de toeschouwers naar
den grond kijken alsof ik daar iets te grabbel had gegooid. Do you understand? Want,
als zij het niet verstaan, kan ik het niet helpen.
- Yes, sir, thank you, verzekert mijn prachtig zwartje met een sierlijke buiging,
terwijl zijn twee makkers mijn gezicht ontcijferen, speurend naar de oprechtheid van
mijn bedoelingen. Een zegt iets in een zeer vreemde taal, de aanvoerder zegt iets
terug en ik zie, dat de indruk gunstig is. Zóó gunstig, dat de man met de muts even
in zijn jasje scharrelt en mij een doos cigaretten aanreikt, een van 't zelfde model als
het visitekaartje met de Mariaboodschap. Waarlijk, een fooi ontbrak er nog aan.
- For you, Sir, zegt hij.
Ik weiger zijn gift hartstochtelijk, maar voel mij ten zeerste gevleid omdat zij mij
onder zoo veel medeburgers hebben uitgekozen om bij te dragen tot de vleeschwording
van hun droom.
- 't Is zonde, meent een slagersjongen, geef het mij

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

17
dan liever.
Waar hij vandaan komt, weet ik niet, maar plotseling duikt een ruige kerel op, met
een ingedeukten neus en een schunnige pet, die zonder plichtplegingen mijn donkeren
vriend bij den arm beet pakt en een paar stappen meesleurt in een richting waarin de
Kloosterstraat van zijn verlangen zeker niet ligt. Het is iemand van den havenkant
waar zelfs die brutale slagersjongen instinctief ruimbaan voor maakt. Een waardig
exemplaar van het heerenvolk dat wij blanken immers zijn.
Ali Khan, want zoo heb ik mijn uitheemschen makker innerlijk gedoopt, maakt
zich vriendelijk los uit den oneerbiedigen greep en kijkt mij ondervragend aan, terwijl
zijn twee vrienden hun flikkerende zoeklichten op Ali richten.
- U schijnt de stad niet goed te kennen? De Kloosterstraat ligt immers dien kant
niet uit, kameraad? waag ik zoo behoedzaam mogelijk om dien sinjeur vooral niet
te brusqueeren.
- Kameraad van wie? bromt hij. Kloosterstraat, Kloosterstraat. En dat stuk karton
dat zij iedereen voorschotelen maar dat niemand lezen kan. Allemaal larie. Is dat nu
een weer om in rond te loopen, zooals zij gekleed zijn? Ik neem ze mee naar de Jolly
Joker in de Zakstraat, waar goedkoope meisjes zitten met zulke tieten.
Hij brengt zijn harige pooten voor zijn borst, opent de vingers tot klauwen en geeft
het volume aan.
- Come on, klinkt zijn striemende stem. It is time to go. En vooroverbuigend voegt
hij mij toe, dat hij, en geen ander, deze drie klanten heeft opgepikt.
Wat moet ik doen? Mijn zwartjes uitleveren of verder medewerken opdat hun
collectieve hoop in vervulling zou gaan. En zij snakken niet naar de Zakstraat maar
wel naar Maria Van Dam, dat lijdt geen twijfel. Als ik het echter durf bestaan zijn
Zakstraat op eigen gezag als onwaardig te verschoppen, dan raak ik misschien slaags
met dien vent. Het beste zal dus zijn hen zelf te laten kiezen.
- Luister. Daar - en ik wijs naar het Noorden - zijn de meisjes van lieveling en
centen. En daar - ik wijs in de richting van het beloofde land - is het meisje van de
cigarettendoos.
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- Neen, niet de meisjes van lieveling en centen, zooals u ze noemt, maar deze, zegt
Ali gedecideerd en in keurig Engelsch, zijn kartonnen talisman zwaaiend als een
standaard.
- Dan moet u die richting uit. Derde rechts, tweede links, eerste rechts en dan...
zigzag. U moet het zelf weten.
- Thank you, Sir. Hij nijgt als een adellijke dame en achter elkaar loopend, gaan
de drie op stap door den motregen in de richting van de derde rechts, geweldig
nagevloekt door den man met den ingedeukten neus, terwijl ik de tram ga nemen die
mij naar vrouw en kinderen voeren zal. Het heele verloop is mij meegevallen, vooral
het bondige slot, want het is meestal een lastige karwei om zich zwierig uit zulke
kleverigheid los te werken. En nog eens, ik wil naar huis met mijn krant om aldus
een aanvang te maken met het bewandelen van het pad der deugd.

II
Het stond zeker in de sterren geschreven, want mijn wagen wacht een heelen tijd op
zijn vertrekuur. Hoe het komt, besef ik niet, maar ik voel mij onbehaaglijk, als een
die iets op zijn geweten heeft. Van op het balkon kijk ik werktuiglijk naar buiten
waar het nu iets minder regent en opeens zie ik mijn drie zwartjes die uit den
bakkerswinkel van Jonkheer komen, ieder met een broodje in de hand waar zij gretig
in happen en om zich heen kijkend als om zich te oriënteeren. Zij schijnen te twijfelen
tusschen de Reyndersstraat, die de eerste stap is op den weg des heils en de Oude
Koornmarkt, die de muil is van een labyrint waar zij in kunnen ronddolen tot zij, bij
't krieken van den dag, weer naar hun schip toe moeten om er een nieuwe dagtaak te
beginnen. Nooit vinden zij de Kloosterstraat, nooit. En al vonden zij de straat, hoe
zouden zij nummer vijftien ontdekken, want voor hen moeten die cijfers van ons
hiërogliefen zijn. En opeens zie ik mezelf door het hart van Bombay slenteren,
lusteloos en gebroken.
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Het is nacht en op mijn katoenen pak valt een kille motregen. Ik dwaal straat in,
straat uit, door sloppen en bazars, zoekend naar Fathma die op mij zit te wachten
onder een roode lamp, in een huisje dat genesteld moet zijn in de zeven en dertigste
rechts, vijftiende links, negende rechts, zevende links en dan nog een bochtige steeg
door die ik nooit zal ontdekken. In de hand houd ik een zielig stukje karton waar
niemand op reageert want als een levende Ganges stroomt een duizendkoppige
menigte aan mij voorbij zonder mij ook maar een blik te gunnen. Opgestapt met een
hart vol hoop en een vlam in de oogen, sta ik nu voor de derde maal op den zelfden
hoek. Het is een kringloop zonder uitkomst en ik weet nu met zekerheid dat ik Fathma
niet vinden zal, dat ik haar nimmer aan het hart zal mogen drukken. Bij 't eerste
morgengloren draait zij hare trouwe lamp uit en werpt zich op haar divan, snikkend
omdat die meineedige blanke man niet gekomen is.
Ik moet toegeven dat ik mij al te gemakkelijk van die jongens ontmaakt heb en
mijn gesticuleeren, dat nog zoo goed als actueel is, komt mij reeds belachelijk voor,
vooral dat zigzag, want het is zeer onwaarschijnlijk dat zij mijn bedoeling begrepen
hebben. En die Maria Van Dam, waarvan zij den naam zoo geestdriftig in hun
kartonnen blazoen voeren, wie mag dat wel zijn. Zeker een volksmeisje, want ik kan
mij niet voorstellen dat drie koelies 's avonds aan den havenkant op zoek zouden zijn
naar een freule. Onder het volk vindt je echter verduiveld knappe mokkels die meestal
niet veel complimenten maken. En Maria is voor mij de mooiste van alle
meisjesnamen. Nu dat is bijzaak, want het gaat niet om mij maar om het lot van die
dolende stakkers.
Onwillekeurig spring ik van mijn tram en ga weer op mijn zwartjes toe die mij
dadelijk herkennen en met een glimlach als een dageraad welkom heeten.
- Een vreemde stad, zegt Ali; al de straten gelijken op elkander. Maar ik leg hem
met de hand het zwijgen op en verklaar dat ik mee zal gaan tot bij het meisje van de
cigarettendoos. Meteen loop ik vastberaden in de richting van de derde rechts, naast
Ali, gevolgd door zijn donkere, zwijgzame kameraden.
Zoo ben ik dan eindelijk de baan eens op met menschen
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die volkomen verschillen van de volksgenooten met wie ik gedoemd ben al mijn
dagen te slijten, althans met menschen van een andere kleur, die anders loopen,
anders groeten en lachen, misschien ook anders haten en beminnen, die in ieder geval
van onze beroemdste medeburgers nooit hebben gehoord en voor wie onze vorsten
en heiligen absoluut niet in tel zijn, dus zeer waarschijnlijk menschen naar mijn hart.
En nu deze drie zoo onverhoopt mijn pad hebben gekruist moet ik er onverwijld
uithalen wat er uit te halen is, want onze betrekkingen zullen kortstondig van duur
zijn.
Om met iets te beginnen, vraag ik of hij Maria al gezien heeft, want wie weet hoe
zij aan die eigenaardige visitekaart geraakt zijn en ik wil zekerheid hebben dat zij
geen fictie is maar een tastbaar iemand. Ja, hij heeft haar gezien. Of het een aardig
meisje is. Very nice, verzekert hij met overtuiging. Jong? Ik reken er namelijk op,
dat aan 't eind van onzen kruistocht geen oude kween voor ons zal opduiken. Ali
antwoordt bevestigend maar met een matigen klemtoon: ‘Een jaar of vijftien?’ Immers,
onze ideeën over jong en oud kunnen zeer verschillen en ik beeld mij in, dat deze
zwartjes het zoo nauw niet nemen met onze zedelijkheid. Want om mij nu uit te
sloven voor menschen met al de vooroordeelen die in ons Westersch lexicon staan,
daar bedank ik feestelijk voor.
- Neen, neen, verzekert hij lachend, met een afwerend handgebaar. Hij draait het
hoofd om en zegt iets in zijn taal, waarop ook zijn twee makkers als kinderen aan 't
lachen gaan.
- Veertien?
Ditmaal krijg ik een berisping van zijn bruinen wijsvinger en hij verklaart nu dat
zij iets als twintig moet zijn.
- Dat is beter ook, zeg ik vaderlijk, al valt het mij tegen.
- Beter voor de wet van de blanke menschen, preciseert Ali.
Dus geen vooroordeel. Hij buigt alleen noodgedwongen voor den Cerberus die
onze kudde in den pas doet loopen.
Hier in, want dit is de tweede links en het einddoel is bijna in 't zicht. Hield dat
ellendige regenen nu maar op dan was alles goed, want zijn wij niet op weg naar een
bruiloft? Eigenlijk behoorden wij een ruiker te koopen om daar
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niet met ledige handen aan te komen, maar in dit seizoen zijn er vooral chrysanten
en ik weet waarlijk niet of die feestelijk genoeg zijn sedert zij vooral gebruikt worden
om begrafenissen op te luisteren. Daar, naast dien van ouds bekenden slager, is ook
sedert jaar en dag een bloemenwinkel en even kijken kan in ieder geval geen kwaad.
De voorraad bestaat hoofdzakelijk uit sierplanten, maar na eenig zoeken ontdek ik
achteraan een mand met een soort bloemen die mij onbekend zijn maar waarvan het
vurig rood de stemming van mijn kameraden uitstekend illustreert. Het is echter de
vraag of bloemen wel vat hebben op iemand als Maria Van Dam en bovendien weet
ik allerminst of in Indië met bloemen gewerkt wordt. Bloemen of geen bloemen. Ik
krijg het benauwd van het twijfelen.
- Some flowers for the girl? vraag ik aan Ali, want ten slotte zijn zij het die in deze
het laatste woord moeten spreken.
Hij pleegt overleg met zijn vrienden en zegt dan dat het goed is.
Goed is, goed is. Dat vind ik geen antwoord. Mij kan het eigenlijk geen bliksem
schelen, geloof ik, want ik heb geen aandeel in de onderneming en ik vraag dus nog
even of zij er op gesteld zijn of niet.
- In ieder land moet men doen zooals de menschen die er wonen, beweert hij. En
of ik ze dan maar koopen wil, want zij worden hier nog al eens afgezet, omdat zij
met ons geld niet overweg kunnen.
Het ruikertje ziet er goed uit en is zoo bescheiden van afmetingen, dat wij niet te
veel opzien zullen baren bij tusschenpersonen die den toegang tot Maria zouden
kunnen versperren. Ali vraagt dadelijk hoeveel het gekost heeft en wil geen voet
meer verzetten voor ik het geld van hem aanvaard heb. Dan pas neemt hij de bloemen
in ontvangst en kunnen wij verder.
Ik wil nu weten of zij haar al lang kennen.
Neen, pas sedert vandaag. Zij was aan boord gekomen om zakken te verstellen en
zij hadden haar een sjaaltje gegeven, een pot gember en zes doosjes cigaretten. Nadat
zij dat alles aanvaard had, werd een afspraak gemaakt voor vanavond en toen het
eerste doosje ledig was had zij haren
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naam en adres op den bodem geschreven. Dus niet langs den weg gevonden. Daar
zit wel eenige waarborg in.
En wie van hen nu eigenlijk op haar verliefd was. Hijzelf of welke van zijn twee
volgelingen?
- Alle drie, verzekert Ali.
En als ik hem even beloer, want het kon wel een geestigheid zijn, spreekt uit zijn
aangezicht al de oprechtheid van een paard.
Ik kan mijn Westersche onbescheidenheid niet langer in toom houden.
- En of Maria hen werkelijk alle drie ontboden had?
Want dat zou getuigen van een zeldzamen ondernemingsgeest voor een meisje
van twintig.
Ja, alle drie. Zij had van ieder wat gekregen en tot dusver geenerlei onderscheid
gemaakt. En zij hadden geconcludeerd dat zij hen alle drie zou afkunnen.
Dat opent ten minste vooruitzichten en het lijkt pas een begin.
- Of zij geloofden dat zij op haren post zou zijn?
- Natuurlijk, zegt Ali; anders had zij onze geschenken immers geweigerd?
En zijn vertrouwen werkt zoo aanstekelijk dat ik nu op mijn beurt overtuigd ben
van Maria's offervaardigheid.
- Dit is de straat, verklaar ik. En hier is nummer vijftien. Hier zit het aardige meisje
jullie op te wachten.
En wij maken halt om het tooverpaleis te inspecteeren.
Ik kon nu wel afscheid nemen, want mijn christelijke plicht is volbracht en voor
de apotheose hebben zij feitelijk van mij geen bijstand noodig. Maar waarom niet
blijven? Waar plaats is voor drie is ook plaats voor vier, doch ik stoot die zondige
gedachte met geweld van mij af. Mijn kameraden zien er nochtans joviaal en hartelijk
uit en ik heb den indruk dat zij bereid zijn Maria als koek met mij te deelen. Neen,
neen. Ik wil enkel bij de eerste begroeting van mijn drie Romeo's aanwezig zijn, hun
nog even mijn zegen geven en pas naar huis gaan met mijn krant en mijn stramme
pikkels nadat de kroon op mijn werk is gezet.
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III.
Nummer vijftien blijkt een winkel te zijn waar niets anders te koop is dan vogelkooien,
want wat ik ook zoek, er is geen ander artikel in voorraad. Ik moet erkennen nooit
geweten te hebben, dat in onze heele stad zulk een winkel bestond, maar al ons gapen
kan niets veranderen aan die ongehoorde werkelijkheid. Die kooien zullen geen
injectieapparaten worden, maar blijven wat zij zijn. Van de nederigste kooitjes tot
schitterende geelkoperen kooien die minstens op papegaaien wachten, staande kooien,
hangende kooien, heel de etalage vol. Een keurige, zindelijke etalage, dat moet ik
toegeven, maar een eigenaardige specialiteit voor iemand als Maria Van Dam, dunkt
mij.
Ik zie dat mijn zwartjes minstens even verwonderd zijn als ikzelf. Zij kijken
elkander aan, wisselen een paar woorden en Ali toont mij nogmaals zijn stukje karton,
want contrôle dringt zich op. Dus kijk ik nog even uit plichtsbesef om dan te moeten
bevestigen dat de tekst volkomen klopt met het adres van deze eigenaardige
winkelzaak. Kan ik het helpen, dat hier geen tingeltangel is of iets als het huisje van
Fathma, met die roode lamp, dat ik in Bombay heb nagejaagd? Nu ja, tingeltangel
of niet, Maria moet te voorschijn komen, anders heeft ons loopen in dien motregen
geen zin gehad en het zal door die menschen nu eens niet gezegd worden dat zij
vergeefs op mij een beroep hebben gedaan. Er op los, heeren. Trouwens, waarom
zou Maria iets met die kooien te maken hebben, waar zij zeker nog meer lak aan
heeft dan wij met ons vieren. Zij kan hier best op een vliering wonen, in een kelder
of in eenige ruimte waar een bed kan staan, of een divan als bij Fathma.
Of ik binnen zal gaan met Ali om haar te ontbieden? Dan kunnen zijn maats zoo
lang voor de winkelruit blijven staan en nog een tijd van de etalage genieten, want
een delegatie van vier, waarvan drie zoo donker als de droes, kon de bewoners wel
eens doen schrikken. Die twee anderen zijn
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voorloopig toch niet meer dan figuranten en eenige omzichtigheid kan ook hier niet
schaden. Ali is tot alles bereid en wij gaan binnen. Ik sluit gauw de deur om de
electrische bel te doen zwijgen en ga wachtend bij de toonbank staan, terwijl Ali
gedecideerd met zijn ruiker naderbij komt. Zijn liefde maakt hem dapper, want hij
zit toch in een land van blanken waar menschen met een donkere huid niet meer in
tel zijn dan een fox-terrier.
Nu kan Maria ieder oogenblik verschijnen want in de grot van Lourdes is het
wonder óók gebeurd. Zij zit misschien tot over de ooren in haren gemberpot, moet
nog even hare wenkbrauwen retoucheeren, wat poeder en wat rouge bijvoegen, maar
dan treedt zij ons tegemoet met een vriendelijk ‘good evening’, want zooveel Engelsch
zal zij wel kennen. En kent zij dat niet, dan moet zij maar Vlaamsch spreken en dan
zal ik vertolken tot de laatste hinderpaal opgeruimd is. Dat zal een niet alledaagsche
conversatie zijn voor dat tot handelen wordt overgegaan.
In de achterkamer wordt eindelijk een stoel verschoven, de deur gaat open en een
dikke vrouw op jaren, zoo netjes en zindelijk als de etalage, waggelt den winkel
binnen. In ieder geval is dat volgens mij onze Maria niet maar op zijn best hare
moeder of een tante van haar, anders ben ik de Maharadja van Allahabad. Om zeker
te zijn, kijk ik mijn makker niettemin aan en vraag of dit the girl is, want met zulke
jongens kan men nooit weten.
- No, zegt hij, met afgrijzen in de oogen.
De vrouw, die blinkt alsof zij pas geboend was, staat nu vóór ons en deelt mij
spontaan mede, dat de groote papegaaienkooi nog niet gereed is maar zonder fout
Maandagochtend vóór de afvaart aan boord besteld zal worden. En of wij dat aan
kapitein Cunningham willen zeggen.
Ik weet niet langer of ik waak of droom. Ali zou de Kloosterstraat dus even goed
kennen als ik. Maar waarom heeft hij mij dan dat stuk karton getoond. Als een lokaas
om mij mee te troonen door dat hondenweer? Neen, dat kan ik niet gelooven. Hij
heeft de etalage immers aangegaapt alsof het de Niagara was en onderweg geen bek
opengedaan over eenige kooi. Toch vraag ik dadelijk of hij zoo 'n ding besteld heeft
om mee te nemen naar zee, dus of hij
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hier al geweest is, maar hij ontkent energiek en drukt er op dat hij alleen for the girl
komt.
Het mensch schijnt Engelsch te verstaan want zij vraagt hem nu zelf of hij dan
niet van de City of Rangoon is.
- Neen, zegt Ali; wij zijn van de Dehli Castle.
Voor mij is alles nu duidelijk, maar voor de kooienvrouw allerminst.
- Zoo, zegt zij droogjes. En wat of wij dan eigenlijk verlangen?
Ik zal nu maar met de deur in huis vallen.
- Wilt u zoo goed zijn, mevrouw, aan Maria Van Dam te zeggen, dat de heeren
van de Dehli Castle hier zijn en haar te vragen of zij ons ontvangen kan.
Want de begroeting althans wil ik meemaken. Zal ik haar de bloemen toevertrouwen
om die al vast aan Maria te geven als een voorbode van nog meer?
Zij kijkt mij aan als was ik een maanbewoner en vraagt dan wat ik gezegd heb,
zoodat ik mijn tirade herhalen moet.
- Maria Van Dam? Die ken ik niet. Wij heeten Pasmans.
Dat zij Pasmans heet, dat is tot daaraantoe, maar dat zij onze Maria niet eens zou
kennen, dat vind ik sterk. Of vertrouwt dat wijf ons niet! Want de eerste de beste kan
wel beweren dat hij van de Dehli Castle komt. Dan maar bewijsstukken voorleggen.
Ik vraag aan Ali naar zijn talisman, deponeer het heilig kartonnetje vóór haar op
de toonbank en wijs de tekst aan dien Maria goedgevonden heeft eigenhandig te
schrijven nadat de rook van hare laatste cigaret was opgetrokken, een officieelen
tekst die alle verdere discussie uitsluit.
- Toon het haar even, mevrouw, dan weet zij genoeg, want zij heeft het zelf
geschreven toen zij van ochtend aan boord was voor de zakken.
- Voor de zakken, zegt de zindelijke vrouw mij na, op een toon die mij een kleur
doet krijgen.
Zij gaat even tot in de achterkamer, keert terug met een bril en bestudeert
hoofdschuddend het stekelig monogram, eerst rechts en dan nog eens averechts, met
een degelijkheid die respect afdwingt.
- Dat kan ik niet lezen, mijnheer. En van Maria Van Dam heb ik nooit gehoord,
verzekert zij nogmaals, het
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stuk karton zoo behoedzaam van zich afschuivend alsof het haar melaatschheid geven
kon.
Bedaard wacht zij af of zij ons nog met iets anders van dienst kan zijn, kijkt dan
werktuiglijk in de richting van de straat en ontdekt blijkbaar onze twee hunkerende
makkers die hun zwarte gezichten tegen de winkelruit drukken en tusschen de kooien
door in onze richting spieden om op 't eerste teeken hun triomfantelijke intrede te
doen. Van de etalage schijnen zij hun buik al vol te hebben, want hun flikkerende
oogen zijn star op onze groep gericht. Het is hun aan te zien dat ieder zijn deel van
Maria best zal opkunnen.
Het mensch, dat nu zichtbaar achterdochtig wordt, werpt een blik op Ali, als om
te controleeren of hij van hetzelfde soort is als de twee die buiten staan, of wij dus
geen bende vormen die zich om strategische redenen in twee pelotons heeft verdeeld.
- Zijn die óók bij jullie? vraagt zij.
En zonder op antwoord te wachten gaat zij tot bij de deur van de zitkamer, roept
daar luidkeels Frans en komt dan weer achter hare toonbank staan als achter een
borstwering.
Er schijnt hier tucht te heerschen, want lang wachten moeten wij niet. Dadelijk
hoor ik dat de trap geweldig kraakt en Frans komt binnen, rustig, de handen in de
broekzakken. Hij lijkt sprekend op zijn moeder, ook wat zindelijkheid betreft, maar
is zoo groot en breed als onze nationale worstelkampioen. Als een zware schuit
stevent hij langzaam op ons af en als hij voor anker gaat, vraagt hij met een
hoofdbeweging wat er aan de hand is. Hij is blijkbaar meer een man van de daad dan
van het woord. Zijn moeder wenkt met de oogen in de richting van de winkelruit en
verklaart, dat volgens ons, een zekere Maria Van Dam zich hier, in het huis van de
Pasmansen, genesteld zou hebben. Dat zij gezegd heeft nooit van dat meisje te hebben
gehoord, maar dat wij aandringen en haar dit stuk karton, waar geen mensch uit wijs
kan worden, onder den neus hebben geduwd.
Principieel klopt haar rapport met de waarheid, maar onder den neus geduwd is
hatelijk en overdreven, want zij
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kan niet ontkennen dat wij correct en beleefd geweest zijn. Maar Frans schijnt genoeg
te weten en allerminst geneigd te zijn zich in ons geval te verdiepen, want hij kijkt
mijn zwartjes aan als waren zij snot, smijt onzen talisman tegen den vloer zonder
hem een blik te gunnen en bevestigt, op een toon die geen tegenspraak duldt, dat
onze bruid hem volkomen onbekend is.
Mij dunkt, dat ons niets anders rest dan den aftocht te blazen voor dat Frans er ons
uit helpt. Met een paar woorden dank ik moeder en zoon, Ali raapt nog gauw zijn
kartonnetje op en wij verlaten het verwenschte hol om op te stappen, met Ali's
replieken opnieuw in ons kielzog. Van uit het deurgat kijkt Frans ons na.
Om den hoek blijf ik staan, verpletterd van schaamte. Ik heb me dus, voor de
zooveelste maal, ingelaten met iets dat mij niet aanging in plaats van mij af te wenden
zooals redelijke wezens doen, om het fatum in zijn loop niet te hinderen. Helaas, de
jaren maken mij niet wijzer en ik ben niet opgewassen tegen den aandrang van mijn
onstuimig hart dat mij niet volgen wil op de glooiing van het verval. Wat moeten
mijn drie vrienden van mij denken? In plaats van een geurige, smachtende fee heb
ik niets anders voorgebracht dan dat afzichtelijk koppel. Moest ik mij daar het air
van een generaal voor geven? En dan die ellendige bloemen. Had ik niet beter gedaan
hun droom op staanden voet als een adder te vertrappen en de man met den
ingedeukten neus zijn gang te laten gaan? Mocht die dan niets verdienen aan het
stillen van hun nooddruft? Hij droeg toch het hart op de rechte plaats, want de regen
had hem dadelijk aan hun schamele plunje doen denken. Was hij dus niet de bode
van de Voorzienigheid en is die Jolly Joker wel zoo kwaad? Daar tenminste hadden
zij al lang met meisjes op den schoot gezeten in plaats van in dien motregen als
verdoemden een schim na te jagen. En ikzelf had al een uur thuis kunnen zijn zooals
het hoort, terwijl ik nu met onreine bedoelingen en een ledige maag loop. Maar wat
te doen? Ik kan dat doorweekte drietal toch niet plotseling aan zijn lot overlaten, al
zie ik niet in hoe ik ze drogen kan. Het beste zou zijn, dat zij nu maar spontaan
afscheid namen, dan werd een eind gemaakt aan ons bespottelijk

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

28
eedverbond en dan kon ieder zijns weegs gaan als hadden wij elkander nooit gekend.
Ik naar huis met die krant en zij met of zonder bloemen weer naar hun Dehli Castle
of naar de eerste de beste kachel toe, want zij moeten al te zeer afgekoeld zijn om
nu voor de Jolly Joker nog in aanmerking te komen. Het eerste woord moet echter
door die menschen gezegd worden anders zit ik straks bij den haard weer tegen mij
zelf te wrokken. Maar geen hunner geeft eenig geluid. Zij staan zwijgend naast mij
als om mij niet te storen in mijn bittere overwegingen.
Daar voel ik de tengere hand van Ali die mij behoedzaam aanraakt en als ik kijk,
wijst hij naar boven en zegt: ‘stars, good hope’. Ik sla de oogen op en aanschouw
een firmament dat één fonkeling is van sterren.
Vijg die ik ben. Je hebt gelijk, Ali, wij mogen niet versagen. Dat kreng heeft met
mij niet afgedaan en ik zal volharden op den ingeslagen weg tot zij, al was het
gebonden, aan uw willekeur is overgeleverd, tot dat sjaaltje en die pot gember
gewroken zijn. Zoo lang de soldaten bereid blijven, kan de aanvoerder niet
terugtreden.
Wat baat echter al die geestdrift, want onze stad is groot en de Maria's zijn talrijk.
Even nadenken. Het is toch niet aan te nemen dat zoo 'n snoes honderd percent
gelogen zou hebben en het zou dus best kunnen zijn dat zij hier ergens in de buurt
woont. Waarom niet in nummer vijftien van een andere straat bij voorbeeld, of hier
in de Kloosterstraat een en vijftig want er moet toch een kern in dien tekst zitten die
haar spontaan uit het hart is geweld. Anders kon zij wel Jeanne Goethals heeten in
plaats van Maria Van Dam en zoo iets zou toch om wraak schreeuwen voor God.
Om den kortsten weg te kiezen, stel ik voor op informatie te gaan bij de politie die
vlak in de buurt een filiaal heeft. Lukt het niet, dan blijft ons de troost niets onbeproefd
te hebben gelaten en dan slaap ik vannacht tenminste gerust. Er op of er onder. Ik
hoop van harte dat wij er het leven afbrengen.
Ali heeft mijn voorstel vertolkt en ik merk dadelijk, dat zij het onderzoeken als
een gewichtig iets, want nu volgt een gespannen gedachtenwisseling waar alle drie
aan deelnemen.
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Ja, als zij met blanke politie in aanraking komen, loopt het voor zulke zwalkers zelden
goed af en ik erken gaarne, dat ikzelf met weerzin beroep doe op eenig onderdeel
van den Staat, want er zit een onderwerping in die mij steigeren doet. Bovendien,
mijn zwartjes kennen mij niet en ik kan best een verkapte dienaar van de blanke
massa zijn.
Zoo sta ik hier nu terecht vóór kleurlingen. Iets zonder precedent. Zij vragen zich
natuurlijk af of ik zooveel vertrouwen waard ben en het is niet uitgesloten dat de
uitspraak voor mij ongunstig is, dat zij mij wraken en als een gebrandmerkte naar
huis sturen om op eigen krachten verder den nacht in te gaan. Vervloekt, als zij mij
dat durven aandoen dan wordt hier slag geleverd, want van mijn eergevoel zal ik
geen afstand doen. Ik heb al zóóveel over boord gegooid, dat ik wel eens kapseizen
kon, bij gebrek aan zwaarte.
Al is hun taal mij zoo vreemd als die van bromvliegen, toch hoor ik dat het vonnis
nakend is, want die laatste geluiden kunnen slechts beknopte adviezen zijn.
Zij bekijken mij nog eens goed en Ali verklaart dan eenvoudig dat zij met mij mee
zullen gaan.
Hebt dank, vrienden. Gij hebt mij een groote ontnuchtering bespaard en ik weet
nu dat gij bereid zijt mij te volgen, al ging ik naar de onderwereld. Vooruit dan maar.
Nu zij op mij bouwen als op hun God kan ik onmogelijk terug en ik geef het signaal
tot het vertrek. Twee voorop en twee achteraan, het hart vol hoop, onder een
sterrenhemel zonder motregen. Zoo hebben drie Koningen óók geloopen, heel lang
geleden.

IV.
Hier, bij dat plantsoentje waar een paar banken staan, is het bureau dat het doel is
van onzen tocht, en nu moeten mijn zwartjes maar weten wat hun te doen staat,
meegaan of buiten blijven.
Van op een afstand kijken zij naar de roode lantaren die een privilege van onze
politie is en onderwerpen de
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kwestie aan een laatste debat, een sissen en kweelen als van vogels in het struikgewas.
Als het verstomt deelt Ali mij de conclusie mede. Indien ik het goedvind, zal ik alleen
gaan terwijl zij op die bank mijn terugkeer zullen verbeiden. Blanke en donkere
menschen hooren niet bij elkaar, zegt hij met een fatalistisch hoofdschudden. Helaas,
je hebt gelijk, Ali. Ik zal doen wat ik kan en indien hare schuilplaats hier bekend is
dan zal, na deze laatste beproeving, onze laatste etappe geestdriftig worden afgelegd.
Ik geef ze ieder nog een hand en ga binnen, terwijl zij hun drie katoenen broeken in
't plantsoen op een druipende bank plakken.
In de wachtkamer, achter een tafel, zit een dikke agent en met dikke menschen
kan men meestal praten. Het is alsof hun verzadigd lichaam aan hun karakter een
zekere gulheid verleent, ofwel hebben zij hun zware pens aan hun gulheid te danken.
Hij bladert vreedzaam in een reusachtig foliant dat zijn heele tafel in beslag neemt,
kijkt maar heel even op en slaat een nieuw blad om. Een man die geniet van zijn
heerlijke kachel, een man met een goede spijsvertering die geen vlieg kwaad zou
doen, daar durf ik alles op verwedden. Ik neem mijn hoed af en wacht tot hij zal
goedvinden het woord tot mij te richten, want nu hij blijkbaar iets gewichtigs te doen
heeft, is het raadzaam hem te laten doorbladeren tot hij er genoeg van krijgt. Af en
toe aan zijn smakelijke vingers likkend, gaat hij door tot aan het laatste vel, slaat zijn
foliant dan toe, knoopt de lintjes van het kartonnen kaft zorgvuldig dicht en vraagt
eindelijk wat hij voor mij doen kan. Zijn vraag klinkt joviaal, als van een die bereid
mij diensten te bewijzen tot aan 't krieken van den dageraad.
Ik vertel, dat ik als privé detective op zoek ben naar een zekere Maria Van Dam
die waarschijnlijk hier in de buurt woont. Dat aan boord van de Dehli Castle een en
ander ontvreemd is ten nadeele van een drietal koelies en dat de agenten van de
reederij mij hebben opgedragen dat zaakje in het reine te brengen zonder de
autoriteiten met zulk een bagatel lastig te vallen. Die Maria Van Dam nu, zou mij
op het goede spoor kunnen brengen. En of hij soms niet kan nazien waar die
gehuisvest is.
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- En daar wordt een detective voor gemobiliseerd, zegt hij hoofdschuddend. Die
Engelsche reeders schijnen met hun geld geen raad te weten. Maar ik kan je helaas
niet helpen, collega, want je weet zoo goed als ik dat de registers van den burgerlijken
stand alleen op het stadhuis ter inzage liggen. Anders met het grootste genoegen. En
morgen is het Zondag, zoodat je twee kostbare dagen verliest. Meer dan genoeg om
die spullen te verdonkermanen.
Ali's laatste kans is dus verkeken en ik sta machteloos tegenover het noodlot. Als
ik aanstalten maak om afscheid te nemen, slaat mijn vriendelijk varken zich voor het
hoofd en begint de lintjes van zijn foliant weer los te pulken als was hem te elfder
ure een licht opgegaan.
- Dat ik er niet dadelijk aan gedacht heb. Ja, als een mensch oud wordt. De
kiezerslijst van deze wijk, collega. Van ochtend ontvangen. Geweldig toeval want
dat ding krijgen wij maar eens in de vier jaar. Hier moet zij instaan, als zij tenminste
meerderjarig is. Wij zullen even kijken. En zijn worst van een wijsvinger glijdt langs
iedere marge naar beneden terwijl hij citeert: Van Aken, Van Alsenoy, Van Apers,
Van Asch, Van Baalen, Van Bauwel, Van Belle, Van Beneden, Van Bergen, Van
Bockel. Verder, jongen, verder. Van Cutsem, Van Daele, Van Dam. Kijk eens, wat
een Van Dams? Twee pagina's vol. Maar waar zitten de Maria's. Van Dam Albert,
Van Dam Bernard. Daar heb je niets aan, want wij zoeken wijfjesvandams, is 't niet?
Van Dam Louis, Van Dam Maria Albertina. Halt! Geboren 11 Maart 1876, dus twee
en zestig. Kan je 't daar mee stellen? Die is in ieder geval meerderjarig. Niets voor
u? En hier zijn er nog twee, beiden van 1916, dus twee en twintig. Kalfsvleesch,
collega. De eerste zit in de Lange Ridderstraat.
- Het nummer? vraag ik ongeduldig.
- Een en zeventig. En de andere op het Zand, in nummer vijftien.
- Hoera voor het Zand! Het zelfde nummer als dat van de Kloosterstraat. Ditmaal
wordt het wild op zijn leger gevangen.
- Wacht nog even, vervolgt hij dienstvaardig, want ik
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zie het zóó. Elf is manke Jan, dertien een voddenhandel en vijftien is dus het Carlton
Hotel van Kortenaar, een Hollandsche halfbloed die nog al eens voor heling moet
zitten. Als die oude vos iets loslaat kom het mij dan vertellen, want dan betaal ik een
borrel. Neen man, zonder geld of ransel krijg je dien niet aan 't praten. En mocht je
daar in nesten geraken, wat best mogelijk is, bel ons dan op. Ons nummer is 703.04.
Ik geloof anders dat je op 't goede spoor bent en je hoeft je niet eens te haasten want
hij sluit nooit. Maar wat is er buiten aan de hand?
- This way, bloody nigger, klinkt het bevelend. Meteen wordt de deur opengegooid
en Ali en zijn ruiker worden binnengeschoten door een agent die hem stevig bij den
kraag heeft.
- Sit down, zwarte Piet, zegt de diender en hij duwt hem op een stoel.
Hij had den man betrapt toen hij bij de straatdeur stond en door het sleutelgat
loerde, terwijl twee van zijn handlangers de wacht hielden, zittend op een bank als
om een luchtje te scheppen. Wij kennen die streken. Maar om nu juist een bureau
van politie uit te kiezen, dat noemde hij pech hebben. Toen hij dezen knipte waren
de twee anderen aan den haal gegaan.
- Hoed af, zegt de agent, hem zijn mutsje afnemend.
Opeens is Ali een andere man. Het is alsof hij een helm draagt, zoo glanst zijn
ravenzwart haar onder de booglamp. Hij zit als een beeld zoo stil, de oogen op den
vloer gericht, zijn fijne handen op zijn dijen rustend. De bloemen, die gevallen zijn,
liggen voor zijn voeten als een offerande.
Ik waag het op te merken, dat zijn mutsje niets met een hoed te maken heeft, dat
het best een godsdienstige of symbolische beteekenis kan hebben en dat hij misschien
beleefder is wanneer hij het ophoudt dan wanneer hij het afneemt, want dat wij zoo
goed als niets van die menschen weten.
Bij 't hooren van mijn stem slaat Ali de oogen op en kijkt mij aan met een
bedroefden blik en iets als minachting om den mond. Zóó moet Jezus gekeken hebben
toen Judas het signaal gaf met zijn kus.
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Ik word koud tot in mijn merg, ga op hem toe en hem in de oogen kijkend, vraag ik
of hij dan in mij niet meer gelooft. Terwijl ik spreek gaat de afvallige mijn lippen
na, of er geen spoor van een grijns om speelt. Was ik zoo verontwaardigd niet, ik
zou mijn tranen niet kunnen weerhouden.
- Ik weet het niet, erkent hij oprecht.
- Je moest je schamen, zeg ik bitter, maar als een ware afgod, geeft hij taal noch
teeken.
- Hoe heet uw schip, vraag ik aan Ali.
- De Delhi Castle. Dat heb in dien winkel al gezegd.
Nu moet de talisman het verder opknappen en op mijn verzoek geeft Ali ons
kartonnetje aan den man van de kiezerslijst, die eerst wat sukkelt met rechts en
averechts, maar er dan waarachtig in slaagt den tekst te ontcijferen. Het gaat wel niet
gauw, maar het gaat toch en meteen begrijpt hij alles. Hij loost zijn jovialiteit in een
ontzaglijken schaterlach, krabbelt dan achter zijn tafel uit, geeft Ali zijn mutsje terug
en klopt hem gemoedelijk op den schouder.
- Veel geluk bij Kortenaar. Hij bukt moeizaam, met buik en gat, raapt zelf de
bloemen op en maakt hoffelijk de deur voor ons open.

V
Al lijkt die heele Maria Van Dam wel behekst, toch komt het mij voor dat zij er
ditmaal aan gelooven moet, anders zou dat nummer vijftien al een zeer merkwaardig
toeval zijn. Om Ali op de hoogte te brengen van den stand van zaken, rapporteer ik
dat de schuilplaats van Maria door dien zwaren agent voor mij opgezocht en effectief
ontdekt is.
- U hebt veel macht in dit land, sir, zegt hij bewonderend.
Hij wil dadelijk weten hoeveel het gekost heeft en meteen duikt zijn hand in zijn
jasje, tastend naar de bergplaats van hun gemeenschappelijk fonds. Als ik hem de
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verzekering geef dat ik niets heb moeten betalen, vraagt hij of het wel echte politie
is en of al die offervaardigheid geen valstrik kan verbergen.
Dat het nummer juist is gebleken maar de straat niet, schijnt hem geweldig mee
te vallen.
- Half om half, overweegt hij stralend, dat is zeer goed. Ja, het is een alleraardigst
meisje. En misschien heeft zij die andere straat bedoeld maar verkeerd geschreven?
Dit is een tocht met hindernissen, sir, als het bestijgen van den Hindu-Kuh, maar de
belooning komt.
Ik hoop van harte dat hij gelijk heeft, doch met dat al is bij de bank in het plantsoen
niemand meer te zien en alleen de hemel weet hoe ver die twee geloopen zijn.
Misschien wel in één adem naar de Dehli Castle, waar zij veiliger zijn dan op eenig
plekje in onze stad en waar zij het sjaaltje en den pot gember nog eens rustig kunnen
herkauwen. Dat zal hun leeren zich met onze meisjes in te laten. En nu kan ik
misschien eervol ontslag krijgen, want het is niet zeker dat Ali zonder zijn vrienden
tegen Maria zal willen optrekken. Als ik hem vraag wat hij van dat verzwinden denkt,
schudt hij echter het hoofd, brengt eenvoudig de vingers aan den mond en laat een
eigenaardig gefluit hooren. Het klinkt heel anders dan ons locaal geschuifel, maar
het draagt ver, want het weerkaatst aan 't eind van die lange straat tegen een
kloostermuur. En de echo is nauwelijks weggestorven of in de nachtelijke verte
vernemen wij een zelfde geluid en na eenig wachten komt dat donker gebroed als
paarden aandraven. Van mijn ontslag komt vooralsnog dus niets terecht. Eerst maken
zij halt op eenigen afstand, treden dan schoorvoetend nader en monsteren mij brutaal
van het hoofd tot de voeten als hadden zij niet verwacht mij terug te zien. Ik zou die
wormen wel te lijf willen, maar reeds brengt Ali rapport uit over zijn wedervaren,
want hij blijft een heelen tijd aan het woord zonder dat zij hem onderbreken. En als
hij het blijkbaar over mijn houding heeft, kijken zij bewonderend in mijn richting,
met een goedkeurend hoofdknikken.
Nu ons peloton weer voltallig is, kan opgerukt worden, want de toren slaat elf.
Dat Maria reeds in bed zou kunnen
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liggen is niet zoo erg, integendeel, dat kan alles vereenvoudigen, maar ik ben er nog
niet heel zeker van dat het Carlton Hotel werkelijk de laatste statie van onzen kruisweg
zal zijn. Gelukkig is het ditmaal niet ver, tweede rechts en eerste links, zonder zigzag
of eenige straat met bochten in.
Ik blijf aan den overkant staan om Kortenaar's hoofdkwartier te monsteren, want
ik ga niet over ijs van één nacht zooals die donkere jongens met hun kartonnetje
doen.
Carlton Hotel is een schitterende naam maar die staat als een tang op een varken,
want het is een van die schurftige huizen die in alle oude steden te vinden zijn, waar
geen hand meer naar uitgestoken wordt en die met knorrig gelaat in de rij staan. Veel
ruimte voor reizigers kan er niet zijn want ik zie maar twee verdiepingen, drie vensters
breed. Er is geen spoor van een roode lamp te bekennen als bij Fathma. Boven is
alles duister en toegedekt, maar beneden een café waar toch eenig vertier schijnt te
zijn, want ik hoor iets dat op muziek gelijkt. Allerminst een gelegenheid voor iemand
van mijn stand dunkt mij, hoe weinig die ook om het lijf heeft.
- Binnen gaan? vraag ik aarzelend, in de hoop dat mijn vrienden er het bijltje bij
neer zullen leggen.
- Daar zijn wij voor gekomen, nietwaar, Sir, zegt Ali. Met onze bloemen voorop
geeft hij het voorbeeld en ik loop met hen mede als een vierde paria.
Eerst deins ik even terug, als een bader die worstelt tegen den vloed, zoo hortend
en geweldig is de hartslag van de pick-up die radeloos door de enge ruimte dwarrelt,
een uitweg zoekend als een wild beest. Er drijft een dikke tabakswalm die alles
omnevelt, maar na eenig pinken onderscheid ik Kortenaar toch die achter zijn
schenkbank staat en doet alsof hij ons niet eens opmerkt. Hij heeft een grijzen
kroeskop en een vale kleur, iets tusschen mij en Ali in. Zijn beweeglijke oogjes
speuren rusteloos rond terwijl hij neuriënd glazen spoelt, maar gevaarlijk ziet hij er
niet uit en ik geloof dat de man van de kiezerslijst overdreven heeft. Naast de deur
zit een jonge vouw die een kind zoogt, over de schenkbank hangen twee jonge
deerntjes die wiegelend de pick-up begeleiden en tegen den muur zitten vier
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lustelooze kerels kaart te spelen. In een open ruimte dansen ingetogen twee koppels
waar niemand naar kijkt. Alles bij elkaar slechts vijf meisjes, maar dan prima, althans
zoo op 't eerste zicht.
Met een blik ondervraag ik Ali die dadelijk zegt dat zij niet hier is. Jammer genoeg,
want dan zal zij verder gezocht moeten worden en mijn voorraad energie is bijna
opgebruikt.
Als wij met onzen ruiker naast de kaartspelers plaats nemen staakt Kortenaar zijn
spoelen, komt naar ons toe en vraagt hoffelijk wat ons believen zal. Ja, die man valt
beslist mee. Voor mij een borrel, maar Ali en zijn vrienden bestellen water.
Aandringen helpt niet, al beweer ik dat een borrel beter is omdat zij doorregend zijn,
want dat schijnen zij niet eens te voelen.
Wij worden even gewikt en gewogen en dan spelen de kaarters door met één oog
op het spel en één op ons gezelschap, de twee rookende meisjes gaan weer aan 't
brommen en de koppels aan 't draaien, waarbij een van de jongens, die lange met
zijn puistig gezicht, mijn stoel een trap geeft telkens als hij langs komt walsen.
Terwijl ik iets dichter bij de tafel aanschuif om uit den weg te zitten, staat Ali op
en steekt het café dwars over, zeker om het bestelde water nog gauw in iets anders
te gaan omzetten. Neen, hij laat Kortenaar rechts liggen en gaat voor den puistigen
jongen staan als een donkere David voor Goliath. Ik hoor dat hij in 't Engelsch zegt
dat het nu genoeg is en om beter begrepen te worden, kijkt hij naar mijn stoel en
geeft de beweging van het walsen aan door zijn expressieven wijsvinger in een
denkbeeldige saus te roeren. Hij is beleefd en vol consideratie, maar niettemin spreekt
uit zijn nietig figuurtje een ijzige vastberadenheid. Kortenaar houdt dan ook nogmaals
met spoelen op, de kaarten worden neergelegd en het gebrom van de meisjes verstomt.
Alleen de jonge vrouw bij de deur schijnt te zien noch te hooren want zij laat haar
kind doorzuigen als bestonden wij niet. Wat moet dat worden? En weer denk ik aan
vrouw en kinderen en aan mijn pantoffels. Maar ik ben nu eenmaal ingescheept en
moet varen tot wij stranden op een klip. Het is echter een goede les die vruchten
dragen
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zal en wie mij een volgenden keer meekrijgt, met of zonder talisman, dat zal een
knappe jongen zijn.
Het geeft een ware opluchting dat de puistenjongen eindelijk van repliek dient.
- Hou me vast, schreeuwt hij, of ik sla dien baviaan door de ruiten.
Maar onverhoopt laat hij zich welgevallen, dat iemand hem neerduwt op een stoel
waar hij voorloopig zitten blijft. Niet tegen zwarten, waarschuwt zijn meisje dat
ontzag schijnt te hebben voor mijn donkere lijfwacht. Intusschen heeft Ali weer
plaats genomen naast zijn kameraden, als een die weet dat hij zijn zending volbracht
zooals het hoort en met onverstoorbare kalmte de gevolgen te gemoet ziet.
Er dient nu onverwijld gehandeld anders loopt het mis, ofwel zitten wij hier morgen
nog. Ja, die vaalbleeke baas moet er aan te pas komen want Maria schijnt niet uit de
lucht te zullen vallen.
Als ik mij opmaak en naar de schenkbank ga, is het alsof Kortenaar mij verwacht,
want hij doet zijn pick-up zwijgen en vraagt wat wij hier eigenlijk komen zoeken.
Alle leven schijnt opeens te verstarren. Met de muziek wordt het dansen, kaarten en
brommen, dat weer opgeleefd was, definitief stilgelegd en er condenseert zich een
spanning die tastbaar is.
Ik verhaal nu de legende van Maria Van Dam en smeek hem haar te willen roepen
of ons in Godsnaam toegang tot haar te verschaffen indien zij op 't oogenblik in
Carlton Hotel aanwezig is. Boven, hier of in den kelder, het kan mij niet donderen
als er maar een eind aan komt.
- Maria Van Dam? zegt hij mij sleepend na. Een blonde?
Dat weet ik niet, maar ik vraag het dadelijk aan Ali die hoopvol ja knikt. En ik
kan eindelijk een zucht van verlichting loozen.
- In orde, verzeker ik. Zoo blond als korenaren. Vooruit er mee.
Ik zie Kortenaar's mondhoeken dalen terwijl zijn dikke onderlip omhoog gaat en
het komt mij voor dat zijn vaal gezicht er verduiveld pessimistisch gaat uitzien. Hij
schudt ontmoedigend zijn kroeskop en verklaart dat hij niet
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gelooft haar te kennen.
Die is sterk. Of houdt die halfbloed mij voor den gek?
- En als het nu eens een zwarte was, dring ik aan. Want al zag zij groen, wat zou
dat hinderen, als wij haar slechts te pakken krijgen.
- Kan je 't met mij niet doen? vraagt dat eene meisje dat zooeven met de pick-up
meebromde. Ik heet ook Maria.
Zij heeft een vermoeid maar knap gezicht, naar schatting iets als twintig, is flink
gebouwd en ziet er beslist strijdvaardig uit. Terwijl zij spreekt brengt zij spontaan
mijn das in orde, die afgezakt is.
Ik krijg een kleur als ik haar doe opmerken dat het niet om mij gaat maar om niet
minder dan mijn drie donkere kameraden.
- Dat hindert niet, makker, verzekert zij, maar dan dadelijk beginnen anders wordt
het voor mij te laat. En jij krijgt een pond.
Ik een pond? Wat stelt die meid zich van mij voor? Maar ik kon het aannemen om
het achteraf aan Ali te restitueeren want voor die jongens zou het toch een aardige
reductie beteekenen. Bovendien zit er een uitkomst in het voorstel. Die nachtmerrie
heeft immers lang genoeg geduurd en het wordt mij steeds duidelijker, dat van de
oorspronkelijke Maria niets terecht komt. En alle schaamte afschuddend, breng ik
de boodschap over, doch Ali klampt zich vast aan zijn illusie als een een boei.
- Deze, Sir. En hij toont mij weer zijn verwenschten talisman.
Dan maar op goed geluk een laatsten mokerslag op Kortenaar wiens adem ik
probeer te ontwijken, want hij heeft look gegeten, en opeens het woord politie gelost
dat op hem werkt als een ontlading want hij wordt kruiperig, begint gejaagd in een
lade te scharrelen, krijgt er een vettig register uit, verzoekt mij dan naast hem plaats
te nemen achter de schenkbank en dringt er op aan, dat ik het zelf door zal kijken.
Nu, dat is gauw genoeg gedaan, al ben ik er vies van, want na vijf bladzijden ben ik
al twee jaar teruggeloopen, maar van onzen kwelgeest geen spoor. Een eigenaardig
hotel, dat is zeker.
- Goed, zij staat hier niet in, geef ik met weerzin toe,
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maar dit is een register voor passanten, terwijl Maria Van Dam bij de politie geboekt
staat als zijnde in Carlton Hotel gedomicilieerd. Officieel ge-do-m-i-ci-li-eerd,
mijnheer Kortenaar. Hoe verklaart u dat? En ik doe mijn best om zijn apenoogjes te
fixeeren, maar die staan niet stil.
- Och, mijnheer, sust de man gemoedelijk, in deze buurt gebeuren zulke vreemde
dingen. Indertijd stond hier iemand ingeschreven die nooit bestaan heeft.
Hun dorst zal dus niet gelescht worden en onze ruiker zal zijn werk niet doen. Zij
zullen Maria evenmin mogen aanschouwen als ik Fathma in Bombay heb mogen
zien.
Als ik achter de schenkbank uitkom is het café als bij tooverslag ledig, op het
zoogend meisje na dat haar kind in slaap zit te zingen.
Ali heeft alles begrepen want hij bedankt mij voor al de moeite die ik mij
ongevraagd gegeven heb. Naar Maria informeert hij niet eens meer, zóó zeker is hij
er van dat hij en zijn vrienden het beloofde land niet zullen betreden. Hij krijgt zijn
glas en doet een flinken teug als om haar definitief door te spoelen. En misschien is
het beter zoo, want nu rest mij van Maria tenminste de illusie terwijl toch een droom,
die werkelijkheid wordt, als water tusschen de vingers vervloeit.

VI
Nu die hinderlijke klanten in rook zijn opgegaan, bestel ik een tweeden borrel, want
ik zal nog even blijven omdat hier een lekkere kachel brandt die wij dubbel en dwars
verdiend hebben. En vóór de nakende scheiding ons weer tot vreemden maakt, wil
ik nog wat luisteren naar Ali's vriendelijke stem. Ik vraag dus maar uit welke streek
van Indië zij afkomstig zijn en nu blijkt dat zij niet uit het land van Fathma komen
maar uit Afghanistan.
- Kaboul?
Neen, ook niet. Zij hooren thuis in het hooggebergte bij de grens van Turkestan.
Of hun sultan een brave kerel is?
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- Dat weet ik niet, lacht hij. Voor kleine vogels is het geraadzaam buiten het bereik
van den adelaar te blijven.
Ik verklaar nu dat wij hier een koning hebben, net zoo goed als in Engeland.
- Och, troost Ali, overal is er wat.
Als ik vraag of zijn land mooi is zegt hij geestdriftig ja. Waarom zij dan gaan
varen in plaats van in hun bergen te blijven?
- Wij moeten eten.
Of zij getrouwd zijn?
Hij zelf niet. Bij ons in de bergen zijn vrouwen en schapen duur. Eerst nog een
tijd op zee om geld te vergaren. Maar deze is getrouwd. En hij wijst naar die het
dichtst bij hem zit. Hij is een beetje licht in het hoofd. Eerst getrouwd en dan gaan
varen. En omdat Ali zeker vindt dat het ongelooflijk klinken moet, dwingt hij zijn
kameraad in mijn bijzijn schuld te bekennen, want het mannetje knikt lamentabel ja
en laat dan het donkere hoofd zinken.
Ik wil ook weten wat hij van onze plaatselijke vrouwen denkt, waar ik zoo trotsch
op ben.
- De vrouwen die langs alle kusten den zeeman liefde verkoopen, verschillen alleen
van kleur, Sir. Hier zijn zij licht, voorbij Gibraltar bruin en vanaf Aden vinden wij
onze eigen extra-donkere soort terug, doch overal zijn zij even erg op geld belust,
zoodat wij nooit weten waar onze pondjes te steken. Maar deze - en hij staart
nadenkend op het primitieve schrift - deze is heel anders. Als zonneschijn in dit
nevelig land, zoodat allen op het achterdek hun werk lieten rusten om te zien hoe die
handen de zakken verstelden, hoe zij bij het luik gezeten was alsof zij blijven zou,
hoe vlug en vroolijk het ging, zonder hulp en zonder iets te vragen, het flitsen van
de naald, het lachen van haren mond en de schittering van die tanden als zij het touw
doorbeet. Om niet te spreken van alles waar de blanke menschen in de eerste plaats
naar kijken. Hield ik dit papier niet in de hand, ik zou denken, dat ik gedroomd heb.
Ik vaar nu al zestien jaar en dit is de eerste parel, Sir. Ja, een parel, er is geen ander
woord. En waarom onder deze grijze lucht die de menschen onvindbaar maakt? Wij
weten het niet. Ik heb u reeds gezegd, wat wij haar gegeven hebben en
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misschien vindt u dat wij meer hadden kunnen doen, maar zeelieden moeten rekenen
en ons salaris laat het niet toe, zoodat ik aan mijn vriend, die getrouwd en een beetje
licht in het hoofd is, het sjaaltje vergoed heb dat hij in Bombay voor zijn vrouw had
gekocht en dat hij haar zonder na te denken gebracht had, omdat nadenken in haar
bijzijn zoo moeilijk was. Niet iedereen kan onder het geven ook aan zichzelf denken,
opdat de geest de hand zou remmen.
Hij wendt zich, voor een of andere confirmatie, tot zijn twee kameraden, want die
keffen gedecideerd iets terug, waarna alle drie zwijgend op de tafel neerkijken.
Om de drukkende stemming te breken, vraag ik wat of hun godsdienst is, maar de
overgang is zeker te radicaal, want hij schijnt niet goed te begrijpen.
Ik zal dan maar probeeren mijn woorden in beeld te brengen en teeken een zittenden
Boeddha met zijn lotusbloem, oorlellen tot aan zijn schouders en een navel als een
starend oog. Dan vraag ik of dit het beeld is van hem in wien zij gelooven.
Men één blik heeft Ali begrepen, geeft mijn teekening door en vertaalt mijn
woorden voor zijn vrienden, zooals hij telkens doet als hij een vraag de moeite waard
vindt.
- No, Sir, wij zijn van Mohammed, zegt hij met klem, waarbij zijn makkers
bevestigend knikken. En hij ontmaakt zich van mijn heidensche schets door die weer
naar mij toe te schuiven.
- Allah?
- Ja, Allah, zegt hij zacht, als vreesde hij dat de heilige naam bij Kortenaar besmet
kon worden.
- Goed?
- Het eenig goede.
Om nu ook wat van mij te vertellen, anders zou het iets van een verhoor krijgen,
deel ik hem mede dat wij hier Christenen zijn, doch die benaming schijnt hij weer
niet te begrijpen.
Op Boeddha's keerzijde teeken ik nu onzen Christus aan zijn kruis, met kroon,
bitteren mond, uitpuilende ribben en alle gebruikelijke attributen.
Zij laten dieper medelijden blijken dan van eenig Christen ooit kan uitgaan en Ali
zegt ‘arme man’. Hij had er al meer
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in de stad zien hangen en ze telkens hartsgrondig beklaagd.
- Wordt dat hier veel gedaan? vraagt hij, waarop ik hem terecht wijs, zeggend dat
dit onze God is, onze Allah.
Hij vertaalt op staanden voet, zoo merkwaardig vindt hij mijn voorlichting, en nu
bekijken alle drie onzen kruisdrager met intense nieuwsgierigheid.
- Waarom heeft hij dat laten doen? vraagt Ali, en wie heeft het aangedurfd?
Als ik zeg, dat hij het zelf zoo gewild heeft, zie ik dat zij sprakeloos van
verstomming zijn.
Aan ophelderen valt niet te denken, want zij staan voor denzelfden muur waar ik
reeds een halve eeuw langsloop zonder een deur te vinden en ik zit dan ook met
onzen menschgod leelijk in de war tegenover de abstracte eenheid van hun Allah.
Maar ik kan rectificeeren en verklaar dat het nu niet direct God zelf is maar diens
zoon. Dat blijkt echter olie in het vuur te zijn, want niet zoodra heeft Ali vertolkt of
er komt animo in mijn Afghanen. Vooral het getrouwde mannetje is aan 't woord en
als zijn betoog eindelijk stokt, zet Ali als een axioma voorop dat er dus ook een
vrouw moet zijn, wat ik toegeef.
- En nog meer jongens of meisjes? vraagt hij nieuwsgierig.
- Neen, slechts één zoon.
- Zeer eigenaardig, zegt Ali hoofdschuddend.
Het dringt zich op dat ook God de Vader nu onverwijld in beeld gebracht wordt,
want die is toch het oerbegrip dat, als zoodanig, mijn Afghanen met de rest zou
kunnen verzoenen, maar ik aarzel tusschen naakt of gekleed, joviaal of dreigend,
met of zonder baard. Bovendien behoorde de Heilige Geest ingeschakeld te worden,
want na mijn onvolledige voorstelling van ons Godsbegrip konden zij wel aan een
soort gezin denken dat nog steeds daadwerkelijk hier of daar op aarde metterwoon
gevestigd is. Ik vrees echter dat die derde persoon hen nog meer verbijsteren zou en
bovendien zie ik in dat mijn Engelsch voor die taak te kort zou schieten.
Na een oogenblik stilte vraagt Ali belangstellend of ikzelf nog niet aan trouwen
gedacht heb, waarop ik loyaal erken dat ik er niet veel beter aan toe ben dan zijn
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kameraad, die eerst getrouwd was en toen ging varen.
- Ook heb ik het meisje van de zakken alleen voor u gezocht en voor uw twee
vrienden, verzeker ik met nadruk, als een verdachte die den rechter vooruitloopt. En
ik moet mij weerhouden om er geen eed op te doen.
- Dat weten wij, stelt Ali mij gerust. En geen glimp op zijn gelaat wekt eenig
vermoeden dat zijn verzekering slechts een uitdrukking is van wellevendheid.
En of ik ook kinderen heb.
- Zes, geef ik toe, want nu zij schijnen te gelooven in de reinheid van mijn
bedoelingen, kunnen die kinderen er nog wel bij.
Hij brengt zijn kijkende vrienden op de hoogte en uit hun mimiek blijkt, dat zij
het een prestatie vinden die mijn aanzien ten goede komt.
- Allemaal dochters? vraagt hij behoedzaam.
De beste kerel durft blijkbaar niet van zonen spreken, als vreesde hij dat het woord
mij smarten zou, indien Allah mij geen mannelijke nakomelingen gegund mocht
hebben.
Als ik hem de verzekering geef dat er drie jongens onder zijn, pakken zij hun
glazen beet en drinken geestdriftig hun laatste kliekje water op, als een huldeblijk
aan mijn geslacht.
- Een vrouw, drie zonen en drie dochters, overweegt hij. Niet alleen hebt u veel
macht in dit land, maar u bent ook een gelukkig man, wat nog beter is, Sir. En na
even mijn derden borrel te hebben aangekeken, die door Kortenaar onder mijn neus
wordt neergezet:
- Waarom drinkt u dan het sterke vocht?
Ik voel mij als een getrapte hond, maar mijn aangeboren schuchterheid verhindert
mij te bekennen dat ik het lust, zoodat ik mij gedwongen zie er iets uit te flappen.
- Wanneer het in ons land koud en vochtig is zooals van avond, verzeker ik
aarzelend, doch zij schijnen dadelijk met mijn verklaring in te stemmen.
- U gebruikt het dus niet om uw hoofd te doen draaien, zooals de meesten hier,
maar als een medicijn. Dat dacht ik wel. Uw man aan het kruis zou het zeker evenmin
goedkeuren als Allah, niet waar?
De heilige naam doet hem even wegzinken, voert hem
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terug tot onze theologische gedachtenwisseling, want na een heele poos legt hij zijn
hand eerbiedig op de mijne en kijkt mij ernstig aan.
- Sir, zegt hij, onze Allah heeft geen zoon, geen vrouw, geen vader en geen moeder.
Hij is alleen. En nooit zal iemand hem teekenen, want wie hem zien wil, moet eerst
sterven.
Na zulk een belijdenis valt er niets meer te zeggen. Zij is een waardig slotaccoord
voor onze Aziatische symphonie en het wordt stilaan tijd dat ik weer aan huis ga
denken, want als ik mij niet haast is mijn nachttram weg. Bovendien krijg ik
medelijden met den baas die ons van achter zijn schenkbank droefgeestig staat aan
te kijken, wachtend op onze verdwijning die het signaal zal geven voor den terugkeer
van zijn geachte cliënteele.
Als hij komt ontvangen heb ik de grootste moeite om te beletten dat Ali betaalt,
terwijl hun zes armen als een inktvisch in de weer zijn om ook ieder contact tusschen
mij en den waard te verhinderen. Het getrouwde mannetje mompelt nog iets, waarop
Ali beweert dat hij, die al het werk heeft gedaan, ook beloond dient te worden, maar
als blanke man krijg ik ten slotte het laatste woord.
- En toch moet zij hier wonen, Kortenaartje, probeer ik nog even als hij de pasmunt
brengt, doch de man geeft geen antwoord, als iemand die weet dat met praten niets
te verdienen is.
Intusschen wordt onder mijn drie kameraden nog steeds gedebatteerd, alsof zij
met den afloop geen genoegen konden nemen.
- Indien u nog trek hebt, drink dan een laatste glas voor onze rekening, stelt Ali
voor, maar om mijn reputatie niet te verbeuren verklaar ik dat men van het sterke
vocht geen misbruik maken moet.
Ali raapt zijn talisman van de tafel op, draait het ding een paar keer om als wist
hij niet goed wat hij ermee doen zou en bergt het dan toch maar op in een van de
compartimenten van zijn staatsiejas.
- Misschien komt het later nog te pas, meent hij, als de omstandigheden gunstiger
zijn.
Als wij voorbij het lediggezogen meisje passeeren, blijft
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hij staan als een nieuwe Melchior en staart in gedachten op het wicht dat met gebalde
knuistjes sluimert, terwijl een straaltje zog, dat zich een weg baant over zijn wang,
behoedzaam door de moeder wordt opgevangen.
- Dit is de beste tijd, verklaart hij. Hier, in Afghanistan en in de heele wereld.
- Kijk naar iets anders, leelijke loeder, snauwt de meid. En met een ruk keert zij
hem den rug toe als om haar kind voor het booze oog te behoeden. Ali, die van haar
Vlaamsch geen woord verstaat, knikt goedkeurend.
- U vergeet uw bloemen, mijnheer, roept Kortenaar mij na.
- The flowers, herhaal ik als een echo, want zelf weet ik er geen raad mee.
- Voor de jonge moeder, besluit Ali. Eens een kind, geschenken schaars. Hij neemt
den ruiker van den waard in ontvangst en legt hem behoedzaam naast de schuwe
meid op een tafel.
Met een laatsten blik neemt hij afscheid van de desolate kroeg, van Kortenaar,
van de jonge moeder en haren zuigeling en maakt dan de deur open met de statigheid
van een hoogepriester.
Vóór ons ligt de leeggestorven stad als een ruïne in het maanlicht en ik zal dus
nog een eindje meeloopen, anders konden zij verdwalen.
- Toch jammer dat wij het meisje van de cigarettendoos niet gevonden hebben.
Want al schijnen zij er min of meer overheen te zijn, mij zit Maria nog altijd dwars.
- Ja, geeft hij toe. Maar zij is als een beeld dat men in 't water ziet. Als men het
grijpen wil is er niets. Of zooals de lichten in het moeras. Men kan ze naloopen, doch
men achterhaalt ze niet. Maar u hebt uw best gedaan, Sir, erkent hij goedkeurend.
En op een woord van hem wordt zijn meening door de twee anderen met gebaren
beaamd, zoo overvloedig als was ik Haroun Al-Rachid in eigen persoon.
- Gelooft u werkelijk in den man aan het kruis, Sir? vraagt Ali.
- In onze luchtstreek wordt algemeen in hem geloofd.
- Dan is hij het misschien die beschikt heeft dat u haar niet ontmoeten zoudt omdat
u goed maar hartstoch-
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telijk bent en het meisje alleraardigst.
Wil hij mij onder zijn vaderlijke bescherming nemen of is het een perfide insinuatie.
Ik zal maar vast beschutting zoeken onder het vaandel van mijn gezin.
- Ik zegde u toch dat ik getrouwd ben en zes kinderen heb?
- Juist daarom. Al hebt u mets meer te verlangen, het meisje is al te aardig en het
vleesch is zwak.
- Maar uw kameraad die een beetje licht in het hoofd is, die is toch óók getrouwd?
Eerst getrouwd en dan gaan varen, hebt u verteld. En die is niettemin op haar verliefd?
En wat mij betreft, ik ken haar immers niet eens?
- Dat u haar niet kent, verandert niets aan de zaak, integendeel, want hoe aardig
zij ook is, de geest maakt alles nog mooier. En wat mijn getrouwde vriend betreft,
Allah is groot en aan varende lieden wordt veel vergeven.
- Hard is het zeemansleven, erken ik tegemoetkomend. Het zwaarste werk, ook
bij storm en onweer, is hun deel.
- Neen, Sir, zegt Ali lachend, zoo erg is het heusch niet. De menschen aan wal
verbeelden zich allerlei dingen. Maar er zijn geen vrouwen aan boord, ziet u, terwijl
u dagelijks kunt beschikken over de moeder van uw zes kinderen. En om u niet
zwaarder te belasten heeft wellicht de man aan het kruis het spoor van het meisje
uitgewischt of haar onzichtbaar gemaakt, zoodat wij haar niet kunnen ontdekken,
ook niet met uw hulp en die van den grooten superintendent van de politie die de
woning kent van alle menschen, want wie zichzelf aan een kruis doet nagelen moet
een machtig toovenaar zijn. Indien het zijn werk is, dan heeft hij wijs gehandeld want
wij hebben geen gelegenheid gehad u te waarschuwen, dat u des te meer op uw hoede
moet zijn omdat zij van uw volk is, zoodat de vloed van woorden allicht de
hindernissen zou wegspoelen.
- Misschien zien jullie haar nog wel eens terug, zeg ik bij wijze van afleiding, om
aan die godslastering een eind te maken.
- Misschien, bij een volgende reis, indien er dan weer zakken te verstellen zijn.
Voor ons, menschen, is de toekomst een gesloten boek.
En Ali maakt met de hand een vage beweging die duide-

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

47
lijk zegt dat Allah hierover beslissen zal.
Eigenlijk is onze cyclus niet afgesloten, want nog steeds heb ik de Lange
Ridderstraat heimelijk in portefeuille. Zal ik? Het is vlak in de buurt, maar de straat
schijnt mij opeens ver af te liggen, eindeloos ver, zoo ver als eenige plaats waar de
dingen zijn die men nooit bereiken zal.
Wij zijn intusschen bij de Werf aangeland. Als zij die volgen komen zij fataal bij
hun Dehli Castle terecht en kunnen naar kooi. Verdwalen is nu uitgesloten want hun
weg is afgebakend door een stoet van mastodonten die sluimerend aan de kade liggen.
Nu het scheidingsuur slaat denk ik terug aan het bureau van politie en aan dien
blik van hem toen hij opkeek van onder zijn zwarten helm. En alsof onze omgang
nog jaren duren moest, spreek ik de hoop uit dat hij mij nooit meer verloochenen
zal.
Hij denkt na als een die zijn geweten onderzoekt om niet lichtvaardig van antwoord
te dienen.
- Verloochend heb ik u niet, zegt hij zacht. Mijn geest heeft gewankeld maar niet
mijn hart.
Ik wensch hem nu een voorspoedige thuisreis. En om het afscheid op te vroolijken
zeg ik dat zijn getrouwde kameraad ginder niet te veel van het meisje vertellen moet,
wegens het vrouwtje dat hij moest laten zitten om naar zee te gaan.
- Dat zal hij niet doen, verzekert Ali. Al is hij licht, toch heeft hij een zeer
voorzichtige tong.
En na een oogenblik stilte, want ik heb niets meer te zeggen:
- Zooals voor eenieder de tijd komt waarop hij sterven moet, Sir, zoo is het nu
voor ons de tijd om u te verlaten. Ik wensch u vreugde en gezondheid in dit natte
land en ook dat het aantal van uw zonen nog mag aangroeien, dan wordt u na uw
dood niet vergeten. Wij hebben aandachtig toegekeken bij alles wat u gedaan hebt,
want in den vreemde moet men evenzeer op zijn hoede zijn als de dieren in de
wildernis en wij hebben gezien dat u het zoo goed met ons meent alsof wij broeders
waren, al behooren wij niet eens tot uw volk. Niet alleen hebt u geen belooning willen
aanvaarden, maar u hebt zelf het water en het sterke vocht
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betaald en ik heb hard moeten werken vóór ik het geld van de bloemen kon
teruggeven. En dat alles omdat u wist dat wij niet bekend zijn in deze havenstad. Ja,
wij hebben alles begrepen. Ik ben u dankbaar en zoo zijn ook mijn vrienden, al kunnen
zij zelf niet spreken. Komt u ooit in verre landen, dan hoop ik dat uw man aan het
kruis iemand op uwen weg zendt die zoo lang met u medegaat als u met ons hebt
gedaan, zonder te zeggen het regent te hard. En wat nu het meisje betreft. Mocht u
haar ontmoeten, Sir, zeg haar dan dat wij bij den man van de vogelkooien geweest
zijn die eerst haren brief op den grond legde en toen niet wilde spreken, bij den
superintendent die zelf de bloemen opraapte en ook bij den man die slechts glazen
spoelt en liedjes zingt, dus dat wij alles gedaan hebben wat vier menschen bij nacht
in een stad als deze kunnen doen. En dat zij moet uitkijken naar de Dehli Castle,
want die komt zeker terug indien het schip gespaard blijft. Wordt zij niet aan boord
gestuurd, dat zij dan uit zichzelf komt, tot op het achterschip bij het luik, waar een
van ons drieën haar zal opwachten. Aan nieuwe geschenken zal het niet ontbreken,
al hebben de eerste tot niets gediend. Maar pas op uzelf, want men kan moeilijk van
haar weg. Het is daarom voorzichtig te spreken zonder haar aan te raken.
Ik doe hem nog eens opmerken dat ik haar, helaas, niet ken.
- Maar u weet al de woorden die op het papier staan, zoodat u vragen kunt. En aan
de haven kan men zich niet vergissen, want onder de zakkenmeisjes is er geen tweede
als zij, zoo zeker als Allah de eenige ware, almachtige God is.
Even staat hij bewegingloos, naar den grond starend, als in twijfel of hij nog iets
zeggen of doen zou, scharrelt dan tusschen jas en voering en biedt mij opnieuw die
doos cigaretten aan.
- Nu onze wegen uiteenloopen, kunt u het niet weigeren.
Ik neem het geschenk in ontvangst en geef hem de verzekering dat ik het bewaren
zal als een aandenken.
- Neen, raadt hij; u moet ze oprooken, anders drogen zij uit. Ware vrienden hebben
geen pand tot gedachtenis noodig.
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Deze woorden, die de allerlaatste zijn, bezegelen onze kortstondige broederschap.
Nog een handdruk en zij stappen op. En nu zij alleen zijn, loopen zij weer in
nationale volgorde, met Ali aan de spits. Onder de eerste lantaarn blijven zij staan,
als wisten zij dat ik hen zou nakijken, wuiven mij een laatste vaarwel toe en slinken
dan spoedig tot mieren in 't verschiet van de eindelooze Werf.
Om naar huis te gaan moet ik nu eigenlijk door de Lange Ridderstraat en het zou
niet te verantwoorden zijn indien ik er voor uit den weg ging. Mij dunkt dat ik geen
misdadiger ben en ik zal er dan ook dóórloopen al brak ik er den nek.
Dezen bekenden hoek om en zij ligt vóór mij: een strook maanlicht en daarnaast
een schaduwbank. Hoe laat mag het wel zijn?
Van al de straten van onze oude stad komt deze mij het meest rampzalig voor.
Geslachten van proletariërs hebben hier onvermoeid gewoekerd en gestonken, in
krotten die nog slechts ten koste van een geweldige inspanning in verticalen stand
blijven. Er is niemand te zien, niets te hooren op dit ontijdig uur. En uit de oude
riolen stijgt een walm op waar ik wee van word.
Een en zeventig is een wrakke deur en een venstermuil waarvan de helft met
planken dichtgespijkerd is. Van het vaal gelaat hangt het pleister in lappen naar
beneden en uit een afloopbuis, die uitsteekt als een galg, leken moeizaam de laatste
tranen van de regenvlaag die mij belet heeft mijn stamkroeg op te zoeken.
Zal jij het bestaan te kloppen aan dit heiligdom om in Ali's naam Maria op te
eischen die van ochtend aan boord was van de Dehli Castle, voor de zakken. Want
hier is het, mijn heele wezen is er zeker van.
Kom, oude sater, het is genoeg. Laat haar in vrede genieten van haar laatste
cigaretten, droomen van haar sjaaltje en van haren pot gember. En loop door, dan
wordt u wellicht de geilheid niet aangerekend die bij deze nachtelijke klopjacht uw
stut is geweest.
Nu vooral niet gaan kniezen en niet mee naar Bombay, niet meer op zoek naar het
nestje van Fathma, maar gauw
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naar huis met mijn krant om weer plaats te nemen in den kring van die waar ik aan
gebonden ben en die mij vervelen, onuitsprekelijk.
En opnieuw aan Ali denkend, schiet mij een liedje uit mijn jeugd te binnen:
Adieu, adieu,
I can no longer stay with you,
I hang my harp on a weeping willow-tree
and may the world go well with thee.

Ja, broeders, dat het u goed mag gaan in de wereld. Dat Allah uw pad moge effenen
en u behoeden op zee, om u terug te voeren naar uw bergen als de tijd gekomen zal
zijn. En wat Maria en Fathma betreft, laten wij niet wanhopen, want de wil des Heeren
is immers ondoorgrondelijk.
WILLEM ELSSCHOT.
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De stoicijn spreekt
Voor L.
Wij zijn geboren
op dees lieflijke aarde
en zullen van dees wereld
henengaan.
Dàt weten wij.
Duizend geslachten
die ons baarden
zijn ons, als OEdipus,
blind, in 't struweel
voorafgegaan.
Met vrienden praten wij
in nachtelijke uren
bij matte lichten
en den milden wijn,
en jagen
geestelijke avonturen
na en weten dat wij
broze goden
maar toch goden zijn.
En in de stilte van
onze ijle kameren
bedenken wij dees aarde
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en haar duistre kracht,
en aan onze slapen
voelen wij het hameren
van het subtiel, ontbindende,
bevrijdende gedacht.
Maar in de morgennevels
rennen we overmoedig
langs witte oevers
van een fellen oceaan
en zwemmen in zijn schuim
en drijven in zijn golven
en wachten aarzelend op
een zalig ondergaan.
Met vrouwen slapen wij
en worden wakker
haar armen om ons hoofd
en haar geslacht,
als in een dal
vol schaduw
ligt een warme akker,
waarin ons zaad
zinken en groeien zal.
Veel witte steden
zien wij
uit de verte doemen,
eilanden lijk schepen
rukkend aan hun grond,
en leeren de aard
met nieuwe namen noemen
en kussen gulzig
menig nieuwen mond.
En om den broode vechten wij
en zure zorgen
bezwaren de uren
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van den langen dag,
maar in den avond
branden huiselijke vuren
en ligt de trouwe hond weer
waar hij plag.
En regelmaat en orde
buigt ons neder
er is een vrouw, er is een kind
dat ons verwacht.
Van eind en verre
keeren wij steeds weder
gehavend, vluchtend
naar de haven van den nacht.
En als onze taak volbracht is
en onze kindren
reiken naar jonger licht
hun hart, hun wil,
gaan onze krachten slinken
en vermindren
en staan wij,
aan het einde van den kringloop
stil.
Geef ons den moed dan,
het antieke zelfbeheerschen
dat wij verzadigd
van het licht, den geest, de vrouw,
den drempel
van het onbekende dweerschen
mogen
zonder één klacht,
zonder één vrees
en zonder één berouw.
MARNIX GIJSEN.
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Het weerzien
O bitterst' aller bittre levensstonden,
Toen 'k in de koele, witte gasthuiscel
U in uzelf versloten heb gevonden,
Zoo stil, mijn zoon, zoo zwijgend en zoo ver,
Dat bei mijn handen niet meer reiken konden
Tot waar gij laagt, als een gevallen ster.
En toch, hoe zacht en schoon glom uw gelaat
In 't scheemrig donker, jong als van een knaap,
Die na het woelig spelen in de straat,
Vond de volkomen rust: dien eedlen slaap,
Dat zoo ik 't had gekund met d'hand te strekken,
Ik u wellicht niet meer had durven wekken.
Als in een droom heb 'k bij uw bed gezeten,
Leven en dood en eeuwigheid gemeten
In een wanhopig-teeder spraakloos turen,
En met den wensch dat dit altijd mocht duren.
FRANS DE WILDE.
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Trampschip
Aan Hilaire van den Berghe
Gij moogt zerk en chrysanten sparen,
Ik had liefde steeds liever dan eer, Mocht mijn naam op den boeg maar varen
Van een zeilschip - er zijn geene meer.
Laat mijn asch met de winden wegvliegen
Of mijn lichaam verrotten in de aard;
Doch mijn naam op de golven aan 't wiegen,
Als doopnaam van een schip dat vaart!
In een Oostersche, bezige haven
Spellen kindren den oud-Vlaamschen naam;
De dichter is lang dood en begraven:
Het goed schip draagt zorg voor zijn faam.
Was hij veldheer of een geleerde?
Heeft hij wilde gewesten ontdekt?
Een vorst, die een groot volk vereerde?
Heeft zijn zang ergens weerklank verwekt?
Ik mag op geen Vlaamsch reeder hopen,
Daarbij 't is te veel gevraagd,
Mijn naam zal geen zeeschip doopen.
'k Droom dat hem een binnenschip draagt.
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En zoo zou hij Vlaandren doorreizen,
En wordt 't geboortedorp aangeraakt,
Een vrouw zal haar jeugd zien verrijzen
Momplend: ‘Hij zwom hier wel eens spiernaakt’.
Doch dit alles is ijlheid en dagdroom,
'k Heb te veel rond mijzelf gereisd,
'k Zat te staren van op een slagboom
Naar een einder die immer deist.
'k Ben vermoeid en nog niets is voldongen,
De Zuidwester woedt en ik speel op 't riet,
't Is een dagdroom in bastoon verzongen
Weinig meer dan een nutteloos lied.
En wat deren en zeeën en schepen,
Als het hart op het anker rijdt:
Men zal dra, doch onttakeld, slepen
't Oude trampschip, dat vaarde in zijn tijd.
FIRMIN VAN HECKE.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

57

Credo
'k Geloof in U, almachtige moeder aarde,
oorsprong en einde van al wat bestaat,
eeuwige moeder, die ons allen baarde
en in wier schoot elk schepsel weer vergaat.
Geen van die goden die men gist of raadt,
maar steeds aanwezig met uw zaligheden,
zijt gij, o vrouw, geliefd en aangebeden,
mij heil'ger dan de steilste hemelhoogt.
Daarom belijd ik, waar ik ooit zal treden:
ik min de moeder die mij heeft gezoogd!
'k Geloof in U! Niet in een kerk of tempel,
maar diep in 't hart heb ik u steeds vereerd;
gij hebt van jongs op mij gedrukt uw stempel,
tot welk geloof ik mij ook had bekeerd.
Alleen aan u heb ik de les geleerd,
dat alles staat en gaat als jaargetijden
en dat wij bloeien en ons soms verblijden,
als boom en bloem wier leven gij gedoogt.
't Is de eenige leering die ik kan belijden:
ik min de moeder die mij heeft gezoogd!
Want nimmer is men zeker van zijn vader,
doch zijne moeder loochnen kan men niet.
Zij blijft de weelige, onuitputlijke ader,
die in ons hart het gulpend leven giet.
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Wij gaan tot haar in vreugde en in verdriet;
haar zullen wij geheimen toevertrouwen,
want ze is gezegend boven alle vrouwen,
die voor haar kindren enkel goeds beoogt.
Het is een lust die schoonheid te beschouwen.
Ik min de moeder die mij heeft gezoogd!
Mijn koninklijke moeder, aarde, ware wijze,
wat zijn naast u die toekomstparadijzen,
wier vaag bestaan men te betoogen poogt.
Het ware zonde uw zaligheid afwijzen:
Ik min de moeder die mij heeft gezoogd!
BERT DECORTE.
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Avondgebed
Leven, schoon lief, weerom moeten wij scheiden,
weerom den dood van elken dag ingaan,
geduur'gen dood, dien wij niet kunnen mijden
en eens in d' eeuwgen slaap zal ommeslaan.
Daarom, schoon lief, laat ons nog even staan,
als dubble ranken slingrend om elkaar,
en, mijne handen wandlend door uw haar,
laat al uw heerlijkheden mij bekoren;
vóór ik u zeg, als een scheidend minnaar:
adieu, schoon lief! Weer is een dag verloren.
Adieu, schoon lief! Niets toch is er bestendig;
wij onderbreken dagelijks ons spel.
Al worden wij in 't minnen zeer behendig,
stilte behoeft ons menschelijk gestel
op tijd en stond; Onze aarde draait te snel
dat ons dit wiel bijtijds in slaap niet wieg'
en immer met dit wiegelied belieg'
dat we uit den nacht weer nieuw worden herboren,
als een steeds weer ontpoppende ééndagsvlieg.
Adieu, schoon lief! Weer is een dag verloren.
Want, leven, dat ik elken dag verlies,
om, liefste, 's anderdaags weer te verzamen,
gij leert mij hoe ik best te sterven kies
en hoe voor 't laatst vaarwel mij te bekwamen.
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Ik zoek niet meer naar nieuwe liefdenamen;
uw schoonste naam is dagelijksche dood;
en, zacht mijn hoofd neervleiend in uw schoot,
kan ik het best het oude hartzeer smoren,
dat in mij knaagt, spijt vreugden fel en groot.
Adieu schoon lief; weer is een dag verloren.
Leven, schoon lief, voor ik mij leg ter rust,
Laat mij nog eens uw zwellend aadmen hooren
en kussen u, zoo 'k immer heb gekust,
met zwoelen mond en dieplaaienden lust.
Adieu, schoon lief! Weer is een dag verloren.
BERT DECORTE.
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Goethe's levensvreugde
1.
Ik wensch geen studie over Goethe te voegen bij de vele andere. Noch ben ik er toe
bevoegd. Maar een mogelijk onderwerp staat mij klaar voor oogen: De duizend
groote en kleine dingen waaruit het gelukkige leven van Goethe was opgebouwd.
Doch hier wil ik lang niet zoo volledig zijn, en ik zal niet ordenen. Ik snijd een weg
aan voor wie vlijtig, stelselmatig, analyseerend, onderscheidend, vergelijkend,
synthetiseerend doorheen het werk van Goethe zoeken wil. Mijzelf geef ik een
beperkter, een loszinniger opdracht. Ik bedoel slechts aan te toonen, dat Goethe niet
uitsluitend een lyrisch dichter is, zooals Shakespeare, bij voorbeeld, of Karel van de
Woestijne, maar ook nog een leermeester in de levenskunst. Ik zou van Karel van
de Woestijne het tegenovergestelde durven beweren. Deze leert zelfkwelling aan,
zoo niet afkeer en walg voor het leven. Ik weet het wel, ieder groot dichter verrijkt
ons wanneer hij ons boven onszelf verheft en ons deelachtig laat zijn in een staat van
extase, waarin alle zorg en moeilijkheden, waarin zelfs de verloochening van het
leven worden opgelost. Doch welke lezer kan zijn dagen bestendig op zulke lyrische
hoogten doorbrengen?
Wie zijn bestaan zou voeren naar van de Woestijne's levensleer, zou, buiten de
uren van poëtische begeestering en
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mystieke bevliegingen, triestige dagen slijten. (Ik zeg niet, dat van de Woestijne een
triestig man was; maar dat hij een triestig leven leert, wat met heel wat nuances dieper
verdiende verklaard te worden.)
Wat Sheakespeare betreft, geloof ik, dat men diens werk om geen levensleer zal
vragen. Nogmaals, hij verrijkt en verrukt ons, en verheft ons telkens weer boven
onszelf. Maar als Shakespeare den gewonen man niet meevoeren kan boven de
wolken, laat Shakespeare den gewonen man vallen. Goethe niet. Goethe komt met
hem wandelen langs de straat.

2.
Wanneer ik met den dichter Goethe, zulke bijna prozaïsche, wandeling maak, verraad
ik hem. Ook al is hij, in den hoogsten zin waarin men het woord dichter gebruikt,
waarbij men nauwelijks aan moraal en wijsheid denkt, zeker minder groot dan
Homeros, Shakespeare en van de Woestijne, toch kent hij niet zelden de vlucht van
de grootsten. Indien ik een cursus over den dichter Goethe gaf, zou ik andere verzen
kiezen om bewondering voor hem aan te kweeken, verzen, die ontbloeien aan de
poëtisch zuiverste gespannenheid. Maar Goethe zingt ook nog - ik zou moeten zeggen:
hij spreekt nog dichterlijk, - wanneer hij niet extatisch gespannen is. Daar, dan, zijn
verdere redenen om hem te beminnen; om hem te bewonderen, niet enkel om de
verzen, niet altijd om de verzen, maar omdat hij nimmer vergeet te leven. Met dezen
Goethe begeef ik mij hier op de baan. Ik houd mij bij de gedichten, met uitsluiting
van het tooneel en van het proza, waar de buit nog rijker kan zijn. Ik volg op den
voet de Cotta'sche ‘Jubiläums-Ausgabe’ van 1902.

3.
Het verbaast grootelijks, wanneer men het rijk van den altijd weer genoemden, steeds
geroemden Goethe binnentreedt, niet den blik naar de wolken te moeten richten,
waar hij als een halve God zou te zweven hangen. Goethe
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is de dichter, die zich verstaanbaar uitspreekt, die zich verklaart, die het dichten niet
enkel als een innerlijke noodwendigheid bedrijft, maar ook nog als gezondheidsleer.
Gezondheid van den geest en van de ziel. Maar ook gezondheid van het lichaam.
Dichten om zichzelf tot rust te brengen, zegt hijzelf. Wij zullen dadelijk zien welke
rust, die geen berusting was.

4.
Alle invloeden werkten op zijn verzen in. Hij wees niets af. Hij provoceerde alle
invloeden. Hij putte uit zijn leven, uit zijn kleine en zijn hooge menschelijkheid (om
een oogenblik als een asceet te spreken), uit de volksliederen, uit den vorm en den
inhoud van andere dichters, uit het Zuiden, uit het Oosten, en wij weten hoe hij van
het Westen was. Hij kon maar de grootste Duitsche dichter worden door alle grenzen
te negeeren. En een van de grootste menschen door alle corporeele grenzen te
negeeren. Maar hij is dan ook gemeengoed van alle menschen en van iederen totalen
mensch.

5.
Goethe, die overal honing vond, verhield zich ‘productief’ tegenover alles wat hem
trof, zegt E. van der Hallen in de Inleiding tot de gedichten in mijn uitgave. Alles
werd Goethe. Niet enkel voor alle dichters ligt daarin een voorbeeld besloten, en als
ik voor dichters sprak, zou ik aarzelen Goethe of wie ook als model aan te bevelen,
maar even goed en vooral voor ieder mensch, die niet schept. Hij moet altijd aan
zichzelf ten minste scheppen. Hoe is anders den sleur van het leven te dragen, is men
geneigd te vragen?

6.
In de opdracht tot zijn gedichten zegt. Goethe de poëzie te ontvangen uit de handen
van de Waarheid. Hoevelen zijn ze niet, die met een pruilmondje zouden beweren
hun inspira-
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tie uit een stralender bron te scheppen? Voorwaar, men begrijpt, dat Nietzsche den
dichters gemis van eerlijkheid verwijt; te velen bezingen, wat zij nooit innerlijk
gedanst, en verkondigen met drukke plechtstatigheid, wat zij nooit geloofd of geleefd
hebben; maar dat hij Goethe prees; want Goethe's poëzie is Goethe's waarheid, veel
meer dan het gevoel van een vluchtig oogenblik. Goethe staat in voor zijn waarheid
en heeft nimmer verzachtende omstandigheden in te roepen voor den dichter. Een
waarheid, die hij doorgrondt tot waar hij alleen staat met zijn erkenning:
Ach, da ich irrte, hatt' ich viel Gespielen,
Da ich dich kenne, bin ich fast allein.

Want de bedrogenen en zichzelf bedriegenden zijn legio, en zeldzaam de pelgrims
naar de waarheid.
Bij dit gevoel van eenzaamheid moeten wij aandachtig stil houden. Want Goethe
vermeit er zich niet in. Een kleinere dan Goethe, een George zelfs of een Rilke, en
ook de veel te velen, die groot waren omdàt ze onbegrepen zijn, zouden er genoegen
mee nemen, trots en koninklijk in hun eenzaamheid. Maar Goethe niet. Er is een
diepere waarheid boven deze hoogmoedige eenzaamheid, te weten, dat men toch
niet zoo zeer van de anderen verschilt. Dit zegt hem de Waarheid, of de Muze zoo
men wil:
Wie viel bist du von andern unterschieden?
Erkenne dich, leb' mit der Welt in Frieden!

Diep beminde wereld. Zalvende gemeenzaamheid der menschen. Doch men hoede
zich weer. Zoo Goethe tot ons komt, dan zullen wij hem toch nog niet onder den arm
nemen. Hij weet het zelf ook wel, dat hij gepeild en doorgrond en gevonden heeft
wat weinigen bereiken. Hij gaat met ons, maar voorop:
Warum sucht' ich den Weg so sehnsuchtsvoll
Wenn ich ihn nicht den Brüdern zeigen soll?

Hoeveel grooter rijst het beeld op van dezen Goethe, verheven boven de meesten,
maar verbonden met allen, dan van wie te pronken staan op hun voetstuk of hun de
wereld zelf te min was. Hoe erger ik mij weer aan Stendhal's ‘happy few’, en George's
‘Bund’, en de hooge borst van zoovele zelftevredenen en zelfgenoegzamen, wanneer
Goethe spreekt:
So kommt denn, Freunde...
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Maar die anderen liegen. Zij ook haken naar lezers, die vrienden zijn, en zoovelen
als maar Godsmogelijk is. Doch zij durven het zich niet bekennen, om hun dwazen
trots niet te kwetsen. Maar daarom ook hebben allen, en de besten mede, Goethe
verkozen als gezel.

7.
De liefde is hem altijd deels ernst en deels spel geweest, en niet minder ernstig, omdat
hij nooit het spel vergat, of omgekeerd. Wie heeft niet bemind als Goethe? Maar
welke dichter durfde ooit, al was het van een amouretje, zingen, dat een kus hem
‘door het ruggemerg tot in den grooten teen’ zinderde? Zonder lyrische verlegenheid
kan hij een vrouwenborst bezingen, zooals gij en ik die zien, want kom, wij kennen
elkander toch. ‘Christel’ heeft een lieven mond, lieve ronde wangen,
Ach, und es ist noch etwas rund,
Da sieht kein Aug' sich satt!

En in ‘Bruidsnacht’:
Schnell hilft dir Amor sie entkleiden
Und ist nicht halb so schnell als du -

Lieve wulpschheid, die niet vergeet; ook niet met de wijsheid, noch met de verloren
jaren.

8.
De frischheid van zulke verzen, uit ‘Gegenwart’:
Trittst du im Garten hervor,
So bist du die Rose der Rosen,
Lilie der Lilien zugleich -

als een Lente, die niet geladen is met voorafgaande Zomers. Maar neen, dit gedicht
schijnt in 1812 te zijn ontstaan, toen Goethe meer dan zestig was. Het is de derde
graad van de jeugd geworden, de jeugd óver de rijpheid; machtiger, dieper, roerender
dan de eerste jeugd. Met een onvergankelijk gouden schijn, alsof de dood zelf deze
jeugd niet meer zal doen welken.
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9.
Ook in ‘Abschied’, van 1797, straalt deze jeugd, zij het rustiger in dit gedicht van
een scheiding, van een minnaar die een vriend slechts blijft:
Und still in sich zurücke kehrt.

Een verliefde, die niet huilt, alsof het leven had uitgedaan; die niet enkel ‘in zichzelf
terugkeert’, maar het zonder geschreeuw doet, en zich evenmin in een somber zwijgen
hult. Veel minder bitter dan bij Toulet: ‘Mourir comme Gilbert en avalant sa clef’.
Maar een rust in het verdriet, zooals Goethe ook in elke vreugde rust moet gevonden
hebben.
Rust zelfs in de voortdurende wisseling, daar hij elk oogenblik niet enkel ondergaat
maar ook nog bezint. En tevens is hij reeds op het volgende oogenblik bedacht. Al
is het maar van een golf, dat hij spreekt in ‘Wechsel’:
Es naht sich die Zweite, sie streichelt mich wieder:
So fühl ich die Freuden der wechselnden Lust -

het gold ook voor de vrouwen:
Es küsst sich so süsze die Lippe der Zweiten,
Als kaum sich die Lippe der Ersten geküszt.

En, ach, de bitter-zoete aarzeling van dat ‘kaum’.

10.
Misschien is het nauwelijks een vers:
Lerne nur das Glück ergreifen,
Denn das Glück ist immer da -

Naar den klank te oordeelen kon het van vader Cats zijn. Maar ik zal het geen
rijmelarij noemen, daar ik weet door welke levensaanvaarding zulke aansporing is
ingegeven. Het komt er niet enkel op aan wat men zegt, maar ook wie het zegt. En
omdat men licht geneigd moest zijn zulke prozaïsche regels links te laten liggen,
wijs ik er met nadruk op. En ineens voel ik mij geroepen mijn stem bij die van Goethe
te voegen, opdat zijn manend woord zou gehoord worden. ‘Poëzie is overal’, zei de
andere. Maar ik zing het hem beter na:
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Want geluk is overal,
overal, mijn vrienden.
't Is de vraag maar wie het al,
wie het niet zal vinden.

11.
De poëzie, ze mag lyrisch of episch zijn, is altijd de meest onverbloemde biecht.
Voor wie de verzen proeft en niet enkel met de lippen afdreunt, voor wie ze niet
verwaaien laat, maar ze vasthoudt en duidt, is ieder gedicht van een ontembaar
realisme, en onthult het den dichter in zijn meest verholen leven.
Daarom is poëzie te lezen zulk een voortreffelijk tijdverdrijf, want wat kan beter
en aangenamer zijn dan een mensch tot achter de huid te leeren kennen; en poëzie
te schrijven zulk een passie voor wie er het middel in ontdekt heeft om zijn
natuurlijken dwang tot affirmatie bot te vieren. Men moet echter onverschrokken
zijn om waarachtige poëzie te schrijven; en fijne voelhorens bezitten om den dichter
in zijn poëzie terug te vinden. Want niet zelden is de dichter minder Apollinisch dan
hij zich voordoet. En men moet achter de woorden leeren lezen. Dan verbergen deze
niet langer dan een bedrieglijk oogenblik de werkelijkheid. Wat een galerij van
krachtpatsers, mentale deficiënten, hoereerders, vleeschbuiken, knollen en knullen
zou men kunnen borstelen van poëten, die zich, naar zij meenen, avantageus
voorstellen in verzen, als waren zij helden, wijzen, minnaars, serafijnen, citroenen
of volwassenen. Ik heb namen gereed voor de illustratie. Ik heb hun namen uit hun
eigen poëzie geleerd. Doch het is nutteloos herrie te verwekken. De tijd verslindt ze
toch, met hun poëzie. En ik ben niet bitter, want ik weet, hoe ieder van hen ook zijn
betere menschelijke kanten heeft. Zonder te rekenen, dat God zijn getal van dichteren
moet hebben om er zijn uitverkorenen uit te kiezen.
Maar Goethe zal men niet betrappen op dit nutteloos bedrog. Hij is niet enkel een
onberispelijk, neen, een volledig mensch, hij zingt ook naar waarheid over zichzelf.
Men
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kan alles over hem vernemen uit vijftig willekeurig gekozen gedichten, zijn wijze
van leven, van denken, van verliefd zijn. Terwijl ik zijn verzen las, zei ik tot mijzelf,
dat ik aandacht diende te wijden aan zijn verliefdheid en zijn verliefdheden; niet
zoozeer aan het aantal vrouwen, noch aan het feit, dat hij op alle leeftijden beminde,
en hoe; maar aan zijn geestelijke en zijn lichamelijke gedragingen. Welk verschijnsel
inderdaad, bij iemand als Goethe, met zijn hang naar rust en evenwicht, dat hij telkens
weer de verwikkelingen, die hij wist uit elke nieuwe verliefdheid te moeten
voortvloeien, aanvaardde en uitlokte. Hoe hij de eeuwige liefde kon huldigen in de
wisselende verliefdheden. Dat is het hem juist, zou dr. Besançon zeggen. De vraag
houdt het antwoord in, en het geheim van Goethe's vitaliteit. Rust in de beweging;
evenwicht, maar wankelbaar; een vast wankelbaar evenwicht; of een wankelbaar
vast evenwicht.

12.
Ik heb een jongmensch den raad gegeven een thesis te maken over de levensvreugde
bij Goethe. Het is werk van jaren om alles wat hij zoo mild mededeelt bijeen te garen,
te ordenen en er ten slotte een synthese van weer te geven. Ik ben er al te oud en te
egoïstisch voor geworden, ik ben reeds te zeer op eigen geluk uit. Daarom moet ik
mij dikwijls beperken tot vingerwijzingen.
Bij voorbeeld: Tegen de philisters, zie ‘Generalbeichte’. Tegen de spaarders, zie
‘Ergo Bibamus’.
Uit het eerste gedicht kan ik mij toch niet weerhouden, en jubelend, vier regeltjes
over te schrijven:
Reue soll man doch einmal
In der Welt empfinden:
So bekennt, vertraut und fromm,
Eure gröszten Sünden!

Ik hoor moralisten verschrikt prevelen: ‘Cynisme! Help!’ wat mijn vreugde nog doet
toenemen.
Ik zou het gelooven als men mij zei, dat Goethe bij Horatius in de leer was gegaan.
Ook uit diens poëzie zou een vade-mecum voor een gelukkig leven zijn samen te
stellen. Maar benevens dat ik geen latijn lees, meen ik nog, dat
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Goethe toch een veel directer, veel vollediger en veel eerlijker raadgever is.

13.
‘Die Spinnerin’ zou ook nu nog, zedigheidshalve, in meer dan één tijdschrift worden
geweigerd, zooals het, op verzoek van Herder, niet in Schiller's Muzenalmanak van
1796 werd opgenomen. Leert men niet, dat ons de spraak is gegeven om onzen mond
te houden? Zien, doen, en zwijgen. Doch de dichter wil spreken. Hij kan het doen
op twee manieren. Ofwel in een taal die mystisch klinkt, en zeer handtastelijke dingen
op esoterische wijze uitdrukt; doch Goethe was er de man niet naar, zichzelf te
beliegen; anderen zijn er wars van met raadselen te spreken, en dan zeggen zij, zooals
van de Woestijne, ziehier de Modderen Man, op gevaar af hun doel van eerlijkheid
voorbij te schieten; ofwel de dichter kan zijn manuscripten in zijn lade houden. De
al te erotische ‘Römische Elegien’ zijn uit alle voor het publiek bestemde uitgaven
weggelaten, zooals Goethe het zelf, - hoe zonderling, ik geloof het nauwelijks -,
blijkt te hebben gewild; zelfs uit de wetenschappelijke Weimarische Ausgabe. Neen!
Men wrijft zich de oogen, als men dit leest. Vlug, een vrijmetselarij waar men alle
gedichten lezen mag, en al wie van poëzie houdt, vrijmetselaar!
In afwachting zijn de ‘Römische Elegien’, zooals wij ze mogen kennen, niet van
alle verboden versnaperingen gezuiverd. En mijn schuld is het niet, dat ik altijd moet
terugkomen op die schunnigheden, zooals onze patronage-critici zouden zeggen.
Goethe was geen nufje, God zij dank, en ik geniet nog meer van een warm vers dan
van de fijnste mop. Die wulpschheid overstraalt het geheele werk van Goethe. Gelijk
zout een redelijke spijs. Slechts de kwezels zullen oordeelen, dat hij er derhalve van
bezeten was. Hij was geen bezetene, tenzij van eenvoud, van waarheid, van geluk.
Hij kon verrukt zijn voor het ‘eeuwige Rome’, zijn kerken en paleizen, en daarom
toch de zoetheid van een vergankelijken boezem in Rome niet versmaden:
Mutter und Tochter erfreun sich ihres nordischen Gastes,
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Und der Barbare beherrscht römischen Busen und Leib.

Onder de strenge prosodie van deze Elegien bruist de lichte stroom van een gezonde
zinnelijkheid. Overdag, aldus Goethe, doorblader ik de werken der ouden,
Aber die Nächte hindurch hält Amor mich anders beschäftigt;
Werd' ich auch halb nur gelehrt, bin ich doch doppelt beglückt.

En zoover is hij daar trouwens niet verwijderd van de klassieken, wat ieder zal
begrijpen, die niet enkel met een kunsthistorie of een Baedeker in de hand de Venus
van Milo kan naar waarde en warmte schatten. En, zegt Goethe:
Und belehr' ich mich nicht, indem ich des lieblichen Busens
Formen spähe, die Hand leite die Hüften hinab?
Dann versteh' ich den Marmor erst recht: ich denk' und vergleiche.
Sehe mit fühlendem Aug', fühle mit sehender Hand.
........................
Oftmals hab' ich auch schon in ihren Armen gedichtet
Und des Hexameters Masz Leise mit fingernder Hand
Ihr auf den Rücken gezählt -

Voorwaar, zij hebben nooit met de hooggestemde klassieken geleefd, die ze slechts
in marmer zien.
En liever zijn treffelijken naam te verliezen, dan betere dingen te missen:
Schwer erhalten wir uns den guten Namen, denn Fama
Steht mit Amorn, ich weisz, meinem Gebieten, in Streit -

Doch om faam is het geen waarachtig dichter, geen waarachtig mensch te doen.
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14.
Verheven en nabije Goethe, hoe is men voortdurend verrukt om dit wonderlijk rijke
leven, zoowel als om die wonderlijke verzen waarin het uitgezongen en uitgesproken
wordt. Wie echter niet dagelijks om het geluk in het leven is begaan, kan deze verzen
niet doorproeven, denk ik, misschien wat verwaten; hij zal ze lezen, als hij ze toch
bemint, in den geest, waarin men de Venus van Milo
Est-elle en marbre ou non, la Vénus de Milo?

enkel in marmer ziet; ze waardeeren, wellicht, regel voor regel, gedicht na gedicht,
maar nooit den geheelen Goethe zien en hooren.
Wie principes heeft als substituut van zenuwen en voelhorens, zal hem
onbetrouwbaar noemen. Want Goethe is niet een man van de rechte lijn, van de
starheid, van het dogma, zelfs niet in woorden.
Doch lees, gij, het met drift en geestdrift, met kracht en geest geschreven gedicht
‘Hermann und Dorothea’, om te zien hoe hij de Ouden beminde, in de kunst en in
de natuur leefde, geen dogma aanvaardde, zich door geen naam liet verblinden, de
huichelarij versmaadde, jong bleef aan zijn gezang en zich voornam jong te sterven
na vele jaren; hoe hij de magere lokken aanvult met bloemkransen, vrouw en kind
niet vergeet in zijn liefde om het lied, gelijkgezinde vrienden wenscht te onderhouden,
leed en lust doet samensmelten in de wijsheid.
En men zou, o arme analyse, Goethe tegen Goethe kunnen inroepen. Want zingt
hij niet de overdaad, en dat men zijn leven moet kunnen plengen voor de liefde:
Süsz ist jede Verschwendung: o lasz mich der Schönsten genieszen!
Wer sich der Liebe vertraut, hält er sein Leben zu Rat?

terwijl hij gisteren nog de liefde prees, die een bedachtzaam vuur is:
Auch das Leben verlangt ruhige Blätter im Kränz.

Maar dit water en vuur, dit genieten en dit verzaken, dit verkwisten en langzaam
proeven, dit alles samen eerst getuigt voor een volmaakte kennis van het geluk, dat
het

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

72
leven bieden kan.

15.
Van zorgeloosheid en ijdel spel, tot de wrangste erkenning, gaat Goethe. Hij zweeft
op de vleugelen van zijn gevoel, la folle du logis, alsof het zonde was met het verstand
te dichten; het volgend oogenblik bijt hij met het verstand alle zoetheid weg. Hij
weent met het eene en pinkt met het andere oog. Hij laat zich drijven op de extase,
en ironiseert dan alle extase dood.
Van zulke verscheidenheid zijn de 103 ‘Epigramme’. Zij zouden volstaan om er
weer een uitvoerige studie over het geluk naar te bewerken. Wrangheid? Boven alles
klinkt altijd de blijmoedige levenslust door, niet enkel van een mensch, wien veel
gegeven was, want eenieder is alles-en-niets gegeven, maar die met smaak en met
een vrij gekozen opzettelijkheid steeds naar het geluk dong. En is er ook leed gemengd
in de vreugde, het saldo is beter dan batig:
Sage, wie lebst du? Ich lebe! und wären hundert und hundert
Jahre dem Menschen gegönnt, wünscht' ich mir morgen wie heut'.

16.
Dit zou ik prijzen, dat een verstandig criticus schreef: ‘Daar is een meneer, die een
artikel over Goethe schreef; het bevat een hoofdstuk over de verzen van Goethe; de
wijze lezer zal goed doen, liever dan dit onvolledig artikel Goethe's verzen te lezen.’
Doch hoevelen lezen Goethe onder hen, die mij nochtans die eer bewijzen? Uit dezen
hoek gezien is het een bedroevende bezigheid over het geluk te schrijven. Maar niet
een hopelooze; niet een nuttelooze. Ik weet er, die morgen op zoek zullen gaan naar
den volledigen Goethe.
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17.
Deze regelen, slecht en vrij vertaald, doch nauwelijks vrij geïnterpreteerd naar een
van de ‘Weissagungen des Bakis’:
Ontdek in één de velen, begrijp de velen als één,
En gij hebt van het leven begin en einde meteen.

18.
Kent gij het gif der onbevredigde liefde? Het verzengt en montert op, verteert het
merg en vernieuwt het. Kent gij de heerlijke werking der eindelijk bevredigde liefde?
Schoon verbindt zij lichaam aan lichaam, als zij de geesten bevrijdt.
Dit zijn twee distichons uit de ‘Vier Jahreszeiten’. Was Goethe een oude Griek of
Romein, men zou commentaren en disputatiën schrijven over zulke woorden. Men
zou bovendien van deze negen en negentig distichons schooluitgaven maken. Goethe
is nog veel te jong. Maar over duizend jaren zullen er telkens weer een Burckhardt
en een Nietzsche een deel van hun leven wijden aan de doorgronding van Goethe.
Ik zeg, duizend jaar; maar ik koester de troostrijke hoop, dat het geslacht na het mijne,
aan wijzen als Goethe een reeks classicisten zal vormen, die dit land schoon maken.
Ik zet een disputatie in:
De schoonste distichon over de liefde is deze:
Das ist die wahre Liebe, die immer und immer sich gleich bleibt,
Wenn man ihr alles gewährt, wenn man ihr alles versagt.

19.
Het lijkt mij duidelijk dat deze distichons meestal gemaakt zijn buiten de inspiratie,
die Goethe bewoog toen hij zijn grootere gedichten schiep. Doch ik spreek niet van
mooie verzen; maar van ‘tiefe, tiefe’ levenskunst. En veel poëzie, die schijnt te
branden van innerlijk vuur, geef ik prijs voor
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het matte maar wegende goud van een distichon, als deze over de waarheid:
Schädliche Wahrheit, ich ziehe sie vor dem nützlichen Irrtum.
Wahrheit heilet den Schmerz, den sie vielleicht uns erregt.

20.
Es sei jeder vollendet in sich. Eenieder zij volmaakt in zichzelf. Voortdurend is men
genoopt Goethe's wijsheid aan Goethe zelf te illustreeren. Welke studie, de volmaking
van Goethe te vervolgen, en te toonen hoe hij inderdaad in zichzelf volmaakt werd.
Maar alles wat hij schrijft, is tevens veel meer dan materiaal voor studies over Goethe.
Deze volzin, ‘es sei jeder vollendet in sich’, bij voorbeeld. Men houdt er vijf minuten
bij stil, en men kan er niet meer van los; men wil er zijn leven naar richten. Men
heeft ontdekt, dat hij onuitputtelijk is. Alvast twee bronnen zie ik er uit ontspringen.
De eerste, van vertrouwen: dat eenieder zichzelf in de hand heeft; niemand is zoo
onterfd, laat staan verworpen, dat er niet een goddelijke voleinding in hem geteekend
staat. Maar de tweede: een bron van drijfkracht tot rustelooze inspanning. Want
slechts de eeuwig genoegzamen meenen, dat zij volmaakt zijn, en zullen zich in hun
dwaasheid versterkt vinden door Goethe. Zooals zij zijn, zijn zij in zichzelf volmaakt.
Maar welke volmaaktheid. De anderen weten het, die zich morgen volmaakter willen
dan zij vandaag zijn.

21.
Dat ik zooveel moet ter zijde laten uit Goethe, wat mij dienstig kon zijn hier, pijnt
mij. En dat ik met niet meer dan eenige lichtvaardige toetsen zijn beeld tracht te
herstellen. Maar Goethe zelf, troost ik mij, zou mij niet aanzetten tot vollediger werk,
wanneer ik met een vers van hem, hier en daar, mijn uren zoo licht en zoo rijk maak.
Holderdebolder wordt alle wijsheid met alle schoonheid zijn deel:

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

75
Dat men den dood niet zwaarwichtig moet nemen, en hem eventjes mag uitdagen:
Dasz der Orkus vernehme: wir kommen!
Dasz gleich an der Türe
Der Wirt uns freundlich empfange.

Dat men van nabij met zichzelf moet begaan zijn, wil men de wereld fatsoenlijk
dienen.
Dat men tot God moet spreken zooals Prometheus, die menschen wilde vormen
naar Gods beeld, en die God niet achten.
Dat men met de liefde spotten mag.
Maar dat men, zij men ook dichter en dichter van de sterren, de sterren moet kunnen
vergeten
weilend in dem Arm der Liebsten.

22.
Nochtans, om de honderd hoofdzakelijke details, die Goethe ons voorstelt, mag men
eenige bijzondere lessen in het geluk niet al te vluchtig voorbijfladderen. Eéne straalt
uit zijn geheele werk. Ik zal ze negatief formuleeren: Dat men alle verscheurdheid
tusschen vleesch en geest moet overwinnen, overbruggen. Bij de blijde kunst van
Goethe, zeg ik het mij altijd weer, hoe gelogen het mij toeschijnt, dat
les chants désespérés sont souvent les plus beaux

en hoe ik de tragiek van een zoo bemind dichter als Karel van de Woestijne niet tot
de mijne wensch en haar bekampen zou als ze mij kwam bezoeken.
Niet, dat Goethe den kreet van vertwijfeling, en uren van smart niet zou kennen.
Welke waarde, welke veiligheid zou een blij leven hebben, dat de kracht van de
menschelijke ellende niet ondervonden heeft? Maar hij gaat niet baden in smart en
vertwijfeling. Hij kastijdt het lichaam met den geest, en den geest met het lichaam
niet. Smart en vertwijfeling zelf maakt hij dienstig aan zijn geluk. Hij lost de
tegenstrijdigheden tusschen hart en geest op om steeds tot zijn eenheid terug te keeren.
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23.
En een andere kostbare les: dat men zich aan iedere taak wijden moet om gelukkig
te zijn, om niet in de verstrooiing tot ontbinding te komen. Zich wijden aan de groote
taken, wat eenieder vanzelf weet. Maar ook aan de kleine, wat velen verzuimen, daar
zij niet vermoeden, hoe ook de kleine dingen steeds in zekeren zin ‘in zichzelf
volmaakt’, en elke volmaaktheid voorbeeld en opwekking kan zijn. In de poëzie van
Goethe kan men het voldoende merken, hoe niets hem te gering was. Bij een minder
groot man, zou men vele van de gedichten, die hij schreef, onder de futiliteiten
rekenen. Wat ze redt, is de grootheid van den geheelen Goethe. Maar ook de
toewijding waarmede hij ze bezingt. Men voelt hoe hij niet enkel belangstelling
voorwendt voor de kleine dingen; zij zijn innig met hem vergroeid. Wat voor anderen
een motief zou zijn, wordt voor hern een onderwerp. Alles wat hij aanraakt maakt
herhaaldelijk deel uit van zijn leven. Desnoods in negatieven zin. Als bij zijn eerste
bezoek het naderhand vereerde Rome niet onmiddellijk tot hem spreekt, dan zegt hij
het ook, liever dan met dithyrambische ontboezemingen te rammen:
Ewige Roma; nur mir schweiget noch alles so still ..................
Noch betracht' ich Kirch' und Palast, Ruinen und Säulen,
wie ein bedächtiger Mann schicklich die Reise benutzt -

zooals hij niet aarzelt zijn vereering bij haar naam te noemen, volgens de hiërarchie,
die hij voor zichzelf heeft opgebouwd, en Homeros heilig verklaart, wat alleen zij
durven, die hem goddelijk genieten:
Und lese ..................
In heiligen Homer.

24.
Op de ‘Idyllen’ van Wilhelm Tischbein:
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Wie herrlich ist die Welt! wie schön!
Heil ihm, der je sie so gesehn!

Wie zou dien Tischbein niet willen kennen, al raadt men uit Goethe's verzen, dat hij
niet heilig is in den zin van Homeros. Zooals wij dagelijks onze beste vreugde hebben
aan vrienden en kameraden, van wie men niet vraagt of zij de Ilias hebben geschreven.

25.
Nogmaals de volmaaktheid ‘in zichzelf’:
Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt,
Der lasse sich begraben.

Maar leer dan volmaakt dwalen. Dwaal niet als een leugenaar, als een bedrieger, als
een aftruggelaar.

26.
De kleine zaken, maar ook de groote. Want de kennis van God behoort mede tot het
geluk. Niet van den God, dien men gelaten aanvaardt; niet Hem, die van lippen tot
lippen is overgeleverd; maar Hem, dien men altijd zoekt zonder Hem ooit te vinden.
In den cyclus ‘Gott und Welt’ geeft Goethe rekenschap van wat hij gevonden heeft
en bovendien een weg om zelf te vinden:
Dich im Unendlichen zu finden,
Muszt unterscheiden und dann verbinden -

27.
Een kamer, een spelonk, kan de wereld doen openbloeien:
Freut euch in den engsten Raum.
Was beglückt, es ist kein Traum.

Wanneer men van iemand houdt, dan heeft hij niet enkel geen gebreken meer, maar
al zijn woorden en gebaren, waaraan hij misschien zelf geen belang hecht, worden
belangrijk. Zoo is in dit vers mij lief, dat Goethe van een kamer spreekt,
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waar het geluk te vinden is, en niet van de, ge weet wel, machtige natuur. Ik stel mij
voor, dat Goethe geen natuurminnaar was, wat ik haat. De natuur om er uit te rusten,
de utilitaire natuur; en de stad, en een kamer, om er zich mensch te voelen worden.
Zóóveel beroemde gedichten van Gezelle laten mij harteloos koel. Dat krinkelende
waterding kan mij niet doen zinderen, noch het ranke riet doen ruischen; en eerst
wanneer Gezelle zelf ten tooneele verschijnt, wordt mij het landschap draaglijk. Maar
Goethe was voortdurend met de natuur bezig en in de natuur? Ga maar eens kijken!
Ge zult overal de gestalte van Goethe de natuur zien verbergen. In ieder geval zit hij
zelf gevoelloos bij de ‘Ruine Plesz bei Göttingen’:
Kein liebes Kind gedachte meiner,
Und ich fürwahr gehörte keiner;
So war die ganze Welt umgraut.

28.
Wat is het verschil, zou men vragen, tusschen iemand, die leeft als God in Frankrijk,
die zich nimmer een vraag over het leven heeft gesteld, en een Goethe die dicht:
Behagen schouwt niet voorwaarts, niet terug,
En zoo vereeuwigt zich het oogenblik.

Het antwoord is altijd hetzelfde; dat de eerste niet weet gelukkig te zijn, terwijl de
andere zich ieder oogenblik op het geluk van dit leven bezint. Om de eeuwigheid in
het oogenblik te proeven moet men het reeds ver gebracht hebben in de levenskunst.
Dezulken zijn ook de vriendelijksten voor hun beminden, want wie iederen dag
plukt wil ook de anderen laten deelen. En vermits de dood onvermijdelijk komt:
Drum ist es besser, auf der Stelle gleich
Die Freunde preisen, die Geliebte küssen.

29.
De spreekwoorden verfoeien als wijsheid, die voor ieder-
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een en dus voor niemand geldt. Maar spreuken voor eigen gebruik kiezen. Goethe
dicht er meer dan honderd voor zichzelf. Vele zijn mij niet dienstig, en misschien
moest ik minder op mijzelf en meer op Goethe bedacht zijn om er de kern van te
snappen. Maar eenige wilde ik toch voor mijzelf gevonden hebben:
Was gibt uns wohl den schönsten Frieden,
Als frei am eignen Glück zu schmieden?

En één althans zou ik aan alle menschen willen medegeven; want niemand ontkomt
aan de smart en het geluk bestaat er voor een niet onbelangrijk deel in de leelijke
nukken van het lot onmiddellijk te neutraliseeren:
Geniesze, was der Schmerz dir hinterliesz!
Ist Not vorüber, sind die Nöte süsz.

Wie dat heeft doorgrond en ‘nachgeprüft’, zal voortaan den nood, ook op het
oogenblik zelf, lichter dragen.

30.
Het zou te gemakkelijk zijn nu ook nog uit de ‘Zahme Xenien’ een compendium van
philosophie samen te stellen. Maar men vindt er zeker een mensch nog meer dan een
dichter. Ik zal al minder en minder de twee scheiden, in dezen zin, dat een mensch
niet noodzakelijk een dichter, maar een dichter, geloof ik, een mensch moet zijn.
Dagen achtereen heb ik Goethe gelezen zonder een, wat men noemt geïnspireerd,
gedicht te ontmoeten. Maar de mensch weeft mij in zijn netten in. Nog waar hijzelf
geen verrukkelijke gedichten schrijft, leert hij de anderen er schrijven:
Künstler...
Seid gesund und wirkt gesund!

Welke les, denk ik aan den anderen kant, die eenieder nochtans voor eigen gebruik
moet interpreteeren. Want wij, die gezond zijn, zulen door velen als ziek, en als
besmettelijk worden uitgekreten.

31.
Men zou niet merken, dat Goethe oud is geworden, indien
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hij het niet af en toe, niet zonder eenigen trots, van zichzelf getuigde, alsof hij zei:
zie maar, hoe jong ik ben op mijn leeftijd. Maar niet jong als iemand die koketteert
met zijn conservatieve kracht, maar als iemand, die vele waterkens heeft
doorzwommen:
Hast du es so lange wie ich getrieben,
Versuche wie ich das Leben zu lieben.

Goethe is niet gelukkig omdat hij oud is geworden, maar hij is oud geworden omdat
hij gelukkig was. Gelijk een gezond organisme spelend weerstand biedt aan bacteriën,
aan weer en wind, zoo kon geen ongeluk Goethe's innerlijkste kern raken. Men raadt
hem jong tot in zijn invectieven tegen de jeugd, die hij niet bekampt als een
betweterige grijsaard, maar integendeel als iemand, die zelf jong is, en die zijn plaats
opeischt onder degenen, die nog te verkwisten hebben.

32.
Elk ding zij wat het is: proza, proza; en poëzie, verzen. Maar Goethe kan alle grenzen
laten vervagen. Weer verklaar ik dit uit het feit, dat men uit zijn werk veel meer van
Goethe leert houden dan van zijn romans, of zijn wetenschap, of zijn poëzie. Of zelfs
van zijn Faust, dat niet als tooneelstuk zou stand houden (evenmin als al zijn ander
tooneelwerk), indien het niet weer Goethe was, dien men er in ging zoeken.
Vers en proza, ze wisselen bij Goethe dikwijls hun rol.
De prozaschrijver van de ‘Wahlverwandtschaften’ en van ‘Werther’ daalt uit deze
regionen van de poëzie neer om het huwelijk te loven als een zeer practische wereld;
wat hij dan in verzen doet.
Hij heeft niet veel over het huwelijk gedicht. En ook in zijn ‘Tagebücher’ glijdt
hij, niettegenstaande de uitvoerigheid van zijn aanteekeningen, over het onderwerp
heen. Hij stipt ieder bezoek aan, iederen brief dien hij schrijft, doch ga maar zoeken
wanneer en hoe hij in het huwelijk trad. Het verbaast mij. Het bedroeft mij bijna, dat
hij ons zijn meening over en zijn leven in het huwelijk als privaat gebied onthoudt.
Misschien vreesde hij toch de openbare opinie voor het hoofd te stooten. Want het
is een kiesch onderwerp.
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Ik durf bijna raden wat Goethe er over had kunnen mededeelen. Doch wij moeten
met eenige regels genoegen nemen.
Het zal wellicht den gevoeligen zielen kwetsen, te hooren hoe hij zich het huwelijk
dichtte:
Ich wünsche mir eine hübsche Frạu,
Die nicht alles nähme gar zu genau...

Maar zulke gevoeligen hebben niet het leven, mitsgaders de liefde, genoeg bemind.
Of misschien waren zij niet getrouwd? Of zij houden niet van de waarheid? Dat ze
dan de ooren sluiten:
‘Betrogen bist du zum Erbarmen,
Nun läszt sie dich allein!’
Und war es nur ein Schein Sie lag in meinen Armen;
War sie drum weniger mein?

33.
Ik zei reeds, dat ik den grooten ‘dichter’ verraad, wanneer ik brokstukken levenskunst
distilleer uit meestal zeer prozaïsche verzen. Maar intusschen zijn deze verzen ook
van Goethe. En hem, die ze stroef mocht vinden, heeft Goethe zelf van antwoord
gediend: ‘Gevoel hebt gij allen, maar geen geest’. En: ‘Immer heb ik slechts
geschreven, zooals ik voel, zooals ik het meen’. En:
Ein reiner Reim wird wohl begehrt;
Doch den Gedanken rein zu haben,
Die edelste von allen Gaben,
Das ist mir alle Reime wert.

More brains.

34.
Niet enkel de wijn, en de liefde, en de schoonheid behooren tot het bezit, dat een
leven rijk maakt, doch ook de kennis van God. En het behaagt mij, telkens wanneer
ik van God spreek, ergernis te geven aan hen, die een brevet hebben genomen voor
den eenigen God. Den anderen gunnen zij het recht niet den naam van God te
gebruiken. Waarop Goethe:
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‘Gij, geloovigen, roemt toch niet uw geloof als het eenige! Wij gelooven zoo goed
als gij. De zoeker laat zich niet het erfdeel ontrooven, dat eenieder, en mij, is gegund’.
En als de fanaticus niet begrijpen wil, Goethe weer, maar vinniger, kwetsend,
vernederend:
Wie wetenschap en kunst bezit,
Heeft ook religie;
Wie deze beide niet bezit,
Hij hebbe religie.

35.
Zooals Nietzsche spreekt van het rad, dat steeds weer uit zichzelf rolt, zoo Goethe:
Muszt immer tun wie neu geboren -

36.
Totdaar de ‘Zahme Xenien’. De ‘Xenien’ wil ik slechts voor memorie aanbevelen
aan wie ook zijn gal als een kostelijk condiment weet te gebruiken. Draag er scherp
zorg voor, dat gij alles kunt dragen en verdragen, alles verzaken. Maar als gij zeker
zijt van uzelf, verzaak niet alles, verdraag niet alles, want er is veel te genieten, er is
veel af te weren en te bekampen, met ijver en desnoods met haat.
De middelmatigheid bij voorbeeld, die, terloops gezegd, heel wat anders en dikwijls
het tegendeel is van den gulden middelweg. In de ‘Votivtafeln’ noemt Goethe haar
de verfoeilijkste ondeugd. En de eenige, zegt hij, die de jeugd moet vermijden. Wat
in weinige woorden een dubbele les inhoudt, een zware en een blijde.

37.
En nog eens mag men mij vragen, wat deze nuchtere lessen met poëzie hebben te
maken. Er zijn betere verzen geschreven dan deze Xenien en Votivtafeln door
menschen, die
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minder wijs en minder verstandig waren dan Goethe. Jawel, maar zonder die wijsheid
werden zij ook Goethe niet. En, trouwens, Goethe zelf weet de grens te trekken:
Bilden kann wohl der Verstand, doch der Tote kann nicht beseelen,
Aus dem Lebendigen quillt alles Lebendige nur.

Wat ook voor de levenskunst geldt: men kan er alles van weten, en bij gemis van
wat onbezonnen voortvarendheid, of inspiratie, toch zijn leven verknoeien.

38.
Gide avant la lettre:
‘... und so läszt sich ein auszerordentlicher Geist denken, der nicht allein irt, sondern
sogar Lust an Irrtum hat.’
Men mag dit niet als een boutade beschouwen, maar eerder als een perversie, die
authentiek van den geest is. Evenmin sluit het in, dat men van zijn vergissingen niet
wil genezen. Zooals men lust moet leeren hebben aan het ongeluk, terwijl men het
toch als ongeluk beschouwt. Zooals men zijn slecht geweten moet beheerschen, maar
daarom geen slecht geweten moet aankweeken, ten einde het tot zwijgen te brengen.
Eerst wanneer men zulke perversie, zulke spitsvondigheid niet meer als perversie
beleeft of als spitsvondigheid beredeneert, mag men aanvangen zich gelukkig te
achten. Het andere is literatuur.

39.
De ‘Maximen und Reflexionen’, in proza geschreven, zijn in mijn uitgave als bijlage
onder de verzen aangebracht. Welk heimelijk genoegen ondervind ik van deze
schikking? Misschien, dat de poëzie eens van haar masker beroofd wordt? Of veeleer,
dat dit den slechten poëten ergeren moet?

40.
Men kan zich niet leeren kennen door de beschouwing,
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wel door het handelen, leert Goethe. Men merkt het aan vele dichters, die in de
wolken zweven bij gebrek aan beenen, waarop zij staan kunnen. Men merkt het aan
vele praters uit alle tijden en alle gewesten, die bereid zijn de wereld te hervormen,
maar voor zichzelf niet eens wat vorm hebben. Ik merk het aan mijzelf, die een boek
durf schrijven over het dagelijksche geluk, en dagelijks over ongelukjes struikel. ‘Es
ist nicht genug zu wissen, man musz auch anwenden...’

41.
Een zeer eenvoudige oefening voor scholieren in het geluk: leeren ademhalen met
vreugde. Maar voor scholieren, natuurlijk, zoo moeilijk als het alphabet voor
broekventjes. Goethe leert het aan:
Im Altemholen sind zweierlei Gnaden:
Die Luft einziehn, sich ihrer entladen.

Want niets is Goethe te min. Nochtans, meent gij, heeft Goethe het toch niet zoo
eenvoudig bedoeld, want hij voegt er aan toe:
Du danke Gott, wenn er dich preszt,
Und dank' ihm, wenn er dich wieder entläszt.

en hij heeft immers deze leer van het ademhalen onder den geheimzinnigen titel
‘Talismane’ gerangschikt.
En toch, hoed u voor complicaties. Vooral in letterlijken zin heeft Goethe deze
kunst willen aanleeren. Of hebt gij de waarschuwing niet noodig? Ademt gij in en
uit met zulken lust, dat gij u telkens verbonden voelt met de geheele schepping? Volg
Goethe op den voet; hij gaat zeer ver, inderdaad, maar hij begint met te stappen. En
mocht gij neiging hebben hem te interpreteeren, lees wat Goethe in ‘Offenbar
Geheimnis’ van de mystieke verklaarders van Hafis zegt, en gij zult u in de toekomst
wachten Goethe als een mystificateur te willen ontraadselen.

42.
Men zou, van Goethe uit - maar waar kwam er dan een eind aan deze compilatie? ook Hafis moeten ontleden in
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twintig en meer kapittelkens. Hafis, die ‘zonder vroom te zijn, zalig was’.

43.
Nog zou ik speciaal het boek ‘Suleika Nameh’ willen aanbevelen. Door al deze
gedichten zingt de vreugde, niet de eenvoudige, maar de uit velerlei ingrediënten
gebrouwen, maar klaar geworden van bezinking; de vreugde, die hartstocht uit
bezinning laat ontspringen; die de onbezonnenheid vermengt met den stillen weemoed
om de vlucht der jaren. Hier is de rust van wie alle landen heeft gezien, en thuis blij
is, maar bereid morgen weer op reis te gaan. Ieder vers is een persoonlijke groet aan
Marianne von Willemer, maar er is geen onderscheid meer tusschen deze vrouw en
de wereld:
Allah braucht nicht mehr zu schaffen,
Wir erschaffen seine Welt.

Een nuchtere dronkenschap, waarop geen ontgoocheling meer kan volgen. De vreugde
in den derden graad, die weer zorgeloos den dag plukt. Zelfs de naderende scheiding
kan deze vreugde niet meer verduisteren en voor ons zal ze nimmer dooven, want
Het staat aan de sterren geschreven,
het glanst in den zwarten nacht,
dat wie zoo het leven geprezen,
nog over den dood heen lacht.

44.
En mag ik nog mijzelf citeeren met deze verzen van jaren geleden:
Heb nu dag voor dag met Goethe,
al zijn vrienden en vriendinnen
heil en zegen toegemeten,
en er stijgt een geur van vriendschap
uit zijn wenschen aan de mannen,
maar er zwelt een geur van bloemen
uit zijn groeten aan de vrouwen,
Vriendschap zal men met de mannen,
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wijsheid moet men eenzaam plegen,
en de liefde met de vrouwen.

Zoo was het mij te moede toen ik Goethe las.

Critiek
‘Deze uitvoerige nota's bij Goethe's verzen missen orde en synthese.’
Ik schrijf niet voor lezers, die een plan zoeken, maar wat geluk aan den loopenden
band. Goethe zelf heeft ook geen tractaat geschreven over de ‘eenig-zaligmakende
wijze om gelukkig te worden’, al waren al zijn dagen op dat geluk gericht.
‘Gij hadt bondiger kunnen samenvatten, herhalingen vermijden.’
Goede dingen moet men meerdere malen kunnen hooren. ‘Wat is beter dan een
kus?’ vroeg ik mijn verloofde. ‘Zeg het zelf’, zei ze. ‘Twee’, zei ik. ‘Ach,’ zei ze,
‘twee is niet meer dan één.’
‘Gij zult mij toch niet tegenspreken, wanneer ik u het verwijt toestuur, dat uw nota's
bij Goethe's verzen veel te bondig zijn. Ik bedoel, dat Goethe veel meer gezegd heeft
over het onderwerp Geluk’.
Zoo? Niet gemerkt. Ik meende in volle vertrouwen Goethe geëvenaard, zoo niet
verbeterd te hebben.
‘Maak er u niet met een kwinkslag van af. Goethe is veel dieper op het onderwerp
ingegaan, dan gij laat vermoeden. Zijn geluk heeft een àndere vlucht dan het gefladder
van uw schoone-weersvlinder.’
Verlangdet gij een dithyrambische ontboezeming over de steile hoogten en de
afgrondelijke diepten tot waar Goethe steeg resp. daalde? In allen ernst: ik wilde den
gemoedelijken lezer winnen voor Goethe, die een veel te grooten naam heeft, opdat
simpele zielen hem steeds zouden aandurven. Eens zoo ver, zal die lezer zich wel
de rest, die inderdaad hoofdzaak is, op den koop toe verwerven.
RAYMOND HERREMAN.
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Russische methode om talent te beloonen
I
De populaire voorstelling in Engeland van een democratische regeering is een Utopia,
waar allen vrij zijn, allen gelijk zijn, en elkeen precies kan doen wat hem of haar
belieft, met stemrecht voor elkeen, werk voor elkeen, middelbaar onderwijs voor
elkeen, bovenal vrijheid voor elkeen: vrijheid van gedachte, van spreken, van de
pers, van godsdienst, van vakvereenigingen en beroepsverbonden, met een
tusschenkomst van de regeering herleid tot een met de beschaving vereenigbaar
minimum, en dat minimum altijd aangenaam en welkom. Wij kijken op naar Rusland
voor de verwezenlijking van dezen droom en beoordeelen het naar de stappen die
het reeds heeft gedaan in die richting onder controle van een parlement naar het
Britsch of Amerikaansch model.
Wat vinden wij wanneer wij Rusland bezoeken of de verslagen lezen van reizigers
en getuigen? Hoegenaamd geen vrijheid, alles beheerscht door den Staat, Britsche
vrijheden uitgeroeid als misdadig, en hetgeen het dichtst bij een Britsch Parlement
komt te staan nauwelijks toegelaten grieven te ventileeren, weken aan een stuk, maar
met tusschenpoozen van jaren. Werkstaking, het eenige wapen van het
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proletariaat, verboden als hoogverraad. Vakvereenigingen in den dienst van den Staat
geperst en niet geduld onder om het even welken onafhankelijken vorm. Indeeling
van de maatschappij in rijken en armen, loonen van handarbeiders verschillend in
de proportie van 10 tot 1, die van de geestesarbeiders van 200 tot 1, en de armste
arbeiders met minder geld op zak dan bij die van het capitalistische Engeland of
Amerika. En de Conferentie van Eerste Ministers uiteengedreven omdat Molotov,
het Russische lid, - die het zich gepermitteerd had te worden verleid door zijn Britsche
en Amerikaansche collega's om hun voornemen te steunen Frankrijk en China en de
Dominions, en eindelijk al de Staten op aarde, te raadplegen in den naam van de
Democratie -, plots door Stalin tot de orde geroepen werd, gelast het schouwspel
stop te zetten en terug naar huis te keeren.
Onmiddellijk besluit het van schrik bevangen Westen, dat Stalin een andere
Bismarck is, die het oude diplomatische spel speelt van macht-politiek. Ik geef een
minder verontrustende uitlegging in overweging. Stalin, als ervaren, practisch
staatsman, weet, dat het werk uit de handen nemen van de Groote Drie en in de
handen steken van al de Staten der aarde, beteekent: jaren en jaren beuzelachtig
gepraat, slechts eindigende met de ontdekking, door de Conferentie, van
Hoe-Het-Niet-te-Doen en met een verlaat verslag of ontwerp van Charter om
opgeborgen te worden, onverrichter zake, wijl intusschen de Europeesche beschaving
aan 't vergaan is door ondervoeding en anarchie. Stalin is gewend aan daad en
verandering, wij aan gepraat, en gepraat, en nog gepraat en geen verandering, met
de Ministers, die tien uur per dag zouden moeten werken om Europa te hervormen,
verplicht tot zitten op een bank om voorstellingen te geven van partijgekibbel met
de opposities. En Molotov gaat naar huis; en Stalin gaat vooruit naar zijn beste weten
op eigen verantwoordelijkheid, ons zeer verschrikt latende omdat hij geen ‘eerlijk
spel’ speelt.
Intusschen zijn onze Utopisten ontgoocheld omdat het hun toeschijnt, dat Stalin
niet vooruit gaat, maar achteruit. Bij voorbeeld, gelijkheid van inkomen is
fundamenteel in Socialisme plus Democratie. Onder het Dictatorschap van het
Proletariaat hebt gij echter de indeeling van de maatschappij
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in klassen die niet onderling huwbaar zijn (de practische toetssteen), met inbegrip
zelfs van eenige parasietische leegloopers.
Deze toestand is volkomen onbegrijpelijk voor onze politiek onontwikkelde of
verkeerd ontwikkelde kiezers. Laten wij trachten er achter te komen. Aan een Utopisch
Socialist schijnt het heel eenvoudig voor een Socialistische regeering de werkloozen
af te schaffen en het nationale inkomen gelijkelijk te verdeelen onder al de inwoners.
Heilige onnoozelheid! Tenzij het dividend tachtig pond per week zou beloopen, of
daaromtrent, zou zulk een maatregel nijverheid, landbouw en de beroepen heelemaal
overhoop gooien. Daar het onder Capitalisme en Grootgrondbezit in feite veel dichter
bij acht shilling komt te staan, zou de ineenstorting om het even welke regeering
onderste boven gooien en de beschaving vernielen. Want, om een beschaafde
maatschappij te vormen, hebben wij een burgerlijk leger noodig van arbeiders,
handwerkslieden, bekwame handwerkslieden, vaklieden en huisbedienden, aangevoerd
door, laten wij zeggen, van vijf tot tien percent denkers, bestuurders en eenige genieën.
Geen van deze afdeelingen kan het stellen zonder de andere; de portier is even
noodig en belangrijk als de Eerste Minister, de metselaar als de architect, de hulp
van de keukenmeid als de huishoudster. Hun basis-behoeften zijn dezelfde: het kost
niet meer om te voeden, kleeden en huisvesten den diepsten wijsgeer of
meesterlijksten wiskundige, het meest mirakelachtig begaafd genie, dan den
houthakker of waterdrager. Feitelijk kost het minder, want Michel Angelo zou het
met minder voedsel kunnen stellen dan Michiel de grondwerker en Goethe met
minder dan Sandy de staalsmelter. Nu die basis-satisfacties, ofschoon zij voldoende
mogen zijn voor bestuurde arbeiders, zullen niet de noodzakelijke tien percent denkers,
werkgevers en kunstenaars voortbrengen. Deze kosten daarenboven aan scholing en
cultuur, en cultuur beteekent toegang, in de kinderjaren, tot boeken, muziek en
schilderijen in een omgeving met een zekeren graad van schoonheid en
aangenaamheid, en ook vroeg verkeer met cultuurmenschen. In Rusland vóór 1917
was het loon van den ongeletterden bestuurden arbeider vier-
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entwintig roebel (achtenveertig shilling) per maand, en de huisvrouwen konden
slechts de eindjes aan malkaar knoopen met elken avond hun keuken te vullen met
landloopers en toevallige bezoekers die enkele kopecks betaalden voor de toelating
op of dichtbij de stoof te slapen. Onder zulke onmenschelijke omstandigheden zal
de Natuur, ofschoon zij steeds de noodzakelijke proportie van denkers en leiders
voortbrengt, die denkers en leiders voor misschien negentig percent in de kiem zien
smoren door armoede, onwetendheid, leelijkheid en gebrek aan afzondering. Indien
zij allen Solos en Leonardos werden geboren zouden zij leven en sterven als slaven
en wilden.

II
Toen de nieuwe Bolshevik regeerders van Rusland volgens Communistische principes
de inrichting overnamen, als nationale grootgrondbezitters en capitalisten, van de
nijverheid en den landbouw, was hun eerste stap het verdrijven en boycotten van alle
voorspoedige pachters (Kubaks), werkgevers, winkeliers, universitairen en hun
kinderen, als uitbaters van den arbeider en vijanden der samenleving, zonder te
wachten tot ze iemand gereed hadden om hun plaats over te nemen en hun werk te
verrichten. Spoedig ontdekten zij, dat zij de luns hadden geslagen uit de nationale
appelkar. Het land bracht niets meer op dan onkruid en distels, de winkels waren
gesloten, er was niets te eten dan pootaardappelen, hetgeen beteekende een komende
hongersnood. Het scheen gedaan te zijn met het Bolshevik Socialisme, het was
feitelijk bijna gedaan met Rusland.
Lenin, snel in het inzien van vergissingen en het recht zetten er van, werd geholpen
door het capitalistische Westen, dat tegen hem oorlog voerde en hem aldus toeliet
den nationalen geest van Rusland aan te wakkeren en het volk te verplichten, zich
aan het militaire Communisme te onderwerpen, - evenals wij er ons aan hebben
moeten onderwerpen gedurende zes jaar zonder het met dien naam te noemen. Op
het einde stelde hij Britsch Fabiaansch Socialisme in de plaats van het Russisch
Utopisch ‘catastrophisme’, ook zon-
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der het met dien naam te noemen, of zelfs te weten dat het eigelijk dàt was, dat hij
aan het doen was(1). En hij versloeg geheel Europa (met inbegrip van ons domme
eigen zelf) door middel van Trotsky als zijn War Office, Stalin als zijn
Wellington-Nelson (volkomen even origineel en, wanneer noodig, noodig, even
weerspannig) en Voroshilov als Stalins ‘aide-de-camp’.
De uitweg voor ons allen is duidelijk. Het cultureele inkomen moet bewaard blijven
en de nationale oogst van het veld en de fabriek vermeerderd tot hij voldoende is om
het bloote basis-bestaansinkomen het peil van het cultureele te doen bereiken. Dit
zal de twee klassen onderling onhuwbaar maken. Eens dat peil bereikt, zullen groote
fortuinen, hier en daar gemaakt in uitzonderlijke gevallen door uitzonderlijke
menschen, van geen beteekenis zijn, want, ofschoon vijf pond per week zich niet zal
verwaardigen te trouwen met drie pond en half, zal vijftig duizend pond per jaar vijf
duizend huwen, of ongetrouwd blijven.
De Regeering die dit zal teweegbrengen zal moeten bekampen én het oppervlakkige,
zelfzuchtige menschelijke snobisme dat eischt dat superioriteit van cultuur een burger
recht geeft op een hooger loon dan het gemeene volk, én het ongeduld van het
gemeene volk om het bestaansloon sneller te zien stijgen dan de vermeerdering van
productie het voldoende toelaat. De Europeesche oorlog, die, uit Europeesch oogpunt
een burgeroorlog was en een familietwist, wordt onmiddellijk gevolgd door een reeks
werkstakingen in zegepralend Engeland en Amerika. De weelde van de bureaucratie
en van de parasietische eigenaars beschouwende, roepen de werkstakers uit: ‘Wij
zijn even noodzakelijk als gij: wij wenschen en verdienen zooveel als gij.’ Alle
werkstakingen zijn eigenlijk nutteloos: omdat, wanneer het gaat om

(1) Fabianisme, de politieke en sociale richting van de Engelsche Fabian Society, waarvan Shaw
een vooraanstaand lid is, en waar hij werkte met Sidney Webb, Annie Besant e.a. Genaamd
naar den Romeischen generaal Quintus Fabius, die, in den oorlog tegen Hannibal, den vijand
afmatte door voortdurende hinderlagen, kleine, onverwachte aanvallen, gestadige verandering
van plaats, daar hij niet sterk genoeg was om de legers van Carthago in het open veld te
verslaan. Deze opportunistische tactiek werd aangenomen door de Londensche vereeniging:
haar Socialisme is progressief, wil overtuigen, en gelooft niet aan een geweldigen ‘grand
soir’. (F. de Backer: ‘Shaw's Boodschap’ ‘Groot-Nederland’, Mei 1929).
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een uithongeringsmatch, de werkstakers de eersten uithongeren, maar zij kunnen ver
genoeg gaan om de Regeering te ontwrichten en de beschaving te vernielen, ofwel
om de Regeering te verplichten de werkstakingen als misdadig te bestempelen,
volgens het breede principe dat ledigheid onder geen omstandigheid kan geduld
worden in een beschaafden Staat. Daarop zal de Regeering beschuldigd worden de
vrijheid te vernielen, en de Congressen van vakvereenigingen zullen klagen dat het
eenige wapen van de georganiseerde arbeiders gebroken werd in hun hand. Tenzij
alle mogelijke toegevingen worden toegestaan aan de gewone arbeiders en hun de
toestand duidelijk wordt uitgelegd door hen (indien ze bestaan) die hem verstaan,
zouden wij kunnen burgeroorlog hebben over den ganschen beschaafden aardbol.
Welke nieuwe ontdekking heeft Rusland gemaakt en welke les uit dit alles geleerd?
Eenvoudig dat, zooals alle groote publicisten van Aristoteles tot De Quincey het
hebben ingezien, er in de beschaafde maatschappij die twee basis-inkomens zijn: het
één voor bestuurde soldaten en boeren, handwerklieden en arbeiders die slechts
kunnen doen wat hun gezegd wordt te doen met het daartoe verschafte materiaal, en
het ander voor zaakbestuurders, uitvinders, wiskundigen, wijsgeeren, financiers,
kunstenaars en regeerders. Het eerste heeft niets anders te dekken dan louter bestaan
en voortplanting, het tweede ten minste vijfmaal zooveel voor cultuuromgeving en
gezag. Ik kan me den tijd herinneren toen metselaars en schrijnwerkers in Ierland
konden gehuurd worden tegen acht shilling per week, daar waar de Lord Luitenant
£20.000 per jaar had; toch waren de onkosten van den Lord Luitenant van zulk een
aard, dat hij op zijn wedde niet leven kon, en die moest aanvullen door zijn eigen
middelen, daar waar zijn proletarische onderdanen overdreven families konden
opbrengen met hun acht shilling.
Aristoteles en De Quincey beschouwden het samenleven van de twee inkomens
als onvermijdelijk; maar dat heeft twee gevaarlijke klippen. Het verdeelt de
maatschappij in rijken en armen en leidt daardoor tot klassenstrijd; en, daar rijken
en armen in de praktijk niet onderling huwbaar zijn, verengt het het veld van sexueele
selectie en maakt het eugenische voorplanting onmogelijk. Het gooit de natuurlijke
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orde van productie onderste boven, leidende tot het vervaardigen van dure
weeldeartikels vóór basis-noodwendigheden voldoening krijgen. Het bevooroordeelt
de gerechtshoven en verandert de noodzakelijke contrôle van de besturende klasse
door de Regeering in een virtueele contrôle van de regeering door de bestuurders, de politie en de gewapende machten makende tot werktuigen van dwang in de plaats
van bewaarders van den vrede. Kortom, het brengt al de kwalen voort van de
ongelijkheid van inkomen.
De andere klip is gevaarlijker. Indien de bestaansquota van het nationale inkomen
te laag is en de werkuren te lang zijn voor cultuur, wordt de toevoer van bekwame
denkers en leiders afgesneden, want natuur's voorraad van dezen, zooals iedere
natuurlijke voorraad overdadig, is een percent, niet in de cultuurklasse, maar in de
gansche bevolking, en indien negen tienden er van uitgehongerd of doodgeboren
worden zal er niet genoeg bekwaamheid en stuwkracht meer zijn voor de nationale
nijverheid, landbouw, kunst en wetenschap. De openbare dienst, door onbekwamen
waargenomen, zal sukkelen, talmen, bedorven zijn, laf en bijziende, en zal niet altijd
kunnen vergeleken worden bij private onderneming niettegenstaande zijn oneindig
grooter middelen.
De remedies die hoogst waarschijnlijk eerst zullen geprobeerd worden zijn:
overbelasting voor ongelijkheid van inkomen en kostelooze en verplichte lagere en
middelbare opvoeding voor allen klassen gelijk.
Maar overbelasting begint bij het verkeerde einde met de rijken te verarmen in de
plaats van de armen te verrijken. William Morris sprak waarheid, toen hij zei dat
geen man goed genoeg is om een ander mans meester te zijn, - maar, zoolang wij
private meesters hebben, laat ze rijke meesters zijn: arme meesters zijn wel 't ergst
van al.
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III
Wat kostelooze opvoeding betreft is het experiment van Rusland merkwaardig. De
Soviëts begonnen met co-educatie (jongens en meisjes in dezelfde school), met een
minimum van tucht, onder een, middeleeuwsch, aanvaarden dat alle kinderen
gelijkmatig bekwaam zijn om door het onderwijs te worden gerijpt tot kleine
Homerossen, Vergiliussen, Pytagorassen, Socratessen, Christussen en eindelijk Karl
Marxen. Maar het moest blijken, dat de meeste kinderen van hun geboorte af
onbekwaam zijn om zich te ontpoppen tot epische dichters, hoogere wiskundigen,
heiligen of Hegeliaansche wijsgeeren.
Het middelbaar onderwijs is eenvoudig weggegooid bij hen, en pogingen om het
hun op te dringen schaden hun brein in de plaats van het te ontwikkelen. In het
voorbijgaan: het werd bevonden dat jongens en meisjes die dezelfde scholen loopen
malkander storen en verwarren wanneer zij adolescent worden.
De scholen moesten den nadruk leggen op verwacht goed gedrag als een eerste
beschavingsvoorwaarde, en dat beteekende: tucht. Een technische opleiding om
vaklieden te vormen was onontbeerlijk, academische doctrine om amateur-wijsgeeren
te vormen was minder dringend. Bij voorbeeld: landbouwcolleges waar al de studenten
over Karl Marx konden discussieeren met hun leeraars en geen van hen een veld
opmeten kon, waren niet in staat den oogst te vergrooten. Bijgevolg worden thans
in Soviët-Rusland de jongens en de meisjes afzonderlijk opgevoed wanneer ze veertien
jaar bereiken, en voor het middelbaar onderwijs, ofschoon steeds in handen van den
Staat, moet betaald worden door al wie geen plaats in de middelbare scholen kan
verwerven door studiebeurzen, die menigvuldig zijn, of door andere bewijzen van
natuurlijke bekwaamheid om uit dat onderwijs voordeel te trekken.
Deze veranderingen worden hier nog altijd aangehaald als stappen achteruit. Er
bestaan veel soortgelijke vergissingen
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in vergelijkingen. Wanneer wij vernemen dat vakvereenigingen in Rusland slechts
worden toegelaten als organismen van den Staat, en dat de syndicale loonschalen
lager zijn dan in Engeland, noemen wij dat dwingelandij, daarbij vergetende, dat het
Britsche trade unionisme, - met zijn autocratische secretarissen en zijn monsterachtige
kaart-verkiezingen op Congressen, waar oude heeren, die gedurende de debatten
sluimeren, verschillende duizenden stemmen in de bus werpen wanneer moet gestemd,
- wel volkomen de minst democratische instelling is op aarde. In Rusland verleent
het syndicale loon veel meer zakgeld aan den arbeider dan aan zijn Britschen evenknie,
die enorme huren moet betalen voor de toelating, op den grond van zijn eigen streek
te leven, en aangenaamheden moet koopen die in Rusland openbaar worden
geschonken als gevolg van overeenkomsten tusschen de vakvereenigingen en de
Regeering. De vakbeweging heeft in Rusland den Staat geannexeerd, in Engeland
is zij nog altijd den Staat aan het bevechten. Des te slechter voor Engeland uit
democratisch oogpunt!
In de allerslechtste dagen van den ondergang bewerkt door Ruslands plonzen in
catastrophisch communisme en het misprijzen van zijn leiders voor al-Britsch
al-bourgeois Fabiaansch Socialisme, met Webb's onvermijdelijkheid van
geleidelijkheid op zijn vlag en mijn eigen, herhaalde waarschuwingen dat een
catastrophisch programma van capitalisme op Maandag, revolutie op Dinsdag, en
volop socialisme op Woensdag eenvoudigweg niet bestaan, ontving ik het bezoek
van twee Russen, beide dochters van beroemde pioniers van de revolutie. Sasha, het
aanbiddelijk lieve kind van Peter Kropotkin, de vriendelijkste en verstziende onder
al de wereldverbeteraars van haar tijd, wanhoopte niet: ze zegde mij, dat Rusland de
ziel van de wereld zou redden. Tolstoys dochter was verbijsterd door de volkomen
verwoesting en verval van de eens zoo voorspoedige streek rond haar ouden thuis
in Vasnaya Polyana, want het scheen haar toe, dat de visioenen, van haar grooten
vader, van een nieuwe wereld, even rampzalig uitvielen als zijn buitensporige
pogingen om bevoegd te zijn als schoenmaker, metselaar, schoolmeester en gewone
boer. Ik vergeet hoe ik gepoogd heb, haar te troosten, waarschijnlijk heb ik haar
uitgelegd hoe de velden van

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

96
haar kinderjaren opnieuw zouden bloeien onder Russisch Fabianisme. Wat er ook
van zij, - dàt geschiedde. Stalin vardigde, om te beginnen in één enkele streek,
collectieven landbouw en Socialisme uit en werd aldus opeens, zonder het te weten,
de Aarts-Fabië van Europa.
Trotsky, catastrophische wereldrevolutionair, schepper van het Roode Leger,
onweerstaanbare redenaar, en de schitterendste geschiedschrijver van de revolutie,
doezelde weg en verging, spijts zijn groot en welverdiend prestige. En de éénige
groepeeringen in Europa die zeggen konden: ‘Wij hadden 't u gezegd’, waren en zijn
de Engelsche Fabiërs, die nooit een stukje vreemd materiaal hadden aangewend in
hun propaganda, en hun Duitsche bekeerlingen, de Revisionisten. Webb en ikzelf,
vroeger door Lenin beklaagd als ‘goede mannen die onder Fabiërs geraakten’, bleven
de onwrikbaarste kampioenen in het Westen van Soviët-Rusland. En, spijts alle
verrassingen en begoochelingen, gelooven wij, dat Soviët-Rusland er uiteindelijk
zal bovenop komen en dat, daar het al de vergissingen voor ons heeft begaan, wij er
zouden moeten voor zorgen ze op onze beurt niet allemaal opnieuw te begaan, hetgeen
het grootste gevaar is waarmede wij thans bedreigd worden. De Britten zijn vruchtbaar
genoeg aan oorspronkelijke ontdekkingen en gedachten. Maar, in de plaats van zich
ernstig aan het werk te zetten om ze uit te baten, laten wij dat gedeelte van de karwei
over aan Teutonen en Slaven en Latijnen en Yankees, en we gaan maar voort met er
boeken over te schrijven die niemand leest. Daar ligt het gevaar. Ik, de Ier, zie de
Engelschen, niet als domkoppen, maar als onvolwassen dikkoppen, (not as fools, but
as non-adult fatheads) bedorven door te veel kolen en ijzer in de dagen toen deze
stoomkracht verleenden, en die nu verbijsterd staan in een tijdstip waar niets anders
telt dan breinkracht en atoombommen.
GEORGE BERNARD SHAW.
Vertaling van prof. Franz de Backer.
Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden.
Copyright by International News Service.
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Kronieken
Shaw's laatste gedaante
Is het Shaw's laatste gedaante, het boek dat vóór enkele maanden verscheen en getiteld
is: Everybody's political what's what?
Misschien ware het voorzichtiger te gewagen van ‘Shaw's jongste gedaante’. Want
niemand zou durven beweren dat de beroemde Engelsche schrijver werkelijk zijn
laatste boek gepubliceerd heeft. Hij is, onlangs, zijn negentigste jaar ingetreden.
Getuigen beweren echter, dat zijn geest springlevend blijft.
De 366 bladzijden van zijn jongste werk staven die bewering.
Al is het geschreven ‘in zijn tweede kindsheid’, zooals hij schalks vertelt, het
evenaart het beste dat wij tot heden toe van hem kenden.
Het nieuwe werk behoort tot een genre dat in Engeland schitterende beoefenaars
vond: het essay.
De titel, Eeverybody's political what's what? doet vreemd aan. Hij vergt een geheele
omschrijving wil men hem in het Nederlandsch vertalen. Shaw echter zorgt zelf voor
een verklaring. Hij beschrijft zijn boek als een gids voor de kinderen bij het betreden
van het gebied der staatkunde, ook als een vade-mecum en repertorium voor den
staatsburger, ook nog
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als een uiteenzetting over de grondbeginselen der wetgeving. Hij voegt er aan toe,
met den humor die hem eigen is, dat het is: een poging van een zeer onwetend oud
man om aan de menschen, nog meer onwetend dan hijzelf, deze elementaire sociale
gegevens mede te deelen die hij wist op te vangen door studie en door contact met
levende personen en tastbare feiten...’
Everybody's political what's what wordt dus door den auteur als een didactisch,
een leerend boek voorgesteld.
Het spreekt vanzelf dat wij van Shaw geen ‘traité’ mogen verwachten, geen nuchter
handboek voor de school. Hij schrijft als essayist, zoo persoonlijk en subjectief als
de essayist het mag doen. Hij is zoo fijnzinnig als stylist en psycholoog als hij het
was in zijn tooneelwerken. Ieder hoofdstuk tintelt van humor en wemelt van
paradoxen, - wat niets te kort doet aan de tallooze diepzinnige opmerkingen over de
menschen, hun instellingen, hun gebreken, hun dwalingen, hun idealen.
Dat Bernard Shaw die in de eerste plaats een tooneelschrijver is, zooveel belang
stelt in de politiek, hoeft niet te verwonderen. Zestig jaar geleden ging hij over tot
het socialisme. Dit was gepaard met een levendige belangstelling in den socialen
hervormingsarbeid van de socialistische partijen en in haar politieken strijd. De
socialistische gezichtshoek dringt telkens weer door in zijn werk, hoe zelfstandig hij
ook blijft tegenover alle vooraf aangenomen theorieën.
In strijd met wat de titel van het boek zou kunnen doen gelooven, beperkt Shaw
zich niet tot het eigenlijk gebied van de politiek. De vier en veertig hoofdstukken
handelen niet alleen over politieke, maar ook en in ruime mate over eigenlijk sociale
problemen, ook over economische en financieele, ook over cultureele problemen.
Sommige hoofdstukken hebben betrekking op specifiek Engelsche toestanden.
Dit is het geval waar hij handelt over het eigendomsrecht, vooral in verband met de
landbouwgronden.
Andere hoofdstukken werpen vragen van algemeenen aard op, vragen die overal
worden aangeroerd.
Het eerste hoofdstuk is feitelijk de inleiding tot het boek en stelt juist een dezer
algemeene vragen: Is de mensch
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hopeloos verdorven, dat wil zeggen ingeboren zedelijk slecht, of is hij meestal en in
overwegende mate dom en onwetend?
Shaw gelooft dat de mensch hoofdzakelijk dom en onwetend, vooral onwetend
is. Hij gelooft dat een redding mogelijk is. Ware het anders, bleven de goede wil en
de noodige bekwaamheid om het kwade te verhelpen achterwege, dan ware het beter
geen boeken als het zijne te schrijven of te lezen, meent hij, dan ware het beter onze
dwalingen niet aan te klagen, maar integendeel ze blijven aan te kleven en te trachten
uit onze slechtheid en onzen waanzin het beste te halen, vóór zij ons vernietigd
hebben.
Stellig is er veel, in onze huidige maatschappij aan te wijzen dat tot pessimisme
stemt, al ware het slechts het feit van de verkeerde verdeeling der rijkdommen in de
maatschappij en het andere feit, de twee wereldoorlogen in den loop van vijfentwintig
jaar. De meest pessimistische stemmen uit de vroegere eeuwen, - Shaw noemt in één
adem deze van den Bijbel, van Shakespeare, van Swift, van Karel Marx -, schijnen
in het licht van de hedendaagsche tragediën, gelijk te krijgen.
Toch wil Shaw zich niet tot een pessimistischen gezichtshoek beperken. Toch
blijft hij zijn hoop behouden. Toch heeft hij zijn boek geschreven en legt hij het ter
overweging voor aan hen die het willen lezen.
Waarom? Omdat, in het licht van sommige feiten, de mensch, in de meeste
gevallen, klaarblijkelijk het kwade dat hij uitlokt niet gewild heeft.
Als bewijs haalt Shaw de misdaden van het kapitalisme aan. Het is niet waar, zegt
hij, dat al de gruwelen van het kapitalistisch regime het gevolg zijn van de slechtheid
en den kwaden wil der menschen. Zij zijn integendeel, zegt hij met humor, het gevolg
van huiselijke deugden, vaderlandsliefde, menschlievendheid, ondernemingszin,
vooruitstrevendheid, kortom van alle soorten van, in sociaal opzicht, waardevolle
eigenschappen. Wat er uit voortvloeit is wellicht de hel op aarde. Doch het zijn geen
kwade inzichten die er naar leiden. De steunpilaren van het kapitalisme zijn droomers
en zieners. Zij doen in den grond het tegenovergestelde van wat de duivel doet: in
plaats van, zooals Mephistopheles, met kwade inzichten het goede te doen, stichten
zij het kwade met de
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beste inzichten.
Met dezelfde menschen zou men een dozijn nieuwe en betere werelden kunnen
opbouwen, meent Bernard Shaw, als wij maar de oogen wilden richtens tevens op
de feiten en op de lessen in politieke wetenschap die deze feiten ons geven.
Dàt is de groote zaak, dàt beslist over het welzijn of de ellende van de volken.
Grondige kennis van de werkelijke toestanden, juiste beoordeling van de
mogelijkheden en de middelen, ziedaar wat Shaw eischt van hen die de leiding der
maatschappij in handen hebben, in de eerste plaats van de politieke leiders, van de
regeerders.
Is het te veel geëischt? Neen. Doch Shaw betoogt juist met klem, aan de hand van
een onuitputtelijken rijkdom van argumenten, dat de regeerders deze vereischten
over het hoofd zien.
Een groot Fransch schrijver, ook een essayist, namelijk Montaigne, heeft gezegd:
Tous les maux de ce monde viennent de la bêtise, alle kwalen van deze wereld zijn
het gevolg van de domheid.
Die woorden van Montaigne had Shaw als motto voor zijn jongste boek kunnen
gebruiken. Inderdaad: een der hoofdstellingen van zijn betoog is, dat de kwalen
waaronder de volken lijden toe te schrijven zijn aan de dwalingen der regeerders en
dat deze dwalingen het gevolg zijn van hun gebrekkige kennis en hun verkeerde
beoordeeling der werkelijkheid.
Er is iets vernederends in deze stelling van Shaw, zoowel voor de regeerders als
voor de volken die deze regeerders aan het bewind helpen.
Er blijft een troost: er wordt de regeerders geen slechten wil, alleen maar
onbekwaamheid verweten.
Buitendien wijst Shaw den weg naar de redding aan.
Hij stelt in het licht hoe deze gebrekkige kennis en de verkeerde beoordeeling
mogelijk worden.
Het gebeurt vooreerst dat de documentatie waarover de regeerder beschikt, wel
volkomen eerlijk en nauwkeurig, maar deerlijk verouderd is. De gegevens waarover
Willem de Veroveraar beschikte in het jaar 1066 hebben geen be-
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teekenis meer voor een eersten minister in de twintigste eeuw.
Onze opvattingen en gewoonten volgen niet de ontwikkeling der feiten. Onze
instellingen, deze voornamelijk waar de jongere krachten worden opgeleid, dragen
er ruimschoots toe bij. Zij zijn oude scholen en leveren oude pruiken op. Wanneer
de oude pruiken dan staan naast of tegenover mannen die heelemaal tot geen school
behooren, en vaak geen bezocht hebben en geen andere opleiding kregen dan de
bittere ervaring van den armoedigen en vervolgden proletariër, dan loopt hun contact
uit op misverstand dat even tragisch als comisch is.
Doch het contact tusschen beide partijen wordt nog gevaarlijker, zegt Shaw,
wanneer zij het ééns zijn, dan wanneer zij elkander tegenspreken. Inderdaad: wanneer
zij het ééns zijn, dan is het over algemeene, abstracte principes, waarover het alle
godsdiensten en alle wijsgeeren in alle tijden en alle landen ééns waren. Deze abstracte
principes, oordeelt Shaw, zijn voor het dagelijksch beheer van de menschelijke zaken
evenmin bruikbaar als wiskundige symbolen, waarmede wel altijd hoeveelheden
bedoeld worden maar niet gezegd is wat de eigenlijke inhoud en aard van die
hoeveelheden is.
Daarbij komt, dat zelfs de nuchtere kennis van de onmiddellijke werkelijkheid
waarin wij leven bestendig in gevaar wordt gebracht door de moderne middelen
waarover de menschen beschikken om hun onderling geestelijk contact te verzekeren:
de bladen, de bioscopen, de radio-omroep, dragen bij, vooral wanneer zij dienen om
zekere strekkingen te vertolken, om onze voorstelling van de werkelijke toestanden
te verdraaien en tot een halve of geheele fictie, dus tot een leugen, om te zetten.
Om het zoover te brengen dat een gemeenschappelijke regel aangenomen worde
door de menschen die door hun religieuze, moreele en politieke principes zoo
eindeloos verdeeld zijn, is een voorafgaande kennis van een vaste zekerheid noodig.
Shaw vindt die in de wetenschap. De staatslieden, schrijft hij, ‘moeten een volmaakt
wetenschappelijke politiek opbouwen op een volmaakt wetenschappelijken grondslag.’
Is zulks mogelijk? De regeerder is geen man van wetenschap. Hij moet beslissen
en handelen. Hij kan niet wachten
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tot hij duizend boeken gelezen heeft vóór hij beslist. Hij kan, evenmin als wie ook,
een alweter zijn. De onmogelijkheid om alles te weten is echter, in de oogen van
Shaw, volstrekt geen verontschuldiging voor hetgeen hij noemt het ‘oppervlakkig
opportunisme’ dat hij scherp hekelt bij de hedendaagsche regeerders en waaraan hij
de hedendaagsche politieke katastrofen toeschrijft. Zeggen dat we weinig weten, wil
niet zeggen dat we niets weten, betoogt hij. En hij voegt er aan toe dat het weinige
dat wij weten het heele verschil kan uitmaken tusschen een vreedzame politieke
ontwikkeling en een burgeroorlog, die het land in puinen legt.
Zijn kritiek geldt niet alleen de ministers en de leden van het Parlement, maar ook
hen, die de regeerders verkiezen.
De politieke ervaring van Shaw heeft hem er van overtuigd dat, alhoewel eenieder
thans schijnt het X Y Z van alles te kennen, niemand ook maar het A B C van om
het even wat nog kent. De heer en mevrouw Iedereen, die alwetend zouden moeten
zijn, vermits zij, onder een democratisch regime, almachtig worden, kennen niets
over de maatschappij en haar vraagstukken.
Die onwetendheid van allen is, volgens Shaw, niet het gevolg van een aangeboren
en dus niet te verhelpen onvermogen. Zij is hoofdzakelijk het gevolg van een
tekortkoming in de opvoeding.
Het geheele boek van Shaw is een wekroep voor de opleiding van de regeerders
en van hen, die ze aan het bewind helpen, de kiezers. Hij wil allen wetenschappelijk
zien opleiden, voornamelijk op politiek, sociaal en economisch gebied.
Laten wij onbesproken den stijl van den auteur, den humor, de treffende paradoxen,
de rake formuleeringen, den neerslag van een zeldzame belezenheid, kortom, al de
schitterende hoedanigheden van het werk, dan kan Everybody's political what's what
met voorgaanden zin samengevat worden.
Velen zullen Shaw volmondig bijtreden. Anderen zullen bezwaren aanvoeren, de
al te paradoxale stellingen afkeuren, de al te rake veroordeelingen van personen,
instellingen en tradities verwerpen.
Met het standpunt van Shaw over de algemeene principes kunnen wij niet
instemmen.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

103
De algemeene principes spelen een groote rol in de politiek. Zij kunnen onbruikbaar
genoemd worden, maar worden, maar worden niettemin dagelijks gebruikt. Zij zijn
de grondwaarheden, de fundamenteele stellingen over het ware en het goede. Zij
bepalen de waarde van al wat ons leven uitmaakt en ons omringt. Zij verschaffen
ons wat wij het meest behoeven en wat de wetenschap ons niet geven kan: een
antwoord op het laatste waarom, een antwoord over wat goed is en wat slecht.
Wat de principes, dus de grondwaarheden en levensregels zijn van een mensch,
van een groep in de maatschappij, van een regeering, is niet zonder belang.
Wat het rotst is in een booswicht, dat zijn de principes die hij aankleeft, heeft
Emerson gezegd.
Men zal moeten toegeven dat de geschiedenis vaak een anderen loop zou genomen
hebben, waren de leidende principes der regeering andere geweest.
Het is niet hetzelfde wanneer een heerschende groep in de maatschappij al of niet
aan God gelooft, al of niet de waardigheid van den mensch erkent, al of niet de
onwaardigheid van bepaalde rassen verkondigt, al of niet de waarde van het recht
en van de verdragen huldigt.
De meest recente geschiedenis van Europa heeft, helaas, op een tragische wijze,
de beteekenis van de door de regeeringen aangenomen principes in het licht gesteld.
Van de thans geldende principes zal de inhoud van de vredesverdragen afhangen en
meteen het raam van ons bestaan voor jaren en jaren. Wij zullen ruim de gelegenheid
hebben er ons rekenschap van te geven in de komende periode.
Daarom is het stellig aan de algemeene principes - die Shaw onbruikbaar acht dat het eerst zou moeten gedacht worden wanneer er sprake is van opvoeding en
voorlichting.
Deze overwegingen doen evenwel geen afbreuk aan het schitterend boek dat de
oude Bernard Shaw zijn tijdgenooten geschonken heeft en waardoor hij niet alleen
verschijnt als een kunstenaar, maar ook - dat is zijn jongste, wellicht zijn laatste
gedaante -, als een denker en als een wijze.
MAX LAMBERTY.
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Het Vlaamsche proza
Abel Gholaerts
Met Louis-Paul Boon, die reeds twee opmerkelijke romans ‘De Voorstad groeit’ en
‘Abel Gholaerts’ op zijn actief heeft, keeren wij tot de beste dagen van het
impressionnisme terug, en inzonderheid tot de schrijfwijze - al heeft Proust niet te
vergeefs geleefd - van Lodewijk van Deyssel, ten tijde dat deze ‘Een Liefde’ en ‘De
kleine Republiek’ schreef, welke romans de heer Boon heel zeker niet heeft gelezen.
De roman ‘Abel Gholaerts’, het laatst verschenen werk van Louis-Paul Boon - de
eerste Louis die zich geen Lode noemt! - is inderdaad ten slotte gevormd uit een
opeenvolging van details - zooals ‘Een Liefde’ - alle met dezelfde zorg en
nauwkeurigheid beschreven, niet van buiten uit, maar - psychologisch - van binnen
uit. En beschreven zonder haast, zonder ups en downs, zonder opgang of neêrgang,
gelijkmatig, secuur en kruimig. Bij van Deyssel bewuster, koeler, schitterender, bij
Boon spontaner, volkscher. Maar die, eigenlijk thans verjaarde impressionnissche
schrijfkunst of stijlmethode, vooral met het pointillisme in de schilderkunst te
vergelijken, wordt bij Boon, die dan toch heel wat jonger is en een andere scholing
heeft gehad, af en toe onderbroken door een expressionnistische zegswijze of
beelduitdrukking, in hoofdzaak van Gerard Walschap afgekeken. De gelijkmatige
gang van de detailbeschrijving wordt zoodoende gestuit door een direct ingrijpen
van den wakkeren auteur, die zijn personage plotseling, impromptu, aan het woord
laat komen met een eigen zinswending, een persoonlijke interruptie of
uitdrukkingswijze, afwijkend van den toon, die de auteur zelf heeft aangenomen, en
die ons treffen als een slag in het gelaat. Iets verbouwereerd roepen wij den naam
van Walschap uit, afkeurend. Wij houden niet van klakkeloos overgenomen
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formules. En hier is het afkijken, naar onze eerste waarneming, te opvallend, te
slaafsch. Dus aanvankelijk voelen wij het erg - en met ergernis. Maar ten slotte
wennen wij aan dat voortdurend ingrijpen van het nieuwerwetsche walschapiaansche
- aan welk euvel zelfs Aug. Vermeylen niet heeft ontsnapt - in den gelijkmatigen,
neutralen (hoe warm van volkschheid anders) toon der detailsgewijze beschrijfkunst
van den heer Louis-Paul Boon. Beschrijfkunst, zooals ik zei. Maar ik wensch er den
nadruk op te leggen: niet de uiterlijke zienswijze van wezens en dingen wordt ons
ten voeten uit beschreven, doch de innerlijke gewaarwordingen en
gemoedsontroeringen der wezens, de innerlijke aperceptie der dingen komen tot
uitdrukking. Op dat psychologisch gebied is Louis-Paul Boon een merkwaardige
figuur, een sterke kracht zelfs in de Vlaamsche literatuur. Elk detail, dat hij op die
wijze naar zijn innnerlijke beteekenis beschrijft, is een levend iets in de atmosfeer
van de schoonheid. Maar, zooals ik ook al liet verstaan, zonder het raffinement der
intensiteit die onder meer zou blijken uit een soms versnelden of dieperen toon of
door een raccourci die, waar het past, de beschrijving van het detail, dat thans een
halve bladzijde beslaat, zou reduceeren tot een paar regels, tot een bliksemflits,
helderder en schitterender dan het volle zonnelicht. Want nooit verrast de heer Boon
met een pregnant stukje proza: hij stapt voort als de planter die het eene plantje op
gelijken afstand van het andere overplant in één lange rij. Zoo beschrijft Louis-Paul
Boon het eene detail na het andere, in lengte van bladzijden. De auteur staat te midden
van een vloed kleinigheden en bizonderheden, die hij helaas! niet beheerscht.
Ofschoon elke beschrijving van een gemoedstoestand op zichzelf ons interesseert
en zelfs boeit, niet eens in het verband van het verhaal zelf, maar onafhankelijk zelfs
van het verhaal, - want Boon beschikt over een allesbehalve ‘gemiddeld’
opmerkingsvermogen, en wat hij opmerkt verbeeldt hij scherp, keurig, warm - ten
langen leste voelen wij, na tal van bladzijden, een zekere verslapping van onze
aandacht, een zekere vermoeienis op den duur.
Maar, ‘Abel Gholaerts’ lijdt aan een ander euvel: de auteur heeft inderdaad
gewenscht ons te interesseeren voor
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tal van personages, die alle wis en zeker opmerkelijke eigenaardigheden vertoonen,
maar die, zelfs de meest typische onder hen, niet buiten een bepaalde sfeer van
geringheid, van elementaire levensaanvoeling gaan. Het zijn meestal mislukkelingen.
Een gevolg van die veelheid van personages en van geringheid van het gebeuren
waarin zij gewikkeld zijn, - en hier denken wij even aan den populistischen roman,
maar die is eerder lyrisch van stijl -, is dan ook dat ook daardoor onze aandacht over
heel wat acteerende kleinigheden wordt verspreid - en dus niet alle details ons waarlijk
aangrijpen. Bij zoover, en hier komt het vooral op aan, dat wij ons soms afvragen:
‘Wie is eigenlijk dat personage, die Theo of die Vincent, van wien hier wordt
gesproken; zeker is die naam me niet onbekend en van hem moet ik vroeger hebben
gehoord, maar ik heb hem, vrees ik, wat uit het oog verloren. Hij staat me niet voor
het oog’. En we moeten dan een aantal bladzijden terugkeeren, wat ons niet altijd
amuseert. Zoodat we zelfs enkele passages kunnen gaan lezen, zonder ons precies
te realiseeren, wat hier wordt verteld, wat hier precies gebeurt. Dit is de zwakke kant,
een van de zwakke kanten van de vroege of late impressionnistische schrijfwijze,
zwakke kant die zelfs aan het anders perfekte werk van Lodewijk van Deyssel bij
het lezen een aspekt van verouderdheid geeft.
En we raken den draad nu en dan verloren. Ook de schrijver zelf, overrompeld
door den vloed der details, vergeet wel eens het bestaan van een personage dat dan
plotseling verdwijnt. Of liever, hij verdwijnt niet, want niets verdwijnt dan als wij
het waarnemen of weten. Hij is ergens zoek... In ‘Abel Gholaerts’ wijdt de auteur
ten slotte alleen nog zijn aandacht aan Abel Gholaerts zelf en de roman sluit met het
laatste avontuur, Abel Gholaerts overwonnen. Maar waar is intusschen Theo
Gholaerts, waar is pastoor van Geem zoek geraakt? En is die priester, overstelpt als
we zijn door duizenden bizonderheden, nu in waarheid de vader naar het vleesch van
Abel of dat alleen naar het hart?
Wil dan de heer Boon een schrijver van groot formaat worden, en daartoe heeft
hij kennelijk de aanleg, is hij zelfs aardig op weg, dat moet hij leeren: hoe de vijf
vingers van de hand gebald kunnen worden tot een vuist die dreigt,
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beukt en slaat; dat wie het hoofd van een beminde streelt, dit niet doet met de vijf
(en dan nog opengespreide) vingers van de hand... Hij zou zich er van moeten
overtuigen dat duizend details en bizonderheden alle treffend op zichzelf geordend
en saamgeperst kunnen worden tot componenten van een microscosmische perceptie
of conceptie van de physieke en physische levensrealiteit, die aangrijpt en inslaat;
en dat zulke intense gecomprimeerde schrijfwijze het, als de bliksem van de wolken,
noodzakelijk moet winnen van de aanhoudend analyseerende beschrijving van al de
bizonderheden van het levenswonder.
In zijn beide romans ‘De Voorstad groeit’ en ‘Abel Gholaerts’ toont zich de heer
Boon een scherp analytisch verstand, maar zonder veel besef voor waardebepaling
en differentiatie; het is hem alles om het even, hij pent; hij weet nochtans dat wat
men woordkunst heet het instrument is dat den schrijver maakt tot een kunstenaar;
hij weet, om zijn verbeelding, ook waar deze de dagelijksche realiteit te buiten gaat,
een atmosfeer van menschelijkheid te scheppen: hij mist echter vooralsnog de gave
van de constructie en meer in het bizonder van het intensifieeren van de brandstof
tot een uitslaande witte vlam. Hij staat te midden van de details waaruit zijn werk
opgebouwd is, maar hij beheerscht die stof, die details niet. Hij loopt er zelfs nu en
dan glad in verloren. Niettemin is ‘Abel Gholaerts’ een werk van waarde om àl wat
het in zijn ensemble inhoudt en al wat het belooft. Ah, si jeunesse savait...

Anna Golochin
Ik spreek gaarne over het kortverhaal, en meen zelfs dat het kortverhaal onder al de
literaire genres, de hoogste prozakunst vertegenwoordigt. En moest me nu iemand
vragen, noem mij dan een Vlaamsch kortverhaal dat een perfect beeld van het
kortverhaal geeft, zou ik antwoorden: ‘Anna Golochin’, door Paul Rogghé, is wel
niet perfect, maar is toch het volmaakste kortverhaal dat we bezitten. In de
intellectueele sfeer, zou ik er aan toevoegen, omdat ook de perfectheid haar grenzen
heeft. Ook ‘De Boer die sterft’ is een volmaakt kortverhaal, en Cyriel Buysse heeft
er even-
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eens enkele gepubliceerd, die meesterwerken zijn - maar zoowel van de Woestijne
als Buysse, twee antipoden, hebben met de mentaliteit en de schrijfwijze van Paul
Rogghé niets gemeens. Of hij met de hunne.
Paul Rogghé schrijft keurig en helder; zijn schrijfdrift kiemt niet in zijn verbeelding,
noch in zijn gemoedsleven, maar in zijn intellect. ‘Anna Golochin’ is inderdaad het
product van het scheppend intellect. Al de bizonderheden van het gebeuren zijn
geordonneerd naar een bepaald en sterk doel, als de onderscheiden stukken van een
stalen machine. En van het staal hebben zij de koele, maar onherroepelijke schoonheid,
die u alleen krachtig aantrekt wanneer gij u weet te realiseeren, hoe perfect de machine
loopt...
Men kan honderden volzinnen van Claes of Timmermans of Baekelmans achter
elkaêr lezen zonder ooit bekoord te zijn door de volmaaktheid van een zin, zonder
even ontroerd te zijn door het gevoelen, dat hier iets wordt voorgesteld, iets wordt
verbeeld, iets eenvoudigs wordt uitgedrukt, op zulke definitieve wijze dat ook die
zin op zichzelf al een ‘thing of beauty’, en dus ‘a joy for ever’ is. Bij Paul Rogghé
is de schoonheidsdrang logisch - en elke zinsnede heeft haar doel, beantwoordt
volmaakt aan dat doel en is op zichzelf stalen schoonheid.
Zeker, er zijn momenten dat ik den wijzer op de barometer het liefst volg als hij
nu eens opgaat, dan weêr daalt, liever dan wanneer hij halsstarrig op dezelfde
weersgesteldheid wijst - maar op andere momenten acht ik mij - bewust - gelukkig
als de wijzer ononderbroken in één richting wijst: de glorierijke zon.
‘Anna Golochin’ is niet het verhaal van een speelschen glorierijken zomerdag,
maar van een scherp bewogen en zeker ongemeen avontuur, dat zich vooral, in de
ruimte van één nacht, afspeelt in de psyche van een drietal menschenkinderen, een
man, een vrouw en een vreemdeling; troebel en toch onherroepelijk helder, het vragen
waarop wij zelf het voor de hand liggend antwoord moeten geven - met een slot dat
verrast en achter u een afgrond van ellende, van passie ontsluiert. Hoogste kunst...
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.
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Gabriela Mistral
Langs een verren omweg, die vierhonderd jaar lang is, kan ik Gent de hand laten
reiken aan de Chileensche dichteres, Gabriela Mistral, de jongste laureate van den
Nobelprijs.
In het eerste kwart van de 16e eeuw verliet de Franciscaansche monnik Pieter van
Gent ons land om te Mexico de eerste volksschool te stichten. Meer dan een halve
eeuw onderwees hij aan duizend schamele Indiaantjes godsdienst, wetenschap, muziek
en schilderkunst. Eén van de hoofdstraten werd naar hem genoemd, de Calle de
Gante. Zijn mager brandend gezicht, geschilderd door een tijdgenoot, treft nog steeds
elken bezoeker van het Museo Nacional. Hij was Amerika's eerste schoolmeester.
Vierhonderd jaar later, in 1921, hervormt Mexico zijn lager onderwijs. Sedert
dictatoriale presidenten aan het bewind kwamen, was de traditie in de opvoeding
van de misdeelden verbroken. De Indiaan, paria geworden, moet opnieuw worden
opgeleid tot volwaardig mensch. De Vasconcellos, bekend dichter en Minister van
Openbaar Onderwijs, wil terug naar de van barmhartigheid doortrokken paedagogische
methodes van den Vlaamschen missionaris en doet beroep op een verlichte en
grootmoedige vrouw, Lucila Godoy, waren naam voor... Gabriela Mistral. Zij
moderniseert de oude principes en deed wat haar gevraagd werd. Uit erkentelijkheid
werd de school naar haar genoemd. Met James Ensor behoort ze tot de zeldzamen,
die hun standbeeld in levenden lijve mochten aanschouwen. Het werd opgericht met
maandelijksche bijdragen vanwege de leerlingen. Het is een kloek beeld; Gabriela
Mistral moet een struische vrouw zijn, met een gelaat als Beethoven, even pathetisch,
doch waaruit toch zachtheid straalt, die wijsheid is, meewarigheid, berusting. Een
persoonlijkheid, voor wie men zijn
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stem dempt.
Zij is zes en vijftig jaar oud.
Met het ontploffen van de laatste afgeworpen atoombom is de Zweedsche Academie
opnieuw officieel wakker geworden. Gedurende vier jaar was ze zoo discreet geweest
en had ze zoo de neutraliteit van haar land gevolgd, dat ze geen Nobelprijzen had
willen uitreiken. Zelfs dien voor den vrede niet...
De meest spectaculaire Nobelprijs is die voor de literatuur. Het toekennen er van
is geen gemakkelijke taak. Elk land heeft jaarlijks minstens één candidaat, soms een
eeuwige, en het valt moeilijk te gelooven dat zij, die den prijs toekennen, zich een
zeer objectief oordeel kunnen vormen over de waarde van de concurrenten.
Welke zijn in feite de normen?
De populariteit is een perfiede raadgeefster want tien jaar geleden zou A. Hans
bij ons de candidaat zijn geweest. Zelfs een internationaal succes biedt geen zekere
waarborgen. Wat echter steeds wordt opgemerkt is het feit, dat de Nobelprijs voor
letterkunde gewoonlijk wordt toegekend aan den bewoner van een land, dat zich min
of meer in slechte internationale postuur bevindt.
Hebben de Chineezen het te verduren, dan wordt de aandacht op hun verdriet
gevestigd en men bekroont Pearl Buck. Slaan de Poolsche boeren er zich politiek
niet al te schitterend door, Wadislaw, Stanislas Reymont krijgt den prijs met ‘Cheopi’
(De Boeren).
Vergeten we niet dat het doel van den Nobelprijs steeds is te genezen. Zoo stuiten
wij bij het doorloopen van de tamelijk lange winnerslijst op namen, die zoo vergeten
zijn als de voornaam van Robespierre. Wie, die buiten de literatuur leeft, kent één
titel van Ivan Boenin? Met berusting vraagt men zich af of hij in 1933 den fameuzen
prijs soms won als Wit-Rus, die om dien tijd in Parijs verbleef.
Ons rest de troost derhalve dat nog geen enkel Vlaamsch-schrijvend auteur
gelauwerd werd. Wij zijn steeds gelukkig geweest...
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De keuze van Gabriela Mistral is eigenaardig, al kan ze met voldoening onthaald.
Zuid-Amerika is het eenige land, dat omzeggens niets van den oorlog gewaar werd
en op dit oogenblik niet gemengd is in atoom-moeilijkheden. Anderzijds is het een
‘klein’ land en het is uitstekend dat de ‘big three’ vernemen, als ze er den tijd voor
over hebben, dat er nog zooiets als mindere broers bestaan.
Het is de eerste keer dat Zuid-Amerika bij de gelukkigen is. Toch had het sedert
lang twee candidaten, in feite echter maar één samen, Ventura Calderón, den
schitterenden Peruaanschen verteller, oud gezant van Peru te Brussel, en diens broer,
Zuid-Amerika's eminenten historicus.
Geestelijk is Zuid-Amerika als een geheel te beschouwen. Zooals er een Fransche
geest bestaat, een Russische muziek, zoo bestaat er een Zuid-Amerikaansche
geestesgsteldheid. Deze is Latijnsch van uitdrukking maar steunt meestal op een
inlandsche, dit is Indiaansche traditie. Haar instrumentatie steekt hoog in de kleur.
Dat ze godsdienstig is, kan men niet beweren, ze wentelt eerder tusschen pantheïsme
en sociaal getinte christelijkheid. Zeer sterk is ze in elk geval te scheiden van de
Angel-Saksische mentaliteit, waartegen ze zelfs openlijk ten strijde trekt. Er is een
speciaal scheldwoord voor de bejegening van Engelschen en Noord-Amerikanen,
gringo. Dit woord heeft het zoo ver gebracht dat het én als substantief én als adjectief
kan aangewend worden. Het is ook niet voor niets, dat de Vereenigde Staten een
speciaal tijdschrift hebben gesticht. Het heet ‘America’, wordt in het Spaansch
opgesteld en zijn zetel is Cuba, de ideale schakel.
Cultureel vormt Latijnsch Amerika dus een blok en het is de exponente er van,
Gabriela Mistral, die vandaag aan de eer is.
Alle extra-literaire redenen daargelaten, verdient Gabriela Mistral deze
onderscheiding? Kwam ze er meer voor in aanmerking dan haar naamgenoot, Fréderic
Mistral, de vader van ‘Mireille’, die het millioen kronen wegkaapte als
vertegenwoordiger van één van Frankrijks particularistische talen, het Provençaalsch,
in 1904?
Als haar werk stijgende gegaan is in de jongste vijf jaar, dan kan hierop bevestigend
worden geantwoord. We weten nog niet wat ze tijdens den oorlog heeft gepresteerd.
Het
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jongste gedicht, dat we van haar kennen, bereikte ons in 1939, ‘La Huella’, ‘Het
Spoor’. Maar op dat oogenblik werd ze in geheel Zuid-Amerika als de beste, de
rijpste, de meest ‘uitende’ persoonlijkheid aangezien.
Ze is vooral dichteres. Bij een dichter, en vooral in Zuid-Amerika, moet men geen
tendens zoeken. Veeleer een klimaat, en dit verwekt Gabriela Mistral dan ook
meesterlijk. Henriette Roland- Holst brengt op cerebrale wijze een diep menschelijk
programma naar voren. Mistral kan eveneens als sociale dichteres doorgaan maar
dan in den aard van Guido Gezelle, laten we elkaar begrijpen. Haar mildheid tegenover
de minderen berust uitsluitend op gevoel en wordt gevoed door beelden en
herinneringen haar bijgebracht door Indiaansche toestanden.
Anderzijds kan men haar werk ook evangelisch heeten en het zelfs een gewis
mystisch karakter toeschrijven. Dan denken we aan een Spaansche Hadewijch, zonder
het christelijke van een heilige Theresia maar toch met hetzelfde hooger verdriet en
dezelfde nobele liefdesconflicten. Haar ondertoon is smart, niet de romantische, die
het leed koestert, maar die van een ziekenverpleegster, een moreele ‘Sister’, die via
de intelligentie en een visionnaire gemeenschappelijke caritas tracht te genezen.
Ze beschikt daarenboven over een bezwerende uitdrukkingskracht, in jubeltoon
of met profetischen weergalm. Alle rhythmen en vormen zijn haar welkom; haar
beeldspraak maakt haar tot een milde poëtische ensemblière.
Deze vrouw met het zeer intense harteleven, den diepen zin voor spiritualiteit, die
tevens vermag alles tot één organisch geheel te maken, lichtjes mysterieus maar
steeds menschelijk, vertegenwoordigt aldus het naar vergeestelijking zuchtende,
Latijnsch georiënteerde en Indiaansch dooraderde volk van cordilleren tot pampa.
Of haar werk de Europeanen evenveel zal zeggen, is een andere quaestie. Het is
overwegend poëzie en in vertaling verliest het de kleur en de schakeeringen der
instrumentatie.
KAREL JONCKHEERE.
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Het spoor
Van het vluchtige mensch zijn
bezit ik slechts het spoor,
het wegen van het lichaam
en den wind, die het schoort.
Geen teekens en geen namen,
geen land, zelfs geen gehucht,
slechts de vochtige schelpvorm
van den voetstap, die vlucht;
alleen die ééne sylbe,
bewaard in rullen grond,
die mij wordt toegestameld
uit aardes droeven mond.
Ik ken alleen de hartpijn,
die zijn wegen regeert,
zijn polsslag, die den dood brengt,
zijn adem, die verteert;
het zweeten, dat hem glans geeft,
zijn mond vol sleeuwigheid,
den harden, drogen windstoot,
die hem de lenden bijt.
En de ruggegraat, die opspringt,
het waterwild, dat vliedt,
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den heester die zijn huid bergt,
de zon, die hem bespiedt,
het duin, dat hem verdedigt,
het duin, dat hem verraadt,
de spar, waardoor hij struikelt,
God, die hem niet verlaat.
En zijn dochter, die bloed heet
en die luid uit hem gilt,
zijn spoor, God in den Hooge,
zijn spoor, dat maar niet stilt,
een mondeloozen hulpkreet,
die licht noch duister weet.
Zijn spoor wordt weggevreten
door het heilige zand,
zijn spoor, dat wordt verdoezeld
door hond en schimmenhand.
Met één sprong heeft het duister
hem in zijn felle knel
en tast hem naar de kerne,
die bevende gazel.
Hoe zit ik hier te tellen
het tweewerf duizend spoor,
ik ijl langs de oude Aarde
en ijl en ijl maar door.
Ik zie mijn spoor verdwijnen,
het wordt al ijltes buit,
het zijn mijn dwaze vlechten,
zij wisschen elk spoor uit.
Mijn God, leer mij nu remmen
en haak mij aan uw grond,
hoe roept om alle sporen
mijn neergebogen mond.
Daar ligt mijn blanke aarde,
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in eeuwigheid gespreid,
een keten, die zich uitrekt
naar warme oneindigheid;
een keten, die een slang wordt,
ach, God, hak ze niet door,
maar laat tot werelds einde
elk mensch zijn heilig spoor!
GABRIELA MISTRAL.

Vertaling K. Jonckheere(1).

(1) Uit ‘Sur’ (‘Zuid’), Argentijnsch maandschrift voor Schoone Letteren, Nr 54, Maart 1939,
IXe jaargang, Buenos Aires, onder redactie van Victoria Ocampo, Viamonte, 548.
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Zoek den mensch
Rubriekwijding
Aan uwen glimlach, lezer, zal ik mij niet storen. Ik meen het nu eenmaal ernstig, met
de dingen als met me zelf. Niet dat ik over de straat loop met een stroef gezicht en
geen stap doe zonder te wikken en te wegen. Dat vergankelijke dat ik ben, situeer ik,
zooals het past, in eeuwigheid: veel blijft er dan niet over. Wel iets: en dat iets, dat
ik ben, heeft het relatieve belang van een bestaan tusschen twee oneindelijkheden
van niet-bestaan. Zulke zwaarwichtige waarheden mag men natuurlijk niet vertellen
in een salon, evenmin onder vrienden en kennissen; men mag ze zelfs niet blootweg
vertellen. Men mag ze denken, men mag er in gelooven, ze schrijven en ze laten
drukken!
Dat ik, - die mensch, die ziel -, is verloochend geweest; men heeft het bespot,
gekleineerd, gemarteld en gedood; men heeft het tegen zichzelf gekeerd alsof er niets
bestond dan het objektieve: de natuur, de rijkdom, de macht, de wetenschap, - en
alles op zichzelf, zonder innerlijke warmte, zonder menschelijkheid. De ziel: een ding
onder andere dingen, de vernietiging nabij!...
Zoo heeft de mensch, in dezen tijd, den zin van zijn leven verloren: om reden van
de nieuwsgierigheid, van den levensstrijd, van al de gebeurtenissen waardoor we
worden meegesleept, ieder ver van zichzelf. Zou het geen tijd zijn om ons zelf terug
te vinden? Voor mij alleszins is het hoog tijd.
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En eigenlijk kan niemand zich veroorloven zijn leven te verspillen of zijn eigen ik
voorbij te gaan. Voor veel zal hij genade vinden: voor dit niet. Want zoo worden alle
waarden bedreigd, die meebrengen dat we iets zijn dat ons leven zijn eigen reëel
gewicht krijgt. Ik beweer niet: voor God; alhoewel ik het geloof. Ik zeg alleen immers, daarvan alleen ben ik zeker -: een reëel, eigen gewicht, - voor mij.
Stellig ligt het begin der taak in een eerlijk kennen en bekennen van de dingen
zooals ze staan en van de wereld zooals ze draait. Doch niet een louter weten, maar
- verontschuldig mij! - een pragmatisch weten, dat streeft naar een situeeren van mij
zelf in den stroom der gebeurtenissen en uitloopt op een waarde scheppende daad.
Een weten dus voor mijn innerlijke bevrijding en voor de daad die van de wereld
iets maakt dat niet tegen den mensch is gericht, doch haar keert in een milieu dat
zijn innigste gaven voedt en tot ontplooiing laat komen. Of noemen we het liever
wijsheid? Want ook de dichter spreekt mee, en de wijsgeer en de priester.
Die taak gaat de krachten van één individu te boven. Van alle kanten uit moet het
Weten iedere ziel belichten opdat ze er haar eigene waarheid eindelijk zou in
weerkaatst zien. Wanneer we ons kunnen spiegelen aan het levend experiment dat
een ander in alle eerlijkheid heeft doorgemaakt, dan zal er voor ons wel iets
overblijven...
Waarover het gaat? Om het zuiver menschelijke - grootsch of klein, doch steeds
oneindig heilig! - dat ieder in zich draagt, te bevrijden; en het naar boven te brengen;
en het te doen leven in een wereld waar het niet meer verstikt, maar die veeleer als
een schrijn er voor ingericht wordt.
- ‘Jonge man’, zegt ge, ‘als men twintig jaar is en vol romantiek...’. ‘Gelukkig de
vijftiger’, antwoordt de vijftiger, die ik ben, ‘gelukkig de vijftiger die, na lange
ervaring, nog tijdig terugkeert tot de spontane waarheid van zijn jeugd; die,
wetensbelust, het echte van de dwaling zoekt te scheiden, en aan het leven terug
tracht te schenken de schoone beteekenis die het heeft.’
J. HAESAERT.
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Zoek den mensch
Mauriac, Vermeylen en mijn gespletenheid
In een intiem gesprek met François Mauriac heb ik een onderwerp aangesneden, dat
nu reeds jaren voor mij een bron van gespletenheid is. Hij heeft resoluut het
romanschrijven op den achtergrond geduwd, om den dienst van het leven, in de
journalistieke beschouwing van het tijdsgebeuren, den voorrang te geven. Zijn
romans? Zij kunnen wachten, verklaarde hij mij. Als hij nu zijn voornaamste werk
aan de literatuur besteedde, zou hij zich buiten het brandende leven plaatsen. Hij is
overtuigd, dat het journalistiek werk - hij heeft het niet nagejaagd, het heeft hem
vastgegrepen - voor zijn innerlijke vernieuwing vruchtbaar zal blijken, want het is
op de vernieuwing van het leven gericht. Aan een dagbladartikel werkt hij overigens
met dezelfde toewijding als aan de ernstigste bladzijde van een boek. Hij bezint zich,
redeneert en overlegt, breekt vechtend naar zijn waarheid door, schrijft en herschrijft,
en legt een mislukt artikel soms gewoonweg terzijde. Buiten den tijdstroom staan en
zooals Paul Bourget jaarlijks een boekenei leggen, dat stilaan een windei wordt?
Daarvoor bedankt hij en neemt er liever het strijd-risico, al ware het een verdwaalden
kogel, op den koop bij. Het komt er op aan zich aan het leven weg te schenken, er
zich aan te voeden, liever dan een esthetisch wezen te worden.
Hoe graag zou ik, in min of meer gelijkaardige omstandigheden geplaatst, Mauriac's
waarheid als de mijne erkennen. Zij herinnert mij een interview, dat ik eens met
onzen geliefden Vermeylen had, plechtig, zeer ernstig, als twee auguren die het
grappige en het menschelijke ontweken, om ten slotte toch in het intieme en
persoonlijke te belanden. Vermeylen had mij een overzicht gegeven van de vele
gebieden waarop het leven hem in dienst had genomen: de universiteit, het forum,
duizend-en-één categorieën en groepen waarin hij streed voor de goede zaak, welja,
goeddeels uit lust, maar meestendeels omdat hij den heiligen plicht aanvaardde. ‘De
plicht, jonge vriend!...’ Ik vroeg hem of de plicht voor iemand met zijn begaafdheid
niet vooral over de punt der pen loopt. Hij werd stil. Hij kneep zijn oogen tot een
fijne streep om mij beter te fixeeren. - ‘Gij bedoelt of ik wel genoeg uit de diepten
van mijn hart geschreven heb?’ Ik knikte ja. - ‘Gij bedoelt of ik, achteraf beschouwd,
niet dikwijls te veel betaald heb en het essentieele niet heb geofferd?’ Ik knikt
andermaal. Vermeylen kuchte, geheel zijn gezicht werd een wrong rimpels, hij lachte,
maar verborg zijn ontroering niet. - ‘Het
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is moeilijk de schalen in evenwicht te houden. Ik heb veel gedaan, dat ik aan anderen
had kunnen overlaten. Ik heb essentieele dingen geofferd, door sommige dingen
ongeschreven te laten.’
De dienst in het leven, voor het leven, is vaak verrukkelijk. Maar als dagtaak, die
geen respijt laat, legt hij in geest en gemoed een vreemde gespletenheid. Er bestaat
geen vrees voor mij als een estheet, die buiten het leven staat, den eindpaal van het
leven te bereiken, maar wel de zekerheid, dat ik iederen dag iets meer in levensdienst
betrekkelijk onbelangrijke karweien verricht en hoe langer hoe minder essentialia te
verwerken krijg. De bronnen van het leven zijn lang niet verstopt. Zij loopen in het
wilde verloren. Mauriac mag romans missen, hij wordt er rijker door. Met mijn
drukte, gehaastheid en overladen zijn mis ik, met de boeken, het leven. De schalen
zijn niet in evenwicht. Ik worstel om vrij en gemeten in een dubbelen dienst te staan:
in dien van het leven, in dien van het neergeschreven leven. Het is een eeuwig
probleem.
M.R.

La bourse des ecrivains.
Deze instelling werd opgericht door de nationaal-socialisten te Berlijn, in 1933. De
opening werd gevierd met het aanleggen van een grooten boekenbrandstapel, waarin
de werken van de beste Duitsche schrijvers werden in asch gelegd. Vanaf dat
oogenblik werd over deze auteurs niet meer of smalend gesproken. Auteurs, tot dan
toe onbekend, werden opeens beroemd. Het waren Blunck, Griese, Wiechert, Stahl,
enz.
In het buitenland weigerde men van deze nieuwe heeren zelfs notitie te nemen.
Het feit dat zij groote schrijvers vervingen die kunstmatig verdrongen werden en dat
zij kunstmatig naar voren werden gezet, volstond om hen te negeeren zonder
kennisneming van het gehalte van hun werk. Het scheen hun niet veel te deren: de
beurs had hunne waarde officieel vastgesteld en wist ze op peil te houden. Elk Duitsch
letterkundige, elk criticus en taalgeleerde hield zich strikt aan deze quotatie. De
gebroeders Mann, Jacob Wassermann, Alfred Döblin, Feuerstein waren in den
brandstapel definitief omgekomen, zij bestonden niet meer.
Het buitenland, dat zich zoo scherp gekant had tegen de Duitsche schrijversbeurs,
werd in 1940 onder den voet geloopen en zag op eigen terrein de instelling oprichten.
Zonder plechtigheid, zelfs zonder naam, maar ze was er.
Juist zooals in Duitschland vielen auteurs totaal weg, over andere werd haast niet
meer gesproken, onbekende werden opeens belangrijk. De aandeelen Toussaint van
Boelare bijvoorbeeld werden niet meer gequoteerd, de Vermeylens (cap. en div.)
vielen als baksteenen, terwijl daarentegen de Vercnocke's, Wies Moens en Pelemans
de hoogte in vlogen en totaal nieuwe stukken als Raf Van Hulse en Fred Germonprez
een hoogen koers bereikten.
In 1944 werd West-Europa bevrijd, maar nu doet zich het eigenaardige feit voor
dat de zonderlinge beursinstelling behouden blijft.
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De fluctuaties, als gevolg van de militaire en politieke verschuivingen, zijn natuurlijk
enorm. Het is hier de plaats niet een volledig overzicht van de beurslijsten te geven.
Terloops stippen wij aan dat de Toussaints, die tijdens den oorlog niets waard waren,
thans ongeveer aan den kop staan, alsmede de Vermeylens, die altijd goede stukken
geweest zijn en zullen blijven, terwijl Vercnocke, Wies Moens en Peleman catastrofaal
zakten en de Kamiels Van Baelen en Top de plaats der Van Hulses en Germonprez
innemen. Het is er ons slechts om te doen het voortbestaan der Bourse des Ecrivains
vast te stellen.
Het valt nu te bezien of de instelling levenskracht bezit. In Nederland en Frankrijk
schijnt zij te bloeien, maar wie beleggingen te doen heeft doet misschien toch best
voorloopig nog wat te wachten. Voor gewezen attentisten is dat de aangewezen
houding.
G.W.

Les choses comme elles sont.
In ‘L'âme et la danse’ schrijft Paul Valéry: ‘Rien de plus morbide en soi, rien de plus
ennemi de la nature, que de voir les choses comme elles sont. Une froide et parfaite
clarté est un poison qu'il est impossible de combattre. Le réel à l'état pur arrête
instantanément le coeur. Une goutte suffit de cette lymphe glaciale, pour détendre
dans une âme les ressorts et la palpitation du désir, exterminer toutes espérances,
renier tous les dieux qui étaient dans notre sang. Les vertus et les plus nobles couleurs
en sont palies et se dévorent peu à peu. Le passé en un peu de cendres, l'avenir en
petit glaçon se réduisent. L'âme s'apparaît à elle-même comme une forme vide et
mesurable.’
Mooier en helderder heeft wel niemand gekenmerkt de devaluatie waaraan ieder
mensch in zijn binnenste geheim hardnekkig werkt van zijn twintigste jaar ongeveer
tot zijn laatsten dag. Maar wat Valéry noemt: voir les choses comme elles sont, is
een niet objectieve term waarmee hij toegeeft aan de ontwaardingsdrift welke hij
veroordeelt.
Voir les choses comme elles sont, is juist de utopie om dewelke men zich heel het
leven lang vergeefs innerlijk afbreekt. Voir les choses comme elles sont, is onmogelijk
omdat zij geen objectieve waarde hebben. Zij hebben voor ons een relatieve waarde
waaraan wij niets kunnen veranderen (waarde van een brood tijdens den oorlog en
nu) en daarbij nog de relatieve waarde welke wij haar willen toekennen
(oorlogswaarde van een sigaret: we konden ze verzaken of niet meer rooken boven
een bepaalden prijs). Die beide waarden zijn relatief, maar reëel. Wij zagen de dingen
werkelijk zooals ze waren toen we negentig frank betaalden voor een brood en twee
voor een sigaret.
Wanneer wij in onze jeugd de dingen overschatten hebben zij werkelijk die waarde
voor ons, nous les voyons comme elles sont. Wanneer wij ze nadien ontwaardden
zagen wij ze niet beter zooals ze zijn, maar wij stelden vast dat de relatieve waarde,
die we faculta-
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tief aan de dingen kunnen toevoegen, verminderde. Dat lag niet aan de dingen, niet
aan onzen scherperen blik, maar aan onze slijtage.
Het verschil is zeer groot. Geen surplus van waarde meer kunnen toekennen is
een verlies, waarnaar het verkeerd is te streven onder voorwendsel wijzer te worden.
Men moet het aanvaarden, meer niet. En wanneer het vitriool van de seniliteit ook
de vaste relatieve waarden gaat aantasten, is het bedenkelijk zich wijs te maken dat
men intelligenter wordt en de dingen ziet zooals ze werkelijk zijn. Het is veelal niets
anders dan een kwestie van gezondheid en vitaminen, van de juiste schatting is men
zoo ver af als in de wildste jeugd.
G.W.

Meminisse juvabit...
Enkele dagen vóór de Bevrijding verspreidde de radio het - nadien gelukkig onwaar
bevonden - gerucht dat Maurice Chevalier door Fransche F.F.I.'s, zonder vorm van
proces, was gefusileerd geworden.
Dit was voor mijn vrouw en mij de aanleiding om een dozijn door den leuken
Maurice op gramofoonplaten geregistreerde liedjes te koopen, die wij in de laatste
dagen van Augustus 1944, terwijl de Duitschers met de ontruiming van de hoofdstad
begonnen waren, afdraaiden; zoodat onze vreugde om de nederlaag van den vijand
doormengd werd met een zekeren weemoed om het vermeende tragisch einde van
den sympathieken chansonnier.
Men kent het evocatief vermogen door onbewuste gevoels- of gedachtenassociatie
van een zintuigelijken indruk (Proust's kopje tee te Combray!...). Het hoeft dan ook
geen verwondering te baren dat, wanneer wij, maanden nadien, deze platen opnieuw
speelden, onmiddellijk de Bevrijding met haar, voor ons, zoo speciale atmosfeer van
vreugde, doorkruid met melancholie als bij tooverslag werd opgeroepen.
Nu zal voor eenieder het heuglijk moment van den intocht der Bevrijders wel door
een of andere zintuigelijke gewaarwording geëvokeerd worden. Voor veel lezers
wellicht door den geur van een Engelsche sigaret, voor veel lezeressen door den
smaak van een reep Amerikaansche chocolade. Ik zou mij dan ook niet inbeelden
dat mijn persoonlijk geval werkelijk voldoende stof vormt voor het schrijven van
een korte bijdrage voor de Diogenes-rubriek, ware het niet dat ik de eigenaardige
vaststelling deed dat niet al de twaalf liedjes die wij kort vóór 3 September hadden
gespeeld in dezelfde mate dit evocatief vermogen bezaten; maar dat, in waarheid, in
één onder hen, te weten in La Symphonie des Semelles en Bois, zich deze ‘virtus’
het sterkst en later zelfs uitsluitend had geconcentreerd. Ik vroeg mij af hoe deze
selectie in mijn onderbewustheid was gebeurd en kwam tot volgende bevindingen:
Onder deze twaalf liedjes waren er enkele, zooals Notre Espoir, La Choupetta,
Savez-vous planter des Choux? die ik herhaalde malen reeds in 1941 en 1942 ten
huize van mijn vriend M.W. had gehoord. Hun melodie kon zich zoodus even-
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goed verbonden hebben met de herinnering aan literaire discussies over Giraudoux
of den Marquis de Sade... La Symphonie des Semelles de Bois had ik pas voor de
eerste maal in de vóórdagen der Bevrijding gehoord. Deze bijzonderheid deelde dit
lied echter nog met La Java en mineur, Ali Ben Baba en Avec un petit mot gentil,
die echter niet meer evocatief bleken als La Choupetta en Notre Espoir. Nu heb ik
steeds een hekel gehad aan trekorgelmuziek en speciaal aan de zoo plebejische ‘java's’
zoodat, wat de Java en mineur betreft, mijn esthetische weerzin alle associatieve
kansen voor dit straatdeuntje verijdelde. Door zijn vulgariteit bleek Ali Ben Baba,
door zijn flauwe sentimentaliteit, Avec un petit mot gentil eveneens ‘onwaardig’.
Bleef dan nog de fraaie melodie van Vincent Scotto die door haar ingetogenheid in
de opgetogenheid, door haar ietwat melancholische ‘herfstigheid’ volkomen in
eenklank stond met de particuliere gemoedsstemming die ons in de bewuste
historische dagen had bezield en wellicht daarom door mijn onderbewustheid als
‘Nationale Hymne der Bevrijding’ was uitverkoren.
R.B.

Slachtoffer van de auto-stop
In de Herfstdagen van 1944 was een stokoud vrouwtje het curiosum van het
interneeringskamp St. Kr. bij Brugge. De incivieken aldaar zullen - zoo ze zich
althans gewaardigden hun overwegingen in een Fransche spreuk samen te vatten zich vermoedelijk verbaasd hebben: ‘Passe encore de bâtir, mais trahir à cet âge?...’
Naderhand bleek, dat deze in jaren vergrijsde dame niet: een door de dwaalleeren
van Degrelle of Jef van de Wiele misleide, maar veeleer een slachtoffer van de
auto-stop was... Op een oogenblik dat het normale reisverkeer nog ontredderd bleef,
had zij zich van Antwerpen naar Brugge willen begeven. Zij had lansgheen de baan
post gevat en met een verweerde paraplu teeken gedaan naar een camion die de
gewenschte richting uitreed. De hulpvaardige chauffeur had het oudje echter
gewaarschuwd: ‘Madammeke, dat zit daar binnen vol zwètten...’; maar het vrouwtje,
dat den leeftijd der politieke en andere hartstochten al lang achter den rug had, voelde
zich blijkbaar niet het minst gehinderd door dit bijzonder gezelschap.
Nog vóór hij Brugge bereikte, reed de camion de open poort van het
interneeringskamp binnen en het duurde enkele dagen vooraleer de bevoegde
commissie het onschuldig oudje aan de civieke samenleving terugschonk.
Het geval is authentiek, exemplatief en daarenboven zelfs allegorisch. Want, en
hiermede verlaat ik meteen het terrein der staatsburgerlijke wederwarigheden, hoe
vaak komt het niet voor dat de Mensch (dien wij ‘zoeken’) in zijn tocht naar het
Brugge van den gestilden honger of den gestilden hartstocht, naar het Brugge der
voorname maatschappelijke positie of de artistieke faam, zich, ‘bij gebrek aan andere
verkeersmiddelen’, laat inschepen in een gezel-
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schap dat hem fataal moet worden? En onder hen die den Heer loven ‘omdat zij niet
zijn als dezen...’, hoevelen welke in petto, met den dichter kunnen verzuchten:
J'aurai passé ma vie à faillir m'embarquer
Dans de bien funestes histoires...
- Oh! qu'ils sont chers, les trains manqués
Où j'ai passé ma vie à faillir m'embarquer!...

R.B.

Boeken...
Er zijn schrijvers, die slechts kunnen schrijven als ze geïnspireerd zijn. Er zijn boeken,
die den lezer inspireeren; dit wil niet zeggen die hem doen droomen, maar waarvan
de lectuur al de geestelijke faculteiten van den lezer in spanning brengt en hem
verplicht tot denken. Dan worden lezen en denken één, het gebeurt tezelfder tijd, het
denken is het natuurlijk gevolg van het lezen, ik zou haast zeggen: zonder
krachtinspanning, de lezer wordt lucied. Dat is het kenmerk van die inspiratie.
Maar zooals de inspiratie niet komt wanneer de schrijver ze roept, zoo gaat het
ook met die inspireerende boeken; zij willen benaderd worden, ter hand genomen
en gelezen als de lezer er voor geschikt is, als hij in de geestesgesteldheid verkeert
dat die boeken hem kunnen toespreken. Daarom ben ik een tegenstander van de
lectuur van boeken, die daar op de tafel of de kast liggen en die binnen een bepaalden
tijd moet gelezen zijn; zulk een lectuur brengt ons niet het groote voordeel van het
werkelijk lezen.
Ik zie het lezen gebeuren in twee phasen: het lezen en het herlezen. Ik lees een
boek dat ik nog niet ken. Ik leg het voor goed ter zijde of ik koop het, dit wil zeggen:
dat ik hoop het nogmaals te lezen. En dan plaats ik dit boek in mijn boekerijtje van
een tweehonderdtal boeken. Hoe minder boeken hoe beter, want dit zet aan tot
herlezen. Ik meen dus een honderdtal boeken is voldoende, want het ideaal zou zijn
dat er als volgt wordt gehandeld: ge hebt een nieuw dat bij de honderd moet worden
geplaatst. Welnu, ge zult u afvragen, boek na boek in uw geheugen onderzoeken,
welk het boek is dat uit de honderd moet verdwijnen voor het nieuwe. Dit heeft een
dubbel voordeel: de bibliotheek wordt niet te groot, dus blijft ge u aanzetten om te
herlezen, en ten tweede: bij elk nieuw boek maakt ge een geestlijke recapitulatie van
de waarder der anderen, herleest ge ze en ontleedt ge ze in 't kort in uw geest. Ge
begrijpt wat een kostbare, vruchtbare oefening dit is; ze vallen niet weg in de
vergetelheid, ze blijven het bezit van uw geest, ze bevruchten uw denken en
overwegen.
Er zijn lezers die mij gevraagd hebben hoe mijn bibliotheek is samengesteld. Ik
kan daarop niet antwoorden, want deze kennis brengt hen niet verder; een eigen
boekerijtje immers is het persoonlijkste dat iemand kan bezitten. Zeg mij welke
boeken gij leest, en ik zal u zeggen hoe gij zijt; want zij vormen u en hun geheel is
uw
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geestelijk en ethisch beeld. Ge ziet, boeken bijeen zijn nog geen bibliotheek. Ge ziet
dat het noodig is te kiezen en te herlezen. Maar pas op, het boek dat ge uit de rij
neemt om plaats te maken voor een nieuw, doe het niet weg, maar zet het in een
andere kamer; want wat met mij gebeurd is, zal ook met u gebeuren. De mensch
blijft niet dezelfde. Ik spreek niet van ontwikkeling; maar hij verandert, hij evolueert,
hij heeft na jaren soms andere geestelijke, moreele, artistieke, sentimenteele behoeften.
Zoo keer ik naar sommige schrijvers uit mijn jeugd terug, die ik sinds vijf en twintig
jaar en meer had verlaten. Zoo is sinds het uitbreken van den oorlog mijn boekerijtje
van tweehonderd boeken haast volledig veranderd. Ik heb nu een boekerijtje A en
een ander B. En als ik B, dit van vóór den oorlog, bezie krijg ik een beeld van mij,
zooals ik niet meer ben, maar vóór die catastrofe, die veel verzwolgen heeft, was.
En A is nu mijn tegenwoordig portret.
Zoo leer ik me beter kennen, en het is eigenaardig als ik voor mijn boekenkast die
twee beelden met mekaar zit te vergelijken.
A.V.H.
De hond van Diogenes. - Het pispaaltje van een hond, kan ook een merkwaardig
standbeeld wezen.
Het postulaat van Diogenes.
Als A bekendheid verwierf door zijn werk àls A;
En wanneer B bekendheid zoèkt te verwerven door A's werk in twijfel te trekken;
Dan is B een functie van A, die we voor kunnen stellen door - A;
En aangezien B beweert dat A = 0,
Verkrijgen we B = - 0,
wat het symbool is der p e r f e c t e nulliteit.
Quod erat demonstrandum.
Dieugenetiek. - Waarom ik Cesar uit heb gespuwd, zoals ik tans voor Brutus kokhals?
Omdat gewelddadige dranken me altijd gauwer ziek dan dronken maken. Toch
vervelend, zo'n flinke gezondheid. Nooit mee-pleizier, maar altijd mede-lijden.
Toen Diogenes nog een schooljongen was.
Aristoteles (kameraadschappelik): Heus, jonges, we moeten nooit verder willen
springen dan ons stokje lang is.
Diogenes (onschuldig): Blijft u daarom zitten, meester?
Diogenes jurist. - Poésie pure, théâtre pur, critique pure... etc. Atijd en allerwegen
hebben de mensekinderen gepuurd, gepeurd en gepeuterd. Natuurlijk, zegt Diogenes,
drink ik liever café pur dan ersatz. Maar voor pure cafeïne is me 't leven te zoet!
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Diogenes boudist.
Macchiavelli: Diogenes, je moest volstrekt meewerken aan onze nieuwe krant,
‘Hét Princiep’.
Diogenes (oorwurmig): Wie zitten in de redactie?
Macchiavelli: Vanzelf, alleen dommekrachten.
Diogenes: Dank je, ik ben tegen alle mikaduur.
Diogenes oud. - Het laatste stadium van een menseleven is dat der overbekendheid,
net als van muntstukken. Je bent je beeldenaar allang kwijt, maar je heet nog altijd
zoveel-cent. Geef je dan bloot - géen die 't bekent!
J.D.

Vorm en inhoud
In een van de àl te zeldzame kronieken, in ‘Zondagspost’ aan de Vlaamsche literaire
verschijnselen gewijd, heeft Raymond Herreman incidenteel gesproken van twee
Vlaamsche schrijvers - Streuvels en Toussaint van Boelare - die het woord ‘koesteren’,
terwijl bij de jongere schrijvers, zei hij, de inhoud primeert. Mag ik, in verband met
deze onverhoedsche constatatie van Herreman, er op wijzen, dat, hoe bereid ik ook
ben om glimlachend of droef van zin, edoch steeds aandachtig, te luisteren naar elk
van het gezond verstand afwijkend standpunt, ik tot nog toe niet heb kunnen begrijpen,
- wat ik er ook over gelezen of gehoord moge hebben - dat er een inhoud kon bestaan
zonder een vorm en een vorm zonder een inhoud. Het moet mij zelfs daarbij van het
hart, dat niemand mij vooralsnog uit het hoofd heeft weten te praten - maar misschien
ben ik onverstandig - dat juist hij, die zich het meest om den inhoud bekommert, het
meest den vorm verzorgt of, zooals Herreman schrijft ‘het woord koestert’. Wie
koffie drinkt, neemt met een ‘sjat’ genoegen, en weet trouwens niet beter; wien moka
lust kiest uit vele kommetjes een keurig kopje van fijn porselein. Trouwens, tot men
mij het tegendeel bewijze, schrijf ik: wie in de prozakunst den vorm beheerscht,
heerscht ook over een inhoud; en wie niet den vorm beheerscht, beschikt ook niet
over een inhoud. En met inhoud bedoel ik: brood en wijn; en niet: zout en water...
Herhaaldelijk heb ik, in den loop der jaren, dat onderwerp (vorm en inhoud)
‘aangesneden’. En altijd met hetzelfde succes. Een maand na datum mocht ik
inderdaad weêr lezen van een tegenstelling tusschen vorm en inhoud. Waarbij zij
vooral, die naar den vorm stunteren, het grandioos hadden over de primauteit van
den inhoud. Ik ben niet stommer dan een ander, maar wanneer ik dan, nieuwsgierig
en leergraag, naar ‘hun’ inhoud vorschte, Diogenes en zijn lamp ten spijt, vond ik
niets noemens- of meldenswaard. En God weet dat ik niet veeleischend ben. Ten
andere, ook wat me zelf betreft, houd ik meer van gezond verstand dan van ‘more
brains’; meer van een sterke evenwichtige logica dan van een uitbundige genealiteit,
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dewelke, naar de criminalisten leeren, in het gareel van den waanzin loopt...
Maar ik las dezer dagen in een van die Parijsche weekbladen, aan de lektuur van
welke ik telkens om de acht dagen een avond besteed, een stukje dat me nog al trof.
Ik heb het stukje niet bewaard en heb vergeten wie er de auteur van was. Maar de
Franschman stond op het standpunt dat de Fransche literatuur als factor van de
Fransche uitstraling over de wereldkultuur, in de laatste jaren fel is achteruitgegaan
omdat zelfs schrijvers van hooger waarde als Paul Claudel, zich allerlei bokkesprongen
met de taal en den stijl permitteeren, waardoor het Fransch heel wat van zijn erkende
classiciteit en dus luciditeit verliest. Het zou zeker interessant zijn dit standpunt nader
te bekijken en te verklaren; - dit lezende, dacht ik alleen hieraan: dat onze Vlaamsche
tale zeker wonderzoet is wanneer men haar geen geweld aandoet, maar dat toch eerst
die taal metterdaad van kracht en beteekenis zal worden wanneer een eind zal zijn
gemaakt aan de heerschappij van het à peu près, van het... laat ik het kortheidshalve
maar zoo zeggen: van het vormgebrekkige, dat anorganische. Wat an-organisch is,
is in feite banaal. De vorm dient, derhalve, zuiver organisch te zijn, louter organisch.
Op deze eerste constatatie van de hand van Raymond Herreman volgde er een
tweede, die mij nog meer heeft onthutst. Herreman schrijft inderdaad dat de jonge
Vlaamsche auteurs (hij besprak het werk van Albert van Hoogenbemt) ‘schrijven
niet uit aesthetischen maar uit ethischen drang’. Misschien is het uit die abnormale
genesis te verklaren dat er in de laatste jaren zooveel meer prullaria op de Vlaamsche
geboorteregisters zijn ingeschreven geworden dan werken van echte beteekenis. Ik
acht het hierbij overbodig te betoogen dat evenmin als uit een kippenei een konijn
wordt geboren, de ethiek de moeder kan zijn van het thing of beauty dat ons een joy
for ever moet zijn. Aesthetiek en ethiek zijn menschelijke waarden. Men kan de eene
hooger achten dan de andere, maar men kan niet de eene in de plaats schuiven van
de andere. Schrijven uit ethischen drang is dan ook: een raspaard willen fokken uit
een ezelin. Het gestoei van hengst met ezelin verwekt alleen onvruchtbare muilezels.
Idem het gestoei van ethiek met aesthetiek. Fokkers van dierlijke muilezels bestaan
er niet (niemand oefent dien stiel uit); fokkers van literaire muilezels bestaan er meer
dan gewenscht. Maar ze weten niet wat ze doen.
T.V.B.

Afrikaansche lectuur
Uit een particulieren brief van prof. Dr. François Malherbe, hoogleeraar aan de
Universiteit te Stellenbosch, neem ik de volgende passages over die een beeld geven
van de literaire bedrijvigheid in Zuid-Afrika tijdens den oorlog:
‘In tegenstelling met uw land heeft het onze veelal zijn normale gang gegaan. Ook
hier is de aanvraag naar boeken, verhevigd door

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

127
bibliotheek-schemas van vele uitgevers die aan hun intekenaren zooveel boeken per
jaar moeten verschaffen, zeer toegenomen. 'n Ieder greep naar de pen, en zo hebben
we grote kwantiteiten maar gebrekkige kwaliteit van boekenproduktie gekregen.
Ook van onze bekende schrijvers hebben aan deze veelschrijverij deelgenomen en
weinig verdiensteliks gegeven. De stand van onze prozakunst is op 't ogenblik
erbarmelik laag. Eigenlik is er niets van bezonder belang op dit gebied gedurende
de oorlogsjaren gepresteerd. D.F. Malherbe heeft 'n aantal romans van vaderlandse
romantiese inslag bij zijn vorige gevoegd maar, hoewel verdienstelik, brengen zij
weinig nieuws. C.M. van den Heever heeft niet meer de hoogte van zijn “Zomer”
kunnen bereiken. Ook bij de anderen is er niets bezonders te noemen.
Wat gaat onze poëzie mooi vooruit. Van Wijkhoud is nog steeds onze beste dichter.
Zijn visie en vorm is vaster geworden en sterker in Raka en Gestalte en Diere. Mya
Krieze heeft weer zakelike poëzie gegeven in Rooidag en Oorlogsverze, ook dramas
gepubliceerd: Die wit Muur en Magdalena Retief.
J.D. du Plessis heeft verdienstelike satire gegeven in Skermutzelingen en Skote en
goeie stemmingsverzen in Vlammende Fez. Elis. Eybers heeft 'n bundel verzen over
moederschap, Die Vrou, gepubliceerd die van vooruitgang getuigt. 'n Nieuwe
vrouwelike aanwinst is Olga Kirsch: Die Soeklig - verzen van verlangen (haar
verloofde is in oorlogsdienst). 'n Merkwaardige modernistiese debuut is die van D.J.
Opperman. Van de kant van de Kaapse kleurlingen is er 'n bundeltje van Petersen:
Die Enkeling, dat soms op navrante wijze uiting geeft aan 't tragiese gevoel van “sy
mense”.
Zo is er veel leven onder de jonge dichters.’
Van Prof. François Malherbe zelf zijn intusschen verschenen een bundel opstellen
over literatuur en kultuur ‘Levensvormen’, een boek over de Renaissancekunst,
Klassieke Meesters van de Renaissance, alsok een tweede druk van zijn Aspekte van
de Afrikaanse literatuur. Een studie over Literaire stijl komt eerstdaags gereed.
T.V.B.

Axel Munthe heeft gelogen
Dr. Axel Munthe is ongetwijfeld een succes-auteur. En één, met al de kwade
eigenschappen van het vak. Dank zij de confectie van een roman dewelke, naar land
en wind telkens getransformeerd, de wereld door honderdduizenden lezers heeft
‘geboeid’, heeft hij zich te San Michele een woning kunnen bouwen, die zeker
opweegt tegen het wijdvermaarde marmeren paleis van onzen Maeterlinck in
Zuid-Frankrijk. Maar Dr. Axel Munthe kan ik alleen beschouwen als een makelaar
niet in koffie, maar in verhalen. Fabricage, en dan nog aan de hand van grondstoffen,
die hem niet toebehooren. En ik word dan ‘woest’ wanneer ik kennis moet nemen
van het motto waarmede hij zijn ‘Geschiedenis van San Michele’ heeft versierd: ‘Ce
n'est rien donner aux hommes que de ne pas se donner soi-même’. Dit motto
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prijkt op mijn exemplaar van de Nederlandsche vertaling van het werk - door J.E.
Gorter-Keyser voor Hollandsch gebruik bewerkt. Het is grof, en een leugen. Want
meneer Axel Munthe ‘ne se donne pas soi-même’. Hij gapt eenvoudig, en ‘prend
son bien où il le trouve’. Mij goed, want ik kan de formule, als literair procédé,
begrijpen en zelfs aanvaarden: men kan er hooge waarden meê tot stand brengen.
Maar men erkenne het en liege niet... Om het succes en het profijt.
Wie, die ‘De Geschiedenis van San Michele’ heeft gelezen, herinnert zich niet het
pregnante hoofdstuk over ‘der leichenbegleiter’ en den Russischen generaal, wiens
lijk naar Zweden werd vervoerd terwijl het naar Moscou moest, en daar werd begraven
als zijnde dat van een jongen Zweedschen student, in het buitenland overleden. Een
vergissing bij het vervoer per spoor, ontdekt in den nacht vóór de begrafenis, toen
de lijkkist even werd geopend, en het lijk van den generaal in volle ornaat te
voorschijn kwam in de plaats van dat van den soberen student; en de kist in der haast
weêr toegeschroefd. Dr. Axel Munthe vertelt die geschiedenis alsof hij de zaak in
zijn dokterspraktijk had meêgemaakt. Il se donne soi-même!
Welnu, een tijd lang vóór Dr. Munthe met zijn fabrieksmerk voor de proppen
kwam, kon men een soortgelijk verhaal lezen in den verzamelbundel ‘petites histoires’,
door J.W. Bienstock en Curnonsky onder den titel T.S.V.P. bijeengebracht (Crès,
1924). Het gaat hier om een Engelsche dame en een Russischen generaal, die op
denzelfden dag te Nizza het tijdelijke met het eeuwige hebben gewisseld. Door een
vergissing vanwege de ‘pompes funèbres’ komt de lijkkist van de Engelsche dame
te Petrograd, die van den Russischen generaal te Londen terecht. Te Londen,
algemeene consternatie, toen de kist even geopend voor een laatste vaarwel, het lijk
van den generaal in volle ornaat te voorschijn komt in plaats van het geliefde gelaat
der oude tante. Een telegram wordt naar Petrograd gezonden, en ziehier het antwoord
van des generaals bloedverwanten: Gisteren hebben wij uw tante ter aarde besteld
met de verschuldigde militaire eerbewijzen. Met den generaal kan u doen wat u goed
vindt...
Dr. Axel Munthe heeft zonder twijfel deze anecdote stiekem tot zijn profijt gebruikt.
T.V.B.

Grafschrift voor Gust Leemans (voorloopig)
Ik houd een mensch gedekt,
gelieve hem te ontdekken:
hij wist de klare bron
van waarheid en cultuur,
hij hield van vrouw en kind,
van Hellas' zuiver vuur
en kende 't moeilijk woord
om vriendschap op te wekken.

K.J.
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Het probleem van het geluk
In het Decembernummer van ‘Dietsche Warande en Belfort’ wijdt André Desmedts
een paar bladzijden aan Lampo's roman ‘Hélène Defraye’ en het is waarlijk een
kunststukje om in zoo weinig woorden te vertellen, dat het verdienstelijk werk is,
maar dat een onvergeeflijke fout Lampo aankleeft, te weten, geen geloovige te zijn
in den aard van Demedts, en dat katholiek-geloovigen zich voor zijn werk moeten
hoeden. Het begint al wanneer Demedts het essay ‘De Jeugd als Inspiratiebron’ en
de novelle ‘Don Juan’ vermeldt als ‘twee werken die uit ons standpunt beschouwd
ernstig voorbehoud vergen’, en dat klinkt in Vlaanderen zoo natuurlijk en zoo
geoorloofd, dat Demedts het terecht niet noodig oordeelt met één woord te verklaren
wat hij met ‘ons standpunt’ bedoelt.
Over den roman ‘Hélène Defraye’ heet het dan, alles in minder dan één bladzijde:
1. ‘Lampo heeft in zijn roman het probleem van het geluk willen stellen.
Daar hij een vrijzinnige is, kunnen geloovigen niet verwachten, dat hij tot
een oplossing zou komen, die volledige voldoening schenkt.’
Gij moet bemerken hoe behendig dat gezegd is. Sine qua non
2. ‘...op sommige plaatsen schemert een vaag théïsme in (Lampo's)
woorden door. Nochtans slaagt hij er niet in voor den gelukshonger van
den mensch een bevredigende verklaring te vinden. Zooals veel eerlijke
godsdienstloozen meent hij, dat een spontaan altruïsme, innerlijke
zuiverheid, evenwicht en “los zijn van alles”... de hoogste menschelijke
verworvenheden zijn.’
3. ‘Jammer dat die verheerlijking van de baatlooze liefde en de onthechting
aan alles wat zonder wezenlijke waarde schijnt, den schrijver niet belet
heeft twee korte tooneelen zoodanig uit te werken, dat zijn boek voor velen
ongeschikt geworden is.’
Als ‘ongeloovige’ critici bitter wilden zijn, zouden zij in elke critiek kunnen
aanstippen wat zoovele orthodoxe literatuur in Vlaanderen voor een eerlijk mensch
ongeschikt maakt. Of zij zouden er kunnen op wijzen, dat de katholieke romanciers
zonder diezelfde ongepaste tooneelen niet weg kunnen en enkel maar hun orthodoxie
kunnen handhaven door een pudiek maar pervers voolken neer te laten of de genade
als een deus ex machina te laten optreden.
4. ‘Het zwaarste verwijt dat (Lampo) kan gemaakt worden, betreft de
onvolledigheid van zijn psychologie. Al zijn personen zijn zich slechts
van een deel van hun wezen bewust. De aangeboren drang naar het
oneindige, die een eeuwig bestaan veronderstelt en de natuurlijke
godsdienstigheid van ieder onverdorven hart, heeft hij niet tot hun recht
laten komen.’
5. Lampo's ‘psychologie, buiten de bedenking die wij reeds gemaakt
hebben, is niet ondiep of onwaarachtig, maar weinig ruim.’
Het is niet weinig, zooals men ziet, in het bestek van minder dan
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één bladzijde. Het verbazende, wanneer men op de zaak wat nader ingaat, is, dat
zelfs iemand als Demedts er zich niet eenmaal meer rekenschap van geeft, ofschoon
hij zeker niemand wil kwetsen, hoe ergerlijk zijn apodictische godgeleerdheid moet
voorkomen aan volwassen redelijke menschen, die toch met evenveel ernst en
rechtzinnigheid als wie ook, om het probleem van den mensch en zijn geluk begaan
zijn.
R.H.

Naar een eenige federatie van kunstenaars?
Er wordt thans een begin gemaakt met een kunstpolitiek ‘in grooten stijl’. O, nog
heel schuchter in vergelijking met wat voor de wetenschap wordt gedaan sinds jaren,
en dit jaar weer: een regeeringscadeau van honderd millioen frank om de voortzetting
en uitbreiding van de heilzame actie der Universitaire Stichting te verzekeren.
- Waar staan wij op kunstgebied?
- Het Nationaal Tooneel komt tot stand, wat, voor onze beide culturen samen, een
uitgave van vijf millioen 's jaars vertegenwoordigt. Te Antwerpen, te Gent en te Luik
stelt de regeering telkens één millioen frank ter beschikking als aandeel in de kosten
van een permanent orkest, op voorwaarde dat het stadsbestuur aldaar zich een zelfde
financieele inspanning getroost. De vooroorlogsche traditie van groote
kunsttentoonstellingen in het buitenland wordt weer opgenomen. Drie initiatieven
slechts, en alles te zamen beschouwd niet meer dan een begin. Maar dan toch een
begin en een dat rijk is aan toekomstbeloften.
Zeker, de regeeringsdiensten moeten en kunnen veel meer doen. Maar, is het
oogenblik niet gekomen om ons af te vragen: broeders in de kunst, wat doen wij zelf,
uit eigen beweging?
Een allereerste voorwaarde om een echt grootscheepsche kunstpolitiek mogelijk
te maken in ons kleine land met uiteraard beperkte mogelijkheden is, dat wie allereerst
bij de zaak betrokken zijn, in casu de kunstenaars zelf, zich de zaak aantrekken.
Liefde komt niet van één kant, en dan zeker niet van halfingedommelde ministerieele
kantoren (waar men, zooals eenieder weet, op vilten pantoffels loopt om buurmans
slaap niet te storen!)
Op dit oogenblik bestaan er in ons land drie of vier groepeeringen, waaronder het
Comité voor Kunsten en Letteren, onder leiding van L. Piérard en Fernand Toussaint
van Boelare. Met liefdadige bedoelingen opgericht in 1939, is het, ten gevolge van
de oorlogsonderbreking, de kinderschoenen nog niet geheel ontwassen. Verder is er,
feitelijk eenig in zijn soort, het tweetalige Verbond van de Beroepskunstenaars
(Association des Artistes professionnels), voor een tiental jaren opgericht, met
vertakkingen over het heele land. Om over de beperkter Vlaamsche en Fransche
Vereenigingen van Letterkundigen en van Tooneelschrijvers de Brusselsch-Fransche
OEuvre Nationale des BeauxArts, van baron Steens, en het Centre d'information
pour
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Artistes, van markiezin Massoni, met een eeregroet pro memorie te gewagen...
In Nederland bestaat daarentegen slechts één enkele algemeene Nederlandsche
Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars, die evengoed de plastische
kunstenaars, de architecten, de schrijvers en de acteurs, als de cirkusmenschen en de
kabaretzangers groepeert, ook wanneer deze onder elkaar aparte groepen vormen.
Deze Federatie, in de verzetsbeweging geboren, kan tegenover de regeeringsdiensten
met gezag optreden, te meer nu deze diensten onder de bevoegde leiding van Mr.
J.H. Reinink velerlei initiatief aan den dag leggen en zich, vlugger en soepelder dan
onze verroeste Belgische, aan de veelvuldige aspecten van het hedendaagsch
cultuurleven weten aan te passen (o.m. door de aanstelling van ten minste één
ambtenaar-specialist voor elken tak van artistieke bedrijvigheid, de film en de
architectuur inbegrepen).
Onmiddellijk voor den oorlog hebben wij ten onzent eveneens een Federatie der
Vlaamsche Kunstenaars gekend, waarvan wij indertijd de oprichting hebben
toegejuicht. Dat zij onder de bezetting in verdacht-corporatistisch vaarwater terecht
is gekomen, lijkt ons geen voldoende reden om de, op zichzelf uitstekende grondidee
ervan niet weer op te nemen. Meer dan ooit is er noodig een alles-en-alles-omvattende
Federatie van Kunstenaars, die aan geen enkele bestaande, of op te richten
ondergroepeering van schrijvers, schilders, tooneelschrijvers en -spelers, operazangers,
bouwmeesters, en dgl. meer het levensrecht ontzegt, doch ze integendeel alle
samenbundelt. Waar elk van deze groepen en groepjes feitelijk onmachtig is en
gedoemd om onmachtig te blijven, niet eens in staat om een eigen secretariaat te
bekostigen dat dag aan dag de beroepsbelangen behartigt en de cultuurpolitiek van
de openbare lichamen (regeering, provincie, gemeente, centrale of gewestelijke
radio-instituten) op den voet volgt, zouden zij dit alle te zamen wèl kunnen. Zooals
zij alle te zamen wèl de officieele erkenning en waardeering zouden afdwingen, en
hun invloed laten gelden, telkens als het past: op de regeeringspolitiek van bestellingen
en aankoopen, op de benoeming van jury's en de schifting voor internationale
tentoonstellingen, op het toekennen van regeeringsprijzen, het inrichten van
wedstrijden, het bevorderen van behoorlijke vertalingen en wat dies meer tot de
overheidszorg behoort of zou dienen te behooren. Zij kunnen het hunne bijdragen
tot de moderniseering van de opleiding aan academiën en conservatoria, tot de
verbetering van de contractvoorwaarden aan onze theaters en onze orkesten, het
opmaken van een behoorlijk statuut voor alle categorieën van beroepsartisten, enz.
Zij kunnen zóóveel meer, - als ze maar aaneensluiten en vereenigd willen!
Broeders-kunstenaars, grootste individualisten onder alle stervelingen, het woord
is aan U.
J.K.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

132

Plagiaten.
Een plagiaris is wel het allerverfoeilijkste wezen dat men zich indenken kan. Ik
bedoel: een èchte, een die met de linker roofnagels andermans tekst aanklauwt, en
met gewapende rechter de diefstal pleegt. Daarenboven puilen, van gretigheid en
angst, zijn oogen uit. 't Lijkt mij zoo erg dat ik me afvraag of er, door den band, ooit
plagiarissen zijn...
En ten eerste. Wat is plagiaat?
Wij, eenlingen, die 't getal belijden (en omgekeerd) hebben wel een mode, die
specifiek de onze is, maar ondergaan, op vaak oncontroleerbare wijze, de mode van
de gemeenschap, waarvan wij de gevoelige ingrediënten zijn. Het gebeurt dan ook
dat de tijd beelden denkt die zich langs subtiele wijze bij ons insinueeren en daar
met bedrieglijke zelfstandigheid actief worden. Zulke lijdzame expropriaties, die
van nature uit behooren tot de phenomenale wisselwerking van eenling en getal,
kunnen toch geen plagiaat heeten.
In een artikel, kort vóór zijn dood in ‘Zondagspost’ verschenen, gewaagt August
Vermeylen o.m. van soortgelijke litteraire verschijnselen. Aan een ervan wil ik, voor
de curiositeit, nog iets toevoegen.
Het gaat hem om een kudde schapen.
Ziehier hoe de ‘overeenkomsten’ zich chronologisch hebben voorgedaan:
1. Bij Alphonse Daudet, in Lettres de mon Moulin, verschenen anno 1869: ‘Tout
cela défile devant nous joyeusement, et s'engouffre sous le portail, en piétinant
avec un bruit d'averse’.
2. Bij Paul Verlaine, in Liturgies intimes, verschenen anno 1892:
‘L'agneau cherche l'amère bruyère,
C'est le sel et non le sucre qu'il préfère,
Son pas fait le bruit d'une averse sur la poussière’.

3. Bij André Gide, in Les Nourritures Terrestres, gedagteekend anno 1895: ‘Et ce
que je vis de plus beau ce jour-là, ce fut un troupeau de brebis que l'on ramenait
à l'étable. Leurs pieds pressés faisaient le grésillement d'une averse, le soleil
se couchait au désert, et elles soulevaient de la poussière’.
4. Bij August Vermeylen, in De Wandelende Jood, verschenen anno 1906 maar
gedagteekend 1897-1906: ‘Er slenterde nog eens een herder voorbij, die zijn
gedweeë schapen naar hun stal dreef, en hun getrappel in het stof maakte het
stille gerucht van den zomerregen’.
Door zijn directheid en sugestief verrassingsvermogen behoort het beeld geheel tot
den impressionnistischen tijdgeest. Ik gis dat, na nog een beetje snuffelen bij de
tijdgenooten van deze vier, het ‘plagiaat’ wel méér zal teruggevonden worden. Er
kan echter van plagiaat geen sprake zijn.
Maar hoe ontstaan zulke ‘toevallen’?
Vooreerst langs de dwingende lijn van de beeldingsmode. Want beelden kunnen
wel eens modieuze houdingen hebben, waartegenover
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de dichters als ontwapend staan. Ten tweede, kan het individueel geheugen zekere
sporen van beelden in het onderbewuste hebben bedolven. En die veropenbaren zich
dan plots, buiten het toezicht van onze intelligentie.
Vermeylen kan aldus met een gerust geweten (en al mag hij zich dan ook
vergissen!) verzekeren ‘dat het beeld bij mij uit een rechtstreekschen natuurindruk
kwam, toen ik te Ukkel langs een zandweg woonde, waar geregeld een schapenkudde
voorbij trappelde’.
Doch bij André Gide vermoed ik dat er waarlijk kwestie is van ‘reminiscence’.
Want op 22 November 1913, in een lezing over Verlaine en Mallarmé, nadat hij heeft
vastgesteld dat Verlaine zich lange jaren de stilte heeft opgelegd, besluit hij als volgt
zijn rede:
‘Près de douze ans après pourtant, dans une mince plaquette qui passa à peu près
inaperçue, car l'on avait renoncé d'espérer plus rien de Verlaine, le poète fit entendre
encore une plainte très brève, mais de la plus grande beauté. Dans ce petit poème
étrange, que je n'ai vu cité nulle part, et que je pense que nombre d'entre vous ne
connaissent pas encore...’ enz.
En dan leest hij het gedicht voor dat ik hier nederschrijf:
‘L'agneau cherche l'amère bruyère,
C'est le sel et non le sucre qu'il préfère,
Son pas fait le bruit d'une averse sur la poussière.
Quand il veut un but, rien ne l'arrête,
Brusque, il fonce avec de grands coups de tête,
Puis il bêle vers sa mère accourue inquiète.
Agneau de Dieu, qui sauve les hommes,
Agneau de Dieu, qui nous compte et nous nommes,
Agneau de Dieu, vois, prends pitié de ce que nous sommes.
Donne-nous la paix et non la guerre,
l'Agneau terrible en ta juste colère,
Toi, seul Agneau, Dieu le seul Fils de Dieu le Père!’

Men ziet: het gedicht hing Gide in het merg, en jaren lang...
In losse aansluiting hiermede en met het oog op wat ik zou noemen
‘tijdgeestassocieties’ treft mij bij de lezing van Stendhal's Lucien Leeuwen
(Divan-uitgave, deel III, pagina 55) een plaats waar Leeuwen het hard te verduren
heeft. Zoodat hij uitroept: ‘Toute ma vie ce quart d'heure sera à me brûler comme
de la braise sur ma poitrine!’. In De Costers' Uilenspiegel hoort men daarvan
voortdurend den nagalm: ‘Les cendres de Claes battent sur mon coeur!’.
Stendhal, geboren 1783, stierf 1842.
De Coster, geboren 1827, stierf 1879.
Plagiaat? Geen kwestie van.
H.T.
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Referenties opgeven a.u.b.!...
De nieuwe literaire mode: het existentialisme is er!... De jongeren kunnen er zich
over verheugen; de ouderen van dagen, indachtig de vele ‘ismen’ die zij zagen komen
en voorbijtiegen, kunnen er zich geblaseerd over uitlaten...
Wij zullen den filosofischen grondslag van het existentialisme niet ontleden, noch
tegenover deze literaire mode de attentistische houding aanbevelen van ‘den boom
aan zijn vruchten te beoordeelen’ - ook een soort ‘kat-uit-den-boom-kijkerij!...’. Wat
wij terloops even wenschen aan te stipen is: dat ook dit ‘isme’ niet afwijkt van de
tamme traditie der debuteerende literaire modes: zich steeds op ‘voorgangers’ en
‘voorvaderen’ te beroepen: vaak denkers en dichters welke zelfs in hun tijd maar een
bescheiden vermaardheid wisten te verwerven.
Zoo haalden de Van Nu en Straksers Max Stirner uit zijn vergeten graf: de
Surrealisten heetten zich de geestelijke afstammelingen van den Comte de
Lautréamont en den marquis de Sade - dit trouwens zonder adellijk snobisme. De
Forumers beriepen zich op het driemanschap Stendhal-Nietzsche-Multatuli, waarbij
men zich afvraagt hoe Zarathustra op deze kameraadschap met den meewarigen
allzumenschlichen Havelaar zou gereageerd hebben...
De existentialisten geven als referenties van den wijsgeeren ernst hunner
bedoelingen op: Kierkegaard, den somberen frater taciturnus, van wien ge zeker wel
een vagen ‘ronk’ zult vernomen hebben en verder: Husserl en Heidegger wier bestaan
U als mij, tot nog toe, volkomen onbekend was - onkunde waarover wij trouwens
niet hoeven te blozen... Wanneer eens een ‘isme’ dat als vondeling ter wereld komt
of er prat op gaat alleen ‘fils de ses oeuvres’ te zijn? Maar wel beschouwd heeft deze
manie ook haar goede zijde: miskende dichters en denkers van dezen tijd, laat alle
hoop niet varen!... Aan de keerzijde der komende eeuwen wacht u met wenkende
lauweren en schaar beminnelijke fantaisisten die, uit de asch van uw dorre gebeente
den Feniks van uw genie nog eens zullen doen opwieken... al ware het maar als
eendagsvlieg.
R.B.

Eerbied voor het lot
Ik werd eens uitgenoodigd bij een dame, die geen andere aanspraak had dan haar
goudvisch. Ze was van Engelsche nationaliteit en had in 1940 de boot niet meer
kunnen halen voor haar vaderland.
Na de thee, twee pralines en een kort gesprek over het sausen van Engelsche tabak,
vroeg ze me wat te kaarten. Het sloeg vier uur, toen ze met haar voorstel voor den
dag kwam. Vijf minuten voor vijf wierp ik mijn eerste kaart op tafel, ruitenboer. Vijf
en vijftig minuten had het voorspel geduurd.
De kaarten staken in een elpenbeenen doos, die ze eerst afstofte met een papieren
servetje. Toen pas liet ze me de doos bewonderen, die bewerkt was met twee en
vijftig gouden, azuren en robijnen
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steentjes. Ik heb ze niet geteld, maar ik geloofde Mrs. Th... Ik had den indruk gansch
Azië in mijn rechterhand te houden. Nadat ik al de mij bekende synoniemen van
beautiful had opgezegd, reikte ik haar het kleinood over. Ze bestaarde het lang met
verteedering en zei me dan dat de doos altijd met de linkerhand moest geopend
worden. Het bleek dat de kaarten dit gaarne hebben.
Met bevenden vinger schoof ze het dekseltje uit de gleuf en prevelde enkele
woorden Hindoesch. Het was of het graf van een prinses werd opengelegd want de
bovenste kaart was schopenvrouw met oogen als topazen, oogen, die leefden. Ik
stond daar gefascineerd en werd bijna bang. Ging de oude me beheksen? Na me
glimlachend te hebben bezien, duwde ze op een wrat van het voorpaneeltje en
schopenvrouw ruischte op tafel, een echte kleine verrijzenis.
Toen lag ruitenvrouw bloot, een even mysterieuze verschijning. Ftt... en ze
fladderde naast haar gezellin.
Nu lag klaverenvrouw me doordringend te bezien, steeds met eenzelfden maar
toch weer anderen slangenblik.
Alle kaarten kwamen afzonderlijk te voorschijn, als zooveel acteurs en actrices
van een Oostersch tooneelstuk. Telkens volgden dezelfde kaarten elkaar op in groepen
van vier. De volgorde ken ik niet meer, tot mijn spijt. Alleen weet ik nog dat de azen
de laatste uit de sarcophaag opstegen.
Ze lagen daar in één pakje, geen halven millimeter uit het gelid. Het leek tooverij.
Toen sprak de dame, de Engelsche:
- Geschilderde beelden, waaraan de mensch eens zijn lot heeft toevertrouwd, zijn
geen papier of ivoor meer. Ze zijn zelfs meer dan symbolen geworden. Ze hebben
een ziel gekregen. Eerbiedig ze, jonge man, en schud ze niet dwaas dooreen. Ze
kregen rangorde en zin, sluit ze op volgens hiërarchischen stand of ze worden grillig
en blind. Ze worden reeds in zoovele handen gestoken en ontwijd. Laat ze bijeen,
dan neutraliseeren ze opnieuw de diverse fluïdiums, die hen doortrekken. Denk even
aan de menschen, die 's morgens naar hun werk stappen en 's avonds tevreden
huiswaarts keeren. Moest ge ze na de dagtaak verplichten steeds een ander midden
dan het hunne op te zoeken, hun bloed zou verzuren van heimwee en wrok. Kom,
ga nu zitten.’
Onder den indruk van deze toespraak dacht ik werkelijk met menschenlevens te
zullen spelen. Maar dieper in mij ervoer ik de gewaarwording dat de kaarten met mij
zouden spelen. Ik wil u de ingewikkelde wijze sparen, waarop de oude vrouw de
kaarten doorschoot. Ze deed het vlug en zeker, volgens een formule, die me liet
denken aan onze kantwerksters. Bij deze bewerking lagen de kaarten met hun ‘gezicht’
naar boven gekeerd. Slechts op het laatste oogenblik werden ze voorzichtig
omgekanteld, als vreesde de dame dat er bloed zou uitvloeien.
Dan lagen ze daar ten slotte als een blokje goud want snee en rug waren verguld
zonder een enkel ornament.
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Ik mocht een kaart nemen, met de linkerhand. Toen koos mijn medespeelster de
tweede, ik weer de derde, tot we er elk zeven hadden. De andere acht en dertig werden
toen opnieuw omgekeerd en de eene naast de andere gelegd. Pas dan mocht ik mijn
kaarten inzien. Stel u mijn verbazing voor, het waren alle klavertienen.
Eerst dacht ik dat het zinsbegoocheling was en onderdrukte mijn reactie.
Oogenschijnlijk kalm zag ik mijn partnerin in de oogen. Ze hield haar kaarten tegen
haar paarse dikwollen pelerine gedrukt: ze glimlachte. Ik schoof mijn kaarten weer
toe en hield ze insgelijks tegen mijn borst.
- Bezie uw kaarten, sprak Mrs. Th...
Ze schoof de hare langzaam tot een waaiertje open en ik deed het haar na. Ik zie
me nog rood worden van onthutsing. Mijn kaarten waren geen klavertienen meer,
maar diverse andere.
- Zie, jonge man, zei Mrs. Th... spottend. Zoo heb ik leeren kaarten ginder in Indië.
Dit om te beseffen dat elke kaart dezelfde waarde en dezelfde kansen biedt. Vergeet
dit niet. En zoo is het ook met al de dagen van ons leven. Kaartspelen is leven. Ik
beweer niet het omgekeerde.
Een uurtje lang hebben we dan heel eenvoudig ramille gespeeld.
K.J.

Bach, Mozart en Beethoven
Mozart is alle verscheurdheid ontstegen, Bach beheerscht zijn verscheurdheid,
Beethoven worstelt met zijn verscheurdheid. Daarom is Mozart beslist de grootste
op het goddelijke, Bach de grootste op het aardsche plan. Maar het diepst mensch
van alle drie, - en daarom ons het liefst -, is Beethoven. Met hem vertoeven we niet
in den hemel bij stoflooze cherubijnen of met de stoïcijnen in de schaduw van het
parthenon. Hij loopt met ons langs de straat of door de velden, zijn arm vertrouwelijk
om onzen schouder geslagen. Hij ten minste kan vrijuit jubelen en schreien. Daarom
ook, kan hij het beste troosten.
H.L.

Te behameren gemeenplaats
Niet zoozeer hij, die ons zijn eigen gedachten, gevoelens en overtuigingen weet op
te dringen, is een groot, een overtuigend kunstenaar. Desnoods ieder behendig
verkiezingspropagandist kan daar geheel of ten deele in slagen. Waarlijk groot is de
kunstenaar, die ons door zijn kunst de kennis van ons zelven schenkt, die ons helpt
doordringen tot het epicentrum van onze eigen gedragingen. Tot nog toe zie ik weinig
Vlamingen, die het tot daar brachten. Meestal stellen zij zichzelf tevreden met het
uiterlijke teeken en laten den innerlijken mensch met zijn grenzelooze bewogenheid
gaar koken in zijn eigen sop. Hun descriptieve simpliciteit doet aan den argeloozen
eenvoud van een middeleeuwschen roman denken. Als mensch en artist was een
François Villon veel moderner dan zij!
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De alpacamuts
Het is nog altijd gelijk in mijn jeugd: ik zou iedereen een muts willen opzetten.
Een muts uit den winkel van mijn moeder.
Mijn moeder was een kortgestuikte vrouw, met roestvlekken in haar aangezicht
en een bestendigen lach rond haar dikke lippen. De geburen beweerden dat het niet
in orde was, een vrouw die pas een jaar geleden haar man verloren heeft en die altijd
lacht. ‘Die moet zeker drinken’, zeiden ze. Maar mijn moeder antwoordde daarop:
‘Met azijn vangt ge geen vliegen’, en ze ging voort met lachen. Ze lachte tegen de
schippers, die in den winkel kwamen om een klepmuts te koopen. En tegen de
bedienden, die een vilten hoed moesten hebben. De winkel was echter bekend om
zijn mutsen en ik heb er stapels zien verhandelen. Ver buiten onze buurt droegen de
arbeiders de mutsen van mijn moeder. Dank zij die mutsen heb ik mijn studies kunnen
voleindigen en onderwijst Firmin Van Meer thans de geschiedenis en de
aardrijkskunde aan het Atheneum. Daarom zet ik iedereen een muts op: Horatius,
den Hertog van Alva, Lodewijk XIV, den keizer van Annam, Pasteur. In den tijd dat
ik de Heilige Geschiedenis leerde liepen de twaalf Apostels en Jezus zelf met een
muts rond.
Meneer Cantillon draagt er ook een.
Meneer Cantillon is de echtgenoot van Angèle.
Angèle heb ik leeren kennen op een concert. Op het pro-
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gramma: Haendel. Met Haendel ben ik nooit weg geweest gelijk mijn collega
Engelbeen. Haendel geeft u te veel den indruk van iemand die altijd zeker is van zijn
stuk. En ge houdt soms van een beetje aarzeling, is 't niet? ‘Rien ne m'est sûr que la
chose incertaine’, zegt Villon. En dan is er die plechtstatigheid bij Haendel, die ik
moeilijk kan uitstaan. Haendel zal u zeggen: ‘Mijn schoenen loopen in’, op denzelfden
toon van: ‘God, de Heer, regeert almachtig!’ Terwijl ik daar in de zaal zat en de
muzikanten hun instrumenten nog aan 't stemmen waren, heb ik rondom mij gekeken.
Op het balcon zat Engelbeen, naast madam Fornaux.
Terwijl Fornaux den Dinsdag, van twee tot half vier, aan zijn leerlingen ‘Phèdre’
verklaart, gaat zijn vrouw met Engelbeen op rendez-vous. Dat duurt nu zeker al meer
dan negen maanden, die verklaring van ‘Phèdre’, en 't is de eerste maal, voor zoover
ik weet, dat Engelbeen het zoo lang met dezelfde uithoudt. Zij zaten daar met hun
knieën tegen elkander te wrijven, opdat de weduwen en weezen, - het was een
liefdadigheidsconcert -, het dezen Winter minder koud zouden hebben.
Op het oogenblik dat de dirigent zijn twee armen in de hoogte hief, draaide de
deur naast mij open en een dame trad binnen. Zij nam plaats, juist voor mij, en ik
sloeg haar bewegingen gaande, zoodat de eerste maten van de vioolsonate in A-Dur
voor mij verloren gingen. De dame keerde zich om en ik voelde hoe het bloed mij
naar den kop steeg. Zoo almeteens. Ge zegt: ‘Kalmte, kalmte, jongen’, maar het
bloed blijft daar zitten. En in de toppen van uw vingers is er electriek. Wat er verder
van Haendel is terechtgekomen weet ik niet. Ik zag hoe de dame de vrouw van
Fornaux groette en bij het uitgaan der zaal stelde Engelbeen mij aan Angèle voor.
Het was niet eens noodig, want ik zou ze in de vestiaire, op de straat, in de tram
gevolgd zijn. Het is niet om 't even waar en onder welke omstandigheden ge een
vrouw voor de eerste maal ontmoet. Die ontmoeting blijft op de verdere verhouding
wegen.
Den volgenden dag reeds heb ik Angèle teruggezien. Ik heb haar onmiddellijk
eenige galante gemeenplaatsen voorgeschoteld en haar natuurlijk gesproken over
het boek dat ik aan 't schrijven ben. Engelbeen had haar waarschijn-
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lijk reeds voorgelicht, want ze bekende mij dat het figuur van Bazilios II, bijgenaamd
den Bulgarendooder, haar steeds veel belangstelling had ingeboezemd. Zij kreeg
roode vlekken in haar aangezicht en er kwamen gouden schubbetjes in haar oogen,
alleen maar als ze er aan dacht hoe die wreedaard van een Bazilios 15.000 gevangen
Bulgaren de oogen had laten uitbranden. Ik stelde evenwel vast dat ze meer afwist
van Marie-Antoinette en van het drama van Meyerling, dan van de Byzantijnsche
keizers. En ik zag hoe zij een beetje ontgoocheld was omdat ik geen gedichten schreef.
Het ontbrak haar vanzelfsprekend aan poëzie in het leven.
Al de getrouwde vrouwen zoeken naar dit artikel, maar zij vallen altijd op een
minnaar. Angèle's man was een verwoed biljartspeler, zoodat we de kans kregen,
driemaal in de week, ons verder samen te onderhouden over Byzantium en den
Bulgarendooder. Den Maandag, Donderdag en Zaterdag stond Engelbeen mij zijn
pied-à-terre af en voor ieder van die avonden had Angèle een bepaald parfum. De
sofa zat vergeven van kleine grauwe motten, maar wij zagen er veelkleurige vlinders
en gecamoefleerde libellen in. Het was slechts na de vierde samenkomst dat Angèle
mij bekende dat haar echtgenoot niet de verhoopte salarisverhooging bekomen had,
en dat ik haar een paar Nylonkousen en een blauw combinaison cadeau deed. Juli
was op komst en wij besloten het verlof op den buiten, in het pension ‘Mon Repos’,
te gaan doorbrengen.
Enkele dagen na meneer en madam Cantillon nam ik mijn intrek in het pension.
Angèle en ik hebben, terwijl haar man naar de stad was, lange wandelingen gemaakt
door de velden en naar de omliggende dorpen. Zij vond het heerlijk dat er zooveel
verschillende soorten vogels waren en dat iedere soort een eigen naam droeg, en bij
het zicht der beuken, der kattestaarten en der driewielkarren kreeg zij stuiptrekkingen
van geestdrift. Toen er sprake was van het koren te pikken, heeft zij eerst nog eens
volop aan onze liefde willen slurpen, op de wijze van een onstuimige boeredeerne.
De aren ritselden en uit het Oosten kwamen zwarte wolken opzetten. Terwijl we daar
op een alles behalve donzig bed van geknakte halmen rustten, dacht ik aan de
gendarmes. Hoe die plots konden opdagen en verbaliseeren.
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En aan den onverkwikkelijken nasleep van zoo'n historie, vooral met het oog op mijn
aanstaande bevordering. Nog vóór ik het kon verhinderen lag Angèle gansch naakt
naast mij uitgestrekt, met een korenbloem in heur haar. Onder haar huid teekenden
de ribben zich scherp af en haar buik was een bruine holte.
- Kleedt u aan, Angèle, zei ik, anders vat ge nog kou.
En ik stond al op den wegel.
's Avonds, in het pension, keek Angèle mij met harde blikken aan en bij de partij
biljart, die ik met haar man betwistte, - partij, die ik telkens met toewijding verloor
-, moet ik me cynisch aaangesteld hebben: den volgenden dag is Angèle van haar
kamer niet gekomen. Het was een Zondag en meneer Cantillon vertelde mij dat zijn
vrouw te bed lag met hevige migraine.
- Laat ons nog een partijtje spelen, stelde hij voor.
Wij speelden, maar ik was zoodanig overstuur dat ik won.
Waarom weet ik niet, ik heb mijn grijze alpacamust van den kapstok genomen en
ze meneer Cantillon op het hoofd gezet. Hij zag er potsierlijk uit.
- Maak u weg, riep hij, met iets sissends in zijn stem, of ik sla u den schedel in.
Het was natuurlijk niet zóó gemeend, maar ik keek toch vreemd op.
Cantillon kon zijn ooren bewegen, van achter naar voren, gelijk een hond. Het
was zelfs een van zijn succesnummers in gezelschap. De kinderen hadden er veel
pret in en omdat de kinderen er pret in hadden vonden de moeders meneer Cantillon
zeer sympathiek.
Madam Courteyn voerde de smala der villegiatureerende dames aan. Haar
rechtvaardigheidsgevoel was gekrenkt toen ze er aan dacht dat meneer Cantillon's
vrouw er gedurig op uit was met dat stukske professer. En zij dacht er dikwijls aan.
Als ge dikwijls en langdurig aan iets denkt, dan gaat ge 't ook langs alle kanten
bekijken. En ge komt weer bij uzelf terecht. Maar dat is een andere historie en het
ligt niet in de bedoeling van den auteur hier den roman van madam Courteyn te
vertellen. Madam Courteyn was een zorgzame moeder en zij dacht er aan dat de
oudste van haar
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vier zoontjes met het nieuwe schooljaar naar het Atheneum moest. Ge zoudt het
meneer Van Meer niet toegeven dat hij orde weet te houden in een klas van meer
dan veertig leerlingen, alhoewel hij maar de zoon uit een klakkewinkel is.
Madame Courteyn zat op het terras uit te kijken naar de rij populieren over het
water en hoe ze daar zoo roerloes stonden als op een schilderij. Er kwam een groote
rust over haar. Zij sloot de oogen en 't was precies alsof zij twee grijze papegaaien
zag. Madam Courteyn ontwaakte. Die grijze papegaaien, dat is een kwaad voorteeken.
Zij riep haar kinderen, die beneden op het grasperk speelden, bij zich. Die grijze
papegaaien, dat kon een auto-ongeval beduiden, of iets erger nog. In de eetzaal werd
het licht aangedraaid en de meid zette de borden. Madam Courteyn verademde. Een
der gasten, die van Brussel terugkwam, bracht het nieuws mee dat de mijnwerkers
in staking waren. En een ander was van oordeel dat er slecht weer op komst en het
seizoen naar de vaantjes was. Iedereen dacht aan anthracites en aan wollen ondergoed.
En aan die eindelooze avonden, waarin men uitgepraat geraakt en ten slotte elkander
bijna gaat haten.
Bij het dessert begon de regen op het zinken platform van de eetzaal te tokkelen
en iemand merkte op dat men slechts het plezier heeft dat men zich zelf aandoet. De
tafels en de stoelen werden op zij geschoven en de radio aangezet. Madam Courteyn
zag dat meneer Cantillon een kleur had gelijk van inpakpapier. Zij gaf er den voorkeur
aan met meneer Van Meer te dansen, die zich aan de toekomst van haar oudste zoontje
interesseerde en haar tusschendoor zei dat ze diepe, bodemlooze oogen had.
Dienzelfden nacht droomde ze dat madam Cantillon de pokken kreeg en, van
iedereen verlaten en geschuwd, met een uitgerafelde sjaal aan, van deur tot deur ging
bellen.
Angèle staat in mijn kamer. Het is pas negen uur van den morgen. Van haar harde
blikken en haar migraine is niets overgebleven. Nog nooit heb ik haar zoo opgewekt
en luidruchtig gezien.
- Pas op, de muren hebben ooren en ieder sleutelgat
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minstens één oog.
- Het pension, gelijk het draait en waait, is op wandel.
Ze heeft niets anders dan een zijden peignoir aan. Ze gaat voor den spiegel staan
en begint zich zelf aan een critische analyse te onderwerpen. Ik moet haar bevestigen
dat het juist om de twee rimpels in haar hals en de trommelstokken van haar armen
is dat ik zoo van haar houd:
- Daardoor juist zijt ge Angèle, en niet madam Courteyn b.v. Trouwens, aan de
volmaaktheid heeft men geen houvast, men glijdt er af.
Ze blijft me ondervragend aankijken.
- Zonder van uw gang te spreken, herneem ik. Het is niet waar dat gij in Vlaanderen
geboren zijt. Geloof daar niets van, dansende elf. (Ik wordt oprecht lyrisch). De
vrouwen benoorden den 50n breedtegraad geboren loopen op hun hielen, en zulke
vrouwen deugen slechts voor den dienst van het voetvolk.
Dan denk ik plots, zonder den minsten overgang, aan mijn grijze alpacamuts. Hoe
zij een zelfstandig bestaan is gaan leiden van af het oogenblik dat ik ze op het hoofd
van Cantillon gezet heb. De voorwerpen, evenals de levende wezens, moet ge een
tucht opleggen, zooniet kiezen ze partij tegen u.
- En mijn aangezicht? informeert Angèle, terwijl ze op den rand van het bed gaat
zitten.
- Ieder minnaar tracht in zijn geliefde een Botticelli of een Gainsborough te
ontdekken. Maar gij, gij doet mij aan een publicitaire foto denken, die ik eens, jaren
geleden, in een dagblad aantrof. Het was een reclame voor een firma van melkzeep.
Ik heb de foto uitgeknipt en ze moet nog ergens tusschen mijn papieren zitten.
Misschien houdt ze gezelschap aan mijn nota's over den Bulgarendooder.
- Dank u voor de eer.
- Ik ken u dus feitelijk sedert lang. Veel langer in elk geval dan sedert dit
Haendelconcert. En wanneer ik alleen ben en uw beeld mij soms ontsnapt, - gebeurt
u dat nooit? -, dan hoef ik slechts aan den naam van die melkzeep te denken.
Angèle begint me schertsend te verwijten en ze doet me een reeks recepten aan
de hand om haar beeld dag en nacht
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visueel in mij te bewaren. De Coué-methode is ten slotte nog altijd prima. Iederen
morgen en iederen avond, om acht uur stipt, gaat men gedurende vijf volle minuten
hardnekkig aan elkander denken.
- Zoo deedt ge toen ge in de hoogste klas zat en verliefd waart op uw kozijn, zeg
ik.
Angèle vliegt me om den hals en ik heb den indruk dat haar zoenen niet voor mij
bestemd zijn, dat zij haar verleden kust. Ik durf haar niet bekennen hoe ik haar, in
mijn verbeelding, de trap van mijn appartement laat afdalen, verscheidene malen
daags. Het is me zelfs eens gebeurd beneden aan de trap te gaan staan en luidop te
groeten: ‘Angèle, Angèle...’ De meid stond achter mij en sedertdien durf ik dat kreng
geen opmerking meer maken. Zelfs niet als ze mijn dassen weggapt.
Angèle zit met haar bloote beenen te bengelen, gelijk een meisje aan den kant van
een sloot. Er ontbreekt nog slechts een tuil madeliefjes in haar hand.
- Firmin.
- Ja?
- Gelooft gij werkelijk in de groote liefde? (Ik verwacht mij aan dat couplet). De
heele groote, de liefde die haar voleinding vindt in den dood?
Ik ga voor het venster staan. Een zwaluw vliegt krijschend voorbij.
- Wij krijgen weer regen, zeg ik.
En ik denk: dat hoofdstuk over de laatste regeeringsjaren van Basilios II ligt daar
nog altijd onafgewerkt. Er is een tijd voor de uitspatting, een tijd voor de afzondering.
Ik hoor hoe Angèle nog steeds met haar beenen zit te bengelen en met haar hielen
tegen de sponde slaat. En ik denk verder: Wat kan ik uit die vrouw nog halen? Het
is soms alsof ik niets dan haar geraamte in mijn armen houd.
Die zwaluw vliegt gedurig krijschend heen en weer voor het venster.
Ik zie Angèle nu als 't ware heel ver, over de rivier. En nochtans kan ik duidelijk
haar ribben onderscheiden en de bruine holte van haar buik. Ik betrap mij er op te
berekenen hoeveel die Nylonkousen en die blauwe combinaison mij gekost hebben
en wat, op één frank na, mijn aandeel
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mag zijn in de uitgaven van het gezin Cantillon, hier in ‘Mon Repos’. Gemeen zijn
doet soms deugd.
- Angèle, zeg ik, terwijl ik me van het venster afwend, ik houd van u.
Er moet iets als schaamte op mijn aangezicht verschenen zijn, want Angèle bekijkt
me, gedurende een eeuwigheid, zonder een woord te spreken.
- Waarom doet ge dan soms alsof het anders is? zegt ze eindelijk.
En ze dwingt me, naast haar, heel dicht, op den rand van het bed te zitten.
Nu komt het refreintje over Generaal Boulanger.
Voor de twintigste maal.
Dat schot op het graf van Mme de Bonnemain, dat is de hoogste openbaring der
liefde volgens madam Cantillon, geboren Scheldeman, twee en dertigjarige maîtresse
van Firmin Van Meer, jonggezel en leeraar M.O. En als Firmin Van Meer zich een
blonde baard wil laten groeien, een roode anjelier opsteken in zijn knoopsgat en een
zwart paard berijden, dan zal madam Cantillon graag de tering opdoen en sterven,
opdat Firmin Van Meer zijn revolver voor den dag zou kunnen halen op haar grafzerk.
De voorstelling komt in mij op madam Cantillon in haar peignoir te wikkelen en
ze door het raam te kippen.
Maar Angèle te behouden.
Deze klampt zich aan mij vast, drukt mijn boord naar beneden en zet haar tanden
in mijn hals.
Dan hooren wij een zacht gekraak in het trapportaal, als van iemand die zich op
zijn teenen verwijdert. De gasten moeten al lang terug zijn van hun wandeling. Het
is alsof het pension vol menschen is. Deuren slaan open en toe en er stijgt en
geroezemoes van stemmen op, waarboven één stem luid weerklinkt:
- Madam Cantillon! Ma-dam Can-til-lon!
Het eerste onderzoek wees uit dat de genaamde Cantillon (Emilius-Josephus), den
Maandagmorgen, rond halfacht, het pension ‘Mon Repos’ verlaten had, teneinde
zich naar de stad te begeven om er zijn gewone werkzaamheden te hervatten. Op
zijn bureau is hij echter niet verschenen. Den-
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zelfden dag, rond den noen, werd zijn lijk aangetroffen in den zijarm van de rivier,
die dicht bij het pension voorbijstroomt. Op den oever, niet ver van de plaats waar
het lijk ontdekt werd, hebben spelende kinderen een grijze muts gevonden. Deze
muts behoorde niet aan het slachtoffer toe.
Met het verder onderzoek werd Ganser belast. Hij onderhoorde langdurig de vrouw
van het slachtoffer, het kamermeisje, den eigenaar van het pension, madam Courteyn
en nog een paar andere gasten, en toen opnieuw de vrouw van het slachtoffer.
- Tiens, tiens, zei hij tot Van Meer, wie we hier aantreffen!
Ganser en Van Meer hadden samen op de schoolbanken gezeten.
- Ja, zei Van Meer, de wereld is klein.
- En de menschen ook.
Ganser was altijd een vlijtig leerling geweest, die zich door al zijn examens had
geslagen. Op het nippertje, maar erdoor. Van Meer herinnerde zich dat Ganser eens
de Niger met de Euphraat verward had en dat zijn opstellen dikwijls met haken en
oogen aaneen hielden. Maar om uit te maken aan wie die grijze alpacamuts behoorde,
daarvoor was Ganser toch schrander genoeg.
- De initialen staan er trouwens in, zei Van Meer. Ik raad u aan uw initiales in al
uw kleedingstukken te laten naaien.
Ganser vond de raadgeving blijkbaar niet spiritueel. Hij stak, met trage en
afgemeten gestes, zijn pijp aan en sloeg Van Meer zorgvuldig gade.
Net een teekening voor het omslag van een detectiveroman, dacht deze.
- Moesten we met de schoolwijsheid voortdoen, we zouden leelijk te kort bollen,
Van Meer.
- Meent ge 't?
Het stoffelijk overschot van Cantillon was in een schuur naast het gemeentehuis
ondergebracht. Op den weg erheen informeerde Ganser zich hoeveel de prijs van het
pension was, in ‘Mon Repos’. Hijzelf had behoefte aan een rustkuur.
- Ge ziet er schitterend uit, zei Van Meer... Nee, mijn beste, de Cantillon's betaalden
zelf hun pension. (Dit was
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voor een goed deel gelogen). Maar gij weet wellicht wat een maîtresse kost.
- Niets voor niets in het leven.
Zij kwamen aan de eerste huizen der dorpstraat. De menschen stonden in hun
deurgat.
- Zeg, Ganser, gelooft gij in het noodlot?
- Ik geloof dat elkeen zijn eigen leven maakt. En dat men zich boven de
gebeurtenissen kan plaatsen.
- Dat is vriendelijk.
- Ge begrijpt nochtans, Van Meer, dat ik niet naar hier gekomen ben om u eenige
vriendelijkheid te betuigen.
- Inderdaad. Er komt voor ieder van ons een oogenblik waarop wij de anderen
onze superioriteit kunnen laten gevoelen.
Zij traden de schuur binnen. De veldwachter (ge zaagt niets anders dan een tuniek
en een képi), hief plechtstatig het witte doek op dat over het lijk gespreid lag.
- Nu moet ge aandachtig op mijn reactie's letten, fluisterde Van Meer in Ganser's
oor.
- Gij maakt het mij waarlijk niet gemakkelijk, zei Ganser.
- Zoo help ik u, u te volmaken in uw beroep... Klaar?... Welnu, ik ben woedend
op die stakkerd daar... Tusschen zijn vrouw en mij ging het al maar zoo en zoo in
den laatsten tijd... En nu is het natuurlijk gansch afgeloopen... Die sukkel daar staat
tusschen ons... Niets dat meer inbeslagnemend is dan een doode... Weet ge nog,
Ganser, hoe wij op school, in 't geheim, ‘Thérèse Raquin’ lazen?... Daar kwam ook
zoo'n doode in, die zijn parten speelde... Ik was aan het laatste hoofdstuk gekomen
met Angèle, maar men wil toch altijd zelf het genoegen smaken af te breken, is 't
niet?... Wanneer u dat van buiten af opgedrongen wordt, dan komt ge in verzet...
- Ik heb u nooit zoo spraakzaam gekend, Van Meer.
- ... en toch gevoel ik een soort medelijden met hem. De stakkerd is de
gebeurtenissen niet den baas gebleven...
- Het is alles?
- Het is alles.
Ganser deed een teeken en de veldwachter spreidde het wite doek zorgvuldig over
Cantillon uit, zoo zorgvuldig dat
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men de overtuiging kreeg dat hij thuis iederen dag zelf het bed opmaakte.
- Tevreden dat het afgeloopen is? vroeg Ganser, toen ze weer buitenstonden.
- Ja, zei Van Meer, ik voel me nooit prettig in een schuur: ik ben bang van
vledermuizen.
- Ge kunt gaan, meneer de leeraar. Als ik mij spoed, dan haal ik nog mijn laatste
treintje. Tot ziens.
- Tot ziens, Ganser.
Van Meer keek hem achterna. Hij zag hoe zijn twee lange beenen zich over den
weg spoedden. Het eene been was de Niger, en het andere de Euphraat. Van Meer
lachte vermoeid. En dacht aan Angèle, wat die nu mocht uitrichten.
Twee dagen later werd Cantillon (Emilius-Josephus), begraven. Op het doodsbericht
stonden al zijn eeretitels vermeld: ‘Echtgenoot van mevrouw Marie-Angèle
Scheldeman; hoofd boekhouder der firma Van Neste en Zoon; vereerd met de
nijverheidsdecoratie van eerste klasse.’ De heer Van Neste zelf heeft enkele woorden
gesproken tot afscheid. Naast het kerkhof is een mecanieke houtzagerij en het geronk
der machines heeft belet dat iemand één woord van de toespraak heeft gesnapt. Te
meer daar het motregende en iedereen ongedurig was om weer in de koets te zitten.
Madam Courteyn, die er aan gehouden had de plechtigheid bij te wonen, vertelde
aan de omstanders, dat zij, twee dagen vóór het verschrikkelijk drama, van grijze
papegaaien had gedroomd.
Het is vandaag juist zes jaren geleden dat ik, als disciplinaire maatregel, naar H...
overgeplaatst werd. Mijn werkkamer geeft uit op den spoorweg. Zonder die spoorweg
zou men zich dood vervelen te H... Men gaat er naar het station wandelen om de
treinen te zien aankomen. Sedert onheuglijke tijden is hier zelfs niet de kleinste
spoorwegramp voorgevallen. Men gaat zich tenslotte in alles schikken.
De meid die mijn dassen weggapte, heb ik naar H... meegenomen. Was ik met een
nieuwe aangezet dan liep ik misschien nog het gevaar dat die niet alleen mijn dassen,
maar ook mijn hemden weggapte. Ik hoef die meid overigens maar te bekijken en
er ontwaken een boel herinneringen in
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mij. Ik zie de zwaluw, die krijschend voorbij het venster vloog, dien dag; ik denk
aan den Bulgarendooder, dien ik in den steek heb gelaten. Ganser, hij, die moet nu
zooal iets zijn als hoofdinspecteur der rechterlijke brigade. Het is een kerel die belooft.
Als hij maar die belachelijke manie achtergelaten heeft van zijn slachtoffers te willen
peilen terwijl hij zijn pijp aansteekt! Engelbeen, die is nog altijd met madam Fornaux,
schijnt het. Hoe ongelooflijk het ook moge schijnen. (Zouden er nog zooveel motten
in zijn canapé zitten?) Zoodat Fornaux nog altijd niet klaar is met zijn ontleding van
‘Phèdre’. Wat Angèle betreft, iemand heeft me verzekerd dat ze hertrouwd is en een
friture uitbaat aan de kust. ‘Au Général Boulanger’ steekt er uit. Hebt gij ooit vermoed
dat er achter een uithangbord sentimenteele complicaties kunnen schuilen?
Zelfs mijn grijze alpacamuts is er nog. Ik heb ze meeverhuisd, gelijk de jagers met
een jachttroffee doen. Maar ze zit in een kartonnen doos opgeborgen. Indien ze ooit
nog aanstalten maakt om er uit te ontsnappen en haar gang te gaan, dan leg ik een
arduin op de doos.
Zeker is zeker.
RICHARD MINNE.
Staatsprijs voor het Proza 1946
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Akte van liefde
Ik min u bovenal, meer dan mij zelven,
o aarde, o leven, eendre eenzelvigheid!
't Onvindbaar mineraal, waarnaar wij delven,
bergt gij in u, daar gij het zelve zijt.
Gij zijt de onwankelbare onfeilbaarheid,
waarop wij vestigen ons vast betrouwen,
de steev'ge rots waarop wij mogen bouwen
en die 't gebint van onze droomen schraagt:
Leven op aarde, zaligste aller vrouwen,
wier zonn'ge liefde zeek're vruchten draagt.
Leven op aarde, machtig en genadig,
mijn minnares en tevens trouwe vrouw,
waaraan ik al mijn hunkeren verzadig,
als halmen aan den malschen morgendauw;
uw warme weelde neemt het niet te nauw
met ons; gij laat ons naar believen spelen,
als kindren die hun moeder nooit vervelen
door hun gedartel los en onversaagd,
en vrij de vormen van uw lichaam streelen,
wiens zonn'ge liefde zeek're vruchten draagt.
Laat andren zich in hemelen vermeien,
ik min uw vleesch, waarin ik gulzig grijp,
en deze rondheid, die gij laat gedijen
van duizend vruchten goud en rood en rijp;
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de nectar, dien ik uit uw nerven nijp,
maakt me als een stralend godenkind gelukkig
en al wat nijdig is in mij en nukkig
wijkt voor den glans die uit uw aanblik daagt;
alleen om u geraak ik in verrukking,
wier zonn'ge liefde zeek're vruchten draagt.
Cybele, aan de heuv'len uwer borsten
vind ik soelaas voor mijne droogste dorsten
en 't dwaas verdriet dat soms aan 't hart mij knaagt;
want 't is uw lijf, dat duizend drachten torste,
wiens zonn'ge liefde zeek're vruchten draagt.
Bert DECORTE.

Staatsprijs voor de Poëzie 1946
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Kruiden
Er wast een kruid voor elke pijn,
voor alle ziekten en gevaren;
een lorrig blad, hoe grauw, hoe klein,
kan in het leven ons bewaren.
Wat aan uw lijf gebeure:
een tooverkol, een kromme vrouw,
weet goede kruiden geuren
nog nat van nesschen dauw.
Vindt gij geen hondsrib voor uw zweren,
geen heelkruid voor uw zieke drift,
meer dan gij kunt begeeren
groeit er nog goed vergift
met schoone namen: herfsttijloozen
en lentebloemen, de akoniet,
de zwarte doodkruidbessen, de kerstrozen,
wie ervan proeft vertelt het niet.
Om te genezen van het leven,
gemeenzame erfkwaal, maar eenzame pijn,
heeft ons de Kruidenman gegeven
een bitter antidoot:
de zure zalf, de kroppige medicijn,
den zwarten slaapdrank van den dood.
HUBERT VAN HERREWEGHEN.
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Drie-eenheid...
Drieëenheid van de levenden en dooden,
en ongeborenen, die komen zult,
door de geheime wetten en geboden
gebonden, en die 's levens lot vervult,
eenzaam elk in het leven en het sterven,
gemeenzaam allen, tak en twijg en loot,
levend in wind die voert ons ten verderve
of naar het licht aan de einders van den dood,
wat weten wij, wat hebben wij verworven
in angst en vreeze, in walg en eenzaamheid
van de geslachten?
Allen zijn gestorven,
en wij zijn blind voor tijd en eeuwigheid.
HUBERT VAN HERREWEGHEN.
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Aftocht?
Is dit de laatste berg, het koele meer,
zijn dit de bleeke bloemen zonder geuren,
is dit het droog palet met doffe kleuren,
o vrouw, o vrouw, die ik niet meer begeer?
Is dit het klam seizoen, de kille ruit,
zijn dit de kromme, uitgewaaide boomen,
zijn dit de kàlme nachten, zónder droomen,
o vrouw, die 'k in mijn armen niet meer sluit?
Is dit de grijze dag, d'eentoon'ge rit,
zijn dit de stille, droeve zondagstraten,
zijn dit de leêge, dorre honigraten,
o vrouw, o vrouw, die ik niet meer bezit?...
Marcel COOLE.
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Ascese
De dagen wentelden naar harmonie,
vast werd van lach en tranen de verhouding,
in woord en daad kwam grens, drong symmetrie,
geluk werd evenwicht, en rust onthouding.
De wilde vlam brandt laag nu, onbewogen,
geen rood of purper meer, alléén nog wit,
gelijk het regelmatig valsch gebit
in 't wit gelaat en tot het wit der oogen.
De trotsche schuit zakt dieper in het zand,
de kaper droomt niet meer van avonturen,
maar soms, in d'eenzaamheid der avonduren,
huivert ineens een rug, trilt er een hand...
Marcel COOLE.
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O, weet...
Als ik naast u in bed, soms lig te droomen,
met open blik die aard noch hemel kent,
nadat ik, rustloos, niet tot u kon komen,
en gij, begrijpend, u hebt afgewend;
als ik naast u in bed, soms lig te woelen,
met fellen geest die uit zijn kerker wil,
en ik u niet aan mijne zij kan voelen
daar ik afwezig ben, en ijl, en kil;
als ik naast u in bed, soms lig te snikken,
met toeën mond die kuisch is als een bloem,
en ik, verward in 't kluwen van de strikken
omheen mijn hart, mijn dichterschap verdoem,
o weet dan dat de dwalende beminden
dra, in den slaap, elkander zullen vinden...
Marcel COOLE.
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De banneling
I.
Ik woon te Gent, verbannen in het Vaderland.
Het was een Zondag meer, maar met gedruil en regen,
en welken regen, tam en grauw en zonder strand,
waar nu de meeuwen op hun oude vlerken wegen.
Geef mij Oostende weer met avonden aan zee,
waar wind steeds wind is en de regen nieuws komt geven
uit wat in 't Westen leeft achter 't gordijn der ree
en mij van horizont en avontuur doet beven.
Want hier is rillen pijn, een kille, matte pijn,
onvruchtbaar voor het bloed, een huiver reeds gestorven;
de schemer wordt een gracht, die moet herdolven zijn,
een zelfmoordgracht voor één die nimmer heeft gezworven.
Roept hier dan nooit een boot haar bronstgil naar den nacht,
wordt gansch die vale stad Museum voor Folklore?
Ik snok de lampen aan tot moordend licht en slacht
de gore schimmen af die door de muren boren,
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II.
Wie met berustend hart wat zand liet glijden
op 't hout waarin zijn vader werd gekist,
en maanden lang, voor verten, 't huis kon mijden,
waar hij het liefste wat hij kende wist;
wie varen liet den reinsten aller droomen
en zonder kind zijn troost vond met een hond,
of zonder spijt elk jaar den herfst zag komen,
van boeken scheidde waar zijn naam op stond;
wie nu reeds zeker is dat hij den fellen
maar dwazen dood op grinniken onthaalt,
en meestal grijnst wanneer men komt vertellen
dat de Engel Gods zijn arme ziel niet haalt, dien moet ge in Gent, als 't regent, maar eens vragen
waarom hij eenzaam langs de Graslei tiegt.
Maar als hij antwoordt: ‘'k Vind hier mijn behagen’,
denk aan de zee en zeg hem dat hij liegt.
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III.
Nu alles wordt verkocht, de eer, het recht, het leven,
het lieve vaderland met al wat er bij hoort,
vraag ik me droevig af wat men den mensch kan géven
en wat niet hoeft betaald tenzij met een goed woord.
Doch naast uw vulhaard hier, die warmt met dure kolen,
waarrond wij zijn genood en vrienden mogen zijn,
en meelij krijgen met wie langs de straten dolen,
word ik opeens beklemd en voel een vreemde pijn:
gij hebt me nooit gekend en zegt ‘meneer’ in 't spreken,
gij schenkt uw besten wijn, gerijpt als uw gemoed, ik, die wie vriendschap koopt den nek zou willen breken,
vraag thans mezelven af, hoe ik u dit vergoed.
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IV.
Dit was dus eens uw stad, Karel van de Woestyne,
'k heb er uw vaderhuis, zelfs twee, in vreugde ontdekt,
en vond ze ofschoon onteerd vertrouwder dan de mijne
want gij hebt met uw woord mijn trage jeugd gewekt.
Hoe moet gij vroeg en rijp de stoelen zijn ontstegen,
de tafel, het tapijt en zelfs uw moeders mond
om in uw koortsig bed te zingen van den regen
en van de boomen, zelfs daar waar geen tuin bestond.
Hoe klaar wordt mij uw vers, hoe helder uw secreten,
van bij uw vaders lijk tot 't bergmeer dicht bij God.
Ik zie het enkel nu, gij hebt het rap geweten:
ik houd niet van uw stad maar zij bepaalde uw lot.
KAREL JONCKHEERE.
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Bloemen noch kronen
Het was een Vrijdag op den noen,
van de maand den dertienden,
‘bloemen noch kronen’ waren vandoen,
want ze bleven toch vrienden.
Geen eeden werden afgelegd,
't geluk borg nog de zorgen.
‘A la vie, à la mort’ dat zegt
maar wie reeds denkt aan morgen.
Zoo zien wij nog de sterren staan,
als lang al zijn verdwenen
haar kernen van de hemelbaan
waar ze eeuwigheden schenen.
Hij nam de hand die uitgestrekt
voor 't afscheid, en zou groeten,
gansch onontroerd, als bij 't vertrek
na 't dagelijksch ontmoeten.
Doch als hij buiten stond op straat,
begon hij te bezinnen:
Die deur die achter hem dicht slaat;
komt hij daar ooit weer binnen?
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Het was de leegte van een graf,
in verschen grond gedolven,
die plotseling zijn hart omgaf;
verzwolgen door de golven
was wat bekoord had al dien tijd,
wat hij zoopas verlaten
had zonder angst en zonder spijt,
of 't hem nooit los zou laten.
Hij ging opnieuw de woorden na
waarmee ze had gesproken;
wat zoo fataal bleek achterna
dat 't hart hem scheen gebroken:
‘- Hij is terug, het lied is uit:
van nacht is hij gekomen;
juist toen hij klopte aan de ruit
was ik van u aan 't droomen.
Het is zijn eerste vraag geweest:
- Zijt gij mij trouw gebleven?
- Gij hadt mijn woord, in mijnen geest
wat is, het blijft gegeven.’
Zoo was het goed, zoo moest het zijn;
hij had het steeds geweten.
Er was verrassing dus, noch pijn
om zijn verlies te meten.
Hij voelde trots om hare trouw
den man dien zij gezworen.
Indien ooit, was het zulke vrouw
die hij had uitverkoren.
En eerst daarna voelde hij 't gemis
van wat hem was ontnomen:
de wachtende belijdenis
van een der schoonste droomen,
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een teederheid die men niet zegt,
een bloem die niet ontloken,
verlangen in ons hart gelegd
en nimmer uitgesproken;
verzwegen hoop en toch gedeeld,
ofschoon geen hoop kan baten;
't gemoed dat desperado speelt
en 't hopen niet kan laten.
De meubels werden aangekocht,
de Kerk las de geboden;
als de familie was bezocht
waren twee maand gevloden.
En toen een week nog overschoot
voor kiezen en voor keuren:
als met de handen in den schoot
liet zij het al gebeuren.
Hij hoorde er van, hij volgde haar;
ze vulde zijn gedachten.
Het was nog geen gezegend paar,
hij mocht naar haar nog trachten.
Maar ook de groote dag brak aan:
zij stond in witte kleeren
en voor een kleinen kapelaan
zwoer zij ten tweeden keere.
Geen aarzeling, geen overmoed
klonk uit haar stille woorden;
zooals het was, zoo was het goed
voor dezen die het hoorden.
Hij wachtte haar in 't kerkportaal
om haar voor 't laatst te groeten,
midden de gapers allemaal
naar feesten en naar stoeten.
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Zij zag hem niet en 't deed hem pijn
een mensch slechts onder menschen
en met zijn leed alleen te zijn
na zoo bescheiden wenschen;
met haar zoo ver, ofschoon zoo bij
- een wereld tusschen beiden en alles nu voor goed voorbij;
tot nu was het geen scheiden.
Hij zag haar staan met vool en kleed,
blank als de kerselaren
te Meie; maagdelijk van leed
en van geluk tegare,
met op het hart den zwaren troost
van sterk te zijn gebleven,
vrij van de smet van 't woord dat bloost
tweemaal te zijn gegeven.
Maar zonder blijdschap, zonder tier
- een resoluut berusten en zorg alreeds om het bestier
eens levens zonder lusten,
van plichten en van goedheid zwaar,
van deugden en verzaken,
en groot zijn iedren dag van 't jaar
om klein geluk te maken.
Het had zoo anders kunen zijn:
met kronkels en met bochten,
in plaats van deze rechte lijn;
een lot verwoed bevochten,
in wanhoop soms, in overmoed,
in troostloosheid verloren
of zatheid, maar door 't vreugdig bloed
na iedren dood herboren.
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En iedren dag een nieuw verschiet;
zijn leven herbeginnen:
een nieuwe vreugd, een nieuw verdriet
verliezen of verwinnen
De jaren komen en ze gaan,
- wie telt er nog de dagen
in zoo geregeld een bestaan
als van de klok de slagen?
Er kwam een kind, maar het was dood,
- nog voor het werd ontvangen;
want er was angst in haren schoot,
noch hope, noch verlangen.
Toch plengde ze een vergeten traan;
niet wijl haar 't lot beproefde,
maar men zoo scheurde aan haar bestaan
en 't haar niet meer bedroefde.
Het lot, dat was haar eigen feit;
niemand moest haar vergeven
dat 't harte hard had neen gezeid
waar 't wenschte toe te geven.
Ze is tot het laatst zichzelf geweest,
trots kneuzingen en wonden;
en niemand die de toekomst leest,
of 't leven kan doorgronden.
KAREL LEROUX.
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Lisette
Van den eenen dag op den anderen stond zijn besluit vast: hij wou van dat groote
pachthof af, waar hij nu, na zijn ouders, sedert jaren boerde. Hij was het effenaf beu.
Al die lasten, al dat vee, al dat werkvolk. Twintig hectaren grond te bebouwen; en
in den stal achttien koeien; een stier, geprimeerd; vier zware paarden; in het
varkenshok, een nest waar men niet wijs uit wordt; en, bovendien, kippen bij de
vleet: witte Engelsche, Mechelsche koekoeks, Orpintons, tudjeu, tudjeu! Een hooge
pacht, veel werk en slameur en, navenant, de winst karig en vaak nul. Tien meiden
en knechten om uw ooren. En ongetrouwd zijn, niet van plan om het nog te wagen.
Zijn twee zusters ook niet, de eerste jeugd voorbij: zij kloegen steen en been, want
zij hadden het harder voor dan de vroolijke meiden...
Boer Bostwijk werd, van pachter van het aloude Lindenhof, eenvoudig cossaard:
hij kocht een drietal hectaren grond, bouwde er een moderne woning op, proper en
gerieflijk; legde een grooten boomgaard aan, een grooten moestuin, en bouwde op
enkele aren grond, een dozijn serren en broeikassen. Broeikassen voor primeurs:
worteltjes, sla, peeën, en zoo meer; serren voor druiven en tomaten. Geen schuur.
Geen messing. Alleen dus tuin, weide, boomgaard en serren...
De frissche woning stond gansch alleen, op enkele meters afstand van den
straatweg, met op de vensterbanken tal van
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potten fuchsia's en pelargoniums, zooals het in Brabant hoort. Een hupsch stalletje,
met een afdak voor het gewoon alaam, ladders enz. en de brandstof: hout en kolen
- een stalletje dus voor een enkele koe: melk, boter, met nu en dan het kalf. Op een
kleinen afstand, een wagenkot, voor de fietsen, de karrewagens, de aardappeloogst
in een hoek. Wat veevoeder: één koe en kippen.
Van op den dorpel van zijn woning, dien eersten Maandag van April, keek boer
Bostwijk, pijp in den mond, kalm over het verre landschap. Zijn woning stond op
een hoogte: zijn blik bestreek dan ook de baan die naar het dorp voerde ginder in
den zink, achter de kromming, waar 't kasteeltje van den burgemeester stond. Een
steenweg was 't, als overal op den buiten, tusschen onmetelijke velden, zonder
boomenrij, leêg. De frissche lucht van het voorjaar heerschte in den aether en overal
over de velden, reeds groen van kleur. De morgenstond heeft goud in den mond.
Turk, de wachthond, blafte evenwel met razend geweld.
‘Zwijg toch, Turk’, zei de boer, ‘wat vindt ge weêr uit? Er is geen mensch in den
omtrek’.
Turk antwoordde met scherp gejank.
‘Wat gebeurt er?’ vroeg Zenobie van uit de keuken. Een geur van warm brood
vereenigde zich met haar woorden en waaide boer Bostwijk in neus en ooren.
‘'t Is weêr Turk die kuren heeft’, verklaarde de boer. ‘Men zou permintelijk gaan
gelooven dat de oorlog ook zijn zenuwen overspant.’
‘'t Is nochtans een verduldig beest’, riep Zenobie nog: oh, die geur van versch
brood, van fijne zware tarwe, uit den oven waar de laatste kolen van het sparrenhout
zwart uitdooven.
‘Zwijg toch, Turk’, maande andermaal de boer. ‘ik geloof dat ge stapelzot aan 't
worden zijt. Allee, koest, in uw kot’.
Maar Turk sprong maar telkens en telkens weêr op, t' einde van zijn ketting. Had
hij los kunnen geraken, pijlsnel zou hij naar het dorp toe zijn geschoten. Zijn scherp
geblaf wees dien weg uit.
Boer Bostwijk hief de schouders op: ‘Zot’, zei hij nog; en was te wege naar het
stalletje te gaan, waar Lisette, de
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jonge koe, nu ook al loeide: etenstijd. Maar hij bleef staan, nam de pijp uit den mond,
en keek scherper toe, de baan naar het dorp uit.
Drie man, op één rij, kwamen uit den zink te voorschijn, de kromming van den
weg en 't kasteelken van den burgemeester voorbij. Zwart gekleed, met zwarte muts,
en gewapend. Geen Duitschers, neen, geen feldgrauen. Zwarthemden. Uit het dorp
wellicht, waar ze sedert kort nu de lakens uitdeelden, den ouden burgemeester ten
spijt. Boer Bostwijk trok een verachtelijk gezicht. Snotjongens, luilakken, 't veegsel
van de straat.
Zenobie kwam juist voorbij met den dampenden emmer voeder. 't Ontbijt van
Lisette. Het voeder rook zwaar en krachtig.
‘Wat is er, Boer’, vroeg ze zacht. ‘Ziet ge iets?’
‘Neen,’ zei hij. ‘Daar is niets. Wat zou er wel kunnen zijn?’
Zijn stem klonk hard en nijdig.
‘Is er soms onraad?’ dacht Zenobie luid op.
‘Onraad?’ lachte de Boer met vollen mond. ‘Wat zou het. Zeker zwarthemden die
op plunderen uit zijn. Gelukkig voor ons, hier is niet te plunderen. Geen oogst, geen
beesten...’
Hij stak weêr zijn pijp in den mond. Gerustgesteld liep Zenobie verder in den
zoelen geur van walmend veêvoeder.
‘In uw kot, Turk,’ schreeuwde de Boer gebiedend. ‘In uw kot, of anders’... Hij
raapte een twijgje van den grond op. ‘En nu zwijgen!’ Het was precies of hij in zijn
gemoed vreesde dat Turk nog de aandacht van de zwarthemden op het boerderijtje
zou roepen. ‘Ga-de... milledjie!’ Hij hief den arm hoog in de lucht, met het zwarte
twijgje. Grommend kroop de hond in zijn kot. Zijn roode tong stak uit. Er kwijlde
schuim uit zijn bek. En bleef af en toe grommen.
De drie mannen, met het geweer aan de bretel, waren nu al in het zicht. Boer
Bostwijk kende ze niet. Geen kerels uit het dorp. Vreemdelingen. Wat komen zij
hier doen? Ze zijn 't kasteeltje van den burgemeester voorbij gegaan. Een groot
pachthof met zolders graan en grooten veestapel was hier niet in de buurt. Waarheen
trekken ze dan? De boer begon ongerust te worden. Hij nam zijn pijp uit den mond,
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hield ze in de hand, t' einde van den gebogen arm. De mannen bleven staan voor het
hekken van de werf. Ze vormden een groepje, keken elkaêr aan, schenen malkander
raad te vragen. Turk schoot plots uit zijn kot, sprong zoover de ketting het toeliet, in
razernij ontstoken, blafte om ter dood. De drie mannen openden het hekken, kwamen
over de werf naar het woonhuis toe. Een hunner had het geweer nu dwarsliggend in
de hand.
Langzaam, zoo groot als hij was, de pijp warm in de gebalde rechterhand, ging
boer Bostwijk naar de indringers toe, over de werf, hen te gemoet.
‘Wat komt gij hier doen?’ vroeg hij met hooge kloeke stem. Het klonk als een
bevel.
‘We hebben orders,’ zei een van de drie, die scheen te commandeeren. ‘Ge zijt
toch boer Bostwijk.’
‘Die ben ik,’ zei de Boer, ‘en wat moet ge van hem hebben?’
Hij hief den kop omhoog. Zijn blauwe oogen zeiden 't: ik sta mijn man. Spreek
nu maar.
De zwarthemd trok zijn revolver uit de geel lederen huls.
‘Van u moeten we niets hebben. Maar zet geen grooten mond, en doe uw hond
zwijgen. Anders schiet ik hem dood.’
‘Dat zou ik willen zien’, antwoordde koel de Boer. Maar hij voegde er aan toe:
‘In uw kot, Turk! 't Is goed. Wij weten het al.’ En hij hief zijn linkerarm hoog in de
lucht, met het dunne twijgje dat hij nog vasthield - zonder dat hij het wist. De hond,
bevend over gansch zijn lijf, trok zich in zijn kooi terug. Zijn bruine oogen gloeiden,
vonken vuurs. En dan gromde hij nog, de witte slagtanden bloot.
‘En nu?’ vroeg de Boer.
‘En nu,’ zei de man. ‘Nu gaan we zien. Ge zijt dus wel boer Bostwijk. Hier zijn
onze orders, van de kommandantur.’
‘Wat heb ik met de kommandantur te maken?’ vroeg de Boer... ‘En wat gij met
de kommandantur?’
‘Daar hebt gij niets meê te maken, boer. Wij voeren de orders uit. Wij hebben niet
te discuteeren.’
‘En die orders zijn?’
‘Gij moet de koe inleveren. Wij brengen ze naar de Duitschers.’
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‘Dat zal niet,’ zei de Boer met besliste stem. Zijn neusvleugels trilden, hij werd bleek.
Op den drempel van de woning, in een kier van de huisdeur, stonden Zenobie en
Vitalie stom naar de groep zwarthemden uit te staren, lijk de dochters van Loth
eenmaal naar hun naakten vader. Zij wisten niet wat er omging. De ontzetting stond
op hun trekken.
‘Dat zal niet,’ herhaalde de Boer nijdig, ‘ik heb maar een koe, ze is geprimeerd
en drachtig. Ik moet ze niet inleveren en ge krijgt ze niet.’
‘Dat zullen we zien,’ zei de leider van de bende en hij haalde weêr zijn revolver
uit den koker.
De boer deed een stap in de richting van Turk, die plots weêr geweldig aan het
blaffen ging en aan zijn ketting te snokken in dolle razernij. Maar de leider van de
zwarthemden maakte een teeken en zijn twee accolieten, den kolf van het wapen
onder den arm, richtten den loop van het geweer naar den boer. En meteen rukten
ze met hun drieën naar den stal toe. Ze lieten hèm staan.
Hij stond daar inderdaad in zijn volle lengte, een grauwe zuil tegen den blauwen
horizont. Ontzet, trillend van razernij.
‘Wat gebeurt er,’ riep ten slotte Vitalie met de scherpte van den angst.
Hij hief driftig de schouders op. Richtte van her een paar stappen naar Turk toe,
bleef weêr staan, in zijn uiterste razernij zonder raad. Er stond of lag niets rondom
hem, geen gaffel, geen riek, geen boomstronk, niet eens, op deze goed-onderhouden
werf, een keisteen, die hij grijpen kon als een wapen, waarmeê hij zijn laaiende woede
uitvieren kon. Stram schreed hij plots naar den stal, de gebalde vuisten vóór zich uit.
Hij was te wege te schreeuwen: ‘gaat ge daar milledjeu van afblijven’, toen hij brusk
pal bleef, op den grond genageld.
De staldeur ging open. En daar verscheen Lisette met een leizeel aan den hals.
Aan weêrskanten een zwarthemd, het geweer schietens gereed. Het was een fijn en
kranig beest, met dunne sterke pooten, met vluggen stap, met breede borst, zoo wit
van haar als de sneeuw. Rozig was de witte muil en blinkend bruin de snoet. En
gulden glommen op
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den kop de twee gelijke hoornen, die een sikkel vormden, fraai in de lucht. Ze stapte
parmantig, snoof de frissche ochtendlucht in. Ze richtte heur gang naar de weide
onder de boomen van den bongerd, maar één snok aan het zeel voerde haar op den
juisten weg, naar de hekkenpoort toe, en den dood.
Boer Bostwijk, in zijn volle lengte, staarde haar aan of hij ze nooit te voren had
gezien. Hij voelde den revolver op hem gericht en de blik van den man, die het leizeel
trok, vol bedreiging en nijdassigheid. Zenobie en Vitalie realiseerden zich op één
slag wat er gebeurde. Met een helschen schreeuw viel Zenobie aan 't loopen, de koe
en de zwarte mannen voorbij, als een heks, naar het dorp toe: Ze schreeuwde
voorzeker moord en brand.
De man die het zeel vasthield stak zijn revolver weg, snokte plots brutaal aan het
zeel: en gewillig maakte de koe rechtsomkeer; de groep trok nu de baan op, die van
den dorpskom kwam en naar het andere dorp leidde.
‘Smeerlappen,’ huilde eindelijk de Boer de zwarthemden na. ‘Smeerlappen’. Hij
stond tegen een stijl van het hekken geleund, verslagen. Vitalie, de beenen gebroken,
zat op den drempel van het woonhuis, te snikken. Een diepe zucht steeg eindelijk uit
haar borst...
De groep der zwarthemden met de kleine, dappere koe in hun midden, verdween in
de helling achter den heuvel, waarop eenzaam de molen met zijn vier wieken verrees.
De twee mannen droegen thans hun geweer met de bretel over den rug; en de lief
zelf liep achter het koetje dat hupsch trappelde, een lang twijgje, nog volop van
bladeren voorzien, in de hand. Het leek wel of hij een deuntje floot. Een oogenblik
keek de Boer star naar Turk, die moegeblaft en moegesprongen, terug in zijn kot was
gekropen, damp steeg uit zijn muil en zijn tong bewoog voortdurend in en uit, een
roode lap gelijk. De Boer voelde een neiging om Turk, die nu zweeg en rustig was,
of niets ellendigs was gebeurd, af te rammelen - maar keerde zich brusk naar de open
huisdeur toe, Vitalie, die stil voortsnikte voorbij, en verdween in de halve duisternis
van de eetkamer, waar alles sprak van orde, rust en veiligheid.
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Er verliepen acht dagen: noch Zenobie noch Vitalie werden op de werf gezien, alleen
op gezette tijden de Boer zelf die Turk zijn kom eten bracht. Trouwens, het verkeer
op de groote baan leek als stopgezet, alleen dook af en toe een Duitsche patrouille
op en verdween van her aan den horizont. Eenzamer lag het pachthof dan bij
krakenden wintervorst.
Eindelijk verscheen, na die acht dagen, de onderpastoor, een zeer geleerd man,
zeiden de boeren: hij was steeds in oude schrifturen verdiept. Zijn huis stond vol
boeken, en niettemin kwamen er nog voortdurend bij. Hij bleef twee uren lang in de
schoone eetkamer; hij vernam er, uit den mond van Zenobie - en Vitalie legde soms
den nadruk op het gezegde of vulde het aan - àlles wat er aan Lisette merkwaardigs
was, alles wat haar sedert haar geboorte was overgekomen, en van dien eersten prijs
dien zij op den jongsten veeprijskamp te Meysse had bekomen. En bovendien het
juiste relaas van de ontvoering van de kalfkoe. Op de schrijnende wonde, bij Zenobie
en bij Vitalie, was geen pleister, voor het snikkende leed geen troost. Een heilig man
was nochtans zijne Eerwaarde, maar zijn woorden, hoe hij zelf bewonderend sprak
van Lisette, sloegen niet in. Zenobie schoot soms in een krampachtigen lach; Vitalie
schreide en steunde. De Boer, zoodra de priester den drempel van de woning had
betreden, was langs de achterpoort naar het veld getrokken. Zijn hart stak vol wrok
en haat op om het even wie en wat. En beter was het dan ook dat hij wegging, de
plaat poetste, alléén de verlaten velden inwandelde, een paar uren lang... Troostloos
leven.
Niemand wist waar de koe heengebracht was. Het Duitsche veldcommando zei van
niets af te weten. De burgemeester had nagevraagd: niemand had een koe en
gewapende zwarthemden gezien. De koe was spoorloos verdwenen, gestolen. Zelfs
geen vergoeding te verwachten. En maanden verliepen. De winter ging voorbij en
dan de lente, de zomer. Plots trokken de Duitschers op, een dag van September. Het
was guur en kil, maar de lucht was zuiver, en onmeetlijk blauw de verre horizont...
Klokkengelui, en men vernam dat de geallieerde troepen in aantocht waren en het
land bevrijd.
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De Boer aarzelde; maar ten slotte hing hij toch de driekleur niet aan den stok. Waar
smart heerscht past geen wapperende feestvreugde. Bij de algemeene luidruchtigheid
en het feestvertoon over dorp en land en de schetterende stapmarchen van de fanfare
bleef het hof, waar de wonderbare koe was gestolen, in diepe eenzaamheid en
stilzwijgendheid gehuld. Alle leven had zich uit de buurt teruggetrokken, voor altijd...
Als een gek komt de man de werf opgereden op zijn fiets. Hij was het hondenkot al
voorbij vooraleer Turk den indringer gewaar werd, uit zijn sluimer opschoot en in
dolle razernij begon te blaffen en meterhoog te springen aan zijn ketting.
Het bolle gelaat van Zenobie drukte zich plat tegen de ruiten van den voorgevel,
angst in de oogen. De man sprong van zijn fiets, gooide de armen in de lucht, en
schreeuwde onder 't geweldige blaffen van den hond, iets verwards en onbegrijpelijks.
Aan een ander venster verscheen het scherpe, bleeke gelaat van Vitalie... De man
greep meteens zijn fiets met beide knoestige handen, en stak hem als een trofee hoog
in de lucht. Hij schreeuwde weêr, maar Turk overblafte hem. God, erbarmen, wat is
er weêr aan den gang? Lisette... ha, Lisette... En 't is precies of die man ook al Lisette
schreeuwt. Lisette... Gelukkig verschijnt de Boer langs de achterdeur uit den bongerd.
‘Kom eens kijken, Boer,’ riep Zenobie. ‘Er gebeurt weêr wat!’
De Boer opende de voordeur op een kier. Als een storm van hagelsteen kletterde
't om zijn ooren: Lisette, Lisette! De man met de fiets lachte, met wijden mond, dat
het daverde. Turk blafte om ter dood.
‘Zwijg toch, Turk, milledjie!’ riep de Boer met nijdige stem, ‘Zwijg toch,
stommerik, ik versta geen woord. In uw kot!’
De man met de fiets kwam nader.
‘Wat is er?’ vroeg de Boer kort en bondig.
‘Teruggevonden!’ huilde de man terug.
‘Wat teruggevonden?’
‘Lisette teruggevonden. Of zijt ge doof.’
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‘Turk, uw muil toe of ik breek u de ribben!’
‘Lisette teruggevonden,’ schalde de scherpe stem van Zenobie. En met een ruk
vloog ze den Boer voorbij, de werf over, naar het hekken toe.
‘Waar loopt nu die zottin?’ mompelde de Boer; en tegelijk herwon hij zijn
koelbloedigheid.
‘En ge vraagt niet eens waar,’ verweet de man met de fiets.
‘Wel ja, en waar is Lisette?’
De man kwam dicht bij den Boer, hij stond juist onder diens asem. Hij hief den
kop omhoog, de oogen, groot, in die van den Boer. Of hij een geheim verklapte.
‘Ik heb ze zelf gezien. Ik ben er bij geweest. Ik heb haar naam genoemd; ze heeft
den kop omgedraaid en heeft me bekeken...’
‘Ja, maar waar, maar waar?’
‘Te Erembodegem, bij den burgemeester, in zijn eigen stal.’
‘Bij den burgemeester?!’
‘Ja man, zooals ik het zeg, in zijn eigen stal.’
Vitalie, achter den Boer op den dorpel, kon het niet langer uithouden. Ze begon
te greinen en te snikken, te zuchten, mijnheer!’
‘Ga toch binnen met dat snotten’, beval de Boer. ‘Wat zijn dat voor manieren,
vóór al de menschen!’
De man met de fiets sloeg in een luiden lach. Die lach klonk vèr over het landschap.
Vitalie keerde zich gewillig om, verdween in de beste kamer, achter de gordijn van
't venster. Ze keek haar oogen uit.
‘Ge weet dus waar dat ze is,’ besloot de Boer, alsof hij een onbetwistbaar feit
constateerde.
‘Ja ik, Boer.’
‘Goed, man, ge krijgt twintig frank als ge met mij meêgaat en me wijst waar ze
is.’
‘Top,’ zei de man.
De Boer haalde zijn fiets uit het wagenhuis en sprong er op.
‘En avant!’ riep hij. Hij commandeerde.
Ze reden in volle vaart. In zijn kot lag Turk uit te rusten. Hij zweeg, en zou blijven
zwijgen, vol wrok. Zijn oogen,
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half geloken, volgden de twee fietsers... Wat kon het hem schelen. Wat is dat? De
klok van de kerk begon plots te luiden, hoog in de lucht of 't een feestdag was...
Na een tijdje riep de man met de fiets tot den Boer:
‘Man, als ge zoo door blijft rijden, vliegt ge Erembodegem voorbij voor dat ge 't
weet. Ik ben buiten asem.’
‘Rijd vooruit,’ knarsetandde de Boer, ‘ik zal volgen. Maar niet op uw zeven
gemakken, als 't u blieft.’
Ze reden zonder ophouden, tot de man met de fiets plots van zijn rijwiel sprong.
Hij stond vóór een groot pachthof, op den rand van de heirbaan; een uitgestrekt
gedoen.
‘Hier is 't,’ zei hij. ‘Was me dat 'ne vaart!’
Hij hijgde, hij zag er kareelrood uit.
‘Ha, 't is hier,’ sprak de Boer terug, zoo koel als een versch geplukte bloemkool.
Ha ha...’
Een besliste stap naar de hekkepoort:
‘Ha ha! Hewel, nu zullen we eens gaan zien!’
Hij stiet de poort open, hij hield met de rechterhand zijn fiets vast als een knods.
De man met de fiets volgde, geamuseerd. Hij dacht bij zich zelf: nu gaat er wat
gebeuren! Hij liep meê, te zien.
De Boer stapte over het voorhof met kloeken, onverzettelijken stap. Hij had den
stal in het oog. Uit een schuur kwam iemand te voorschijn, de pijp in den mond,
welgedaan, groot met ronden buik. Dat zal de pachter zijn. Hij keek den indringer
nieuwsgierig aan. Wat kwam die doen, hij was niet van de gemeente. De Boer liet
hem niet den tijd, een vraag te stellen. Hij kookte inderdaad van bedwongen woede.
‘Zijt gij de pachter,’ vroeg hij scherp, ‘de burgemeester?’
‘Ja, man, de pachter en de burgemeester. Waarmeê kan ik u dienen?’
‘Met mij mijn koe terug te geven.’
‘Uw koe terug te geven? Zoo zoo terug te geven. Wat koe?
‘Wat koe? De mijne!
‘De uwe?’
‘Ja, de mijne, Lisette.’
‘Lisette?’ verbaasde zich de pachter. ‘Lisette?’ en hij schoot eensklaps in een
luiden lach. ‘Is dat nu de naam van een koe?’
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‘De naam van een koe, of niet de naam van een koe, 't is mijn koe. Ik wil ze terug.’
‘Lisette,’ riep hij luid over het voorhof.
‘Lisette. Maar 't is de naam van mijne tante,’ riep de Burgemeester in een breeden
lach. ‘En als ge ze hebben wilt, ge krijgt ze, man, en seffens.’
De man met de fiets schoot ook in een lach. Het daverde overal van het lachen.
De Boer werd razend.
‘Pak mijn fiets,’ zei hij brusk tot den man met de fiets. En hij stiet hem het stuur
in de handen. ‘Houd hem.’
Met lange stappen richtte hij zich naar de stalling, rukte de poort open. De warmte
van ademhaling en mestwalmen sloeg hem in het gelaat. Geen verzet zou nu nog
baten. Hij keek of 't heldere dag was. Hij zag Lisette. Ze stond daar gebonden tusschen
twee andere koeien. Een wit kalfje stronkelde stijf in de buurt.
‘Lisette,’ mompelde hij, of hij in verliefdheid verkeerde. ‘Lisette.’ Hij zei het al
dwingender ‘Lisette’.
De koe keerde inderdaad den kop naar hem toe, terwijl slijm, met haver vermengd,
uit haar muil zijpelde. Ze keek hem aan met zachtmoedige oogen. Geen twijfel, ze
herkende hem, zij was het.
Haast dronken van geluk, stronkelde hij naar de koe toe. Maar de Pachter lei een
hand, en die woog als lood, op zijn gestrekten arm.
‘Hee, man, zoo gaat het niet. Die koe is van mij, en die heb ik eerlijk gekocht.’
‘Van dieven!’
‘Niet van dieven, maar op de markt te Anderlecht, van een boer.’
‘Een zwarthemd, die ze van mij gestolen had.’
‘Een zwarthemd? Hij had een hemd zooals gij en ik. Ik heb er niets zwarts aan
gezien. Ten anderen, hij had een rood hemd, als ge 't weten wilt.’
‘'t Kan me niet verdommen, zwart of rood, 't is mijn koe. En ik wil ze terug.’
‘Terug? Dat zullen we nog zien. En wie zegt me dat gij geen dief zijt die mij mijn
koe met een truc afhandig wil maken! Weet ge wie ik ben, manneken?’
Manneken? Boer Bostwijk was een kop grooter dan de
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Pachter. Maar die was een bonk van een man. Hij had handen als knodsen.
‘Begin maar te bewijzen dat die koe u heeft toebehoord.’
‘Maar, milledjie,’ schreeuwde de Bier, ‘geziet het wel! Ze kijkt om als ik Lisette
roep.’
‘Ja, man; maar dat bewijst niets. Mijn tante heet ook Lisette. En die kijkt niet om,
al riep ik honderd keers heur naam! Awel, dan?’
De Boer voelde zich razend worden. Hij keek rondom den stal alsof hij wat zocht
dat redding zou brengen: een wapen, een riek, een gaffel, om het even wat. Hij was
weêr te weeg naar zijn koe. De Pachter greep hem terug bij den arm. Het was een
ijzeren greep.
‘Wacht een moment. Daar is de veldwachter met de correspondentie. Sjampetter,
kom eens hier. Kent gij Lisette?’
‘Lisette, burgemeester, zeker ken ik ze. Uw tante!...’
‘Kent gij er een andere op het dorp?’
‘Neen ik, burgemeester, neen ik. Niemand heet hier zoo.’
‘Ziet ge 't,’ triomfeerde de burgemeester. ‘Is dat nu geen bewijs? Er is hier maar
één Lisette, en 't is mijn tante. En die moogt ge hebben.’ Zijn lach klonk homerisch
door den stal.
‘En die koe daar, sjampetter, van wie is ze?’
‘Van u natuurlijk, burgemeester.’
‘Heb ik ze gekocht of niet?’
‘Gekocht, natuurlijk, burgemeester.’
‘Heeft ze gekalfd of niet?’
‘Gekalfd, natuurlijk, burgemeester.’
‘Tet-tet-tet, waar gekalfd?’
‘Hier gekalfd, natuurlijk, burgemeester.’
‘Hewel, sjampetter, die daar beweert dat Lisette zijn koe is en hij wil ze terug
hebben. Hij mag ze hebben...’
De veldwachter keek met groote oogen. Als van een uilskuiken. Hij begreep niet,
maar nu niets. Hij schoot in een fellen lach.
‘Dat's een goeie!’ riep hij uit. En hij bekeek den Boer alsof hij vóór het achtste
wonder stond: een steen die uit den aether is gevallen.
‘En nu genoeg,’ zei de Pachter, en hij balde zijn vuisten tot twee knodsen van lood
en staal. Hij hief ze omhoog. Hij
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stond vóór den Boer: hij leek de kop van een stier met twee geweldige hoornen. Hij
zou den Boer opscheppen en hem wie weet waar gooien, zoo groot als hij was: daar
boven op den hooizolder, of door de stalpoort heen tot het midden van het voorhof,
op zijn honderd gemakken. De veldwachter voelde zich zoo klein worden als een
mier.
‘En, à propos,’ zei de Burgemeester, koel en kalm. ‘Maar wie zijt ge? Waar zijn
uw papieren?’
Het was een redelijke vraag, administratief verantwoord. De Boer zocht in zijn
zakken:
‘Ik ben de Boer van...’ begon hij. Hij vond niet het minste documentje... ‘van 't
Hof te.’ Hij meende den naam van zijn oud pachthof te noemen, zonder erg, onbewust.
Het oude, alom bekende pachthof. Zijn cossaderij was niets daartegen. Hij was maar
een kleine man. Hij voelde zich eensklaps onmachtig.
‘Ik heb mijn papieren niet bij,’ erkende hij deêmoedig. ‘Ik ben zoo maar weg
geloopen in mijn werkpak.’
Zijn werkpak? Ho, God. En hij kwam bij den burgemeester eischen stellen! Zijn
Lisette terug. De burgemeester steeg een hoofd boven hem uit... Wat nu te doen? Hij
voelde 't: hij had zich vergaloppeerd.
De man met de fiets trok hem bij de mouw. ‘Kom’, wenkte hij. Ze kwamen buiten
den stal in de open lucht. De Boer voelde de frischheid in zijn borst.
‘Daar is niets aan te doen, Boer’, zei de man met de fiets. ‘We zijn abuis, we
hadden moeten papieren hebben.’
Hij vatte de twee fietsen, die hij tegen den stalmuur had aangeleund, duwde er een
in de handen van den Boer, en richtte zich naar de hekkenpoort. De Boer volgde
gedwee.
‘We gaan om onze papieren,’ besloot de man met de fiets, en hij sprong op zijn
rijwiel.
‘We gaan om onze papieren,’ klonk het in het gemoed van den Boer na. En ook
hij sprong op zijn fiets. Ze reden de hekkenpoort uit.
‘En als ge nog eens komt, zal mijn tante haar koffers gereed hebben,’ schreeuwde
de Pachter hen achterna. ‘Lisette, Lisette.’ Hij sprak den naam uit als een duif die
roekedekoet.
De Boer keek om, nijdig, tot een moord bereid. Maar de

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

178
fiets dreef hem meê. Hij had het nochtans gezien: de sjampetter kletste op zijn twee
beenen van de pret. Zijn kepi stond scheef op zijn bakkes!
‘Die rotte papieren!’ maalde het in het geweten van den Boer.
En hij reed altijd voort, zonder haast. De man met de fiets volgde... Maar plots
sprong de Boer van zijn rijwiel.
‘Wacht even!’ gaf hij teeken. ‘Honderd frank als gij hier blijft tot ik terugkom.
Twee honderd, als ge den nacht doorbrengen moet. Hij zou mijn koe wel kunnen
verstoppen, en attendant! Verstaan? Twee honderd...’
‘Top,’ zei de man met de fiets. Hij steeg temet van zijn rijwiel, keerde op zijn
stappen terug, het stuur van de fiets in de rechterhand. Wat had hij plezier!
Milletonnère, twee honderd frank!
De Boer steeg weêr op zijn fiets. En nu vloog hij van her als een dolleman. Mijn
papieren, roezemoesde het in hem...
Toen hij door de hekkenpoort reed stonden Zenobie en Vitalie, met twee buurvrouwen,
voor de deur van den stal te kijken. Een hoopje stroo en vuilnis lag naast den dorpel:
ze hadden den stal schoongemaakt, gereed om Lisette feestelijk te ontvangen. De
Boer zag hoe al met eens de gespannen verwachting bij die vrouwen plaats maakte
voor bijstere teleurstelling. Ook riep hij, haast buiten adem:
‘Ik heb ze gezien. Ik kom alleen om mijn papieren!’
Hij liet de fiets maar onbeheerd op den grond tuimelen en schoot de woning binnen.
Vitalie kwam aangeloopen, zij wist de plaats waar dat alles lag. Met haar gewone
acuratesse zei ze:
‘Felix, zoudt ge niet eerst eens bij den burgemeester gaan. Hij kan u ook een
certificaat geven.’
‘Dat zou niet zoo slecht zijn,’ gaf de Boer toe, ‘de dief is ook burgemeester. Ik
ga-der seffens naar toe’.
Hij greep de papieren die Vitalie hem aanbood en stak ze zonder kijken op zak.
Sprong weêr op de velo en reed naar den burgemeester toe.
De burgemeester, in zijn zitkamer, was in druk gesprek met den Engelschen
sergeant die bij hem ingekwartierd was: een ruim twee meter hooge Schot, een
highlander, - met
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geruit rokje en geruiten beret, - rood als een versch gebakken kareelsteen. Ze dronken
een druppel Engelschen genever, die verduiveld goed rook. Boer Bostwijk lei de
zaak uit eerst aan den burgemeester en daarna, terwijl deze een certificaat klaar
maakte in zijn bureau, met vele gebaren en in het Fransch aan den Engelschman, die
zijn driftige explicaties heel goed begreep, want hij zei maar altijd ‘yes, yes’. Hij zei
wel nooit ‘compris’, maar de man kende geen Fransch. Hij vulde ten slotte zijn glas
met het klare vocht: gin, las de Boer; vulde ook dat van den Burgemeester, dat hij
den Boer aanbood. De Boer voelde zich zoo blij en geflatteerd dat die reus van een
Engelschman met zijn kort rokje hem zóó gemakkelijk begreep, dat hij in
opgewondenheid het aangeboden glas, dat den burgemeester toebehoorde, met
sidderende hand vastgreep, in de hoogte stak. Hij zei: ‘à vous, Sir’. En dronk het, op
zijn Engelsch, in een teug leeg. De drank vloeide in hem als een bron van hartelijke
warmte en familiariteit. En tegelijk dacht hij aan een plan. De burgemeester kwam
juist terug, het certificaat in de hand.
‘Zie zoo,’ zei hij en keek tegelijk naar zijn glas in de hand van dien Beer Bostwijk.
‘Zie zoo, daarmeê zal het wel gaan.’
De Boer, vervuld met zijn plan, zou gretig een tweede glasje gin hebben aanvaard,
maar de burgemeester bood er hem geen meer aan. Dat was wel een streep door zijn
rekening, maar, in zijn warme opgewondenheid: 't zal wel gaan, dacht hij. Hij stond
recht, als klaar om weg te gaan. Maar hij klopte plots met zijn zware hand op den
breeden schouder van den Engelschman, wiens gelaat donkerrood glom als het
Oostersche land van belofte.
‘Kom meê, kom mit,’ riep hij in vervoering. ‘Kom mee! Burgemeester, zeg hem
dat hij meê komt, als ge 't hem zegt zal hij het doen.’
De burgemeester dacht even na. Zoo was hij er een tijdje van af. Hij knikte
vriendelijk tot den Schot met het kleine geruite rokje en de geweldige bloote knieën.
Hij zei:
‘Wel ja, ga mit, Sir. Ga meê... Yes, Sir.’
De Engelschman keek verrast op. Hij begreep. Hij schoot in een lach. De gansche
kamer daverde. Hij schonk zich nog een glas in, zag het andere glas niet eens staan,
dronk en stond daarna onverschillig recht in zijn volle lengte. Boer en bur-
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gemeester zonken in het niet terug...
‘Daar hebt ge den veldwachter’ zei plots de burgemeester alsof het redding bracht
uit dien vernepen toestand.
‘Kom mee, kom mee!’ schreeuwde de Boer in bibberende opgewondenheid.
‘Sjampetter, kom meê! De majoor gaat ook meê!’
De Engelschman verstond het woord ‘kom mee’ al perfekt. Hij greep de flesch
gin van de tafel, stopte ze den veldwachter in de hand, en vatte hem bij den anderen
arm. ‘Kommie,’ zei hij. De sjampetter keek hem van uit de leegte aan, den mond
half open van verbazing, ‘straks heft hij mij nog in de lucht’; ook riep hij haastig
‘yes, yes...’ ‘Come along, come along,’ besloot de zachte stem van den Schot met
de geweldige bloote knieën. Hij keek naar de flesch gin. Hij dacht er aan, of hij ook
geen druppelglas meê zou nemen. ‘No’ besloot hij tot zich zelf. ‘Yes, yes,’ riep in
duizend angsten de sjampetter. ‘Heb geen schrik. Ik zal er niet aankomen. Niemand
zal er aan komen. Ik zal er goed op letten. Yes, yes!’... En hij schoof in benauwdheid
naar de deur, achter den geweldigen Schot aan...
De Boer sprong op zijn fiets. De reus, ruim twee meter hoog, kroop in zijn jeep,
die voor de woning stond, en gaf teeken aan den veldwachter dat hij naast hem moest
komen zitten. Dat ging dan toch, al was het moeilijk met die flesch genever in den
arm en dien sabel die tegen alles aanstiet.
‘Ready,’ zei de Schot kalm, zonder naar iemand te kijken, of hij tot zich zelf sprak.
‘Yes,’ zei de sjampetter.
‘Zeg hem dat ik vooruit rijd,’ schreeuwde de Boer. En hij vloog den weg op.
De veldwachter keek den Engelschman in vertwijfeling aan. Maar de Engelschman
zei zonder meer:
‘Yes, yes’.
‘Hij begrijpt toch àlles,’ besloot de sjampetter, opgelucht. ‘Ze zijn toch slim.’
Op de hooge stoep van zijn kasteeltje stond de Burgemeester alles na te kijken,
wat daar aan zijn voeten gebeurde. Met zijn toestemming. Alleen voelde hij diep in
zich wat spijt om de gin.
Rijden was nu het parool. De Boer vloog over de baan.
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Maar af en toe voelde hij de jeep zoo dicht bij zijn achterwiel, dat hem plotseling
schrik beving en hij, plat op de stuurstang gedrukt, met alle kracht trappelde, - weêr
een paar meter voorsprong. Dan klonk telkens over het landschap, tot ver over de
velden, de oorverdoovende lach van den Schot - en de zwermen kraaien, die op de
akkers waren neêrgestreken, stegen dan in de blauwe ruimte terug...
Plots stopte de fiets, sprong de Boer eens te meer van zijn fiets, keerde zich gejaagd
om, hief de hand in de lucht:
‘Zeg hem,’ schreeuwde hij uit alle kracht, ‘dat het hier is, Sjampetter!’
De veldwachter keek in vertwijfeling den Schot in de bleekblauwe oogen. Maar
de Engelschman zei kalm:
‘Yes, yes.’
‘Hij verstaat toch alles,’ meende de veldwachter weêr tot zich zelf. ‘Ze zijn toch
slim!’ Maar de jeep stond met een slag stil. Het scheelde weinig of de veldwachter
vloog met zijn neus tegen het raam van de auto; hij spande gelukkig tegelijk zijn
rechterarm om de flesch. De sjampetter werd het geklok van den genever in de flesch
gewaar, van den geweldigen schok. Maar de Schot stond al in de opening van de
hekkenpoort van het pachthof. Hij vulde gansch de opening met zijn grootsche figuur.
Zijn bloote beenen, met de geweldige knieën, waren als pijlers van den kerkbeuk;
zijn kort rokje, blauw en groen geruit, met een rood vierkantje hier en daar, wuifde
in den varenden wind - ‘hoe kan hij dat zoo ongesjeneerd dragen?’ vroeg de sjampetter
zich af - en daar in de hoogte fladderden de twee linten van zijn muts, blauw en groen
geruit, met hier en daar een vierkantje rood.
En nu schreden ze met hun drieën op een rij over het voorhof naar de huizing toe.
De Engelschman in het midden, een reus; rechts Boer Bostwijk die er thans uitzag
als een gewone man, de fiets aan de linkerhand; en links de veldwachter, thans een
dwerg, met in den eenen arm de flesch gin, die als groenig zomerwater blonk in de
zon, de andere hand op het gevest van zijn lastigen sabel. En plots dook, wie weet
van vaar, de man met de fiets op, hij sloot het oprukkende leger.
Als bij tooverslag zag men al op eens aan al de vensters van de hofstede, neuzen,
monden, gezichten plat tegen de ruiten gedrukt; maar ook oogen die keken, starrelings
naar het
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voorhof. De rij stapte onverbiddelijk aan, schouder aan schouder... Ach neen: de
schouders trapsgewijze, maar toch onverbiddelijk; onverbiddelijk als het noodlot of
de dood.
De Pachter opende, de dood in het hart, de voordeur. Hij verscheen op de stoep,
een korte massa vleesch met bonkige vuisten, ditmaal niet gebald, niet gebald, maar
open, vijf vingers naast elkaar.
‘Hier zijn we,’ riep de Boer, ‘met de papieren. Wat zegt ge nu, Pachter?’
De pachter zei niets. Hij keek op de rij, die pal stond voor de stoep van zijn hofsteê,
onafwendbaar. Hij boog het hoofd. In zijn opgekropte woede was hij teweeg te
schreeuwen, dat het als een steen door de lucht zou keilen, Boer Bostwijk in het
vermaledijle gelaat:
‘Man, als ge alleen waart, 'k zou 't u leeren! Maar als ge er den vijand bijhaalt...’
Hij voelde zich onmachtig. En bedacht zich toch ook dat de Engelschman niet de
vijand was. Dat was abuis. Maar zijn onmacht was onbeschrijflijk. Hij riep, getergd
en overwonnen, en tergend den Boer:
‘Ik wil van uw papieren niet weten! 't Is strond!’
Gelukkig begreep de Engelschman het woord niet; ook zei hij niet ‘yes, yes’; maar
de man met de fiets schoot in een schetterenden lach. Deze kletterde in de ooren van
den Pachter, die weêr schreeuwde:
‘En uw koe, pak ze maar, pak ze, zeg ik u. Gestolen goed.’
‘Door u gestolen,’ huilde de Boer terug.
‘Neen, eerlijk gekocht,’ brulde nog de Pachter. ‘Eerlijk, eerlijk. Door u gestolen.’
En hij keerde zich om, sloeg de deur met geweld achter zich dicht.
De rij zwenkte rechts af, naar de stalling toe. Onverbiddelijk was de gang van het
noodlot. De man met de fiets liep in allerhaast vooruit, ontsloot wagenwijd de poort.
Onweerstaanbaar vloog de Boer de open stal binnen. Hij riep als een bezetene: Lisette.
De koe keerde naar hem een muil, waar slijm aan kwijlde - met ronde, bruine oogen
die hem zeker herkenden. Lisette, murmelde hij andermaal met een wonderen
weemoed in de stem. Lisette, bevrijd... zij ook bevrijd...
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De Schot gaf een teeken aan den veldwachter. En die zei nu ook al ‘yes’, want hij
begreep. De flesch genever ging in de hoogte. De Schot dronk. Hij gaf de flesch aan
dien kleinen kerel terug. Met den wijsvinger wees hij naar diens hart. De sjampetter
begreep weer. ‘Yes, yes,’ loech hij. ‘Yes, Sir!’ En hief de flesch aan den mond. Wat
smaakte die genever eerste klas. Nooit zoo'n vocht gedronken! Die Engelschen weten
te stoken. Hij smakte even met de lippen. ‘Yes, yes,’ juichte hij. ‘Dat's verduiveld
niet van de poes’. Hij las op de etiquette: gin. Hij dacht: ‘ah, ze heeten zij genever
gin. Ik zal 't onthouden!’
Juist verscheen Lisette in de opening van de stalpoort, een leizeel aan den hals.
Het kalfje volgde, onbelet. De man met de fiets kwam vóór den Boer staan. Hij stak
onbeschaamd de vrije hand uit, want met de andere hield hij Lisette bij het zeel vast.
‘Boer, en mijn twee honderd frank?’
De Boer, zonder nadenken, geheel bezig met Lisette, ging in zijn zak, telde twee
bankjes van honderd in de hand van den man, die zei:
‘Dank je, boer. Zaken zijn zaken, en eerlijk duurt het langst.’
De groote Engelschman zat al in de kleine jeep; de veldwachter kroop naast hem,
welke moeite hij ook had met zijn sabel en met die flesch in zijn arm. Maar zijn buur
bekeek ze plots: ze was leêg. Hij mompelde iets tusschen de tanden. De veldwachter
meende wel dat hij begreep. Hij zei: ‘Yes, yes, ik zal ze wel terug bezorgen bij
Delhaize. Zoo'n flesch is wel vijf frank waard...’ Maar de Engelschman greep de
flesch, bekeek ze nog even met nijdige oogen, neen, geen druppel meer in, en gooide
ze over het veld waar ze vliegen wou.
‘Ready?’ riep hij daarop. Het was verschrikkelijk. ‘Ready?’ En hij keek over den
rand van de auto.
Achter de jeep had de koe nu post gevat, ze zag er parmantig uit, ze sloeg met
haren snuit van rechts naar links. De snuit was vochtig als bruin leêr in den regen.
En rond haar huppelde, op stijve pooten, in volle liberteit het kalfje. ‘Wat is dat alles
leuk,’ moet het in zijn onschuld hebben gedacht. Het leizeel had nu de Boer in de
hand. ‘Allee, Lisette,’ suste
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hij. ‘We gaan naar huis...’ Sloot de troep: de man met de fiets. Hij zat op zijn velo
en voerde 't rijwiel van den Boer bij de stuurstang meê. Hij ook had pret, och ja, ook
al in onschuld. Twéé honderd pataten!
Plots verdwenen de twee zeeblauwe oogen van den Engelschman van den
gezichteinder, als de twee lichten van de auto die men onverwachts dooft. Maar zijn
stem klonk als een alarmklok.
‘All right!’ Het commando. De jeep zette zich in gang en reed langzaam. De
sjampetter voelde als een leêgte in den vouw van den rechterarm. Hij trok zijn sabel
met scheede en al uit de lus, en lei hem dwars over den arm. ‘Ja, hoe noemen zij
weêr den genever,’ dacht hij na. Zijn hoofd was loom. ‘Ja, hoe? Ah, gin,’ jubelde
hij. Gemakkelijk, ik moet maar aan niezen denken, en 'k weet het. Men heeft het me
altijd gezeid dat het Engelsch zoo'n gemakkelijke taal was.’ Hij duwde zijn lijf in
den hoek van de bank, zoo dat hij goed vast zat en op zijn gemak, en vlijde 't hoofd
tegen den wand van de jeep. Men reed langzaam en zacht. Hij sloot de oogen, zalig;
na korten tijd ging hij ronken. De groote Engelschman bekeek hem met zijn
zee-blauwe oogen, die plots gingen tintelen, terwijl een breede lach zijn kareelrood
gelaat in somberen gloed zette - al was die lach binnensmonds, geluideloos. En al
met eens stuurde hij zijn jeep naar een diepen put op de heirbaan; de auto vloog als
't ware de lucht in, zoo geweldig was de schok; de sjampetter, hij, vloog met zijn
hoofd tegen den houten boog van 't plafond van het rijtuig; zijn kepi werd ingedrukt;
hij viel terug op de bank in zijn hoek, zijn sabel over den arm.
‘Aai-je-aai,’ zuchtte de veldwachter en bewreef zich den nek en het voorhoofd
met zijn linkerhandpalm. ‘'tZal niets zijn,’ dacht hij, en hij sloot van her de oogen tegen de pijn die niet komen zou.
‘Damned,’ had de Engelschman kalmpjes uitgeroepen. Hij keek even den sjampetter
in 't gelaat: zee-blauwe oogen, ijzig. ‘It's pitty!’ zei hij nog, met een aardiger glimlach
om de zware lippen. Hij reed maar door.
Twee keeren nog richtte hij de jeep naar een holte op de heirbaan, sprong de auto
met een geweldigen schok weêr recht en vloog de sjampetter tegen den houten balk
van het
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plafond - de kepi was nu zoo plat als een vijg; maar telkens verviel de veldwachter
weêr, na wat gezucht en gejank, in zijn dooven slaap terug. Gin is treiter. Maar verder
nu vermeed de Schot de putten en de holten. Zoo zijn de Engelschen. Zij willen
niemands dood. Zij weten maat te houden.
De zon, die den heelen dag hoogtij had gevierd, ging nu al langzaam onder. In het
Westen stond de horizont in rooden gloed, die aan zijn uiterste grenzen in den aether,
lichtrose en oranjekleurig werd. De rest van den hemel, naar het Noorden en het
Zuiden toe, was effen blauw. Azuur en nog azuur, tot in het oneindige. Geen enkele
wolk. De zuiverste effenheid. De lucht was frisch. Uit de boomgaarden vloeide den
geur aan van het rijpende ooft.
‘Daar zijn ze!’ juichte meteens de man met de fiets. Wie? De stoet stond aan den
voet van een zachte helling en ginder boven zag men alleen enkele kinderen. Aan
de overzijde van den berg lag het dorp. Boer Boswijk keek toe. Een van de kinderen,
een kleuter, gluurde op den kam van de helling, door een militairen verrekijker,
waarschijnlijk op een Duitscher buitgemaakt. Plots verdween het kind van de kam.
De anderen begonnen te schreeuwen en te juichen, de handen in de lucht. In die
handen bloemgarven en guirlandes van tot een snoer gevlochten veldbloemen en
graangewas. Zij wenkten, er spoed meê te maken. En al met eens begon de dorpsklok
triomf te luiden, triomf in Vlaanderland als de klokke Roeland, maar met maat en
rede, bescheidener dus.
De jeep kroop langs de helling als een rat die voor een kater vlucht. De koe met
den Boer aan 't leizeel volgde moedig, maar het kalfje op zijn stijve pikkels, leek al
moe te komen. En zeker zou de man met de fiets het bereids in zijn armen hebben
genomen als de goede herder van het Evangelie, indien hij niet in beslag was genomen
door die twee fietsen, den zijnen en dien van den Boer. Het kalfje volgde dan ook
traag en stil zijn moeder...
Toen ze juist aan de helft van de helling kwamen, stortten zich de kinderen den
weg af, den stoet te gemoet. Ze liepen tot de koe toe, Lisette, Lisette, en bonden aan
elk van de hoornen een tuil bloemen, hingen over het ronde lichaam der koe hun
kleurige guirlandes. Het leek wel of de koe
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thans hupscher voortstapte. Toen zagen zij voor 't eerst het kalfje. Ze wou'en het
paaien en aaien, maar 't ontvluchtte hen telkens. Tot een bende andere kinderen te
vierklauwe kwam aangeloopen ook met bloemen en guirlandes van twijgjes en
langstelige bloemen. Het kalfje werd op zijn beurt gepaleerd. Maar gedwee was het
niet. Het huppelde en sprong met zijn stijve pooten telkens en telkens de lucht in en
beet naar het groen der blâren, naar de felle kleuren der bloemen. Toen echter de
stoet den kam van de helling bereikte, liep het kalf al, vermoeid van het stoeien, mak
en gedwee achter de koe, van bloemen en groen loof getooid lijk een offerlam.
Maar van den kam af der helling, in welker diepte het dorp lag, en, vóór het dorp,
de hofstede van den Boer, was 't feestvertoon eerst voorgoed aan den gang: daar
stond de rijpere jeugd, de groote jongens en meisjes en onder hen de opgewonden
vaders en moeders, soms met het jongste kind aan den rok of aan de borst. Aan staken
hingen vlaggen: de schetterende driekleur. Over de baan, van den eenen boom tot
den andere: guirlandes vol kleur en geur, buigzame twijgjes, groene halmen, bloemen
en bloemen. En de kerkklok klepte victorie, en nog eens victorie. Er kwam een derde
bende aangeloopen, buiten adem, van kleuters en kleine meisjes, opgewonden,
opgewonden, de handen en armen vol kruid en bloemen. Maar ze bleven betetterd
staan kijken. Er viel niets meer te paleeren, de koe en haar kalf waren al één loof en
één bloem. Toen zagen ze de jeep en de rijwielen. Ze renden om de jeep, al tierende.
De Schot bleef goedsjeudig stil staan. Hij schoot in een daverenden lach. Hij keek
naar den veldwachter die sliep, naar dien sabel die de plaats van de flesch gin had
ingenomen, en verzonk in een trieste mijmerij als Hamlet weleer: wat is er in één
flesch gin? Toen kwam de auto weêr in gang, van voor tot achter in loof en bloemen.
De Engelschman greep den veldwachter bij den arm en schudde hem door elkaêr een reus van een Schot! - en klaar wakker...
‘Wat es er?’ riep de sjampetter met schorre, droge stem. ‘Maar wat es er?’ De
Engelschman had harde vingers en kon iemand grijpen! ‘Wat?... Yes, yes...’ Geen
woord in alle talen heeft zulke beslissende beteekenis. Aan alles, twij-

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

187
fel of weifel, rede of onrede, maakt het een eind.
Maar de Schot greep de pols van den veldwachter, lei hem de open hand op het
stuurrad van de jeep. Verschrikt kwam de sjampetter goed wakker.
‘Wat doe je?’ riep hij in angsten uit. ‘Ik kan ik geen auto sturen!’...
‘Nothing,’ zei de andere zeer kalm. ‘Nothing, friend...’ Maar hij dwong de vingers
van den veldwachter óm den houten band van het stuurrad, stevig.
‘Yes, yes,’ stamelde de veldwachter.
Wat kon hij tegen dien onverzettelijken reus, die geen gebenedijd woord Vlaamsch
verstond, op den koop toe? De Engelschman keerde zich om, sloeg het deksel van
een kist achter in de auto open, en haalde uit de holte een schitterenden doedelzak.
En hij begon te spelen, de lange houten pijp in den mond. De sjampetter zat vol
vreeze, de hand krampachtig aan het stuur. De tonen van de Schotsche ballade klonken
over de velden; de lucht was er vol van, al schalde de kerkklok nu ook uit alle macht.
En telkens als de jeep in een poel terechtkwam, en dat gebeurde slag op slag, en de
sjampetter, het hart zoo klein en zoo hard als een kei, in de lucht vloog, de hand
krampachtiger dan ooit aan het stuur, en de jeep schokte of ze uit elkaêr werd gerukt
- steeg onverstoord een akelig zuur gehuil uit den doedelzak, terwijl de Schot
onverstoord voortspeelde. Hij dacht aan Shakespeare, die ergens heeft geschreven,
‘stoor u niet aan de kleinigheden van het leven’. Maar nooit heeft over het Brabantsche
landschap een lied geklonken, zoo hupsch en tevens zoo triomfant. De gansche
dorpsjeugd rende en holde rondom de jeep, angstwekkend dicht voor de motorkap
en naast de wielen. Het zweet brak den sjampetter uit het lijf. En huilen deed die
jeugd, huilen en jouwen van de zeldzame pret als uit den doedelzak, bij elken put in
de baan, een scherp geluid steeg dat door de ooren sneed lijk een lange priem. En de
man met de fiets liet de beide gepaleerde velo's elk aan een hand, mar omtuimelen;
stiet uit zijn wijdopen mond (er ontbraken enkele tanden) een onbedaarlijke lach,
kroop in elkaêr, en kletste op zijn beide billen, dat het klonk. ‘Mardjie, mardjie!’
Op het voorhof wapperde aan een hoogen mast de natio-
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nale driekleur, rood, geel en zwart: de avondwind was opgekomen. Aan een anderen
staak flapperde de Vlaamsche vlag, zwarte leeuw op geluw veld. Elk aan een stijl
van het hekken, dat trouwens wijd-open stond, Zenobie en Vitalie. Vitalie schreide
van geluk, zonder een snik, draaide op zich zelf rond lijk een dop, de armen hoog in
de lucht, schreeuwende ‘Lisette, Lisette’... Even greep de Scot met eene hand het
stuur en keerde de jeep in de goede richting, de hekkenpoort door. De jammerlijkste
schreeuwen stegen binstdien uit den enormen doedelzak, zij overweldigden het
klokkengelui. Zij huilden moord en brand en 't luidde triomf, triomf, Lisette, Lisette...
De gansche optocht, met den man met de fiets aan 't slot, en dan al de kinderen en
al de dorpsbewoners, sloegen den oprijweg naar de woonsteê in, aan welker gevel
enkele vetpotten brandden, de weinige die men op zolder gevonden had. Het rumoer
verstilde op de hoevewerf. De stal stond wagenwijd open. Lisette en haar kalfje,
versierd en gepaleerd, verdwenen in de holte. Hun eten stond klaar. En naast den
dampenden kom met het eten, Zenobie, kalm en vol van den ernst der eeuwige
verantwoordelijkheid.
Op de stoep van de woning stond, in het gouden licht van den laatsten zonnestraal
van dezen dag der dagen, de Burgemeester in zijn volle zwaarte en lengte, de hand
hoog in de lucht geheven, met in die hand hand een tweede flesch gin. De
Engelschman keek er naar met zijn zee-blauwe oogen, hij las: Very old Scotch Gin;
en hij zei verder niets. Waarom zou hij? De sjampetter riep - Genever! Mardjie;
Engelsche genever! Hoe is 't daar weer Atj... Gin, Gin. ‘Yes, yes!’ De Boer knikte
wel voldaan. De man met de fiets schoot ééns te meer in een schaterenden lach: hij
zou nu toch ook zijn paart van den buit krijgen! In de verte bleven de kinderen en al
dat volk staan kijken en staren.
Even kwam de onderpastoor voorbij, uit een naburig pachthof had hij de gansche
doening gadegeslagen. ‘En dat voor een koe,’ kwam het in misnoegen in hem op, en
verdween 't dan weêr. Het schoot hem even te binnen dat, toen hij werd ingehaald,
twee jaar geleden, geen vlag was uitgestoken, zich geen mensch op de straat bevond,
alleen enkele oude vrouwen op den drempel van hun woning hem hadden
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begroet. Het was wel waar dat het dorp toen was bezet door den Duitsch. Maar toch.
Het verschil was al te groot. Enfin.
Hij was, de dorpsgenooten wisten het, een buitengewoon schrander man. ‘We
keeren ontegenzeggelijk tot het heidendom terug,’ mompelde hij in mijmerkoorts.
Hij dacht aan den os Apis, die heilig was, en door het koor der priesters naar zijn
gewijden stal werd geleid; en aan de jonge koe van Mytilena, tegelijk door de eerbare
maagden en de hetairen van de stad gepaleerd en vereerd als 't zinnebeeld der Lente
en der Vruchtbaarheid. En dan geofferd aan god Pan, omringd van lubrieke saters.
Er waren ook stieren geweest... Enfin...
Maar het klokkengelui was thans van de lucht. De ruimte zweeg. Vrede. De boeren
en boerinnen keerden gezapig pratend weêr naar huis toe; de kinderen liepen en
ravotten langs baan en steg, floten en zongen. Dan werd het op aarde ook stil.
Allengerhand zonk de dag in den vreedzamen nacht.
Hoog aan den hemel blonk intusschen de volle maan: een ronde schijf van hel geel
goud, die eenzaam gloeide. De onderpastoor stapte langzaam naar de pastorij toe,
waar zijn oude brevier op hem wachtte. En ook de oude meid, snorkend in een
versleten zetel. Bij Boer Bostwijk dronk men gin, mardjie, gin; heidensch! De
onderpastoor, al stappende, bekeek zijn schoeisel; telkens als hij een stap deed
schitterde, in den bleeken straal van de maan, als louter diamant, de ouderwetsche
zilveren gesp van zijn vooruitgestoken schoen. Over de aarde streek verder de
onverzoenbare nacht, met zijn floers van vergeven en vergeten neêr. Adee...
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.
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Enkele aphorismen
Ter inleiding
Er ligt een groot welbehagen in, te midden van veel teleurstelling en verdriet, elken
neep van het leven in aphorismen om te zetten. Zij zijn een verkapte vorm van lyrisme,
met zijn kreten en protesten. In jongere jaren zou ik het niet hebben beoefend, omdat
het soort van zelfbelijdenis in aphorismen streng gezuiverd wordt van al het
particuliere, van wat op het dagelijksch plan persoonlijk ervaren wordt, van de directe
oorzaken van leed en de struikelsteenen des harten. Althans oogenschijnlijk. Wijzer
wordende in het menschelijke, is het goed de pijnen en personen niet te noemen, die
aanleiding gaven tot het vastleggen van eenige waarheden over het wezen van onze
soort. Zooals het mij ook goed voorkomt zich tot het algemeene te verheffen. Men
kan er sereniteit en stoïcynschen troost bij winnen.
Ik ontveins mij niet, dat veel van navolgende aphorismen door den tijd zijn
gekleurd, waarin zij werden ervaren en geschreven. In schoonere tijden zouden zij
wellicht hier en daar wat meer zonnestralen van den menschelijken aard ondervangen.
Aangezien ik deze uitspraken als een vorm van lyrisme beschouw kunnen zij
inderdaad aangevuld worden met fleuriger waarnemingen, die te doen vallen als op
het moreel plan er milder weer heerscht. De mensch is nu eenmaal dikwijls leelijk
als gij hem schoon verwacht. Het is ook wel eens andersom. De mensch is in staat
schoon te zijn, ondanks zijn menschelijke natuur, waarvan scherpzinnige
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moralisten weten, dat zij onmenschelijk is.
Om hem lichtvaardig te idealiseeren is er nu minder aanleiding dan ooit. Dat de
mensch menschelijk is, zwak, zelfzuchtig, gierig, wulpsch - de lijst der eigenschappen
kan tot in het oneindige aangevuld worden - dat verwondert mij niet. Maar dat hij
er, trots alles, het menschzijn eerbiedwaardig kan afbrengen, dat is een reden om
zich over te verheugen. Meer zelfs: wat een prachtig schouwspel biedt hij niet, uit
welken gezichtshoek men hem ook gadeslaat. Hij is immers een tragische figuur,
een bezetene en een wonder. Hij is een larf, koddig, giftig en monsterachtig. Hij is
een vlinder. Tusschen alle uitersten is hij oneindig verscheiden, met de vreemdste
mengselen en contrasten. Het ergste van al: hij is vaak zoo onbeduidend, dat zijn
voet geen spoor laat en zijn verbranding alleen wat onaangename lucht.
Het ware hem nochtans onrecht aandoen hem uitsluitend te beoordeelen naar
enkele van zijn standen en handelingen in gebroken tijdsgewrichten en buiten zijn
natuurlijk verband. Er zijn immers oogenblikken waarop slechts weinigen een goed
figuur slaan. Daartegenover staat, dat het al te bedrieglijk is, wanneer men den mensch
fotografeert nadat hij toilet heeft gemaakt en op momenten, dat hij naar zijn gade
glimlacht, al zijn kinderen rond hem verzameld zijn en hij een welgedane harmonie
afstraalt.
Derhalve komt het er op aan goed te bepalen, dat navolgende aphorismen werden
beproefd in eenige onzalige dagen.

Kleine suite
De mensch in nood is alleen. Tenminste gedurende de windstilte, die den storm
voorafgaat. En zeker in het orkaan zelf. Misschien is de mensch in een orkaan nog
schoon, omdat in hem, zooals in zijn eenzamen buurman, het instinct om zelfbehoud
zich zoo spontaan te weer stelt.
In een cataclysme is niets zoo ontstellend dan de plotselinge onthulling, dat wie er
buiten blijft, zoo goed genesteld zit in zelfgenoegzame placiditeit. Vergaan is niets,
maar die
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ontgoocheling te moeten verduren over alle falen van de menschelijke solidariteit.
Die placiditeit is de ware ratio; zij wikt en weegt tusschen mogelijke en gewaagde
pogingen tot redding en verwacht heul van den tijd.
De mensch is weinig waard uit zich zelf. Zijn betrekkelijk goede houding ontleent
hij meestal aan zijn kader of aan den waakhond. En nog moet men hem niet van al
te nabij bekijken: kader en waakhond hebben hem bijzonder goed op huichelarij
gedrild.
De huichelarij is een tweesnedig mes, maar maakt de samenleving mogelijk. Indien
elkeen in alle omstandigheden vrank en onmeedoogend zijn meening zei... Het duel
zou weer in de zeden moeten worden gebracht: in een degenstoot is er tenminste iets
openhartigs.
Tact is een van de genadige vormen der huichelarij.
De mensch is er dol op gesteld zich over den tact te begoochelen. Hij houdt zoo zeer
van zich zelf, dat hij zich met den genadigen vorm der huichelarij als met de waarheid
zelf gelukkig prijst.
Verschrikkelijke eenzaamheid van den mensch. Men heeft hem uit tact een halve
waarheid gegund en een halve waarheid verzwegen. Met de som van halve waarheden
staat hij in een denkbeeldige heele waarheid alleen.
Er is iets schooners dan de opperste rechtvaardigheid: het hart, dat zich boven alle
beleedigde voorschriften en regelen verheft en het hoofd van een verloren sterveling
stut.
Het sublieme vindt men misschien in zijn zuiversten vorm in de echtelijke liefde en
in de liefde van moeder tot kind. Ik zie vrouwen haar echtgenoot volgen in den
diepsten nood en de algemeene verwerping. Zij hebben hem lief, ondanks al zijn
fouten en vergissingen, ondanks zijn misdaden en mis-
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lukkingen. Zij bieden hem het laatste hart waaraan hij steunen kan. Op het moederhart
na.
Het sublieme is niets anders dan de schoonste vorm van het menschelijke. Regel,
voorschrift, wet, belang, geld, openbare zaak, - elke abstractie bevat een valbijl.
Antigone, très douce et très pure? Regel, wet, openbare zaak, - 't moet al wijken voor
die stem van het bloed en de zusterliefde. Krijgt die doolaard geen graf? Sterf dan
mede, zoete Antigone. De wet moge heilig zijn. Heiliger is de wet der liefde.
Weest gegroet, moeders en vrouwen, wees gegroet Antigone, weest gegroet
zeldzame harten, die de grenzen der eigenliefde overschrijdt, weest gegroet, arme
zondaars, en allen, die u menschelijk behandelen kunnen.
Helaas, helaas, alle vriendschap is door eigenliefde begrensd. Erger nog, zij is een
vorm van eigenliefde, maar ook daarin is de mensch dikwijls slordig en onaandachtig.
Waarom helaas, helaas? Is zij het steunpunt niet van alle leven? Zelfzucht? Zij vaart
met alle zeilen uit. En dan, zij biedt de beste verdediging tegen dien vreemden broer,
den mensch.
Verzwijgt men iets uit liefde, dan heet die halve waarheid als die halve leugen
goedertierenheid. Verzwijgt men iets uit haat, dan scherpt de geest zich in berekening
en list, die samen sluwheid vormen. Pracht van de taal, die alle transsubstantieeringen
van haat tot liefde en heel dat stel hartstochtelijke gistingen kan noemen.
En dat wij allemaal uit Brueghel zijn, elkaar als blinden leiden, doen tuimelen in de
sloot, bij grollen en bij grienen.
Er is maar één ding erger: wij zien en wie heeft nimmer wie hem lief zijn in een
sloot geleid? Van onze vijanden en wie ons onverschillig zijn gezwegen.
Heel veel weldoeners zijn hypocriete gierigaards. Zij worden plotseling zuinig, traag
en bovenal censoren van de goede zeden.
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Als iemand mild en ongemeen vrijgevig is, hoed u. Stel u de vraag waar, wanneer
en in welken vorm hij zijn gave met woekerinterest weer opvorderen zal.
De ware, de ruime, de vorstelijke vrijgevigheid put tien tegen één uit andermans zak.
De mensch verafschuwt andermans verdriet als een soort van melaatschheid. Niets
boezemt meer afkeer in dan het gezicht van tranen. Wie zwak genoeg is verdriet te
laten blijken schept leegte in zijn huis.
Het zwijgend nat, dat leekt mij langs de kaken... Tranen, Guido Gezelle wist het,
zijn uitsluitend bestemd voor de intimiteit. Er is iets onbetamelijks in het laten zien
van een behuild gezicht.
Er zijn de feiten en de affecties, die ze dragen. Onderdruk de affecties. Avalez votre
clef.
De denker denkt goed als hij op eigen kracht denkt. Hij klimt op langs de treden van
een logika, die hij stuk voor stuk opbouwt. Denken onderstelt onverbiddelijk
bevestigen van de persoonlijkheid.
De groep daarentegen installeert zich gemakkelijk in compromissen tusschen
tegenstrijdige ideeën, als hij ze niet zooals het lijk van Patrocles uiteenrukt. Het
gemeenschappelijk denken levert anderzijds soms ernstige correcties op dwalingen
op. De personaliteit gaat voor.
De gedachte der kudde is op één doel gericht: kudde te blijven en ze niet te laten
uiteenvallen. De nonconformistische gedachte rukt de kudde uiteen. Of brengt ze in
het goede spoor.
Waardigheid van den mensch: mensch onder mensch te zijn, kameraad onder
kameraden, en toch niet alle persoonlijk denken prijs te geven. Bereid om in de schare
te staan, gereed om den kuddegeest af te leggen. Want de geest moet zich altijd
opnieuw verheffen boven het verzinken in de ge-
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makzucht der menigte en de slijtage der idee wanneer ze gemeengoed wordt.
De eigenliefde en het instinct om zelfbehoud zijn zoo weinig van elkaar te
onderscheiden, dat zij gevoeglijk over één kam kunnen geschoren worden. Uit
eigenliefde, uit instinct om zelfbehoud sluiten de armen zich bij andere armen aan,
de rijken bij andere rijken, de letterkundigen bij andere letterkundigen. Zij hebben
evenveel redenen om elkaar te lijve te gaan als om sterkte bij elkaar te zoeken. Uit
eigenliefde en instinct om zelfbehoud loopen de armen naar sommige rijken over,
de rijken naar sommige armen, klampen de talentloozen zich aan de begaafden vast
en laten de begaafden de talentloozen niet vallen zooals ze dat in gemoede doen.
Tegen grootere machten ontstaat uit eigenliefde en instinct om zelfbehoud het verband,
dat den schoonen naam solidariteit voert. De solidariteit is meestal het grootst onder
de ‘have nots’ en wordt onder hen met den meesten ernst van onnoozele bloeden
beoefend.
Uit eigenliefde en instinct om zelfbehoud wordt de solidariteit verraden zoodra er
stormen of rampen dreigen.
Instinctief desolidariseert eenieder zich van de verliezende partij. Of wie er als
dusdanig uitziet.
De desolidarisatie spaart vrienden noch verwanten. Zij berijdt de zuivere principes.
De grootste lafheid gaat in zuivere principes vermomd.
Uit eigenliefde en instinct om zelfbehoud spreekt de mensch de waarheid, is hij
eerlijk en vergevensgezind, gaat hij zoo ver sommige deugden te beoefenen. Al het
andere levert te veel ongemakken en gevaren op.
Bemin uw evennaaste zooals u zelf, uit liefde tot God. Wat een heroïsme wordt daar
aan den mensch gevraagd. Een ander te beminnen zooals zich zelf, en met
zelfverloochening dan nog wel, - uit liefde tot God. Eén toegeving aan de men-
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schelijke natuur: zijn eigenliefde is norm voor de naastenliefde. Het ware
onmenschelijk minder eigenliefde dan naastenliefde te vragen.
Ik sluit de oogen. Het kan mij niet ontsnappen, dat zoo vaak de eigenliefde in het
centrum van de naastenliefde staat.
Vergevensgezindheid is dringender noodig dan rechtvaardigheid. Zooals de mensch
mensch is verdraagt hij de volstrekte strengheid der rechtvaardigheid slechts als
destructie.
MAURICE ROELANTS.
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Inleiding tot ‘Mijn Woningen’
Men zegt ons: ‘Zoek den Mensch!’: platonisch imperatief en variante op het ‘gnoti
seauton!’; want, door dit ‘zoeken’ van den mensch, zal men veeleer het ‘kennen’
van den mensch bedoelen...
Mij overvalt echter het gevoel van de onmacht ooit van een imponeerende
menschenkennis te kunnen getuigen. De lieve, maar wreede Ninon de Lenclos stelde
ons vóór dit maar al te ware dilemna: ‘Il faut choisir: ou d'aimer les femmes, ou de
les connaître!...’ Ik heb, helaas, maar al te vaak het eerste alternatief verkozen...
Ik ben in mijn leven veel mistroostig en eenzelvig maar daarom eigenlijk niet
menschenschuw geweest. Ik hield minder van de ontgoochelende entiteit ‘menschheid’
dan van enkele bepaalde - soms ook ontgoochelende - wezens met wien de
lotstoevalligheden als daar zijn: het bijwonen van een tooneelvoorstelling, de praktijk
der schoone letteren, het uitoefenen van mijn ambt, mij in aanraking brachten. Geen
van hen, hoe intiem ook onze omgang was, heb ik ooit in zijn diepste wezenheid
‘gekend’. Ja, in oogenblikken dat mijn genegenheid, mijn toewijding, mijn vereering
voor hen het grootst waren, omsteeg mijn geest vaak een waas van verstrooidheid,
die in mij zelfs het ver-
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langen zou verlamd hebben de ‘waarheid van hun ziel’ te doorgronden... Maar,
vooraleer in de onmogelijkheid eener volkomen waarachtige menschenkennis te
berusten, vraag ik mij af of het begeerde doel ook niet zou kunnen bereikt worden
‘en jouant par la bande’. In plaats van rechtstreeks op den mensch af te gaan om
met de methodiek der psychologie of de charlatanerie der psycho-analyse zijn zoo
wisselvallig wezen te ontleden, deed ik niet beter de standvastige woningen te
memoreeren waarin hij geleefd heeft? Toon mij het huis dat gij bewoond hebt en ik
zal u zeggen wie gij waart... Diogenes!... Diogenes!... Hoe onthullend de woning
waarmee uw cynisme genoegen nam: de holle ton van een hond!...
Mijn vroegere woningen... Ik denk aan haar met de verteedering die een Silvio
Pellico zijn Le mie prigioni liet schrijven.(1)
Ik weet waarachtig dat ware, zooals het gevaar dreigde op Sinksen 1944, de villa
‘Eikenland’, te Sint-Michiels-bij-Claven, door een vliegerbom vernield geworden,
deze ramp mij een feller hartschok zou gegeven hebben dan het schielijk overlijden
van enkele onbekende ingezetenen derzelfde gemeente: inhumane gemoedsreactie
die ik natuurlijk ter plaatse niet in het openbaar zou wagen te verkondigen; maar
gerust kan mededeelen aan een klein en verlicht gehoor zooals daar zijn: de
abonnenten van een Nieuw Vlaamsch Tijdschrift... In mijn liefde voor mijn woningen
heb ik één der redenen teruggevonden van mijn instinctieve afwijzing van een
maatschappelijk stelsel dat den privaten eigendom niet duldt, alsook van mijn ietwat
fantastische zucht naar rijkdommen, die mij zouden in staat stellen eens deze
woningen aan te koopen. Ik beken, dat ik niet de noodige energie ontwikkel om langs
normale wegen zulkdanig fortuin te vergaderen. Intusschen is het aangenaam zich
te vermeien in den droom dat een snel rennend paard, of een dociele roulettenmarmel
mij de toovermacht bezorgt die, over nacht, van mij den eigenaar

(1) Wie weet of - in deze eeuw waar de patriotten voor een ‘ja’ of ‘nein’ door den vijand in het
concentratiekamp werden gezwierd en de incivieken wegens hun onwaardigheid of omwille
van de antipathie van een gebuur hetzelfde lot ondergaan - wij in de toekomst, ook geen
Silvio-Pellicaansch hoofdstuk zullen bij te schrijven hebben?
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maakt van niet minder dan vijf panden staande en gelegen te Borgen, Watermaal,
Claven en Sint-Michiels-bij-Claven.
In een der fraaie Fred Astaire-Ginger Rogers films, die soms een diepere
filosofische beteekenis bezitten dan de doorsnee cinemabezoeker vermoedt, ontrolt
zich de volgende stichtende en allegorische episode:
Door de reeks misverstanden die nu eenmaal onontbeerlijk zijn om een filmintrigue
aaneenterijgen, lijken de danseres en haar partner voor eeuwig gescheiden. Op een
avond treedt het desperate meisje een music-hall binnen en stelt vast dat Fred Astaire
optreedt met een troep van twintig girls, die allen vóór het aangezicht een masker
dragen: het gelaat van Ginger Rogers! Als de danseres aan een ouvreuse vraagt wat
dit te beteekenen heeft, geeft deze de diepzinnige verklaring: ‘Because he can't dance
with you, he dances with images of you’. Vermits ik niet bij machte ben om met mijn
lichaam en mijn meubelen deze huizen opnieuw te betrekken, zoo wil mijn
verbeelding aldus ook pogen ze op een ander plan, dan het materieele, en in andere
dimensies dan deze der cadastrale geometrie, weer op te bouwen, opdat althans mijn
geest als onbetwistbare heer en meester, in deze luchtkasteelen zijn intrek neme.
Een verdere overweging spoort mij nog aan dit opzet te verwezenlijken. Sommigen
hebben mij mijn litterair amateurisme verweten. Ik erken de gegrondheid van deze
kenteekening - al schaam ik er mij niet over. De litteratuur beoefend als een ‘bedrijf’,
met zijn kruideniersachtigen concurrentiegeest en zijn zoo ijdel Strebertum, is mij
steeds antipathiek geweest.
Maar wie ‘liefhebberij’ zegt, zegt meteen ‘beminnen’: geestdriftig ingaan op die
plots opwellende neigingen van hart en verbeelding, het voeden en vormen van
gestalten met het rijkste bloed, om henzelfswille en opdat de schrijver van hun
schoonheid geniete, zoolang de bedwelming duurt der inspiratie, maar ook... het
gewillig verzaken zoodra de Vluchtige verflensen gaat...
Ik heb nooit, zooals Lodewijk Van Deyssel, de Litteratuur ervaren als ‘een liefde
voor Altijd’ maar wel - zooals trouwens alle ‘liefden’ zijn - als een ‘liefde bij
tusschenpoozen’ - een begenadiging die men evenmin zoeken
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kan als ontwijken. Welnu, een thema overwegen waarbij de verbeelding gestadig de
herinnering zoodanig verbuigt, dat de lezer er geen moment uit wijs geraakt of hij
met een roman of met ‘mémoires’ te doen heeft, een thema behandelen waarin tot
de geografische plaatsnamen toe nu eens echt, dan weer getrukeerd zijn, is dit niet
een je reinste litterair amateurisme: een ideale positie, daar ze tot niets verplicht en
alles mogelijk maakt, en niet het minst fantastische droomerijen op het conto der
werkelijkheid te boeken en werkelijke gebeurtenissen, moesten ze den lezer aanstoot
geven, als onschuldige kinderen eener speelsche verbeelding te laten excuseeren...
Ik wil ook even aanstippen dat ik langs dit zijpad van het litterair amateurisme,
mijn dochter, toen zij meerderjarig werd, aangespoord heb den Parnassus te
beklimmen. Ik raadde haar aan, haar herinneringen neer te schrijven uit den tijd toen
wij te Claven het huis No 6 in de Hoedemakerstraat bewoonden. En evenals ik een
behulpzame hand had toegestoken toen Annie het fietsen leerde, wilde ik haar nu in
den Pegasus-zadel helpen met voor haar de eerste volzinnen neer te schrijven die het
noodige élan moesten verwekken: De straat was niet lang maar smal en steeds vol
schaduw. Aan het uiteinde echter klaarde het soms bezonde brugje dat de rei
overwelfde. Op de vensterbank gezeten, tuurde ik op het middaguur naar dit brugje,
waarover moeder naar huis zou komen...’
Mijn dochter voelde veel voor dit plan: maar tot nog toe heeft zij het niet
uitgevoerd. Blijkbaar: ‘Pour elle, Pégase est rétif’ en wil het nobele dier maar niet
over dit ‘bezonde brugje’, dat in casu tot een litteraire ‘Ezelsbrug’ wordt... Waar
mijn afstammelinge vooralsnog in gebreke bleef, en haar pennevaardigheid liever
besteedt aan het schrijven van Engelsche epistels naar Amrikaansche cowboys en
engineers; wat restte mij anders dan zelf te pogen de heiligdommen te herscheppen?
Deze heiligdommen, zooals ze verspreid liggen in ruimte en tijd en waarvan ik niet
eens weet of mijn amateurisme hun geografische ligging of de chronologische orde
die zij in mijn leven innamen, zal eerbiedigen. Want op het oogenblik, dat ik schrijf
(op dezen 4den October 1945) flitst voor-
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eerst door mijn geest de Salon van de Villa Hélène te Watermaal, alwaar, op een
Octoberdag van 1912 ik voor het eerst Florica ontwaarde en in het schemerduister
reeds verliefd werd op haar ontroerende gestalte, met een hartstocht die nog feller
werd, toen mijn zuinige moeder tenslotte toch het gaslicht liet opsteken en ik de
zuivere gelaatstrekken in hun verklaarde aanminnigheid kon aanschouwen...
Dan plots tuimelt mijn verbeelding ruggelings achterover en zie ik ons huis van
Borgen, zooals het was in het jaar 1900. Het groote huis met zijn vijf winkels op het
gelijkvloers, zijn salons en vooral zijn Japansche verandah. In deze laatste plaats
waren de wanden bekleed met rieten matten, die op hun beurt beprikt waren met
Japansche houten maskers, perkamenten waaiers en zijden Geishapoppen. Maar het
eigenaardigste der wandversiering bestond hierin dat mijn vader met bamboestaafjes
op de rieten paneelen zijn initialen, deze van zijn echtgenoote en van zijn kinderen
had laten aanbrengen. Deze monogrammen waren zoodus: C.B., H.D., G.B., F.B.,
M.B., L.B., en vereenzaamd, B; want op het oogenblik dat mijn vader dezen
eigenaardigen inval liet uitvoeren, was mijn komst ter wereld reeds verwacht, maar
bleef men nog in het ongewisse over mijn geslacht en den voornaam die mij zou
sieren. Na mijn geboorte heeft mijn vader verwaarloosd het ontbrekende initiaal bij
te laten nagelen, 't zij dat, door mij te beperken tot de patronimieke ‘B’, hij hoopte
mijn individualistische neigingen tegen te werken en mij er toe brengen om veeleer
de collectieve familiedeugden te belichamen; 't zij misschien ook omdat er geen
bamboestaafjes meer te krijgen waren. Wat er ook van weze: ik ben de jongste telg
gebleven... wellicht omdat er geen wandpaneelen voor verdere monogrammen meer
overbleven...
Deze verandah, waar mijn vader bij het lezen der kranten zich verheugde over den
moed der Japanners die de Russen bij Moukden in de pan hakten, werd door den
nieuwen eigenaar vernield - althans in haar Japansche gedaante. Dit gebeurde nog
vóór dat dichter Raymond Herreman met profetische visie het einde van alle dingen
bezong:
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Dit zal vergaan zoo 't al vergaat.
De blijde kreet, de arme bede,
Het lieve en het droef gelaat
En dit papier... en Japan mede.

Lacy! Verbrand zijn de maskers, verbrijzeld de waaiers, gescheurd de Geisha's! En,
zooals na een revolutie de monogrammen der dynasten van de gevels der paleizen
en Musea gerukt worden, zoo zijn ook onze familiale bamboeinitialen den vuurpoel
ingegaan en tot een assche van vergetelheid verworden, waaruit mijn schrijven te
vergeefs poogt een ideëele Feniks te doen opwieken...
Deze ramp heb ik niet de visu kunnen vaststellen. Ik heb haar alleen vernomen.
Maar, nu de Vlaamsche kust van den bezetter bevrijd werd, kan ik nog naar believen
de vele hotelkamers van ons huis te Borgen - althans deze die naar de straat uitgeven
- aanschouwen. De groote hoekkamer Nummer 7 bezit nog haar vier ramen door
dewelke wij op Oudejaarsavond schouwden, geduffeld in plaids en shawls, verwarmd
met gloeiende punch, want op de markt speelden, - naar gelang de politieke
conjunctuur - de liberale Neptunus-kinderen, of de katholieke St-Cecilia een concert
dat van serenade tot aubade werd. De toortsvlammen en brasero's deden de koperen
instrumenten fonkelen...
Dan was er kamer Nummer 13 - die, omwille van het onheilbrengend getal, door
de gasten niet gegeerd werd en zoodus maar voor ons zelve moest dienen. De kwade
atmosfeer werd er trouwens bezweerd, doordat onze moeder er een klein altaar had
opgericht ter eere van Onze Lieve Vrouw. Een blanke porseleinen Madonna glansde
er in het licht van koperen kandelaars. Aan haar voeten een diafane vaas, waarin, in
de Meimaand, de tuil boterbloemen gezet werd, die mijn zuinige moeder mij in de
Borgensche weiden deed plukken; want Mlle Emilienne de fleuriste van het
gelijkvloers, welke ons stellig mooiere bloemen zou geschonken hebben, opende
haar winkel pas omtrent 10 Juni. Iederen avond van de Mariamaand werd devotie
gehouden. Wij baden voor diverse intenties: ter genezing van zieke verwanten, ter
afwering van epidemiën (dreigde de Azia-
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tische cholera niet steeds langs de haven van Marseille binnen te sluipen?) en ook
voor een zonnigen zomer die ons hotelbedrijf zou bevorderen.
Wij baden het eentonig gemurmel der weesgegroeten, die grauw zijn als de
paternosterbeiers welke door onze vingeren gleden; maar ook de innige litanieën van
O.L. Vrouw met haar sereene aanroepingen:
Geestelijke roos
Toren van David
Ivoren Toren
Gulden Huis...

De zoete zangerige ritmiek van de litanie bracht mij in een staat van religieuse extaze,
waarin de plastische metaforen schitterden met een sensueele bekoring die ik later
slechts bij uitzondering in zeldzame geniale gedichten zou terugvinden.
Aldus kamer 13: het heiligdom der devotie, der litteraire geestdrift en der
kuischheid...
De Godinnen zij dank, werden andere kamers tot oorden van een heidensche cultus:
de kamers waar, neergevleid op het bed, dat daarom niet steeds het mijne of het hare
was, maar ook wel eens een toevallig bed dat zij voor een hotelgast opmaakte - het
dienstmeisje met het ééne oor in geflatteerde verrukking mijn stamelend verlangen
aanhoorde, terwijl ze, met het andere, angstvallend luisterde of de harde stap van
mijn moeder op inspectietocht niet naderde... zoodat het jonge gelaat in mijn geheugen
voortleeft met de gespannen uitdrukking van de Bijbel-lezeres in de schilderij ‘De
Verboden Lectuur’...
Maar op dit oogenblik - het oogenblik dat de jonge lezeressen wellicht verwachten
en verhopen dat deze ‘herinneringen en ervaringen van gemengden aard’ een
curieuzen draai zullen nemen - vraag ik mij af of ‘en jouant par la bande’, door met
mijn verbeelding verteederd de wanden te laten bestreelen van mijn vroegere
woningen: de rieten wanden, de gemarbreerde en deze bekleed met
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banaal behangpapier, met deze schimmen op te roepen van verzwonden Liefde,
Familiegeluk, Devotie en Wellust, ik eigenlijk wel beantwoord aan den gestelden
eisch: ‘het maandschrift diepen ernst en verrassende kleur bij te zeten?...’
Ik durf mijzelve niet van antwoord dienen...
RAYMOND BRULEZ.
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Kronieken
De universaliteit der Russiese literatuur
De vraag, welke het aandeel is van de Soviëtliteratuur in het artistieke en culturele
wereldpatrimonium, is éen van het zevental essentiële vragen, die ieder denkend,
levend en goed-willend mens, dat is elke waarachtige en volledige mens, zich tans,
na verloop van het overwinningsjaar 1945, zedelikerwijs hoeft te stellen, zo hij dat
al niet uit eigen zielsaandrang heeft gedaan.
Op het stellen van die vraag stond, gedurende vier neomediëvale jaren, de straf
Dachau, Buchenwald, etc. Dat zal zeker voor gevolg hebben gehad - de, en onze,
natuur is nu eenmaal zulk een lieve evenwichtsmachine - dat millioenen zichzelf
toen in stilte die vraag hebben gesteld. Des te meer daar de nieuwe Teutonen zichzelf
nooit het verbod hebben opgelegd die vraag luidop te stellen, om er dadelijk en nog
veel luider het leugenachtigste antwoord op te geven, dat de menselike historie, die
nochtans van geen klein gerucht meer vervaard kan wezen, ooit te horen heeft
gekregen.
Die vier jaar stille vragen, die vier jaar schreeuwende leugenantwoorden, en de
vele jaren van systematies gekwebbel of doodzwijgerij er voor - dat alles saam maakt
tans, voor alle weldenkenden en die ook wel willen handelen, het stellen van
genoemde vraag, tot een zedelike plicht.
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Want het is geen academiese vraag, noch een vraag van wat men, door het ‘literatuur’
te benoemen, tot de onschadelike maar ook onnutte regionen van de
literatuur-op-z'n-smalst zou willen beperken.
We staan, we hoeven te staan, en na deze grootste, afschuwelikste, en, naar
mogelikheid, laatste aller oorlogen moge het niet banaal klinken: op de drempel van
een nieuwe tijd. Een tijd die beter zal moeten wezen dan de vorige, zo men de
straffende ramp waarmee alle menselike verkeerdheden steeds zichzelf corrigeren,
ditkeer niet tot een aardverdelgende omvang wil zien groeien.
Om beter te doen dan vroeger, beschikt het mensdom over middelen en mobiliën.
De middelen, dat is de wetenschap, kennen en kunnen, penicilline... maar ook de
atoombom. D.w.z. dat, zoals alle middelen, de wetenschap maar nuttig kan wezen,
zo ze bestuurd wordt, met name door mobiliën. Die mobiliën, dat is niet ons koele,
verstandelike verstand, al mag het ook geen heethoofdigheid wezen. Het is ons warme
verstand, onze geest en onze ziel, dat menselikste of goddelike van de mens.
Die mobiliën zijn onze wens naar menselikheid, of naar instructie in menselikheid.
En die instructie moeten we uiteraard putten uit datgene, waarin eeuwen menselikheid
zich, metterdaad en in verzuchting, het zuiverst en duurzaamst hebben geboekstaafd:
uit het literaire wereldpatrimonium.
Rusland, de Soviët-Unie, als het Rijk van een der grootste wereldvolken, heeft
onvermijdelik in dit patrimonium een belangrijk kwantitatief aandeel. Kwalitatief is
zijn aandeel al om deze twee redenen van gewicht: omdat, zo we vandaag kunnen
zeggen, dat we op de drempel van een nieuwe wereld staan, zoals een merendeel van
mensen hem wensen èn behoren te wensen, krachtens een mobilium of norm van
menselikheid - dit, in zeer grote mate, aan de strijd van het Russiese volk is te danken;
en omdat over zekere aspecten van die nieuwe wereld, de Soviët-Unie een ideologiese
zienswijs heeft, die ze sinds een kwarteeuw metterdaad aan 't uitwerken is.
Ziedaar waarom, met méér dan klem - waarom het tans eis is, onze uitgangsvraag
te stellen: welk is het aandeel van
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de Soviët-literatuur in het culturele en artistieke wereldpatrimonium? - en er ook
duidelik en met beredeneerde overgaaf een bevredigend antwoord op te geven.
De bedoeling kan natuurlik niet wezen, een cijfer voor dat aandeel te vinden.
Cijfers behoren tot het domein der wetenschap en niet van de zielsmobiliën. En een
antwoord als ‘groot’, ‘reusachtig’ of ‘schitterend’, is nog een soort van cijfer. We
moeten een dieper en essentiëler antwoord willen, dat tevens, zoals het in deze zone
van geestelike waarden passend is, het waarom van zichzelve levert. Het antwoord
dat ik hiermee zou willen voorstellen, ligt in de éne term: universaliteit. Het aandeel
van de Russiese en Soviët-literatuur in het wereldpatrimonium, is er een van
universaliteit, wat tevens een bepaling en een verklaring van de waarde dezer literatuur
geeft. Waarop ik steun om de Russiese en Soviëtletteren universeel te noemen? Op
natuurlik vrij veel. Maar het is een beproefd waarheidje, dat grote waarheden zich
ook aan eenvoudige feiten laten demonstreden. Laat ik dan twee zulker eenvoudige
feiten uit mijn onmiddellike en persoonlike ervaring mogen aanhalen.
Ik werd sinds de Bevrijding enkele keren links en rechts uitgenodigd, om een
schaar toehoorders van inderdaad zowel links als rechts, over de Russiese literatuur
te onderhouden. Nu heb ik me daar de volgende onschuldige proefneming bij
veroorloofd: toen ik voor rechts stond, heb ik een beetje veel links gegeven, en toen
't voor links was, nogal rechts.
Ik verklaar nader. Verleden winter stond ik een paar keer voor een auditorium,
met vrij overwegende communistiese tendentie. Ik heb toen met nadruk ook Boenin,
Sjmeliov, Merezjkovski c.s. behandeld, tot en met zelfs die witte liederaar Viërtinski,
een soort van Russiese Tino Rossi van 20 jaar geleden, maar ik zeg wel: een Russiese,
en dat betekent veel.
Van de zomer dan, was ik geïnviteerd om te spreken op een klein landjuweel of
haagspel, dat in de tuinen van een pastorie plaatsvond. Het publiek was overwegend
katholiek, en ik heb hun voorgedragen uit Maiakovski, die Marinetti der Russen,
maar ik zeg weer: ‘der Russen’, en, nog bepaaldeliker: der Soviëts.
Welnu, in beide gevallen, links of rechts, is de reactie dezelfde geweest: een reactie
van op z'n minst heel veel
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belangstelling, om niet te zeggen van sympathie, of soms zelfs van stil enthusiasme.
Voor mij was het telkens een kleine maar afdoende proef op de som van de
universaliteit dezer literatuur.
De Russiese en Soviëtliteratuur zijn inderdaad perfect éen. Dat beseft de
communist, wanneer hij verneemt dat de witte en mystieke Sjmeliov, ook de auteur
is van dat onvergetelike ‘Kellner’-boek, dat zeker zijn vlam heeft gevoegd bij het
losbranden van de Revolutie van 1905, die ‘generale repetitie’ voor de Bolsjevistiese
Revolutie van 1917.
En toen die pastoors daar zaten te luisteren naar het donderende, nieuw-Bijbelse
geluid van Maiakovski, hebben ze zeker aan de uitspraak van Dostoiëvski moeten
denken: dat het Russiese volk, het volk Gods is, de nieuwe Messias - en aan die
andere uitspraak, van de dichter Tioetsjev: dat je Rusland niet naar geijkte maten
kunt meten, maar dat je in Rusland moet geloven.
Zó éen zijn zelfs de Russiese en de Soviëtliteratuur, dat eens éen en hetzelfde
werk, met name het beroemde poëma ‘De Twaalf’, van Alexander Blok, dat men de
‘de profundis’ der Russiese Revolutie heeft geheten, tegelijk als vaandel van witten
èn roden kon worden gezwaaid. Die eenheid van de Russiese en Soviëtliteratuur
bewijst zijn universaliteit, en die universaliteit laat zich verklaren door het genre dat
de Russiese literatuur kenmerkt van zijn oudste voortbrengselen af: dat befaamde,
zgz. ‘Russiese realisme’, een genre dat alle schakeringen van Poesjkin tot Maiakovski
toelaat, maar wel de mooiste synthese van werkelikheidszin en idealisme is, die de
wereldliteratuur kent. Door dat genre is de Rusiese literatuur tot 1917 één
voorbereiding van 1917 geweest; zij was rééds Soviët-literatuur in de bredere zin
des woords. En door datzelfde genre blijft de Soviëtliteratuur in de engere zin van 't
woord, éen prachtige voortzetting en uitwerking van zijn verleden.
Gontsjarov heeft Oblomov wakker geschud - het resultaat is Ilia Ehrenburg's
‘Tweede Scheppingsdag’. Ziedaar, aforisties uitgedrukt, de verhouding oud en nieuw
in de Russiese letteren.
Het aandeel van de Soviëtliteratuur, en dat is dus de gehele Russiese literatuur, in
het wereldpatrimonium, dat aandeel
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is dus dat van een genre van zowel idealen als werkelikheden: algemeen-menselike
van die moderne aartsvader Maxim Gorki, pedagogiese van een Makarenko, strijdbare
van een Nikolai Ostrovski en een Alexei Tolstoi, sociale, economiese, industriële
van een Gladkov, een Sjolochov, en weer allerhande van een Fiëdin, een Kataiëv,
een Tichonov - maar allen éen door het mobilium mens en menselikheid, en allen
nooit meer uitwisbare namen in het geschiedboek der wereldletterkunde.
De universaliteit van de Russiese en Soviëtliteratuur kan dus worden verklaard
door de traditie van het Russiese of idealistiese realisme. Maar dit genre-zèlf zal ten
slotte wel geen andere verklaring hebben dan de aard en de geest van zijn Volk. Zo
kan nu eenmaal alle wezenlike kunst voor het leven, ook slechts uit dat leven komen.
Men heeft het misschien indertijd té veel gehad over die mysterieuse Slaviese ziel;
vandaar dat een reactie niet uit kon blijven. Na hersteld evenwicht kunnen en moeten
we evenwel opnieuw erkennen: het is, als Dostoiëvski heeft gezegd, een uitgelezen
volk, en het beste goed van dat volk, zijn literatuur, wat kan zijn aandeel in de
wereldliteratuur anders wezen, dan onschatbaar en voorbeeldig?
De invloed van de Soviët- op de andere literaturen is dan ook maar al te duidelik,
voor die 't wil zien en erkennen. En de beproevingen van de oorlog, en de wijsheid
die deze als alle beproevingen meebrengen, zullen zeker de werking van die invloed
nog in ruime mate hebben versterkt en verhaast.
Ziehier, om ons tot onze eigen letteren te beperken, en God weet nochtans op
hoeveel mijlen afstands ze van steppe en Oeral bloeien, een Verzetsvers uit de
beginjaren van Nederland's bezetting:
Ik sla de trom, het is geen tijd voor zingen,
voor maanlicht, minnepijn en mooie dingen... etc.

nadat een ander dichter 't reeds uit had geschreeuwd:
Volk, ik ga zinken als mijn lied niet klinkt,
ik moet verdrogen als gij mij niet drinkt,
verzwelg mij, smeek ik...!

't Is niet moeilik hierin de Russiese klank te horen. De Duitsers hebben ons wijs
willen maken dat de Soviëts ge-

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

210
meenschapsautomaten fabriceren, ook in de letterkunde. Dat deden veeleer de Duitsers
zelf. Maar de Soviëts zullen wel wijzer zijn. Hun kunst schakelt de individuele lyriek
niet uit. Alles van de mens, zelfs pathologies, is ten slotte goddelike stof.
Maar vóór alles hebben ze aandacht gevraagd voor het ethiese, waartoe nu eenmaal
het sociale en economiese behoren, en dat ten slotte ook Platoon, nochtans zo verliefd
op het schone, als eerste eis op aarde beschouwde, zo je je schoonheidshemel eens
wil verdienen.
Die les van ethica is de kern van de universaliteit der Soviëtliteratuur en haar
heerlike aandeel in 's werelds patrimonium aan edele en edelmakende goederen. We
zullen er haar nooit genoeg om kunnen danken.
JOHAN DAISNE.
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Kantteekeningen bij het jongste spellingsbesluit
Het besluit van den Regent, gedagteekend 9 Maart j.l. en medeonderteekend door
den Waalschen oud-minister van Openbaar Onderwijs den hr. A. Buisseret, is dus
in het Belgisch Staatsblad van 5 April verschenen. Natuurlijk bekrachtigt het, zonder
eenig voorbehoud, het compromisvoorstel dat door de gemengde
Nederlandsch-Belgische commissie te 's-Gravenhage op 1 Februari 1946 goedgekeurd
is geworden.
Is deze nieuwe regeling goed of slecht?
Voor de eenen, de ouderen van dagen in het bijzonder, gaat ze te ver, voor anderen
niet ver genoeg. Voor de schoolgaande jeugd heeft zij de bekoring van het nieuwe.
Ook het onderwijzend personeel is meestal pro, al biedt deze ‘vereenvoudiging’
typische moeilijkheden en al is de toestand, wat de geografische benamingen betreft,
voorloopig vrij verward.
Zeker lijkt althans dat de nieuwe spellingsregeling voor een aanzienlijk tijdsbestek
zal gelden: de procedure is ingewikkeld, de beide regeeringen hebben zich immers
plechtig verbonden voortaan slechts in overleg meer te handelen. Zij had ongetwijfeld
veel dieper kunnen ingrijpen en, naar het oordeel van logicistische geesten heeft ze
te angstvallig het traditioneele woordbeeld geëerbiedigd. Zij denken aan de
gelijkschakeling van ij en ei, van au en ou, aan het achtervoegsel lijk, aan de
schrijfwijze van den ee-klank, enz.
Het dient erkend dat op al deze punten de commissie uiterst conservatief opgetreden
is en wij nog ver, hopeloos ver zijn van een ideale phonetische spelling zooals het
Spaansch, het Tsjechisch en andere talen ze kennen.
Naar een anderen kant hebben wij den indruk dat de Vlaamsche sectie van de
gemengde commissie haar slag heeft thuisgehaald waar zij een scherpe scheidingslijn

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

212
wenschte te trekken tusschen een uiterlijke spellingswijziging en elke regeling die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, het wezen van de taal aanraakt. Aldus werd de voor
Vlamingen zoo hinderlijke voornaamwoordelijke aanduiding verworpen: De koe en
zijn kalf. De lamp, - daar staat hij... Een subcommissie zal de geslachtslijst herzien
en in afwachting wordt braafjes de De Vries en Te Winkel-lijst behouden. De
schrijfwijze van de bastaardwoorden en van de geografische namen zal ook nader
bepaald worden. Het gebruik van de buigings-n wordt echter vrij.
De doem van elk compromis is dat het niemand heelemaal bevredigt. Voor ons
komt het er in dit geval hoegenaamd niet op aan te weten wie, van de (vroegere)
vereenvoudigers of van de (vroegere) conservatieven, percentsgewijze berekend,
den slag thuishaalt. Op gevaar af beide groepen te ontstemmen, geven wij hier
uitdrukkelijk als onze meening te kennen dat het ons geen zier kan schelen. Van tel
is alleen de zaak die wij dienen, de alles-domineerende eenheid van de Nederlandsche
taal, en die vindt er baat bij. Dat doet voor ons de deur dicht.
In Nederland tobt men sinds elf jaar met twee spellingen en was rondom dit
vraagstuk een onverkwikkelijke strijd van groepen en personen ontbrand, waarin
ook kwesties van eigenliefde een rol speelden. In bepaalde kringen, waar men den
mond vol heeft van leuzen als Orde en Eenheid, legt men het er thans blijkbaar op
aan tot die vóóroorlogsche verwikkelingen terug te keeren, door te probeeren de
wettelijke regeling van het nagenoeg eenparig goedgekeurd compromis op de lange
baan te doen schuiven. Voorwendsels ontbreken daarbij natuurlijk nooit en, zoo wij
goed ingelicht zijn, zoeken deze echte troebelwatervisschers thans bondgenooten in
het Zuiden.
Dit Zuiden is tot nog toe vrijwel buiten het Hollandsch gekibbel over de
spellingskwesties gebleven. Wel hebben wij in Vlaamsch-België voor den oorlog
enkele tamelijk hevige woordenwisselingen gekend, die evenwel geen aanleiding
hebben gegeven tot gekanker en persoonlijke aantijgingen.
Complotten (!) en macchiavellistische plannen (?) bestaan dan ook alleen in de
verbeelding van enkele Hollandsche philologen, die dadelijk warm loopen als het
over zoo'n
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schijnbaar onschuldig onderwerp als de spelling gaat.
In de strijdpositie waarin wij ons in Vlaamsch-België volens nolens altijd eenigszins
bevinden ten overstaan van de taal en de cultuur van onze Waalsche landgenooten,
voelen wij het allen wenschelijk aan, dat orde en eenheid zouden heerschen, zonder
dat wij ten eeuwigen dage gaan vitten over bijkomstigheden.
Het (jonge!) prestige van onze taal en van onze cultuur staat hierbij op het spel.
Daarom zijn wij van meening dat de commissieleden die, uitsluitend met een hooger
eenheidsdoel voor oogen, toegestemd hebben in de lichte, bij het jong-Hollandsch
publiek sinds elf jaar ingeburgerde veranderingen aan het woordbeeld, doch die zich
tevens schrap hebben gezet tegen de veralgemeening van wijzigingen die niet, of
nóg niet beantwoorden aan de evolutie van de Nederlandsche taal in het Zuiden,
onzen dank verdienen. Bij het behandelen van een belangrijke ‘aangelegenheid des
geestes’ hebben zij blijk gegeven van een ruim begrip.
Hoezeer deze geest van verzoening en toenadering verschilt van den
vooroorlogschen, beseft men pas wanneer men terugdenkt aan het zgn ‘dictatoriale’
optreden van oud-minister Marchant in 1934, buiten voorkennis van de Belgische
autoriteiten. Als ‘tegenzet’ kwam twee jaar later een aanschrijven van den toenmaligen
Minister van Openbaar Onderwijs, Mr. Julius Hoste, die terecht als een
‘oorlogsverklaring’ werd opgevat:
‘Ik heb de eer te uwer kennis te brengen dat er geen spraak kan van zijn, in de
Belgische scholen Nederlandsche boeken in te voeren welke in een andere spelling
zijn geschreven dan die in 1864 door de regeering vastgesteld (spelling van De Vries
en Te Winkel).’
Een muur werd aldus opgetrokken tusschen het Belgisch en het Nederlandsch
onderwijs, en dat door iemand als de heer Hoste!
Niet op dien muur kwam het aan, dat spreekt vanzelf. Bewezen moest worden dat
een Belgisch minister op zijn gebied even eigenmachtig kon optreden als zijn
Nederlandsch collega! Thans zitten twee gewezen ministers de vergaderingen van
de Spellingscommissie voor en sluit een van dezen, de heer Hoste, zich aan, zonder
enthoesiasme
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wellicht doch vol goeden wil, bij de langdurig besproken en rijpelijk overwogen
gemeenschappelijke conclusies.
Hulde!
Eens de beslissing in Nederland definitief gevallen - en wij begrijpen dat het hiermee
niet zoo vlot van stapel kan loopen als in België - moet o.i. de regeering te onzent
systematisch en in alle kalmte verder leiding geven.
Zij zal dus - desnoods na raadpleging van een Commissie van advies - de noodige
maatregelen nemen om tegelijk in haar eigen bestuur en bij de ondergeschikte machten
- provincies, gemeenten, parastatale instellingen - binnen de drie jaar de nieuwe
spelling ingang te doen vinden en verplichtend te maken.
Alleen bij het onderwijs moet wellicht eenigszins anders te werk worden gegaan,
zelfs indien hierbij eenige particuliere belangen in het gedrang komen. Het spreekt
immers vanzelf dat kinderen uit beginklassen na de groote vacantie niet eerst nog
enkele weken of maanden de oude spelling zullen aanleeren vooraleer met de nieuwe
kennis te maken. Leerlingen die de school verlaten kunnen eventueel de laatste dagen
van het jaar besteden aan enkele oefeningen in het omspellen. Onderrichtingen
hieromtrent zijn in de maak.
JULIEN KUYPERS.
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A. Roland Holst en Bertus Aafjes
Enkele maanden na de bevrijding van Nederland kreeg ik door een gelukkig toeval
de Engelsche uitgave in handen van den dubbelen bundel gedichten, dien Louis
Aragon in den bezettingstijd te Londen heeft doen verschijnen: Crève-coeur en Les
Yeux d'Elsa. Zonder nu te willen spreken over de verdiensten van Aragons poëzie,
die vele zijn en dus een afzonderlijke behandeling waard zouden zijn, terwijl het
mijn taak is mij met andere dichters bezig te houden, heeft één feit mij, als
Nederlander, bijzonder getroffen en het is daarop dat ik een oogenblik de aandacht
wil vestigen.
In Nederland gold en geldt het als iets bijna onvergeeflijks voor een dichter, die
gedurende de onderdrukking der vrijheid en der persvrijheid in het bijzonder aan den
goeden kant heeft gestaan en wien het vernederend of onmenschelijk lot van zijn
landgenooten ter harte ging, indien hij niet tot in zijn poëzie toe blijk heeft gegeven
van zijn verzetsgezindheid, indien hij niet zijn Muze het gepantserd strijdkleed der
Amazonen heeft aangegord.
Hij moge dan als maatschappelijk mensch zijn vaderlandschen plicht hebben
vervuld, hij moge goed en soms bloed hebben geofferd voor de zaak der vrijheid en
der democratische beginselen, hij moge hebben gesaboteerd waar het maar mogelijk
was, - dit is niet voldoende: als dichter wordt van hem geëischt, dat hij dien geest
van weerstand nogmaals, en nu met kracht van woorden, zal hebben geopenbaard.
Het moet worden gezegd: velen hebben de schoonheid der litteraire kunst en haar
traditioneele vormen verwaarloosd of verzaakt terwille van een in de verte nog wel
met de kunst der letteren verwanten en van prosodische structuren gebruik makenden
vorm van appèl aan het geweten van het volk, dat men voor langzaam inslapen of
voor ver-
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zwakking van het verantwoordelijkheidsbesef wilde behoeden. Zij deinsden niet
terug voor een sentimenteele rhetorica, welke men vóór den oorlog zou hebben
verworpen, maar die nu van wege haar aangrijpend accent niet slechts wordt aanvaard
doch zelfs wordt beschouwd en bewonderd als de literatuur, die in tijd van nood
uitsluitend acceptabel is geweest.
Men zal begrijpen, hoe zeer ik dus was verrast door Aragons verzenbundels.
Immers, hij, die als een der vurigste en vermetelste leiders der maquisards, als een
overtuigd communist, heeft gestreden in de moeilijkste omstandigheden, waagde het
blijkens zijn gedichten niet, zijn hoogsten plicht als dichter ontrouw te worden: hij
bleef zich van zijn roeping en verantwoordelijkheid als kunstenaar voortdurend
bewust; hij wist dat hij, dichtend, een dichter zou moeten zijn en niet slechts een
door politieke drift of humanitair mededoogen gestuwd man, die in plaats van de
schoonheid aan de taal te ontlokken, er de verontwaardiging van den verdrukte, de
overredingskracht van den pleiter of de smartkreet van den machtelooze aan meent
te mogen en moeten opdringen. Aragons liefdeslyriek gewaagt van ontroeringen, die
van elken tijd en dus van buiten den tijd zijn, in dien zin, dat zij weliswaar in haar
verschijningsvormen verschillende schakeeringen der aan den tijd gebonden
werkelijkheid weerspiegelen, doch naar haar innerlijk wezen spanningen van eeuwigen
aard vertegenwoordigen als fundamenteele elementen van het menschelijk leven. En
ook voor zoover Aragons lyriek een reflex van den bitteren strijd opvangt, dien hij
doorleefde, blijft zij vervuld van den toon der zuiverste vervoering, streeft zij naar
de melodische verrukking van het smettelooze lied. Deze strijder is dichter zoodra
hij schrijft en heeft het niet gevoeld als een zonde tegen den nationalen en
internationalen geest, dat hij terzijde van den tijd aan zijn diepste kunstenaarsroeping
heeft gehoorzaamd.
Gedurende de bezetting van Nederland is er in het geheim veel poëzie gepubliceerd,
die niet tot de zoogenaamde verzetspoëzie behoort, maar het zijn vooral debutanten
geweest die van deze gelegenheid tot uitgeven gebruik hebben gemaakt, toen er geen
tijdschrift-redacties en poëziecritici waren, om hun onverantwoordelijke
publicatiebegeerte te breidelen of hun zelfoverschatting te gispen. Hierover dan ook
verder
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geen woord. Wèl wil ik de aandacht vragen voor twee groote gedichten, die, in den
tijd van kwellendsten nood en onverdraaglijkste ellende geschreven, eerst na de
bevrijding zijn verschenen, beide, ieder op eigen wijze, van een buiten dien tijd
geconcipieerde wereldbeschouwing blijk geven en bovendien met de volle toewijding,
welke het dichterschap vergt, zijn geschreven: Een Winterdageraad van A. Roland
Holst, en In het Atrium der Vestalinnen van Bertus Aafjes.
A. Roland Holst - het zal u bekend zijn - heeft sinds zijn bundel Voorbij de Wegen
een evolutie doorloopen, die hij zelf pleegt aan te duiden als een spiraalgang. Afkeer
van de wereld heeft hem eerst in romantische vlucht er van weggedreven naar de
gewesten van zijn verlangen, ver over zee gelegen of in zijn dichterlijke verbeelding
bestaand in een voortijd, toen in de wereld de baatzucht en de macht als
heerscheressen nog niet haar satanisch spel met de hulpelooze menschheid bedreven.
Diezelfde afkeer noopt hem later, zich met al zijn oorspronkelijke zielskracht te
confronteeren met die wereld, waarin hij dagelijks wordt gevangen gehouden. Met
een ander aspect is aldus het eerste thema zijner poëzie teruggekeerd. Het grandiose
gedicht, De Nederlaag, uit De wilde Kim, stelt hem oog in oog met zich zelf voor,
d.w.z. hij meet hetgeen hij krachtens zijn diepste wezen moet zijn met wat hij is
geworden krachtens zijn menschelijke creatuur. Uit het gedicht rijst een bijna
bovenmenschelijke tragedie der eenzaamheid omhoog. In de reeks korte en om een
vaste kern geconcipieerde gedichten uit Een Winter aan Zee wordt de wereld niet
meer ontweken, ook stelt hij er zich niet meer tegenover, doch hij betrekt de wereld
als een beeldende factor in zijn mystieke mythologie. Zoozeer is Roland Holst
doordrongen van de onverwoestbaarheid der oorspronkelijke zielskracht, dat hij de
wereld, waarin hij zich ternauwernood en slechts in oogenblikken van mystieke
genade kan doen gelden, durft zien als het ten ondergang gedoemde terwille van de
bestendiging dier zuivere vermogens, welke door haar worden aangetast en
ondermijnd.
Individueele erotische ervaringen, waarin de openbaring van die goddelijke kracht
door den dichter als een bindend maar tegelijk verlossend moment was verwacht,
doch waarin hij ten diepste was ontgoocheld, worden in Een
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Winter aan Zee vergroot en veralgemeend tot de tragiek van de menschelijke existentie
in deze van allen adel, trots, zuiverheid en schoonheid vervreemde wereld. Tot een
grootsche en weidsche, aangrijpende en profetische klacht is deze wereldvisie
geworden in het fragment Helena's Inkeer, een gedicht, dat Roland Holst nog in den
oorlog heeft uitgegeven en waaraan hij 25 jaar heeft gewerkt. Het eerste deel dateert
van 1918, het tweede van 1943. Wonderlijk mag het heeten, dat beide deelen
volkomen bij elkander aansluiten, alweer een bewijs hoe er in het dichterschap van
Holst geen sprake is van een ontwikkeling in den gewonen zin van dit woord, doch
alleen van een steeds sterker en rijper vermogen, het eeuwige en allesbeheerschende
thema van den mensch in de wereld te verwezenlijken op voortdurend grootscher
wijze en hier zelfs in een van dramatiek vervulden, door heftige spanningen bewogen,
vorm. Het verbeeldt de wraak, die de schoonheid neemt op een wereld die haar - de
eenige, die de geringheid van het tijdelijke te buiten gaat - verbant en veracht. Het
kan ons dan ook nauwelijks bevreemden, dat Holst daarna Een Winterdageraad heeft
geschreven, een gedicht, waarin het leven met zijn ziekte en sterven, met zijn
kleinmoedigheid en beperkten gezichtseinder, worden prijs gegeven voor een sterven,
dat leven is, voor een dood, die, komend van de overzijde, het bestaan aan dezen
kant tot vervoering weet te verhevigen, voor een helderen dood, zooals hij het zoo
onvergetelijk eenvoudig uitdrukt. Deze dood, die ook Boutens zoozeer bekend is
geweest, is de onverwoestbare zielskracht, die op haar kans wacht en dan het tijdelijk
en betrekkelijk bestaan overrompelt en neerdwingt, opdat zij er voor één godzalig
oogenblik in volle schoonheid regeeren kan, - een oogenblik van eeuwigheidsduur.
In zulke ervaringen herstelt zich het tot zelfvernedering geknecht leven en laat een
heugnis achter in den tijd die op deze eeuwigheidsbeleving volgt, zóó sterk, dat in
den dichter het vermogen kan ontwaken die eeuwigheid te bestendigen in den tijd,
in zijn gedicht, dat hij schrijft in een kamer die tot de wereld behoort en waar het
brood klaar ligt dat hij zal moeten snijden:
En in die stilte na het spelen uit den toren,
die nooit dan enkel in een droom gezien werd, brak
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de tijd weer in mij aan. Ik ging de glazen deuren
sluiten, en was alleen weer onder eigen dak,
en in die kamer, die ik niet meer kan vergeten.
Dan, met het laatste van die bladen op mijn schoot,
schreef ik, in de erker bij het westerraam gezeten,
er het gehoorde neer, en sneed het dagelijksch brood.

Op andere wijze dan Roland Holst in Een Winterdageraad heeft Bertus Aafjes het
probleem van het bovennatuurlijke in zijn betrekking tot het natuurlijke leven trachten
op te lossen, maar evenzeer als Holst in het gebied der verbeelding en niet in regionen,
die door het tijdsbewustzijn worden bepaald. De winterlijke afzondering, waarin
Aafjes zich het vorig jaar had teruggetrokken, heeft dezen dichter in versneld tempo
doen rijpen: de ongunstige tijdsomstandigheden hebben op zijn poëtische ontwikkeling
slechts ten gunste gewerkt; terzijde van al het actueele heeft hij zijn menschelijken
nood getoetst aan de grondwaarden van het leven en in een sfeer van heldere
herinnering is hij ingekeerd tot de bronnen van de bezieling, die het menschelijk
leven, boven een kleinen tijd uit, durend kunnen blijven voorzien van bevruchtende
kracht. Fragmenten van het groote epische gedicht, dat Aafjes zich heeft voorgenomen
te schrijven en dat hij reeds in zijn geheel heeft geconcipieerd, bracht hij uit zijn
Friesche ballingschap naar Amsterdam mee en een dier brokstukken, dat een op
zichzelfstaand thema behandelt, is afzonderlijk uitgegeven, ik bedoel: In het Atrium
der Vestalinnen. Een gedicht, dat als poëtische oorlogswinst mag worden beschouwd,
zoowel voor Aafjes als voor de Nederlandsche poëzie, want door In het Altrium der
Vestalinnen is Aafjes zoals Nijhoff het uitdrukte toen hij hem den Radermacher
Schorerprijs voor poëzie uitreikte, onze jongste meester in de dichtkunst gebleken.
Daar ik niet in détails wil treden aangaande de zuiver poëtische verdiensten van dit
fragment, dat van een bestendige en onverzwakte bezieling, een rijke, soepele
verbeeldingskracht en een in den toon verwezenlijkte levenswijsheid getuigt, leg ik
er, naar aanleiding van In het Atrium der Vestalinnen, nog eens den nadruk op, hoe
juist het element van tijdeloosheid aan de erotische problematiek, die van deze poëzie
het thema vormt, een naar eeuwige be-
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ginselen reikende beteekenis verleent. Het is alsof den tijd - en wélk een tijd! - de
kans niet gegund is, vat te krijgen op den dichter, wiens diepste bekommering, naast
vele van actueelen aard, de menschelijke ziel in haar betrekking tot het lichaam blijft,
al heeft hij zich in den tijd dat hij zich met dit tijdelooze bezig hield ook niet minder
dan anderen bekommerd, humaan en sociaal bekommerd, om het dagelijksch lot van
zijn medemensch. Maar wat hem als dichter het heftigst beweegt en voor hem als
dichter het zwaarste weegt, blijft de menschelijke nood en zijn, door geen tijd
bepaalde, zich slechts in den tijd openbarende en door den tijd mogelijke, tegenwicht
in het zielsdiep eeuwigheidsbesef. Dit besef als een erotischen droom te beleven, in
den afgrond van het lichamelijk en dus tijdelijk bestaan, is een geluk dat ons nog
altijd beschoren kan zijn. Terwijl de dichter dwaalt door den bouwval van den tempel
der Vestaalsche maagden in Rome, verheft de Muze haar stem in hem:
Ik zoek als gij, goddlijke priesteressen,
Een kuischheid die van deze aarde is,
Hartstochtelijk als de vlam der cypressen
En zuiver als het water en de lisch.
Ik zoek voorbij de purperen alkoven
Den ouden Eros, goddelijk en rein;
Ik wil zoo diep in het lichaam gelooven,
Tot waar zijn droomen ongeschonden zijn.
Voorbij aan eeuwen die zijn pracht verminken,
Voorbij aan weemoed en verzadiging,
Tot waar ik uit zijn helle bron kan drinken,
Bij de goden gezeten in den kring.
Apollo reikt zijn hoofd in de planeten,
En hij plant zijn voetzool naakt op den grond:
Ik wil mij nabuur van de sterren weten
En met de aarde één zijn in verbond.

Voortdurend op zoek naar iedere menschelijke kans op verlossing, nog in dit leven,
is het hem gelukt het doodsverlangen, waaraan hij te voren leed, in zichzelf te
overwinnen en in de erotische ervaring het ideaal van bovenzinnelijke kuischheid te
verbinden met de natuurlijke verlangens van
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het lichaam: zoo kan hij bekennen, dat de liefde, aardsch naar de lichamelijkheid
waardoor zij zich verwezenlijkt, hemelsch is door de zuiverheid, waarmee hij in haar
zielsverlossend vermogen gelooft.
D.A.M. BINNENDIJK
Amsterdam, December 1945.
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Zoek den mensch
Onderwerp voor enquête.
Ik wensch den schrijver van de rubriekwijding voor ‘Zoek den mensch’ in het eerste
nummer van N.V.T. geluk om zijn stukje. Een schrijver schrijft en schrijven is
inderdaad niet iets, maar zichzelven uitdrukken. Wij moeten dat ook in dit tijdschrift
doen, ook in de rubriek ‘Zoek den mensch’ en overal elders en altijd. Wij mogen
nergens en nooit meer lullen of blaaskens maken, wij moeten in eenvoud eerlijk voor
den dag komen. De tijd eischt het en dit klein landje, waar het nog schandaal verwekt
dat iemand hardop zegt wat hij heel zijn leven denkt en gebruikt als richtsnoer voor
al zijn daden, heeft het hoog noodig.
Richard Minne in ‘De Vlaamsche Gids’ begint systematisch met het begin, hij
geeft zijn indrukken over God. Ik heb er niets aan toe te voegen, maar het onderwerp
is niet uitgeput, we zijn nog niet zoo ver dat we onze meening moeten uiten over de
dictatuur, de U.N.O. en de U.N.N.R.A. Laten we eens eerlijk zeggen, wat we denken
over de werken van God. Het is niet zoo metaphysisch en nutteloos als het er uit ziet.
Zoudt gij, indien gij God waart, iets geschapen hebben? Ik zeer waarschijnlijk niet,
niemand en niets. Waarom niet? Uit egoïsme, gemakzucht, liefdeloosheid? Absoluut
niet. Uit liefde voor den mensch zou ik denzelfde niet geschapen hebben, uit liefde
voor hem al mijn sublieme plannen op zak gehouden. Ik ben dichter bij het
menschelijke, ik ben mijn vrienden nader wanneer zij deze utopische vraag
beantwoorden dan in de behandeling van de belangrijke en dringende problemen
van de gazet.
Wat zoudt gij doen indien gij God waart en tegen uw princiepen in geschapen hadt
en met de stukken zat en volmaaktheidshalve eenige correcties wilde aanbrengen
om uw reputatie te redden? Ik niet veel. Ik zou doodeenvoudig den bloeddruk van
den mensch
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veranderen, zoodanig dat dit individu bestendig in den gemoedstoestand zou leven
die de onze is na het nuttigen van enkele glazen goed bier, wijn of beters. Met dat
ééne détail zou ik me werkelijk God voelen, maar om de perfecte perfectie te bereiken
zou ik nog twee verbeteringen aanbrengen: al het levende zou voortkomen, door een
radicale vereenvoudiging en unificatie, uit een ei in harde schaal, waarvan ik de
maximumgrootte bepaal op die van een ganzenei, en al het levende zou slechts eetbaar
worden nadat het een natuurlijken dood zou zijn gestorven.
Al het overige is volgens mij goed en, laten we het eerlijk bekennen,
onvergelijkelijk schoon.
G.W.

De paal.
Indien ik het me goed herinner, spreekt Georges Duhamel in één van zijn werken, is het niet Le Prince Jaffar? -, over een moskee in het Nabije Oosten, met op de
binnenplaats een fonteintje, wier kleine bassin na eeuwen zóó grondig door het
stroomende water werd gepolijst, dat de reiziger, wanneer hij met de hand langs den
zijwand strijkt, den indruk der algeheele volmaaktheid ondergaat. Toen ik na de
lunch ter eere van de staatsprijslaureaten Minne en Decorte weer naar Antwerpen
spoorde, - noteer wel, dat ik me niet bij de geusdrinkers had aangesloten -, flitste er
achter het aquarium-achtige wagonvenster een paal voorbij, een doodgewone ijzeren
paal, wellicht bestemd om er de kabels voor de electrische hoogspanning aan vast
te klinken. Deze paal heeft mij Duhamel's hierboven geciteerde overweging grondiger
doen begrijpen en waardeeren, - ofschoon hier een eigenlijke vergelijking onmogelijk
is. Hij stond op de verhevenheid van den spoordijk, met den voet in een blok beton,
geheel versch en frisch in de roode menie. En achter dien paal niets dan de stralende,
ofschoon reeds eenigszins nevelige Meihemel van zes uur 's namiddags, met een
paar vlokkige kleine wolken. Verder niets. Die roode paal in de zon op het
pervencheblauw van den hemel bood zulk een beeld van onbetwistbare schoonheid,
dat ik me er een oogenblik door verrast voelde, een schoonheid, die me gedurende
een seconde de vreemde angstwekkende bekoring van een Delvaux of van sommige
jonge Engelsche surrealisten voor den geest riep, maar dan een surrealisme van een
hoogere orde, waaronder - beschroomd voor het absolute - de kunstenaar deze maal
geen titelbordje had zoeken te hangen, een glimp uit een andere wereld met vier
dimensies, vrij van symbolische wartaal, - dus ook geen ‘symbole phallique’ zooals
bij de Freudianen. Eén dier beelden, welke van vóór onze geboorte in onze ziel
schijnen te sluimeren en naar wier weemoedige schoonheid, expressie van de perfectie
en het absolute, we tot onzen laatsten dag blijven verlangen, ofschoon we er nu en
dan een vluchtige schaduw meenen van te ontwaren, - in de verre ijlte tusschen waken
en slapen of in één van die heel zeldzame oogenblikken, vervuld door een alom-
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vattend geluk, waartoe geen aanleiding bestaat?... Wie zal het zeggen?
Een verticale paal. Een blauwe hemel met een half uitgeveegde wolk. ‘Misschien
is de volmaaktheid wél van deze aarde’, zei ik tot mijn gezellin. ‘Of zou de
voortreffelijke Bordeaux, - tenzij het Bourgogne was -, uit ‘Le Mail’ zóó lang
nawerken?...
H.L.

De scheldkritiek
Onder de vele dingen die wij moeten veroveren op dezen tijd, die onmeedoogend
volkeren en geslachten door elkander heeft geschud en alle beschaafde conventies
(die een zoo groot comfort waren voor onze maatschappelijke houdingen en
verhoudingen) in onze handen heeft vernietigd, behoort de vesting van een
kunstcriterium. Onze kritiek is stuurloos, hier en daar aan persoonlijke standpunten
geankerd, doch zonder contact met den wereldtijd. Dat zal wel in meer landen nog,
voor onbepaalden duur, waar zijn, tot aan een ongeraden Oriënt de nieuwe schoonheid
rijst.
Maar wat men er intusschen ten onzent kan van zeggen, is dat zij er alles behalve
hartstochtelijk uitziet. En niet het minst bij onze jeugd. Of dat goed of kwaad is, laat
ik links. Ik constateer alleen. Onze jeugd is verschrikkelijk fijn gekamd. Mij
persoonlijk komt ze voor als te wijs, te beheerscht, of te berekend, en soms denk ik
van deze ingetogenheid, dat zij uit bitteren trots ontstaat. Wanneer ik mis ben hierin
kan het niet zijn uit gebrek aan liefde, want mij is de jeugd boven alles lief.
Maar ik heb andere tijden beleefd, tijden van geestdrift, passie, mateloozen
overmoed. Dat kan iemands oordeel benevelen. In elk geval jaagt het den pols op en
waant men zich in een heroïsche toovering, waar kunst haren schijn van adel op
schitterende wijze vertoont.
Tot de typische verschijnselen van dezen pathetischen tijd behoort de scheldkritiek.
De scheldkritiek heeft aan 't einde van de vorige eeuw op vele plaatsen
voortreffelijk gewoed. Ook in Nederland. De mokerslagen die Lodewijk van Deyssel
aan zekere tijdgenooten heeft toegediend, zijn in de geschiedenis van onze letteren
voorbeeldig. Zij zijn ook doelmatig geweest en veel geblankette goden werden erdoor
neergehaald. Zij kwamen dus te gepaster tijd. Maar dergelijke manier om de toen
‘actueele waarheid’ uit te vechten (en niets is wankelbaarder dan een actualiteit) zou
een geslacht later reeds letterlijk uit de mode geraken.

De meest krasse scheldkritiek
Die zal men toentertijd wel bij de Franschen vinden. Daarna treft men de stoutste
vieringen van een hoogmoed, die alles rondom zich verschroeit of verslindt. Een
eerste-rang schrijver als Léon Bloy heeft er zelf een specifiek genre op gebouwd,
waarbij hij ook zijn zuiver
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verbeeldingswerk heeft ingeschakeld. La femme pauvre staat, wat dat betreft, op het
niveau van zijn dagboekarbeid, als daar zijn Bloy devant les Cochons, le Mendiant
ingrat en dat zoo eigenaardig pamplettijdschrift le Pal. Hij tituleerde zichzelf op zijn
visietkaartjes: Entrepreneur de démolitions.
Zulke levensaccenten behoorden, aan het begin van de huidige eeuw, nog steeds
tot den vinnigsten tijdgeest.
En ik heb mij dan ook, onder het schrijven van ‘Het Ivoren Aapje’, plagiaten
gepermitteerd, die mij voor de uitbeelding van een mijner helden (de fanatieke Lieven
Lazare), als uitermate gunstig toeschenen. Met een stalen gezicht heb ik talrijke
uitlatingen van Leon Bloy woordelijk overgeschreven (netjes vertaald, moet ik
zeggen) en onder de pen of in den mond van mijn Lazare gelegd. Men heeft aan dat
Ivoren Aapje te weinig aandacht geleend om het op te merken.
Trouwens, ik ben de eenige niet geweest die zich aan zulke brutale diefstallen of
(wat misschien erger is) aan handige en goed gecamoufleerde aanpassingen schuldig
heeft gemaakt. Bloy is het prototype geweest van Morvieux, een personnage van het
tooneelstuk Albert Glatigny, door Catulle Mendès. Verder nog in Saint-Front, van
Barbot, in Le Kamtchatka, van Léon Daudet (personnage van Robert Scarpion), in
La Ronde des Fantômes, van Jean Faber (personnage van Mr Quoy), in Le Salon de
Mme Truphot, van Fernand Kolney (personnage van Jean Paraclet), in Curieuse, van
Sar Péladan, (personnage van Malaucène) in Le Termite, van Rosny aîné (personnage
van Ramoyre) en andere meer. Men ziet het: deze kletterende Trompette de Jéricho,
al heeft zij niet alle muren omver gehaald, heeft wijden weergalm gevonden in de
verbeelding van zijn tijdgenooten.
Ondertusschen had Leon Bloy het in die jaren meermaals aan den stok met Belgen.
Hij heeft Belgische weldoeners met klank uitgescholden. De meesten hebben het
hem kunnen vergeven. Of deden alsof.
Maar ik heb, uit de archieven van den heer Georges Rouzet, een Brusselschen
Bloy-specialist, een brief van Edmond Picard, den befaamden jurist, onder de oogen
gekregen. Picard was een kampioen die in 't schild een stekelvarken voerde, met
daarbij de leus: Je gêne. Dat hij zich aardig bij de paroxystische lyriek van Bloy wist
aan te passen bewijst de volgende passage, waarmede hij, na een beleden
ondankbaarheid, den Franschen geweldenaar begroet: ‘Illustre écrivain, aliéné énorme,
grandiose crapule, il me déplairait d'être en reste avec vous. Je suis ravi que vous
compreniez que si j'admire votre prodigieuse écriture, je tiens votre âme pour une
des plus fétides salopes de la prostitution littéraire et du maquerellage de la plume.
Si le petit Bernaert qui officie à vos côtés en garçon apothicaire et que j'ignore eut
vraiment pris part à votre dernier clystère confidentiel, dites-lui que lui fais aussi sa
part dans les coups de pieds au cul... enz.’
Hetgeen ik bij benadering en voor mijn eigen plezier vertaal aldus: ‘Doorluchtige
schrijver, ontzaglijke gek, grandioos krapul, 't ware
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mij leed als ik bij u ten achteren bleef. Begrijp dan, tot mijn verrukking, dat, zoo ik
uw reuzachtige letteren bewonder, ik tevens uw ziel voor een der walgelijkste slonsen
houd van den litterairen hoerenwinkel en de belletrische makrelenmarkt. Indien de
kleine Bernaert, die aan uw zijde voor apotheekjongen fungeert (en die mij totaal
onbekend is), waarlijk eenig deel heeft gehad in uw onlangs doorspoeld confidentieel
klisteer, geef hem de verzekering dat ik hem van harte het hem toekomend part
stampen gun in de voor uw eigen aars bestemde hoeveelheid... enz.’
Maar vertalen gaat niet. Elke taal heeft zijn eigen manier van schelden. Sui generis.
H.T.

Mozart, Beethoven en Bach
Mag ik verwijzen naar wat H. Lampo in het eerste nummer van N.V.T. over deze
drie schreef en er mijn variante tegenover stellen?
Mozart is nog aan de verscheurdheid van den mensch niet toe en hij zingt als een
engel. Beethoven worstelt met zijn verscheurdheid. Bach beheerscht zijn
verscheurdheid. Daarom is Beethoven ons slechts de liefste wanneer wij
onmannelijken troost behoeven. Maar met Mozart dansen wij naast of boven de
verscheurdheid. En met Bach wandelen wij met den zegevierenden stap van de
stoïcijnen in de zon en schaduw van het parthenon, die de helderste zon en de warmste
schaduw zijn. Bach is Mozart over Beethoven heen. Bach is de overwinning op de
verscheurdheden van Beethoven.
R.H.

Een oordeel lijk een ander
‘Avec Van de Woestijne (1878) se marque la reprise du goût classique (1903-1912);
il cherche la ligne au dessin pur.’ Van deze twee karakteristieken is de eerste verkeerd
in haar onvolledigheid, de andere gewoon nietswaardig. Jammer genoeg is het alles
wat de tegenwoordige meester van het comparatisme in Frankrijk, Paul Van Tieghem,
over den dichter te zeggen heeft in zijn ‘Histoire littéraire de l'Europe et de l'Amérique
de la Renaissance à nos jours’ (Paris, Colin 1941, blz. 332).
Waarschijnlijk is deze ‘Histoire littéraire’ de laatste poging van één enkel geleerde,
om een zoo uitgestrekt veld te bebouwen. Het heeft inderdaad weinig zin, gebrekkige
karakteristieken over wie weet hoeveel Europeesche en Amerikaansche auteurs de
wereld in te zenden. In de onmiddellijke omgeving van den boven aangehaalden zin
leest men dat Boutens een klaar en zuiver lyrisch dichter is en Van Langendonck de
beste van Gezelle's onmiddellijke opvolgers; hij leefde ‘en pleine nature, indépendant
de tout mouvement social; dans son unique volume de Vers (1900) se reconnaît
l'imitation des Français’. Er bestaat nochtans reeds een en andere mogelijkheid om
zich fatsoenlijk over de moderne Nederlandsche letterkunde te documenteeren.
R.F. LISSENS
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Vijgen na paschen
Enkele overwegingen van André Demedts in verband met mijn romanpoging Hélène
Defraye hebben Raymond Herreman in het harnas gejaagd, niet zoozeer omwille
van het afzonderlijke geval, dan wel ten bate van de geestelijke en zedelijke vrijheid
van den auteur, dien hij noch aan politieke overtuigingen of vooroordeelen, noch
aan om het even welk dogma wil gebonden zien, vermits een dergelijke gebondenheid
inderdaad in hooge mate de schuld draagt van de kleinburgerlijke genoegzaamheid,
die het oeuvre van de meeste onzer scribenten kenmerkt. Ik zelf kan me evenwel niet
zoo heel erg in Demedts' oordeel ergeren: hij neemt een duidelijke stelling in, zegt
ronduit, dat hij het werk uit het standpunt van den katholiek beschouwt, - wat zijn
zaak is -, en laat niet na zijn lezer te wijzen op al wat hij in den roman als
verdienstelijk beschouwt. Het staat eenieder vrij van zijn bespreking te aanvaarden
wat hem belieft. Ik vestig dan ook langs dezen weg, - mede ter stichting der lezers
van het N.V.T., - de aandacht van mijn voortreffelijken vriend en raadsman Raymond
Hereman op eenige hartelijke lieftalligheden, door recensenten ten mijnen koste,
doch tevens ten detrimente van de literatuur in het algemeen gedebiteerd, waarnaast
het proza van André Demedts mij een voorbeeld van wetenschappelijke objectiviteit
schijnt:
‘Waar de gezonde zinnelijkheid ophoudt en de zwijnerij begint, is ons niet meer
vanzelf duidelijk en de kerksche leer over de kuischheid, met haar hebraïschen inslag
is geen rem, even verderfelijk als zij is als de Joodsche popularisatie van de
wetenschap en de quasiwetenschap van het geslachtelijke’. Een beetje hooger: ‘De
hoofsche literatuur heeft ons geleerd, de vrouw en de liefde, de Joodsche, de vrouw
en de erotiek in het midden van het leven te plaatsen...’. Deze Rosenbergiaansche
poespas schreef een zekere Jan Demets in Balming (22-8-1943). Hij sneuvelde voor
outer en heerd op het Oostfront, verzekert men mij. Dies vergeef ik hem van harte.
In Nieuw Vlaanderen, van 9-10-1943, trof ik aan, insgelijks over Don Juan en de
laatste Nimf: ‘Toch moet ik dit boek, onvoorwaardelijk, afwijzen wegens een inhoud,
die het erotische te zeer op den voorgrond plaatst en vaak overbodig détailleert. Niet
alleen de katholieke levensbeschouwing, maar ook een goed begrepen
volksverbondenheid, verplichten er ons toe het litteraire overal te weren, waar het
de zedelijke gaafheid van ons volk dreigt te ondermijnen. Het leven kan niet worden
gecompartimenteerd en daarom is het noodzakelijk te waarschuwen tegen allen die
handelen, alsof ze, in naam der kunst, onze volksgezondheid mogen aantasten. Vergif
blijft vergif; de aantrekkelijke verpakking maakt den aanslag alleen misdadiger’.
Dixit R. Van de Moortel. Voor de micro van Reichssender Brüssel wijdde Emile
Buysse, op 10-9-1943, een àl te geestdriftige bespreking aan hetzelfde werkje, doch
wellicht bevreesd tè veel goeds over dergelijke ontaarde kunst verteld te hebben,
besloot hij zijn betoog met de woorden: ‘...ware het niet dat wij, bij het herlezen van
enkele passages beseften, dat dit proza, ondanks de kwaliteiten, zich toch op den
rand
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van de decadentie beweegt, een gecamoufleerde decadentie...’ En Joh. S.(acré) voegt
er in het (gestolen) Laatste Nieuws, van 2-9-1943, aan toe: ‘Bij nader toezien steekt
deze stijl zoo vol geraffineerde truks, dat zij (sic) werkelijk decadent aandoet’. In
verband met De Jeugd als Inspiratiebron moest natuurlijk ook Jan Demets zijn duit
in 't zakje doen: ‘Laten we toegeven, dat deze westersche (Engelsche en Fransche)
auteurs het dan ook wat gemakkelijker hebben dan de onze: zij hebben onder hun
werkelijke, hun eenerzijds biologisch en geestelijk verjoodsche, anderzijds in hun
verproletariseered levende jeugd die, de eene, alle variaties der erotiek als een
levensvulling en levenskunst huldigt, die de andere in de sexualiteit uit de ellende
der realiteit vlucht.’ (Balming, 28-11-1943.) De reeds geciteerde R. Van de Moortel
voelde deze maal niet zoozeer zijn volksverbondenheid, dan wel zijn lofwaardige
preutschheid in opstand komen: ‘Van de veertien besproken boeken (werk van Weyts,
Roelants, Daisne, Lebeau, De Vree, Delbeke, Gilliams, Berghen, Matthijs, Rosseels,
Van Hoogenbemt, Raymond Brulez), tot welker lectuur hij (uw dienaar) den lezer
wil aanzetten, zijn er ten minste zeven, die ik aan elk weldenkend mensch volstrekt
moet afraden: ik beklaag vooral de jongeren, die de gecondenseerde gorigheid van
al deze inhouden te verteren krijgen.’ (Nieuw Vlaanderen, 5-11-1944.) Het zal
niemand verwondering baren, dat Bert Ranke, de grijze eminentie der Vlaamsche
litteraire critiek in oorlogstijd, insgelijks ‘zijn woordje wenschte te placeeren’. Uit
het (gestolen) Laatste Nieuws, van 9-11-1943, copieer ik getrouw: ‘Men kijke slechts
naar de positief opvoedende kracht van de Hitlerjeugd in Duitschland. Maar daartoe
moet men natuurlijk van een kordaat “gemeen” standpunt uitgaan en niet zooals
Lampo van een vaag humanistische levensaanvaarding die exponent is van een
zuivere individualistische levensbeschouwing, die de wereldrevolutie van thans niet
zal overleven.’ Arme profeet! Sommigen zullen de uitvoerigheid mijner aanhalingen
als ‘vijgen na Paschen’ beschouwen. Zulks ware inderdaad het geval, moest de
litteraire critiek de mentaliteit der ‘nieuwe orde’ ondertusschen geheel hebben
afgezworen.
Doch maak je geen illusies. Zooeven krijg ik van den persdienst een uitknipsel uit
Streven, van Februari 1946, waarin Em. Janssens S.J., naar aanleiding van Julien
Kuypers' voortreffelijken roman Donderkoppen, tracht te bewijzen, dat ieder
humanisme buiten het Christendom (van de H. Roomsche Kerk) onmogelijk is,
evenmin als de aanbidders van Hitler buiten de litteraire verheerlijking van hun idool
en zijn leer eenig heil zagen. ‘Ontkomen aan de verleidelijke leuzen!’ schrijft hij.
‘Want een humanisme, erfgenaam van het christendom, aangekleefd en bevorderd
door een niet-geloovige, lijkt boerenbedrog. Elk waar humanisme voert, idealiseerend,
naar boven; de geest daarentegen van een ongeloovige - in een land en cultuur, van
het christendom onlangs nog doordeesemd - ziet moedwillig af van de onvervangbare
stuwing en verheffing. Ontkomen aan de oneerbiedige, laïciseerende
ongodsdienstigheid, die, met het scherm van het
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vergankelijke, de eeuwige, eindelooze schoonheid verbergt voor onze oogen!’ Dus,
de eenige oplossing: en leuke auto-da-fe, naar nazistisch recept. Gide, Malraux,
Roger Martin du Gard, Jules Romains, Georges Duhamel, Aldous Huxley, Charles
Morgan, Hemmingway, Thomas Mann, Steinbeck, Vercors, Aragon, Lawrence en
bij ons Vermeylen, Teirlinck, Buysse, Walschap (natuurlijk!), Van Aken, Decorte,
Elsschot en alleman à la chaudière, den ketel in... Maar wat zullen de overblijvenden
zich op de congressen van de P.E.N.-club en de bijeenkomsten van de Vereeniging
van Letterkundigen met hun tweeën of hun drieën gruwelijk vervelen!...
H.L.

Over vadertje staat, gespletenheid en het aardsche slijk.
Er werd reeds vaak genoeg, en soms niet zonder eenige bitterheid, gewezen op het
feit dat België voor de schrijvers zoowat het land der onbegrensde (on)mogelijkheden
is. Het is inderdaad vooralsnog niet bewezen dat een schrijver hier te lande zich op
zijn werk een bestaan zou kunnen bouwen. De meest materieel aangelegde kunstenaar
zal de literatuur beoefenen als een bijverdienste, als een soort gecumuleerde
betrekking, die tegelijkertijd een bron van betrekkelijk persoonlijke vreugde is, en
waar hij, net als de man die postzegels verzamelt, de uren aan offert die naar de letter
van de wet (8 uren arbeid plus 8 uren vrije tijd plus 8 uren verdiende en vereischte
slaap) bij den wiskundigen factor 2×8 van vrije tijd en slaap thuis hooren. Er wordt
duchtig in het luchtledige geschermd met vage ontwerpen over Staatstoelagen naar
Zwitsersch model, over Artistieke Steunfondsen en Comités die (natuurlijk) van hun
vernederend kleedje zouden worden ontdaan.
Ik mag den Staat wel. De Russen noemen hem Vadertje en er liggen geen redenen
voor de hand om hem uitsluitend door den bril van den belastingbetaler te bekijken.
Maar al die ontwerpen stemmen me wel eenigszins sceptisch. Het is een traditioneele
onhebbelijkheid van ons Vadertje, op den vroegtijdigen dood van zijn kinderen te
speculeeren. De jonge beambte, die in zijn patronaal huishouden een baantje
aanvaardt, weet dat hij, als hij er in slaagt het record van Shaw te benaderen, een
goede wedde en een goed pensioen zal hebben. Hetzelfde kan van de vaderlijke
toelagen en prijzen worden gezegd. Je kan van Vadertje zoo veel prijzen krijgen als
je wil, nadat je eenmaal zoo veel geld verdiend hebt dat je de prijzen missen kunt.
Op het gebied der literaire prestaties is de huidige toestand aldus, dat alleen de
welstellenden of de vertwijfelde hongerlijders zich geheel aan het plegen van literatuur
kunnen wijden. Niet zoozeer kwantitatief dan wel kwalitatief impliceert dit
verschijnsel een schadelijke beperktheid. De rest is toemaat, om Hamlet te
parafraseeren. Vlaanderen herbergt een legioen menschen, die ergens op kantoor
hun dagelijksch brood verdienen, en die hun artistieke opwellingen of ambities tijdens
de beruchte 2×8 afreageeren.
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Men zou deze halfbaksche toestand gemakkelijk aan de basis kunnen leggen van de
minderwaardige positie die de Vlaamsche romanproductie op de internationale markt
bekleedt. Waarom heeft Vlaanderen het sterkste wielrennerskorps van de geheele
wereld? Omdat Vlaanderen aan een goed en sterk renner een goed bestaan kan bieden.
Laat de dagbladen, de chocolademerken en de brouwerijen hun handen van de
wielersport aftrekken, en het rennerskorps zal op tragische wijze de wet van het
hellend vlak ondergaan.
M.R. heeft schoon geschreven over de dagtaak die in zijn geest en in zijn gemoed
een vreemde gespletenheid laat, en die hem twijfelen doet tusschen de waarheid van
Mauriac en zijn persoonlijke noodruft. Ik zal niet doen als M.R. en in die woorden
niet eenige zelfverheerlijking zoeken, ofschoon zij er volgens zijn eigen procédé
voldoende stof toe bieden. Maar ik meen dat hij het probleem, in alle eerlijkheid des
onschulds, in een valsch daglicht heeft gesteld. Voor een waarachtig schrijver blijft
de gespletenheid dagtaak-kunst in laatste instantie niet bestaan. Wel blijft de
gespletenheid geldzuchtkunst bestaan. Men kan de dagtaak, hoofdbron van de
inkomsten die het dagelijksch brood verschaffen, het volledig overwicht laten behalen.
Maar men moet zich weten te beperken. Men moet weten te offeren, indien men
meent dat er van offeren sprake is. Men moet, als men door zijn dagtaak 15.000 fr
per maand kan verdienen indien men zich met haar en huid aan die dagtaak geeft,
men moet dan, zeg ik, den moed hebben om met 5.000 fr genoegen te nemen. Om
in Vlaanderen een goed en vruchtbaar schrijver te zijn, dient men den moed der
bescheidenheid te bezitten.
P.V.A.

Pampoes, Pampoezeke
In het Maartnummer van ‘De Vlaamsche Gids’ schrijft J. (Karel Jonckheere?) over
den eigennaam Pampoes, Pampoezeken, dien hij in den jongsten tijd tweemaal
aangetroffen heeft, in novellen van L. Cantens en J. Kuypers. Hij vraagt zich af waar
deze naam vandaan komt en hij meent het gevonden te hebben: uit ‘Twee Vrienden’
van Vermeylen!
Er is kwader gezelschap dan dat van onzen grooten, betreurden vriend. Zoodat ik
geen bezwaar zou hebben tegen de ‘ontdekking’ van Jonckheere, indien zij maar
eenigszins met de waarheid strookte.
Pampoes of Pampoezeke (n) is, voor mijn gevoel, onbetwistbaar een meisjesnaam.
Dat een Antwerpenaar hem op een man toepast, acht ik gewoonweg schandelijk. Het
geldt hier immers een troetelnaam waarvan ik haast zeker ben dat hij nog in gebruik
is. In alle geval is het een juweelig woord, een woord om te streelen, met zijn
alliteratie en zijn spel van klanken en geruischen...
Philologen zoeken wellicht eenig verband met pampelen of pamperen (opkweeken,
koesteren, teedertjes verzorgen - Westvl., zie De Bo en Loquela: gepamperd worden
van moeder. Het woordje
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poes zelf wordt in etymologische woordenboeken als een onomatopee beschouwd.
Persoonlijk voel ik dan ook meer voor den uitleg van Vermeylen, op pagina 53
van zijn roman: ‘...om haar poezele vormen was ze spoedig Poes geworden, vandaar
Pampoes, Pampoezeken’.
Onze vriend Jonckheere - een magere sprinkhaan uit de zandige duinstreek! - denkt
hierbij wellicht aan Brabantsche of Rubensiaansche weelderigheid. In dit geval zou
hij het echter verkeerd voor hebben. Want ik heb mijn bron teruggevonden en deze
bron is Brugsch.
Wie het Breviarium der Vlaamsche Lyriek, van Marnix Gijsen, opslaat, vindt er
op bladzijde 212 de ‘Sotte Amoureusheyt’ van Anthonis de Roovere. De aanhef luidt
als volgt:
Ick heete Pantken; mijn lief: Pampoeseken;
Die gheerne een croeseken
Licht met vruechden, daert niet en gheeft.

Men zal het den schrijver van ‘De Minneborre’, een novelle waarvan de handeling
in den Spaanschen tijd voorvalt, niet kwalijk nemen dat hij, ter wille van de historische
kleur, beroep deed op een auteur uit dien tijd. Evenmin als wij het een spotvogel als
Jonckheere kwalijk zouden nemen indien hij in zijn geboortestreek met dit eeuwenoud
koozewoord eens een proefje nam. In alle eer en deugd, natuurlijk, met louter
philologische bedoelingen!
J.K.

Staatsmanna als twistappel.
Zooals de lezer weet, werd de Driejaarlijksche Prijs voor den Roman toegekend aan
Richard Minne. Alle juryuitspraken, zoowel deze die het schoonste meiske van
West-Vlaanderen ontdekt, als degene die den Nobelprijs toekent, worden steeds
becritiseerd. Van daar polemieken zooals deze die L.B. in ‘De Roode Vaan’ als
challenger tegen Raymond Herreman in de ‘Vooruit’ doet optreden en Piet Van Aken
in ‘De Faun’ de heroïsche verklaring doet neerpennen: ‘Ik ben er trotsch op, dat ik
als een Engelschman verliezende kan winnen’.
Deze polemieken kunnen leerrijk worden over de opvattingen die heerschen, niet
alleen over het toekennen van letterkundige prijzen in het algemeen, maar ook over
de mogelijkheid van het bestaan eener objectieve, zuiver litteraire, qualitatieve kritiek.
Dit probleem is nu wel niet zoo gewichtig als Kant's betoog ‘over de onmogelijkheid
van een cosmologisch bewijs van het bestaan Gods’, maar blijft daarom toch niet
van alle belang ontbloot...
Gesteld dat de heeren juryleden afstand willen doen van hun persoonlijke, sociale,
godsdienstige, politieke, ethische overtuigingen; hoe zal men een algemeen geldig,
zuiver litterair criterium opstellen? Moet dit laatste worden opgevat als: de grootste
gemeene deeler tusschen de uiteenloopende, aesthetische opvattingen? Maar
gewoonlijk zijn het precies de afwijkende, ongemeenzame factoren die de

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

232
oorspronkelijkheid en meteen de beteekenis uitmaken van den kunstenaar!
Ons besluit blijft weinig bemoedigend: als eenige uitkomst voor de verdeeling
van het staatsmanna stellen we voor dit, zooals de rechter van Rabelais deed, door
het, boven den litterairen strijd verheven, dobbelspel te doen toekennen.
R.B.

Streng voorbehoud...
Indien de critici, die zich om fatsoenlijkheidsoverwegingen ergeren in mijn werk,
werkelijk geen hypocriten, doch eerlijke menschen zijn, dan beklaag ik hun liefje of
hun vrouw.
H.L.

Vorm en inhoud
Mijn vriend Toussaint van Boelaere heeft mij in deze rubriek lichtjes onder handen
genomen, omdat ik ergens de auteurs die het ‘woord koesteren’ als een ornament,
tegenover anderen heb gesteld bij wie de inhoud primeert. En hij verklaart, dat hij
tot nog toe niet heeft kunnen begrijpen, dat er een inhoud kon bestaan zonder een
vorm en een vorm zonder inhoud. Als hij een oogenblik zijn eigen verklaring wil
doorgronden, zal hij wel toegeven, dat zij vorm heeft maar geen inhoud. Zij is een
spel met woorden, een spelen op de woorden, en in 't beste geval een nogal
gemakkelijk te ontraadselen drogreden. Het wordt ernstiger als T.v.B. verder schrijft,
‘dat juist hij, die zich het meest om den inhoud bekommert, het meest den vorm
verzorgt’; als die affirmatie den vorm kreeg van een wensch, zoo: ‘dat hij, die zich
om den inhoud bekommert, goed zal doen den vorm te verzorgen’, dan zou ik ze
gaarne onderschrijven, in de vaste overtuiging, dat de vorm een noodzakelijk
bestanddeel is van het kunstwerk; en ik schaar mij aan de zijde van mijn opponent
als hij het à peu près, het vormgebrekkige, het anorganische van de hand wijst. Ik
wantrouw echter weer ten zeerste zijn uitspraak, dat wie den vorm beheerscht ook
heerscht over een inhoud. Wie zal niet toegeven, dat wij ons reeds dikwijls eenigen
tijd hebben vergaapt aan een voortreffelijk kleedje waaronder naderhand slechts een
ledepop bleek geborgen te zijn?
Dat T.v.B. dan ook nog het ‘gezond verstand’ tegen ‘more brains’ inroept, kan
maar als spel bedoeld zijn. Wie was het, die als definitie van ‘gezond verstand’ opgaf:
‘het tegenovergestelde van verstand’?
Over den grond van de quaestie vorm-en-inhoud zou ik bondig en bij wijze van
voorbeeld deze vragen willen stellen, die mijn persoonlijk oordeel inhouden: Is niet
de jongere van de Woestijne, de meest gegeerde, de bijna alleen gekende en door de
beginnelingen uitsluitend geciteerde, deze van ‘Een snede vleesch op deze snede
brood’, en ‘Ik bind u binnen 't woord...’, een oneindig minder groot dichter dan die
van ‘De Modderen Man’ en de latere bundels,
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waar men achter den schoonen vorm mag gaan kijken zonder het gedicht moe te
worden? Hebben wij niet zooeven een periode van woordkunst-om-het-woord
doorgemaakt, en bewonderend gestaan voor wat ons tien jaren later geen belang
meer kon inboezemen? Heeft T.v.B. niet een diepen indruk ondergaan van Marnix
Gijsen's gedicht in het eerst nummer van N.V.T., een gedicht, waarvan ik naar den
vorm wel iets zou af te dingen hebben, als ik niet bij de keel en bij de brains werd
vastgegrepen door het menschelijk avontuur dat er mij uit toeroept?
Want T.v.B. heeft goed ten slotte een bitsigen troef uit te spelen tegen de
kunstenaars die meer om de ethiek dan om de aesthetiek zijn begaan, en aan deze
neiging de vele prullaria uit de laatste jaren in de Vlaamsche literatuur toe te schrijven.
Willen wij de prullaria eens opsommen uit den tijd van een paar oudere geslachten,
dat van Van Nu en Straks meegerekend, dat toch vooral waarde heeft in de mate van
zijn ethiek en zijn brains, voor zoover, dat geef ik toe, die ethiek en die brains niet
stuntelig werden verwoord, maar met uitsluiting van de schoon verwoorde geestelijke
en ethische prullaria? Ik wil in een kunstwerk ook kunnen binnen gaan en ik neem
allang met de façade geen vrede meer. Laat er ons dan over ééns worden, dat er geen
kunstwerk mogelijk is zonder vorm en inhoud, maar dat er veel vorm wordt
geschreven zonder inhoud, en, helaas, ook wel inhoud zonder vorm.
R.H.

Diogenes en het aforisme
Toen ik op Diogenes' ton klopte, kreeg ik geen antwoord. En toen ik naar binnen
keek, bemerkte ik dat de wijze zijn lamp uit had geblazen.
- Diogenes, vroeg ik, zoek je dan de mens niet meer?
- Nee, antwoordde zijn stem, ik zoek aforismen voor het Nieuwe Vlaamse
Tijdschrift.
- Hoe kan dat ene zonder het andere, meester?
- Zoon, je beseft pas de zeldzame waarde van het aforisme, en de courante
onbelangrijkheid van menselijke omgang, wanneer je eens na wilt rekenen, hoe
weinig van het eerstgenoemde je uit het laatstgenoemde kunt verzamelen.

Het tweede postulaat van Diogenes: de primauteit van het positieve
Diogenes en Kritias zonnen zich op het terras van het ‘Café des Arts’, te Athene, en
lezen elk hun abonnénommer van het N.V.T.
Kritias: Die poëzie van Shakespeare is lelijk, dwaas en vervelend als geen tweede.
Ik zal daarover in de ‘Purgator’ een artikel schrijven.
Diogenes: Kellner, breng een bakje.
Kritias: Waartoe een bakje, meester?
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Diogenes: Voor je overtollige gal, zoon.
De kellner brengt het bakje; Kritias, vrij onwennig, doet als hem geraden.
Kritias: Vindt u die Shakespeare dan mooi, meester?
Diogenes: Nee. Maar verscheiden achtbare, d.w.z. eerlijke en voldoend verstandige
burgers, ook enkele zulke slaven, van Athene, wèl.
Kritias: En u wenst die niet te krenken?
Diogenes: Dat is mijn laatste zorg.
Kritias: Dan vindt u dat ieder kleuren en geuren naar zijn smaak kan keuren?
Diogenes: Zeker niet... Zeg me, zoon, welke kleur die cypres daar heeft?
Kritias: Die cypres heeft de kleur van smaragd, meester.
Diogenes: Zo zie ik hem ook. Maar een daltonist zou hier van toermalijn spreken.
En stel nu eens dat Prof. Dalton ons niet had geleerd dat dit verschil aan ons oog ligt,
wat zou daarvan het gevolg wezen?
Kritias: De mensen zouden in twee kampen zijn verdeeld, de roden en de groenen.
Diogenes: Juist. En toch moet, voor Zeus, die cypres of rood of groen zijn of een
andere kleur hebben en slechts éne, aangezien een waarheid niet het bestaan van een
andere waarheid kan toelaten waardoor ze zou worden uitgesloten. Als Kritias Kritias
is kan hij niet Diogenes zijn. Evenzo moet, voor Zeus, Shakespeare of goede of
slechte poëzie hebben geschreven, en aangezien Prof. Dalton ons daarover nog niet
heeft ingelicht, staat de vraag open wie of gelijk heeft: Kritias of...
Kritias: ...of die burgers en slaven? U gelooft toch niet dat de waarheid wordt
bewezen door het meerderheidsgetal van die ze als zó aanvaarden, meester?
Diogenes: Nee, ik ben niet zo parlementair-democratisch, zoon, al kan de wet van
de grote getallen ook in menselijke aangelegenheden een aanwijzing geven. Maar
de geschiedenis bewijst dat vergissingen hier niet buitengesloten bleven.
Kritias: Dus was het mij principieel veroorloofd te zeggen dat ik Shakespeare een
knoeier vind?
Diogenes: Je hebt gezegd dat hij dat is, zoon, niet dat jij dat maar vindt.
Kritias: Geeft u die burgers en slaven dan ook ongelijk wanneer ze, absoluut, het
tegenovergestelde beweren?
Diogenes: Nee, zoon, en precies op grond van dat tegenovergestelde niet... Zeg
me, Kritias, wie bezit de opperste waarheid en wijsheid in en van het Heelal?
Kritias: Zeus, vanzelf.
Diogenes: En waarvan is die het zinnebeeld, van het positieve, of van het negatieve?
Kritias: Natuurlijk van het positieve, want zoniet zou er niets zijn, ook Hijzelf
niet.
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Diogenes: Zeer juist. Daarom staat het leven boven de dood, de zon boven de
duisternis, het schone boven het lelijke. Welnu, om die reden geef ik aan de liefde,
als positieve macht, een betekenis die onverschilligheid of haat, wat negatieve machten
zijn, niet kunnen hebben. De burger of de slaaf, wanneer hij voldoend ontwikkeld
of begaafd is en mij eerlijk bekent, van ontroering gebeefd te hebben voor de
schoonheid van een Shakespeare, moet en wil ik daarom geloven, ook als ik en jij
koud zijn gebleven, wellicht door een gebrekkige bloedsomloop. De magazijnen
onzer ziel laten niet toe, dat we allen voor alles gelijkelijk ontvankelijk zouden wezen.
Kritias is dromerig geworden. Hij drinkt een slokje van zijn glas Epsomwijn.
Kritias: Wat moet ik dan in de ‘Purgator’ schrijven, meester?
Diogenes: Niets, heel Athene hoeft niet te weten dat je daltonist bent. Of... heb je
misschien ook iets moois in het N.V.T. gevonden?
Kritias: Jawel, een short-story van een zekere Goethe.
Diogenes: Wel, probeer eens aan de hand van je eerlijke en redelijke ontroering,
de dus onbetwijfelbare schoonheid van dat stukje, dat ik trouwens nog niet heb
gelezen, maar dat zal ik nu met vlijt doen, aan te tonen. En stuur dat artikel aan de
‘Toekomstpost’... Adieu, Kritias!
J.D.

Het existentialisme
Het jongste ‘isme’ is het existentialisme. Het surrealisme wordt dus beschouwd als
te hebben uitgedaan. Tijdens den oorlog is immers gebleken dat de realiteit
surrealistischer kon zijn dan de intenste droombeelden van de surrealistische meesters
zelf. Niettemin is onlangs een belangrijk werk over ‘L'Histoire du Surréalisme’
verschenen, waaruit blijkt dat het voorlaatste ‘isme’ het wel nog een tijdje zal
uithouden, indien het inderdaad het onderspit zal moeten delven.
Het existentialisme wordt beleden door een groepje schrijvers en wijsgeerig
aangelegden, die allesbehalve wars zijn voor politieke bespiegelingen, onder wie
vooral Jean-Paul Sartre, Albert Camus en Jean Grenier op den voorgrond treden.
Maar reeds in 1939 had o.m. Maritain in ‘sept leçons sur l'être’ en in ‘quatre leçons
sur l'esprit dans sa condition charnelle’ de grondslagen voor de nieuwe philosophische
existentieleer gelegd. In 1943 en 1944 verschenen echter de belangrijkste documenten
over de betrokken leer, en wel van de hand van Berdiaeff (Cinq médiations sur
l'existence), Camus (Le Mythe de Sisyphe), Sartre (l'Etre et le Néant). Eigenlijk
beteekent het existentialisme een terugkeer tot een soort rationeel individualisme:
niet het feit van het bestaan, maar de bestaanswijze, de bestaansvoorwaarde zelf, is
hoofdzaak. Hoe de mensch bestaat, niet wààrom hij bestaat. Het realisme van het
levenverschijnsel, niet de metaphysiek van het levensdoel.
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De voorloopers
Reeds onder den invloed van Kierkegaard (sedert enkelen tijd zeer in de mode) en
van Nietzsche hadden de problemen, die den mensch worden gesteld, een acuteren
vorm gekregen, en was de armzaligheid gebleken van de oplossingen, die katholicisme
en marxisme proneerden. Oplossingen, los van den persoon en van den tijd, konden
niet langer den gevoelsmensch en het redelijk schepsel Gods bevredigen. Niet in het
bovenmenschelijke en in het tijdelooze diende het antwoord gezocht op vraagstukken,
die op het oogenblik en op het concrete betrekking hebben. Zoodat de beteekenis
van de gewijzigde philosophische richtlijn kon worden waargenomen uit het feit, dat
voortaan het vraagstuk niet meer gold: de dood; maar: ik sterf (Bernard Groethuysen).
Op die wijze hebben de voorloopers van de existentialistische leering opnieuw
een philosophisch bestaan verleend aan termen, zoo als verbintenis, getrouwheid en
angst, die totdusver tot den woordenschat van den romanschrijver hadden behoord.
Zoodoende had de roman, met zijn zin voor de levensrealiteit, ditmaal de
wijsgeerigheid drastisch beïnvloed. Zoodat ook in het wijsgeerig denken het abstracte
het voor het concrete had afgelegd.

Het element van bestendigheid
Onze intelligente nieuwsgierigheid, meent het existentialisme, stelt zich niet ten doel
dat wij vast zouden hechten aan verschijnselen die niet meer terug zullen keeren,
maar dat wij, los van die onzakelijkheden, tijdgenoot zouden worden van onze
tijdgenooten of van een levend wezen uit vroegeren tijd, waarbij wij het lokale en
het anecdotische, het tijdstondige en het folkloristische, alsof het afval ware van het
leven, van ons afzetten, om alleen met het permanente rekening te houden, met wat
blijft boven tijd en persoon. Op die wijze treedt het eeuwig humane tot ons, en worden
wij rijk aan elkendeens leven. Aan den eenen kant bestaat het wezen buiten het
bestaan, buiten het eigen leven, niet - evenmin als een inhoud bestaat buiten den
vorm. Maar aan den anderen kant volstaat op zichzelf het spectakel van het leven.
Doet inderdaad de levenbeschrijving van een Rimbaud, een Nietzsche, een Van Gogh
ons niet tegelijkertijd aan de hand de vraag en het antwoord voor onze belangstelling
in 's menschen bestaan? (Jean Wahl).
Het existentialisme kan men zich op christelijken, nietzscheaanschen,
traditionalistischen en revolutionairen grondslag indenken. Althans als een algemeene
theorie met zulken inslag. Het is dus als een ontplofbare stof, samengesteld uit
menschelijk individueele elementen, die, bij ontploffing, vuur en vlam en kogels
naar alle windhoeken uit kan slaan. Een aanslag dus uit zuiver subjectieve
levensopvatting.
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De oppositie
Dat de leer bestreden en verafschuwd wordt door katholicisme en marxisme, die
teeren op metaphysieke of sociologische constanten, die louter stelsels zijn door de
more brains-bezitters, het individueele en pathetische leven ten spijt, ontworpen en
uitgedacht, laat zich dan ook redematig begrijpen. De mensch als levend, handelend
en lijdend wezen, onderworpen aan de wet van leed en vreugd, wordt via de literatuur
op die wijze terug ingevoerd in de sfeer van de wijsgeerigheid. Tevens wordt de
nieuwe waarheid gehuldigd, nl. dat elk bepaald, concreet en individueel wezen zijn
eigen waarheid bezit, en één waarheid slechts een bepaald concreet en individueel
wezen geldt. Zoodat elk wezen een object van literaire en wijsgeerige structuurstudie
kan zijn: al deze studies kunnen dan aanleiding zijn tot een nieuwe wetenschap, den
levenden mensch gewijd. Een wetenschap, die zich uit het leven zou verheffen, te
midden van het leven zou staan en niet, als andere takken van wetenschap, zou
zweven in het luchtledige van de redeneerkunst of zoek zou zijn geraakt onder het
gewicht der steenen kennis - of der steenen gedachten - waar Hugo Verriest het al
over had.
Zoo heb ik het existentialisme ‘geroken’ uit enkele zeer fragmentarische artikels,
die ons in onze Brusselsche afzondering mochten bereiken. Ik las ze met bijzondere
gretigheid: ze voerden mij terug tot immanente opvattingen, mijn generatie
aangeboren, en sedert in bloed en nieren bijgebleven: het geestesindividualisme, dat
het vaste ciment der gemeenschapskunst en der saâmhoorigheidsgedachte uitmaakt.
Sereene en kruidige levenshouding, welke één moment voor dood werd verklaard
door hen, die onverhoeds de nazi- en de nieuwe orde-ideologie (frazeologie) heeft
aangegrepen, als een onafwijsbaar licht op den weg van het zelfbelang.
T.V.B.

Verordnung onzeres lijders
Nu is het aan ons! Den tienden Mei 1940 was het aan de eenen om de anderen te
vervolgen. Na vijf eeuwen was het aan de anderen om paria's te maken van de eenen.
Nu echter is het aan ons.
Ons ben ik. Ik ben allen. Ik ben de Lijder. Ik ben de Toeziener, de Onderganer,
de Walger. Ik ben de inerte Revolutiestoker, de niets aanrakende Beeldenstormer.
Ik ben de trompetter zonder klaroen. Ik bazuin bloed door mijn lichaam. De klanken
sterven uit in mijn zenuwcellen, niemand hoort ze en allen sidderen. Ik heb den
wereld afgebroken achter den rug van eenieder. Hij bestaat nog uitsluitend in den
waan van de realisten. Reeds zien de fantasten het Niet. Ik heb de idealen afgeschoten.
De stukken worden gemalen in het brood van de volgende bedeeling, het overschot
wordt geschonken aan het Werk van den Vrijen Tijd.
Het uur is bijgevolg ernstig. Daarop roep ik niemand op. In aantocht is het leger
ten getale van één enkel onzijdig wezen van wisse-
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lend geslacht, bekleed met alle graden van generaal tot piot, gebrandmerkt met alle
kruisen, gelauwerd met rantsoenbons, vereerd met het ordelint van de Vuile Figaret,
officier van het legioen van de Zwarte Markt, van de orde van de Verklikkers, de
grootorde van de Inquisiteurs, den Bond van het Heilig Hart, enz., enz.: het Mensch.
O keer den rug, o wend u af, o vind uzelven, o splits uw atoom en ontplof in de
Anarchie. Er is geen orde, er is geen rechter, er is geen misdaad, er is geen kwaad.
Gij alleen zijt en ik heb u lief! Laat mij gerust!
De Lijder.
G.W.

Modeschrijvers.
Een auteur die in de mode komt, doet me soms onweerstaanbaar denken aan een aap
in den dierentuin: ook hij klimt op langs de tralies van zijn eigen begrensdheid. En
om in ditzelfde verband een uitspraak van Aldous Huxley over de dictators te
plagieeren: hoe hooger hij klautert, hoe beter men zijn schamel bloot achterste kan
zien.
H.L.

Litteratuur en goede zeden.
Naar aanleiding van kleinzielige kritiek op een nieuwen belangrijken roman, is
Raymond Herreman in de bres gesprongen om het goede recht te verdedigen van
den schrijver om ook zulke onderwerpen te behandelen die klaarblijkelijk behooren
tot het domein der fantaisistische erotiek.
In waarheid mag gezegd worden dat de meest ‘gedurfde’ bladzijden onzer
hedendaagsche Vlaamsche auteurs toch nog altijd zeer braaf en schuchter lijken, zoo
men ze vergelijkt met hetgeen Latijnsche, Fransche en Anglosaksische schrijvers
vóór de verbeelding van den lezer opwekken.
Een andere overweging is deze: dat onze jeugd, zoowel op den buiten als in de
stad, niet wacht tot ze de romans van Herman Teirlinck en Gerard Walschap, alsmede
de verzen van Bert de Corte heeft gelezen, om zulke levenservaring te zoeken die
zij nuttig en aangenaam acht.
Ook Goethe had, bij het verschijnen van zijn Werther, zich te verweeren tegen het
verwijt dat zijn werk verderfelijk was voor de jeugd. Hij deed het met volgend treffend
betoog: ‘Es musste schlimm zugehen, wenn ein Buch immoralischer wirken sollte,
als das Leben selber, das täglich die skandelösen Szenen in Ueberfluss, wo nicht vor
unseren Augen, doch vor unseren Ohren entwickelt. Selbst bei Kindern braucht man
wegen den Wirkungen eines Buches oder Theaterstückes keineswegs so ängstlich
zu sein. Das tägliche Leben ist, wie gesagt, lehrreicher als das wirksamste Buch’.
R.B.
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Er was eens een man, die zeker wist dat hij in zijn leven iets zeer schoons had
meegemaakt, doch hij kon zich niet meer herinneren wat het was geweest.
Toen vertelde iemand hem dat wie zich ophing de gansche film van zijn beste
levensmomenten opnieuw zag afrollen. Waarop de man besloot zelfmoord te plegen.
Hij verhing zich en vond inderdaad terug wat hem had geobsedeerd. Diep gelukkig
voelde hij zich. Maar de koord brak en hij leefde weer.
En hij wilde een tweede maal zijn schoon moment verwezenlijken, maar het
ontgoochelde hem en hij was bedroefd. Uit wanhoop verhing hij zich toen voor goed,
met een sterker touw.
K.J.

Innerlijke waarheid
Maxim Gorki wou zich zelfmoorden. De kogel miste het hart en doorboorde alleen
de long. Een maand later werkte hij weer in een bakkerij. Het is opvallend dat
zelfmoordenaars, die hun slag niet thuis gehaald hebben, nooit herbeginnen. Ik ten
minste ken er maar één, die in de Begijnenstraat zou zitten en vruchteloos drie ernstige
pogingen na elkaar zou hebben gedaan, maar keeren wij tot Gorki terug. Hij deelt
ons in zijn jeugdherinneringen mede, dat hij getracht heeft deze zelfmoord te
beschrijven in het verhaal: ‘Uit het leven van Makar’, maar dat het hem mislukt is.
‘Het verhaal is grof, akelig en er ontbreekt innerlijke waarheid in’. Aldus Gorki.
Het is meer dan tien jaar geleden, dat ik dit verhaal gelezen heb, het staat mij niet
klaar meer voor den geest. Ik kan dus niet beoordeelen of Gorki zich met deze
zelfcritiek al dan niet vergist. Een schrijver vergist zich gemakkelijk omtrent eigen
werk. Immers hij vergelijkt altijd zijn resultaat met zijn droom. De lezer ziet alleen
het resultaat en àls hij het vergelijkt, doet hij het met ander werk van den schrijver
of het met werk van anderen. Zoo is er niets bevreemdends aan, dat een schrijver het
minst tevreden zou zijn met zijn beste bladzijden en het best te spreken over slechte
die hij in geestdrift heeft geschreven. Maar tot daar. Houden wij ons aan de
veronderstelling dat Gorki gelijk heeft. Dat is mogelijk. Vergist een schrijver zich
licht omtrent eigen werk, daarom is nog niet elk oordeel dat hij er over uitbrengt
onjuist.
Dan staan we dus voor het leerzaam feit, dat een auteur van het gehalte van Gorki,
een zielstoestand die hem in letterlijken zin totterdood toe heeft aangegrepen, niet
waarschijnlijk heeft kunnen maken. ‘Er ontbreekt innerlijke waarheid in’. Het verhaal
is dus niet geloofwaardig.
Indien ik criticus was, zou ik aan dit feit een diepgaande en uitvoerige studie
wijden. We wisten al lang dat een werkelijk gebeurd verhaal ongeloofwaardig kan
zijn. ‘Dat kan niet waar zijn’, zegt de lezer, legt het boek weg en leest geboeid ‘Alice
in Wonderland’ en ‘Gulliver's reizen’, waarvan hij op voorhand weet dat het niet
waar kan zijn, maar waarin de schrijvers hem weten te doen gelooven.
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Het geval Gorki-Makar is echter iets geheel anders. Een groot schrijver verhaalt hoe
hij zich heeft willen zelfmoorden, herleest zijn werk en gelooft het zelf niet. Wanneer
wij een werk ‘valsch’ vinden en wanneer een werk werkelijk valsch is, en dat zijn
twee verschilende dingen die we goed uit elkaar moeten houden, mogen we nog niet
besluiten tot de onoprechtheid van den auteur. Gorki was zonder eenigen twijfel
oprecht, hij is alleen als schrijver te kort geschoten.
Hoe is dat nu mogelijk? Hoe kan een schrijver van formaat, die niet zoo maar
objectief verhaalt, doch een eigen zielstoestand belijdt, achteraf het gevoel hebben
dat hij kletst? Wie dat tot op den diepsten grond doorvorscht zal geleidelijk al de
elementen vinden en opnoemen van die onverklaarbare overtuigingskracht die wij
waarachtigheid noemen. Er zijn schrijvers van wie men elk woord gelooft en er zijn
knappe mannen van wie men geen enkel woord heelemààl gelooft.
In Marseille was het ten tijde der Romeinnen wet, dat de zelfmoordenaars voor
de rechtbank de redenen voor hun zelfmoord uiteenzetten. Waren deze afdoende,
dan kregen ze de gevraagde toelating, anders niet. Dan trachtte de rechter hun het
onlogische van hun voornemen te doen inzien. Wijze wet, zooals men ziet en voor
rechters nuttiger bezigheid dan wat ze tegenwoordig uitsteken. Wanneer nu een
zelfmoordenaar, door de rechtbank van Marseille veroordeeld tot voortleven, beroep
zou aangeteekend hebben en in een geschreven pleidooi, juist zooals Gorki, zijn
motieven uiteengezet, zou hij zijn lezer misschien evenmin hebben overtuigd als zijn
rechter. Dat kan het geval van Gorki zijn geweest. Maar andere eventualiteiten zijn
mogelijk. Zelfmoord komt in romans vaak voor en het is dan heelemaal niet noodig
van meening te zijn dat de betrokkene zich terecht van kant maakt, om te gelooven
dat hij het werkelijk doet. En een Gorki is in staat een zelfmoord-om-een-futiliteit
aanneembaar te maken. We moeten dus verder zoeken. Maar ik doe het niet. Ik laat
dat over aan essayisten omdat ik secuurder onbewust een kracht aanwend die door
bewustheid slechts ondermijnd kan worden. Maar voor essayisten is deze studie een
vruchtbaar object dat hun zal toelaten elementen van de kunst te ontleden, die tot
dusver daaraan ontsnapt zijn.
G.W.

Zoo schrijft men litteratuurgeschiedenis.
De asthmalijder Marcel Proust, zoon van een wereldbefaamde arts, beklaagde zich
er eens over ‘que la médecine n'est pas une science exacte...’. Men mag gerust
hetzelfde beweeren van de litteratuurgeschiedenis...
Ik herlas onlangs in de door Dr. Johannes Scherr in 1880 geschreven Allgemeine
Geschichte der Literatur, het hoofdstuk gewijd aan onze Vlaamsche Letteren. Zeker
wordt er de naam van Guido Gezelle - met zijn geboortedatum, maar zonder één
woordje commentaar - vermeld, onmiddellijk na Hendrik Peeters en vóór Frans de
Cort.
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Daarentegen wordt de bard Emmanuel Hiel, ‘dessen Gedichten wohl als die schönste
von der flämischen Poesie bislang entfaltete Blüthe bezeichnet werden dürfen’,
uitvoerig geloofd, samen met Julius Vuylsteke, Max Rooses en... Julius van Thielt
(sic!), terwille van hun litteraire inspanning ‘zur Hebung des germanischen Geistes
und zur Bestreitung der Franzoserei in Belgien’. Met dezen verdienstelijken
Thieltenaar zal vermoedelijk wel den braven Julius Hoste gemeend zijn.
Voor zoover de Zwitsersche litteratuurhistorieker in den jare 1880. Maar heden
ten dage kan men evengoed gelijkaardige staaltjes aanhalen die ons sceptisme ten
overstaan van ‘algemeene litteratuurgeschiedenissen’ nog meer verstevigen.
Zoo schrijft Henri Erichson over ‘La Littérature étrangère pendant la guerre’,
onder het hoofdstuk ‘l'Allemagne’, in Les Nouvelles Littéraires van 29 November
1945: ‘Dans la littérature allemande qui n'est pas uniquement à la remorque du
nazisme... citons encore: Ernest Wiechert, Fritz Usinger, Gerard Walschap, H.F.
Blanck’ (sic! bedoeld zal wel zijn: Blunck).
Er is nog heel wat fraaier! Het weekblad France-Belgique (1 Febr. 1946), acht het
noodig zijn lezers een Exposé du problème flamand te bieden, hetwelk hen de
verraderlijke Vlaamsche-Duitsche nazicollusie moet verklaren. Wij lezen: ‘Il est
hors de doute que les forces idéologiques qui soutenaient le V.N.V. (Vlaamsch
Nationaal Verbond) émanaient, sinon de l'Eglise catholique des Flandres elle-même,
tout au moins d'un groupe de prêtres flamands, parmi lesquels il faut citer surtout
Guido Gezelle, Pater Callewaert et Cyriel Verschaeve’. En verder: ‘Des écrivains
flamands connus, comme Félix Timmermans, Wies Moens, Stijn Streuvels, Ariel
(sic!) Van de Woestijne manifestent bientôt leurs sentiments anti-belges et
pro-allemands...’
Het stuk is niet onderteekend. Vermoedelijk stamt het uit de pen van... Caliban!...
Sindsdien lazen wij in The Weekly Digest (nr 896 van 1934), naar aanleiding van
een herdruk van het drama ‘Jakob van Artevelde’, over den auteur Cyriel Verschaeve
een recensie, die zeker niet van geringschatting getuigt:
‘The belgian Goethe, Ruskin or Stendhal gives us here a play of master value.
Verschaeve's works complete are now under press and we hope to come back on
same later...’.
Wij waren niet in de gelegenheid na te gaan of de Engelsche recensent, toen hij
‘came back’ op zijn onderwerp dezen dithyrambischen lof nog vermocht te
overtreffen. Moest The Weekly Digest het in den jare 1946 nogmaals over den
Vlaamschen dichter hebben, die de hoogergenoemde litteraire Drievuldigheid in zijn
ééne persoon vereenigde, dan vermoeden wij dat hij toch een toontje lager zou
zingen...
R.B.

School voor diogenessen.
In een Fransch weekblad een kroniek getiteld: La Semaine du
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Parisien. Een bescheiden journalist, die teekent ‘Grippe-Soleil’, heeft het over het
hotel waar de geallieerde diplomaten voor de Conferentie der Vier zijn afgestapt,
den smoking van Mauriac, de jongste aanwinsten aan wassen beelden van het Musée
Grevin en ander kleingoed van dien aard.
En dan, terloops, als achteloos achtergelaten tusschen deze pretentielooze
aanteekeningen, deze treffende boutade, waardig van Larochefoucauld of Chamfort:
‘Il n'y a rien de tel que les hommes arrivés pour vouloir aller plus loin encore.’
Voorwaar: zoolang har gewone journalistiek zulke vuurpijlen vermag af te schieten,
zal men om de toekomst der Fransche cultuur niet hoeven bezorgd te zijn: haar
prestige zal voortschitteren ‘sous l'oeil des Barbares...’
R.B.

De decadentie van het lyrisch tooneel
Het lyrisch tooneel stelt ons voor een zonderling geval. Tot den aanvang van deze
eeuw werd het aangezien als de volmaaktste kunstuitdrukking, een genre waarin
muziek, drama, dans, kostuum en decor hun aandeel hadden. Alle muzen reikten
elkaar de hand en vormden een sierlijk ensemble: iedere stad van eenig belang richtte
hun een fraaien tempel op waar ze werden aanbeden door overtuigde vereerders.
Nimmer ontlook er voor de muziek een meer vruchtbare tijd dan wanneer de
gewrochten van Gluck en Wagner hartstochtelijke redetwisten ontketenden. Gelijk
die stevige pyramieden uit het verleden, scheen het gezongen tooneel geroepen om
de eeuwen te trotseeren! Eilaas! is er heden nog een enkele klaarziende geest die, de
zaken met een nuchter oog beschouwend, haar een flauwen schijn van krediet zou
toestaan en steeds geloof zou durven hechten aan de doorloopende beteekenis van
haar rol?
Een kunstvorm die zich niet hernieuwt is voorbestemd tot uittering. Is het mogelijk
zich voor te stellen dat de schilderkunst haar eindpunt zou bereiken met Manet, het
tooneel met Bernard Shaw, de bouwkunst met Van de Velde - die namen vallen me
zoo uit de pen -? Neen! Om de eenvoudige reden dat een zuivere kunstuitdrukking
nooit haar definitieve oplossing vindt, daar kunst een eeuwig evolueeren is naar
ideale schoonheid. Welnu, voor het lyrisch tooneel is een verdere evolutie onmogelijk
geworden. Sinds jaren is dit te bespeuren. Het is een steriele kunstvorm geworden,
een korpus dat verdroogt bij gebrek aan bloed. Geen ware kunstenaar die nog geloof
hecht aan de bestendigheid van zijn zending.
De opera leeft alleen voort dank zij het prestige van haar verleden - doch dit is
echter een voorloopig redmiddel. Onze tien vingers zijn voldoende om de enkele
werken op te sommen die haar repertorium uitmaken. Dit repertorium is sinds ettelijke
jaren in alle landen ongeveer hetzelfde gebleven. Niet het geringste werkje van
blijvende waarde dat een nieuwe vorm gaf aan de factuur van het muziekdrama.
Noch de eigenaardige proeven van Alban Berg, noch de origi-
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neele experimenten van Milhaud brachten ons een formule van duurzame beteekenis:
niemand slaagde er in aan het wankelend gebouw een stevig steunsel te verzekeren.

Oorzaak van het verval
Waaraan is de teleurgang te wijten van een genre dat vroeger zooveel belangstelling
wekte en gedurende drie volle eeuwen een zoo schitterende rol vervulde?
Het antwoord is duidelijk: het wezen zelf van het muziekdrama is de oorzaak van
zijn verval. Inderdaad, het gezongen tooneel is een hybrische kunstvorm. Tusschen
de dramatische handeling en de muzikale ontwikkeling stijgt steeds een onoplosbaar
compromis. Dit dualisme gaf altoos aanleiding tot een strijd voor het oppergezag.
Meermaals stelde de zang het drama en de actie totaal in de schaduw, en de vertolker
- hier de zanger - oefende en ware tirannie uit, stelde aan componist, librettist,
insceneerder, e.a. onvoorwaardelijke eischen; kortom, alles bleef ondergeschikt aan
het vokaal effect. De Italianen gaven ons daar potsierlijke staaltjes van...
Afgezien van dit dubbelzinnige karakter, blijft de oorsprong van het lyrisch tooneel
verdacht. Terwijl het gesproken tooneel zijn standvastige en steeds hernieuwde kracht
schept in zijn innerlijke natuur zelf, komt het gezongen tooneel ons voor als een
kunstmatig product, een complex op willekeurige wijze samengewrocht door enkele
elegante Florentijnsche dilettanten, die mekaar aanspoorden om het antieke Grieksche
schouwspel te doen herrijzen en een nieuwe kunstuiting te scheppen waar tekst,
muziek en dans hun vroegere samensmelting zouden terugvinden.
Het gesproken tooneel beantwoordt aan een onbedwingbare volksbehoefte, het
strekt zijn wortels uit tot het diep religieuze gevoel van de menigte (cf. het ontstaan
van het oud-Grieksch tooneel, en van het tooneel in de Middeleeuwen); het blijft
leven zoolang het individu zal voelen en denken, lijden en genieten. Niets dergelijks
is te bespeuren in het muziekdrama dat het voortbrengsel is van louter intellectueele
bespiegelingen, van een eigendunkelijk besluit.
De opera werd gecreëerd in de salons van Graaf Bardi en richtte zich vooreerst
slechts tot een bevoorrechte kaste. Zijn geschiedenis getuigt van hoogten en laagten.
De voorstanders van het ‘bel canto’ (dat gewoonlijk ontaardde in vokale misbruiken!)
voelden enkel misprijzen voor de dramatiek. Wanneer, later, de Italiaansche opera
de plaats gaat ruimen voor de Fransche, wordt ze dadelijk, in het Kader van Versailles,
een voorwendsel tot grootsche insceneeringen en een ingewikkeld machinisme. Het
ballet viert hoogtij! Doch, de Italianen oefenen weldra terug hun heerschappij uit en
dringen gansch Europa hun smaak op voor de vokale virtuositeit. Men moet op de
komst wachten van Mozart en Gluck om het lyrisch tooneel uit die modieuze
vernedering te helpen. Later zal Wagner dezelfde taak voor zich opnemen! Trouwens,
met dezen laatste bereikt het lyrisch tooneel zijn hoogtepunt. Ook zijn conclusie!
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De dood van een gesternte
Hoe is de toestand heden?
Hij is onveranderd gebleven. De rol van het lyrisch drama is uitgespeeld. Geen
hoop op vernieuwing. Het Florentijnsch experiment, na mooie en dwaze prestaties,
is voltrokken. De music-hall met zijn fastueuze tooneeleffecten en, anderzijds, de
bioscoop met haar verbluffende mogelijkheden (aan welke verrassingen mogen wij
ons nog verwachten?) komt het den genadeslag geven. Zelfs indien men er in gelukken
mocht in een operaschouwburg een onberispelijke projectie te geven van den
Walkurenrit, zelfs wanneer de zwaan van Lohengrin de Schelde zou afdalen zonder
het lachen van jeugdige toeschouwers te wekken, ja, zelfs indien men er toe kwam
al die ouderwetschen rommel te vervangen door moderne procédé's, toch zou het
geval hopeloos blijven: het lyrisch tooneel sterft uit, zijn heerschappij is ten einde.
De ouderen zullen met ontroering naar zijn briljant verleden terugblikken.
De jonge generatie aanschouwt reeds nieuwe horizonten!
MARCEL POOT.

Elsschot.
Eerst noemde men Elsschot een cynicus. Thans beschouwt men hem officieel als
een sentimenteel, die zichzelf in een self-defense van cynisme verschuilt. Beide
bepalingen zijn valsch. Elsschot is alleen maar zichzelf, niet cynischer of niet
sentimenteeler dan gelijk welk ander sterveling. Doch hij is oneindig eerlijker. Ik
ken lui, die voor heel fatsoenlijk doorgaan, maar zich in omstandigheden waarbij
een beetje hart en wat gevoel van pas komen, tienmaal cynischer gedragen, ook al
weten zij ten gepasten tijde eenen zouten traan te plengen. Trouwens in het dagelijksch
leven doen we ons allemaal oneindig cynischer voor dan Elsschot in om het even
welk van zijn boeken. Alleen zijn we niet allen even eerlijk als hij wanneer we aan
literatuur doen.
H.L.

Poetische Politiek
Voldoende bekend is de politieke poëzie: deze alexandrijnen, bv. waarin, in éénzelfde
taal (helaas!) maar door verschillende auteurs, Adolf Hitler geroemd of vermaledijd
wordt.
Iets anders bedoel ik echter met ‘poëtische politiek’: het geval dat de staatsman
zijn toevlucht neemt tot de Muze om in bekoorlijke, ritmische symboliek zijn
opvattingen ingang te doen vinden bij de goegemeente. Een eigenaardig staaltje
hiervan lazen wij onlangs in een Amerikaansch weekblad. Bij de jaarwisseling liet
keizer Hirohito voor zijn beproefde onderdanen volgend versje drukken:

Sneeuw op de den
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De mensch moet zijn als de manlijke den:
Hij wisselt niet van kleur
Al draagt hij de gevallen sneeuw.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

245
Door deze doorzichtige metafoor spoorde de keizer de Japanners aan, onder het
gewicht der nederlaag, niet van ‘kleur te wisselen’ door Westersche gebruiken na te
apen.
Zoover hebben wij het in ons land nog niet gebracht. Want - voor zoover ik weet
- hebben noch Achiel Van Acker den kolenslag, noch senator Frank Baur de
koningskwestie in sierlijke haï-kaïs verwoord...
R.B.

Diogenes en de gouden standaard
Spartacus: Diogenes, we gaan een oude dwaasheid onthoofden.
Diogenes: Prachtig.
Spartacus: Ja, je weet wel die oude wet over de waarde der dingen in verband met
hun zeldzaamheid.
Diogenes: ? ? ?
Spartacus: Tot dusver tierde de verkeerde meening, dat, wanneer twee staven
goud naast mekaar liggen en er dan ene van verdwijnt, wanneer de andere dus
zeldzamer wordt, die in waarde stijgt, daar waar ze klaarblijkelijk toch precies dezelfde
staaf van hetzelfde goud is gebleven! Wat zeg jij?
Diogenes: Zoek de mens!
Spartacus: ? ? ?
Diogenes: Wat of wie is hoofdzaak en centrum in en van het Heelal?
Spartacus: Zeus, vanzelf.
Diogenes: En wie vertegenwoordigt Zeus op aarde?
Spartacus: De mens.
Diogenes: Wel, dan mag je nooit een zaak op zichzelf beoordelen, en zeker voor
een waardeoordeel moet je eerst opzoeken, in welk verband die zaak tot de aardse
meester staat.
Spartacus: Maar dat doe ik toch! Het verband ligt in mijn redelijke uitspraak, dat
een zelfde staaf geen verschillende waarden kan hebben, ten gevolge van het al of
niet bestaan van andere staven.
Diogenes: Je zegt het wèl: dat is een redelijke uitspraak, Spartacus. Maar de aardse
meester is niet enkel intellect, hij is ook gevoel. En dàt verband heb je verwaarloosd.
Laten we bv. eens twee nachtelijke uren beschouwen: het uur van 4 tot 5, en dat van
5 tot 6 in de vroege ochtend. Die uren liggen als je goudstaven naast mekaar, hun
duur is dezelfde, ze behoren tot dezelfde dag, zijn beide aan de nachtrust gewijd,
enz. Denk je dat ze gelijk van waarde zijn?
Spartacus: Me dunkt van wel, Diogenes.
Diogenes: O Spartacus, dan ben je voorzeker nog nooit om en bij vijven wakker
geworden om te ervaren hoe, na het voorbije uur van 4 tot 5, het dus zeldzamer
gewordene van 5 tot 6, het laatste van je nachtrust, nog wel zo zoet is!
Spartacus: Dus...
Diogenes: Nee, je moet het zelf ervaren. Kom, het wordt al laat. We drinken saam
nog een dubbele kruik Pisistratoswijn. Dan zal
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vannacht, om en bij vijven, een bepaald orgaan je ter fine van het nodige wel wekken
en je van de juistheid overtuigen van de wet der gouden staven.

Diogenes verbroedert zich met Oblomov
Ik heb zopas Gontsjarov herlezen, en het wordt me steeds duidelijker wat de uitspraak
betekent, dat die Russische classicus evenzeer een dichter als een criticus is.
‘Oblomov’ is niet enkel ‘oerlui’, hij is ook ‘eindlui’. Ik herken in hem mijn kleine
èn ook mijn grote broer. Zijn vadsigheid is die van het ochtendgrauwen èn van de
avondschemer. De geschiedenis der beschaving kent drie grote stadia: 1o een loom
ontwaken; 2o doen en denken, en denken en doen; 3o het weer wegzinken in droom.
Als geheel verkeert het mensdom tans in stadium II, maar bepaalde types kunnen
achter of voor wezen. Geleerden zijn het nog niet eens, of zgz. primitieve volkeren,
als negers, kaffers, e.d., achter dan misschien wel voor zijn. Boeddha, die in de
woestijn onder een boom ging zitten mijmeren, was ongetwijfeld voor, en Oblomov
- en hier moet het ‘mysterie’ der Slavische ziel liggen - was beide. Voor de criticus
Gontsjarov was hij achter, en met al zijn uitgespaarde levenskrachten heeft Rusland,
als de U.S.S.R., een daverend IIe stadium ingebeierd. Maar voor de dichter Gontsjarov,
was hij vóór. Na veler eeuwen hartstochtelijk doen en denken, heeft de Engel van
de Droom hem met zijn vleugel beroerd, denken en doen keerden zich naar binnen
en hij werd roerloosheid. Een menselijk afbeeldsel, in het heel kleine, van die languit
in het Heelal of het Alniet gestrekte Zeus, in en door wiens slaap al ons denken, doen
en zelfs dromen, gebeurende is.
J.D.

Plant boomen!
Is er iets karakteristieker voor ons Vlaamsche landschap dan boomen, nogmaals en
nogmaals rijen van boomen? Als gordijnen van groen zijn zij over onze landouwen
gespannen, de bermen langs, de straat- en waterwegen langs: alsof het heele land
nog, net als in vroeger eeuwen, beboscht was, dan wanneer zij slechts schermen meer
vormen waar tusschendoor de roode pannendaken blekken.
Wie ooit op de heuvelkammen uit Zuid-Vlaanderen of Brabant heeft gewandeld,
of ergens een uitkijktoren heeft beklommen, weet voor altijd dat er niets eigeners,
niets meer van ons is dan zoo'n Vlaamsch boomenlandschap waarin rood en groen
elkaar afwisselen en, hoe verscheiden ook, harmonisch versmelten. En wie zou
ongevoelig blijven voor de schoonheid van een oude, stille vaart, met rimpelloozen
waterspiegel? Riet en lisch groeien langs de grasbermen, gemoedelijk hangen de
populieren er over...
Met deze boomenweelde langs straten en waterwegen is het thans erbarmelijk
gesteld. Reeds voor den oorlog heeft zij geleden van de olmenziekte, deerlijk gehavend
is zij uit de bezetting gekomen. Bij duizenden immers werden beuk en kanada geveld:
er was geen of te
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weinig steenkool; het hout voor ramen, daken, meubels en wat verder bij den
wederopbouw behoort is duur en zeldzaam; zooveel werd vernield, verbrand of is
versleten...
Zonder zijn, om zoo te zeggen klassieken tooi, wordt ons land met den dag leelijker.
Willen wij dit land onbewoonbaar maken voor onze kinderen en kindskinderen?
Tegen de ordelooze lintbebouwing wordt eindelijk opgetreden, wij merken de eerste
vruchten van een al te schuchtere urbanisatiepolitiek. Maar even dringend noodig
zijn maatregelen, drastische maatregelen van particulieren, van staats-, provincie-,
en gemeentebesturen om de ontbossching te keer te gaan. Er ligt werk voor den boeg
van de Commissie voor land- en stedenschoon, van den Vlaamschen Toeristenbond,
van de bevoegde ministeries van Openbare Werken en van Landbouw.
Plant boomen!
J.K.

Vrijmoedigheid, dochter der vrijheid...
In het Fransche weekblad ‘Carrefour’ schrijft Jean Galtier-Boissière op 9 November
1945:
‘René Gérin, pacifiste, a eu tort de collaborer à l'OEuvre de Déat, lécheur de bottes
de généraux allemands. Mais la condamnation de ce critique littéraire parfaitement
désintéressé, à huit ans de travaux forcés, par un jury d'hystériques, est un scandale!
Il faut obtenir la révision de ce jugement inique.’
en verder:
‘Pendant l'occupation, combien de Français moyens étaient pour Pétain dans le
présent et pour de Gaulle dans l'avenir!...’
Bij het lezen van deze vrij scherpe, en van deze gedésabuseerde uitlatingen, dringen
zich twee overwegingen op:
1o) Dat, onder de vijandelijke bezetting, mutatis mutandis, dergelijke vrijmoedige
critiek door het Pétainisme en alvast niet door het Duitsche gerecht zou geduld
geworden zijn. Deze vaststelling illustreert voldoende het verschil dat bestaat tusschen
een democratisch en een autoritair staatsbestel.
Ik herinner mij steeds met veel genoegen de discussie die, in den schoot van een
Vrije-Tribune-vergadering, een Liberaal-van-den-ouden-stempel aan den stok bracht
met een jongen bewonderaar van het autoritarisme. De ouwe-trouwe volgeling van
Voltaire verweet dit autoritarisme te zijn ‘un régime liberticide’. Hierop reageerde
de jonge man: ‘Vrijheid? Vrijheid?... Wat is de Vrijheid?...’ met een spottende
vrijpostigheid, als ware hij de Pontius Pilatus die, toen het er op aankwam een bepaling
te geven van de ‘Waarheid’ al even sceptisch ongegeneerd deed. De
grijsaard-naar-mijn-hart liet zich echter niet uit het lood slaan en repliceerde: ‘Mijn
jonge vriend, ik zal het u zeggen: De Vrijheid is de faculteit die u van avond toelaat
in deze vergadering uw antidemocratische theorieën te verdedigen; faculteit die mij
zou ontzegd worden moest ik, op dezen avond, in het land uwer droomen, mijn
opvattingen willen kond doen...’
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Een tweede overweging is dat, vooralsnog, in onze Belgische publicistiek, dergelijke
vrijmoedigheid à la Galtier-Boissière, mutatis mutandis, kwalijk denkbaar is. Dat ze
zich echter, vroeg of laat, ook zal kond doen ligt in de lijn der waarschijnlijkheden.
Intusschen zal het interessant zijn vast te stellen met welke vertraging, met welke
‘décalage’ op de Fransche voortvarendheid, dit verschijnsel zich in ons land zal
voordoen. Pour prendre date, hebben wij dan ook den datum ‘9 November 1945’
onderlijnd...
R.B.

Academisch asylrecht.
Zooals u zeker weet - en, zoo u het niet weet, dan zal onze vriend Toussaint van
Boelaere het u gaarne vertellen - weigert de Koninklijke Vlaamsche Academie
halsstarrig over te gaan tot de ‘zuivering’ onder haar leden. Het ligt niet in onze
bedoeling, in deze kwestie, positie te kiezen of een oordeel ten beste te geven, dat
trouwens van het reinste dilettantisme zou getuigen; maar wel te wijzen op het
opmerkelijk verschijnsel: dat de Académie Française, in deze aangelegenheid, een
analoge houding aanneemt als de minder wereldberoemde, maar niettemin even
voorname en haast even verdienstelijke Vlaamsche zusterinstelling.
Moeten wij Aragon gelooven (‘Les Lettres Françaises’, 5 April 1946) dan zou, na
de Bevrijding, niemand minder dan generaal de Gaulle ‘in eigen persoon zich tegen
de epuratie van de Fransche Academie verzet en verhinderd hebben dat Pétain met
het gewenschte “éclat” uit zijn academiezetel gelicht werde...’.
Den overwinnaar van Verdun werd de maarschalkstaf uit de vuist gerukt; maar
‘l'habit vert’ werd hem gelaten...
Zoo deze verklaring juist is, dan zou de Gaulle Pétain in twee personaliteiten
gesplitst hebben: een politieke, die gevoegelijk door het Gerechtshof tot de hoogste
straf mocht veroordeeld worden en een academische, welke taboe diende te blijven.
Aldus zou ten bate der Academieën een geestelijk asylrecht in het leven geroepen
zijn. Moge het besef van het bezit van dit privilegium de leden van deze doorluchtige
genootschappen niet naar het hoofd stijgen en hen veeleer aansporen om - althans
voor wat de Vlaamsche instelling betreft - eindelijk eens het bekende distychon te
bewaarheden:
In onze Akademie
Heeft iedereen genie...

R.B.
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Jan Frans Willems
Er is logica aan te wijzen in de ontwikkeling der geestelijke stroomingen.
Op het eerste gezicht is men geneigd alleen toe te geven, dat er een zekere logica
bestaat - en dan nog niet altijd noch bij allen in dezelfde mate - in de geestelijke
ontwikkeling van den individueelen denker. Aan den grooten hoop echter, worden
‘irrationeele’ bevliegingen toegeschreven. Zij die gelooven aan het bestaan van een
‘volksziel’ of een ‘volksgeweten’ zijn nog wel de eersten om zich hierbij niet te
beroepen op rationeele elementen. Natuurlijk moeten zij met des te meer klem de
voorstelling van een logische ontplooiing van rationeele elementen bij den grooten
hoop verwerpen.
En nochtans! Het volstaat naar welk motief ook uit het Europeesche denken der
laatste eeuwen te grijpen en de ontwikkeling er van te vervolgen, om tot de vaststelling
te komen, ten eerste: dat er wel zooiets bestaat als een collectief denken; ten tweede:
dat dit denken uit rationeele elementen bestaat - wat de inwerking van irrationeele
impulsen niet uitsluit -; ten derde: dat de ontplooiing van dit denken logisch is.
Aan deze constatatie kan er nog een andere toegevoegd worden: het collectieve
denken is vaster, zekerder, méér logisch dan dat van het individu. De enkeling kan
een schepper zijn en iets uitvinden. De gang van zijn denken kan
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grillig, wispelturig, gejaagd zijn, hoogten en laagten doormaken. De groote hoop
vindt niet uit. Hij bootst na. Hij is traag in zijn reactie. Hij volgt, zonder stilstand,
maar ook zonder haast. Hij neemt pas iets nieuws aan wanneer hij het voorgaande
reeds goed in handen heeft. Hij doet geen sprongen in het onbekende, dat het onzekere,
dus het onveilige is.
De rationeele, logische ontplooiing van het geestesleven laat zich nagaan in de
kunst. Zij kan ook op treffende wijze aangetoond worden in de ontwikkeling der
politieke en sociale stroomingen. De feitelijke omstandigheden hebben hun deel in
die ontwikkeling, maar slechts in de mate waarin zij in het denken geschakeld worden.
De ‘stroomingen’, de ‘bewegingen’ komen op haar tijd, den tijd die door de
logische ontplooiing van het denken aangewezen wordt: de kunst der Renaissance
is niet denkbaar in de Middeleeuwen; de litteraire romantiek is niet denkbaar in de
XVIIIe eeuw; het socialisme is niet denkbaar in XVIIe eeuw; het sowjetcommunisme
is niet denkbaar in de XVIIIe eeuw; het Duitsch nationaal-socialisme was pas mogelijk
in het begin van de XXe eeuw, niet in de XVIIIe, ook niet in de XIXe eeuw.
Het is niet toevallig dat wij even gewag maken van het Duitsch
nationaal-socialisme. Het heeft zijn plaats in een ontwikkeling die ons juist moet
bezighouden.
Toen de Renaissance de aandacht van duizenden intellectueelen afwendde van den
Hemel en richtte op de Aarde, begon een ontwikkeling die niet alleen het geestesleven
zou beïnvloeden, maar ook de politieke verhoudingen ging wijzigen. De gezichtshoek
was veranderd. Wat vroeger werd verwaarloosd ging worden opgemerkt. Wat vroeger
werd geminacht ging worden gewaardeerd. Wat op den achtergrond had gestaan
werd op den voorgrond geschoven. Wat in de schaduw was gebleven werd in het
licht gebracht. Wat eens uitsluitend geheerscht had, onderging een progressief dichter
wordende verduistering. Het ware, het goede, het schoone werden in een ander
perspectief gezien. Zij kregen daardoor niet alleen andere kleuren, maar ook een
anderen inhoud. Er werd niet alleen een nieuwe kunst en een nieuwe
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wetenschap, maar ook een nieuwe wijsheid opgebouwd.
Wij stellen de Aarde tegenover den Hemel. Wij zouden kunnen zeggen de Natuur,
in plaats van de Aarde. Wij zouden dan de termen zelf van de dragers der nieuwe
cultuurbeweging beter benaderen. De Natuur speelt een steeds grootere rol in de drie
eeuwen die volgen.
Op dien weg gingen de denkers van den nieuwen tijd den mensch, het volk, de
maatschappij, het sociale, het economische, het politieke ontdekken. De
staatshuishoudkunde - inleiding tot de later volgende sociologie - is al evenzeer als
de nieuwe natuurwetenschap, een der eerste vruchten van den nieuwen gezichtshoek.
De erkenning van een nieuwe waarheid bracht vanzelf de erkenning van nieuwe
waarden mee. Op de belangstelling volgde de waardeering: voor den mensch, voor
de menschelijke maatschappij, voor het volk, voor het natuurlijke - als het echte
voorgesteld - in den mensch en in het volk.
In de XVIIIe eeuw is de tijd gekomen waarop een stap verder wordt gedaan: voor
den mensch en voor het volk worden rechten geëischt. De waardeering voor het
natuurlijke, het oorspronkelijke, het echte, in den mensch en in het volk, m.a.w. de
waardeering voor het individueele en het nationale, doen vorderingen. Goethe begint
Duitsche verzen te schrijven. Verlooy vraagt eerbied voor de volkstaal. De opleving
van het nationaal gevoel begint op het einde van de XVIIIe eeuw, het eerst en het
meest bij diegenen die den invloed van de natuurrechtphilosofen ondergaan. Het
groeiend gezag van het individueele en het nationale gaat gepaard met het progressief
dalen van het gezag der vorsten. Wordt het volk de spil der maatschappij, dan vloeit
logisch daaruit voort dat de vorsten niet langer die rol vervullen. Het besluit wordt
getrokken door de Fransche Revolutie van 1798, ten voordeele van het volk, ten
nadeele van den vorst.
Het nationaal gevoel is oud. Den term nationaal, afgeleid van natie, danken wij aan
de Romeinen. Zij hebben hun nakomelingen den term natie geschonken en ook den
term vaderland, vertaling van patria.
Het nationaal gevoel bestond bij de oude Romeinen. Het
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bestond ook bij de Vlaamsche helden die, tot driemaal toe, in de XIVe eeuw,
zegevierend het hoofd boden aan de ridders en soldeniers der Fransche koningen.
Het bestond bij de Zwitsers die, bij het einde van de Middeleeuwen, hun
zelfstandigheid veroverden op de Habsburgers. Nationaal gevoel is er bij alle volken
aan te wijzen door de eeuwen heen.
Het nationaliteitsprincipe echter kenden de volken niet. Dat principe, volgens
hetwelk de grenzen der Staten moeten samenvallen met de grenzen der nationaliteit,
behoort tot de geschiedenis der XVIIIe eeuw en niet tot deze van om het even welke
andere, voorgaande eeuw. Het is vóór de XIXe eeuw eenvoudig onbekend. Het
behoorde niet tot de logica der vroegere politieke systemen. Zoolang de wereld
bestaan heeft, vóór de XIXe eeuw, was het een vanzelfsprekende zaak, dat de tronen
bestegen, de verdragen gesloten en de staatsgrenzen verlegd werden, zonder dat er
ook maar sprake was van de nationaliteit. De inwoners volgden het grondgebied. En
het grondgebied volgde de kroon van den vorst wiens gezag geacht werd van
goddelijken oorsprong te zijn. De term nationalité wordt eerst met de uitgave van
1835 in het Fransche Dictionnaire de l'Académie opgenomen.
Intusschen is het woord natie gebruikt in de Fransche Déclaration des Droits de
l'Homme, van 1789. Het is ook gebruikt in onze grondwet van 1831. Maar het doelt,
in beide oorkonden, op geen andere werkelijkheid dan die van het volk. Het is de
beteekenis die er ook aan gegeven wordt in Fichte's Reden an die deutsche Nation,
in 1808.
De inhoud van het begrip staat niet vast: in het verdrag der Sainte Alliance, het
verbond der vorsten, voorlooper van den lateren Volkenbond, in 1815 gesloten, wordt
gewag gemaakt van de christene natie. De christene natie omvat al de volken die
het christendom belijden...
Van het midden der XIXe eeuw, niet vroeger, wordt getracht aan de termen natie
en nationaliteit een klaarderen inhoud te geven. Een Italiaansch professor, Mancini,
bezorgt, in 1851, een bepaling die een groote toekomst te gemoet gaat. De natie is,
volgens hem, een natuurlijke menschengroepeering, gesteund op de eenheid van
gebied, van oorsprong, van zeden en van taal, ontstaan door de gemeenschap van
leven en van maatschappelijk bewustzijn.
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Deze opvatting doet groote vorderingen in Italië en in Duitschland, omdat daar de
geheele samenhang der bestaande ideologische en feitelijke omstandigheden er het
best mee overeenstemt. Daar is de opleving van het nationaal gevoel het sterkst
geweest na het verdrag van Weenen. Daar is het nationaal gevoel trouwens het ergst
miskend geweest, tijdens en na Napoleon's bewind. Daar ook valt de raciale en
cultureele homogeniteit het meest op.
In West-Europa, in Frankrijk, in Engeland, in België en Holland, in Zwitserland,
ook in Noord-Amerika, in het algemeen daar waar de raciale en cultureele
homogeniteit niet volmaakt is, overweegt een andere opvatting van de natie, een
opvatting die meer overeenstemt met de feitelijke toestanden. Zij wordt vertolkt door
de Franschen Emile Ollivier en Durkheim en op de meest merkwaardige wijze door
onzen landgenoot, den Vlaming en flamingant Emile de Laveleye. Zij beschouwt de
natie als een groepeering gegrondvest op den overeenstemmenden wil der leden die
haar samenstellen en die hen aanzet om samen vereenigd te leven in het raam van
een zelfden Staat, onder een zelfde gezag. Boven de ‘nationalités ethnographiques’
gesteund op de gemeenschappelijke afstamming, stelt de Laveleye de ‘nationalités
électives’, gesteund op een eensluidende, gemeenschappelijke, bewuste, in haar
wezen zuiver intellectueele voorkeur. Het is niet het bloed, maar het intellect dat
beslist, zoodat de natie inwoners kan vereenigen die door hun afstamming, hun aard,
zelfs hun taal en cultuur kunnen verschillen.
Van eigenlijk nationalisme, de strekking die de natie als uitgangspunt en doel van
de geheele politieke, cultureele en economische bedrijvigheid voorstaat, is nog geen
sprake. Een nationalist is, in Frankrijk, in de tweede helft van de XIXe eeuw, een
aanhanger van het nationaliteitsprincipe.
Met dit principe was evenwel de grondslag voor het latere nationalisme gelegd.
Van het racistisch nationalisme dat, veel later, in Duitschland, zal ontstaan, is
evenmin sprake. Het wordt niet eens vermoed. Maar de wegen worden voorbereid:
de Franschman de Gobineau publiceert in 1854 zijn essay over de
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ongelijkheid der rassen, waarin hij de superioriteit van de arische rassen verkondigt.
In dezelfde periode wordt, door twee Duitschers, verband gelegd, eenerzijds tusschen
de natie en het recht - Savigny -, anderzijds tusschen de natie en de economie - Liszt.
Wanneer dan, rond het begin van deze eeuw, door een heele reeks denkers, zoowel
Franschen en Engelschen als Duitschers, ook nog verband wordt gelegd tusschen
het ras en de cultuur, dan zal het racistisch nationalisme ontstaan en in Duitschland
tot de uiterste, gruwelijke consequentie voeren, omdat de Duitschers nu eenmaal het
meest systematische volk van de wereld zijn.
Deze geheele ontwikkeling van het feit der natie tot de strekking van het nationalisme,
doet zich voor als de ontplooiing van een ontzaglijk syllogisme. Aan deze ontplooiing,
die de wegen van een onverstoorbare logica volgt, nemen tientallen generaties en
alle volken van Europa deel. De individueele denkers wijzen den weg. Iedere stap
in de ontwikkeling van dien gedachtengang is meestal het werk van één enkelen
denker, wiens beteekenis gewoonlijk niet aanstonds wordt begrepen. Maar zijn werk
blijft niet tot de intellectueelen beperkt. Stilaan breidt de invloed zich uit tot de
regeerders en den grooten hoop. De oorlogen zijn, na de XVIIIe eeuw, geen religieuze,
ook geen dynastische oorlogen meer. Zij zijn nationale oorlogen, oorlogen van naties,
om haar eigen belangen, haar eer, haar gezag, haar stoffelijke welvaart. De religieuze
en ook de dynastische factoren zijn uitgeschakeld omdat zij niet tot de logica van de
nationale idee behooren.
Wij hadden deze ietwat lange inleiding noodig om de Vlaamsche Beweging en hen
die haar in het leven riepen, honderd jaar geleden, in hun verband te situeeren.
Laten we nu even terugkeeren tot een phase dezer veelzijdige evolutie, de phase
die de eerste helft van de XIXe eeuw in beslag nam en in hoofdzaak gekenmerkt was
door de opleving van het nationaal gevoel.
Er is wel eens meer te leeren uit letterkundige werken dan uit wetenschappelijke
monographieën. De dichters en romanschrijvers zijn onvoorzichtiger dan de geleerden.
Zij
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zeggen onomwonden wat hun op het hart ligt. Zij overdrijven altijd. Wat bij de
geleerden belangstelling en waardeering is, wordt bij den dichter vereering en
verheerlijking. De litteraire overdrijvingen verschaffen aan de sociologie en de
cultuurgeschiedenis kostbare aanwijzingen.
De litteraire romantiek behoort tot het raam der litteraire geschiedenis. Deze laatste
is echter van de andere, de algemeene geschiedenis, niet te scheiden. De litteraire
romantiek was overal betrokken bij de opleving van het nationaal gevoel.
De romantiek was, in zuiver litterair opzicht, verzet tegen de regelen van het
classicisme. Zij had echter zulke verscheiden uitzichten, zij ging zóó ver in haar
negatieve en positieve doeleinden, zij wierp zooveel principes in het gedrang om er
andere even dwingend en even algemeen in de plaats te stellen, dat vele schrijvers,
vooral in Duitschland, in de romantiek een philosophisch systeem, een
levensopvatting, een ‘Weltanschauung’ hebben gezien.
Onder de vele trekken van de romantiek zijn er enkele die onmiskenbaar de
voornaamste zijn: zij stelt de vrijheid boven den regel, het gevoel boven het verstand,
het subjectieve boven het objectieve.
Het eigen wezen getrouw zijn, zichzelf blijven, is een belangrijk gebod der
romantiek. Wat niet zichzelf is, wat in den weg staat van de ongekunstelde uiting
van het eigen wezen, is uit den booze. Al wat van ver of van nabij gelijkt op
‘non-conformisme’, al wat ‘bohème’, al wat ‘en marge’ is, al wat zich op de een of
andere manier als ‘revolutionnair’ voordoet is den romanticus welgevallig.
Zoo hij van locale kleur houdt, zoo hij nastreeft wat oorspronkelijk, spontaan,
natuurlijk, schilderachtig, pittoresk of zelfs ongewoon of abnormaal is; zoo hij naar
de Middeleeuwen grijpt en even daarna boeren en werklieden uit zijn omgeving
beschrijft, dan is het omdat hij nu eenmaal in de eindelooze schakeeringen van het
individueel gemoedsleven en in den onuitputtelijken rijkdoom van de concrete
werkelijkheid, kortom in het particuliere meent te vinden wat zijn voorgangers in
het universeele hebben gezocht: het ware en het schoone.
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Met twee regels heeft Ledeganck op treffende wijze de drijfveer samengevat:
Geen rijker kroon
Dan eigen schoon.

Van de volkstaal houdt de romanticus omdat zij natuurlijk en oorspronkelijk, kleurig
en ongekunsteld, eenvoudig en beeldrijk, dus schoon is. De eigen aard van het volk,
de eigen zeden en gebruiken, de eigen tradities, het eigen wezen, dat alles heeft
waarde omdat het iets eigens, iets natuurlijks is.
Het eerste gebod is, voor de natie evenals voor den enkeling: zichzelf zijn en de
schatten van het eigen wezen ontginnen en vrijwaren.
De geleerden der Renaissance stelden zich niet tevreden met te onderwijzen en te
schrijven in het Latijn. Zij gaven zelfs aan hun familienaam een Latijnschen of een
Griekschen vorm. De taal was in hun oogen een werktuig. Zij gebruikten dan ook
het werktuig dat het best hun contact met hun collega's uit de overige landen kon
verzekeren. Het Latijn was de taal van de Kerk en van de universiteiten. Het werd
gebruikt voor de verdragen, voor de plechtige of eenvoudig maar belangrijke
aangelegenheden. De volkstaal kwam aan de beurt wanneer men zich wilde richten
tot de geringe lieden, tot de half- of niet-ontwikkelden. Een eigen tongval, een dialect,
was een betreurenswaardige onvolmaaktheid, een gebrek dat men trachtte te
vermijden. In de XIXe eeuw wordt de taal, inzonderheid de volkstaal, een voorwerp
van aandachtige studie. Is zij niet, zooals von Humboldt zegt: adem en ziel van het
volk?
De romanschrijvers en dichters staan niet alleen. Zij worden bijgestaan door een
dichte schaar taalkundigen, archaeologen, musicologen, historici. Overal, in Europa,
rijzen stemmen op die aanzetten tot studie en tot bescherming van de dialecten.
De oude volksliederen worden opgezocht en gepubliceerd. Er ontstaat een nieuw
vak van intellectueele belangstelling: de folklore.
De waardeering voor het eigene in den mensch en in het volk ging onberekenbare
gevolgen hebben.
Vele ethnische groepen, al of niet zelfstandig, werden bewust van haar vroeger
onvermoede waarden en mogelijk-
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heden. Zij kwamen tot het besef dat zij eerst in zichzelf, in haar eigenheid, het beste
konden verwezenlijken, het schoonste konden bereiken.
Zónder deze Europeesche strooming zou Vlaanderen vermoedelijk als land en
volk met eigen taal en eigen cultuur van de wereldkaart verdwenen zijn. Mét deze
strooming kon Vlaanderen zichzelf blijven, of juister, weer zichzelf worden. De
verfransching was, in 1830, zóó ver gevorderd, dat de revolutionnaire regeering het
niet noodig vond het Vlaamsch te erkennen en uitsluitend het Fransch als voertaal
van het openbaar leven oplegde, zonder dat de Vlaamsche provinciën reageerden.
Jan Frans Willems is de man die, met een schaar vrienden van wie hij de aanvoerder
was, de Vlaamsche interpretatie van de Europeesche strooming bezorgde, en meteen
de opleving van het nationaal gevoel in Vlaanderen verzekerde.
Een paar jaar geleden heeft een auteur een studie gewijd aan de vraag die hij
bevestigend beantwoordde: Was Jan Frans Willems katholiek? Het is niet als katholiek
dat Willems gehuldigd wordt. Ook niet als liberaal. Ook niet als taalkundige of als
dichter. Ware hij alleen een katholiek of een liberaal of een taalkundige of een dichter
geweest, dan zou hij lang vergeten zijn. In ieder geval zou gansch het intellectueele
Vlaanderen hem thans niet eensgezind hulde brengen.
In Willems wordt de flamingant, de Vlaamschgezinde, de vader der Vlaamsche
Beweging, de grondlegger van het Vlaamsch bewustzijn, de redder van het
Nederlandschtalig Vlaanderen gehuldigd.
Jan Frans Willems was niet de schepper van een Vlaamsch epos, zooals Conscience.
Hij was ook niet de schepper van nieuwe inzichten, als Lodewijk de Raet en August
Vermeylen. Hij werd geen legende, als Albrecht Rodenbach. Hij werd geen
parlementaire figuur als Edward Coremans, Louis Franck, Camiel Huysmans en
Frans Van Cauwelaert. Hij was geen dichter als Guido Gezelle of Karel van de
Woestijne. Hij was echter een baanbreker en een aanvoerder in den strijd om
Vlaanderen. Hij was groot door zijn moed en volharding in dien strijd, groot door
zijn liefde voor zijn volk.
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Hij oordeelde blijkbaar zooals Prudens Van Duyse, zijn strijdgenoot: de taal is gansch
het volk. De taal was met ondergang bedreigd. Hij richtte al zijn aandacht op hetgeen
hij als het wezen zelf, de ziel van zijn volk beschouwde, de taal. Zijn
hoofdbezorgdheid is geheel te vinden in deze regelen uit de Voorrede tot zijn moderne
berijming van Reinaert de Vos: ‘Van mijne jongste dagen af heb ik getracht de
verworpene moedertael te helpen opbeuren... Ik heb hare rechten op het openbaer
bestuer en hare nationaliteit door historische gronden, zooveel als in my was, bewezen
en voldongen. Om harentwil ben ik van Antwerpen naar Eecloo verbannen. Zij moet
my dus wel dierbaer zijn!’
Het voorlaatste zinnetje herinnert er ons aan dat niets ontbrak aan het leven van
strijd en liefde, van strijd om de liefde, ook de kroon van den martelaar niet. Jan
Frans Willems was een ‘inciviek’ van na 1830 en moest een ‘epuratie’ ondergaan:
de ambtenaar werd, in Januari 1831, wegens zijn begrijpende houding tegenover het
bestuur van Koning Willem en namelijk tegenover de taalpolitiek vóór 1830, met
verlaging van wedde verplaatst van Antwerpen, waar hij zijn meest passenden
werkkring gevonden had, naar Eekloo, dat nauwelijks een groot dorp was; vijftien
jaar later stierf hij aan een beroerte, enkele uren na een al te driftigen twist met de
franskiljons van het Gentsche stadhuis...
Met Kan. David, met Prudens van Duyse, met Jhr Blommaert, met Theodoor Van
Rijswijck, met Snellaert, met Hendrik Conscience, met Jan de Laet, met Ledeganck,
was Jan Frans Willems een ‘taalminnaar’. Met hen zette hij den ‘taalstrijd’ in.
De ‘taalstrijd’, de ‘taalstrijders’, de ‘taalflaminganten’... Wat werd hun onrecht
aangedaan sedert de jaren 1900!
Toen eenerzijds August Vermeylen in zijn ‘Kritiek’ de politieke flaminganten te
lijf ging, en tevens de oude romantische voorstellingen en slagwoorden en den
eenzijdigen ‘taalstrijd’ verwierp; toen anderzijds Lodewijk de Raet een flamingantisch
systeem bouwde, waarin de cultureele, de sociale, de economische en ook de politieke
factoren tot een organisch geheel werden gebundeld, toen verschenen stilaan de oude,
en de eerste flaminganten, als eenzijdige, al te beperkte vereerders van de taal, als
kortzichtigen en verblinden
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die alleen en uitsluitend de taal, niet het leven zelf, in zijn geheelen omvang, hadden
overzien.
De oude flaminganten, de ‘taalstrijders’, werden niet alleen losgelaten door hen
die, in het spoor van Vermeylen, het Vlaamsche vraagstuk tot een zuiver cultureele
aangelegenheid wilden herleiden. Zij werden ook nog losgelaten door de extremisten,
welke, onder verschillende benamingen, tusschen 1914 en 1945, eerst een
zelfstandigen Vlaamschen Staat wilden oprichtten, met de hulp van den Duitschen
bezetter, nadien de Vlaamsche autonomie wilden verzekeren in het raam van een op
federalen grondslag ingerichten Belgischen Staat, vervolgens, zonder overgang,
Groot-Nederland wilden tot stand brengen en ten slotte, onder een tweede Duitsche
bezetting, Groot-Nederland prijsgaven om een plaats in Groot-Duitschland te zoeken.
Herman Teirlinck verhaalde, in het eerste nummer van dit tijdschrijft, dat Prosper
Van Langendonck, de ‘Kritiek’ van Vermeylen ‘onrechtvaardig’ vond. In den grond
had Van Langendonck gelijk.
De flaminganten van Jan Frans Willems tot Frans Reinhard, waren niet zoo
eenzijdig geweest als de ‘Kritiek’ ze voorstelde. Zij verdienden den smaad niet die
hun nadien en ook nu nog wordt aangedaan door hen die de termen taalstrijd en
flamingant minachtend uit onzen horizont willen helpen.
Zij stonden zwak, de oude flaminganten. Er was echter heel wat meer realisme in
hen dan hun latere reputatie hun toeschreef. Is het niet treffend dat zij die, midden
hun volk, een verzwindend kleine minderheid waren en zich zoo gemakkelijk tot
onverantwoordelijk extremisme hadden kunnen laten verleiden, zeer wijselijk de
perken van de mogelijkheden niet verlieten? Ook in de tijden van spanning namen
zij de realistische houding aan welke het best paste bij de eeuwenoude traditie der
Zuidelijke Nederlanden en trouwens ook deze zou zijn van Lodewijk de Raet.
Stellig legden zij altijd nadruk op de taal. Het volstaat evenwel hun geschriften
na te gaan om dadelijk in te zien dat zij niet alleen de taal vereerden. Zij vereerden
in het algemeen al het waardevolle dat de Vlamingen tot stand hebben
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gebracht in den loop der eeuwen. Zij vereerden ook het levende, het bestaande
Vlaanderen, zijn steden, zijn landschappen, zijn menschen. Zij bleven niet blind bij
de cultureele en economische ellende van Vlaanderen. De redevoeringen van de
Maere in de Kamer, Vuylsteke's Korte Statistieke beschrijving bewijzen het.
Zij zagen in de verfransching de oorzaak van Vlaanderen's achterlijkheid. Zij
wilden dan ook consequent een einde maken aan de verfransching. Zij konden er
zich in verheugen Vlaamsche opschriften te zien verschijnen op de postzegels, op
de muntstukken en boven de deuren der bestuursgebouwen. In den grond streden zij
voor de eer van de taal. Waren zij hierin bekrompen? Met te strijden voor de eer
van de taal streden zij voor de eer van het volk, voor de eer van den stam, zooals zij
wel eens zegden.
Vermeylen haalt met minachting die woorden aan: ‘de eer van den stam’. De eer
van het volk en van de volkstaal, het gezag van het volk en van de volkstaal, was dat
zonder beteekenis?
Wat hen bekommerde was hetgeen ten langen laatste ook Lodewijk de Raet
bekommerde: de positie van het Vlaamsche volk als Nederlandschtalig volk in den
Belgischen Staat.
Wie de zaak aldus opvat ziet haar in een perspectief dat vèr het zuiver cultureel
gebied overschrijdt: een politiek perspectief, het ruimste, meest omvattende perspectief
dat men aannemen kan, omdat hierbij het raam van ons geheel bestaan betrokken is:
de Staat.
Toen Vermeylen zijn ‘Kritiek’ schreef, gaf hij zich zoo goed rekenschap van dien
nationaal-politieken gezichtshoek der ‘taalstrijders’, dat hij hen niet alleen aanvalt
op het beperkt gebied der taalpolitiek, maar hen ineens en volledig in hun
grondstellingen zelve wil aantasten: hij verwerpt eenvoudig het nationale als maatstaf,
uitgangspunt en doel van de maatschappelijke bedrijvigheid; hij verwerpt ook het
politieke, den Staat. Hij stelt resoluut het humane en sociale boven het nationale.
Hij schrijft immers: ‘Kom me niet preêken dat ik eerst en vooral Vlaming moet zijn.
Ik ben eerst en vooral, ik, een mensch.’ En wat verder luidt het: ‘Thans groeit hoe
langer hoe meer het besef onder de menschen van gewichtiger verhoudingen dan de
“nationale”...
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Klasse richt zich in tegen klasse, veel meer dan volk tegen volk...’
De nadere ontleding van Vermeylen's ‘Kritiek’ stelt nog wat anders in het licht
dan de zwakke zijden der ‘taalstrijders’. Zij toont langs een omweg aan dat de oude
flaminganten het vraagstuk wel degelijk in zijn algemeen verband hebben gezien...
Wie de Vlaamsche geschiedenis in haar geheel overziet en nadenkt over den dieperen
samenhang der Vlaamsche Beweging, beseft dat Jan Frans Willems geen vreemde
voor ons geworden is. Hij behoort tot onze geschiedenis, niet zoozeer die van de
Vlaamsche letteren, wel die van ons volk. Hij behoort buitendien tot een periode
onzer geschiedenis die niet afgesloten is. Hij is immers de eerste aanvoerder, de
‘vader’ van een beweging die haar einde niet nabij is. De strijd die honderd jaar
geleden ingezet werd voor de eer van onze taal, voor de eer van ons volk, voor het
gezag van Vlaanderen in den Belgischen Staat, is niet uitgestreden. Zij die beweren
dat thans alle verhoudingen tot een ordelijk geheel werden herleid en dat Vlaanderen
niets meer te vragen heeft, kennen de toestanden niet, of zien en hooren slecht, of
hebben geen waardigheidsgevoel.
Moesten nu toch eens, in de komende jaren, de Vlamingen in den schoot der
tweeledige Belgische natie, de positie verwerven die hun toekomt, moest Jan Frans
Willems tot een afgesloten periode behooren, dan zou hij toch een symbool blijven
voor de levenden van den nieuwen tijd. Zijn zaak was de zaak van zijn volk. Als
inluider van den Vlaamschen taalstrijd, heeft hij plaats genomen in de rij der figuren
waarvan de inzichten en de daden beslissend zijn geweest voor de oriëntatie van het
Vlaamsche volk door de eeuwen heen. Hij zal altijd een groot en indrukwekkend
voorbeeld blijven voor allen die het bestaan van het Vlaamsche volk, als volk met
eigen taal, eigen cultuur, eigen geestelijke en stoffelijke belangen willen verzekeren
en het tegen alle mogelijke, altijd loerende en trouwens met het leven zelf verbonden
gevaren, willen beveiligen.
MAX LAMBERTY.
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De vader
Er is een leegt' die hij niet peilen kan,
Op straat loopt hij gebogen als een man
Die zoekt een bloem tusschen de harde steenen.
Soms houdt hij stil, en staart, en gaat weer henen,
Weet niet naar waar, het heeft ook geen belang.
Hij ziet noch mensch, noch ding, den hellen zang
Der kindren in de school, hij hoort hem niet,
Hij gaat, gewikkeld in een zwart verdriet.
De lucht, de zon is zwart,
Alles is koud en hard,
Alleen de grijze, ritselende regen
Is hem vertrouwd; hij voelt hem vriendlijk wegen
Op zijne handen, aan zijn heete slapen.
Wie stierf? Hij is als een gebroken wapen.
FRANS DE WILDE.
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Rondeel
Het najaar vouwt zich als een waaier dicht
onder de violetten avondluchten.
Luister, mijn lief, hoe lucht en water zuchten
rondom de broze hut van dit gedicht.
November schrijft zijn nijd op ons gezicht.
Wij zien, terwijl wij voor het noodweer vluchten:
het najaar vouwt zich als een waaier dicht.
Weer drijft natuur ons naar haar wit gericht wij schrompelen tezaam als oude vruchten
en, krakend aan den rand van dit gedicht,
weet ik de onafwendbare geruchten:
het najaar vouwt zich als een waaier dicht.
BERT VOETEN.
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Aan Van der Lubbe
Jongen, met je wankel hoofd,
aan den beul vooruit beloofd,
toen je daar je lot verbeidde
stond ik weenend aan je zijde.
De operette duurde lang:
van het wraakhof naar 't gevang,
van 't gevang weer naar het hof,
in de boeien van den mof.
Veertig haarden dorst je ontsteken,
duizend haarden zou men wreken.
Maar je beulen stonden paf
toen je zweeg tot in je graf.
Dokters, rechters, procureuren,
allen zijn je komen keuren,
allen vonden je perfect,
en toen heeft men je genekt.
't Had de Koningin behaagd
dat je gratie werd gevraagd,
maar voor zulk een vieze jongen
wordt meestal niet aangedrongen.
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Lang heeft men geprakkezeerd
wat een mensch het meest onteert:
hangen, branden, vierendeelen,
of gewoon als varken kelen.
Toen heeft men het mes gekozen
om je toch eens te doen blozen.
Zulk een gala met wat bloed
doet een hakenkruiser goed.
Jongenlief, zooals je ziet,
Leiden krijgt je resten niet.
Hitler laat zich niets ontrukken
want hij houdt van die twee stukken.
Holland vraagt zich onverdroten
of je niets werd ingespoten,
maar die vuige, laffe moord,
vindt het minder ongehoord.
Laat het stikken in zijn centen,
in zijn kaas en in zijn krenten,
in zijn helden, als daar zijn:
Tromp, De Ruyter en Piet Hein.
Moog je geest in Leipzig spoken
tot die gruwel wordt gewroken.
Tot je beulen, groot en klein,
door den Rus vernietigd zijn.
WILLEM ELSSCHOT.

16 Januari 1934.
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Twee elegieën
[1]
Zijn het zijn woorden soms of het geruisch
Der palmen in den tuin?
Gij vreest en houdt de rilde dijen kuisch
Opeengeklemd en schuin.
Maar is er 't aaien niet van zijne handen
En 't lisplen van zijn mond?
Hij spreidt een geur om zich van vreemde landen
Vanuit zijn borst, die bont
En bloedig is van spiezen en van speren...
Hij vecht niet meer, hij bidt
Dat gij hem thans den zachten dood zoudt leeren,
Prinses, in ùw bezit.
Zijn greep wordt vaster om uw weeke lenden
En sneller slaat uw borst...
Gij geeft en bijt en vraagt een onbekende
Hoe gij niet sterven dorst.
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[2]
Hij kwam terug! Van zout en zon doorkorven
En dorstig naar uw mond
Gaf hij niets meer om wat hij had verworven
Als hij u niet meer vond.
En zond twee boden uit om u te melden
Dat hij gekomen was.
Er was niets meer in u, geen pijn, die telde,
Maar ellek leed genas
En elke droefheid en elk bitter klagen
En elke 'erinnering,
Er bleef niets meer van kommervolle dagen
Dan, rond uw oog, een ring...
Hij was bij u. Gij zoudt hem nooit meer derven,
Zijn kus was warrem, warm.
En plotseling: een lach! En gij begont te sterven,
Te sterven in zijn arm.
GERARD VAN ELDEN.
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De maagd en de lente
Nu stijgt het sap weer in de boomen.
Nu zwelt de wingerd voor mijn deur.
Er gaan door mij weer dwaze droomen
Als ik doorheen mezelve speur.
Mij roepen vreemd de merelaren,
De jonge musschen op het dak.
Wat in mij roert kan 'k niet verklaren:
Mijn borsten spannen stout en strak.
Er gaat een hunkren door mijn handen,
Een vreemd verzoeken grijpt mij aan.
Ik voel mijn bloed onrustig branden.
Mijn God, heb ik U goed verstaan?
Is deze Lente mij het teeken
Dat ik in vreugde zal vergaan,
Dat hij mag komen en mij spreken,
En in mij delven zijn bestaan?
PAUL ROGGHÉ.
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Hart van Holland
Gevanklijk werd ik weggevoerd,
een landsknecht links en rechts van mij.
Dat maakt de wereld vreemd en dof.
Maar zie, hoe onveranderd lag
daar voor mij uit het Binnenhof.
Ik hief gesterkt het hoofd en zag
onder de grijze weidsche lucht
- een magistraal geschiedverhaal
geteekend in het tinnen licht de vorstelijke Ridderzaal.
Toen, staande op dat eeuwig plein,
een tijdelijke gevangene,
wist ik: niet alles wordt geveld,
en ik dacht aan Oranje en
Johan van Oldenbarneveldt.
En toen ik weer werd weggeleid
- geen van de knechten aan mijn zij
had in mijn droom of denken erg groette ik vluchtig met de hand
de vogels van den Vijverberg.
ANTHONIE DONKER.
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Crucifix
Voor critici.
Zijn we niet even dicht omringd
als diep doordrongen van geheimen?
Wat is dat vreemde schoons van rijmen
(omdat een woordklank zich herzingt?)
en hoe, hoe kan het dat gelaten
soms zo wegslepend heilig zijn
ondanks hun aangevreten lijn,
als die Mariaatjes der straten?
Of werkt die lijn als repoussoir?
Kan 't rijm buiten die daagse zinnen?
Wordt het gelaat dat we beminnen,
gewond, niet maat en beeldenaar
waaraan we hoger aanschijn raden?
Kan God op aarde zonder kruis,
is 't niet de sleutel van Zijn Huis
alsook Zijn sein langs onze paden?
En teken, hoe wij in de ziel
geluk en schoonheid moeten meten,
alsnog goedlachs in twee gespleten:
lang hout dat reikt naar 't zonnewiel,
kort hout dat stof zich weet en wetten?
't Rijk Gods is wie zo meten kan,
en kinderlijk ontbloeien aan
een werk van meesterlijke smetten!
JOHAN DAISNE.
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Op hoop van zege
Geef het maar op nog iets te wenschen:
Want Oost haat West en Zuid haat Noord,
Het oerslijk druipt nog van de menschen,
Humaniteit is slechts een woord.
Lang, met de beendren hunner kindren,
Speelden de ouders het oorlogsspel:
Doch thans gaat 's meesters bel aan 't zindren,
De speeltijd uit, begint de hel.
Want ook lief kind lag stil te loeren
Tot de oude breekt zijn laatsten pijl,
Om op zijn beurt als baas te boeren:
Het hekken aan een nieuwen stijl.
En man en vrouw liggen te stoven,
Doch geen geeft toe dat al hun leed
Gestookt wordt in den leugenoven
Door beider ikzucht aangeheet.
God met ons, zoo zeggen ze allen,
Doch ook Gods hand keert met den wind,
Wie 's morgens rijst zal 's avonds vallen,
En macht en recht zijn beide blind.
FIRMIN VAN HECKE.
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Hart van zingen moe
Hart van zingen moe en moe van hopen,
Schreiens droef en tot den dood bereid,
Wees nu stil en laat uw trots verzwijgen
Uw onduldbaar lijden aan den tijd.
Nergens is er koesterend beschutten
Voor den wenschdroom uwer teederheid;
Al wat aan geluk bij u wil wonen,
Is slechts koninklijke eenzaamheid.
Eenmaal was er argeloos beminnen,
Tuin vol zon en louter lieflijkheid;
Sinds heeft zwaard van engel u gedreven
Waar verdriet zijn donk're tenten breidt.
Waar in wereld, glansloos en verlaten,
U geen nest van vreugde werd gespreid,
En uw vleugellam verbleekt verlangen
Moest verbloeden in vergeefschen strijd.
Hart van zingen moe en moe van hopen,
Wees getroost en houd uw pand bereid;
Eenmaal zal in licht van blijder verten
Poort zich oop'nen naar een nieuwen tijd.
K.H.R. DE JOSSELIN DE JONG.
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Zondaars en sterren
Het was een klein stationnetje, met een dubbel spoor, en aan weerszijden een houten
afdak van een tiental meter lang, waar de wachtende reizigers tegen regen en sneeuw
konden onder schuilen. Er waren thans echter geen reizigers, en de beide, met
aangestampt grint bevloerde perrons, waren verlaten. Aan het einde van het afdak,
waar een betonnen trap naar beneden voerde, brandde een sterke electrische lamp.
Het licht, dat van onder het afdak naar buiten stroomde, scheen de beweging der
schaars neerdwarrelende sneeuwvlokken te vertragen, en tooverde een koude, harde
glinstering uit de spoorstaven op.
Een trein kwam aanrijden, minderde vaart en stopte. Met een knallend geluid van
ontsnappende lucht sloegen de portieren open. Ergens vooraan sprong een treinwachter
naar buiten. Hij stak de handen in de zakken van zijn dikke dienstjas en keek zonder
belangstelling naar een vrouw die bezig was twee valiezen uit een der laatste wagens
naar buiten te sleepen.
Achter den rug van den treinwachter stapte een man uit den wagen. Hij was een
half hoofd grooter dan de treinwachter en hij keek even op hem neer, alsof hij van
zins was hem een of andere inlichting te vragen. Maar iets in de houding van den
beambte scheen hem van zijn voornemen af te brengen, en hij bleef even staan
treuzelen en keek onzeker om zich heen. Hij droeg een van die oude, slappe hoeden
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die geen vasten vorm schijnen te hebben; een ros-bruine overjas met schuin staande
zakken, die tot juist boven zijn knieën reikte; en daaronder een fluweelen broek van
dezelfde kleur, die aan de zoomen versleten was en aan de beide knieën bolvormig
uitpuilde. Aan zijn voeten had hij een paar zware, logge schoenen, zooals door de
travaux-werkers gedragen worden, en om zijn hals had hij een sjerp van een
verschoten roode kleur geknoopt. Hij had zijn rechterhand in zijn jaszak gestoken,
en in de andere droeg hij een khakikleurig soldatenvalies, dat er even vormeloos en
slap uitzag als zijn hoed.
Hij knipperde even met de oogen toen hij langzaam het hoofd omwendde en vlak
in het licht van de electrische lamp keek. Hij had een bleek, hoekig gelaat, met rond
neus en oogen paarse, schaduwachtige vlekken van de kou. Hij wendde zich af en
keek naar de vrouw, die met haar beide valiezen in de richting van de trappen liep.
Hij bleef nog steeds besluiteloos op dezelfde plaats staan.
Toen de treinwachter zich omkeerde en terug in den wagen stapte, maakte de man
een beweging alsof hij zijn hand uit zijn zak wou trekken. Hij scheen te schrikken
van het knallend geluid waarmee de portieren dicht sloegen. De trein kwam zachtjes
in beweging en de man keek verstrooid naar de verlichte ramen die langzaam voorbij
gleden. Achter een van de ramen zat een meisje die een sigaret rookte en met
droomerige, nietsziende oogen naar buiten staarde. De man keerde zich instinctmatig
om, om den laatsten wagen na te kijken. Op het andere spoor raasde een sneltrein
voorbij. De verlichte vensters schenen gedurende één oogenblik, één enkele,
onafgebroken lijn te vormen. Dan was de sneltrein in de duisternis verdwenen.
De man haalde de schouders op en begon haastig naar de trappen te loopen. De
nagels van zijn schoenen krasten op de betonnen treden. Toen hij beneden kwam
keek hij onder het loopen onwillekeurig op naar den hoogen spoordijk; hij bemerkte
plotseling de neerdwarrelende sneeuwvlokken in het lamplicht, trok de schouders
op en huiverde. Toen hij door den uitgang naar buiten stapte trok hij zijn hand uit
zijn zak en stak den beambte met een gejaagde beweging zijn reiskaartje toe. De
beambte keek hem met een soort wreve-
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lige belangstelling aan, en de man dook dieper in den opgezetten kraag van zijn
overjas en liep verder zonder op te kijken.
Buiten sloeg hij naar rechts af. Een eind voor zich uit, in het licht van een lantaarn,
bemerkte hij de vrouw die, met een valies aan elke hand, langzaam over den
asscheweg stapte. De man vertraagde geleidelijk den pas naarmate hij haar inhaalde.
Een groote, donzige sneeuwvlok kwam op zijn bovenlip terecht, en hij stak zijn tong
uit en likte de sneeuwvlok op.
De vrouw bleef stil staan en zette de valiezen op den grond, en de man begon nog
langzamer te loopen. Zijn stappen klonken luid en helder op den bevroren grond. De
vrouw hoorde het en keek om. Ze nam de valiezen weer op en liep haastig voort. De
man bleef onder het loopen naar haar kijken. Op den hoogen spoordijk donderde
weer een trein voorbij, doch de man wendde zijn blik niet af van de gedaante die
voor hem uit stapte. De grond trilde als metaal onder het razend geweld der wielen.
Toen de man voorbij een lantaarn liep zag hij dat het niet meer sneeuwde. Hij snoot
zijn neus tusschen duim en wijsvinger, en veegde zijn vingers af aan de mouw van
zijn overjas.
Langer dan een kwartier bleef hij achter de vrouw aan stappen, langzaam en
zwijgend, kijkend naar haar gedaante die soms duidelijk afgeteekend stond in het
licht van een lantaarn, en dan weer vervaagde en vormeloos werd wanneer de lantaarn
zich tusschen hen beiden bevond en zijn oogen verblindde. Dan sloeg de vrouw
eensklaps een zijwegel in. De man begon vlugger te loopen tot hij eveneens aan den
zijwegel kwam. Daar bleef hij staan en keek besluiteloos naar de verdwijnende
gedaante. Een volle minuut stond hij onbeweeglijk, huiverend in den uitgerafelden,
opgezetten kraag van zijn overjas weggedoken. Dan scheen hij zich plotseling van
de koude en zijn eigen verstrooidheid bewust te worden, keek met een gejaagde
hoofdbeweging om zich heen en volgde het pad dat naast den hoogen spoordijk
verder leidde.
Hij liep nog twee zijwegels voorbij die naar een vage groep huizen voerden.
Eenmaal trok hij onder het loopen zijn rechterhand uit zijn jaszak, nam er het oud
soldatenvalies in, blies een wolk dampenden adem in de verkleumde palm van
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zijn linkerhand, en stak ze op haar beurt in den warmen zak van zijn overjas.
Eindelijk verliet hij het pad en volgde een zijwegel die door de naakte wintervelden
slingerde. Er brandden geen lichten meer en de weg was nauwelijks zichtbaar. Af
en toe kraakte het brekend ijs van een bevroren plas onder de benagelde schoenen
van den man. De eindelooze verlatenheid van het land scheen den man echter niet
te deren. Hij liep met groote passen en tuurde met een soort geïntrigeerde aandacht
naar zijn eigen dampenden adem.
Naast den wegel stond een laag, breed uitgebouwd huis. Er brandde licht, en er
viel een smalle schijn naar buiten door de reten van de slecht sluitende, door regen
en vorst scheef getrokken slagvensters. De man keek naar den lichtschijn terwijl hij
over een smallen, dichtgevroren greppel heen stapte en op het huis toe liep. Hij trok
zijn hand uit zijn zak, deed de deur open en trad naar binnen.
‘Hier ben ik’, zei hij. Met een loome beweging van zijn hand schoof hij zijn hoed
achter in zijn nek. Hij knipoogde tegen het lamplicht terwijl hij met een duw van
zijn voet de deur achter zich in het slot deed springen. Er gleed plotseling een trek
van onbeholpen verbazing over zijn gelaat.
Op de tafel, die in het midden van de ruime kamer was geplaatst, stond een
brandende petroollamp. Tegen den kamermuur stond een ouderwetsche kachel met
een ronden, rood gloeienden pot. Tusschen de tafel en de kachel, in een leunstoel
met een hoogen, rood fluweelen rug, zat een vrouw. Ze had de beide handen tegen
de borst gedrukt en staarde den man met verschrikte oogen aan. De onbeholpen
verbazing van den man scheen haar echter gerust te stellen, en de verschrikte
uitdrukking op haar gelaat maakte plaats voor onzekerheid en verwondering.
‘Ik... ik moet verkeerd zijn’, zei de man. Hij sprak moeilijk en op eenigszins
schorren toon, alsof de lange tocht door de koude zijn stembanden aangetast had.
Hij keek met onrustige haast de kamer rond, alsof zijn blik vertrouwde voorwerpen
zocht. ‘Ik... Wij woonden hier voor ik vertrok. Moeder woonde hier.’ Hij werd opeens
door een gedachte getroffen en keek de vrouw aan. ‘Ze is toch niet dood?’ vroeg hij
gejaagd en op angstigen toon. Ik kreeg nog brieven van haar.’
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Het gelaat der vrouw ontspande zich plotseling. ‘Nu begrijp ik het’, zei ze opgelucht.
‘Je bent de zoon van de oude vrouw die hier woonde niet?’ De man knikte, angstig
en gretig, maar de vrouw scheen zijn ontroering niet te merken en sprak verder,
langzaam en mijmerend, alsof ze alleen maar praatte om zich zelf gerust te stellen.
‘Ze verhuisde toen wij hier kwamen wonen. Vijf maanden geleden. Ze ging naar een
kleiner huizeke, aan den anderen kant van den spoordijk, omdat het dichter bij de
menschen was. Ze zei dat ze te oud werd om nog regelmatig zoo ver te voet te loopen.
Ze vroeg me, naar je uit te kijken en het je te vertellen. Ze zei, dat je voor langen tijd
van huis gegaan waart.’
‘Aan den anderen kant van den spoordijk, zei je, niet?’ vroeg de man. Hij leunde
van den eenen voet op den anderen terwijl zijn rustelooze blik de goedige oogen van
de vrouw ontweek, en keerde zich eindelijk aarzelend om. Hij maakte aanstalten om
weer naar buiten te gaan en had zijn hand reeds op de deurknop gelegd toen de stem
van de vrouw hem met een schok deed stilstaan.
‘Waarom blijf je niet even om je te warmen?’ vroeg ze vriendelijk. De man keerde
zich om en keek haar weifelend aan. ‘Het vuur brandt toch. Je zal het straks beter
hebben als je eerst flink verwarmd bent.’ De man trad naderbij. Hij nam zijn hoed
af, en bleef onbeholpen bij de tafel staan. Er kwam een onrustige glans in de oogen
van de vrouw toen ze naar hem opkeek. ‘En het is Kerstavond’, zei ze. Ze probeerde
den onrustigen toon uit haar stem te weren. ‘Kerstavond, voor alle menschen van
goeden wil.’
Ze sloeg geen oog van zijn gelaat af, terwijl hij zijn hoed naast de lamp op de tafel
legde, het valies op den vloer neer zette, vlak tegenover haar op een stoel ging zitten,
en de handen aarzelend naar de gloeiende kachel uitstrekte. Ze trachtte zich het
bezorgd, gerimpeld gezicht van het oud vrouwtje te herinneren, en in de ruwe trekken
van den man eenige gelijkenis te ontdekken. Maar het lukte haar niet. De man had
een laag voorhoofd, en rosachtig, kleverig haar. Hij had borstelige wenkbrauwen,
met lange, uitstekende haarpijlen die fonkelden in het licht. Zijn oogen waren klein
en van een soort schuwe beweeglijkheid, met, aan de wortels van de korte wimpers,
roode stippels op de ontstoken huid.
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Zijn neus was lang en eenigszins gebogen, en zijn mond was breed, de dunne lippen
dicht geknepen in een soort instinctieve plooi van vijandige bitterheid. Zijn kin was
stomp en bedekt met glinsterende baardstoppels. Zijn gelaat had een bleek grauwe
kleur, met, op de plaats waar de jukbeenderen uitstaken, twee onnatuurlijk roode
vlekken. Ook de huid van zijn naar het vuur uitgestoken handen was bleek, met fijne,
ros glinsterende haartjes op de polsen.
‘Ik beloofde naar je uit te kijken en het je te vertellen’, zei de vrouw plotseling.
Het drukkend stilzwijgen van den man stemde haar onbehaaglijk.
‘Ja’, zei de man. Hij wendde zich thans naar haar toe en keek haar met een soort
stompzinnige nieuwsgierigheid aan. Ze was een vrouw van vooraan in de dertig. Ze
had kort geknipt haar, van een soort grauwblonde kleur, dat op haar slapen met een
paar goedkoope haarspelden opgehouden werd. Ze had een grof, bijna mannelijk
gelaat, waarin alleen de groote, verschrikte oogen haar geslacht verrieden. Ze had
een rechten, eenigszins plompen neus en een grooten mond met dikke, vleezige
lippen en aan den linkermondhoek een breed litteeken dat schuin over haar kaak naar
beneden liep en onder het grof gevormd kaakbeen verdween. De hitte van de kachel
had een fellen blos op haar wangen gelegd; maar onder dien blos had de huid iets
van haar grauwe kleur bewaard, en haar gelaat was met puistjes en uitslag bedekt.
‘Er komt niet veel volk aan dit eind van het dorp’, zei de vrouw. ‘Het is hier een
verlaten eind. Verleden week heb ik in drie dagen geen levende ziel gezien. Zelfs
den postbode niet. 's Nachts kan ik natuurlijk de treinen hooren. Maar het is geen
plezierig geluid. Ik geloof dat het op je gestel begint in te werken, zoo altijd in die
eenzaamheid, en dat zelfde geluid van de treinen als je in bed ligt en er aan denkt
dat je van den ganschen dag geen mensch gezien hebt om eens mee te praten. In den
winter lijkt het hier soms het uiteinde van de wereld. Het is vreemd’.
‘Ik weet er alles van’, zei de man brusk. ‘Ik weet er alles van, hoe de eenzaamheid
op het gestel van een mensch kan inwerken’. Zijn gelaat bleef naar den gloeienden
kachelpot gekeerd, doch het was of zijn blik op een punt in de verte
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gericht was; alsof hij dwars door de muren heen keek, dacht de vrouw.
‘Je deed me schrikken’, zei ze. Ze lachte zenuwachtig en verontschuldigend.
‘Heelemaal niet te verwonderen als je zoo'n langen tijd alleen gezeten hebt. Vanavond
zal het drie maand zijn. Ik dacht dat het iemand anders was, en het bracht me aan
het schrikken. Het maakte me bang ook, dat ik schrikte. Het is niet goed als je in
zoo'n toestand bent.’
De man wendde zijn gelaat van het vuur af en keek haar aan. Zijn blik ontweek
de zachte, makke oogen van de vrouw en rustte gedurende een kort oogenblik op
haar lichaam. Hij bemerkte thans dat de vrouw zwanger was. Eén enkel oogenblik
kwam er een starende uitdrukking in zijn oogen. Dan wendde hij den blik opnieuw
af en keek naar het vuur. Hij huiverde even en strekte de handen uit en draaide ze
gedurig om, langzaam en in gedachten verzonken, alsof hij de gewaarwordingen,
die de behaaglijke aanraking van de warmte in hem wakker riep, met een of andere
vage herinnering wou associeeren.
‘De dokter zei dat ik nog tijd genoeg heb’, zei de vrouw. ‘Hij zei dat ik me deze
maand nog geen zorgen hoefde te maken; dat ik het niet moest verwachten vóór de
helft van de volgende maand. Niet vóór half Januari, vertelde hij. Maar ik weet het
wel beter. Wat weet een dokter van die dingen af?’
Er kwam een wilde uitdrukking van pijn in de oogen van den man. Vlak bij zijn
kleverig haar begon zijn voorhoofd vochtig te glanzen.
‘Wat weet een dokter er van af?’ herhaalde de vrouw. ‘Ik weet wel beter. Ik weet
op één nacht na wanneer het gebeurd is. Ik ken mijn eigen gestel. Ik liep 's morgens
naar buiten om een emmer water te putten en ik was amper de deur uit toen ik moest
braken. Ik vertelde het onmiddellijk aan mijn man, maar hij wou het al evenmin
gelooven. Het was een geschikte tijd geweest, zei hij; onnoodig me zorgen te maken.
Maar ik weet wel beter. Je hoeft alleen maar op te tellen en je weet wanneer je tijd
er is. Ik zal het eind van de week niet meer halen...’
‘Zoo, ze zei dat ik een heelen tijd van huis geweest was, niet?’ viel de man haar
in de rede. Hij schreeuwde de
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woorden bijna uit, doch hij keek niet langer dan een seconde naar de vrouw. De
vrouw keek hem met zachte verstomming aan. Ze scheen moeite te hebben om zich
te binnen te brengen waar de man op doelde. De man werd zich opeens haar gedweeë
vriendelijkheid bewust. ‘Zei ze dat ik een heelen tijd van huis geweest was?’ vroeg
hij, zachter thans, eenigszins onbeholpen. ‘Zei ze niet meer?’
‘Nee’, antwoordde de vrouw na een oogenblik. ‘Ik vroeg er niet naar. Ik dacht dat
ik me niet met haar zaken moest bemoeien. Ik dacht wel dat je ergens werkte,
misschien wel in Frankrijk. Het was toen volop Zomer. Of dat je misschien schipper
waart of iets dergelijks. Ik heb iemand gekend die matroos was op een zeeschip. Hij
verdiende aardig wat geld. Hij reisde de heele wereld af en kreeg er op den koop toe
aardig wat geld voor betaald’. Ze vouwde de handen in haar schoot en keek met een
glans van belangstelling in haar makke oogen naar het vormeloos valies dat de man
naast zijn stoel op den vloer had gezet. ‘Als het een jongen is, had ik toch graag dat
hij niet te vaak van huis weg ging’, vervolgde ze op dien vreemden, mijmerenden
toon, dien vrouwen meestal aanslaan als ze over kinderen spreken die nog niet geboren
zijn. ‘Niet te vaak, en niet te lang. Dat hij zooveel mogelijk bij me zou blijven, tot
hij oud genoeg is en een meisje vindt en trouwt. De man dien ik kende had aardig
wat geld verdiend door op zee te gaan. Maar als het een jongen is, wou ik dat hij bij
me bleef. Ik...’
‘Zoo, je weet dus niet waar ik was, wel?’ vroeg de man, wilder en luider nog dan
den eersten keer. Hij keek haar een paar seconden lang in het gelaat. Zijn oogen
glansden en er parelden kleine zweetdruppels op zijn voorhoofd. ‘De oude vrouw
vertelde het je niet, wel?’ zei hij, terwijl hij zich opnieuw omwendde en zijn
reusachtige, bleeke handen uitstak naar het vuur.
‘Nee’, zei de vrouw. Haar geest verwijlde nog steeds bij het beeld dat haar eigen
woorden in haar opgeroepen hadden, en ze sprak eenigszins onzeker. ‘Ik dacht dat
het niet mooi zou zijn indien ik er naar vroeg. Je moet nooit vragen naar iets wat een
mensch niet graag kwijt wil zijn. Ik dacht dat het wel in orde was, dat je wel in
Frankrijk zou werken. Er zijn altijd mannen in Frankrijk op dien tijd van het jaar.’
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De man keek naar zijn lange, beenderige vingers. ‘Zal ik het je vertellen?’ vroeg hij.
‘Je hoeft niet’, zei de vrouw haastig. ‘Je hoeft het niet te doen. Ik ben er heusch
niet nieuwsgierig naar. Dààrom vroeg ik je niet om hier te blijven en je te warmen;
niet om het uit je te krijgen. Ik dacht dat je het wel koud zou hebben; het is een heel
eind loopen naar hier, en je moet een heelen omweg maken, langs den tunnel om,
om aan het andere eind van den spoordijk te komen. Je deed me een oogenblik
schrikken, toen je zoo onverwachts naar binnen kwam; maar dan dacht ik dat je het
wel graag zou doen,... dat je je graag even zou willen opwarmen alvorens het huisje
van je moeder te gaan zoeken. Ik dacht het werkelijk en daarom vroeg ik het je.’ Ze
zweeg en keek den man met iets smeekends in haar blik aan.
‘Ik heb gezeten’, zei de man. Hij kromde zijn vingers en kraste met den nagel van
zijn duim over de nagels van zijn andere vingers. Hij gluurde tersluiks naar de
schaduw van de vrouw op den vloer, alsof hij verwachtte dat die zou gaan spreken.
Toen de vrouw echter bleef zwijgen keerde hij zich naar haar toe en grijnsde,
eenigszins onbeholpen, alsof hij zich vooraf met een soort vijandigheid tegen haar
komende reactie gewapend had, maar haar vriendelijke en onverstaanbare makheid
hem van zijn stuk gebracht had. ‘Ja, ik heb gezeten’, herhaalde hij, luider, en met
een uitdagenden klank in zijn stem. ‘Ik heb in de gevangenis gezeten.’ Er kwam een
uitdrukking van vrees in de oogen van de vrouw en hij lachte plotseling, schor en
ingehouden. ‘Twintig jaar moest ik zitten, en ik heb er pas achttien achter den rug.
Ik vraag me af waar ze de gedachte haalden, me een dag vóór Kerstmis weer naar
huis te sturen?’ Hij schudde een paar maal het hoofd, keek naar zijn vingers, en dan
weer naar de vrouw. ‘Heb je nou geen spijt dat je me gevraagd hebt, me te blijven
warmen, nee?’ vroeg hij.
De bange uitdrukking verdween langzaam uit de oogen van de vrouw. Ze schudde
het hoofd en glimlachte vermoeid. ‘Nee’, zei ze rustig. Voor het eerst bemerkte de
man haar tanden achter haar geopende lippen. Ze had prachtige, witte tanden. ‘Nee’,
herhaalde ze. ‘Ik zou niet weten waarom ik daar spijt zou moeten over hebben. Ik
zou niet begrijpen

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

282
waarom het eenig verschil zou maken... Dat je in de gevangenis waart en niet in
Frankrijk, bedoel ik. Ik weet zoowat hoe het met rechters gesteld is. Op den eenen
man loeren ze, tot hij één stap verkeerd doet, en dan geven ze hem twintig jaar; en
een ander, die het meer verdient, laten ze begaan. Of ze geven hem zes maand, zoodat
hij opnieuw kan beginnen als hij zijn tijd uitgezeten heeft.’
‘Maar je weet niet hoe het met de gevangenis gesteld is’, onderbrak de man haar.
Zijn stem klonk ongeduldig en bitter. ‘Je weet niet wat ze in een gevangenis van een
man maken. Kan je het aan mij merken dat ik gezeten heb? Heb je het gemerkt, en
schrok je daardoor toen ik naar binnen kwam?’
De vrouw keek hem met hernieuwde belangstelling aan. De serene makheid van
haar blik werd niet door zijn uitdagenden, bitteren toon verstoord. ‘Nee’, zei ze,
langzaam en rustig. ‘Ik kon het niet merken. Zelfs nu ik het weet kan ik het heusch
niet aan je zien. Ik schrok van iets anders. Ik dacht dat het een ander was.’ Ze keek
even naar de deur, alsof ze zich opnieuw wou herinneren hoe ze hem in de
deuropening had zien staan. Ze zuchtte. ‘Ik dacht dat het een ander was. Hij had zes
maanden gekregen. Drie maanden geleden. Hij stroopte. Ik dacht dat ze hem te vroeg
vrij gelaten hadden.’
‘Het is je vent, niet?’ vroeg de man.
‘God weet dat hij mijn man is’, zei de vrouw zacht. Ze keek onrustig om zich
heen. ‘Mijn leven was een hel. Ze moesten hem twintig jaar gegeven hebben om wat
hij me aangedaan heeft sinds we getrouwd zijn. In plaats daarvan kreeg hij zes
maanden omdat hij hazen strikte. Ik dacht dat hij vrij gekomen was. Daarom schrok
ik. Hij zou me slaan; en ik zou het thans niet kunnen verdragen. Ik zou vluchten en
me ergens verbergen, als ik wist dat hij vrij kwam vóór het kind er is. Ik wou dat hij
nooit meer vrij kwam.’ Haar handen schoven onbewust over haar schoot omhoog en
schenen haar zwanger lichaam te betasten. Alsof ze tastten naar de vormen van het
kind dat in haar lichaam leefde.
De man kneep zijn vingers dicht tot zijn nagels in de huid van zijn handpalmen
drongen. ‘Je weet niet hoe het in de gevangenis gesteld is, wel?’ zei hij. ‘Hoe zou je
het weten?’
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Hij wierp haar een verholen blik toe. ‘Hoe zou zij het weten?’ dacht hij. ‘Ze zit daar
zoo tam en mak, dat je zou gaan twijfelen of ze wel goed wijs is. De duivel mag
weten waar ze met haar gedachten toeft.’
De vrouw zat nu met de handen roerloos tegen haar zwanger lichaam, alsof ze
luisterde naar het leven daarbinnen dat zich aan de gevoelige huidzenuwen van haar
vingertoppen mede deelde. Er was een blik van verdroomde inspanning in haar oogen,
alsof ze geheel verloren was in het geheimzinnige van de wondere boodschap die
van haar eigen lichaam in haar vingertoppen over stroomde. Ze opende haar dikke
lippen om te spreken, maar de man merkte het en gaf haar den tijd niet een woord
te uiten. ‘Ik geloof dat het niet zoo erg is als je weet dat het niet lang zal duren’, zei
hij. ‘Als ze je er binnen brengen schijnt het niet zoo erg. Je bent zoo wat verloren.
Alsof je zinnen het vertikken; alsof het met een ander inplaats van met jezelf gebeurde.
En je laat de lui maar met je begaan en je snapt niet wat het eigenlijk beteekent. Maar
als je eenmaal 's nachts op de planken ligt, begin je het te snappen. Je snapt opeens
wat er gebeurt. Je weet zoowat wat er over de heele wereld gebeurt. Het is of een
stukje van je lijf op elk deel van de wereld is; je voelt in je eigen lichaam dat er op
elk deel van de wereld menschen zijn die hun zin kunnen doen. Dat iedereen zijn zin
kan doen, behalve jij zelf. Dan begin je het te snappen. Je kan niet slapen. 's Morgens
ontdek je dat je toch geslapen hebt; maar het is eigenlijk geen slaap. Den heelen
nacht is je lichaam ergens anders geweest, op elk stukje van de wereld tegelijkertijd.
Dan begin je het te snappen. Je kijkt uit op een dag die een eeuwigheid duurt, en een
nieuwen nacht van uitputtenden slaap, en je weet plotseling dat het zoo twintig jaar
zal gaan. 's Avonds tel je het na op den muur van je cel, en het maakt zevenduizend
in de dertig. Zevenduizend in de dertig, en telkens en eeuwigheid, en je lichaam dat
in zevenduizend in de dertig stukjes verdeeld wordt en zevenduizend in de dertig
keeren voelt hoe alle andere lui over de heele wereld hun zin kunnen doen. Je ziet
opeens klaar in het leven, en je zou het willen uitschreeuwen, maar er is niemand
om mee te praten, en als je je mond open doet krijg je extra straf.’
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De vrouw hijgde, kort en krampachtig, alsof ze hikte. De man hield schielijk op en
keek haar aan. Ze zat roerloos. Alles aan haar was onbeweeglijk en gespannen. Haar
lichaam, de handen die tegen haar flanken gedrukt waren, de huid van haar gelaat.
Zelfs de groote oogen hadden hun tamme uitdrukking verloren en glansden
koortsachtig in het licht van de lamp. De man keek door de halfgeopende lippen van
de vrouw naar haar tanden. Het was of hij haar adem hoorde fluiten. Hij hief zijn
hand op en streek over zijn voorhoofd. Zijn vingers waren nat en hij veegde ze aan
zijn broekspijpen af.
‘Het is voorbij’, zei de vrouw. Ze glimlachte vermoeid en keek eenigszins onzeker
en verontschuldigend naar het verwrongen gelaat van den man. ‘Het was slechts heel
even, God zij dank. Ik vreesde dat het reeds de weeën waren, maar het was slechts
een beetje pijn. Hij stampte. Hij stampt regelmatig, den laatsten tijd. Er was geen
reden om bevreesd te zijn. Maar ik dacht dat het kon zijn door den schrik van
daarstraks. Het kan te vroeg komen als men je doet schrikken. Maar er is heelemaal
geen reden om daar aan te denken. Hij stampte alleen maar.’
‘Je weet niet hoe het ginds met je gesteld is’, viel de man haar in de rede. ‘Het
betert niet na dien eersten nacht. Het wordt altijd maar erger en erger, elken dag en
elken nacht. En dan komt er een avond dat de waarheid je als een kwade geest
bespringt en dan herinner je je dat je eens een mensch waart. Je probeert je te
herinneren hoe het was toen je als eerste kommunikant in de kerk kwam en je mond
opentrok om de hostie op je tong te krijgen. Maar het lukt je niet. Je krijgt het nooit
heelemaal voor elkaar. Hoe harder je het probeert, hoe minder je het voor elkaar
krijgt. En het ergste is, dat je het weet, dat het je zoo verduiveld duidelijk is, dat je
lang geleden eens een mensch waart. Maar je krijgt het nooit heelemaal voor elkaar.’
De vrouw hoorde zijn woorden, zonder ze te begrijpen. Al haar aandacht was op
haar eigen lichaam geconcentreerd. ‘Het is iets wonderlijks, wanneer het je den
eersten keer overkomt’, zei ze droomerig. ‘Het verandert je heelemaal. Het is alsof
je steeds maar groeit, alsof je een wereld op zichzelf wordt. Ze zeggen dat het op
zijn tijd moet gebeuren, dat
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je jong moet zijn. Verleden week zei een vrouw uit het dorp me dat ik niet verwonderd
moest staan als het een beetje moeilijk ging. Ik ben drie en dertig, en ze zei dat ik
eigenlijk een beetje te oud was om het voor den eersten keer door te maken. Maar
ik ben er niet bang van. Het is...’
Een plotselinge pijn sneed haar woordenstroom af, en de man keek haar met een
bruske hoofdbeweging aan en staarde naar haar gelaat, tot hij bemerkte dat haar
strakke mond zich weer ontspande. Hij bevochtigde zijn lippen.
‘Weet je wat ze daar van je maken?’ vroeg hij. Hij schonk haar den tijd niet om
hem te onderbreken, maar ging onmiddellijk voort: ‘Een masochist maken ze van
je. Je weet niet wat dat beteekent, wel? Het is een vent die allerlei vuiligheden met
zichzelf uithaalt. Dat maken ze ginder van je en het heeft geen zin je er tegen te
verzetten. Van een man die dol was op kinderen maken ze een sadist. Van een jongen
kerel die gewend was zijn zin te doen en zich met de meisjes amuseerde, maken ze
een masochist. Weet je waarom ze me twee jaar te vroeg loslieten? Ik was een goed
gevangene. Je hebt een kaart voor je gedrag, net als op school; en mijn kaart was
goed. Je kan geen slechte kaart krijgen als ze eenmaal een masochist van je gemaakt
hebben. Je bent kalm en verduldig. Zoo denk je tenminste. Maar in werkelijkheid
ben je suf. Je hebt geen ruggegraat en geen hersens meer. Maar het is de eenige
manier om niet heelemaal kapot te gaan. Naast me zat een vent die zich er tegen
verzette. Een jonge kerel; hij had een vrouw thuis. Hij hield me regelmatig den
ganschen nacht wakker door op zijn vrouw te liggen huilen, net als een dier dat
bronstig was en met zijn kop tusschen de tralies geklemd hing. Tot de bewakers
kwamen en hem zijn smoel dicht sloegen en hij de rest van den nacht angstig en
ingehouden op zijn brits lag te kermen. Het is veel beter een masochist van je te laten
maken. Het bespaart je kloppen op je smoel en het redt je van slapeloosheid en
heimwee en een massa onplezierigheden meer. Maar als je je verzet, dan ga je naar
den bliksem. Die vent, die op zijn vrouw riep, had ook twintig jaar gekregen. Hij
had een slechte kaart en moest zijn tijd natuurlijk heelemaal uitzitten. Doch verleden
jaar kreveerde hij en ze stopten hem onder den grond.’
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Hij spreidde zijn vingers open en bewoog ze heen en weer. Hij hief zijn hoofd op en
luisterde naar het spinnend geluid van de kachel. Hij huiverde van behagen. ‘Het is
net of er een kat in de kachel verborgen zit’, dacht hij. Hij vestigde zijn blik op de
vrouw, die rustig en in zichzelf gekeerd aan het kind zat te denken. ‘Misschien was
dat nog het beste’, zei hij luid. ‘Ik bedoel: kreveeren en onder den grond gestopt
worden’, verklaarde hij, toen de vrouw opkeek.
‘Ik heb heelemaal geen angst’, zei de vrouw. ‘Waarom zou ik er niet even goed
doorheen komen als gelijk welke andere vrouw? Als ik maar wist wanneer het gaat
gebeuren. De dokter zei dat het niet vóór half Januari zal zijn. Maar ik ben er zeker
van dat ik het einde van de week niet meer haal. Daar straks zat ik er aan te denken,
hoe het zijn zou als het dezen nacht gebeurde... Net op Kerstnacht. Zou het niet
wonderlijk zijn? Daarom schrok ik toen jij naar binnen kwam. Ik dacht dat hij het
was, en dat hij me zou slaan en het leven van den jongen in gevaar zou brengen.’
De man maakte een wanhopig gebaar. ‘Ze maken dat je er gaat naar verlangen dat
de heele wereld met man en muis naar den bliksem zou gaan’, zei hij haastig. ‘Dat
maken ze.’
De vrouw keek dwars door hem heen. ‘Maar als het dezen nacht gebeurde...’ zei
ze droomerig. ‘Terwijl ik hier alleen was. En terwijl het buiten sneeuwde en vroor.
En achter den spoordijk zou de klok in den toren luiden, en misschien zou er een
groote ster verschijnen die door den hemel zoefde en vlak boven het huis bleef staan.
Maar ik weet niet of er sterren zijn als het sneeuwt. Dan zou het moeten ophouden
met sneeuwen, om die ster door te laten. En het gelui van de klokken aan den anderen
kant van den spordijk. Zou het niet wonderlijk zijn?... Ik zou het heelemaal niet
vreeselijk vinden alleen te zijn; maar het zou natuurlijk niet goed zijn voor den jongen.
Ik moet zorgen dat er een vroedvrouw of een dokter is als het gebeurt.’
Er kwam een wilde gloed van afschuw in de oogen van den man toen zijn blik
naar het zware lichaam van de vrouw getrokken werd. ‘Je weet niet waarom ze me
twintig jaar gaven, wel?’ vroeg hij luid. De vrouw werd, meer door het geluid van
zijn stem dan door de beteekenis van zijn woorden, uit haar gemijmer opgeschrikt.
‘Je weet het niet, wel?’
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vroeg de man uitdagend. Hij wischte opnieuw het zweet van zijn voorhoofd. De
haartjes op den rug van zijn hand glinsterden in het nat. ‘Het was moord’, zei hij.
Hij sprak thans zacht, bijna op fluisterenden toon. De oogen van de vrouw waren op
zijn dunne, bloedlooze lippen gericht toen hij de woorden herhaalde.
‘Het was moord’, zei hij, denkend aan het zwanger lichaam van de vrouw en aan
het genot dat het uitspreken van die sinistere woorden in het diepste van zijn eigen
lichaam wakker riep. ‘Ik vermoordde een vrouw. Ik was toen een jonge kerel; een
van die jonge kerels die overal in de wereld hun zin doen. Ik had haar verwittigd. Ik
was gek op haar; misschien dacht ze dat ik het niet zou durven, dat ik er niet toe zou
in staat zijn. Dat het alleen maar in boeken en kranten gebeurt. Maar ik deed het. Het
was op een nacht en het sneeuwde. Het was oudejaarsnacht en we kwamen van het
dorp. Toen was de spoordijk er nog niet. Verder naar ginder, aan het andere eind van
het dorp, lagen de sporen van den stoomtrein. Maar de spoordijk hier was er nog
niet. Ze kwam naar huis en ik liep den heelen weg achter haar aan en keek naar haar
en wist den heelen tijd dat ik het doen zou. En waar nu de spoordijk is, daar deed ik
het. Ik haalde haar in en deed het. Ze schreeuwde een paar keeren. Later toen ik in
de gevangenis zat, lag ik 's nachts soms te luisteren hoe ze schreeuwde. Ik hoorde
het. Soms kwam het van heel ver. Soms kwam het uit mezelf, soms uit mijn hoofd,
soms uit mijn hart, soms uit mijn handen. Maar het deerde me niet. Het deert je niet
meer als je een paar jaar gezeten hebt. Het is net of je heelemaal van rubber bent,
nadat ze eenmaal een masochist van je gemaakt hebben. Het is net of je een vunzig
stuk rubber bent.’
Hij grijnsde bitter. Zijn bruine, doffe tanden waren een oogenblik zichtbaar tusschen
zijn dunne lippen. ‘Je kan je niet indenken wat het beteekent’, vervolgde hij. ‘Ik
bedoel, dat men een masochist van je maakt. In het begin lig je heele nachten wakker
en denkt aan de vrouw die je vermoordde. En als je tegen den morgen eindelijk
inslaapt droom je van haar en zie je haar voor je oogen, zooals ze pleegde te zijn
toen ze zich uitgekleed had en voor je in het hooi ging liggen. Maar nadat ze je
eenmaal gekregen hebben waar ze je hebben
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willen, deert het je niet meer. Je vraagt dan alleen maar gerust gelaten te worden,
om vuiligheden met jezelf te kunnen uithalen. Ze krijgen je zóó ver dat je er tegen
opziet dat men je op een mooien dag vrij zal laten en je weer onder de menschen
moet komen. Ze krijgen je zóó ver dat je huivert als je aan een vrouw denkt en dat
je zou gaan braken of bezeten worden als je de bewakers met elkaar intiem over hun
vrouwen hoort praten. Zoo ver dat je bezeten wordt als je ook maar aan een zwangere
vrouw denkt, dat het je dol maakt en je doet verlangen een moord te begaan.’
Hij zat een weinig voorover gebogen, met de ellebogen op de knieën en hij had
geen enkele beweging gemaakt terwijl hij sprak. Maar nu hief hij een van zijn
ellebogen op, wendde zich zijwaarts en keek de vrouw met een mengsel van
zenuwachtigheid en brutaliteit aan.
‘God moge het je vergeven’, zei de vrouw zacht. Ze wendde haar blik niet af,
ofschoon haar goedige oogen iets van haar verborgen vrees verrieden. Buiten in den
nacht klonk een dof gerommel en de vrouw hief langzaam het hoofd op en luisterde
er naar, tot het allengs weer weg stierf. ‘De sneltrein van kwart voor tien’, zei ze.
‘Negen uur acht en dertig, als hij geen vertraging heeft. De volgende komt te tien
uur vier. Ik ken al de uren uit mijn hoofd, zonder ooit een treinboek of een
aanplakbiljet gezien te hebben. Alleen maar door bij de kachel te zitten, of in bed te
liggen en ze te hooren voorbij razen. Daarstraks, vóór ik de lamp aangestoken had
en ik door het venster naar buiten keek, zag ik er een voorbij rijden. Ik zag zijn licht
toen hij achter de bocht verscheen. Eén enkel, sterk licht in de duisternis. Het was
net een felle, schitterende ster. Toen dacht ik er aan, dat er altijd wel een ster zou
zijn als het dezen nacht nog gebeurde. Het was net een ster. Is het niet wonderlijk?’
‘Ze maken je krankzinnig’, schreeuwde de man. Hij boog zich opnieuw voorover
en zette zijn elleboog weer op zijn knie. Een kleverige vlecht haar viel neer op zijn
voorhoofd. ‘Ze houden je twintig jaar dood en dan smijten ze je hals over kop in het
leven. Ze maken een gek van je. Toen ik door de gevangenispoort naar buiten liep,
werd ik me daar plotseling van bewust. Ik probeerde het van me af te zetten. Op
straat liep ik een paar lui voorbij en ik had lust om een van
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hen aan te spreken. Enkel om eens te kunnen praten, om na te gaan of ik werkelijk
krankzinnig was, of ik nog kon praten als een normaal mensch. Maar ik durfde niet
en ik bleef maar rondloopen tot het duister begon te worden. In den trein zat ik
tegenover een vent die al maar door op een sigaar kauwde en gebaarde of hij in een
krant las. Toen hij onderweg uitstapte had ik spijt, dat ik het met hem niet geprobeerd
had. Toen ik hier in het station uitstapte, wou ik den treinwachter aanspreken. Maar
ik deed het niet. Er was een vrouw uitgestapt en buiten het station zag ik ze voor me
uitloopen. Ik had lust om haar bij te halen en met haar te spreken. Doch ik bleef
achter haar aan loopen en keek naar haar. Terwijl ik achter haar aan liep herinnerde
ik me die andere, die ik vermoord heb. Het was alsof zij het was, die vóór me uit
stapte, net als dien oudejaarsnacht, bijna negentien jaar geleden. Ik vroeg me af hoe
het zijn zou als ik deze inhaalde en ze eveneens vermoordde? En of deze ook zoo
schreeuwen zou?... Toen begreep ik opeens dat ik werkelijk krankzinnig was. Dat
ze me waarlijk gek gekregen hadden. Toen ik hier eerst naar binnen stapte, dacht ik
dat het niet waar was, dat ik me zorgen maakte, dat ik het slechts ontwend was, onder
de menschen te zijn. Maar toen je over het kind begon te praten werd het me duidelijk
dat het toch waar is... Ik voelde opeens spijt dat ik die vrouw niet vermoord had. Het
speet me. Ik wist almeteens dat haar geschreeuw me van die kranzinnigheid gered
zou hebben...’
De vrouw gilde. Ze sloeg haar hand voor haar mond en de gil werd plotseling
versmoord tot een heesch gekreun. Er was een gloed van ontzetting in haar groote
oogen. Haar gelaat glom van het zweet en de roode puistjes staken eensklaps feller
af tegen de grauwe, glimmende huid. De blik van den man bewoog zich schichtig
naar de deur en dan weer naar de vrouw. Hij wendde zich opnieuw af, maar het was
of zijn oogen onweerstaanbaar door het lichaam van de vrouw aangetrokken werden.
Er parelden dikke zweetdruppels op zijn voorhoofd, doch hij maakte geen beweging
om ze weg te wischien. Hij scheen te wachten tot de vrouw over de crisis heen zou
komen.
De vrouw drukte haar schouders tegen den rug van den leunstoel. Elke vezel van
haar lichaam scheen gespannen.
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Telkens als een nieuwe golf van pijn door haar heen schoot, werd de tamme,
verschrikte uitdrukking van haar oogen door een vonk van wilde ontzetting doorgloeid.
‘Je moet een dokter halen’, zei ze opeens, toen de pijn een oogenblik afnam. ‘Het
gaat vannacht gebeuren, ik weet het. Je moet een dokter halen. Je kan de fiets van
mijn man gebruiken. Hij staat in het hok achter het huis. De dokter woont even
voorbij de kerk...’
De man kwam met een ruk overeind en stond op. Eén enkel oogenblik doorstond
hij den blik van de vrouw; dan keek hij gejaagd om zich heen, als een in het nauw
gedreven dier. Er was thans in zijn houding niets meer van de uitdagende brutaliteit
waarmee hij zijn vreeselijke bekentenissen had uitgeschreeuwd. Een paar maal opende
hij zijn mond om te spreken, maar er kwam geen klank over zijn lippen en het was
of hij dreigde te stikken en op een groteske manier naar lucht hapte.
‘Je moet gaan’, smeekte de vrouw. Voor het eerst scheen ze zich rekenschap te
geven van de uitdrukking van walg en vrees die de schichtige blikken van den man
weerspiegelden. Haar groote, makke oogen schoten vol tranen en het was of ze
plotseling verhelderd werden door een raadselachtig en hartstochtelijk licht. ‘Je moet
het doen. Het zal vannacht gebeuren. Het is door van je te schrikken toen je zoo
onverwachts naar binnen kwam.’ Ze richtte zich half uit haar liggende houding op.
De man had het gevoel of haar blik dwars door hem heen in de verte staarde. ‘Ik ben
blij’, zei ze, langzaam en mijmerend. ‘Hij zal geen kwaad meer kunnen uitrichten
als hij komt. Hij zal te laat komen. Ik ben er blij om. Het is Kerstavond. Misschien
zal het sneeuwen. Misschien zal er een ster boven het huis komen staan. Maar je
moet gaan, je moet...’
Ze slaakte een gebroken gil terwijl ze opnieuw achterover viel en zich tegen de
rugleuning drukte. De man had zijn mond geopend, alsof dezelfde pijn hem eveneens
een schreeuw ontrukte. Hij stootte tegen den stoel toen hij achteruit deinsde en het
geluid van het hout over den tegelvloer scheen hem uit een vreeselijke verdooving
te doen ontwaken. Hij graaide zijn hoed van de tafel en liep naar de deur zonder nog
een blik op de kermende vrouw te werpen. Hij rukte de
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deur open, trok ze met een slag achter zich weer dicht, en rende recht voor zich uit
in de duisternis. Hij struikelde in den greppel. Terwijl hij overeind scharrelde keek
hij over zijn schouder naar het huis, waar het licht door de reten der blinden sijpelde.
Dan rende hij over den wegel.
Hij had een flink eind geloopen vooraleer hij zich er van bewust werd dat het
sneeuwde. De sneeuw viel thans dichter. De vlokken dwarrelden op zijn verhit
voorhoofd en smolten. De vrieslucht scheen zijn vochtig voorhoofd met een band
van ijs te omknellen. Hij bleef plotseling stil staan, drukte zijn hoed op zijn hoofd
en trok de randen omlaag. Terwijl hij om zich heen in de duisternis tuurde, meende
hij opeens een gil te hooren en in waanzinnigen angst vluchtte hij weer voort. De
sneeuwvlokken waaiden onder den neergeslagen rand van zijn hoed in zijn gelaat
en op zijn gebalde vuisten. Hij boog het hoofd en drukte zijn vuisten als ter beschutting
tegen zijn dikke overjas. Meteen herinnerde hij zich dat hij zijn valies vergeten had.
Flitsen van wat er dien avond gebeurd was, schoten in zijn verdwaasde herinnering
op. Hij zag heel even den vent met de sigaar, die tegenover hem gezeten had in den
trein; de vrouw die onrustig door het licht der lantaarns stapte; de lamp op de tafel
en den gloeienden kachelpot. Het wanstaltig, zwanger lichaam van de vrouw. Het
wanstaltig... het wanstaltig...
De man vloekte binnensmonds. Was de vrouw niet even krankzinnig als hij zelf?
Had ze dan niet bemerkt dat ze hem razend maakte met haar gezeur over sterren en
het kind en haar zwangerschap? Hoefde men dan niet een kwart eeuw in de gevangenis
gezeten te hebben om krankzinnig te zijn? Had ze dan niet gemerkt dat haar wanstaltig
lichaam... haar wanstaltig lichaam... haar...
De man bleef plotseling staan en keek gejaagd en hijgend om zich heen. Schuins
voor zich uit bemerkte hij het zwak licht van een lantaarn. Hij zag opeens de dichte,
wollige sneeuwvlokken. Hij bleef onbeweeglijk staan en keek er naar met een soort
verstrooide aandacht, alsof hij verwachtte dat het hem duidelijk zou worden... ‘Wat,
verdomd?’ dacht hij plotseling. ‘Wat moet me duidelijk worden? Wat moet me in
godsnaam duidelijk worden? Vervloekt.’ Maar hij wist het niet. Iets. Iets dat hem
gedurig ontglipte wanneer
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hij op het punt stond het te snappen. Hij hield het hoofd eenigszins schuin, de kin
naar voren gestoken, alsof hij zijn gehoor, zicht en gevoel op dat verwijderd licht en
de onafgebroken dwarreling der sneeuwvlokken concentreeren wou.
Ver achter het licht en de sneeuwvlokken klonk eensklaps een scherpe,
doordringende noodkreet, en de man boog het hoofd en begon opnieuw recht voor
zich uit te rennen. Hij struikelde en viel met zijn gelaat voorover op den bevroren
grond van den spoordijk. Een dorre tak prikte zijn wang. Hij bleef versuft liggen,
met het gelaat op de koude aarde, wachtend tot de naamlooze verschrikking, waar
hij voor gevlucht was, hem overvallen en vernietigen zou. Doch er was slechts de
tak die hem bleef prikken, en de sneeuw die begon te smelten tegen zijn gloeiende
huid, en de ontdooide aarde die aan zijn voorhoofd kleefde.
Dan klonk opnieuw die noodkreet, ergens rechts van hem, dichter bij thans. De
man kreunde, kort en heesch, en begon blindelings tegen den steilen spoordijk op te
klauteren. Toen hij boven kwam gaf hij zichzelf den tijd niet om zich in zijn volle
lengte op te richten, maar rende in half gebogen houding voort.
Zijn voet haakte achter een spoorstaaf en hij sloeg languit neer en viel met zijn
slaap op den anderen staaf. De slag verdoofde hem. Hij deed geen poging om overeind
te komen. Hij werd zich er allengs van bewust dat die doodelijke angst verdwenen
was. Hij had het gevoel of hij hoog boven de wereld en haar bedreigingen verheven
was, en een gevoel van veiligheid en uitputting joeg een sinds lang vergeten ontroering
door hem heen. Hij glimlachte vermoeid. ‘Wat zou de oude vrouw zeggen als ze me
hier zoo zag liggen?’ mompelde hij. ‘Het wordt tijd dat ik opsta en uitzoek waar ze
woont. Misschien begint ze dadelijk te zeuren dat ik mee moet om de middernachtmis
te hooren, maar mischien praat ik haar dat wel uit het hoofd. Ik kan zeggen dat ik te
moe ben om me op de been te houden. Misschien laat ze me met rust als ik haar
beloof de volgende maal mee te gaan. Verdomd gemakkelijk haar te bepraten. Veel
gemakkelijker dan die andere. Die leek wel bezeten van sterren en kinderen. Alsof
heel de wereld maar alleen om dat kind van haar draaide. De duivel mag weten wat
het zijn zal als het
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ooit geboren wordt. Ze leek wel krankzinnig. Onbegonnen werk met dergelijke lui
te praten. Ze moet heusch krankzinnig zijn. Wat bedoelde ze in godsnaam met die
sterren? Als elke vrouw zooveel zaaks van een kinderbed maakte...’
Hij herinnerde zich opeens het ontijdig einde van hun gesprek. Zijn gedachten
lieten hem in den steek en hij verstrakte plotseling, alsof zijn heele lichaam zich te
weer stelde tegen de herinnering die opnieuw dreigde hem zijn bezinning te doen
verliezen. Terwijl hij roerloos en met gespannen spieren neerlag werd hij er zich
allengs van bewust dat de aarde onder hem levend geworden was. De aarde trilde en
bewoog. En vlak bij zijn oor hoorde hij duidelijk een zacht geluid. Het was alsof
honderden meters diep in de aarde een orgel speelde. Net als dien zondagmorgen,
heel lang geleden, toen hij in het brem achter het kerkhof lag en het orgel hoorde.
Maar toen had hij de zeurige muziek duidelijk herkend... Thans herkende hij ze niet,
ofschoon ze al maar luider klonk.
Hij wentelde langzaam zijn hoofd naar den anderen kant, om zijn oor dichter bij
de aarde te brengen. Terwijl hij ingespannen luisterde zag hij ver voor zich uit een
wonderlijk licht opglanzen. Het was alsof het licht zelf in de aarde verscholen zat,
en alleen de afglans er van als een reusachtige halve cirkel naar den hemel toe
uitwaaierde. De man vergat het geluid en het trillend leven onder hem, en staarde
met verdwaasde oogen naar dat nieuwe wonder. De halve cirkel werd steeds heller
en reusachtiger.
En plotseling verscheen het licht zelf; scherp en verblindend, als een ster. Het
docht den man dat de aarde rondom hem almeteens door een verblindende klaarte
werd doorstraald. Vlak bij hem sloeg dat licht flonkeringen op, alsof er staal in den
grond verborgen zat. Daar naast, op het grint en de korte, dorre struiken, glansden
goud en zilver door elkaar. En tusschen hem en het licht was de lucht vervuld met
door elkaar dwarrelende kleurenvlokken.
De man sloot de oogen. Hij trachtte zijn gedachten te achterhalen. Maar het had
geen zin; het was nutteloos. Zijn hoofd was ijl. Hij had een vaag bewustzijn dat zijn
lichaam koud en vermoeid was; maar er was iets onpersoonlijks in dat gevoel; alsof
het een vreemde betrof, alsof het even goed
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een eeuwigheid geleden tot hem door kon gedrongen zijn en hij er thans een zwakke
echo van opgevangen had. Hij glimlachte onbeholpen en opende zijn oogen.
Het licht verblindde hem. Het was thans dicht bij, prachtig en verschrikkelijk. Het
sneed als een gloeiende speerpunt door hem heen en prikte hem gelijk een hulpeloozen
vlinder op den bevroren grond. Eén enkel oogenblik gaf hij zich volledig aan dat
weldadig gevoel van onmacht over, voelend hoe het hem als het ware dissocieerde
van al wat er aan ellende en pijn en verbittering in zijn herinnering besloten lag, van
de vele jaren van zelfvernedering en verdwazing in de gevangenis, van angst en walg
en sexueele verschrikkingen, van het pas ontdekte wonder dat de aarde onder hem
vol muziek en leven was. En terwijl hij begreep dat het licht onmeedoogend op hem
toe zoefde, herinnerde hij zich opeens de woorden die de krankzinnige vrouw over
die felle, verblindende ster gesproken had.
Hij steunde met zijn verkleumde vuisten op den grond en verhief zich op zijn
knieën. Een drang om zijn ontdekking uit te schreeuwen sloeg in hem omhoog. Hij
trok een knie onder zich uit en plaatste zijn zwaren voet op den grond. Het was
duidelijk en eenvoudig. Het was heelemaal geen wonder. Hij had zich alleen maar
wat ingebeeld.
Met een forsche beweging richtte hij zich in zijn volle lengte op. Hij opende zijn
mond om te schreeuwen. Hij hoorde het begin van zijn eigen vreeselijken noodkreet
toen het licht hem met verlamming sloeg en zijn wankelend lichaam greep.
PIET VAN AKEN.
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Providentia
In mijn omstandigheden was ik beter niet naar zoo'n duur restaurant gegaan. Ik deed
het op aandrang van Herman Roobroeck: als aanstichter van deze eerste bijeenkomst
van oud-schoolmakkers was hij bizonder welbespraakt, allerlei halfbegraven
herinneringen rakelde hij op. Mijn vrouw gaf den doorslag: ‘Je hangt al zoolang in
huis rond, een afleiding geeft het zeker. En wie weet of niemand je aan een baantje
helpt!’
Met dit al een vrij zielige geschiedens, zoo'n reünie na dertig jaar. Vreugde,
kinderlijke vreugd om het weerzien. Doch bij elke nieuwe begroeting, in één
oogopslag het verzwegen oordeel: wat is hij grijs, of kaal, of mager geworden, deze
Monne, Ger of Rik! En Karel Mesdagh doet zich voor als een rentenierende papzak,
met zijn kwabbige onderkin. Dat grauw onooglijk manneke (een wandelend
scharminkel!) is dàt nu Robbers? (Robbers, Piet, dien we niet anders noemden als
Robespierre.) En ik dan, welke figuur sla ik, met mijn begin van buikigheid, op wie
huns ondanks aan 't vergelijken gaan, en vergelijken kunnen, doordat in hen de
beelden uit het verleden staan gegrift? De meesten stellen het blijkbaar voorspoedig,
of redden ten minste den schijn. Knapperds op wie ze hooge huizen bouwden, hebben
slechts matigjes carrière gemaakt. Terwijl een wroeter als Van den Berghe, wiens
bescheiden wezen vaag en vormloos in mijn geheugen sluimerde, aan
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het hoofd staat van een groote mouterij-brouwerij; en de eeuwig droomerige, blonde
Sander paleontologie of zoo iets doceert aan de universiteit: hij draagt een hooge
ridderorde.
Gelukkig maar dat zij zich allen, als bij afspraak, beijverden om de telkens
dreigende begrafenisstemming weg te werken en zich vast te klampen aan een
kameraadschappelijke verbondenheid uit de jaren van jeugd en droom. Pas bij de
koffie en de sigaar, na den toost van Herman Roobeeck, werd het heelemaal goed.
De dooden herdacht hij in allen eenvoud, zonder bitterheid noch luid beklag, met
een innigheid die deugd deed: een generatie die twee oorlogen heeft meegemaakt en
al de spokerij tusschenin, laat er ettelijke langs den weg...
In gepeins verzonken, zwijgzaam tegen zijn gewoonte in, zat vóór zijn glaasje fine
mijn buurman Dirk Meerendaels. Struische, forsche kerel met een breedrandigen
bril, die voor een heer kan doorgaan onder boeren, maar opvalt in de stad door een
zekere plompheid van onwraakbaar plattelander. Ik wist dat hij aan politiek
geliefhebberd had en zich in zijn streek verrijkt door grondspeculaties - of waren het
assuranties? Er stak anders meer in dit schijnruw corpus. Dirk dweepte vroeger met
Vlaamsche en de zooveel verstandelijker-bezonnen Hollandsche dichters; maar hij
kon, subtiel en vindingrijk als de beste, tevens een zwaar meetkundig vraagstuk of
een algebraïsche formule oplossen: puzzles die mij halve slapelooze nachten kostten.
We maakten een praatje samen en toen hij vernam dat ik al maanden leeg liep,
sedert den krach van de Handelsbank, keek hij verrast op: zooiets mocht niet langer,
ik moest hem beloven bij hem aan te loopen. Denkelijk wist hij wel iets geschikt
voor mij, een gelijkwaardigen post, of zoo. Nee, niet morgen en niet overmorgen,
hij moest op reis. Even zijn agenda raadplegen: Woensdag verwachtte hij mij, op dit
adres. In den namiddag na zijn spreekuur, tegen vieren, had hij het minder druk.
Hij meende het, ik nam zijn uitnoodiging en zijn kaartje aan: Directeur-generaal
van Providentia, Ridderlaan, 1.
Ligt dat niet in een van die nieuw aangelegde wijken: flatwoningen vijf tot tien
hoog; de huizen, de bestrating en de lantaarnpalen van cement en beton; met 's avonds
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lijkachtig natriumlicht? Ik onderdrukte een glimlach om het contrast tusschen zulk
een omgeving en den ronden, hartelijken Dirk Meerendaels, dien ik mij voorstelde
in een dorpsherberg, bij een ferme pint, aan 't kaarten met de notabelen, of zaakkundig
over de waarde van vee en veldvruchten redeneerend, en over landbouwmachines,
liever dan huizend in zooveel-op-zooveel kubieke meter knapjes berekende, magere
beton.
‘Wat is de Middenstand? Noch kapitalisme, noch proletariaat... Werken met eigen
kapitalen op eigen risico... De kruim van de burgerij, de elite van den arbeidersstand...
“Wat eischt de Middenstand? Inrichting van het beroepskrediet en van het
vakonderwijs... Kredietwaardigheid, gesteund op beroepsvaardigheid!... Beteekent
een regeeringsverklaring meer dan een kiesbelofte?...”
Welk een rommelzooi krijgt iemand in handen die bij een arts of een advocaat in
de wachtkamer gaat zitten lezen! Hebben die heeren, aan wie wij straks onze belangen,
ons tandwerk of heel ons stoffelijk omhulsel toevertrouwen, dan geen psychologisch
doorzicht of niet genoeg fantasie om te beseffen wat opmonterende lectuur met
vroolijke, lichte plaatjes voor hun offervaardige kliënteel beteekenen kan?
Bij Providentia, Ridderlaan, 1, slingeren er althans geen slordige partijen drukwerk
over de tafel. De vakliteratuur wordt er netjes opgeschoteld in het zakformaat van
een drietal brochures, met de firma in vette kapitaaltjes op het kaft gedrukt.
Evenzeer bedreigd door het groot kapitaal, dat hem financieel en commercieel
dooddrukt met zijn kartels, holdings en trusts, met zijn warenhuizen en hun periodieke
opruimingen, als door het georganiseerd proletariaat dat het private eigendom
nauwelijks eerbiedigt en het particulier initiatief tracht uit te schakelen, wendt de
Middenstand zich op zijn beurt tot den Staat. Tot den almachtigen Staat die aan het
kapitalisme het behoud van zijn monopolies, en aan de coöperatieven dat van hun
economische voorrechten verzekert! Doch de zin voor onafhankelijkheid van dezen
Middenstand, zijn vrees voor piet-
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luttige administratieve bemoeiingen, voor rompslomp en paperasserij (al zaken die
het gewicht van de taxen en belastingen verzwaren!) boezemen hem een
onverwinlijken afkeer in voor elke overheidsinmenging. De Middenstand is te fier
om te bedelen. Hij wil zichzelf behelpen. Aan de tepels van de melkkoe-Staat legt
hij zich niet te zuigen. In het volle besef van zijn waardigheid wil hij zijn problemen
aanpakken en - oplossen. Contrôle van overheidswege aanvaardt hij slechts
noodgedwongen, voor zooveel die het vrij initiatief niet belemmert...’
Is dit nu de werkkring van Dirk Meerendaels, dacht ik bij me zelf? En is dit
kwasterig reclame-proza soms van hem?
Meteen dwaalden mijn blikken van deze dikke woorden af naar het magere
heerschap dat eveneens zat te wachten. Een boonenstaak van een vent, met een
slodderbroek, een groezelig boordje en een grooten rooden bobbel naast zijn neus.
Hij bleek hier eenigszins van den huize te zijn - of vergiste ik mij in het spotlachje
dat even om zijn lippen trilde wanneer ik van het prospectus opkeek? Ik houd niet
van onnoozelen weerpraat met onbekenden en keek liever den anderen kant uit,
onopvallend den verkenningstocht vervolgend dien ik al op straat was begonnen:
langs den oudmodischen barometer, een Empire-klok die van streek was, en drie
groen-bruine plateelen tegen het verschoten behang, met hun wijsneuzige banaliteiten:
‘Een eigen haard is goud waard - Oost West, thuis best - Zooals de klok thuis tikt,
zoo tikt ze nergens.’ (Als ze dit laatste werkelijk meenen, moeten ze hun pendule
ook bijtijds opwinden!)
Een bel ging, een stoel verschoof, een gecapitonneerde deur viel dicht. Iemand
verliet het aangrenzend vertrek en de kale, grijskoele gang met niets dan een
gietijzeren paraplustander en het bordje waarop een hand Directie en Kantoor aanwijst.
Of meneer Wibbels wou volgen? De boonenstaak zette zich in beweging, achter
hetzelfde persoontje met een opzichtig lichte blouse, half typiste, half duivelstoejager,
dat mij bij 't binnentreden zoo scherp getoetst heeft, van achter haar loket naar mijn
naam en bedoeling geïnfor-
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meerd, en mij naar deze plaats verwezen. Ik begon mij af te vragen of Providentia
het beproefde systeem van ten minste één-klant-in-de-wachtkamer als regel
hooghoudt, toen de kwieke typiste weer naar binnen trippelde. Boven haar kleurig
corsage glunderde zij ditmaal: Een paar minuten geduld, liet de directeur aanzeggen.
Dezen meneer Wibbels moest hij er eerst uitwippen, had hij geschertst (haar wit gebit
lachte bewonderend na!), dan had hij een hoop tijd voor meneer. Het behaagziek
wijfje begon zoowaar voor mij te paradeeren.
Dit paar oogenblikken lang die er toch ettelijke zijn geworden, heb ik dan maar
opnieuw in Providentia-brochures en prospectussen gesnuffeld, terwijl achter de
bediendendeur een nieuwe vlaag van toetsengehamer losbrak.
‘Onder de problemen die voor den Middenstand van doorslaand belang zijn, mag
dit van het Beroepskrediet ongetwijfeld als fundamenteel, als vitaal, worden
beschouwd.
‘De wetenschap der Economie of Staathuishoudkunde houdt geen rekening met
goede bedoelingen. Wij laten dus de nuchtere taal der cijfers spreken in volgende
tabellen, waaruit ten overvloede blijkt dat, met een minimum van inspanning en
feitelijk zonder risico, elke ambachtsman, elke winkelier, elke kleinhandelaar zijn
eigen bankier en de bankier van zijn eigen stand kan worden...
(Aan de twee blaadjes klein gedrukte getallen, op zeven kolommen, gunde ik
slechts een vluchtigen blik.)
‘Nademaal aldus mathematisch vaststaat dat het mogelijk is op coöperatieven
grondslag krediet te bekomen en te verleenen, toonen wij in een tweede reeks tabellen
aan hoe, naarmate de omvang van de transacties toeneemt en meteen het aantal
deelnemers driehonderd benadert, de onderneming krachtiger wortel schiet.
Providentia, de gelukkig gedoopte, brengt aan onze nijvere burgerschap de zekerheid
van Beroepskrediet. Als waarborg steunt zij op geen panden (zij is geen
hypotheekkantoor), noch op den naam en de faam van den voorschotaanvrager (wij
weten welke poovere realiteit er achter menige schoone façade steekt!). Zij doet
uitsluitend beroep op de kwaliteiten van Orde, Regelmaat en Voorziening van haar
aan-
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geslotenen, die metterdaad, door de stiptheid van hun bijdragen, hun solvabiliteit en
hun kredietwaardigheid bewijzen. Het hun verleende voorschot verschijnt derhalve
als een belooning van de burgerdeugden bij uitnemendheid.’
Had Dirk Meerendaels nogmaals gefuifd? Hij zat met een pafferig gezicht en
zware balken achter zijn schildpadden bril. (Tegenover een mogelijk protector paste
het mij echter niet een wellicht onbescheiden vraag te stellen...) Of was hij in
verlegenheid met zijn aanbod van enkele dagen her, na de vluchtige opwinding om
de teruggevonden kameraadschap? Lag het, eenvoudiger, aan zijn ongeschoren baard?
De indruk van verademing toen ik zijn bureau binnentrad hielp mij over die
aarzeling heen. Zelf genoot hij zichtbaar van mijn verrast opkijken naar deze groote
ruimte waar alles keurig en luchtig leek na de banaliteit waaruit ik stapte. Metalen
meubilair naar Weenermodel en lambrizeering van Kongohout, glanzend wit en
blond, waarin de zwart gebonden wetboeken en jaargangen van een rechtskundig
tijdschrift een welkome zwaardere toets legden. In zulk een omgeving klonk Dirks
vriendschappelijke rondheid ietwat geforceerd.
‘Weet jij iets af van Providentia? Nooit van gehoord, waarschijnlijk. - Toch wel?
Aangenaam! Want Providentia is mijn troetelkind. Providentia, coöperatieve
vennootschap van sociale voorzorg door mutualiteit en studiecentrum voor de
belangen van den Middenstand: dat ben ik! Dirk Meerendaels, beste, drijft daarnaast
rendeerender zaken, maar Dirk Meerendaels is Providentia. Hier zie, lees deze drie
boekjes eens door, dan weet je meteen alles van onze basis, onze methoden en ons
doel. Eigenlijk had ik ze je beter vooraf gestuurd, tot je leiding en onderrichting
zooals dat heet, dan had ik jou en mij een lange uiteenzetting bespaard.’
Niet zonder ironie verzekerde ik mijn oudschoolmakker dat ik mijn wachttijd niet
in ledigheid had gesleten en reeds een en ander wist van den Middenstand (ik legde
een hoofdletter in mijn stem!) en zijn probleem, w.o. dat van het Beroepskrediet als
fundamenteel, als vitaal, mag worden
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beschouwd. Een eigen opinie over de door Providentia gebaande en bewandelde
wegen naar dit krediet hield ik er natuurlijk nog niet op na.
Hij nam mij op met oogen zóó hard of hij dwars door mij heen wou boren, maar
zijn beslist te slap en te rood gezicht ontspande terstond. We gingen rustig om een
rond tafeltje zitten, in twee clubfauteuils. Sigaren daagden op.
‘Je bent niks veranderd en je zal van ons beiden nog altijd de meeste punten halen.
Geroken heb je inderdaad waar mijn stokpaard gebonden ligt. Spot er gerust mee!
Maar die verwaarloosde Middenstand, gaat me na aan het hart. Idealisme en
philanthropie zoo je wil... Doch daarover straks.
De schijnbaar ingewikkelde combinatie die Providentia heet, is glashelder tot op
den grond. We zijn geen ordinaire kapitalisatie-onderneming: we aanvaarden geen
gewone deposito's en kennen geen schuldbrieven. Met een hypotheekkantoor of een
bank van leening hebben we niks gemeen. Met een levensverzekering evenmin, maar
dat kan veranderen. - Wat Providentia dan wel is? Een gelukkige combinatie van de
coöperatie en de mutualiteit, van de kredietkas en de spaarkas. Wie bij ons geld wil
opnemen moet beginnen met zijn kredietwaardigheid te betoonen. Een anderen
waarborg vragen we hem niet, dan dat hij zich bij contract verbindt gedurende een
zekeren proeftijd, om de maand of om de week, op een bepaalden dag, een bepaalde
som te storten waarvan het bedrag afhangt van het bedrag en den duur van de
voorgenomen leening. Deze wordt hem dan in eens of beter in meer malen uitgekeerd
uit het gemeenschappelijk Fonds, gevormd door de bijdragen van allen, en dit volgens
eenvoudige regels als daar zijn de rangorde van inschrijving en de stiptheid van de
stortingen. Eens zijn wensch vervuld, zet de geldopnemer zijn stortingen gewoon
voort, in mindering van zijn beleeningsschuld.
Zie je klaar? Is het principe niet helder als pompwater? Alles gaat daarbij openlijk
en eerlijk toe, tegen een billijke rente, volgens een actuarieel tarief. Het gemeene
Fonds evenwel, kan zijn verbintenissen niet nakomen zonder regelmatige
termijnbetalingen van de coöperateurs. Alleen
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op die voorwaarde behouden we een basis voor onze, ik durf zeggen: menschlievende
bedrijvigheid, van onderlingen bijstand.
Ik heb deze organisatie opgebouwd en leid ze zelf. Voor bedrijfs- en
publiciteitskosten disconteer ik contractueel een bescheiden percentje op elke
transactie: juist genoeg om mijn uitgaven goed te maken. Heel het land door, beschik
ik over aanwervers die tegen commissieloon werken. (Je hebt er daar eentje gezien
van de sjofele soort die ik afdank). De meesten zijn nette beambten, onderwijzers en
zoo, die graag wat extra verdienen. Hun boekhouding: een schoolschrift, een
gemoedelijke registertje. In moeilijke gevallen, en die komen dikwijls voor, kunnen
ze best een raadgever gebruiken die ter plaatse nagaat hoe de vork aan den steel zit.
Iemand die hun aan 't verstand brengt welke gegevens van belang zijn en welke niet;
iemand die voorlicht, aanwakkert en contrôleert. Kortom, zoo 'n inspecteurspost:
zou je dat passen? Ik vraag je geen onmiddellijk antwoord en zeker geen bedankje.
Slaap er eens over, gelijk het begijntje. En geen onnutte complimenten: vooruit met
de lans!’
Wat kon ik anders dan dien bedenktijd aanvaarden en me voornemen die actuarieele
tabellen grondig te bestudeeren? Het begeleidend loflied op den Middenstand slikte
ik op den koop toe. Menig punt dat nog duister scheen zou Dirk wel ophelderen: hij
ontpopte zich meer en meer als een handige bliksem die den weg weet en de wetten
kent. Toen zegde hij ook het bedrag van mijn eventueel salaris: veel te laag, gaf hij
grif toe, als alles goed ging kwam er een aandeel in de winst bij. En dat er toekomst
in de zaak zit, zou ik spoedig merken.
Hij belde, zijn rondboezemige tikjuffrouw glipte binnen. - Of ze een kopje thee
wou klaarmaken, wat babbelwater voor heeren? (Dadelijk lachte zij al haar tanden
bloot.)
Dit babbelen kwam in hoofdzaak neer op een alleenspraak van Meerendaels:
‘Een gemakkelijke job is het niet. Er is overredingskracht toe noodig, en de gave
om bij den cliënt vertrouwen te wekken. Laat vooral den moed niet zinken: wat geeft
dat, stank voor dank? Kredietlustige zotten loopen er genoeg rond, het komt er op
aan het kaf van het koren te leeren
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ziften. Niets is daartoe zoo doelmatig als een afwachtingskuur en het voorafgaandelijk
bijdragen tot het gemeenschappelijke Fonds, om zich aldus een plaats in de rangorde
van mogelijke kredietnemers te verzekeren. Bij den minsten achterstand verliezen
ze immers hun plaats en beginnen weer van achteren aan. Bedenk de moreele waarde
van zulk een clausule: hoe ze beroep doet op de edelste gevoelens en een echte
scholing in de burgerdeugden is. Je vindt dat in een van de boekjes: Orde, Regelmaat
en Voorziening, Stiptheid en Solvabiliteit. In een volgende editie zal ik mijn opvatting
breeder ontwikkelen. Aan den grondslag van coöperatie ligt solidariteit, d.i.
offervaardigheid voor den eigen stand. Geld afdokken op een oogenblik dat je er
hoopt op te nemen, leert geduld en zelfbeheersching! Evenals het wachten op een
rechtvaardige beurt. Onze flinkste elementen scheppen zichzelf de mogelijkheid tot
een beleening op een moeilijk moment.
Geloof me, beste, het is een dankbaar thema voor een moralist. En ik hoop dat je
me niet van hoovaardigheid zal verdenken wanneer ik me een weldoener, een vriend
van de kleine luiden noem.’
Dirk Meerendaels philanthroop, daar had je 't weer. Hij sprak als een boek, maar
het was naar mijn smaak toch iets te sterk gekleurd. In onze jonge jaren dweepte hij
soms zoo, kon hij het belang van een zaak lang en breed uitmeten, opblazen,
aandikken, zonder daarbij aan een charge te denken. Ik liet hem doordraven:
‘Merk wel! De meeste klanten melden zich aan, snakkend naar krediet als een
visch naar water, tot alles bereid om een dreigende executie te keeren, een gapend
gat te stoppen. Geen glimp vertoonen ze daarbij van de kwaliteiten die den
Middenstand sieren. Interesseeren ze ons dus niet? Toch wel. Het komt er op aan
onder deze afgestompte wezens diegenen te ontdekken die vatbaar gebleven zijn
voor redelijke argumenten en edele gevoelens. Een heele kunst! Maar wanneer je
zelf gelooft wat je vertelt, dan volgt de rest wel: niets is zoo aanstekelijk als een
overtuiging. Het komt er op aan hun ingesluimerde goede hoedanigheden wakker te
schudden, ze hun desnoods aan te praten.
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Handelt een politiek man soms anders, of een reclame-directeur die, met bijna
wetenschappelijke accuratesse, de massa suggereeren dat haar geluk afhangt van de
vervulling van deze of gene - opgedrongen, aangeprate - nooddruft? Eerst de
menschen naar de ziel tasten, ze vermurwen, aangrijpen, overweldigen: dan gaat een
verkiezingsleus, een zeepmerk of een tandenborstel er in als koek! Wij, in Providentia,
doen het met bescheiden middelen en met de beste bedoelingen van zedelijke en
geestelijke levensverrijking: “Gij eerzuchtig ambachtsman, of benepen kleinburger,
ik verzeker u dat gij als rechtgeaard middenstander zuinig, spaarzaam, ordelijk, stipt,
etc. zijt, of kunt zijn; dat gij van huize uit deze deugden in kiem hebt meegekregen,
ze zitten u in het bloed!” Onder de hoede van Providentia, onder de koestering van
ons bevrijdend woord ontdekken onze cliënten ze dan ook in zich, en onderteekenen
een contract. Dat is de macht van een Idee. De Idee van den Middenstand!’
- 's Anderen daags, na een woeligen nacht waarin actuarieele berekeningen over
hoofdsommen, renten en wiskundige reserves door mijn geest spookten, op een
achtergrond van instinctief verzet tegen philanthropisch geklets, besloot ik ten einde
raad niet dadelijk bij Dirk Meerendaels aan te loopen. Noch in zijn toon en houding,
noch in zijn breedsprakig betoog lag er een zweem van ironie die twijfel toeliet
omtrent den ernst van zijn bedoelingen. Zijn apostolaat van den Middenstand was
zelfbedrog in het ergste geval. En tegenover mijn zoogenaamd technische bezwaren
(kàn dat: geld leenen van zichzelf? van een vooraf, door eigen bijdragen te vormen
Fonds?) stelde mijn vrouw kalmpjes de voorafgaandelijke kwestie: of Providentia
dan niet bestond en floreerde, of zijn directeur het niet breed liet hangen? Hoe kon
dàt, als hij leefde van wind? Wel had zij bezwaar tegen het merkelijk lagere
maandloon dan vroeger bij de Handelsbank.
Mede om de kinderen die raadden dat er een belangrijke beslissing op til was, ben
ik na vieren toch naar de Ridderlaan 1, toegegaan. Met looden schreden evenwel.
Naar het hoekhuis met de vele naamplaten, en een zelfde grijze limousine voor; de
ijzer- en glazen deur; de ruime marmer-
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trap naar de kantoren van Providentia; tot bij de mollige juffrouw Claessens, wier
frissche blouse weer te sterk opviel dan om bedoeld te zijn als kuische sluier voor
haar boezemweelde...
Haar baas ontving me met open armen:
‘Jij neemt dus aan, vooruit met de lans!’
Hij veerde recht om me voor te stellen aan zijn personeel. Het kostte eenige moeite
om hem te beduiden dat ik vooraf uitleg wenschte (‘Komaan, gewetensbezwaren!?’)
en nog wat praten wou, ja, ook over het salaris.
‘Dat komt terecht, jongen. Dat is al in orde. Ik heb er over nagedacht: nu je
aanvaardt, verdubbel ik mijn werkkring, ik loop al zoolang met uitbreidingsplannen
rond. Je wordt binnenkort directeur van onze eerste filiale. Je bent er toch de man
niet naar om je heele leven schrijvelaar en pennelikker te blijven. Over drie maand:
verdubbeld fixum, met aandeel in de winst. En je bureau hiernaast. Bezit je niet wat
geldswaardig papier - effecten, staatsfondsen om 't even - als borg? Je begrijpt, mijn
Raad van beheer...
‘Eerst moet je vertrouwd geraken met de zaak, agenten en cliënteele: dat gaat best
als inspecteur. De wetsbeschikkingen tot bescherming van de kleine spaarders leer
je intusschen op je duimpje: wat kàn en màg, vooral wat niet mag en we dus schuwen
als de pest. Ook heb je oefening noodig in den ietwat preekerigen toon die des huizes
is, en in de knepen van 't vak. Zooals ik je ken gaat dat vanzelf.’
Hij ontstak een sigaar, ik bedankte. Nu er mij een lange, zelfbehaaglijke
uiteenzetting te wachten stond, wou ik bij mijn positieve blijven, springensgereed
tot verweer.
‘In onze tabellen (je kent nu brochure Nr 3) zijn alle berekeningen gesteund op
ten hoogste 299 deelnemers. Waarom 299? Dat heeft een reden: eens daarboven
beweert die moeial van den Staat zijn neus in onze papieren te steken. Verbeeld je:
één aansluiting meer en het wetsbesluit op de kapitalisatie-ondernemingen wordt
van toepassing. Noteer: Koninklijk besluit Nr 43, gedagteekend 15 December 1934;
je hoeft geen rechtsgeleerde te zijn om zulke kapitale details te onthouden.
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Van zoodra iemand na een deugdelijken proeftijd met een voorschot gelukkig wordt
gemaakt, verandert hij van gewoon spaarder in geldopnemer, d.i. schuldenaar,
tegenover het gemeenschappelijk Fonds. Automatisch schrijft onze boekhouder hem
af. Maar het succes van onze formule: vertraagde kredietverleening na collectieve
kapitaalvorming; het voordeelig rentepeil, dank zij de gelukkige verbinding van
kapitalisatie- en aflossingstechniek, de geringe bedrijfskosten en de veilige belegging
van alle tijdelijke beschikbare gelden, - maken het aldoor lastiger om ons tot 299
spaarders te beperken. In de jongste weken zijn we onmenschelijk streng moeten
optreden tegen alwie maar één uur is achtergeraakt. (Heb ik je al gezegd dat we geen
kwitanties laten innen? Het ligt immers in onze lijn, dat de aangeslotenen initiatief
betoonen, met een postchèque of zoo). Behoorlijke candidaten met lage eischen en
overeenstemmend lage geldmiddelen van een paar duizend frank hebben we moeten
weigeren, of op hoop doen leven. Principieel weiger ik anders geen zoogenaamd
kleine zaken, ook de geringste zijn interessant. Met een aanvraagformule tot
aansluiting, houden we die aan 't lijntje en uit mijn eigen zak, buiten Providentia om,
heb ik een aantal dringende voorschotten gedaan. Zoo gaat het niet langer: er moet
een dochtermaatschappij komen, op denzelfden grondslag gebouwd, zelfstandig en
toch afhankelijk van Providentia. Dus met hetzelfde personeel en in hetzelfde pand.’
Dirks bebrild gezicht helderde op. Hij stopte. Zichtbaar speurde hij, in den minsten
trek van mijn gelaat, naar gevoelens van verwondering, van bewondering misschien.
Het cijfer 299 dat geen 300 mocht worden, had mij niet bijster getroffen. Dat er zoo
'n vaart in zijn kredietbankje zat, verraste mij inderdaad. (Alles kon dus ten goede
keeren, mijn vrouw zou triomfeeren.) Het onder één dak brengen van twee
gelijksoortige ondernemingen gaf ongetwijfeld bezwaar, misschien zelfs gevaar:
welk middeltje had hij daarop gevonden? (Dat hij er iets op gevonden had leed geen
twijfel, zijn oogen glommen van slimmigheid.)
‘Is het je opgevallen dat ik hier een scherp hoekhuis betrek? Met twee, zegge met
twee ingangsdeuren? Neen,
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niemand heeft daar ooit erg in. Providentia, Ridderlaan, klinkt zoowat middeleeuwsch.
Zou Resedastraat, 2, niet nog poëtischer geuren? En bescheiden zooals dat past voor
een filiale. Twee afzonderlijke gelijkvloersche vertrekken, waar de cliënteel van
moeder- en dochtermaatschappij uit elkaar wordt gehouden. Daarvoor zorgen juffrouw
Claessens (een appetijtelijk kind, niet waar?) en een bordje op de deur. Achter die
deur ga jij zitten. Boekhouding en correspondentie gaan voort gelijk nu, onder een
ander hoofd; met vijf modellen van brieven: beleefd, voorzichtig maar pertinent, en
juridisch in orde. Altijd dezelfde, maar telkens apart getikt en onderteekend. Dat
spaart ook doorslagpapier en eindeloos gedicteer. Op hetgeen de post brengt, schrijf
je het passende nummer en de bureaux leggen je 't gewenschte antwoord voor. Maar
nu moet ik je voorstellen, straks zijn de vogels weg, klokslag vijf is sluitingsuur.’
Zoo ben ik, na zes weken inspecteur van de Providentia te zijn geweest, op de
voordracht des heeren D. Meerendaels door een Raad van beheer tot gevolmachtigd
directeur aangesteld van Labor et Securitas, voor Beroepskrediet en studie van de
Middenstandsbelangen. De desbetreffende akte, met onze namen voluit, verscheen
in het Staatsblad, bijvoegsel van 17 Mei jl., onder nummer 1308.
Nauwelijks van wal gestoken, telde Labor et Securitas 299 aangeslotenen, sekuur
overgeteld, geen mannetje meer. Die hebben allen, de stommelingen, vrijelijk het
modelcontract onderteekend, alsmede een formulier tot het bekomen van een leening
uit het (toekomstig) gemeenschappelijk Fonds (hun eigen bezit!) waarop beschikt
zal worden wanneer het de directie belieft (of beter: Dirk Meerendaels, hij houdt
zulke beslissingen aan zich.) Zij hebben voor onbepaalden tijd stipte termijnbetalingen
beloofd, om het bewijs te leveren dat zij deelachtig zijn aan, of ten minste vatbaar
voor de traditioneele hoofddeugden van dien sympathieken Middenstand: Orde,
Regelmaat en Voorziening, Stiptheid en Solvabiliteit (zie brochure Nr 3). Gedurende
hun proeftijd moet een wijze directie blijk geven van menschenkennis en
onderscheidingsvermogen niet alleen, doch ook van fantasie in de
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motiveering van haar steeds hernieuwd uitstel in de ter leengeving.
Daarin zit hem het fijne van dit stelsel van vertraagd beroepskrediet door collectieve
kapitaalvorming. Wie geld wil lichten moet (paradoxaal genoeg!) beginnen met zelf
af te dokken: nauwkeurig uitgerekende maandelijksche stortingen niet alleen, maar
ook een inschrijvingsrecht en een contributie voor lidmaatschap, buiten de
gebruikelijke taxen en zegelrechten. Daarna mag hij wachten, wachten, tot hij normaal
aan de beurt komt. Wachten duurt lang wanneer de nood groot en de kapitaalkracht
gering is. Niet te vlot, en zoo luttel mogelijk voorschieten is echter de gulden regel
van het huis. Dien rinschen appel moeten ze eerst doorbijten, doorproeven,
doorslikken, leeraart mijn collega ende meester Dirk Meerendaels. Onder ons gezegd
en elders gezwegen: het gemeenschapplijk Fonds blijft intusschen, zoogenaamd
voorloopig, op zicht belegd in de bank die hij mede beheert, en waar het wel meer
rendeert dan de arme deposito-rente die ons wordt uitbetaald.
Wee den sukkel die, onder welk voorwendsel ook, zij het slechts éénmaal één
vervaldag achter geraakt! Dan ontvangt hij een bericht (modelbrief Nr 2) waarbij hij
herinnerd wordt aan artikel 7 van het contract, naar luid waarvan ‘als tegenprestatie
voor haar verbintenissen de vennootschap rekent op de geregelde storting van de
overeengekomen bedragen.’ Met het ongenadig gevolg, dat hij zijn plaats op de
ranglijst verliest en meteen zijn tot hiertoe geaccumuleerde kansen, of rechten, op
een voorschot.
Stribbelt de betrokkene tegen, maakt hij te veel vijven en zessen, dan brengt
modelbrief Nr 3 hem beleefd doch pertinent aan het verstand, dat het hem wettelijk,
en overeenkomstig artikel 10, tweede lid van het contract, steeds vrij staat zijn
stortingen stop te zetten. In het belang van de overige coöperateurs mag echter
dergelijke eenzijdige opzegging het financieel beleid van de onderneming niet in
verlegenheid, ja in gevaar brengen, zoodat hem dus in voorkomend geval een
vergoeding zal aangerekend worden die het risico van zijn vervroegde terugtrekking
vereffent.’ Wel te verstaan ‘volgens een billijke, op actuarieele berekeningen
berustende formule, die de afkoopwaarde van
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het contract ten allen tijde mathematisch bepaalt, en die lichtjes schommelt naar de
momenteele mogelijkheden van wederbelegging op de locale geldmarkt.’
Alles rotzooi en bucht! Van afzetterij is er geen sprake, laat staan van woeker.
Geworgd wordt de cliënt in geen geval, alleen geduldig geplukt en gevild binnen de
perken der wettelijkheid. En het gerel over menschlievendheid en
middenstandsdeugden dekt de heele lading.
Ook ik heb bezoekers leeren monsteren en vooral afschepen met een mooie
zedepreek, looze beloften en, in het uiterste geval, een beroep op de sacramenteele
Wet. Daarbij de wachtkamer op het oog houdend, waar tijdens het spreekuur ten
minste één cliënt te antichambreeren zit en de technische literatuur in sereene
ordeloosheid overal ligt verspreid: op den titel en een paar uitweidingen na, precies
dezelfde als in de aanpalende Providentiazaal.
Meestal begrijpen de achtbare leden van den ten onrechte verwaarloosden
Middenstand onze juridische subtiliteiten niet ten volle. Voor een gelukkig evenwicht
tusschen hun tegenstrijdige belangen als kredietgever en kredietnemer, vereenigd in
hun persoon, betoonen zij doorgaans een weinig ontwikkeld gevoel; en wanneer zij
gebukt gaan onder den last van eenige termijnbetalingen kan het hun voor den bliksem
niet schelen. Aan de vele kwaliteiten die, in afwachting dat er een leeninkje loskomt,
in hun hart zoetreukig zouden moeten floreeren, hebben zij gewoon lak. Een enkele
slimmerik wil soms den duivel te plat zijn en een voorschot afdwingen door
vervroegde, verdubbelde, desnoods verdriedubbelde stortingen. Hiertegen pleit dat
hij dit waarschijnlijk doet met elders (tegen woekercondities?) gelicht geld. Zoodat
wij, zeer tot onze spijt, zulk abnormaal voorstel van de hand moeten wijzen, dat in
strijd is met onze beginselen (modelbrief Nr 4). Blijft hij aandringen (een in 't nauw
gedreven debiteur is koppig!), dan kan er, als tegemoetkoming en bizondere gunst,
toch een toevoegsel aan het contract worden opgemaakt: met zegelrecht, taxen en
een billijk percent voor de firma, valt dit duur uit.
Brutale bekken loopen er ook onder de leden van onzen verdienstelijken
Middenstand; die voor één gat niet te
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vangen zijn en mijn Labetsec (zoo heet ‘mijn’ maatschappij in den omgang) tegen
Providentia willen uitspelen. Over de kromme sprongen van wie op twee paarden
tegelijk wedden, maken Dirk en ik ons soms vroolijk. Zoo is het herhaaldelijk gebeurd
dat wie bij hem geen onmiddellijke voldoening kreeg, regelrecht ‘mijn’
concurreerende deur instapte, om zijn hart eens terdege te luchten. Als een moderne
kruisvaarder wilde hij bij Labetsec geld opnemen om zich bij Providentia vrij te
koopen en het hem eens duchtig te lappen. Want men voelt zooiets dadelijk aan, niet
waar, hier is de atmosfeer zooveel eerlijker en sympathieker; het rentetarief gunstiger;
en (vooral!) er zal wel geen verraderlijke uitsluitingsclausule verscholen zitten in
dat contract!
Met een stalen gezicht heb ik aldus de schromelijkste confidenties in ontvangst
genomen van de elite van onzen ambachtsstand of de kruim van onze burgerschap,
en het is voorwaar een heele toer om hun aan het verbouwereerd verstand te brengen
dat beide coöperatieve kredietbanken altijd en overal in hun welbegrepen belang
optreden, tot vrijwaring van hun collectief bezit.
Om den poen is het hun te doen. De zedepreek die ze ook bij mij te hooren krijgen,
terwijl al hun hoop op een leening is toegespitst, slaat slechts een zeldzamen keer
werkelijk in, meestal bij een tranerige huismoeder of bij een nieuweling op het
glibberig pad. Onder den indruk van zooveel ronkende woorden, haasten ze zich uit
de voeten, en teekenen wat men wil. Maar ook hun geduld wordt op een te harde
proef gesteld, ook hun vertrouwen in de absoluut-rechtvaardige rangorde geraakt
wel eens geschokt. Dan probeeren ze 't sentimenteel, met een beroep op mijn goede
gevoelens (‘God zal 't u loonen, meneer!’); of op mijn portemonnaie (‘U zult het niet
voor niet doen, meneer de Directeur!’). Dan dien ik te polsen en te raden wat er
hapert, om het gesprek navenant te richten. Desnoods scherm ik vagelijk met de Wet,
mijn vriend, zoo wil het de Wet: dat pakt haast altijd. Maar een minder gelukkig
woord werkt bijwijlen als olie op 't vuur, plotseling barst dan de bom. Vooral in 't
begin is me dat gebeurd, thans heb ik slechts een normaal percen-
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tage tegenvallers meer, bij wie geen zeem aan den baard helpt. Worden die al te grof
en onhandelbaar, dreigen zij zelfs tot handtastelijkheden over te gaan, dan volstaat
één lange druk op een verborgen schelknop om den boekhouder te doen opdagen
voor een paar onderteekeningen (de forschgebouwde klepper boezemt ontzag in!)
en den concierge die, als oud-uitsmijter van een danszaal in de Marollen, eveneens
van aanpakken weet.
Schermen met het aandoen van een proces is nog de meest goedaardige vorm van
intimidatie. Alsof er ooit één spoor van onbehoorlijke praktijken te vinden zou zijn!
Ook mij zijn thans de wettelijke voorschriften vertrouwd die men niet straffeloos
overtreedt en waarin de Staat van zijn verheugende bezorgdheid voor de belangen
van de kleine spaarders laat blijken. Geen enkele tekst is integraal van toepassing op
de dubbele structuur van onze coöperatief. Dirk Meerendaels verzekert dat 's lands
overheid gerust nog een stap verder mag gaan, liever dan met allemansgeld nuttelooze
Rijkskredietinstellingen op te richten; en dat hij wenscht binnen afzienbaren tijd, in
een volgende editie van onze prospectussen b.v. (maar onze voorraad strekt nog voor
jaren!), als ondertitel te kunnen vermelden: ‘Onder toezicht van den Staat’. Hij denkt
er over een aanvraag in dien zin te richten tot het bevoegde departement.
Op sommige dagen neem ik mijn hoofd in mijn handen en vraag mij af: is heel
dit bloeiende initiatief geen grapjasserij? Een afgedankt agent (een Limburgsch
onderwijzertje dat - schriftelijk! - had aangeboden allerlei over de Providentia te
verklappen indien de zooveel gunstiger bekende firma van de Resedastraat 2, hem
in dienst wou nemen!) foeterde onlangs tegen vampiers en een boevenbende, die
schuld zijn dat hij in een bepaalde straat van zijn stadje nauwelijks het tipken van
zijn neus durft laten zien. Zoo 'n schoolvos kan soms vreeselijk muggeziften en
pezeweven, dat weet ik wel, en deze had wijzer gedaan zich over zijn bijverdienste
te verheugen en te leeren hoe men een post behoorlijk boekt. Toch voelde ik mij na
zijn uitval den ganschen namiddag van streek.
‘Wat zit je daar weer te piekeren’, kijft mijn vrouw
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dan 's avonds, wanneer we alleen zijn en de kinderen naar bed of op hun studeerkamer.
‘Alweer gewetensbezwaren?’
Begint mijn wederhelft aldus, dan weet ik wat me te doen blijft. Over het al of
niet oorbare van de Providentia- of Labetsec-operaties heeft zij geen zorg: denk eens.
Dirk Meerendaels, zoo 'n gewikst man van zaken! Verder: onze spaarpenningen, erg
aangesproken na mijn maandenlange werkloosheid; het jong volkje in de dure jaren;
en de algemeene onzekerheid in een malaise-tijd zonder uitzicht: dat zijn afdoende
argumenten die ze weet te omweven met het spinsel van haar vrouwelijke logica.
Waarbij haar leveranciers te pas komen, de kruidenier en de groentenboer inbegrepen,
en de handel zooals zij hem kent: berust koop en verkoop niet altijd op een zekere,
algemeen aanvaarde mate van oogverblinding en boerenbedrog? Kijk naar de eerste
de beste etalage, in een grootwarenhuis als op een gewoon handkarretje, waar het
gave fruit bovenop ligt; om over het dalen en stijgen van den beurskoers te zwijgen.
Al zwendel en strooperij! Is een wisselagent soms van een beter hout gesneden dan
Meerendaels die zijn wereld kent alsof hij ze zelf in elkaar heeft gestoken?
Dirk Meerendaels, hoewel we nu dagelijks omgang hebben (ook onze vrouwen
schieten met elkaar op) - mijn ouwe Dirk blijft me een levend raadsel. Zijn leenerij
brengt ten slotte geen schatten op, met zijn grond- en andere speculaties moet hij
elders geld winnen gelijk slijk. Dat hij die zaken achter den elleboog houdt, vind ik
normaal, al doorzie ik ze beter dan hij vermoedt. Is hij daarover zoo dicht als een
pot, over het Providentia-systeem daarentegen kan hij zitten praten en preeken dat
ik er bij denk: ècht zakelijk is toch anders! Hoewel geen uientapper, is hij allerminst
een droge piet. Maar hij laat zich niet gaan, zijn zelfbeheersching verlaat hem in geen
geval. Hoe joviaal soms ook, nooit geeft hij zich geheel bloot. Meent hij het ten slotte
ernstig, of niet, met zijn moralistisch gezeur over ontplooiing van burgerdeugden,
en zijn eigen roeping daarbij? Ik durf er geen definitief antwoord op geven. Want
ook in geen onbewaakt oogenblik, of met een stevig glas op, heeft hij tegenover mij
ooit laten doorschemeren dat zijn beide troetelkinderen humbug en huichelarij, of
zijn stroomen van schoone woorden
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niets dan stroop en faribolen zouden zijn. Je moet hem integendeel bezig hooren als
hij op zijn praatstoel gaat zitten (en och Gottekes! of hij gaarne aan één stuk
doorslaat!), over het algemeen belang en zijn menschlievende actie, over zijn gevoel
van verantwoordelijkheid, zijn apostolaat in dienst van den Middenstand! Dan
glinsteren zijn oogen, dan gaat er een fluïdum van hem uit. Om bij te zweren dat hij
het ernstig en heilig meent.
Een perfect gesmeerde machine? Een cynisch roofdier achter het feilloos-starre
masker? Of is Dirk gewoon-eenvoudig-eerlijk, met een geweten van het reinste
hemelsblauw?
En ik daarbij, wat met mij zelf? Tot nog toe houd ik me van den domme en zwijg
dat ik zweet, ook als ik me niets lekker voel. Gij die dit leest, ik bid U, breek den
staf niet over mij!
Binnenkort wordt weer een dochtermaatschappij opgericht, zelfde adres (Ridderlaan
1, eerste verdieping). Zij zal Flandria heeten, en denkelijk gauw in Wallonië een
huis- en etage-genoot vinden (Resedastraat 2), met een gemeenschappelijk
bediendenkantoor van twee en een halve klerk. Na dit offer aan den geest der eeuw
en den onafwendbaren eisch van cultureele autonomie, gaat de uitbreiding een
anderen, meer traditioneelen kant uit: tot de oprichting van een Société franco-belge
de prévoyance sociale par la mutualité et le crédit professionnel à l'intention des
classes moyennes is in principe besloten. Over de keuze van de grensstad, als zetel,
is Dirk het met zijn Raad van beheer nog niet eens. (Ik meen te weten dat hij zich in
de Fransche wetgeving niet heelemaal thuis voelt.)
Zoodra Flandria opneemt (naam en adres van meer dan 299 candidaten-leeners
staan al op fiche getikt en gerangschikt, maar hoe houden wij die brave lui zoolang
aan 't lijntje?) schaf ik me een auto aan, een tweedehandsche, die zuinig rijdt. Juffrouw
Claessens heeft er wel een, een tweepersoonswagentje, nu zij weldra tot hoofd van
de Franco-belge wordt gepromoveerd.
Ik vermoed dat de vrouw van Meerendaels achter die verrassende bevordering
steekt. Jaloersch of niet, die wil haar met fluweelen hand uit Providentia weg, en
liefst zoo vlug en zoo ver mogelijk!
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Wat niet weet, wat niet deert, met zulke histories bemoei ik me niet. Staan we eenmaal
zoo ver, dan zal het mij een eer zijn mijn achtbare collega-directrice te feliciteeren,
uit naam van het heele personeel. Champieter laten we komen, dien dag! En joviaal
zal het er toegaan: ‘Dat de Franco-belge onder uw vrouwelijk, wijs beleid, moge
groeien en bloeien! Vivat, floreat, crescat! Als nauw verwante maatschappijen van
vertraagde kredietverleening door collectieve kapitaalvorming, hopen we steeds in
hartelijke verstandhouding samen te werken. En te werken voor het heden niet alleen:
ook voor de toekomst, en op een ruimer terrein dan dit van ons kleine vaderland.
Aan gene zijde van de grens beschouwen we u als een voorpost, een fakkeldrager.
De wereld in! om ze te overtuigen van de juistheid der inzichten van onzen geliefden
voorman en baanbreker, den beproefden vriend van de kleine luiden, den heer
Meerendaels. (Applaus gewenscht, dus hier eventjes stoppen.) De wereld in! om
haar te winnen voor zijn, voor óns ideaal; en de helpende hand te bieden aan al wie
't verdient!’
JULIEN KUYPERS.
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Kronieken
Hippolyte Daeye
De schilderijen van Hippolyte Daeye vertoonen geen merkbaar begin, en hun
beëindiging is niet te gevoelen. In hun definitieve voltooidheid wekken ze nóg de
illusie van min of meer onbestemde, teedere evolutiebeelden, zooals alleen de
kunstenaar er in zich kan omdragen. Er heeft geen transpositie plaatsgehad.
De hier vooropgestelde meening kan op het eerste gezicht verwondering wekken;
want louter naar de uiterlijke waarde beoordeeld, schijnt Hippolyte Daeye wel niet
anders te doen dan transposities van zintuiglijk waargenomen beelden na te jagen.
Men spreekt in het laatste geval al te lichtvaardig van zijn z.g. gewilde en
gepraemediteerde deformaties.
Wat ons op het eerste gezicht een bewust doorgedreven vervorming kon schijnen
is een streven bij Daeye, althans in zijn werk der latere jaren, om het innerlijk
waargenomen, - en daardoor reeds innerlijk geschapen beeld, - in zijn volle
ongereptheid voor onze blikken te onthullen. Dit streven is in het gewichtigste geval
psychologisch, waar het bij ieder artist uiteindelijk op aankomt. Hij wil dus het
gevoelde, èn de verwondering om het gevoelde, ongeschonden doen blijken. En
zooals er bij James Ensor, in zijn ‘Les Masques scandalisés’, geen transpositie van
innerlijke waarden in uiter-
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lijke waarden te bespeuren is: zóó is Daeye er in geslaagd op niet meer na te speuren
psychologische wijze een picturale werkelijkheid te bereiken, die adaequaat en
onmiddellijk zijn werkelijkheid te aanschouwen geeft.
Hij heeft hoegenaamd geen droomenwereld op zijn doeken willen tooveren. Zooals
alle ware kunstenaars schept hij van uit een gevoel; hij is in zijn soort een realist,
zooals Ensor, ‘Les Masques scandalisés’ schilderend, een realist en allerminst een
aesthetisch geïnspireerde beuzelaar kan worden genoemd. Dit realist-zijn komt bij
Hippolyte Daeye hierop neer: hij kan niet leven zonder de ononderbroken belijdenis
van zijn persoonlijk beleefde, besefte en verantwoorde realiteit. Doch het is wellicht
die niet te weerhouden drang, om van het integraal psychische beeld een integraal
picturale creatie te maken, geheel bevrijd van de smetten eener louter zintuiglijke
waarneming, waardoor zijn werk voor sommigen schimmig en vormelijk te weinig
concreet aandoet. Hij is, in zijn dertig beste werken, een innerlijk aangeraakte en
getroffene; de nuchtere zakelijkheid der objecten interesseert hem nauwelijks; zijn
blikken staan naar het binnenste, naar de kern gekeerd van het eigen zelfbeleefde.
En zooals ik reeds deed opmerken, is het zelfbeleefde in Daeye's kunst, zonder
transpositie, onmiddellijk en onvervangbaar ‘peinture’ geworden.
Het is wellicht daaraan te wijten, dat zijn figuren aan de gangbare wet der
zwaartekracht met maagdelijke angstvalligheid trachten te ontsnappen. Ze staan of
zitten niet: ze zijn eenvoudig aanwezig; wat hen niet belet zoo zeker en
onuitwischbaar, zoo plastisch juist bepaald en menschelijk gesitueerd aan ons te
verschijnen. Geen enkel gebaar is van hen te verwachten; zij wenken of roepen ons
niet. Ze staren de ruimte in, waar wij ons in bevinden; zij behooren tot een andere
ruimte.
Hippolyte Daeye is een zelfingekeerde. Hij schept zijn kunst van uit een tragisch
gevoel; hij heeft, als een van die eenzame bergvogels, behoefte aan tragiek om steeds
dieper en grootscher te leven. Dit sluit geenszins uit, dat hij zich over en om anderen
met aandoenlijke oprechtheid kan verteederen. Daeye heeft de menschelijke wezens
lief. Hij koestert zich, voornaam en bescheiden, maar met ongeveinsde
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eerlijkheid aan hun liefde. En zijn eenzaam fiere, evenals zijn eenzaam teedere of
troosteloos melancholische doeken, getuigen altijd van de weldoende, ademende
nabijheid van het menschelijk creatuur, waar hij Gode dankbaar voor is.
Gezien tusschen zijn schilderende Vlaamsche tijdgenooten, zou men Hippolyte
Daeye een serafijnsch kunstenaar kunnen noemen; doch wie weet ging men aan zulke
omschrijving van zijn menschelijke en artistieke hoedanigheden geen gewone,
opzettelijk litteraire beteekenis hechten en hem aesthetische of ethische bedoelingen
toeschrijven, die ik allerminst op het oog er mede heb. We zien de meer dan
zeventigjarige Hippolyte Daeye met eerbiedige volharding naar een ideaal van
verpuring reiken, zooals maar zelden onder onze kunstenaars kan worden aangestipt.
Verpuring van de kleur en de lijnvoering, van de compositie en de bladvulling, die
de uiting is van een naar zuiverheid strevend gemoed. Want de dagelijksche strijd
van de artist met de stoffelijke middelen, om er zijn levensinhoud picturaal gestalte
mede te geven, is immers niet te scheiden van de levensinhoud zelf. Het serafijnsche
in Daeye's kunst is dan niet anders dan de altijd puurder willende en kennende kracht
van zijn eigen ingekeerdheid, van zijn heimwee naar het onbereikbaar sublieme.
Ingekeerdheid veronderstelt ontleding van het eigen ik; alle zelfontleding eindigt
met zielspijn. En in geen tijd, en in geen der kunsten, is het er ooit anders toegegaan:
alle verpuring, en zelfs het verlangen om haar te verwerven, maakt het individu min
of meer onzichtbaar voor zijn medemenschen, wat evenzeer hierop neerkomt: dat
hij die naar verpuring streeft, door een steeds kleiner wordende minderheid begrepen
en gewaardeerd wordt.
Hippolyte Daeye gelooft als maar weinigen in de bestemming van zijn
kunstenaarschap. Dit is één van de voorwaarden voor de artist om zijn werk tot de
beste, d.i. tot de onvervangbaarste voleinding op te kunnen voeren. En de voleinding
van het kunstwerk veronderstelt voor hem die het schiep, het besef van zijn innerlijke
volledigheid op het tijdstip der creatie.
Hij schildert kinderen, jongens en meisjes; hij schildert jonge vrouwen. Hij ziet
in hen het schoone menschelijk moment, dat in een nog onbekend, en niet bij
benadering

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

318
te noemen, ander menschelijk moment zal worden opgelost. Alles moet anders
worden, het kan niet blijven duren zooals het eenmaal is, zooals wij het kunnen zien
of zooals wij het zouden wenschen. En des te onverbiddelijker doet de
onbestendigheid der dingen zich gevoelen, wanneer men er zooveel van houdt en
men het voorwerp van die liefde van uit zijn eigen rijpheid kan beschouwen.
Hij schildert onvermoeibaar jeugd. Hij schildert echter nooit anecdotische
omstandigheden, die het jeugdige spelenderwijze konden begeleiden: geen
symbolische bloeseming, geen lentelijke samenkomst van blijde kinderen en
jongelieden in morgenlijk doorhuiverde parken. Hij schildert altijd weder ééne figuur,
recht voor u verschenen, in een houding niet verschillend van de zooveel andere,
altijd recht voor u reeds opgedoemde figuren van zijn hand. Ze staan op het punt als
het ware om van gedaante te verwisselen, wat allerminst wil zeggen dat ze konden
in gekleurde nevelen verdwijnen. Ze zijn niet smelt- of kneedbaar in hun plastische
totaliteit; ze bezitten zeer dikwijls een met energie doorgevoerde plastische vorm.
Doch innerlijk schijnen ze immer voort te blijven groeien, al raakt het penseel van
de kunstenaar ze niet meer aan. Als mensch en als artist wordt Hippolyte Daeye er
toe gedreven een ideaal van verhoudingen te scheppen, waarin hij psychisch met zijn
geheele persoon bezielde tegenwoordigheid verkrijgt.
In alles wat de mensch maar doen kan wil hij stem worden, hij wil er in
weerklinken. Dit is dan bitterweinig een kwestie van zich droomend laten gaan, doch
van innerlijk, wilskrachtig zelfbestier. En wanneer men een indrukwekkend ensemble
van Hippolyte Daeye's werken te aanschouwen krijgt, zooals op de tentoonstelling
in 1945 van ‘Les Compagnons de l'Art’, te Brussel, dan is het goed merkbaar dat hij
met stille doch energieke heldhaftigheid gestreden heeft om de innerlijke hinderpalen
te overwinnen; waar het bij de ware kunstenaars altijd weder op aan komt.
MAURICE GILLIAMS.
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Recente Van de Woestijne-literatuur
De vlugge Faam, vanouds en lang ervaren, zooals Vondel het Ovidius nadicht, die
merkt wat er is in hemel, aarde en zee, heeft Karel Van de Woestijne gewis niet over
het hoofd gezien. Van zijn eerste optreden af werd de dichter begroet met een
bewondering, die bij zijn leven niet verzwakte en inmiddels in eigen grond en buiten
de enge landsgrenzen zoo diep doordrong dat zij voor altijd in het begrijpend
menschenhart schijnt gevestigd te zijn. Het ziet er naar uit dat deze
bewondering-in-liefde, helderziend of meer troebelen blik, niet zal ophouden het
geheim van een kostbaar werk en een onmiskenbare, zij het met weeke trekken
geteekende persoonlijkheid te commenteeren.
Reeds werden verscheidene commentaren voorgesteld. Thans, nauwelijks vijftien
jaar na het heengaan van den dichter, terwijl velen die hem gekend hebben in leven
zijn en het sereen standpunt van het voltooid verleden niet kunnen of niet willen
innemen tegenover iemand wiens droomen, nederlagen en verwezenlijkingen tot het
onaantastbaar bezit behooren van den voor hen nog levenden, nog niet in de
geschiedenis, de mythe, het bovenpersoonlijke binnengetreden mensch, wordt door
een Noordnederlandsch bewonderaar een poging ondernomen om de som te maken
van onze voorloopige kennis van V.d.W.'s leven en werken. Het imposant boekdeel
van P. Minderaa(1), het eerste deel van een uitgebreide studie, gaat tot 1914. Het wordt
ingeleid door beschouwingen over de waarde van de biographie van den dichter en
gaat bij wijze van voorloopige samenvatting de ontwikkeling van twee hoofdlijnen
na: de eenzelvige mensch en het doodsverlangen. Het tweede deel belooft een
onderzoek van de periode 1914-1929, alsook van de poëtische techniek en den
prozastijl. Ons eindoordeel moeten we dus
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tot de publicatie van het volledig werk uitstellen. Alles wijst er echter op dat dit
grootsch opgevat onderzoek, ondanks menige groote en kleine bezwaren, een mijlpaal
beteekent in de Van de Woestijne-studie.
Sch. stelt zich tot taak het levenswerk van V.d.W. ‘in zijn zin, zijn schoonheid en
hun beider ontwikkeling te onderzoeken’. Steunend op het door Croce gemaakt
onderscheid tusschen de persona poëtica en de persona pratica, zoekt hij in laatste
instantie de persona poëtica, zich daarbij, zooals hij zegt, van de persona pratica als
van een kompas bedienend. In feite komt dit op niet veel anders uit dan wat ik de
leven-en-werk monographie zal noemen, het oeroud genre waarin men zoo goed en
zoo kwaad als 't kan beide elementen onder één hoedje tracht te vangen. Sch. doet
het met een geenszins verholen bewondering voor zijn onderwerp, met een weliswaar
geringe schrijfvaardigheid ten overstaan van zijn en onzen grooten held, doch met
een onvermoeiden ijver en een hartstocht voor het detail, die niet anders dan de
V.d.W.-studie kunnen ten goede komen, en ook, al blijkt dit niet altijd op het eerste
gezicht, met omzichtigheid en soms scherpzinnigheid, welke er steeds naar streven
het geheim van de persoonlijkheid te eerbiedigen.
Het ligt derhalve voor de hand dat wij de laatsten zullen zijn om Sch. er eenig
verwijt van te maken dat hij ieder oogenblik bereid is den microscoop in te stellen.
Ik vraag me echter af, te oordeelen naar dit eerste deel althans, of de leven-en-werk
monographie, een uitstekend middel om een voor langen tijd afdoend uitsluitsel te
geven omtrent den toestand van mindere goden, in een geval als dit aanbeveling
verdient. Het is een feit dat noch de exegese - of de ‘philologie’, om met S. Etienne
te spreken - noch de biographie in het tweespan, dat dit boek is, tot haar recht komt;
daarenboven is de verhouding zoo dat, schoon het werk primordiaal heet, de
biographie het leeuwenaandeel opeischt. De één hindert de ander. Zeer gewichtige
punten als de Nieuwe Gids, Van Nu en Straks en de Klassieken zijn ontoereikend
behandeld; Sch. zal zich bewust zijn dat er b.v. over den Christophorus nog andere
dingen te zeggen zijn; en moet hij niet zelf bekennen dat de studie van de literaire
invloeden op den jongen V.d.W. een boek op zichzelf zou vragen, een
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reden, zegt hij, om ze hier niet alle te behandelen daar we vanwege de boomen
verhinderd zouden zijn het bosch te zien? Is het vermetel en voorbarig te zeggen dat
dit bosch ondanks alles in Sch.'s schildering niet zeer duidelijk is?
De biographie, met haar vloed van niet altijd nauwkeurige en onmisbare
bijzonderheden waaraan velen zullen aanstoot nemen, moest, hoe ver ook op sommige
punten doorgedreven, noodzakelijkerwijs een torso blijven. Alleen de biographie
van V.d.W. tot 1914 had kunnen volstaan om een afzonderlijk werk aan te wijden
dat, aangepakt met den ijver en den critischen zin waarover Sch. blijkt te beschikken,
onschatbare diensten zou bewijzen, - ik denk hier aan een vraagbaak in den aard van
Fr. Baur's ‘Uit Gezelle's leven en werk’. De op te lossen moeilijkheden zijn ten andere
talrijk genoeg. Ik bedoel niet in de eerste plaats het streven naar juistheid en
volledigheid in het meedeelen van feiten, al speelt dat natuurlijk een niet te
onderschatten rol, - ik vind b.v. in de Latemsche periode L. Scharpé niet vermeld,
op wiens aanbeveling Prof. Verriest den zieken dichter ging opzoeken en die hem
zijn ‘Gezelle als Spoker’ (1904) zond, aan welk opstel en mede aan de geestdriftige
gesprekken waartoe het zal aanleiding gegeven hebben, V.d.W. hoogstwaarschijnlijk
zijn (anders moeilijk te verklaren) belangstelling voor ‘Het Proza van Gezelle’ dankte:
dit ééne voorbeeld om maar te zeggen dat dit soms overvloedig lijkend boek voor
aanvullingen vatbaar is. Ik bedoel andere moeilijkheden: de waarde van V.d.W.'s
autobiographische mededeelingen, - in hoever zijn ze empirische werkelijkheid, in
hoever autosuggestie (zooals Toussaint van Boelaere het noemt) of pseudologie
(zooals Dr. Van Acker het noemt)? - de betrouwbaarheid van de doorloopend
aangehaalde herinneringen van Gustaaf Van de Woestijne, - de voorloopig onvolledig
toegankelijke briefwisseling. In hoever mag de lezer Sch. volgen in uitlatingen en
bewijsvoeringen, die steunen op tallooze vooralsnog niet te controleeren aanhalingen
uit brieven en krantenartikels? Men vatte deze vraag niet als een onheuschheid op,
maar enkel als een methodologischen twijfel, die geen ander doel heeft dan eenigen
vasten grond onder de voeten te krijgen.
Van detailcritiek wensch ik me hier te onthouden. Toch
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moet ik zeggen dat de enorme invloed, die Gezelle op den jeugdigen V.d.W. zou
uitgeoefend hebben, in 's Schrijvers uitenzettingen (60-62) op zeer losse gronden
rust en mij geenszins overtuigt. V.d.W.'s neiging tot het maken van rijmpjes zal wel
niet alleen door grootvader en vader bevorderd zijn geweest, - moet hier niet eveneens
aan Pol Anri gedacht worden (28)? Nuttig ware het misschien verder dat wie het net
van Fransche invloeden, voorbeelden en inspiraties ooit wenscht te ontwarren, zich
aan de systematische lectuur zet van den ‘Mercure de France’ van vóór 1914.
Maar laat ik liever wijzen op pertinente opmerkingen betreffende 's dichters door
‘het fantastische leven der droomen’ overmeesterde erotiek (76, 500, 625), zijn van
eigen-gekweekt voedsel levenden geest (134), zijn crisissen van puberteit en juventus
(135), een bepaald stadium in zijn ontwikkeling - de door V.d.W. zelf erkende dwaling
dat poëzie alleen zinnelijke resultante is (506 vlg.)(2) en de drievoudige crisis nl. van
de eenzelvigheid, van het zinnelijk leven en de zinnelijke en psychische liefde, van
het trotsche denken en schouwen (558 vlg.) - alsook op de beschouwingen in verband
met ‘den eenzelvigen mensch’ uit het laatste hoofdstuk, die mij als de wezenlijkste
bijdrage van P. Minderaa tot de V.d.W.-studie voorkomen. We hopen ook in het
tweede deel dergelijke bladzijden te mogen begroeten... en laten we nu reeds om een
zakenregister vragen, waarin verwezen wordt naar werken, gedichten, opstellen,
tijdschriften, groepeeringen, mythologische figuren, sexualiteit, erotiek, zelfmarteling,
ascetisme, enz., ook mystiek, vermits Sch. de meening toegedaan is, dat V.d.W. de
regionen van de mystiek bereikt heeft. Intusschen blijkt een ernstige critische uitgave
van het volledig oeuvre van V.d.W. dringend noodzakelijk: zoolang we die missen,
loopen we steeds gevaar in het ijle te commenteeren.
Onder den titel ‘Marginalia bij het leven en het werk van Karel Van de Woestijne’
heeft F.V. Toussaint van Boelaere(3) zijn links en rechts aan zijn vriend Karel gewijde
opstellen, alsmede zes nieuwe bijdragen, bijeengebracht. Bij wijze van woord vooraf
is een dialoog tusschen den schrijver en een toevallig ontmoete kennis opgenomen,
terwijl in bij-
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lage de sonnettencyclus ‘Jezus van Nazareth’ en de novelle ‘Mank’, twee
jeugdproducten van V.d.W., meegedeeld worden.
Op het belang van de onder de rubriek ‘Oud’ gebundelde stukken hoeft hier niet
meer gewezen te worden: het is bekend, hoewel m.i. niet genoeg gewaardeerd. In
één bundel samengebracht, zal het thans opvallen welke wezenlijke beteekenis deze
marginalia, op een paar plaatsen voortreffelijke auscultatie, voor de kennis van V.d.W.
hebben. Dat er verscheidene gepubliceerd werden tijdens het leven van den dichter
en door dezen bij mijn weten in niets tegengesproken, verhoogt er ongetwijfeld de
documentaire waarde van. Sommige beschouwingen in verband met het mysticisme
van V.d.W. zullen ons straks meer in het bijzonder bezighouden. Ik releveer intusschen
een paar andere punten. Als een boeiend onderwerp voor de V.d.W.-studie ligt
voorzeker bij dezen zoo door lectuur overvoeden geest de kwestie van de invloeden
in het vooruitzicht. Toussaint weegt den invloed van Laforgue tegen dien van de
Régnier af en besluit dat laatstgenoemde de bovenhand heeft, in weerwil van een
eigen verklaring van den dichter; invloed op den dichter, zooals reeds vroeg werd
aangetoond en laatst door Minderaa duidelijk omschreven, maar ook invloed op den
prozaschrijver, zegt Toussaint (‘Janus met het dubbele voorhoofd’: ‘Les contes à
soi-même’.) Elders biedt hij een verklaring aan van de twee door den jongen V.d.W.
meest gebruikte schuilnamen, Beaet uten Hove en Erik Monck. Voor mystische
beschouwingen kwam de eerste bij voorkeur in aanmerking; de minder rijpe, maar
jeugdig hartstochtelijke V.d.W. teekende Erik Monck. Maar Toussaint's wijs
scepticisme belet hem dit onderscheid tot het systematische door te drijven:
kenschetsend voor de waardeverhouding tussschen de door beide namen aangeduide
elementen, ‘het symbolisch zuivere en het menschelijk zinnelijke, die bij van de
Woestijne sedert zijn jeugd nooit hebben samengevloeid of nooit ineen zijn gesmolten,
maar steeds parallel hebben geloopen’, is dat V.d.W. het pseundoniem Erik Monck
scheen te verkiezen voor het werk dat hij het beste achtte. Erik Monck, Van de
Woestijne's betere ik. Een andere opmerking uit deze ‘oude’ opstellen: ‘Zoo belichten
de omstandigheden van
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van de Woestijne's leven veel minder zijn eigen gedichten dan de gedichten de
verklaring geven van het diepere doen en laten van den mensch. En wie zich een
waarlijk juist denkbeeld van den mensch, dien van de Woestijne was, wil vormen...
uit zijn verzen zal hij dit dan ook het zekerst en het zuiverst kunnen leeren.’ (49-50)
De opmerking kan aanleiding geven tot commentaar. Volgens het tekstverband blijkt
echter dat voor Toussaint zooniet het gansche oeuvre, dan toch het essentieelste deel
er van ‘wezenlijk uit autobiographische aanteekeningen bestaat, lyrisch of symbolisch
uitgedrukt.’ Een woord nog over de kwestie van het Bovarysme. Toussaint noteert,
waarschijnlijk op grond van gesprekken met zijn vriend: ‘Vele, zooniet de meeste
gedachten en theorieën, door van de Woestijne in zijn kritiek bloot-gelegd, zijn terug
te vinden - in essentie althans, maar niet altijd met dezelfde gevolgtrekkingen - in
de werken van Jules de Gaultier.’ De aanteekening komt voor in het oudste opstel,
dat in jrg. 1909-1910 van De Boomgaard werd opgenomen. Van de Gaultier waren
toen verschenen: ‘De Kant à Nietzsche’ (1900), ‘Le Bovarysme’ (1902), ‘La fiction
universelle’ (1903), ‘Les raisons de l'idéalisme’ (1906), ‘La dépendance de la morale
et l'indépendance des moeurs’ (1907). De Gaultier is vooral bekend om zijn theorie
van het Bovarysme, dat hij noemt ‘concevoir les choses autrement qu'elles ne sont’
en dat V.d.W. noemt ‘het onbewuste vermogen zich anders te denken dan men in
werkelijkheid is’, de geestelijke sport, voegt hij er aan toe, die hij met de meeste
voorliefde beoefent. Minderaa spreekt er even in het voorbijgaan van, in zijn register
komt de naam van de Gaultier niet voor. Rutten, hoewel niet karig met namen en
werken van theoretici, noemt de Gaultier nergens. De kwestie verdient onderzocht
te worden, vooral in verband met V.d.W.'s ongemeen sterke en rustelooze verbeelding.
Toussaint's nieuwe opstellen bevatten hoofdzakelijk realia. De titels spreken
duidelijke taal: Bij twee jeugdbrieven van Karel Van de Woestijne, Van de Woestijne
en de Jonge Vlaming, Op den drempel van Van Nu en Straks, Van de Woestijne en
de vereenvoudigde spelling, K. Van de Woestijne journalist, Een kleine bijdrage tot
de biblio-

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

325
graphie van K. van de Woestijne. Ik mag ook niet vergeten op den inleidenden dialoog
te wijzen, een met geest en gracie geschreven stuk, waarin de duisterheid als
schoonheidselement in V.d.W.'s poëzie verdedigd wordt en 's schrijvers kunst (of
hebbelijkheid) van het afwijken ‘het schoone kùnnen van Karel Van de Woestijne’
heet. De bladzijden over den indruk van het verschijnen van Van Nu en Straks op de
toenmalige jongeren belichten den gemoedstoestand van een gansche generatie en
overschrijden het meer begrensd object van de V.d.W.-studie. Zeer welkom is het
korte hoofdstuk over V.d.W.'s journalistiek, blijkbaar een literair vak waarin dikwijls
gebeurtenissen beschreven worden, zooals ze zich hadden moeten of kunnen voordoen.
We zien hier eens te meer hoe dierbaar de fantazie en de kunst van de afwijking den
schrijver zijn en met welke critische waakzaamheid de commentator dient gebruik
te maken van ik zou haast zeggen iederen zin, die uit v.d. W.'s bekoorlijke en
bedrieglijke pen vloeide. Toussaint haalt als voorbeeld aan het verhaal van de
ontvangst van Koningin Wilhelmina op het Brusselsch stadhuis, een spektakel dat
V.d.W. van op het dak van het Broodhuis zou waargenomen hebben en dat feitelijk
heelemaal verzonnen is. Minderaa neemt het nochtans voor klinkende munt aan.
(482).
Aan de hand van de analytische methode, welke hij in ‘De lyriek van Karel Van de
Woestijne’ vóór een tiental jaar toepaste, onderzoekt Math. Rutten ‘De esthetische
opvattingen van Karel Van de Woestijne’(4) en poogt tot een zoo dicht mogelijk
aaneensluitende eenheid van V.d.W.'s esthetische inzichten te komen, in het bijzonder
wat de poëzie betreft.
Binnen de perken van 's dichters individualistisch standpunt onderscheidt Rutten
het sensualistisch criterium - het uitgangspunt van de dichtkunst is physiologisch -,
het moreel criterium - de literatuur is een moreele wetenschap - en het mystiek
criterium - de lyriek is een mystiek van de zinnelijkheid. Deze drie criteria
beantwoorden samen aan V.d.W.'s opvattingen over het verband tusschen kunst en
leven. Dieper doordringend tot de dichtkunst zelf gaat Rutten na hoe V.d.W. zich de
pre-existentie en de existentie
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er van voorstelt. Bij de eerste hooren het probleem van het genie, waarvan voor hem
alleen het uitgesproken individualisme als zeker kenteeken vast staat, en de vraag
van de inspiratie, een duistere arbeid die niet met wetenschappelijke zekerheid te
kennen is. Wat betreft de existentie of essentie van de dichtkunst, afhankelijk van
haar pre-existentie zooals het gevolg van de oorzaak, houdt V.d.W. de poëzie voor
een rusttoestand na een te gespannen innerlijke bezetenheid, een weldaad dus voor
het ontlast organisme, een genieten, een bevrediging. En wel een bevrediging in
schoonheid. Hierop laat Rutten dan beschouwingen volgen over de zuivere poëzie V.d.W. spreekt liever van het zuiver vers, daar de poëzie ‘an sich’ waarschijnlijk
niet bestaat in de substantie, maar in de uitdrukking - en over de verhouding van
dichtkunst tot mystiek, beide van éénzelfden oorsprong, beide niet noodzakelijk op
een godsdienstige houding teruggaand, beide in de eerste plaats geestelijk leven
buiten de contrôle van de rede.
Bij de studie van de externe problemen wordt vooropgezet dat innerlijk en uiterlijk
mechanisme, gevoel en techniek, moeten gelijken tred houden; alleen zij men er
steeds op bedacht dat voor V.d.W. het uiterlijk mechanisme volledig afhankelijk is
van den menschelijken inhoud en dezen moet dienen. Van hier uit beschouwt Rutten
de uitdrukking van de dichtkunst, nl. het rhythme, het vers en het versmechanisme,
het beeld (‘aller-eerste vereischte’), het woord (prioriteit van de klankwaarde), de
compositie van het gedicht (de dichter als vinder én maker).
Tot besluit wijdt Rutten een hoofdstuk aan de beteekenis van V.d.W.'s literaire
esthetiek. Kenmerkend voor den mensch is deze esthetiek, daar zij eens te meer diens
‘vergeestelijkte lichamelijkheid’ in het licht stelt, kenmerkend voor den kunstenaar
is dat de theorie parallel loopt en zich gelijkloopend ontwikkelt met de practijk,
kenmerkend voor de Nederlandsche esthetiek is de met klem verdedigde ‘chemische’
methode, die overigens, samen met andere voorname punten, V.d.W.'s psychische
en geestelijke congenialiteit met Baudelaire en Valéry bepalen en hem een blijvende
plaats waarborgen in de geschiedenis van de letterkundige esthetiek.
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De groote verdiensten van dit voortaan onmisbaar boek van Rutten liggen in de
scherpzinnige analyse en de niet minder scherpzinnige constructie: de studie is
uitstekend uitgebouwd in de diepte en in de ruimte, dit laatste dank zij het
comparatistisch standpunt, dat hier uiteraard naar Fransche aanrakingspunten zoekt.
Ik heb niet den indruk dat Rutten, ondanks zijn constructieve scherpzinnigheid, te
veel zou hebben toegegeven aan een in een dergelijke aangelegenheid gevaarlijke
neiging tot systematiseeren. De neiging is er weliswaar - het herhaaldelijk aanwenden
van den op een gebonden eenheid wijzenden term ‘de esthetiek’ van V.d.W. is minder
voorzichtig dan de titel van het boek, die slechts ‘esthetische opvattingen’ aankondigt.
Volkomen gerust zouden we geweest zijn, indien V.d.W.'s ontdekkingen, accentuaties,
aanvullingen en andere dergelijke verrichtingen, die in een levenslang peilen van het
poëtisch probleem te pas komen, ook als feiten waren vastgelegd, eventueel met
elkaar geconfronteerd, en niet uitsluitend als factoren in een geconstrueerde, zoo te
zeggen abstracte eenheid waren opgenomen. Het is nogmaals een kwestie van vasten
grond, een voorzorg tegen fraaie theorieën en subjectieve interpretatie.
Het spreekt vanzelf dat ons oordeel over samenvattende werken als dit maar
voorloopig kan zijn, zoolang het V.d.W.-materiaal niet eenigermate geordend en in
behoorlijken vorm in ons bereik ligt. Ik zie bij voorbeeld in, dat het niet zonder belang
is er op te wijzen dat het beeld van Admetos V.d.W. gedurende zijn ganschen
critischen arbeid is bijgebleven (84); maar ook ‘De Heilige van het Getal’ moet
aanleiding geven tot vruchtbare beschouwingen. Ik had ook gaarne het stuk ‘Wat is
Poëzie?’ ten minste een paar maal in het werk van Rutten aangetroffen: het komt nu
maar één keer ter sprake (76) en wordt zelfs niet vermeld in het bibliographisch
onderzoek van de bronnen. Maar ik zit er mee verlegen. In 1908 brengt De Bom in
de Nieuwe Rotterdamsche Courant verslag uit over een lezing van V.d.W. over het
onderwerp: ‘Wat is Poëzie?’. We kennen een tekst die dezelfde vraag behandelt en
in afl. 6 (1937) van de Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-genootschap
werd afgedrukt, met volgende vage noot: ‘Dit is de
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onuitgegeven tekst van een lezing, die Karel Van de Woestijne destijds o.m. in het
toenmalig Museum van het Boek van den Magdalena-steenweg te Brussel heeft
gehouden. Op dit stramien althans borduurde hij.’ Het kan onmogelijk de tekst van
de lezing van 1908 zijn, vermits er spraak in is van Bremond en de poésie pure, wat
op de jaren 1925-26 wijst. Een aangevulde en gewijzigde versie van die van 1908
dus? Waarschijnlijk. Maar dan is het belangwekkend er een nader onderzoek over
in te stellen. Eigenaardig is dat in den ons bekenden tekst de stem van Van
Langendonck nog duidelijk doorklinkt: ‘Kunst is vorm, onbaatzuchtige vorm van
leven’ (34) en ‘Want een groot hart zonder meer is juist goed genoeg om meer of
min sentimenteele verzen te maken...’ (35).
Synthetische beschouwingen leverden tijdens de jongste jaren te onzent M. Gijsen,
Math. Rutten, Aug. Van Cauwelaert en M. Brauns. Die van Rutten komen voor in
zijn artikel in het verzamelwerk ‘Honderd groote Vlamingen’(5) die van Gijsen zijn
zooveel als de pièce de résistance in zijn overzicht ‘De Literatuur in Zuid-Nederland
sedert 1830’(6), die van Van Cauwelaert zijn in de eerste plaats meelevend en
bewonderend, die van Brauns, zooals die van Van Cauwelaert tot den dichter beperkt,
zoeken zich voornamelijk rekenschap te geven van den eigen groei van V.d.W.'s
poëtisch werk.
Aug. Van Cauwelaert(7) behandelt achtereenvolgens Karel van de Woestijne en de
Dichter van het Getal, Van de Woestijne of de volkomene Belijdenis, Van de
Woestijne of de gelouterde IJlte.
De dichter spreekt de dubbele volkomenheid van zijn wezen uit in den Heilige
van het Getal en in Admetos, de volkomenheid van het dichterschap en de
volkomenheid van de belijdenis. Dat dichterschap is functioneel, kent geen
onderbreking, zingt tot de taak voltooid en de belijdenis voltrokken is. Een
motorisch-geaard dichterschap, gekenmerkt door het stooten van het rhythme en het
gebod van het getal.
De lyriek van V.d.W. is, naar 's dichters vroege verklaring, het zinnelijk-gevoelig
dagboek van een personaliteit: zijn
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taak heeft hij haast van het begin af als zelfbelijdenis gezien. De vraag kan gesteld
worden of hij dat zoo blijven zien heeft; voor Van Cauwelaert heeft zich deze
zelfbelijdenis voltrokken tot een levensbelijdenis met de strengheid en de
afgeslotenheid van een constructie. De ontwikkeling gaat hij na van Het Vaderhuis
tot God aan Zee, zooals ze sedert de prille jeugd tusschen zinnen en geest heeft
geslingerd(8), om, na de verzoeking door de ellende, tot een zekere rust te komen, niet
echter tot een overgave aan de aarde of aan God, niet tot de harmonie tusschen
aardschheid en bovenaardschheid.
Een boeiende uiteenzetting, getuigend van een langen en intiemen omgang met
het werk van V.d.W., geeft Van Cauwelaert over het begrip ijlte bij V.d.W. Marnix
Gijsen had al gesproken van den dichter, die misschien niet vervuld werd van de
aanwezigheid Gods, maar toch van alle stoffelijkheid ijl geworden was. Van
Cauwelaert merkt aan dat deze ijlte er, tijdens de eerste periode, een is van de
waarneembare, tastbare dingen. Dan wordt ze, wellicht mede onder den invloed van
's dichters physieken toestand, ‘ijlte der onvoldaanheid, en later ijlte der
onverzaadbaarheid, naar de ijlte der vernietiging, om ten slotte en langzaam te worden
de ijlte der ontstoffelijking’. Met de ijdelheid van de heiligen is deze tot haar laatste
stadium gekomen ijlte niet te vereenzelvigen: de ontdaanheid en de sereniteit
tegenover de volstrektheid Gods is nooit V.d.W.'s deel geworden.
Van Cauwelaert, ook Minderaa en het meerendeel van de commentators, geloof
ik, gaan uit van de volkomen identiteit bij V.d.W. van wat Croce persona pratica en
persona poëtica noemt. M. Brauns(9) aanvaardt ze niet en stelt een andere dan de
gewone verklaring voor, die de moeite waard lijkt om in overweging te nemen.
Brauns stelt twee vragen: 1. Levensbiecht of artistieke herschepping? 2. Welk is de
artistieke groei van het lyrisch werk van V.d.W.? Hierbij aansluitend handelt hij
bondig over de ‘mystiek’ bij V.d.W.
Aan de eerste vraag verspilt hij niet veel woorden. Het thema van den dichter is
dat van de verhouding van den man tot de vrouw: het is niet zoozeer bij hem een
conflict van de zinnen dan van de ziel. De uitbeelding van deze
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verhouding is geen biecht; aan de basis kan wel de prikkel van de zinnelijkheid
liggen, maar er is geen reden om van den dichter een gekruisigde te maken; eerder
moet men aannemen dat hij het algemeen type uitbeeldt van den erfzondigen, in zijn
verhouding tot de vrouw geteisterden man. De dichter is niet essentieel de arme
mensch, die het allemaal met zijn hartebloed betaalt. ‘Wij stellen ons Van de
Woestijne niet voor als een phenomeen van bovenmenschelijke verscheurdheid, maar
als een phenomenaal woordkunstenaar. En met een heel klein beetje levensstof kan
een groot en durvend kunstenaar geweldig veel maken, en aangrijpende
“belijdenissen” opbouwen.’ (391).
De tweede vraag geldt den groei van de lyriek. De eerste trilogie is autobiographisch
gekleurd, de tweede is gedachtelijk-geconstrueerd. Waarom die koersverandering?
De jonge V.d.W. doet een drievoudige ontdekking, die zijn werk uit de eerste periode
duidelijk kenmerkt: naar den vorm een atmospherische symboliek, naar den inhoud
de verhouding man-vrouw, naar den psychologischen klank een lusteloozen trots.
Centraal is het thema man-vrouw, uitgewerkt niet in den huiselijken toonaard van
de voorgangers, ook niet in den cynischen van de latere dichters, maar uit een gevoel
van trotsche lusteloosheid, van ziekelijke aarzeling tegenover de vrouw. Verloving
en eerste huwelijksindrukken voeden dit thema, doch het gestabiliseerd huwelijksleven
blijkt minder inspiratief en dra is het thema lyrisch uitgeput. Er blijft niet veel anders
over dan plastiek en eenzame stemmingslyriek voor dezen grooten dichter van een
klein en burgerlijk leven. Een voorloopige uitkomst biedt de lyrische epiek, - de
symbolische autobiographie komt als theorie en als practijk in het gedrang. De
kunstenaar moet zich uit zijn gongorisme redden. Uitwegen vindt hij naar den inhoud
in de visie van den zinnelijken mensch die naar de ijle hoogten van de ‘mystiek’
schrijdt, naar den vorm in het minder weidsche vers; intusschen worden de
mythologische verbeeldingen uit den tijd van De Gulden Schaduw voortgezet. Niet
den ontwikkelingsgang van 's dichters privé leven, maar de logische ontwikkeling
van den bewust-ingrijpenden kunstenaar erkent Brauns in dezen omkeer. De
autobiographie maakt plaats voor een constructief opzet: de huwelijksverhouding
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wordt opgedreven tot een dramatische situatie, - de echtgenoot die tegenover zijn
eigen vrouw de onvoldaanheid aan de vrouw belijdt. In De Modderen Man ligt de
overgang. De lyrische dichter heeft zich verbeten bevrijd uit een allengs meer
verliteratuurde levenscopie en bereikt thans de gedramatiseerde, naakte, bittere
gevoelslyriek. Hij voelt zich gered, gered door de opbouwende gedachte. De gestalte
van den Modderen Man groeit niet uit ervaring, maar uit scheppende intuïtie. De
bundel eindigt met een eeuwig afscheid aan de vrouw, - waarom in andere bundels
niet den Eeuwigen Man voorgesteld, op zijn reis naar de ijle steilte van Gods
nabijheid? Een nieuwe constructie dus, waar men geen verbijsterende belevenissen
hoeft achter te zoeken. ‘Hij was een volmaakte woordentemmer en beeldenherder
en hij had den hond van een uiterst schrander en waaksch intellect bij...’ In
overeenstemming met de ascese van den Modderen Man wordt ook de schrijfwijze
ascetisch: misschien komen daar eveneens de nieuwe literaire invloeden, nl. van het
expressionisme, bij te pas.
Het zou me spijten, indien bovenstaande samenvatting den indruk verwekte dat
het opstel van Brauns een uiting van verzet is vanwege een nieuwe generatie tegen
een grooten voorganger. Anders dan de stormmachine, door Marnix Gijsen destijds
aan den gang gebracht, is dit stuk geschreven met critische bewondering. Voor de
V.d.W.-studie heeft het op dit oogenblik hoofdzakelijk waarde als hypothese, of
liever als werkhypothese. De exegese van Brauns steunt uitsluitend op het dichtwerk
zelf, met consequente terzijdelating van bijzonderheden uit en over het leven van
den dichter. Dat de methode niet tot het einde toe vol te houden is blijkt uit het feit
dat de auteur veronderstelt dat, om over het ontstaan van de gedichten van God aan
Zee en Het Bergmeer het laatste woord te zeggen, we misschien meer zouden hebben
aan een lijst van de door V.d.W. omstreeks dien tijd gelezen boeken en aan
anecdotische indrukken door zijn heele lijf en ziel opgedaan dan aan wankele
gissingen. De hypothese is in ieder geval aan te houden. Over de waarde of de
bruikbaarheid er van kan men ten slotte maar zekerheid verkrijgen, wanneer de beide
termen van de betwiste identiteit tusschen persona pratica en persona poëtica
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behoorlijk zullen gekend zijn, wat voorloopig niet het geval is. De laatste term zal
altijd blootstaan aan nieuwe verklaringen; de eerste zal pas na het overwinnen van
veel misplaatste schroomvalligheid en sentimentaliteit opgeklaard worden. De zaak
is nog lang niet beslist. Uit het rijk van de Onsterfelijken glimlacht de dichter zijn
commentatoren schalks toe: wat een reuzen idee was het, destijds op aarde zóó te
drukken op het autobiographisch karakter van de waarachtige lyriek!
De afstand tusschen de hypothese van Brauns en de conclusies van de korte
psycho-pathologische studie, die K. Van Acker aan de persoonlijkheid van V.d.W.
wijdt, is niet zoo heel groot.(10) Leptosoom van lichaamsbouw, was V.d.W. schizotym
van temperament(11). In zijn persoonlijkheid speelde het temperament nochtans geen
voorname rol. Kenmerkend is daarentegen zijn ‘pseudologia phantastica’, pseudologie
van vaniteusen aard, uit geldingsbehoefte, en die het gefantaseerd element in het
oeuvre van den schrijver grootendeels bepaalt.
Gewichtig is de gecontroverseerde kwestie van de mystiek in het oeuvre van V.d.W.
Kutten(12) en Minderaa(13) staan ze beslist en met klem voor. De vroegste aanteekening
bij Toussaint van Boelaere in dit verband luidt: ‘Er is een mysticisme dat geenszins
God tot doelwit heeft - maar een onbestemde oneindigheids-idee. Dit mysticisme is
bij van de Woestijne aanwezig; het religieuse komt nergens uit zijn werk ons te
gemoet; maar vaak dat on-godsdienstig mysticisme, dat een enkele maal héél puur
is, en dat ons denken doet aan metaphysiek - maar vaker zich voordoet in onzuiveren
staat, onder den vorm van een symbool.’ (21). De uitspraak dateert uit het jaar 1910!
Op dat moment komen V.d.W.'s zinnelijke verzen Toussaint ‘verhevener (voor) dan
die welke zijn ingegeven door zijn mystisch strevend gevoel. Dat komt doordat zijn
zinnelijk leven zich al tot volle rijpheid heeft ontwikkeld. Zijn psychisch leven - dat
zich nu schijnt te bewegen in het teeken der mystiek - vertoont facetten die reeds àl
hun lichten uitstralen; maar andere zijn nog bruut en donker.’ (23) Enkele alinea's
verder heet het: ‘Zijn mysticisme is sensorieel.’ Ik heb nog andere uitspraken
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opgeteekend. Bij het overlijden van zijn vriend, in 1929, geeft Toussaint als zijn
meening te kennen dat de eeuwige strijd in den dichter tusschen zijn sensualisme en
zijn mysticisme niet geëindigd is met de overwinning van de mystieke neigingen: in
den loop van de jaren is in den schrijver niets wezenlijks veranderd, hoewel
sensualisme en mysticisme zijn gaan samenvloeien in het gestolde licht van den
koelen diamant (47), hoewel hij zich verinnigd heeft tot den dichter van de pure
onwezenlijke menschelijkheid (50). Van Cauwelaert's beschouwingen betreffende
het begrip ‘ijlte’ leiden tot de erkenning van een eindstadium van leegheid, waarin
de aardschheid niet verzoend is met de bovenaardschheid. U. Van de Voorde(14) is
precieser in zijn formuleering. Aan de hand van het vers ‘'k Zit met mijn lamme
beenen’ schrijft hij dat de mystische verlossing op aarde niet weggelegd is voor wie
dergelijke regelen dicht. De wereld is ontluisterd, God is eindeloos ver, alleen de
dood kan den dichter verlossen en de poort van de Eeuwigheid openen. Vandaar ook
Van de Voorde's bewering dat V.d.W. in Het Vaderhuis nader bij God staat dan in
de latere poëzie. Verwijzend naar deze uitspraak van Van de Voorde, verklaart
Brauns: ‘Er steekt meer vroomheid misschien in de “Zeven Gebeden” dan in de
gedichten der latere periode; mystieke ervaring nergens.’ We zullen, vrees ik, de
kwestie nooit oplossen, indien we niet overeenkomen omtrent den inhoud van
begrippen als mysticisme en mystiek, en in het eerste b.v. een overgave aan het
irrationeele zien, in het tweede een vereeniging van den mensch met God. Brauns
vat ‘mystiek’ in den beperkten, eigenlijken zin van begenadigde vereeniging met
God op. En daarvan kan beslist geen spraak zijn bij V.d.W. De inhoud van de laatste
bundels, zoo betoogt hij, is ten slotte ‘stemmingslyriek, waarbij de visueele elementen,
het poëtisch aanvoelen van licht-ijlte en strandatmospheer de hoofdbestanddeelen
uitmaken.’ Mystieke formules en voorstellingen treft men in de laatste bundels aan,
maar geen mystieke ervaringen, zelfs geen sporen van bijzondere en opvallende
vroomheid. Geen mystieke beleving, maar iets van een katholieke, mystieke
levensbeschouwing, vertolkt door een merkwaardig poëtisch talent.
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Joris Eeckhout wijst eveneens de stelling van V. d. W's mystiek dichterschap beslist
van de hand.(15) In het geheele oeuvre is geen enkele trek van eigenlijke Godservaring
te bespeuren. In zijn omgang met den dichter is het Eeckhout ten anderen herhaaldelijk
opgevallen dat V.d.W. in zake opvattingen omtrent de mystiek meer van fantasie
dan van wetenschappelijke scholing getuigde. Hij noemt hem dan ook geen mystieker,
doch een geniaal katholiek dichter, die in zijn kunst de katholieke levensbeschouwing
beleeft en verheerlijkt. In strijd met de meening van Brauns en Van de Voorde zegt
Eeckhout, steeds steunend op zijn intiemen omgang met V.d.W., dat er met diens
laatste levensperiode, van God aan Zee tot Het Bergmeer, meer vroomheid gemoeid
was dan met den verren Latemschen tijd en dat de levenshouding van den dichter
diep godsdienstig was, zooals Eeckhout reeds vroeger getuigde in zijn ‘Herinneringen
aan Karel van de Woestijne’.
R.F. LISSENS.
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Het Vlaamsche proza
Het hart en de klok
In den roman ‘Het Hart en de Klok’ van Piet van Aken, heerschen de lucht en de
hemel van het Noorden, van dat Noorden, waarvan de ‘middernachtzon’ het stralende
lichtpunt is.
Resoluut heeft van Aken zich onder de hoede gesteld van de groote Skandinaven,
met een grootere beslistheid en bewustheid dan zelfs André Demedts die, het eerst
onder de Vlamingen, den noordschen invloed tot in merg en nieren heeft ondergaan.
In het werk van Demedts, maar veel zuiverder nog in dat van van Aken, erkent men,
inderdaad, in taal en spreekwijze, in verbeelding en formuleering, de stem en den
geest van Nooren en Zweden, zoo verschillend van de intonatie, de beeldspraak, de
geestelijke kleur en den geur, de resonance, die de werken van de meer naar het
Zuiden georiënteerde schrijvers karakteriseeren. Bij deze laatste auteurs spelen
ondermeer de psychologie en de rationeele levensbeschrijving, bij de eerst-bedoelde
de stralende poëzie van de natuur, een meer bepaalde, een specifieke rol...
Reeds het eerste hoofdstuk van ‘Het Hart en de Klok’ getuigt van de Noorsche
emprise op den Vlaamschen auteur. De door Walschap en zijn dynamische
uitdrukkingswijze verfoeide en vermeden beschrijvingskunst viert bij van Aken
integendeel hoogtij. En samen met haar het frissche spel van weêr en wind, De natuur
in haar wisselende gedaanten omvat het gebeuren. De acteurs van het verhaal zijn
grooter, krachtiger dan menschelijk normaal is, omdat de natuur, die hen omringt,
grootscher wordt voorgesteld dan wij gewoon zijn ze te aanschouwen; en zij zijn
figuren van een diep poëtisch formaat, omdat in hen een integreerende weêrschijn
en weêrklank aanwezig is van de eeuwige en wisselende poëzie der natuur. Zij zijn
geen menschen die, klein of groot,
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nederig of hoovaardig, geesteskrachtig of arm aan hersenen, hierbeneden hun leven
lijden, het weze dan passief of het weze dan actief, - zij zijn meer dan natuurgroote
figuren, met primitieve instincten bedeeld, en deelachtig aan de grootschheid van de
natuurverschijnselen, al goed op weg om door de ontroerde en bewonderende
omstanders tot halfgoden te worden verheven.
Het lijdt voor mij geen twijfel of Piet van Aken heeft Hamsun, Langerlöff, Undset
en wie dan nog in uitstekende Noord-Nederlandsche vertalingen gelezen en genoten.
Zijn eigen taal is door de taal van de Nederlandsche vertalers beïnvloed; zij heeft
een Nederlandschen klank. Maar nu en dan komt de Vlaamsche oorsprong van den
schrijver tot uiting onder den vorm van een zoogenaamd flandricisme. Geen
dialectische uitdrukking of zinswending, waarvan wij in onze Idioticons een verklaring
kunnen vinden, maar een van die zoogenaamde flandricismen, die zuiver
Nederlandsche woorden, termen en uitdrukkingen zijn, doch die, als zij in onze
Groot-Nederlandsche woordenboeken voorkomen, er geteekend zijn met het
minderwaardigheidsmerk: Zuid-Nederlandsch.
Niettemin klinkt de taal van van Aken als het zuiverste Nederlandsch, en is zij
breed van adem, frisch van aanvoeling en tegelijk kernachtig en kloek in de diepte.
Indien haar en haar schrijfwijze de rijpe gratie en de warme zinnelijkheid van het
Latijnsche Zuiden ontbreken, zij vergoedt dit gemis door een glasheldere frischheid
van woord en toon, die herinneren aan wind en sneeuw en aan het diepe groen der
sparreboomen.
‘Houtekiet’ is vast en zeker de voortreffelijkste roman van Gerard Walschap en
een van de vijf of zes prominente werken onzer Vlaamsche literatuur, op de wijze
zooals van Schendel's ‘Fregatschip’ of ‘De Waterman’ tot de glorie van de
Hollandsche literatuur behooren. Maar Houtekiet - de held - en zijn aanhang van
nakomelingen en dorpsgenooten moeten het toch afleggen bij de figuren van het
geslacht Steenklamp: de groep van die figuren is homogener, samenhooriger; is
steviger vast- en aaneengeklonken dan het zijn de separate, meer centrafugische
personages van den roman ‘Houtekiet’.
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Bij Piet van Aken kunnen wij ons interesseeren - en wij doen het met grooten
hartstocht - aan de gezinsgemeenschap en de gezinsverhoudingen van den held
Steenklamp, en zijn geslacht, terwijl bij Walschap onze belangstelling in hoofdzaak
op Houtekiet zelf geconcentreerd wordt, daarna op zijn minnares Hélène, en
vervolgens op elk der naast Houtekiet ageerende menschjes in het bijzonder en
afzonderlijk. Bij van Aken één groep, bij Walschap figuren in cascade. Ik zeg niet
dat het procédé, de romantechniek van van Aken krachtiger en voorbeeldiger zijn,
meer ad rem dan Walschap's procédé, dat niet het grootsche nastreeft, maar het
particuliere, het typische op zich zelf; niet den dwingenden totaalindruk, maar den
successieven mokerslag van de pregnante verhaalsmomenten. Bij van Aken heerscht
de eerbied voor groei, voor het monumentale. En dit is een fondamenteele aanwinst
voor den bloei van onze romankunst.

Hélène Defraeye
‘Hélène Defraye’, de roman van Hubert Lampo, die onlangs van de pers is gekomen,
is bizonder opmerkelijk. Heel zeker is Vermeylen's beruchte wekroep om ‘more
brains’ Lampo tot het hart doorgedrongen, en heeft hij zijn natuurlijke neiging om
van zijn hersens gebruik te maken, doelbewust verscherpt. Lampo weet dat hij brains
heeft; thans heeft hij gewenscht te laten zien dat hij ze ook actief gebruiken kan. Hij
heeft zich moeite gegeven. Dat merkt men vooral bij de lectuur van de eerste dertig
bladzijden van den roman, die wat moeilijk aandoen. In dezen zin althans, dat we
niet goed opschieten: het gaat alles vrij langzaam. Terwijl ze zich aankleedt en zoo
eens aan het venster komt staan, en de frissche ochtendlucht inademt, beschrijft
eigenlijk Hélène clinisch het geval Morée. Ze doet het vast en zeker accuraat en zelfs
iets scherpzinnig, maar toch met een uitvoerigheid, die wat zwaar aandoet.
Een paar keer ben ik verrast geworden door een minder juiste uitdrukking, een
klein gebrek aan logica, maar ik erken dat ik alleen eens vreemd heb opgekeken
tijdens de eerste hoofdstukken van den roman, daar waar Hélène met haar
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toilet niet opschiet; maar dat ik daarna zoo zeer door den verhaalsinhoud werd geboeid
dat ik aan al die bijkomstigheden, van belang indien men de Flaubertsche perfectie
wil bereiken, eigenlijk geen aandacht meer heb geschonken. De inhoud kan wel eens
den vorm ‘redden’, nooit ‘redt’ de vorm den inhoud.
‘Hélène Defraye’ is, zooals ik zei, een voortreffelijke roman, bizonder opmerkelijk
in het Vlaamsche literaire milieu. De eerste roman feitelijk, waar elk physiek gebeuren
ingeleid of gecommenteerd, dus verantwoord, wordt door een psychische zelf-analyse.
Er gebeurt heel wat meer in de harten dan er in de feiten gebeurt; en in de harten
gebeurt er zelfs heel wat dat onuitgesproken blijft, alleen gesuggereerd, of waarvan
zelfs het ontdekken soms van de logische snuggerheid van den lezer afhangt. Want
gelukkig laat de auteur, ondanks zijn vast analyse-stelsel, nog af en toe een venstertje
open, waardoor wij, uit eigen nieuwsgierigheid het onze kunnen doen met wat daar
gebeurende is. Y mettre notre grain de sel, zou de Franschman zeggen. Maar op een
ander terrein, het beschrijf-element, sluit de auteur telkens de poort achter zich toe.
Vooral in de eerste helft van den roman valt het op dat de beschrijfkunst hier de
teugels viert: de ochtend, de straat, de buurttrein, de reizigers, de aankomst, het huis,
de kamer, de nacht: geen stap vooruit of de ambiance wordt realistisch beschreven.
Zu viel des Guten... Te meer dat, hoe krachtig de teekening ook zij, wij den indruk
hebben van eenig gebrek aan originaliteit. Hoe zeer zij ons ook treffen door hun
kloeken bouw, de beschrijvingen doen ons wel eens denken aan die modellen van
beschrijvingskunst, welke bedreven bloemlezers-voor-de-school in hun handboeken
ten beste en te pronk geven. Een auteur mag niet klassiek zijn vóór den tijd. Dat, wel
is waar geringe, haast onvoelbare gebrek aan originaliteit, de auteur erkent het zelf.
Want hij tracht soms er in te voorzien, maar onhandig, door zijn toevlucht te nemen
tot excentrieke vergelijkingen, tot een ongewoon beeld dat ons zou verrassen en dus
treffen. Een enkel voorbeeld: de hemel wemelt van sterren, die gelijken op heraldieke
lelies. Verrast ben ik, zeker; maar niet tot mijn genoegen. Want ik aarzel even: niet
onmiddellijk inderdaad staat mij het beeld van een
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heraldieke lelie voor het oog; en het verband tusschen een ster en zulke ongewone
lelie dringt zich zoo maar niet illico aan mij op. Gelukkig als ik nog niet eerst het
woordenboek moet raadplegen: Winkler Prins of Larousse dan nog wel. Met het
gevolg dat ik mij ten slotte wijs maak, dat ik eerder zou hebben verwacht dat de
auteur heraldieke lelies bij een ster zou hebben vergeleken dan een ster bij een
heraldieke lelie. Want het gewone is het dat het ongewone kan helpen verklaren, en
niet het buitenissige het normale. Intusschen heeft het beeld ons gestoord, en dat is
fout. Die fout laat toe in te zien dat Lampo uitstekende hersens bezit, zooals trouwens
uit den ganschen roman (zeer tot ons genoegen) blijkt, maar eenig te kort aan
verbeelding vertoont. Want nooit raakt hij eens los van de realiteit, van de realiteit
natuurlijk in het intellectueele climaat, waarin hij en zijn werk verkeeren. Nooit een
flits, aan den ‘dynamischen drang’ van de verbeelding te danken. Maar steeds de
krachtige, geleidelijke, straffe verstandelijkheid. Een eerste-rangs-kwaliteit in
Vlaanderen. Verstandelijkheid is ten slotte de originaliteit van Lampo's roman. Want
anders is ‘Hélène Defraye’ een roman naar het naturalistisch procédé à la Zola, zij
het dan op het intellectueele plan: wetenschappelijkheid met uitgesproken biologischen
en chirurgischen inslag. Beschrijving van een heelkundige operatie, een abortus
provocatus, beschrijving van een bevalling, beschrijving van den doodstrijd van een
der hoofdpersonages. Dat alles (en meer details nog) heeft een onbetwistbaar karakter
van wetenschappelijke realiteit. Toch kan men zich afvragen, of de doodstrijd van
Dr. Morée, waarmeê de roman eigenlijk sluit, niet wat té romantisch is opgevat en
weêrgegeven. Terwijl het bloed hem uit een doodelijke wonde onophoudend gutst zoo schrijft de auteur - houdt Dr. Morée inderdaad heel redelijk een soort gesprek
in drie punten. Dat hij een moment vóór de eeuwigheid ook zóó goed bij zijn verstand
is, verwondert mij allerminst, nadat de auteur zoo'n scherp beeld van hem heeft
gegeven - een bewonderenswaardig beeld! - maar dat hij het bij dit gutsend
bloedverlies zoolang uit nog houdt, verwekt bij mij twijfel en... schoonheids-derving.
Want het is een kranig stuk romankunst, die bouw van het karakter van Dr. Morée;
het heeft zijn pendant in
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de analyse van het gebeuren in de verscheurde psyche van Hélène. Ongewoon scherp
zijn beide personages uitgeteekend, zoo naar het innerlijke als naar het uiterlijke. Zij
zijn levende wezens, wezens die in 's levens volheid leven: waarachtige menschen
die wij eens hebben ontmoet en nooit meer zullen vergeten kunnen. En het wonder
in dezen substantieelen roman is dat al de andere personages die er in voorkomen,
elk op zijn afstand, even scherp uitgebeeld zijn. Scherp realistisch van beelding in
het scherp intellectualistisch realistisch climaat van het sterke verhaal.
Zeker meen ik dat de enkele bladzijden, die de auteur ons uit het dagboek van Dr.
Morée ten beste geeft, compositorisch niet verantwoord zijn: zij herhalen slechts,
met eenigen nadruk of juister omgrensd, zaken die wij reeds kenden, of geven vasten
vorm aan gissingen die wij, op de suggestie van den auteur zelf, reeds voor ons zelf
hadden geformuleerd; - zij brengen in den grond niets nieuws. Maar aan den anderen
kant getuigt het van een zeer groote zelfbewustheid bij den schrijver: hij is er
ongetwijfeld van bewust - en, naar ik meen, zeer terecht - dat zijn zware, beheerschte
schrijfwijze, waaruit alle verbeeldingsfantasie is gesloten, ten slotte wel eenige
eentonigheid zou kunnen vertoonen; en daarom heeft hij eigenzinnig het normale
verhaalsverloop afgebroken om ons even een andere stem te laten hooren: eerst de
teruggevonden minnebrieven en verzen aan Hélène's moeder gericht of gewijd, en
daarna het dagboek van Dr. Morée. Een compositorisch procédé naar reeds ouden
trant. Een modern verbeeldingrijker auteur had ook deze bijgebeurtenissen, deze
laterale gebeurtenissen, - nochtans van zeer pregnante beteekenis en effect, want zij
stoffeeren op prachtige wijze de hoofdgebeurtenis - in het verloop van die
hoofdgebeurtenis zelf ingewezen, zóó dat het verhaal ook compositorisch één
architectonisch geheel - één wonderbaar gebouw - zou hebben uitgemaakt. Thans
bestaat het gebouw, de roman ‘Hélène Defraye’, uit een complex van gebouwen:
maar ook dat complex is van een zeldzame grondige, intellectueele schoonheid.
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.
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Zoek den mensch
Een mensch gevonden...
Een volmaakt mensch...
Een volmaakt mensch is natuurlijk óók een mensch, maar hij wordt des te
menschelijker naarmate hij van zijn volmaaktheid afwijkt. Gij zult daarom ervaren
dat een volmaakt mensch, die in zijn volmaaktheid volhardt, op den duur
onverdraaglijk gaat worden. Hij pronkt als een spiegel waarin nijdig uw eigen
gebreken worden geopenbaard.
Camille Huysmans cumuleert een hoop perfecties: hij is geleerd, en toch verstandig,
rechtvaardig en toch goed, bedreven en toch wijs, pitsvondig en toch argeloos,
veelarmig en toch trouw, oprecht en toch een kunstenaar.
Hij is ten slotte zoo volslagen een mensch omdat hij, onder elk levensaspect,
tegelijk het licht en de schaduw vertoont, het bittere en het zoete, het harde en het
mildere, het goede en het kwaad.
Iemand, die nog zuur keek van de laatste veeg, die Camille hem op den vooravond
van zijn feest had toegediend, zei me tijdens de viering: ‘Hoe legt ge dat uit? Niemand
heeft toch zooveel vijanden als Huysmans, en er zijn hier duizenden vrienden
aangestroomd!’
En ik heb gemeend dat ik antwoorden kon: ‘Dat komt doordat ook de vijanden
aan dezen man de andere zijde hebben ontdekt, gelijk gij trouwens zelf hebt gedaan,
en even onwillekeurig. Want gij hebt het niet willen doen. En toch zijt gij gekomen.’
De wegen der menschelijke sympathie zijn grondeloos. Maar deze duistere
gevoelens worden niet door het toonbeeld van vlekkelooze volmaaktheid
afgedwongen. Veeleer ontbranden zij bij het schouwspel van den moed, van den
durf, van de geestdriftige zelfverloochening en van de zwakke, onfeilbare genade.
Iedereen heeft al eens de gelegenheid gehad een fout bij Camille te laken. Maar
niemand heeft ooit den menschelijken toover ont-
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weken, die uitstraalt van dezen dapperen levenskampioen.
Ik kan de perfectie aan mijn koude kleeren laten voorbijgaan.
Maar waar de sympathie mij te gemoet treedt, lach ik haar zalig in het aangezicht.
H.T.

Der Geist der... manchmal verneint!
Men heeft bij het kenschetsen van deze zoo enigmatieke personaliteit die Camille
Huysmans heet, naar termen van vergelijking gezocht en is daarbij vrij spoedig,
wellicht meer denkend aan physische dan aan psychologische kenmerken, te weten:
zijn lange, magere gestalte en zijn basstem, bij den Prins van het Duistere Rijk
aangeland, over wien hij trouwens een monografie heeft geschreven.
Ik weet echter niet of men reeds voldoende den nadruk heeft gelegd op het feit
dat, zoo er iets mephistofelisch in Camille schuilt, dit demonische wellicht het best
te verklaren is in het licht van de beroemde definitie die Goethe in zijn Faust heeft
gegeven: ‘Der Geist der stets verneint’ - met dit correctief althans dat Huysmans
niet ‘steeds’, maar ‘vaak’ le contre-pied (die dan een bokspootje zou zijn!) neemt
van de gevestigde opinie, zoowel bij zijn partijgenooten als bij zijn gezworen vijanden,
telkenmale belangrijke gebeurtenissen de publieke opinie in beroering brengen. En
hier kan een evident parallel getrokken worden met dit ander enfant terrible van
dezen tijd: G.B. Shaw...
Aldus komt Camille Huysmans ons voor als: de meest individualistische expressie
van de, op één na, meest gemeenschappelijke politieke doctrine.
R.B.

Wie aan de straat timmert...
Mijn stadsgenooten kunnen het getuigen: op het half millioen zielen dat Antwerpen
bevolkt is er geen mensch, die meer beknibbeld wordt dan de burgemeester. Dat
hoort ook zoo. Voor den man in de straat, - en de man in de straat heeft altijd gelijk!
-, is ieder politieker van de tegenpartij een baanstrooper, een bloedzuigend poliep,
een officieel erkende gangster, een strooman van het groot kapitaal. Doch het geval
van Kamiel Huysmans is veel erger nog: hij is een salondictator in dienst van Stalin
en zijn trawanten, die voor den oorlog tevens occulte betrekkingen met de nazibonzen
onderhield, de politiek heeft hem astronomische fortuinen opgeleverd, waarbij de
schatten van een Indischen Maharadja verbleeken, met den duivel leeft hij op goeden
voet, geheel vertrouwd met diens pomperijen, terwijl hij bovendien onuitsprekelijk
stompzinnig is, veel dommer dan de tramconducteur, de melkboer, de krantenvrouw
of de hoofdopsteller van een of ander chantageblaadje, die zich in zijn plaats héél
wat beter uit den slag zouden trekken. En toch is deze analphabeet burgemeester van
de Sinjorenstad en tevens schepen van haar wereldhaven. Eén van die onvergeeflijke
spelingen van onze vermolmde en het instorten nabije democratie, naar men zegt...
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En ondertusschen gaat Huysmans zijn weg, als één die weet wat hij wil, volhardend
in de boosheid, zonder één duimbreeds te wijken uit zijn zondig spoor. Een wanhopig
geval. Op zijn leeftijd mag men niet meer op beterschap hopen, helaas...
Doch zooals alles zijn goede zijde heeft, kunnen we uit ‘het geval Kamiel
Huysmans’ iets leeren. Ook wij, schrijvers van diverse pluimage en formaat, timmeren
aan den weg, ook wij worden onafgebroken door onbevoegden becritiseerd, doorgaans
om redenen, die met de zorg om de verdediging van de kunst niets te maken hebben.
Zijn wij niet de booze geesten, die het gif der pornografie langzaam in het reine
gemoed onzer argelooze lezers laten druppelen, de heidensche Godloochenaars, de
gewetenlooze zedenbedervers, de vrijbuiters en outlaws, die zich niet door litteraire
filisters, zuurpruimen, zedenpreekers en schijnheiligaards allerhande laten
muilbanden? Volgen wij het voorbeeld van Kamiel Huysmans, laten wij de jakhalzen
huilen, zonder het evenwel te verwaarloozen ze nu en dan onder den staart te trappen,
zulks zonder wrok en zonder ergernis. Het is de methode van den Antwerpschen
burgemeester. Hij doet het reeds meer dan een halve eeuw en schijnt er zich goed
mee te bevinden. Misschien komt dat, omdat hij reeds gedurende meer dan een halve
eeuw de Antwerpsche hondjes hun pootje ziet opheffen tegen Onze
Lieve-Vrouwentoren en Onze Lieve-Vrouwentoren er desondanks nog altijd staat.
H.L.

Rekenen op het correctief.
Op zekeren dag rijdt Huysmans door Antwerpen. Plots steekt een vrouw de straat
over, al ziet ze het roode licht. Huysmans merkt het op.
‘Vlugger. - Rijd vlugger, zegt hij tot zijn chauffeur. - Rijd die vrouw dood, ze
overtreedt het reglement.’
Vanzelfsprekend heeft de chauffeur de vrouw niet doodgereden. Huysmans immers
kent zijn chauffeur, en deze kent zijn patroon.
De anecdote is sympathiek; Huysmans is een vent. Maar hij kent ook zijn
pappenheimers wel. En zijn gedragingen en al zijn uitspraken moeten aldus worden
geïnterpreteerd. Hij vraagt 100 om 75 te krijgen. Hij houdt rekening met het
noodzakelijke correctief. Doch alleen intelligente menschen kunnen corrigeeren en
begrijpen; daarom zijn zijn vijanden immer te vinden onder de dommeriken. En die
zijn legio.
A.V.H.

Een Woord van Kamiel.
Enkele keeren heb ik naast Kamiel gezeten (aan tafel) of gestaan (op bijeenkomsten).
Van enkele bij die gelegenheden gewisselde woorden heeft mijn geheugen nog een
scherpe herinnering. Eens vroeg ik Huysmans wat hij dacht van de politiek in
buitenlandsche aangelegenheden, gevoerd door een links georiënteerden minister
(lang vóór den oorlog); en toen zei hij mij: een goede buitenlandsche
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politiek kan van hem niet worden verwacht want het ontbreekt hem totaal aan
fantaisie. En Huysmans betoogde, met slechts enkele woorden trouwens, dat alleen
een man met fantaisie op politiek terrein een leidende rol kon vervullen. Dit betoog
trof mij: ik heb het nooit vergeten en telkens als ik iets over de persoonlijkheid van
een groot politicus kon vernemen, bleek me hoe juist Huysmans' zienswijze was, al
verwed ik dat hij, toen hij mij die zienswijze aan een bankettafel ontwikkelde,
eenvoudig improviseerde en brutaal sprak. Ik dacht aan Huysmans' woord toen ik
eens Churchill zoo levendig en fantaisievol hoorde spreken; ik dacht er ook aan toen
ik generaal de Gaulle, terwijl hij koel het woord voerde, enkele fantaisielooze gebaren
zag maken - steeds dezelfde.
En meer dan ooit dacht ik er, enkele dagen geleden aan, toen ik te Stockholm,
Monsieur de Constantin, conseiller à la Cour des Comptes te Parijs - waarschijnlijk
een eminente romancier - hoorde proclameeren, dat hij zich niet aan de politiek
interesseerde, want ‘pour faire de la politique il faut être non-intelligent’. Ik dacht
plots angstvallig aan het belang dat ik wel, al zij het niet dagelijks, in politieke
vraagstukken stel, en vroeg me af: ‘Ben ik dan zoo on-intelligent?’. Gelukig schoot
me Huysmans' woord te binnen, en voelde me gelukkig, want een greintje fantaisie
bezit ik wel, Dieu merci...
T.V.B.

Europeeër zijn, om Vlaming te zijn.
Men zou, uit vrees te gaan vleien, liever de critiek dan den lof van Camille Huysmans
zingen. Maar het zou steeds zingen zijn. Deze voorkeur voor de critiek zelf echter,
heeft hij zijn genegen belagers voor den neus weggenomen, daar hij liefst met zijn
gebreken uitpakt. Ik heb de onvergeeflijke ondeugd, zegt hij, altijd wat vroeger klaar
te zien dan de anderen.
Tot zijn kleine, menschelijke gebreken toe, die welke altijd het meeste opspraak
verwekken, verkondigt hij smakelijk. Met de veilige intuïtie van den mensch, die
weet, dat de anderen zich daarin het best zelf zullen erkennen.
Zoodat iedereen in dit land zich min of meer tot zijn vertrouwden rekent. Nochtans
kunnen voorzeker slechts weinigen zich zijn vertrouwden noemen, want hij steekt
iets boven de vertrouwde maat uit. Maar hij mildert zijn gestaltelijke en geestelijke
superbia met een innemend gemonkel en een ontwapenenden humor. Zoodat eenieder
gaarne over hem spreekt alsof hij nu en dan eens met Camille samen een definitief
moment van de nationale of de internationale geschiedenis had bedisseld.
Men heeft hem nooit hooren schelden. Hij is veel bitterder dan dat, als het om
bittere zaken gaat. En nooit hooren roepen. Opgepast, als ge niet luistert, hoort ge
mij niet.
Er is toch wel iets verontrustends in zulk zelfbedwang. En wij
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aarzelen of wij hem toch niet zouden gelooven als hij zoo voortdurend beweert het
Pact te hebben gesloten.
Maar wij zullen om zijn mefistofelische verschijning en zijn uilenspiegelsche
legende, den adel van Huysmans niet vergeten. Zijn burgerlijken adel en zijn
geestelijken adel niet.
Hij bedrijft de politiek als de kunst van de mogelijkheden, en liever de
mogelijkheden van morgen dan die van het conservatieve evenwicht. Maar voor de
zaken waar de geheele mensch in betrokken is, aanvaardt hij geen compromissen.
Het woord vrijheid, bij voorbeeld, krijgt een inhoud in de openbare actie van
Huysmans, en het omsluit zoowel de persoonlijke als de collectieve vrijheid, de
ruimst mogelijke vrijheid van den burger, en de integrale vrijheid van den geest.
Tegen alle accidenteele, lokale of momenteele noodzaak. Daarin ligt zijn permanentie
besloten, en de gunst, die hij van geslacht tot geslacht blijft genieten.
Daarin reikt hij als partijman boven elke partij uit, als Belg boven zijn land, als
Vlaming boven den Vlaamschen strijd. Lid van elk verband waarin hij thuis hoort,
blijft hij het ruimer verband zien. Wij kunnen overal met hem uitpakken op het
schouwtooneel van de wereld.
Ons, Vlamingen, meer speciaal, is hij een aansporing om den klemtoon van
Vermeylen's formule, dat wij Vlamingen moeten zijn om Europeeërs te worden, te
verleggen. Te weten, dat wij Europeeër moeten zijn, of wereldburger, om goede
Vlamingen te zijn. Wat van den mensch is kunnen wij niet meer verzuimen tot wij
volgroeide Vlamingen zijn. Wie nu nog, op dezen stand van onze beschaving, de
universaliteit zou zien als een lateren bovenbouw op onze lokale Vlaamsche
volmaking, zou zichzelf verminken.
R.H.

De Danser vóór de Ark.
Een prachtfiguur is deze nazaat-van-Spanjolen-ten-onzent, deze orthodoxe marxist,
die den stillen, alles-en-allen-braveerenden moed heeft van zijn overtuiging, deze
menschenvriend en Vriend-tout-court die zijn hartelijkheid en zijn sentimentaliteit
meent te moeten verbergen achter een cynisme dat niemand bedriegt.
Een duivelskunstenaar, die achter papier en inkt altijd den polsslag van het
veelvuldige leven blijft aanvoelen. Een van onze weinige politici van internationaal
formaat, die gedreven door een onverwoestbaar idealisme, van het zuiverst allooi,
en door een aangeboren zin voor didactiek, de wereld wil vooruithelpen en vervormen,
de nooden van de menschheid lenigen... In hem is een inwendige spankracht aanwezig
die, ondanks de menschelijke, al te menschelijke tekortkomingen, eerbied en gezag
afdwingt, ook van den tegenstander. Een volmaakte boog...
In Camille huldigen wij den Danser vóór de Ark, den godgevalligen Minnaar van
het Leven.
J.K.
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Diogenes-Huysmans.
Ik vroeg eens aan Walschap of hij zou willen op een eiland wonen, uitsluitend met
de personages, die hij ons in zijn boeken heeft voorgesteld. Zijn antwoord luidde
bevestigend. Moest iemand mij nu vragen of ik op dat eiland zou willen verblijven,
zonder de helden van Walschap maar met al onze parlementsleden, dan zou ik zeggen:
‘Neen’.
Moest ik verplicht zijn te kiezen, dan zou ik er in elk geval Kamiel Huysmans bij
nemen. Hij heeft warschijnlijk ook zijn gebreken, maar hij is een geestig man en
geeft daarenboven den indruk geen beroepspoliticus te zijn, zoodat hij zijn lotgenooten
niet zou laten vermoorden om president te worden. Een eerste vraag, die ik hem zou
stellen, waar we zouden gezeten zijn op de hoogste rots, zou luiden: ‘Hoe international
ge ook zijt, toch komt gij steeds voor den dag met Limburg. Is het dan zoo'n voorrecht
Limburger te zijn?’
En ik hoop dat hij zou antwoorden: ‘Een Limburger, die iets wordt, blijft zijn heele
leven verbaasd dat hij uit Limburg komt. Af en toe moet hij er zich van vergewissen
en dan confronteert hij zichzelf met zijn herkomst.’
Er zijn drie groote Limburgsche schrijvers: Heinric van Veldeke, Lambrecht
Lambrechts en Kamiel Huysmans.
K.J.

Na de viering.
Er was muziek, er waren bloemen,
er zat een ridderlijke zaal
te zamen om uw naam te roemen,
de schooljeugd zong van het oksaal;
er waren boeken, schilderijen,
geschenken zelfs van overzee,
de vlaggen hingen op twee rijen,
en uw geboortedorp deed mee;
u zat in 't midden der estrade,
u overzag het allemaal,
en alles, van hoogboven, baadde
een Zondagochtendzonnestraal.
Vertegenwoordigers van landen,
van standen van geloof en werk,
het klapte alles in zijn handen,
het was als in een blijde kerk;
elk zat daar met zijn eigen leven,
balansen nooit in evenwicht,
maar met een lichtend oog geheven
naar 't wonder van uw aangezicht.
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De sprekers volgden op elkander,
met minder of met meer talent,
maar of het schuchter was of schrander,
de zangbodem bleef sentiment.
Gevoel van hart en-of van rede:
een knaap bewonderde de màn;
de wethouder, dat u steeds mede
een dichter bleef op 't nuchter plan;
de kunstenaar en 't corps der studie,
dat hun genoot een diensttaak nam;
uw medestanders, hoe of u die,
frondérend, vaak optegenkwam;
uw tegenstrevers, hoe ruimvoelend
u, koppigaard, de strijd verstondde mens was het, die ze bedoelend,
eenieder zo voorbeeldig vond,
zijn evenwicht in doen en denken,
in strijdbaarheid en vriendetrouw,
en bovenal in 't overschenken,
o Leven, tussen hem en jou!
Ik had het voorrecht mee te zitten,
daar in die zaal, onder uw blik,
van al dat feestlicht een der pitten,
in dat orkest een kleine snik.
Ik zat er saam en afgezonderd,
sààm heb ik mee applaus geklapt,
maar wat ik 't meeste heb bewonderd,
waarvan me 't minste is ontsnapt,
diep in me heb ik 't meegenomen,
het was er immers voor elkeen.
En 't was, wat vers noch woordestromen,
wat niemand, nu zoals voorheen,
die 't wil bezingen, ooit zal lukken:
de jeugd van uw oud aangezicht!
Die vreugd, die zwaarder dan bedrukken,
ook m i j n ziel hief tot evenwicht.
Daarom, al werd het u geboden,
zij onze dank u voor dit feest:
u, die als oudste wij er noodden,
bent, jongste, er 't geschenk geweest!
J.D.
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La 37e situation dramatique.
Sedert de bekroning van Richard Minne met den Driejaarlijkschen Prijs voor het
Proza, blijkt het dat de dichters bij de prozaïsten in het krijt staan. Hier hebben ze
dan, als compensatie, een onderwerp. Het is ontleend aan de naakte werkelijkheid
en we hopen dat zulks geen bezwaar moge zijn. Tevens waarschuwen we dat het
overbodig is ons om meer bijzonderheden te vragen, zooals naam en adres namelijk
van de helden.
Thomas en Irène zijn gehuwd sedert zes jaar en houden van elkaar volgens de
normen van een gezond gestabiliseerd huwelijksleven. Op zekeren namiddag wordt
Thomas verliefd op Magdalena en zij op hem. Er gebeurt echter niets buiten-sporigs
daar beiden de regels van het levensspel eerbiedigen.
Op zekeren voormiddag wordt Ferdinand verliefd op Irène, en vice-versa, maar
evenmin hoeven ze te blozen over onherroepelijke contacten.
La vie, qui arrange parfois les choses, brengt ze een avond alle vier samen in
genoeglijken en delicaten kout. Van sympathie geraken ze tot vriendschap en van
speelsche verbeelding, - de ware weg van het hart - tot ontroerende werkelijkheid.
Thans bewonen ze opvolgenlijk de zesde en zevende étage van een flat-gebouw,
aldus:
Ferdinand is met Magdalena gehuwd en voor de wereld is alles gered. Maar zeshoog
verblijven Thomas en Magdalena en zevenhoog Ferdinand en Irène. Dit duurt nu
reeds vijf jaar en wie vier gelukkige menschen zoekt kan ze vinden, doch zonder
mijn medewerking. Liefst geen tragisch slot, heeren; geen goud in lood veranderen,
a.u.b.
K.J.

Oorlogsaformismen.
Blijkbaar rukt de Tweede Wereldoorlog al verder op in het verleden; want men begint
reeds paradoksen over hem te verkoopen. Zoo verklaarde Ilya Ehrenburg, bij zijn
jongste bezoek aan Parijs: ‘De oorlog zonder den haat is een immoreele zaak...’
In l'Ile des Pingouins kunt ge ook lezen: ‘Guerre sans incendies c'est comme tripes
sans moutarde: c'est chose insipide!’
Maar de brave Anatole France bedoelde dit als een grapje.
Terwijl de Russische schrijver zich vermoedelijk inbeeldt diepzinnige ethica ten
beste gegeven te hebben...
Nu vragen we ons echter af, of, zelfs met den toemaat van een flinke dosis ‘haat’,
de oorlog als een werk van caritate kan beschouwd worden?
Ware het niet verstandiger hem, van alle ethische praedicaten ontdaan, naar zijn
echt wezen, te rangschikken onder de natuurgeesels, zooals daar zijn: tornado's,
overstroomingen en vulkaanuitbarstingen, wat de verzekeringsmaatschappijen
trouwens reeds doen?
Nadat bovenstaande regels geschreven waren las ik in het werk Report on Russia
van Paul Winterton, den Engelschen correspondent
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van de ‘News Chronicle’ te Moskou, volgende anecdote, die het heetgebakerde
temperament van Ilya Ehrenburg nader belicht:
‘The first time I met Ilya Ehrenburg - Russia's gifted but somewhat embittered
publicist - we had a discussion about the press and in the course of it he said “In
war-time, all objective journalists should be shot”.’
Heusch: dienen de objectieve journalisten gefusilleerd te worden? Faut-il tuer le
Mandarin?
R.B.

Vorm en inhoud.
Neen, Raymond Herreman, gij hadt niet gesproken van auteurs die het woord
koesteren als een ornament, maar van auteurs die het woord koesteren, tout court,
en dat is heel wat anders. Wie het woord koestert als een ornament - maar uw woord
‘koesteren’ is al op zich zelf een gruwel! - is een perverse minnaar, die pas van een
vrouw kan houden als zij zich niet meer als een natuurlijk wezen voordoet. Niet van
het woord als ornament van den inhoud, hadt gij gesproken, maar van het woord dat
den inhoud uitdrukt - en waarvan werd gezegd: Verbum est. En het woord is voor
den schrijver niets anders dan wat de noot is voor den toondichter: het
uitdrukkingsmiddel. En wanneer ik schrijf dat er geen vorm kan bestaan zonder een
inhoud en geen inhoud zonder een vorm, zeg ik niets anders dan dat het woord precies
uitdrukken moet wat, gevoel of gedachte, uitgedrukt behoort te worden. De vorm,
in literariïs, bestaat uit een reeks woorden, in zinnen geklonken en wat die zinnen
uitdrukken, vormt de inhoud. Wie zal niet begrijpen, dat wanneer één woord in dit
geheel niet precies uitdrukt wat aan gevoel of gedachte behoorde uitgedrukt te worden
- niets te veel, niets te weinig - en indien één woord niet precies staat op de plaats
vereischt door den rhythmus der taal, die toch op ons eigen ademhaling steunt en
daarvan deriveert, dat dan vorm en inhoud niet dat onverbreeklijk geheel uitmaken,
waardoor, en door niets anders, de inhoud volkomen tot zijn recht komt. Neen,
Raymond, beste vriend, ik koester het woord niet, hoe gij mij als koesteraar ook hebt
gedoodverfd; ik tracht alleen het preciese woord te vinden, dat uitdrukt wat ik heb
gevoeld of wat ik meen, en dit woord op die plaats in den zin te zetten, waar het
eventueel zal helpen den rhythmus te scheppen, die overeenstemt met onze eigen
ademhaling. Het ligt verre van mij, het woord te beschouwen als een ornament, ik
beschouw het woord als het eenige, het levende, het duizendvoudige middel om uit
te drukken wat ik voel, heb gevoeld, denk of heb gedacht op een bepaald moment
van mijn verbeeldingsleven.
Wie spreekt toch - en in elk geval ik niet - van den vorm als van een kleedje? Geen
enkel kleed, hoe voortreffelijk ook, hoe passend ook, is deel van het wezen, dat het
draagt; te nauwernood kan het zijn een dienstig element ter waardeering van hem of
haar die het óm heeft. Maar zeg mij, gij die zoo in de levenskunst thuis zijt,
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Raymond, hebt gij inderdaad ooit het kleedje van een jonge vrouw zekeren tijd
aangegaapt zonder te merken dat in dit kleedje slechts een ledepop was verborgen?
Maak dat de ganzen wijs. En als ik zeg dat wie den vorm beheerscht ook heerscht
over den inhoud, neem me niet kwâlijk, Raymond, dan zeg ik, naar mijn oordeel,
een waarheid à la La Palice (maar die waarheden zijn soms de meest origineele),
want als ge geen kom hebt om water te scheppen hebt gij feitelijk ook geen water;
en evenzoo kunt ge geen inhoud uit het leven, waar alles vervloeit (panta rei),
vasthouden, indien ge niet over een vorm beschikt die dat vloeiende binnen zijn
vormgrenzen grijpt. Zoodat, als ik schrijft dat wie den vorm beheerscht ook over een
inhoud heerscht, dit, in zake kunst, in de eerste plaats beteekent dat wie over passende
woorden beschikt, ook de stof zal weten te vinden, die voor zijn object - het
verwekken van schoonheid - geschikt is. Leem en klei, Raymond, bestonden lang
vóóraleer er potten bestonden, maar eerst bestonden potten toen menschen over den
vorm heerschten, waardoor potten uit klei of leem ontstaan. Uit klei of leem kunt ge
sommige potten, uit brons, marmer, ceramiek, enz., weêr andere potten vervaardigen,
telkens op een andere manier, omdat vorm en inhoud één zijn, afgezien van de
bruikbaarheid - het ethische - van het geschapen voorwerp, van wat het geschapene
verder overkomen kan, het gebruik dat er zal worden van gemaakt.
En dan, Raymond, dat aardig kleedje, dat ten slotte blijkt een ledepop te verbergen,
hoe denkt gij er aan die onnoozelheid te bestempelen tot ‘a thing of beauty’. Het is
niet ernstig elk rijmend of rythmeerend samenstel van woorden een vers of een
gedicht te noemen, en ook niet elk als een mensch gekleed voorwerp, een mensch.
Geen enkel surrogaat heeft de waarde van het eigenlijke product. Laten we niet een
pop, hoe aardig zij ook is gekleed, voor een levend iets houden, en geen ethische
schoonheid verwarren met artistieke schoonheid. De eene heeft een bijbedoeling die
me moreel met tegenzin of met verrukking kan vervullen, maar die bijbedoeling is
hier het geneesmiddel dat men met zoeterige stoffen mengt opdat wij het makkelijker
inslikken zouden, - de andere gaat op het rechte doel af: u te doen genieten van wat
schoonheid is. Ster die aan den hemel schittert, waarvan ge toch niet eischt dat zij u
verwarmt, hoe kil gij uw lijf ook aanvoelt.
Dat het gedicht van Marnix Gijsen u - mij ook - heeft aangegrepen en verrukt om
zijn inhoud, alhoewel gij wel iets naar den vorm zoudt af te dingen hebben, is niet
hieraan te danken, Raymond, dat het ethische hier primeert, wel aan het feit dat de
vorm, ondanks enkele tekortkomingen, den inhoud zoo precies uitdrukt, dat gij wordt
ontroerd, verleid, aangegrepen, verrukt. Want was die inhoud, was dit menschelijk
avontuur, u in stuntelige verzen voorgeschoteld, o fijnproevende Raymond, gij hadt
er uw neus voor opgetrokken. Want hazepeper, dat lekkere ding, als hij niet naar al
de eischen der kookkunst is voorbereid, is niks voor u, Raymond, noch voor mij.
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Dat het gedicht van Marnix Gijsen, ondanks het gerelateerde menschelijk avontuur,
u toch niet ten volle heeft verrukt, bewijst het feit dat het u is opgevallen dat het naar
den vorm niet onberispelijk was. Zoudt ge durven beweren, vriend, dat gij niet méér,
niet onbeperkter, niet met voller overgave zoudt hebben genoten, indien samen met
den inhoud ook de vorm zonder restrictie op uw schoonheids-aandoening zijn
heilzamen invloed had gedrukt. Vergeet niet te leven, en leven is genieten, dit houdt
gij ons voortdurend voor, maar is het genieten, Raymond, is het zelfs leven als men
u verplicht een dronk Romanée, ter eere van de Schoonheid, te houden uit een glas,
waarvan de randen gebrokkeld zouden zijn, of uit een glas dat een stom bierglas zou
zijn. Schoonheid en schoonheidsidee bestaan op zich zelf. Het ethische kan niet
primeeren omdat het niets met het aesthetische heeft te maken, behalve dat het
aesthetische een ethischen invloed kan (maar niet moet) hebben, terwijl het ethische
nooit op het aesthetische, zelfs onrechtstreeks, van invloed kan zijn.
Maar, jonge vriend (stijl Vermeylen) laten we mekaar begrijpen, dat zal niet
moeilijk vallen, maar dan moet gij niet komen aandraven met het kleedje als ik spreek
van vorm, want vorm is het lichaam zelf, zoo naakt als het maar zijn kan. Ik denk
inderdaad heelemaal niet aan een kleed, dat nutteloos ornament!... En als ik spreek
van inhoud, denk ik zeker niet aan een pop; dit is toch geen inhoud; maar aan wat
binnen in dat lijf zit: het leven met zijn driften, zijn liefde en zijn haat (het
menschelijke), met de ‘brains’ (die ook in dit lijf zitten) die mij ook op infra- of supra
menschelijke wegen kunnen voeren: Dat zinnelijk en bovenzinnelijk menschelijke,
dat is wat ik althans, Raymond, inhoud noem. Het ethische is, naar mijn besef, niet
de menschelijke inhoud, maar het moreele bruikbaarheids- of zedelijk nutsgehalte
van den inhoud. Een kwestie dan van goed en kwaad.
T.V.B.

Brief aan een jong romanschrijver
Geachte heer,
Het presentexemplaar van uw boek heb ik in dank ontvangen en uwen brief met
belangstelling gelezen. U wilt mijn oordeel over uw boek kennen omdat een paar
eerwaarde recensenten het toetakelen. Ik kan uw werk niet onmiddellijk lezen, daar
ik voor een paar weken van huis wegga en voordien nog veel te doen heb. Maar ik
moet het niet gelezen hebben om u gelijk te geven tegen die lieden. Zij beoordeelen
letterkunde van uit een standpunt dat er ongeveer niets mee te maken heeft. De
geheelonthouder heeft goede gronden om ‘De koning drinkt’ van Jordaens af te
keuren, maar dat heeft niets te maken met schilderkunst en zoo moet ook gij u niet,
maar heelemaal niet, bekommeren om de moraliseerende stumperds.
Zij verwerpen uw boek omdat het den lezer zedelijk bederft. Welnu dat is een
affirmatie die nog nooit bewezen is. Onzedelijke menschen lezen onzedelijke boeken
en vinden zedelijke boeken onze-
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delijk, dat is het eenige dat vast staat. Zoo is het ook zeker dat inbrekers 's nachts op
straat loopen, maar is het nog altijd niet bewezen dat men inbreker wordt als men 's
nachts op straat komt.
Er is minstens even veel onzedelijkheid bij jongelieden onder het regiem der
moralisanten als bij andere. Wettelijk strafbare onzedelijkheid komt in katholieke
landen en landsgedeelten even veelvuldig voor als in andere. Dat zijn statistisch
bewezen feiten.
Indien ‘slechte’ boeken de zeden bedierven zou de wereld nu toch vele honderden
keeren ‘slechter’ moeten zijn dan vóór de uitvinding van de drukkunst en ze is zeer
zeker even ‘goed’ en meer dan waarschijnlijk zedelijk veel beter geworden.
Indien film, pers, radio en boeken den zedenbedervenden invloed uitoefenen dien
de levensbangen er aan toeschrijven, hoe komt het dan dat er nu niet meer en
waarschijnlijk veel minder jongelieden misloopen dan toen er geen film, pers, radio
of boeken bestonden?
U hebt toch zelf ook gelezen en ook wel eens een ‘slecht’ boek. Is het gevolg
daarvan geweest dat u jas en schoenen aanschoot, om zelf te gaan doen wat u gelezen
hadt? Neen, lezen doet denken en droomen, niet doen, te veel lezen doet zelfs te
weinig doen en verlamt de daadkracht.
De moraliseerende recensenten doen gelijk die Italiaansche boer die voor den
eersten keer op de markt van Pisa kwam, meende dat de scheeve toren aan 't vallen
was, hem met zijn rug ging schoren en er niet meer van onder uit wou uit vrees dat
het anders met het monument gedaan was. Sinds jaren verzamel ik nota's voor een
groot zuiver documentair en wetenschappelijk werk. Zoodra mijn creatieve passies
geluwd zullen zijn, zal ik mij fel en volhardend aan het schrijven van dat boek geven.
Indien ik bereik wat ik mij voorstel zal aan het slot een homerische schaterlach
losbarsten voor de zedelijkheidsgemeeneriken. Want zooveel weet ik al en kan ik
bewijzen dat de zedelijkheid een onwrikbare constructie is waaraan niemand iets
kan veranderen.
Een vaste norm kent zij niet. Alles is geographisch bepaald. Er zijn volkeren met
strenge en beproefde zeden, waarin moord, zelfs oudermoord, bloedschande,
homosexualiteit volkomen geoorloofd zijn. Geen enkele, maar geen enkele, zedewet
staat in alle menschenharten geschreven. Er zijn volkeren die de verleiding van het
ongehuwd meisje met den dood straffen op den verleider. Welnu daar bestaat zelfs
niet de wereldberoemde vrouwelijke preutschheid, daar slaat de jonge man zedig de
oogen neer en bloost, achternageloopen door de oogenpinkende, psst doende en
schuine woorden fluisterende reine maagd. Al wat wij slecht noemen is op eenige
plaats der aarde goed in een zedenstelsel dat even perfect functioneert als het onze
en ongeveer al wat wij goed noemen is ergens ter wereld slecht. Wanneer in Thibet
een eerlijk handelaar failliet gaat, wordt hij baanstrooper en roover, hetgeen daar een
deftige manier is om er weer bovenop te komen. Het eenig logisch besluit uit deze
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onloochenbare feiten is, dat wanneer ergens een zedelijk locaal prescript, bijvoorbeeld
de monogamiteit of de onverbreekbaarheid van het huwelijk, te loor gaat, dat volk
niet onzedelijk wordt, maar zijn zeden verandert in een systeem dat even secuur als
het vorige de zedelijkheid zal handhaven. Maar aan deze veranderingen kunt u en
kanunik Baers juist even veel deel hebben als wanneer gij beiden van nu af tot aan
uw zalig sterven op het plat dak van den boerentoren zoudt gaan staan en met elken
wind, uit volle kracht, u mee en zijn eerwaarde tegenblazen. Tegenblazen doen sinds
vele eeuwen gansche legers van de zijnen met onvoorstelbare energieverspilling en
wij moeten eerbiedig medelijden hebben bij de tragedie van diegenen onder hen die
te laat de volledige vruchteloosheid er van inzien, maar wij moeten ons ook dapperder
dan tot nu toe verweren tegen den eerroof dien zij voortdurend en genadeloos plegen
met ten hemel geslagen oogen, te goeder of te kwader, het doet er niet toe te welker
trouw.
Wat eigenlijk de zeden in stand houdt weet ik beter dan de groote St-Thomas,
maar niet beter dan Kant of Schopenhauer of minder grooten. Dus ik weet het niet.
Maar ik weet dat het niet kanunik Baers is, die ze zeker tienmaal gevaarlijker
ondermijnd heeft dan ik. Ik weet dat ik voor mijn moreel fatsoen, en dat is de zedewet
van het talrijkste en ontwikkeldste gedeelte der bevolking van het beschaafdste
werelddeel, evenveel over heb als mijnheer Baers voor het zijne. Daarom heb ik het
verdomd mij als een slechterik te laten te schande maken.
En dat is, in geweten, mijn raad aan u, vermits u mijn meening vrààgt. Houd goeden
moed. Laat u geen vrees aanjagen. Ga dapper dien slechten weg op dien uw verstand
en gemoed u aanwijzen als den goede. Misprijs ze die zich niet alleen beter achten
dan een ander, maar hunnen stiel maken van hem te bemodderen. Gij gelooft, meen
ik, aan God, maar toch niet, hoop ik, aan een God die goed vindt dat gij tegen beter
weten in doet wat iemand u beveelt en nalaat wat in uw oogen redelijk, goed en
schoon is.
Welnu dan, moed en veel geluk!
Uw toegenegen,
G.W.

Ethisch contra aesthetisch
Ik erken het: Niet zonder eenig (vriendschappelijk bedoeld) leedvermaak zie ik
Raymond Herreman in een vreeselijken pennetwist met André Demedts gewikkeld.
Ook Maurice Roelants en Gerard Walschap zijn, al zij het onrechtstreeks, in den
bloedigen strijd gemengd. Eindelijk leven in de Vlaamsche brouwerij! Het gaat
tusschen Herreman en Demedts over de waarde en de beteekenis van Lampo's Hélène
Defraye. Demedts had voorbehoud gemaakt. Wegens klerikaal-ethische bezwaren
moest hij zijn lezers waarschuwen tegen de lectuur van Lampo's roman. Herreman
schoot vuur en vlam en gaf Demedts de volle laag. Zeer terecht, zal ik maar zeggen,
ook na Demedts' Pro Domo in Dietsche Warande en Belfort te hebben
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gelezen. Ik las dus die polemiek met een soort leedvermaak. Al ben ik geen zwerver,
maar eerder een in sterke aarde geplante man, een glimlach heb ik inderdaad niet
kunnen onderdrukken. Want heeft Herreman niet geschreven dat vorm en inhoud
niet één zijn, en ook dat de ethiek boven de aesthetiek primeert. En zie, daar hebt ge
't al. De ethisch gestemde heer Demedts maakt, uit dit primeerende ethisch standpunt,
bezwaar tegen den roman van Lampo, die een ‘thing of beauty’ is en niet anders wil
zijn. En Herreman komt er tegen op, ofschoon hij op hetzelfde theoretische standpunt
staat als Demedts: het ethische primeert immers! Maar daar dit primeerende ethische
van het klerikale tot het humanistische, van den in Jesum Christum gelovenden
mensch tot den discipel van Ignatius de Loyola en Torquemada gaat, laat het zich
begrijpen dat de schrijver van Vergeet niet te leven aan den kant van de barricade
staat waar juist Demedts niet staat, omdat deze last heeft van zijn katholieke libido.
Herreman bestrijdt dus Demedts. Niettemin is het zijnerzijds een gebrek aan logica.
Want primeert inderdaad de ethiek, dan staat Demedts op het juiste standpunt. Zijn
bezwaren zijn inderdaad niet van aesthetischen maar van ethischen - primeerenden!
- aard. Herreman schijnt het onlogische van zijn theoretisch en van zijn praktisch
standpunt nochtans te hebben ingezien. Althans onbewust te hebben gevoeld. Want
hij schreef: Hola! wrie zal de grens trekken tot waar een ‘thing of beauty’ in den
dienst van de maatschappij zal moeten staan wil het zijn rol vervullen? Ja, Herreman,
wie? Zal het Rome zijn (door Zoetenaaie geïnterpreteerd) of Moscou (naar
Schellebelsche opvattingen). Zal het Herreman, de épicureër zijn, bezorgd voor een
wellevenskunst, dan wel Demedts, de naschoolsche goede zedenhoeder, bezorgd
voor patronage-mores. Ik laat het vraagstuk onbesproken, want het interesseert me
niet.
Is het intusschen niet grappig, dat men om Hélène Defraye, een roman toch, vecht,
niet met aesthetische, maar met louter ethische wapens; dat men dien roman verheft
of vernedert naar het standpunt dat men op geloofsterrein ineemt!
T.V.B.

Verzet.
Het verzet is op velerlei manieren een zeer interessante zaak geweest. In de Vlaamsche
literatuur van binst den oorlog is er maar weinig van verzet te merken. Misschien
best, want omwille van wat geschrijf je moeten laten castreeren in een
concentratiekamp of erger, is precies niet aan te raden. Ik persoonlijk, die zeer weinig
deugden beoefen, vooral als ze van vaderlandschen aard zijn, heb noch actief noch
passief aan het verzet deelgenomen. Tenzij niet meedoen met de mofjes als passief
verzet wordt beschouwd, lijk in den kelder kruipen tot de passieve luchtverdediging
behoort.
Bij toeval vond ik laatst in mijn ouwe papieren een lezing terug die ik in Januari
1941 te Antwerpen hield voor de oud-studenten der Athenae aldaar. Die lezing begon
volgenderwijze:
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‘Dames en Heeren, de heer L..., die in dezen tijd, waarin iedereen tot de onooglijkste
letterbeoefenaar toe, gewonnen verloren praat over volksche letteren en
volksverbonden kunst, welwillend genoeg was mij, decadent individualist, uit te
noodigen om hier te Antwerpen uit mijn geschrijf voor te dragen en er wat rond te
vertellen, moet ik evenzeer danken als u allen die niet hebt versmaad mij te komen
beluisteren.
Ik geloof niet dat ik onwaarheid spreek door te zeggen dat mijn spreekbeurt niets
hebben zal van een propagandarede. Over 't opgaan der zon in 't Oosten zal ik
weshalve zwijgen. Ook over de verandering in het kunstleven sedert 10 Mei 1940
heb ik niets te vertellen. Ik geloof er niet aan. Wie er wel aan gelooven mocht kan
raad vinden in het prospectus dat werd rondgezonden bij het opnieuw verschijnen
van het tijdschrift “Volk”, en zich overigens voeden met het proza van den heer
Ferdinand Vercnocke, dietschen bard.
Wat mij betreft, ik meen niet dat een ontvangst bij Rijksminister Goebbels mij
ooit een goed vers zou ingeven, zelfs geen goed rijm. Over dergelijke dingen uitwijden
zou echter onzen tijd in beslag nemen en daar mijn tijd beperkt is, begin ik aanstonds
met over mezelf te praten, wat niet zeer strookt met de regels der wellevendheid,
maar wat mij per brief door den hr L... werd gevraagd.’
Was dit verzet of niet? Actief of passief? Laat het in het midden. Maar ik denk
niet dat er verklikkers in de zaal aanwezig waren, anders had Breendonk waarschijnlijk
een klant meer gekend, wegens majesteitsschennis.
B.D.

Vuur aan de scheen van de Academie Française
De ‘Académie Française’ heeft het erg te verduren. Maar wat daarbij opvallend is,
- en kenschetsend voor de beteekenis welke een Academie voor Kunst en Letterkunde
onder het volk zou kunnen hebben - is dat in Frankrijk zich eenieder aan de zaak
interesseert: de eenen, die velen zijn, schrijven er over, gaan tot den aanval over of
trachten den aanval op te vangen; al de anderen, de rest van de bevolking, leest de
stukken pro en contra en commenteert ze aan den huishaard, bij familiesamenkomsten
of in het Café du Commerce. Ook in de Parijsche salons, waar Academieleden nog
graag als ‘invités de marque’ worden beschouwd.
Wij zijn kalmer, serener, een en al onverschilligheid voor de zaken des geestes en maken ons nog liever warm voor de kwestie vóór of tegen de Académie Française
dan wij ons zouden storen aan de hebbelijkheden in de Koninklijke Vlaamsche...
Het eerste schokkend evenement - en een evenement is een mijlpaal in een reeks
voorbereidende of volgende gebeurtenisjes - is geweest het ontslag van Georges
Duhamel als secrétaire perpétuel van de Academie. Dan toch eens een mensch die
niet denkt dat perpétuel beteekent: zich vastklampen tot den dood! Duhamel dan is
niet afgetreden omdat hij de alleruiterste leeftijdsgrens had bereikt, maar
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in vollen bloei der jaren, omdat hij niet accoord ging met de meer dan reactionnaire
houding van zijn collega's in zake de benoeming van nieuwe leden. Het moet erkend
dat Duhamel, secrétaire perpétuel van de Académie Française, waar een boel
ambassadeurs, maarschalken, hertogen en graven, (zoo niet prinsen) mistgaders een
stelletje philologen zitting in hebben, heel wat meer van de literatuur van zijn volk,
alsook van de literaire aangelegenheden in Frankrijk afweet, dan van een gewonen
bestendigen secretaris eener Academie mag worden verwacht. Duhamel leest ten
minste de romans en de verzen van zijn tijdgenooten en is in staat ze, van zijn
standpunt uit, te beoordeelen.
Duhamel dan hield zich overtuigd dat nu, dank zij den Dood en Vichy, een aantal
zetels der Academie vrij waren gekomen, er thans gelegenheid was om in één adem
(zal ik maar zeggen) een aantal echte schrijvers in de Academie te benoemen,
waardoor het Hooge Genootschap te gelijkertijd beter bewapend zou zijn voor zijn
rol als letterkundig lichaam, en worden verjongd. En hij koesterde de hoop dat de
levende leden (onder wie er van creatief literair standpunt uit, enkele voorbarige
dooden ronddwalen) er zouden voor te vinden zijn in eens Claudel, André Gide,
Martin du Gard, Aragon, Eluard en anderen tot leden te benoemen. Maar ook in de
Académie Française is het gemanoeuvreer van enkelen - de verstokste reactionnairen
en de niets-waardigen - het leidend en beslissend element. De groep der prinsen,
hertogen en ambassadeurs, die zoo gemoedelijk en mondain omgingen met Pétain
en Abel Bonnard-Bonnard heeft een goede pen, kan aardig vertellen, maar blijft, ook
met socialen inslag, oppervlakkig - liet het spoedig blijken: het hekken zou blijven
hangen aan den ouden stijl. En Duhamel nam ontslag: een man die moed heeft. Dezer
dagen werd, te zijner vervanging, de stokoude heer Georges Lecomte benoemd. Oud
83 jaar voor het minst, pas als voorzitter van de ‘Société des Gens de Lettres’
afgetreden, omdat hij plaats wenschte te maken voor jongere krachten. Lecomte heeft
op mij den indruk gemaakt, volkomen eerlijk en kommerloos voort te leven in het
verleden alléén. Aan de leiding van de ‘Société des Gens de Lettres’ werd hij
opgevolgd door een stevige dame, wier naam mij op dit oogenblik niet te binnen
schiet, maar die, niet zoo jong meer, zwaar en toch bedrijvig, een praktische
huishoudster voor de Fransche schrijversbent heet te zullen zijn. Wat ik, die een paar
uur de eer genoot, haar buurman aan een vrij goed gevulde tafel te zijn, gaarne
beaam...

Monsieur De Farigoul
Maar zie, dezer dagen werd Paul Claudel, wiens katholicisme niet strijdbaar maar
overvloeiend is, wel tot lid van de Academie gekozen, al had hij verzuimd de geëischte
beleefdheidsbezoeken te doen, maar André Gide, Martin du Gard, Aragon en Eluard
bleven wel niet sur le carreau (want ze hadden zich niet candidaat gesteld), maar
kwamen
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niet in aanmerking. Wel werden gekozen zekere advokaat Garçon, prof. Henri
Mondor, Jules Romains, een diplomaat, en Pagnol. Wie kent niet Pagnol, uit de
schouwburg- en bioscoopzalen: een leuke vent; heel aardig en kleurig zijn werk;
doch hij is lang niet een Molière. Prof. Mondor is in de laatste jaren vooral op den
voorgrond getreden met literaire studies en vooral met twee zéér opmerkelijke werken
over Mallarmé. Ofschoon, vooral in ‘Mallarmé plus intime’ wat wijdloopig wat de
omlijsting betreft, waarin hij telkens den kern van zijn mededeeling sluit... Maar
Jules Romains! Een zeer aangevochten letterkundig heerschap. Zijn oeuvre omvat
een massa boeken; en juist de massa der boeken, aan het komen en gaan van enkele
personages in het verloop van een langdurige periode van de wereldgeschiedenis
gewijd, geeft de zekerste beteekenis aan van het literaire werk van Jules Romains.
Die twintig en meer deelen van den roman vertoonen een heele boel goeds, benevens
een heele boel slechts; heel wat eersterangs naast heel wat onbenulligs; heel wat
oorspronkelijks, bij heel wat banaals, met opmerkelijke formuleeringen en
ongelooflijke vergissingen. Kortom, een enorme kom waarin de heer Farigoul (echte
naam van Jules Romains) met volle emmers alles maar uitstort wat hem voor den
geest komt - maar die geest is vol vernuft en bizonder rijk aan stof. Ik bevond me
eens op bezoek bij Romains op zijn buitengoed ergens aan de Loire, at er ‘rillettes
de Tours’ van eigen fabricage en wijn uit eigen wijngaard. In de werkkamer stond
een tafel, zoo naakt als de palm van mijn hand, zonder één boek, één blad papier,
een inktpot: volkomen leeg. Ik vroeg den cher maître, hoe hij werkte, zoo zonder
iets op de tafel. Hij zei me: ‘Ik kom met een pak vellen wit papier en mijn vulpen.
Meer heb ik niet bij. En ik schrijf; en na geen tijd ligt de tafel vol beschreven vellen
papier.’ ‘Zoo zonder één reference, zonder één nota,’ drong ik aan. ‘Zonder iets’,
klonk het iets parmantig antwoord. Laat ik het mogen erkennen, hoe van natuur ik
ook hoffelijk ben, ik heb Jules Romains niet geloofd. Alleen heb ik het hem niet
gezegd. (Zijn wijn was een best wijntje, en de rillettes lekker.) Maar zeker gebruikt
Romains fiches... Wat akelig is.
Vóór den oorlog was Romains algemeen voorzitter van de P.E.N.-federatie. Als
zoodanig ben ik herhaaldelijk met hem in contact geweest. Bij het uitbreken van den
oorlog toonde hij zich, in een stuk dat ik helaas niet meer bezit, fel anti-nazi, en zijn
standpunt was heel wat scherper dan dat waarop de Engelsche P.E.N.-leden zich
hebben gesteld. Doch toen Frankrijk in de bekende miserabele omstandigheden het
opgaf, vluchtte Romains naar Amerika, waar zijn houding na zeer korten tijd heel
wat opspraak verwekte. Hij kreeg er op een dag klappen van een letterkundig
landgenoot en vluchtte daarop naar Mexico, waar hij zich nog steeds veiligheidshalve
ophoudt. Want Romains wordt hardnekkig aangevallen en bestreden door de
ex-ondergrondsche verzetsmenschen. In een van de vele deelen van zijn roman-fleuve
heeft hij een lans gebroken voor een Duitsch-
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Fransche toenaderingspolitiek, hij is te Berlijn en elders in het land der nazis, de gast
van de Hitler-leiders geweest, heeft Hitler zelf de hand gedrukt, was een vriend van
Goebbels, stond, in het veilige Amerika (U.S.A. en Mexico) op de hand van Pétain
en Vichy. Hij heeft er het zijne toe bijgedragen dat Vichy mogelijk werd. Geen
wonder dan ook dat de heeren generaals, admiraals, prinsen en ambassadeurs, die
de manoeuvergroep van de ‘Académie Française’ vormen, de poorten van de ‘Haute
Assemblée’ wijd open hebben gesteld voor Monsieur de Farigoul, zooals de
oudstrijderspers Jules Romains, met een klein toevoegsel aan zijn echten naam, thans
noemt.

En François Mauriac
De man echter, die thans de oude reactionnaire traditie van de ‘Académie Française’
vertegenwoordigt is François Mauriac, geregelde chroniqueur, naast Georges
Duhamel, in Figaro. Mauriac heeft zeker drie groote romans van onvergankelijke
beteekenis en een tweetal zeer opmerkelijke novellen geschreven, maar daarnaast
verbluft hij u door de ontzettende beperktheid (die uit tal van geschriften blijkt) van
zijn scheppingsvermogen, door de ijdelheid van zijn verbeeldingskracht. Het is
eeuwig hetzelfde probleem - levensdrift tegenover de zonde en dan nog de zonde in
haar katholieke apologetische beteekenis! - dat schering en inslag is van zijn verhaal.
Het helderste Fransch ter wereld, en een stijl keurig als geen ander, maar vaak geeft
het gebeurde, hoe mooi verteld, een indruk van bloedloosheid, van een juweel, een
borstspeld in filigraan (goudwerk uit sierlijk gekronkelde draden vervaardigd).
Dikwijls verveelt Mauriac (en niet het minst in sommige van zijn kronijken in Figaro)
door dit eeuwig ethisch gezeur, al durft hij wel eens een standpunt innemen dat de
katholieke clerus, met inbegrip van de bisschoppen, lichtelijk ergeren kan. (Lichtelijk,
omdat de welmeenende lezers van Figaro zonder uitzondering van goeden huizen
zijn, in hun Fransche wijsheid steeds ‘la part du feu’ weten te maken.) Kortom,
Mauriac is de academische figuur die bij voorkeur wordt aangevallen en, in boeien
geklonken, voor het volksgerecht gebracht. Vooral wordt hem zijn tweeslachtigheid
verweten, en dan op de scherpste wijze door Aragon zelf, met wien hem nochtans
banden van vriendschap verbonden. Want zooals Aragon heeft Mauriac in het
ondergrondsche verzet, het ‘maquis’, gestaan. En nu zou Mauriac met Aragon een
telefonisch gesprek hebben gehad, waaruit deze zou hebben opgemaakt dat Mauriac
heel wat voelde voor een verjonging van de ‘Académie Française’, door opneming
in den schoot van het genootschap van enkele verzetsschrijvers, als hij zelf, Eluard,
Chauffier-Martin en anderen. Terwijl nu was uitgekomen dat Mauriac op de
vergadering der Academie zelf, eenvoudig had gestemd voor de candidaten van de
meest reactionnaire groep, en onder meer voor Jules Romains of Monsieur de Farigoul,
wiens houding hem bekend
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stond, en Claudel, die toch onder de bezetting, o.a. een ode aan Pétain heeft
geschreven (de odes van Claudel zijn meestal droog vervelend!), misschien die zelfde
ode welke aan Louis Piérard wordt toegeschreven, al heeft nog niemand deze mogen
lezen. Het spreekt dat Aragon geen blad voor den mond heeft genomen en heel beslist
tegen Mauriac is opgetreden. Hij ontkent daarbij dat hij ooit een zetel in de ‘Académie
Française’ geambiëerd zou hebben, - die vermolmde instelling die haar tijd heeft
overleefd, waar geen schrijver van talent deel van uitmaakt, enz... Zoo schreef August
Vermeylen eens heel scherp tegen de gelubden der Koninklijke Vlaamsche Academie!
L'histoire se répète. Maar te Parijs is de strijd hardnekkig en onbloedig. Want over
het hoofd van de in blakende woede ontstoken jonge verzetsschrijvers, die eischen
dat de ‘Académie Française’ verrepublikeinst, zoo niet opgeheven zou worden, strooit
Mauriac de zalf uit van zijn kristelijke vroomheid en ootmoedigheid: Hij wil den
zondaars hun zonden vergeven; wien hem op zijn linkerwang slaat biedt hij zijn
rechterwang. Want, niemand is zonder zonden. Vrede zij dus met u in den naam des
Heeren...
Velen zullen het Aragon en zijn trawanten euvel duiden dat zij Mauriac maar laten
praten lijk een stem in de woestijn en het eerder houden met het oud testamentische
gebod ‘oog voor oog, stank voor stank...’. Te meer daar bezadigdheid de sluizen
ruim opent voor de sluwe boot der strafloosheid. Criminalisten beweren nochtans
dat strafloosheid evenzeer als óverbestraffing, aanleiding is tot recidive in straf- en
andere zaken. Maar bezadigdheid klinkt toch zoo braaf! De ‘Académie Française’,
Frankrijk's prestige, gaat er niettemin aan ten onder. Want bezadigdheid leidt normaal
en noodzakelijk tot hevigeren strijd. Bezadigdheid is inderdaad geen standpunt.
T.V.B.

Toppunt.
Sedert enkele weken heb ik voor mezelf uitgemaakt wat het toppunt van genegenheid
is.
Ik draag een bril en droom soms, echt droomen natuurlijk, 's nachts, al slapend.
Het blijkt uit den mond van één enkele getuige dat ik dan murmel of zwatel. Dit weet
ik niet maar wat ik wel weet is dat mijn droomgestalten en landschappen vaag en
troebel zijn, aquariumachtig. En nu is mijn schoone verwachting dat de getuige mij
stil mijn bril zou opzetten, terwijl ik droom; ik zou dit een toppunt van genegenheid
vinden. Maar precies daarom wil ik het niet vragen. Wellicht doet ze het wél, maar
zekerheid in dezen wensch ik niet. Men moet altijd een droom overhouden voor
achter den droom.
K.J.
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Liesje
Metalen kunnen aaneengesmeed worden, gelascht of geschroefd, ijzer aan koper,
koper aan tin. Het stond geschreven dat Leontine en ik gesmolten zouden worden
en hergoten tot een betere substantie, gelijk in brons de zelfstandigheid van metalen
verloren gaat in een nieuwe.
Gij, Els, waart vier jaar, Liesje was er zes en half, als op een voorjaarsnacht,
zweepende regen, huilende Westerwind, Karel in onze slaapkamer verschijnt met
dat vaderlijk, goedig bezorgd air vol verantwoordelijkheidsgevoel dat die jongen
van kleinsaf heeft gehad en waarvoor allen zoo van hem houden. Hij zegt overwogen
en wijs dat we absoluut niet ongerust moeten zijn, maar Liesje doet niets dan hoesten,
de anderen kunnen niet slapen en als hij nu maar wat jap wist liggen, zou hij make
niet wakker gemaakt hebben. En dat goed fleschken voor den hoest vond hij ook al
niet.
Wij zijn gewoon aan kinderkwaaltjes en staan voor een hoestje niet op, maar iets
zegt ons dat het nu ernstig is, we gaan beiden kijken. Karel heeft niet overdreven.
Liesje hoest aan één stuk door, kort, zenuwachtig, snel achter elkaar en alsof zij reeds
niet meer de kracht heeft om door te hoesten. Zoo iets hebben wij nooit voorgehad.
Haar buikje doet ook pijn, zegt ze. Ik kleed mij aan en loop naar Floren. De meid
roept door het venster dat meneer subiet komt.
Meneer komt alles behalve subiet. Om drie uur 's morgens ga ik weer bellen. Om
half zeven, boos en angstig geworden,
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stuur ik Margriet, de meid, naar Geboers. Deze jonge dokter heeft zich pas in het
dorp gevestigd, snakt naar klanten en laat zeggen dat hij eens zal binnenkomen, maar
doet het niet. Hij durft niet zoo maar profiteeren van een toevallig belet van Floren
en den schijn aannemen hem een klant uit zijn eigen clan te ontfutselen. Want Floren
kan hem maken en breken. Hij heeft trouwens een voorbeeld, een jong apotheker
die hier al een jaar of zes sukkelt en er niet komt omdat hij Floren niet voor zich
heeft kunnen winnen. De jongen doet braver dan een pater. Als ge hem een pilletje
wilt afkoopen, zou hij u uit dankbaarheid mee in een papieren zakje thuis brengen,
maar wie bij hem binnen komt heeft Floren tegen en Floren maakt nog altijd zijn
fleschjes zelf, ja, laat ze maken door zijn vrouw die er misschien wel iets van kent,
maar zeer zeker al twee keeren een vol jaar in een gesticht voor zenuwzieken heeft
verbleven.
Om half acht komt mijnheer de doktoor Floren. Hij neemt ons nog altijd vreeselijk
kwalijk dat mijn schoonouders, zijn beste vrienden, in het klooster zijn. Hij heeft op
straat zijn auto doen stoppen vlak naast de niets vermoedende Leontine, de ruit
neergedraaid en haar gevraagd of ze nu content was, nu ze haar ouders voor den
tweeden keer uit hun huis had gezet. Dat is zijn geijkte gewoonte om iedereen te
interpelleeren over al wat hem niet aanstaat en niet aangaat. Leontine heeft zich
natuurlijk vinnig verweerd, maar hij weet altijd alles beter en als we die twee oude
menschen, och arme, dan niet hebben weggejaagd, we hadden ze niet mogen laten
vertrekken. Cela ne se fait pas, ma chère, c'est indigne. Het is een schande en 't zal
u geen geluk brengen, meiske. En toettoet, mijnheer de doktoor was weg.
Hij antwoordt niet als ik hem vraag wat voor een eigenaardige hoest dat toch is
en precies omdat ik vraag of hij niet eens naar het buikje zou kijken, kijkt hij niet
naar het buikje. Want hij heeft nog nooit in zijn leven mijn naam uitgesproken, het
is zijn gewoonte mij den rug toe te keeren en zeven op de tien keeren te doen alsof
hij niet hoort wat ik zeg. Och, dat buikske, dat is niks, dat komt van het hoesten. En
hij geeft Liesje een injectie en neemt met watte wat slijm uit de keel. Leontine en ik
kennen dat slijm nemen en vragen bezorgd om de beurt of hij werkelijk vreest voor
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kroep. Hij lààt ons vragen. We blijven vragen. Opeens snauwt hij: Als ik dààr niet
voor vreesde zou ik geen slijm nemen, hé. Leontine jammert met de handen aan het
hoofd dat heeregod de miserie weer begint: besmetting, afzonderen, hospitaalstank,
de kinderen thuis houden, als het een genezen is wordt het ander ziek, weken lang
ligt het huis overhoop en daarna zijn ze dan nog ten achter in de school. Floren bromt
van comedie verkoopen, alles erger maken dan het is. Laat die kinderen eens gauw
naar school gaan, allemaal, gij met uw complimenten altijd. Maar wij denken nog
niet zoo ver als we eigenlijk zouden moeten, namelijk dat bij gevaar voor kroep de
kinderen niet naar school mogen, toch zeker Flora niet die in Liesje's bed heeft
geslapen. Daarbij stelt zijn vrouw zelf mij nog eens gerust. Al mijd ik namelijk het
huis van Floren en vooral zijn vandaag te botte en morgen te zotte vrouw, ik ga zelf
het fleschje halen om van haar iets meer te vernemen. Welnu, zij verzekert mij dat
het in alle geval voor niets ergs is, het was in alle geval niet noodig ons daar twee
keeren voor wakker te maken. Ik antwoord maar niet dat het in alle geval noodig
was dat een dokter komt als men hem roept en niet in zijn bed uitmaakt hoe erg het
is met een zieke die hij niet heeft gezien.
's Avonds 39 koorts, maar de nacht verloopt uitstekend. 's Morgens vraagt Liesje
opgewekt ‘één boterham met een ei en op de andere boterhammen gelei, alstublief,
makelief’. Ze lacht verrast omdat het rijmt en herhaalt het scandeerend. Wij willen
haar doen wachten tot Floren komt, maar terwijl we ontbijten sluipt ze naar beneden
van den grooten honger, zoodat Floren haar met ons aan tafel vindt. Hij keurt goed
dat ze eet wat ze wil, zooveel als ze wil en als ze geen koorts heeft mag ze morgen
naar school. Ik zeg hem dat haar stem mij ongewoon klinkt. Hij luistert niet naar den
schorseneer-eter. Leontine herhaalt mijn vraag. Bid den wees-gegroet, zegt hij tot
Liesje. Hij decreteert dat aan die stem niets mankeert en van het laboratorium dat de
slijmen onderzoekt heeft hij nog geen nieuws.
Om elf uur komt hij terug. Hij kijkt of spreekt ons niet aan. Hij geeft Liesje zonder
meer twee groote injecties, twee verschillende serums. Het laboratorium heeft laten
weten dat het kroep is In de kamer zelf, terwijl hij nog bij het
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bedje staat, schrijf ik een briefje, waarmee ik Margriet naar de school wil sturen om
de reden op te geven waarom de kinderen van nu af uit school zullen blijven. Zoo
gewoon is die man overal zijn neus in te steken en baas te spelen dat hij het briefje
afneemt terwijl ik het Margriet overreik en meneer scheurt het, punt. Dat is niet
noodig, de zusters moeten dat niet weten, ge moet in het leven niets compliceeren,
het is al moeilijk genoeg. Houdt het kind in 't oog en ziet dat het niet stikt, dat is al
wat ge te doen hebt. Mij dunkt dat ik hem zie genieten van den angst waarmee
Leontine opspringt en vraagt hoe het kind nu nog kan stikken als het een tweede
injectie gekregen heeft en van de eerste al zoo goed als genezen is. Ik durf het niet
gelooven en nog minder uitspreken, maar ik weet, ik voel, ik zie dat hij die moeder
iets betaald wil zetten als hij hatelijk doorspreekt: niet alleen kan het kind stikken,
maar vijf weken na de injectie kan het nog opeens sterven van een hartverlamming.
Tusschen buiten- en keukendeur wandel ik op en neer, woedend en ongerust,
onbekwaam te werken. Daar komt Margriet en voegt er nog haar onrust bij. Meneer,
ze moet mij toch eens iets zeggen. Vroeger kwam meneer de doktoor altijd zijn
naalden zelf koken, vijf minuten en nog liever tien. Nu moest ik er gewoon kokend
water op gieten in een grooten melkpot die niet afgewasschen was en ik mocht hem
niet eens proper maken. Is het dan zoo gepresseerd, ik ben toch zoo ongerust, hoe
gaat het nu met ons Liesje? Want Liesje was haar lieveling.
Leontine zou den eersten nacht op Liesje's kamer slapen, ik den tweeden. Ik trok
naar mijn atelier omdat ik toch niet slapen kon, ik dwong me dien nacht te werken,
werken altijd en voor alles mijn medicijn. Als ik komen moet zal Leontine de store
optrekken. Om drie uur word ik door dit lichtsein geroepen. Liesje klaagt maar altijd
over buikpijn en wordt soms blauw. Floren roepen zal niet baten, het fleschje neemt
zij regelmatig, ik weet niets beters dan nog eens haar keeltje in te smeren met bleu
de méthylène. Dat schijnt haar zoo te verlichten dat ik zelfs terugkeer naar mijn werk.
Ik hijg en loer naar het venster en hoor mijn hart kloppen, maar de store blijft omlaag.
Om vijf uur houd ik het niet meer uit. Als ik bij Liesje
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kom herkent ze mij niet meer. Leontine, die er bij zit, heeft dat verval niet gezien.
Te vierklauw snel ik naar Floren. Ja, hij zal komen. Ik loop nog eens om half acht.
Nu eisch ik dat hij komt en onmiddellijk. Wel zeker, direct, en hij zou reeds gekomen
zijn, ware hij niet geroepen geworden voor een ander geval waarvan hij juist
terugkomt. En om acht uur twintig is de oude moedwilligaard daar eindelijk.
Hij krult opgeruimd zijn snor, hij streelt zijn sik, hij wrijft zijn handen en hij sart.
Ik heb eerst nog maar rap mijn pistolets gegeten, nu is ook dat uit de voeten. Kom,
we gaan eens zien.
Maar als hij ziet verbleekt hij. Wat is hier gebeurd, vraagt hij stil en ontsteld. Hij
voelt even met de hand aan Liesje's keel en zegt dat die nochtans goed is. Hij is
zenuwachtig, stottert bijna. Ik maak van die zwakheid gebruik. Ik vraag hem met
nadruk nu eindelijk ook eens naar het buikje te kijken. Hij slaat even het deksel op
en laat het nog sneller vallen. Zoo goed als wij heeft hij gezien dat Liesje niet stikt,
ze ademt integendeel opvallend diep en rustig, maar dat het buikje gezwollen is en
dat het buikvel flapt als een slap zeil. We moeten een specialist laten komen, zegt
hij gejaagd, misschien kan die er nog iets aan doen, ik zal eens rap gaan telefoneeren.
Wij laten hem gaan, wij blijven bij het bedje zitten. En hoe. Leontine zit daar alsof
zij een tijger in het oog heeft die haar kind beloert, nadert, zijn sprong berekent en
dien zij in zijn sprong gaat opvangen en bevechten op leven en dood. Ze bidt, bidt.
En ik zit hier, in schijn nog kalmer dan gewoonlijk. Ik denk aan Josephken
Onckeloms, zijn sterke moeder, zijn onbeheerschten vader. Het is alsof dat gisteren
gebeurd is en mij voorgedaan omdat mij hetzelfde moest overkomen. Ik neem mij
voor sterk te blijven. Met de oogen doe ik teeken naar Leontine dat ze vertrouwen
moet en hopen. Schijnbaar achteloos neem ik een ledige capsule van de injectie en
zie dat Liesje driemaal meer is ingespoten dan de dosis voor kinderen van drie tot
zeven jaar.
Het allerergste, het onuitsprekelijk smartelijke voor ons is dat ons stervend kind
zoo lief blijft, dat het niet klaagt, niet weent, dat het ons aankijkt als een engelken,
dat het beleefd en vriendelijk met twee woorden spreekt: ja make, neen
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make, merci make. Wilt ge alstublieft het venster een beetje open zetten, make.
Ik open het venster en zie twee nonnekens van het gasthuis met dekens op den
arm uit een auto stappen en naar onze deur loopen. Leontine wil haar kind niet uit
het huis laten gaan, als het sterven moet, dan bij haar. Die nonnekens zijn aan zulk
verzet gewoon, zij breken het niet, zij weten het zacht en snel te buigen. Dokter
Floren heeft gezegd dat het vervoer absoluut noodzakelijk is om ons engeltje te
redden, voor ons kindje, niet waar, doen we alles, niet waar, en voor het lieve mamatje
wordt een uitzondering gemaakt, jaja, kom maar met ons mee, mamatje mag bij haar
lieveling blijven.
Ondertusschen hebben zij Liesje al uit het bed genomen, in de dekens gewikkeld
en zij willen het pak opnemen, maar dat niet. Ik duw ze opzij, ik laat mij niet
ompraten. Ik weet dat mijn kind voorgoed uit mijn huis wordt gedragen, dat doen
geen vreemde handen, dat doet de vader.
Schreiend daalt Leontine naast mij de breede trap af, kussend, kussend, kussend
de dekens op de plaats van de voetjes. En ik voel opeens Liesje zwaar worden, ik
weet dat zij gestorven is, ik durf niets zeggen. Maar een wilde haat doorvlamt mij,
ik zal Floren den kop klieven, tot de grijze snor en de sik middendoor. We zijn in
het park. Leontine houdt de voetjes vast opdat ze geen kou krijgen. Ze voelt opeens
wat ik al weet. Tweemaal gilt ze mijn naam, een hartverscheurende schreeuw om
hulp. Hij rijt mijn ruggemerg open, ik ben doodmoe, kan de twintig stappen naar den
auto haast niet halen. Ik ben mijn vader, een oud man met imbecielen grijns, een
strompelaar achter een kar.
Ga in den auto zitten, zeg ik haar zacht, ik zal u ons kindeken aangeven. Ik leg
haar het lijkje op den schoot, neem het weer over aan het hospitaal en draag ons
Liesje binnen, terwijl mijn vrouw vooruitloopt, stormend door de gang op zoek naar
een specialist die er niet is en die ons ook niet meer zou kunnen helpen indien hij er
was. Ik ga door de gang, hij is voor mij zonder einde. Ik zou met mijn kind willen
blijven gaan, zoo moe als ik ben, altijd voort gaan om het niet te moeten neerleggen,
om niet te moeten zien dat het dood is.
Maar twee zusters leiden mij naar een kamer, waar ik eerst
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van al op een tafeltje een kruisbeeld tusschen twee brandende kaarsen zie staan, een
lijkkamer dus. Ik vraag die zusters onwezenlijk of dit een hospitaal, of dit een
afdeeling voor besmettelijke ziekten is. Neen, meneer Hox, zeggen zij zoet, maar
had de kleine geen péritonite? Terwijl zij Liesje uit de dekens halen en op het bed
leggen, stormt Leontine binnen, gevolgd door nog twee andere zusters die haar
sussend achternazitten. Met groote oogen vol wanhoop ziet zij het lijkje van haar
kind en zinkt in bezwijming.
Gearmd zijn wij eindelijk naar huis gegaan, als slaapwandelaars. Klappertandend
drukt Leontine zich tegen mij aan alsof het steenen vriest. We zeggen niets, we
weenen niet. We gaan recht naar de slaapkamer en leggen ons gekleed op het bed:
onze dag is voorbij, alles is voorbij, alles houdt op.
Karel klopt en vraagt of ze allemaal eens mogen binnenkomen, ze zullen stil zijn.
Daar staan ze met zessen nieuwsgierig rond ons bed. Ze moeten niet naar school,
Liesje is wel erg ziek, maar ze is toch maar met groote plechtigheid door zusters in
een schoonen auto afgehaald. Dat zouden zij er ook voor over hebben. Minuten lang
zwijgend zien ze hoe makelief met de oogen toe ligt, hoe pa de hand van Karel in
de zijne neemt en verder niets zegt of doet. Dat is allemaal geen kleinigheid. Ze
verroeren niet. Karel ziet toe of ze braaf stil blijven staan, bewust van den ernst van
den toestand. Eindelijk vraagt er een: Make, is Liesje nu dood? Het is geen smartkreet,
het is een helder sereen stemmetje om inlichtingen. Make knikt met het hoofd. Ze
bezien elkaar en denken zeer lang over dat antwoord na. Karel fixeert de vraagster.
Hij vindt haar vraag niet misplaatst, want hij wilde het ook weten, maar hij is bezorgd
dat er iets tactloos zal volgen of dat er te veel zal gesproken worden. Een andere
echter neemt haar recht op ook een vraag. Make, wordt Liesje nu begraven? Weer
knikt Leontine, het is al wat ze kan, in verheven onschuld haalt men haar het hart uit
het lijf. Een stemmeken gaat onmiddellijk op aan den anderen kant van het bed.
Wanneer gaat ze naar den hemel, Make? Zwijg, zegt Karel, ze is al in den hemel.
De andere laat niet los: Waarom moet ze dan nog begraven worden? Dat is er dus
een die nog het verschil niet kent tusschen het lichaam en de ziel. Rond het bed
ontwikkelt zich bliksemsnel een
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gefluisterde discussie tusschen geletterden en ongeletterden over de ziel die naar den
hemel gaat, terwijl het lichaam daarentegen op aarde blijft en begraven wordt. De
geletterden overwinnen, maar de ongeletterden geven zich daarom niet verloren. Zij
houden star vol dat het niet waar is. Groote verontwaardiging onder de geleerden.
Karel drijft het concilie in groep buiten, het zet zijne besprekingen vurig voort op de
trap. Eene echter komt terug die het niet halen kan, gij kleinste, gij Els. Gij waart
jaloersch op het zoo eervol en luisterrijk weggehaald Liesje, gij wilde weten of Liesje
daar blij om geweest was, of ze nu nog kon spreken, of ze in den hemel dan altijd
moest zwijgen, of ze daar mocht spelen, of de engeltjes haar niets doen, of het daar
plezierig is, waarom wij dan weenen, en eindelijk dan de kapitale vraag of ze ook u
met den auto komen halen om naar den hemel te gaan, wat men daarvoor moet doen.
Hoesten?
In den laten namiddag roept Margriet ons voor Floren, de eenige naam die ons
kan doen rechtveeren, subiet en met kracht. De oude boezemvriend van de familie
zegt geen woord van deelneming. Hij legt een omslag op tafel, doet Margriet een
moor water opzetten en intusschen moeten de kinderen komen, hij gaat ze allemaal
injecteeren, want de analyse van het laboratorium zegt dat het Loefflerbacillen zijn.
Leontine gaat vóór hem staan.
Eerst wil ik weten wat Liesje gehad heeft, anders raakt gij mijn kinderen niet aan.
Als het kroep geweest is waarom hebt ge die schaapkens naar school gestuurd,
waarom moesten we Liesje niet afzonderen? Mochten onze kinderen dat gevaar
loopen en heel de school besmetten? Waarom hebt ge naar het buikje van Liesje niet
willen zien? Omdat mijn man het vroeg hé? Toen ge dezen morgen u dan eindelijk
gewaardigd hebt het deksel op te heffen, waarom moest Liesje dan naar het gasthuis
en in het gasthuis niet naar de afdeeling voor besmettelijke ziekten? Waarom zegden
de zusters dat Liesje péritonite had? Als het kroep was, wat kon een specialist er nog
aan doen? Waar was die specialist, ik heb hem niet gevonden en als hij er nog iets
kon aan doen, waarom moesten we Liesje leggen in een lijkkamer met een
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kruis en brandende kaarsen op tafel? Moest gij daarvoor mijn kind uit mijn huis
halen? Spreek en leg mij dat uit tot ik het begrijp, of vraag mij vergiffenis en ga uit
mijn oogen. Twee dagen en twee nachten kon ik mijn kind nog in huis hebben tot
ze komen, het in een kist vijzen en in een put steken. Waarom mocht dat niet, waarom
ligt Liesje nu alleen in het gasthuis, waarom mocht ik ze die twee dagen niet meer
hebben, was dat te veel, ben ik de moeder niet, wat hebben wij u misdaan? Wat
hebben wij u misdaan? En als ik voor u iets moest boeten, waarom met mijn kind,
waarom met ons Liesje, wat had dat schaapken u misdaan?
Ik vergeet mezelven, ik sta te rillen van die moederklacht alsof een andere vrouw
haar smart uitschreeuwt om een kind dat mij vreemd is Hij, hij fixeert haar van onder
zijn grijze wenkbrauwen Hij zegt dat hij van een moeder in zulke oogenblikken een
misplaatst woord kan excuseeren, maar toch niet op dezen toon wil aangesproken
worden en uitleg zal hij geven voor God en zijn conscientie. Die woorden imponeeren
Leontine, mij maken ze razend. Ik vind dat een gewone vraag van een moeder die
zoo lijdt moet beantwoord worden en dat men daar niet van ontslagen is door tot
God en conscientie te spreken. Ik zeg hem dat God geen uitleg noodig heeft omdat
hij harten en nieren doorpeilt en zelfs indien hij hem dien overbodigen uitleg wil
geven belet hem dat niet ook de vraag van Leontine te beantwoorden. Hij draait mij
echter doodgewoon den rug toe, ik besta voor hem niet, hij spreekt tot Leontine.
Maar geen woord over de ziekte, hij heeft het uitsluitend over de christelijke
beteekenis van den dood. Hij zegt dat van zijn zeven broers en zusters er drie
gestorven zijn vóór hun vijfde jaar en dat is eigenlijk een moyenne voor een talrijk
gezin. Het is gemakkelijk dat aan den dokter te wijten, maar onze ouders, die nog
echt en diep geloofden, wisten dat beter. Dat zijn engeltjes, zeiden zij, die
vertegenwoordigen de familie hierboven en zorgen daar voor ons. Zoo spraken die
en zoo moet gij spreken, Leontine, in plaats van brutaal te zijn tegen uwen ouden
doktoor, den vriend die zoo veel voor de familie heeft gedaan.
Leontine voelt opeens dat hij haar in de doeken doet, ze hervat zich. Kalm,
behendig, zakelijk, rustig, vraagt ze: Is
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Liesje gestorven aan kroep? Is ze gestorven aan hartverlamming door de injecties?
Of is ze gestorven aan péritonite die ge niet hebt gezien?
Hij slaat met de vuist op tafel, dat de bloemen in hun vaas sidderend blaadjes laten
vallen. Ik sidder ook en zeg hem dat een slag op tafel niets bewijst, daar ik tweemaal
harder kan slaan, op tafel of op om het even wat. Waarom ons toch niet één enkel
woordje wetenschappelijken uitleg geven? Neem een stoel, ons kind is dood, wat
heeft het gehad? Hij krijgt alle kleuren en doet alsof hij nog niet weet wat kiezen:
zelf ontploffen of mij doodslaan, zoodat ook ik met Liesje hierboven de familie kan
gaan vertegenwoordigen en voor haar zorgen. Zoo iets, zegt hij, is hem nog nooit
overkomen. Hij is veertig jaar dokter en de gemeenste voddenraper van het dorp is
niet zoo grof tegen hem geweest als ik, maar in de streek waar ik vandaan kom,
moeten de voddenrapers zeker nog veel gemeener zijn dan hier. Ik sis tusschen de
tanden dat er zeker gemeene bij zijn, maar toch geen enkele moordenaar. En Leontine,
geelectriseerd, herhaalt mijn laatste woord. Ze slingert het hem driemaal in het gelaat.
Hij heeft haar kind laten sterven en nu hoont hij bloedig haren man.
Nu is hij klein. Hij knoopt zijn jas dicht, neemt zijn hoed en dreigt, maar stotterend,
dat ik mij te bevoegder plaatse zal verantwoorden en voorloopig niets anders te doen
heb dan zijn omslag naar het gemeentehuis te brengen, voor de rest zal hij zelf zorgen,
au revoir.
Mijn vrouw kan in actie treden gelijk een pijl die afgeschoten wordt. Zij wil weten
wat in den omslag als doodsoorzaak wordt opgegeven. Nog denzelfden avond, want
wij moeten Floren aanpakken vóór hij het ons doet, vliegt zij naar den
gemeentesecretaris, een degelijk boerken en verneemt er dat de burgerlijke stand de
overlijdensbewijzen verbrandt en de doodsoorzaak niet vermeldt omdat dit
beroepsgeheim is. Wij openen daarom den omslag en fotografeeren het
overlijdensbewijs. Oorzaak diphteritis. Om volledig zeker te spelen haalt Leontine,
altijd nog denzelfden avond, bij Floren zelf een dubbel, onder voorwendsel dat zij
het na de discussie gescheurd heeft in de meening dat het een rekening was.
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En daar loopt gij zoo laat voor op straat, heeft Floren gesnauwd, 't ware beter dat ge
thuis den rozenkrans badt gelijk alle christene menschen doen. Dat heeft haar nog
meer verbitterd. Ze heeft een koortsblos. Ze neemt mijn handen en kijkt mij diep
aan. Er is staal in haar oogen. Jongen, het mag onzen laatsten cent kosten, we laten
ons kind niet ongestraft vermoorden. Was het normaal gestorven, ik zou misschien
nog denken dat het een straf of een beproeving was, maar het is zijn schuld en God
mag mij straffen, maar Floren niet. Hij heeft ons doen boeten, nu wij hem, we vechten
tegen den moordenaar van Liesje.
We beten in elkanders tanden, onze tranen liepen daar tusschen.
Floren hitste de weldenkenden tegen ons op. Die kladschilder van Verstraetens
had hem beleedigd. Van dien type had hij nooit anders verwacht, maar Leontine deed
mee en dat duldde hij niet. Dat meisken is in zijn macht, ze ziet door geen ander
oogen meer. Lang heeft ze tegen hem volgehouden, maar sinds de ouders weg zijn,
doet ze met hem mee, maar nu is het genoeg, hij zal geen compassie hebben.
De schoonouders, Cogels, de andere geestelijken, alle Verstraetens, Dubois,
Scharlaeckens, ten Driessches, Dubosages, Verheyligers, ja de brave Goossens, ze
kwamen allemaal condoleeren met dezelfde bijbedoeling. Mij zeiden ze niets, ik was
de slechte geest, maar Leontine werd bewerkt. Het was onchristelijk een beproeving
niet geduldig te dragen en zich te wreken. Liesje zelf, dat engeltje in den hemel,
keurde het af. Het was niet schoon tegenover Floren, een oud man, een ouden vriend.
We moesten het laten wegens de gemeenteverkiezingen, want socialisten, liberalen
en fronters zouden het schandaal uitbuiten. De Goossens, de redelijksten, vonden
dat Leontine zich moest schikken in het onherstelbare: Liesje kon toch niet levend
worden en Floren zou toch nooit worden gestraft.
Leontine heeft doorgezet. Ik voor mij heb de Goossens een oogenblik gelijk
gegeven, Leontine was ontoegankelijk. Het was niet alleen moedersmart. Zij kon
niet verkroppen dat Floren de ziekte van Liesje verwaarloosd had omdat het mijn
kind was, zij wreekte zoowel de verontrechting van haren man als die van haar kind.
Het hitsen van Floren was olie
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op het vuur. Als hij dacht zijn schuld te bewimpelen met ons te belasteren, moest hij
maar ondervinden dat zijn gewoon systeem op ons niet pakte.
De fideele Goossens kwam er nog eens speciaal voor terug. Ik ook poogde Leontine
te overtuigen. Het was de dag van de begrafenis, de put was versch toe, er zweepte
regen en sneeuw. Regen en sneeuw op ons kind dat buiten in den grond stak. Ze was
verontwaardigd omdat ik vroeg Floren in zijn warm gezellig huis ongemoeid te laten.
Ze schreeuwde het uit. Voor hem ligt dat onschuldig engelken buiten in regen en
sneeuw en ik moet de rust van den ouden moordenaar sparen, schaam u, schaam u!
Ik had zooveel argument niet eens noodig om mee te strijden met die vurige
gezellin. En ik zeide: Tineke, zooals gij nu voor Liesje vecht, heb ik heel ons
huwelijksleven gansch alleen gestreden, ook voor iets dat ik liefheb. En zij antwoordde
dat zij dit nu uur voor uur tot zichzelve zegde en mij nu eerst begreep.
Als Dokter durft Geboers niet komen, wij noodigen hem uit als vriend met zijn vrouw.
Hij is voorzichtig in zijn woorden, maar wij schenken sterke likeur. Hij leert ons
eerst dat er lange, middelmatige en korte Loefflerbacillen bestaan,
pseudodyphteriebacillen waarvan men de echte kan onderscheiden door de
dubbelverving genoemd naar Neisser en Babes-Ernst. Hij houdt zich lang op dat
zuiver didactisch terrein dat ons nogal onverschillig laat, maar eer de avond om is
en de flesch leeg, komt hij voor zijn meening uit dat men van Loefflerbacillen niet
sterft, dat Liesje volgens hem iets anders gehad heeft en hij belooft morgen al onze
kinderen te komen onderzoeken. Vermits Floren ze heeft willen inspuiten en er niet
meer naar omziet, moeten ze immers op zijn allerminst onderzocht worden om te
weten of de injectie nog noodig is of niet. Spreekt Floren hem daarover aan, want
dat durft hij, dan zal hij hem dat zoo zeggen. Als de flesch vernieuwd wordt beweert
hij het hem zelfs vierkant te zeggen. Draait dit openbaar tegen Floren uit dan maakt
hij een goede kans.
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De door hem gevraagde analyse wijst uit dat de kinderen alle zes Loefflerbacillen
hebben en ze worden niet eens ziek. Ja, ze blijven naar school gaan, terwijl hij
regelmatig komt constateeren dat hun verder niets mankeert.
Met wachten op de dagvaardiging van Floren gaan kostbare dagen voorbij, we
wenden ons tot Jan Vergiet om hem zelf snel en hard aan te pakken. Jan raadt het
ons in alle talen af. Met goede argumenten ook en overtuigingskracht. Ge wint of ge
verliest, Leontine en René. Als ge wint krijgt ge uw kind toch niet terug en wat hebt
ge? Het twijfelachtig plezier den ouden dag te kunnen vergallen van een
verdienstelijken dokter die een zware fout heeft begaan, gelijk we allemaal in ons
beroep al eens falen. Dat dus als ge wint. Niet veel hé? Maar denk alstublief niet dat
ge wint, zet dat vooral goed uit uw gedachten. Ge verliest. Zoo zeker als tweemaal
twee vier is, zoo zeker als ik hier zit, ge verliest. Wetsdokters en alle collega's van
Floren, die door den rechter zullen geroepen worden, zullen voor hem getuigen, als
het moet tegen beter weten in. En let wel, ze hebben geen ongelijk. Het is beter die
fout te bedekken, dan een straf te geven die voor u niets goed maakt en het korps
blameert. De slachtoffers van de dokters vormen zeker een formidabel leger, akkoord,
maar dat blijft nog altijd een klein procent van de millioenen en millioenen die door
dokters zijn gered. Nog zou ik zeggen: doet het, vecht het uit, als het korps zelf
corrupt was. Dan zou ik zeggen: geeft een les, laat een ouden aesculaap, die toch van
zijn renten kan leven, publiek schorsen. Maar ik voor mij geloof dat het korps van
de geneesheeren van België humaan en wetenschappelijk gesproken hoog staat. En
daarbij dan nog, beste vrienden, het zal u veel geld kosten.
Leontine is mij voor met de repliek. Als een slachter vergiftigd vleesch verkoopt,
wordt hij dan ongemoeid gelaten omdat anders alle slachters worden geblameerd?
Als een kassier met millioenen gaat loopen, houdt men het dan geheim om de andere
kassiers niet te onteeren? Als een ambtenaar zich laat omkoopen, laat men hem dan
gerust omdat anders alle ambtenaars in 't gedrang komen? Ieder moet verantwoorden
voor zijn daden, Jan. Een deugniet van een dokter maakt het korps niet slecht. Verft
die misdaad van
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den eenen slechterik op al zijn collega's af, des te grooter is zijn schuld, des te strenger
moet zijn straf zijn. Wablief? Een slachter is geen dokter? Dat is waar. Een kassier
ook niet. Een ambtenaar ook niet. Het korps van de dokters moet vlekkeloozer blijven
dan een ander, daarover zijn we allemaal akkoord, maar het eenig middel daartoe is
elke fout streng straffen. Dat zal het vertrouwen van het land in zijn dokters versterken.
Denkt gij dat het land nog vertrouwen zal hebben als het door zoo'n wraakroepend
geval ondervindt dat de dokters boven de wet staan? Als ge hun korps wilt bederven,
houd dan zijn misbruiken geheim. En nog iets. Floren is van het korps van de
geneesheeren, ik ben van het korps van de moeders. Is dat minder waard? Moet dat
niet beschermd worden? Moet ik mijn kind afgeven, moet ik mijn dochterken met
een schup in een houten bak in den grond laten steken omdat meneer Floren niet van
mijn man houdt? En als ik dan om hulp roep, moet ik zwijgen omdat ergens een dom
mensch, want de verstandige doen dat niet, zou kunnen denken dat alle doktoors
knoeien? Neen, de dokters moeten allemaal komen getuigen dat hun collega Floren
gemoord heeft, dat zij hem uitstooten en niet meer willen kennen. Want wij zijn
redders en beschermers van het leven en diegene onder ons die moordt is een vloek
in ons korps, eruit met hem. Zal dat niet beter zijn voor het corps médical dan valsche
eeden en liegen? Ge zegt dat het ons hoopen geld zal kosten. Moeten we ons later
verwijten dat we ons kind hebben laten vermoorden en niet durfden spreken omdat
het ons geld zou hebben gekost? Ik zou mij schamen voor mijn kind dat dood is en
voor de andere die ik goddank nog heb.
Jan heeft lang gezwegen, nadenkend hoofdletters en krullekens geteekend, Leontine
nu en dan glimlachend met vriendschap aangekeken en mij dan eindelijk gezegd dat
ik een goede vrouw had, dat hij al dikwijls bewijzen van echte genegenheid gegeven
had, maar dit proces niet voor ons pleitte, omdat hij er zoo vast van overtuigd was
er ons een ondienst mee te bewijzen. Ik kan mij vergissen, hoor, gaat eens naar een
anderen advokaat.
Hij noemde ons twee degelijke, befaamde, bedaagde collega's die ons een voor
een afscheepten zooals hij. Daarna

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

375
wees hij er ons eindelijk een die van niets bang was, zeer bekwaam en zeer
doordrijvend. Enfin, ge wilt doorzetten, maar als ge er naartoe gaat, op uw eigen
verantwoordelijkheid, hoor.
De doordrijver weet nog den negentienden dag na de begrafenis een lijkschouwing
te doen uitvoeren en wij vernemen twee uren later van Wannes den grafmaker, dat
het lijkje nog gaaf was en juist twintig minuten in het doodenhuisje is geweest, op
verre na niet lang genoeg voor wat er aan gedaan moest worden. Eenige dagen later
komt het verslag van de wetsdokters. Het verklaart dat Liesje overleden is aan
dyphteritis. Wij moeten volgens het gerecht ons akkoord met het verslag beteekenen,
ofwel het verwerpen. Wij leggen het dus voor aan Geboers.
Deze stille man is heftiger geworden dan zijn aard. Floren moet er achter gekomen
zijn dat hij op onze hand is, hij gaat systematisch en ongeroepen binnen bij elken
klant die hem verlaten heeft voor Geboers en het is niet voor dit of dat, och Heer, hij
heeft zooveel honderden gratis of quasi voor niets behandeld en nu hij oud wordt
moet hij toch klanten doorzenden, maar ik kom eens hooren wat ik u misdaan heb
dat ge mij niet meer roept.
- Niets, meneer de burgemeester.
- Niets? En waarom mag ik hier dan niet meer komen?
Verschillende zieken hebben Geboers onmiddellijk opgezegd. Met veel excuses
en complimenten, maar opgezegd, bang dat hij nog rond hun huis zal worden gezien.
Floren verpacht veel land, verhuurt veel huizekens en heeft als burgemeester huis
voor huis aan zich verplicht. Die oneerlijke, gemeene concurrentie verontwaardigt
het piepjonge mevrouwtje Geboers nog meer dan haren man. Albert, staat ge daar
nu machteloos tegenover? Hij is gewoon dat kind kind te houden. Machteloos? Hij
haalt de schouders op. Ze berust er in dat ze weer iets onverstandigs heeft gezegd,
maar hij steekt het wetsdoktersrapport op zak met een gezicht van ge zult eens wat
zien.
Wij motiveeren onze verwerping in tien gepeperde bladzijden van de hand van
Geboers. De wetsdokters dienen een tweede verslag in, dat zij cynisch een aanvulling
van het
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eerste noemen, maar in den grond een rechtzetting er van is en in plat Vlaamsch een
terugkrabbeling.
Daar staan we. Ge ziet het, zegt Jan Vergiet die alles volgt, wat heb ik u gezegd,
houdt op, Leontine en René.
Wij kunnen niet meer ophouden. Bij de verbittering op Floren hebben zich andere
gevoegd. De tekortkoming van het gerecht, de medeplichtigheid van de wetsdokters,
de weerloosheid van Geboers tegen den gemeenen ouden vent, het geïsoleerd worden
door zijn clan, dat alles maakt ons onverzoenlijk, norsch en koppig. Jan werkt soms
op ons gevoel en dan worden wij week. Hij, de vrijzinnige, herinnert Leontine aan
de christelijke vergevingsgezindheid met warmte, met begrip voor haar smart. Dan
zit ze met de twee ellebogen op zijn bureau, haar tranen loopen zoo maar in twee
geuten naar de kin en vallen op het glazen blad. Dan gaan we zwijgend heen, verlicht
alsof iets in ons gesmolten is. Maar als wij thuis komen en van uit het venster van
onze slaapkamer de populieren van het kerkhof groeten waaronder Liesje begraven
ligt, hooren wij ons kind vragen of we het al vergeten zijn, of een rapport van
wetsdokters genoeg is om ons te doen terugkeeren tot onze rust. Of het zegt ons lief:
Ja make, ja pake, laat alles maar zoo, het is voor u te moeilijk, make en pake. Dan
pakken wij in razende vertwijfeling elkander vast en Leontine bijt in mijn wang om
niet schor te huilen als een doodelijk gewond moederdier.
Kunnen we dan niets meer doen, vraagt ze den advokaat. Is met dat tweede verslag
alles beklonken? De magere, beenderige kop beziet haar lang en star door
sigarettenrook, zich bedenkend of hij het zeggen zal. Neen, antwoordt hij eindelijk
stil, het is nog niet beklonken. Ontgraaft het kind, fotografeert het, dan heb ik een
bewijs, ik pak de wetsdokters mee aan voor meineedig verslag en godverdomme!
Hij laat zijn vuist zien.
Ons bloed staat stil, de tranen springen Leontine uit de oogen. Ja, lacht ze vreemd
juichend, ja, dan zie ik Liesje nog eens. Ik zit te beven als een riet. In den nacht een
graf open leggen, grafschenner worden. Ik vraag hem of dat wel mag. Hij beziet mij
geringschattend. Neen meneer, het mag niet, maar als u het doet moeten zij eerst
bewijzen dat u het gedaan hebt, daarna moeten ze u nog vervolgen als ze durven
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en als ze dat allemaal gedaan hebben gekregen, zelfs als ze u gestraft hebben, hangen
ze nóg, ik heb uw foto's, ik heb de bewijzen dat de lijkschouwing niet ernstig gedaan
is en dat de verslagen meineedig zijn. Hij steekt ijzig rustig zijn zooveelste sigaret
op. Die man moet optreden met Peter Lorre in de Moto-films als leider van een
internationale spionagebende.
Wij verlaten hem zonder een woord te spreken. Wij zijn vervuld van de
grootschheid van wat we willen doen, uit liefde, uit smart, uit honger en dorst naar
gerechtigheid. Thuis kruipen we bij elkaar, fluisterend als samenzweerders. We
wuiven naar de populieren. Liesje, Liesje, we komen! We strijden om de eer het te
doen. Ik wil namelijk gaan zonder Leontine, het zorgvuldig voorbereiden, het gansch
alleen doen. Leontine wil het doen zonder mij met Margriet en haren Fons. Want
een man zullen ze straffen, maar niet een moeder die handelt uit krankzinnig verdriet.
We bedreigen elkander met verraad als de een het zonder de ander durft doen. Ik
kruip in den kolenkelder en maak proeffoto's bij het licht van een batterij sterke
zaklampen. Maar meneer toch, exclameert Margriet. Zwijg, kind, later zult ge alles
weten. We leven in een dweepkoorts zonder slapen of eten. We krijgen een doodsbrief
van Sidonie, we lezen hem zonder te begrijpen, we lezen er glad over heen, vergeten
de begrafenis en krijgen een kort briefje van papa dat zij ons van nu af niet meer
kennen en niet meer verwachten. Wie God niet meer noodig heeft, kan ons ook wel
missen, vaarwel.
Mijn gefotografeer op de kolen mislukt. Ik bel een persfotograaf op, een goede
kennis van vroeger, en vraag of hij niet een namiddag wil komen doorbrengen en
blijven logeeren, maar met al zijn gerief. En niet zien op een lamp of twee drie. Die
mannen verplaatsen zich gemakkelijk en mijn voorstel komt gelegen, hij moet 's
anderendaags naar Brugge.
Hij fotografeert voor een ander blad dan het zijne een paar schilderijen, ik leer de
magnesiumlampen gebruiken terwijl ik binnenhuisfoto's van de kinderen maak. Een
uur voor het slapen gaan van den fotograaf, voor Leontine en mij het signaal voor
het vertrek, loopt Mevrouw Geboers in den donker binnen, haar man weet het niet
en ze wil niet in de kamer komen omdat er iemand is. Ze deelt ons iets
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mede dat op ons nog vuriger werkt dan de cognac dien we drinken met onzen gast.
Het is alsof zij ons den vollen kapper brandewijn schenkt voor soldaten die moeten
aanvallen met de bajonet. Floren vertelt nu van huis tot huis bij de zieken dat ik een
francmaçon ben, dat is in zijn oogen de baarlijke duivel, want anders zou ik zooveel
geld niet verdienen met mijn kladderijen. Ik ben een krabber die niet vooruitkwam
en zulke typen loopen over naar de loge. Daar krijgen ze zooveel geld als ze willen
en de Belgische pers is in handen van de loge, die hun reputatie maakt. Francmaçons
gelooven aan God noch hemel, als hun kind sterft zijn ze ontroostbaar en worden
zot. Maar we zullen dien zot in het tribunaal manieren leeren, wacht maar, die
voddenraper.
Om één uur 's nachts, bij helder maanlicht begin ik te graven. Leontine houdt de
wacht bij ons gerief, dekens, een kampeertent, een autozeil, het foto-apparaat van
onzen niets vermoedenden gast.
Op het banksken voor den grooten Calvarie met geschilderde beelden, bidt ze
terwijl ik graaf naar ons kind. Ze draagt een oude broek van mij, met op haar lengte
afgesneden pijpen, daarover botten, verder een trui, een hoed van mij, een regenjas.
Zoo onkennelijk is ze daarmee dat ik me koud schrik als ik met veel moeite het kistje
heb losgekregen, het bovenhaal en vlak naast haar botten neerzet op den rand van
den put om den bodem schoon gelijk te kunnen uithalen en vast stampen. Want ik
wil de foto's in den put zelf nemen. Daar kan ik ongezien werken en den
magnesiumbliksem beter dooven met tent en zeilen over het open graf.
Ik heb alles uitgegooid, zwoeg in broek en hemd. Leontine bukt zich, grijpt me
bij de haren, kust mij op den mond. Dan streelt ze het deksel van het kistje en fluistert
dat make hier ook is, Liesje, lieveling. Een groot, rein, kinderlijk geluk is in ons
terwijl wij de tent spannen over den put, als een hutje voor ons drieën en er het
autozeil nog over werpen. Dit voor ons kind doen, nog eens bij ons kind zijn.
Maar zoodra ik de laatste schroef uit het deksel draai doet Leontine vanzelf wat
ik thuis als conditie stelde om haar te laten meegaan en maar niet kon afpersen: ze
wendt zich af, ze vlucht uit de tent.
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Mijn kindje ligt zijlings half op den buik, als van verre weer in het kistje gesmeten.
Ik leg het voorzichtig op den rug en mijn hart staat stil: het heeft geen gelaat meer.
De onderste helft ervan is weggesneden tot aan het neusbeen. Ik zoek en vind het bij
de voetjes. Kom niet zien, zeg ik tot de arme vrouw buiten de tent, de beenhouwers
hebben ons Liesje onkennelijk gemaakt. Ik hoor ze wegstrompelen, zacht jammerend.
Ze is gaan bidden voor den Calvarie terwijl ik met groote zorg de foto's neem, eerst
staande in het graf zelf, dan schrijlings er over. Welgelukte foto's die bewezen hebben
dat de wetsdokters primo hun plicht hebben verzuimd, namelijk noch het schedeltje,
noch het buikje geopend, terwijl elke lijkschouwing volgens de wet volledig moet
zijn, en secundo in hun bijgevoegd verslag gelogen hebben om te ontsnappen aan
het rekwisitorium van Geboers.
De fotograaf staat 's morgens met de handen in het haar als ik hem op de hoogte
breng van de usurpatie van zijn materiaal. Het heeft voor hem echter geen gevolgen
gehad.
Zoodra wij het groote volbracht hebben gaan onze oogen open. Leontine en ik
zitten voor de foto's, een arm om elkanders middel, de slapen tegen elkaar en in plaats
van de rust waarop we gerekend hebben, ruit het weerzien van ons kind ons op. Ik
kan mij geen lieve herinnering aan Liesje meer te binnen roepen, ik zie telkens in
een gruwel het afschuwelijk geschonden kindergelaat, waarvan een stuk bij de voetjes
ligt, het brutaal scheef in de kist geworpen lijkje. De foto's die we enkel en alleen
aan onzen advokaat moeten geven branden in onze handen. Zij zijn een schreeuw
om recht, wij moeten en zullen hem laten hooren. We laten een collectie in de bus
van Floren steken. We sturen er een naar de schoonouders. We voelen niet meer dat
dit smaakloos is en indecent. Integendeel, voor ons kunnen zij niet ruw en diep diep
genoeg geschokt worden. Onpasselijk moeten ze worden, zenuwziek, er niet meer
van slapen. Een kreet van afgrijzen moet opgaan. Leontine schrijft er nog een brief
bij. Het zien van hun verminkten lieveling moet haar ouders woedend maken op
Floren, vergevingsgezind voor ons, partij doen kiezen voor ons. Ze antwoorden niet
eens. Ze hebben radicaal hun meening gezegd over ons, onze afwezigheid bij Sidonie's
begrafenis blijft onvergefelijk. Floren kan zich met Liesje
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hebben vergist zooals zoovele dokters schuld hebben aan het overlijden van zieken
en dat wij daar niet in berusten, zelfs grafschennis plegen, maakt ons eerder slechter
in hun oogen dan beter. Bidden moeten we en als René naar de kerk ging zou ons
Heer ons zoo niet straffen.
We gaan de foto's zelf afgeven bij de wetsdokters. Aan hun gezicht is niet eens te
zien dat ze hen hinderen, de verminking maakt geen indruk op hen. Ze hebben alle
twee schilderijen en brengen het gesprek daarop, alsof de foto's slechts een
voorwendsel zijn tot ons bezoek. De eerste zou er een van mij willen koopen. Hij
vraagt of het in het atelier van hand tot hand niet goedkooper is dan in de expositie.
Het ergert ons dat het geen bruten zijn om te haten en te bevechten, dat de bladen
geen woord schrijven over de grafschennis, dat niet eens de champetter bij ons komt
voor een eerste onderzoek.
Wij hebben driest de schijnheilige wereld gebraveerd die knoeit, bedriegt en moordt
en dat verbergt achter preeken, gebeden, schijn en schoone woorden en onze uitdaging
wordt niet aangenomen, onze zaak wordt in den doofpot gestopt. Wel worden we
dikwijls geroepen voor een aanvullend verhoor, maar in onze oogen is dat bedisseld
om ons te doen meenen dat er voortgang in zit en ons langzaam te vermoeien tot we
het geding verzaken.
Dat laten we telkens duidelijker hooren bij den advokaat. Hij maakt er uit op dat
hij ons op een goeden dag voor het laatst zal gezien hebben en hij vraagt telkens
voorschotten. Eens moet hij vijfduizend frank hebben om de wetsdokters te betalen.
Giftig telefoneeren we een van die heeren onze meening over een honorarium van
2500 fr per kop om met twee een kinderlijkje het gezicht af te snijden en een onjuist
verslag te maken. Hij bijt correct terug dat hij en zijn collega juist ieder 1000 fr
gevraagd hebben volgens een tarief dat volgens de wet is vastgesteld. Wij keeren
ons nu tegen onzen advokaat. We doen hem eerst nog eens uitdrukkelijk zeggen dat
het volledig bedrag van 5000 fr voor de wetsdokters is bestemd en wrijven hem dan
onder den neus wat we weten.
Nog niet verzadigd gaan we Jan Vergiet verwijten ons een oneerlijken collega te
hebben aan de hand gedaan, alhoewel hij ons tevoren heeft gewaarschuwd. We
hebben onvertogen woorden gesproken toen de advokaat zich opwond, hier
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worden we bits omdat Jan zich niet opwindt gelijk de anderen, maar met warmte
zegt dat we er allebei niet goed uitzien. Leontine heeft blauwe randen om de oogen,
zegt Jan, en René zwarte. Ge zijt alle twee degelijk neurastheniek. Ge probeert uw
verdriet te verrijen en te verrotsen, ge moet halt zeggen, stil worden en het eens laten
doorknagen. Wij echter hebben geen gevoel meer voor deze meewarige humaniteit.
Ik zie het kopje koffie in de hand van Leontine beven als in die van een oude vrouw
en ik bemerk dat ik juist hetzelfde doe. Ik neem mijn kopje in de andere hand en die
beeft nog harder. Ik zet mijn kopje neer, sta op, wandel en mok: Neen, Jan, gij hadt
onze zaak moeten in handen nemen, maar ge hadt den moed niet de schijnheiligen
te ontmaskeren, ge speelt liever de comedie mee en nu ge ziet dat we 't niet halen,
wascht ge uw handen en hebt ons van in het begin gewaarschuwd. Hij glimlacht:
wacht maar, mijn tijd komt nog, jongen. En als ge absoluut wilt ruzie maken, geef
het maar op, met mij kunt ge het niet.
We glijden af, we muren ons zelf in, we staren elkaar aan met holle oogen. Des
nachts droom ik van een partij van het Recht. Eindeloos marcheeren hare juichende
scharen mij en Leontine voorbij. Achteraan komt de apotheose, een bloemenwagen,
met honderden witte linten getrokken door kinderkens. Boven er op zit een kindje
met bloemen in het haar. Als het naderbij komt herken ik Liesje, ik schreeuw mij
wakker, ik ben druipnat van zweet.
Ik neem het alleen op tegen de samenzwering van de weldenkenden, schrijf onder
verschillende pseudoniemen dagbladartikels om de openbare meening wakker te
schudden.
Den dag waarop ik het laatste aanvullend verhoor bijwoon op het gerechtshof, heb
ik aan de koffietafel mijn zesde en zevende artikel met de morgenpost teruggekregen.
Den wetsdokter dien ik al telefonisch geprikkeld heb wegens het honorarium, wacht
ik af op de trappen van het gerechtshof. Ik wil hem alle schuld geven, hem zoodanig
beleedigen dat hij fatsoenshalve verplicht is mij in rechten aan te spreken en daar
zal ik alles kunnen aan 't licht brengen.
Hij zoekt van mij af te komen. Ik heb geen tijd, meneer Hox, als ge nog iets te
zeggen hebt moest ge dat daarjuist voor den onderzoeksrechter doen. Mijn geweten
is zuiver.
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Ik laat niet af. Nerveus lacht hij in mijn gezicht dat ik kan doen wat ik wil. Wij,
wetsdokters, worden altijd geloofd. Hij raakt mijn gevoelige plek. Woest antwoord
ik dat ook hij kan doen wat hij wil, maar zoo wetsdokter als hij is voor zijn valschen
eed zal terechtstaan zooals de eerste de beste meineedige en de doos indraaien, waar
trouwens zijn plaats is. Hij zit al achter het stuur en stapt weer uit, bleek, bevend,
dreigend dat ik die woorden niet zal herhalen. Ik herhaal ze voor twee voorbijgangers
die ik als getuigen neem.
's Anderendaags word ik weer ontboden in het kabinet van den onderzoeksrechter,
die mij ondervraagt over mijn doodsbedreiging tegen den wetsdokter. Hij wijst mij
met vreemde vriendelijkheid op den ernst van zulk vergrijp. Ik verzeker hem dat er
van doodsbedreiging geen spraak is geweest. Hij houdt daar geen rekening mee.
Opeens begrijp ik dat hij mij voor gek houdt ofwel voor gek wil houden en zoo van
mij af komen. Ik zeg te veel. Ik waarschuw hem dat ook die uitvlucht niet baten zal,
het proces zal doorgaan of er zullen werkelijk doodsbedreigingen van komen met
de dooden er bij. Vijf minuten later word ik geboeid en in een ratelende donkere kar
naar de gevangenis gevoerd.
Daar mompel ik somber tot den zoon van Tist De Keyzer en zatte Trien. Gij hebt
uw verdiende loon. In plaats van in uw hutje te blijven, zachtmoedig gelijk Tist,
gelukkig gelijk Trien en met uw medelijdend misprijzen voor de edeldoeners, hebt
gij er gemeene zaak willen mee maken, rijk en deftig trouwen, niet schorseneeretende
kinderen kweeken ter eere Gods en een gevierd kunstenaar zijn. Jaja, mijnheer Hox,
kunstschilder, nu zijt gij gearriveerd.
Trotsche opstandigheid stijgt mij naar het hoofd gelijk dronkenschap en verdubbelt
mijn kracht. Ik zie de dwaasheid in en ben er gelukkig om. Ik geneer mij niet meer.
Er komt 's namiddags een andere wetsdokter, een zenuwspecialist. Hij komt zoowaar
mijn verstand testen. Ik houd hem voor den aap zooals de cipiers en den directeur
van den amigo. Intelligent en vertrouwenwekkend spreekt deze bejaarde man over
mijn werk dat hij kent, maar nogal revolutionair vindt. Hij heeft het vooral over den
geest, begrijpt u, meneer Hox, wat u er mee bedoelt. Ik maak hem wijs dat vader de
vallende ziekte had en moeder aan haren arm een
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wondje dat nooit dicht ging, dat ik de maatschappij haat en daarom anarchist ben.
Ja, zegt hij, de schilders allemaal zoo een beetje. Zeker, maar ik ben het niet gelijk
de schilders, ik meen het. En ik steek een tirade af, die ik werkelijk meen. O dokter,
beklaag nooit degenen die stelselmatig op den zelfkant van de samenleving loopen
en er niets willen mee te maken hebben, beklaag nooit de vagebonden, de zwervers
achter hun karreken, de gekken zooals ik die hun verstand niet willen gebruiken,
want zich vrijmaken van alles en de weldenkenden trotseeren, dat geeft een geluk
dat de deftige menschen nooit zullen begrijpen. Ja, zegt hij, er bestaan zulke asociale
menschen. Asociaal, roep ik, zeg maar antisociaal, als ik vrijkom laat ik het parlement
in de lucht vliegen en het jaar daarna weer een ander groot gebouw, ik heb mijn
richting gevonden en denk maar niet dat ik gek ben, daar zit een geluk in geborgen
dat ik u helaas niet kan doen begrijpen omdat u nu eenmaal gansch uw leven in het
gareel van de weldenkendheid hebt geloopen. Indien u het aflegde zoudt u het gevoel
hebben van iemand die naakt op straat te schande loopt, maar wij hebben dan het
gevoel dat dit pas de waardige, vrije, menschelijke toestand is.
Waar ik ja of neen moet antwoorden, kies ik het bezwarendste. Heb ik wel eens
hoofdpijn? Ja. Een zachte langdurige of felle steken? Felle steken! Soms om zot te
worden. Bij het afscheid dreig ik dat het toch niet zal baten mij krankzinnig te
verklaren en op te sluiten, want een ongeluk is gauw gekomen.
Aan den anderen kant van de tralies strijdt de tijgerin, mijn vrouw. Zij snort per
auto naar Jan Vergiet, met Jan naar de wetsdokters, den onderzoeksrechter, den
advokaat, redacties van bladen waarvoor ik gewerkt heb, beheerders en eigenaars
van die bladen, Onckeloms, van Kersavond. Goede propaganda, zegt van Kersavond,
hij moest al lang zoo iets gedaan hebben, alle groote schilders doen zoo eens iets.
Als het moet zal Leontine bij den koning geraken. Telkens wanneer zij mij komt
meedeelen hoe ver zij al staat, lacht en straalt zij trotsch om mij op te beuren. Wacht
maar, jongen, dat krijgen ze op hunnen neus terug, de deugnieten, we zullen ze
hebben. En ik spring op, roep, zing, kraam verliefden onzin uit. Zwijg, zot kalf, kirt
ze verliefd en be-
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schaamd, moeten ze denken dat ge zot zijt, ze vragen mij nu al of ge den laatsten tijd
niet zonderling deedt. Nog word ik niet ernstig. Ze doet alsof ze weggaat, maar komt
bruusk terug met fonkelende oogen, woest en trotsch. Hou op, ge moet nog laten
zien wie ge zijt en wat ge kunt, ze weten het nog niet, ik heb er zelf veel jaren voor
noodig gehad, maar nu weet ik het, uw werk is prachtig. En ik juich: Tineken is
bekeerd, Tineken vindt mijn werk goed, Heer, laat nu uwen dienaar uit de gevangenis
gaan, want haar oogen hebben de kunst aanschouwd.
Veertien volle dagen zit ik in de gevangenis. Ze noemen dat intimidatieopsluiting.
Dan laat dezelfde rechter die mij heeft doen opsluiten wegens doodsbedreiging, mij
vrij, alhoewel ik hem zeg dat ik dit ten einde toe zal uitvechten, al moet het levens
kosten. Hij wil niets hooren, mij niet laten uitspreken, hij verontschuldigt een gevoelig
kunstenaarsgemoed dat zich uiteraard licht vergaloppeert en van kwaad komt erger,
maar enfin, die droeve zaak vol misverstanden heeft hiermee haar beslag gekregen
en ik moet van mijnen kant ook begrijpen dat de eer van een dokter als Floren en
van de wetsdokters niet zoo maar mag aangetast worden. Wederom verzeker ik hem
dat de opsluiting juist het tegenovergestelde heeft bereikt, dat ik nu eerst die eer
voorgoed ga aantasten, de knoeiers publiek in hun hemdslip zetten, maar wederom
hoort hij het niet, wenscht mij het beste en als ik een paar dagen rust neem zal ik die
zaak kalmer inzien, dat staat vast.
Buiten word ik opgevangen door Leontine, Jan Vergiet en Door Onckeloms. Door
dien ik zoolang niet meer heb gezien, Door die met Leontine het land op stelten heeft
gezet, Door die bij Jan Vergiet ‘het feest der bevrijding’ komt meevieren. Het eerste
glas stoot hij met gestrekten arm tegen het mijn alsof 't kristallen servies er aan moet
en hij drinkt ‘op onze oude vriendschap’. Hé? Ze is gebleven wat ze altijd geweest
is. Zijn edel gemoed heeft niet veel cocktail noodig om te spreken, het is diep
omgewoeld. Hij ziet van langsom rooder en gelijkt al meer en meer op een gorilla.
Ik meende dat ik de wereld een beetje kende, maar 't is niet waar, zucht de
rechtschapene. Hij die eerlijk is tot op een tiende van een centiem, voor geen honderd
millioen zou liegen en letterlijk alles veil heeft voor zijn beginselen, kan niet begrijpen
wat
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wij voorgehad hebben met die dokters en advokaten, hij wil per se hebben dat wij
overdrijven, hij houdt zijn voorhoofd vast tot teeken dat hij er niet bij kan.
Jan Vergiet zelf sympathiseert met hem binnen het uur, hij die met J.B. Shaw
domheid een schande noemt en letterlijk paf staat over zooveel naieviteit bij een
zakenman, die toch in het volle leven staat. En die Floren gaat naar de kerk, vraagt
Door, hé? die gaat te communie? Hoe is dat mógelijk? Hebt gij het gezien? Ik versta
dat niet! Hij kijkt wanhopig rond of er dan niemand is die dezen kelk van hem kan
wegnemen en hem verzekeren dat de wereld niet zoo slecht is als men hem hier wil
wijs maken. Jan Vergiet ziet er hem de meest gematigde en wijze uit. Meneer Vergiet,
vraagt hij kinderlijk, gij komt zeker veel tegen in uw beroep, maar wat hoor ik hier
allemaal, zeg mij eens serieus, zijn er dan geen fatsoenlijke menschen meer in de
wereld? Droog antwoordt Jan dat er inderdaad sedert lang al geen meer zijn, want
de advokaten hebben nooit gedeugd, zij kunnen zelfs niet in den hemel komen, en
de brouwers en de schilders deugen nu ook al niet meer en dat waren de laatste goei.
Het woord schilders rijt bij Door een andere wonde open, het brengt hem op
Rottiers. Als christen mag hij geen kwaad spreken, dus vermijdt hij zorgvuldig den
naam te noemen en te zeggen wat hij over hem weet, maar het moet in elk geval heel
wat meer zijn dan ik destijds heb vernomen van het vrouwke des mystieken meesters,
want het heeft zijn opvattingen over de Eikel en mijn werk onderste boven gekeerd
en daar is veel voor noodig. Lang vóór Leontine hem kwam mobiliseeren om mij uit
de gevangenis te krijgen, daar legt hij goed nadruk op, toen hij er dus van overtuigd
was mij nooit meer te zullen zien, moet hij in de Eikel op tafel geslagen hebben. Hij
herhaalt in monumentale rechtschapenheid woordelijk zijn verklaring. We zijn
christen menschen. Hé? Ik ben uw man voor al wat ge wilt doen voor de christene
kunst. Maar 't eerste gebod is de christelijke naastenliefde en 't moet hier gedaan zijn
met den laster en den nijd. Beziet u eigen! Hé? Die mij moet verstaan, die verstaat
mij. De Eikel, en ik mag dat nederig zeggen, is een eikske geworden. Hé? Welnu als
er nog één durft den
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vinger uitsteken naar René Hox, ik noem naam en toenaam, zal ik dat eiksken
uittrekken en er mee op zijnen kop slaan.
Jan schatert. Ja maar, brouwer, met eikskens op den kop slaan is ook geen
christelijke naastenliefde hoor.
- En waarom niet? Christus heeft de kooplieden wel met een zeel uit de kerk
geranseld. Hé? Ik zeg u eens en voorgoed, René, gij zijt mijn zoon. 't Is spijtig dat
ge niet meer gelooft, maar ik ben fier op u, punt. Hé? en 't ander, daar bidden we
voor, al jaren, en elken dag. Laat den advokaat maar glimlachen, hij zal wel zien.
Kom doe santé met mij en zwijg.
Ik zwijg niet, ik heb ook gedronken. Ik verdedig tegen hem mijn geloof. Mijn
geloof is zoo groot als het uw. Ik geloof in de liefde, ik geloof in de vriendschap, ik
geloof in de rechtschapenheid en den goeden wil.
Volgens den verzoenenden Jan zijn we allemaal van het geloof van de deftige
menschen tegen de deugnieten, 't is al eender wat voor. Om die woorden waar te
maken, moet hij van Door hier ter plaatse beloven van nu af mijn proces in handen
te nemen, met kracht door te drijven en te winnen. Opdat we weer weten dat we niet
in een land van bandieten wonen. En Jan neemt dat aan op twee condities. Hij mag
de zaak op zijn manier een oplossing geven die het rechtsgevoel bevredigt en Leontine
en René moeten van vandaag af rust nemen en in die zaak niets meer doen.
Zijn bemoeiing is overbodig. Den dag na mijn terugkeer uit de gevangenis rijdt
Floren 's morgens op ziekenbezoek. Als naar gewoonte begint hij met den verste.
Hij moet zijn auto op den eenzamen steenweg laten staan en honderd vijftig meter
modderigen karreweg te voet doen. Na visiet aan de hoeve ziet men hem in den auto
stappen maar hij vertrekt niet. Een uur later stuurt de boerin haren kleine, een ventje
van zeven jaar. Hij meldt dat meneer de burgemeester zit te slapen. De vrouw gaat
zelf zien en meneer de burgemeester is koud. Vrede zij meneer den burgemeester.
Hij vertegenwoordige hierboven zijn familie. Zonder den last die ik hem heb
aangedaan en zonder zijn woede omdat ik vrijgelaten werd, zou hij misschien wel
nog tien jaar hebben kunnen leven. Meer zeker niet. Hij heeft bijgevolg slechts weinig
jaren terugbetaald voor de vele die hij mijn kind

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

387
heeft ontnomen. Voor één enkel woord of gebaar van menschelijkheid zou ik hem
waarschijnlijk alles hebben vergeven, nu betreur ik niets. Hij heeft bij al zijn zieken
gegrinnikt dat die verver in de doos zat en er niet gauw meer zou uitkomen. Nu zit
hij er zelf in en hij zal er nooit meer uitkomen. Meer goeds kan ik over dezen doode
niet zeggen(1).
GERARD WALSCHAP.

(1) Uit den roman, Ons Geluk, die in het najaar bij P.N. Van Kampen en Zn. te Amsterdam
verschijnt.
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Spiegel der zee
De Leie
En over dezen erfelijken weemoed
beschijnt mij 't land waar gij geboren zijt,
de Leie met haar serafijnschen deemoed,
haar blonde en broze aanminnigheid.
Een kind staat voor het rimpellooze water
en denkt aan 't strand van zijn geboortestad,
aan kruivend golfspel en het staêg geklater,
en weet plots 't wonder van een roerloos blad.
't Mirakel van de stilt heeft zich voltrokken,
een nieuwe droomer staat in 't aardsche licht,
gereed om zich te geven aan 't verlokken
van al wat onder 't beeld der dingen ligt.
Een kleine jongen wandelt door de graven
bij 't oude kerkje langs den oeverrand,
hij spelt de dooden, die hun namen gaven,
en eensklaps heft hij een verschuwde hand.
Wat nimmer nog de levenden vermochten:
te binden aan wat is wat niet meer is,
vangt bij hem aan, en sinds dien nanoen zochten
zijn oogen steeds den zin der duisternis.
Het regent en een jongen zit te lezen
in 't Leielicht dat door de wolken zeeft,
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soms kijkt hij op met blij verwonderd wezen
naar de eerste zwaluw, die voor 't venster zweeft.
Hij ziet den vlasgaard op den molenkouter,
hoort 't stampen in de olieslagerij,
hij ruikt het vochtig palmhout en wordt louter
verteedering en legt het boek terzij.
Zijn tante vraagt opeens: ‘Kent gij den schrijver?
Soms komt hij hier, wij breien al zijn goed,
hij woont over de Leie bij den vijver,
hij is al oud en heeft een paardevoet.’
Een boek ligt op een stoel, begint te leven,
een wonder wezen, waaruit licht opgaat,
het heeft zich boven stof en greep verheven,
bezit voortaan een hart en een gelaat.
Dan, als een kind dat iemands naam wil vragen,
bedeesd en argeloos maar tevens blij,
zoo naêrt de knaap het boek om stil, met tragen
verschroomden blik te droomen: ‘Wie is hij?’
De woorden van zijn tante blijven haken,
hij ziet een man, een inktpot, een wit blad,
maar nog blijft vreemd hoe men een boek moet maken,
dat groeit tot leesbaarheid uit troebel klad.
En nimmer ging de knaap den schrijver zoeken,
het land van Over-Leie bleef een droom.
Maar telkens vóór het schrijven van mijn boeken
zie ik een vijver met een treurwilgboom,
een witte bank er onder, en in 't beven
der waterbries een rustig, helder blad,
een kleine tafel, waarop werd geschreven
door één, die de oogen van mijn moeder had.
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De broeder
Ik werd een vreemde in de vertrouwde sferen,
toen ik mijn stad in herfst en sluimer vond:
het donker huis, mijn overjaarsche kleeren,
de grijze zee, het parkloof op den grond.
De poëzie van blauwgekafte boeken,
die 's avonds bij de lamp zoo glanzend zijn,
de vreugde op school een nieuwen vriend te zoeken
vervingen niet mijn onbestemde pijn.
De schemeringen werden mijn geheugen
de straatlantarens trossen zonneschijn,
ik zwierf eenzelvig door mijn goede leugen
en kwam ik thuis, ik vond er alles klein.
Mijn vader sliep reeds, hij moest 's nachts op ronde,
mijn moeder sneed het steedsche, witter brood,
ik voelde mij de ver van huis gewonde
maar ging meteen voor 't eerst aan thuiszijn dood.
Soms kon ik bitter in een hoek gezeten
de keuken overschouwen zonder woord,
geen mensch had mij een booze daad verweten,
toch was ik droef als had ik iets vermoord.
Het broodmes kon ik strak en stom bestaren
en eensklaps opzien naar mijn moeders borst,
om dan bezweet, de handen in de haren,
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beschaamd te zijn om wat ik droomen dorst.
Er komt een tijd dat moeders niet meer baten
om troost te zijn voor kinderlijk verdriet,
en elke jongen voelt zich eens verlaten,
zegt wat hem kwelt zelfs aan zijn vader niet.
Het is in schreien dat wij moeten scheiden
van de eerste huls, die onze kern omsloot;
het is in pijn, maar pijn van langer lijden
dat onze jeugd vaarwel zegt aan den schoot.
Wat fluistren was en tasten naar de woorden
rijpt eensklaps tot een eigen stem en lied,
het vindt zijn lijn langs onvermoede akkoorden,
maar scheiden zonder weemoed kan men niet.
Zoo 'n avond, broer, zijt gij tot mij gerezen,
ontdaan van voornaam en onnoozelheid,
gij werdt de winde, die mij mocht genezen
en mij ontsmetten van mijn eenzaamheid.
Wie weet wat slapen is, twee menschen samen,
die moe zijn en slechts warmte voor elkaar,
met vóór den nacht het murmlen hunner namen
en in de rust het geuren van hun haar, hij kent de zekerheid dat in hun leden
wat nimmer wijkt, tenzij wellicht bij dood,
zich mengen wil met nieuwe teederheden
en droom gaat worden in zijn bedgenoot.
Zoo waren wij verinnigd sedert jaren
in 't smalle bed, waarin uw kind thans ligt
gij naast den muur, terwijl ik nog kon staren,
soms met wat maneschijn op mijn gezicht,
over mijn hand, die talmde langs uw kleeren,
gevouwen op den stoel bij 't raamkozijn,
tot ik me dekte om mij naar u te keeren
en dicht naast u uw ouder broer te zijn.
Dien avond in October was het duister,
de laatste tram reed bellend door den mist,
en boei kloeg zoemend boven 't zeegefluister,
ik had verdriet maar dacht niet dat ge 't wist.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

392
Verbaasd hoorde ik u snikken aan mijn zijde,
gij drongt uw hoofd tegen mijn schouder aan;
ik zweeg, doch in de stilte van belijden
werd ik door blijdschap eensklaps aangedaan:
Het wedervinden van twee eenzaamheden
in 't zelfde vleesch, onttrokken aan het licht,
want er is land, dat wij maar pas betreden
achter de grenzen van ons aangezicht.
En sedertdien tracht ik met toeë oogen,
het strompelen te volgen van elk hart,
een broer te zijn in zwijgend mededoogen
maar met in mij den krop van alle smart.
KAREL JONCKHEERE.
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L'épreuve de l'eau
Aan Herman Closson.
Droefheid, in het diepste van de dingen,
als het regent, soms, heel zelden maar,
's nachts, op kamers met herinneringen,
droefheid onder mooi gescheiden haar,
's winters, als er stemmen, stemmen zingen,
in de stilte - ach! van waar, van waar?
Droefheid zonder snik of handewringen,
talmend als een artistiek gebaar,
maar met binnen blikken zwaar van kringen,
droefheid van zoveel alleen-zijn zwaar,
waarvan oude, vreemde huizen zingen,
's nachts, als 't regent, 's winters, zelden maar.
Droefheid, droefheid, om de schoonste dingen,
als na anderer groots speelgebaar
wij alleen zijn weer... herinneringen!...
steeds op kosthuis, altijd kluizenaar,
en aan óns werk werken, woorden wringen,
en plots snikken: wàt is 't alles waard?
JOHAN DAISNE.
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Aan mijn vrouw
Gij zijt mijn angst en mijne weelde,
de schaduw op mijn aangezicht
gij zijt het vuur dat mij verteert en
mij verlicht.
Zal ik u danken om dit licht
met woord en rijm op trage maat?
zal ik u noemen: zon, gedicht
of toeverlaat?
Gij zijt de duur van mijn bestendigheid,
de breede rust die in mij vaart
gij zijt de trage loutringstijd
die rijkdom gaart.
Gij zijt mijn rust en onrust beide,
verweer en spiegel van mijn angst
gij zijt de dood, de lang verbeide,
die mij omhangt.
PAUL VAN KEYMEULEN.
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Aan vader
Ik ben uw zoon al geef ik andre namen
aan kind en vogel, ruimt' en tijd,
al staat een wereld tusschen u en mij,
een wereld houdt ons samen.
Al slaat mijn bloed op andre maten
van pijn en kwelling, woord en rijm
en zoek ik rustloos het geheim
aan deuren en aan ramen:
Ik ben uw zoon, al lijden wij niet samen
aan liefd' en leven, vrouw en dood,
we kunnen aan éénzelfden nood
elkaar vermannen, en beramen.
PAUL VAN KEYMEULEN.
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Ik ben en ben niet meer
Ik ben doorhuiverd van uw jongen zoen,
ik ben doorwond van uw onaardsch gefluister,
ik ben verblind van uwen zachten luister,
ik durf mijn oogen niet meer opendoen.
Gij zijt een witte roos in regen-groen,
uw handen blijven aan mijn wezen geuren,
gij zult met mij uw paradijs verbeuren,
ik durf mijn lippen niet meer opendoen.
Gij blijft geheim als een verkleurd blazoen,
al komt gij mij steeds nader, zijt gereeder;
ik ben en ben niet meer, word veel te teeder,
ik durf mijn armen niet meer opendoen...
MARCEL COOLE.
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Mijn hand
Mijn hand, mijn hand, o zachte, jonge wind,
die door het landschap huivert van uw haren,
en langs uw oorschelp daalt, uw keel bemint,
en daar nog toeven kan, na zooveel jaren.
Mijn hand, mijn hand, o warme, diepe zoen,
die schemer zaait in uw wijd-open oogen,
en krank u maakt, en zonder mededoogen
den laatsten bloesem zoekt die schuilt in 't groen.
Mijn hand, mijn hand, o vreemde, teedre dood,
die tweemaal sterven doet na tweemaal leven,
die in uw kreet een dronken lied kan weven,
maar vàst het stuur omknelt van onze boot...
MARCEL COOLE.
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Socialisme
Socialisme, dagelijksch brood,
mannelijk woord dat in mij blijft zindren,
stem van mijn vader, kreet van mijn kindren,
bron van mijn leven, doel van mijn dood.
Socialisme, leidende leest,
lokkend signaal van mijn prilste beginnen,
diepste geheim van mijn eerste beminnen,
sprong van mijn hart en vlucht van mijn geest.
Socialisme, klank van mijn lied,
altijd geweest en nimmer vergeten,
altijd gevoeld en altijd geweten,
altijd verleden en immer verschiet.
Socialisme, drang van mijn daad,
flitsende vonk van al mijn gedachten,
koppige wil van gansch mijn betrachten,
pen en dolk van den dichter-soldaat.
Socialisme, krachtig en kuisch,
klop van mijn bloed en greep van mijn handen,
loutrende vlam van mijn ééuwig branden,
Socialisme, kruis in mijn huis.
MARCEL COOLE.
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Toen stierf het woord
Toen stierf het woord,
Dien nacht waarin de bloed-besmeurde aarde
Een nieuw geslacht van moordenaren baarde,
Toen stierf het woord.
Toen stierf het woord,
Dien nacht waarin de Machten die hen droegen,
God's Zoon opnieuw vast aan het kruishout sloegen,
Toen stierf het woord.
Toen stierf het woord,
Dien nacht waarin een wereld ging verloren,
Door Geloof en Hoop en Liefde uitverkoren...
Toen stierf het woord.
K.H.R. DE JOSSELIN DE JONG.
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Twee brieven uit ‘De overnachting’
De schrijver Justus Breevoort poogt zijn jeugdliefde Line Brose te bevrijden van
haren echtgenoot, den uitgever Marcel Tuyl, aan wien ze gebonden is door een zeer
decadente, op zelfvernietiging gerichte band, in een vorige brief, ter onderscheiding
van de liefde, die haar aan Justus koppelt, X genoemd en als doodsverlangen
gekarakteriseerd. Line heeft vroeger de hand van Justus geweigerd, omdat ze, door
een dubbelliefde verward, niet kiezen kon tusschen hem en den inmiddels gestorven
Egbert.
De brief van ‘Line’ werd geschreven door Jeanne Van Schaik-Willing, die van
‘Justus’ door S. Vestdijk.

Line Tuyl-Brose aan Justus Breevoort.
Amsterdam, 18 Augustus 1937.
Justus,
Je brief bewijst eens te meer, dat eerlijkheid in de liefde niet te pas komt. Het is
een oude wijsheid en mijn dienstmeisje Nelly, die Zaterdagsavonds haar fortuin zoekt
in de ijssalons onzer binnenstad heeft kennelijk meer verstand van deze zaken als ze
haar vrijer met leugens om den tuin leidt en daardoor aan zich bindt, dan ik, die
wezenlijk geloofd heb met jou te kunnen spreken als met mezelf in mijn eerlijkste
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oogenblikken. Aan den éénen kant had ik kunnen zeggen, vergeef het me, dat ik je
intense vraag naar waarheid om den hoek van het beukenlaantje niet beantwoord heb
met een in verlokkende kirlachjes gekleede improvisatie. Aan den anderen kant mag
je uit mijn verwaarloozing der liefde-dynamiek misschien afleiden, dat ik het spel
niet wenschte en tot in het diepst van mijn wezen doordrongen was van den ernst
der huwelijksmoraal. Hoe het zij, ik zit met je brief in mijn handen en lach als een
boer die kiespijn heeft om deze, bij gebrek aan partner tot monoloog veroordeelde
scènes van jaloerschen minnaar. Wat wil je eigenlijk? Dat ik op het wachtwoord let
en inval om samen met jou mijn man te bekladden of belachelijk te maken? Zullen
we samen een ‘comedia dell' arte’ opvoeren en soms aardige tafereeltjes bedenken
met jou in de kast of onder het bed als de echtgenoot thuiskomt, liefst met Nelly als
kamerkatje verkleed als mee-intrigeerende vertrouwelinge? Ja, wat wil je? Op dit
plan is er immers niet met je te praten, Justus, terwijl ik, me dunkt, en eigenlijk spijt
het me, dat ik het gedaan heb, je goed duidelijk heb gemaakt, dat het leven, dat ik
met Marcel leid, geheel afgescheiden van de vraag of ik me gelukkig voel, altijd een
niveau heeft, dat verbiedt er over te railleeren op de manier, die jij je aanmatigt.
In mijn brief aan jou heb ik je trachten uit te leggen hoeveel strijd het mij heeft
gekost om mijn spontane jaloesie te overmeesteren. Ik had mij de moeite om daarmee
jouw belangstelling te winnen kunnen besparen, nu je heele brief doortrokken is van
jaloesie, die je laat tieren, wat zeg ik, die je koestert als een dwaas die weegbree zaait
in een violenbed.
De ongebreidelde jaloesie treedt wel het zieligst aan den dag, daar waar je niet
alleen tracht de persoon van mijn man te kleineeren, maar waar jij, notabene jij, de
schrijver met filosofische achtergrond, het hebt over de perversie van de natuur!?
Een natuur, die zich tegen zichzelf keert, is een in een andere definitie thuishoorend
begrip dan de natuur, waar we in het algemeen mee schermen. Maar afgescheiden
daarvan, waartoe is het noodig, nu ik mijn relatie tot Marcel gekenmerkt heb als een
gerichtheid op den ondergang, dezen goeden dood zoo in het verdomhoekje te zetten,
waar hij toch onmiskenbaar van dezelfde importantie als het leven is. Je
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kunt zeggen, het is makkelijker, prettiger, gezonder, fleuriger om bij den opbouw
dan bij den afbraak in het gevlei te komen, baker zijn is amusanter dan
doodkistenmaker, maar den ernst van het leven te stellen boven den ernst van den
dood, neem me niet kwalijk, dat heb ik steeds als goedkoope gemakzucht en als een
groote oppervlakkigheid beschouwd. Ook met een beroep op de zucht tot zelfbehoud
van de natuur kom je er niet omdat diezelfde natuur even zoo veel energie spendeert
aan de vernietiging als aan de schepping van haar creaturen. Eigenlijk moet ik je
zeggen, dat menschen die goed en terdege van de eindigheid van het leven en de
betrekkelijkheid onzer vermogens doordrongen zijn me liever zijn dan die anderen,
welke in ongetemperden overmoed leven alsof de eeuwigheid hun deel is, al moet
ik toegeven, dat deze laatsten meer tot stand brengen, wat dan, absoluut gezien toch
ook maar weer gaat zoover als het gaat. De menschen als Marcel, die zich door de
illusies van het leven niet laten foppen en die daar hun eer in stellen en die de vrouw
die ze liefhebben hiervoor trachten te behoeden, zij het met middelen die pijnlijk
zijn en misschien wel wreed, zie ik in hun melancholiek realisme als ootmoedig en
op een eigen wijze vroom. Maar hoe vreemd, dat ik deze redeneering tegen jou moet
houden. Juist tegen jou, die immers het idealisme in een man als Egbert was ontgroeid
en er scherper stelling tegen nam dan ik. Want dat is het hem juist. Hoezeer ik ook
in deze jaren Marcel ben gaan begrijpen en hoogachten, hoezeer ik dankbaar ben
voor zijn leiding, van nature ben ik eigenlijk een kinderachtig wezen en heb ik een
soort geeuwhonger naar idealen. Dat was het, wat me vroeger in Egbert heeft geboeid,
dat is het, waar ik als een geheime zonde altijd opnieuw in verval. Men zou bijna
zeggen Marcel's levensstijl is niet heelemaal aan mij besteed, ik ben er te onbeduidend
voor. Ik heb een blozende, gezonde buurvrouw, bij wie ik een doodenkele keer een
kopje koffie drink als ik zeker weet, dat Marcel er niet is, want ik zou me geen raad
weten als ik hem en mevrouw Korpse samen in een kamer had. Als ik daar zoo zit
en verhalen aanhoor over Sinterklaas of versierde stoelen bij de verjaardagen van
haar kroost, dan ben ik jaloersch en verbeeld me, dat wanneer het noodlot geen dingen
van andere orde voor mij had bestemd door
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Marcel op mijn weg te voeren, ik volkomen gelukkig had kunnen zijn in een
vriendelijk, vroolijk, burgerlijk bestaan (misschien is dat het bloed van mijn moeder
dat me dwars zit). Wanneer ik je beken, dat ik boven den geur van mevrouw Korpse's
lekkere kopje koffie wel eens spijtig ben over de zelfkwellingen, waartoe ik aan de
zijde van Marcel ben gedoemd, denk dan alsjeblieft niet, dat ik meehuil in het koor
van het hoofd schuddende familieleden, die het toch zoo erg vinden, dat hij zijn eigen
paden bewandelt en helaas ook niet, excuseer me, met jou, die wat weerslag van een
levensbeschouwing is tot psychopathia sexualis terug wil voeren. Niets geen
psychopathia sexualis, ons leven is, afgezien van de interpretatie, die we de
verschijnselen toekennen, zoo natuurlijk en normaal als dat van een ronden melkboer
met zijn melkboersche.
O Justus, hoe heb je je zoo kunnen verlagen dat je, nu je beweert van me te houden
en nu je zelfs het cardinale punt aanroert, waar al mijn levensstrijd zich op
concentreert, hetgeen je door mijn flauwte bewezen werd, hoe heb je je zoo weinig
vriend kunnen toonen door me den ernst van je inzicht, door me je waardevollen
raad te onthouden! Wat heb ik aan de overwegingen van een jaloersch minnaar, zelfs
als deze jaloersche minnaar Justus Breevoort heet, als hij zijn denkkracht uitschakelde
en in opperste egocentriciteit geen aandacht had voor mijn moeilijkheden? Moet ik
dat denkwerk alleen volbrengen? Moet ik dan alleen X en liefde tegen elkaar afwegen?
Maar dat niet alleen, ook plicht en verantwoordelijkheid en trouw?
Dacht je nu heusch, dat het mogelijk was om mijn mantel en hoed van de kapstok
te nemen, een kaartje te koopen naar Parijs en me bij je te nestelen, al begint alles
in mij te tintelen als ik aan dat huis van jou denk? Want al ben ik heftig geweest,
Justus, het kost me zoo weinig moeite om je ook dezen wat beleedigenden brief te
vergeven, omdat hij toch zoo heelemaal jij is en eigenlijk van je liefde getuigt en
omdat ik immers van je houd om je volledige menschelijkheid met fouten en al,
zoodat ik eigenlijk ook je fouten niet zou willen missen en omdat, wanneer het anders
geloopen was in het leven en ik werkelijk jouw vrouw had kunnen zijn, zoo heerlijk
had kunnen glimlachen om je feilen. Ik mag
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hier niet op doorgaan, want als ik me hieraan overgeef, kan ik niet meer denken aan
de onderwerpen, waaraan God me nu opdraagt te denken, zoomin als iemand, die
ligt te zonnen in de luwte van het struweel op een eilandje van de plas en tegelijk
snoept van bramen, die naast zijn hoofd groeien, kan denken aan den dood, al dreigt
die op een meter afstands in de diepte van het water. Ik heb me vanochtend, toen ik
besloot je te antwoorden, voorgenomen om geen bramen te snoepen vandaag. Adieu,
dus mijn lief, voor enkele uren...
Wat zei ik ook weer? Ik kon onmogelijk mijn mantel van den kapstok nemen en
de deur achter me dichtslaan? Nee, natuurlijk kan dit niet. Wat zou er van Marcel
worden? Niemand, behalve ik, weet hoe met hem om te springen, hoe hem te
verzorgen. Dat wat jij zegt in je brief, dat ik als een verpleegster om hem heen ben,
is wel eenigszins waar, alleen is het fout, dat je in die functie iets minderwaardigs
ziet. Het hoort bij de rol en arbeidsverdeeling, dat ik dit werk voor hem verricht en
hij is daar aan gewend en als zijn beschermster hem kwam te ontvallen zou hij
absoluut hulpeloos zijn. Niet alleen als particulier, maar ook als uitgever heeft hij
me noodig. Marcel is zóó, dat ik me wel eens verwonder, dat hij den weg weet in
zijn eigen huis. Dat is een beetje overdreven uitgedrukt, maar hij zou wel heel
machteloos staan te kijken als ik er niet meer was. En er is niemand die deze rol van
me zou overnemen. Niemand begrijpt hem, iedereen doet vijandig. Dat is immers,
ik weet niet of ik je dat verteld heb, de aanleiding geweest, dat wij elkaar gevonden
hebben, de van haat vervulde, volstrekt onbegrijpende, benepen houding van de
familie, naar aanleiding van een avontuur van hem, hij was toen nog heel jong, met
een zekere Catharine Teeuwen, - later schijnt dat nogal een beruchte figuur geworden
te zijn -, waarom men hem kleineerde en met vuil gooide, zoodat ik het niet langer
meer aan kon zien en weg ben geloopen, waarop hij mij achterna is gereisd. De
Marcel van tien jaar geleden was duizend keer, hoe zal ik het zeggen, gewoner dan
de Marcel van nu. Zijn wezen heeft zich in den loop van die jaren verbijzonderd,
verfijnd, minder dan ooit past hij in een botte samenleving. Hij zou zich zonder mij
tegen alles stooten en ook alles kapot stooten. De uitgeverij, het klinkt misschien
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pedant als ik het zeg, zou hij zonder mij in een half jaar om zeep helpen, wat toch
ook jammer zou zijn. En dat alles om de, objectief gezien, onnoozele reden, dat een
zekere mevrouw Tuyl houdt van een jeugdvriend, met wien ze gaarne zou willen
leven. Het is wel eens goed om de dingen in de derde persoon te zien. Ik tenminste
heb daar wel eens baat bij gevonden. De oneindige wijdte die de dingen hebben in
de eerste persoon krimpt aanmerkelijk samen als je deze transponeert in de derde.
En ik, die voel dat ik zou willen sterven voor een braam, vind Mietje heel belachelijk
als ze teveel waarde aan haar bramen hecht als daartegenover staat het behoud van
een mensch en een bloeiende zaak.
Logischerwijze zul jij me nu vragen, maar al die vrouwen dan, voor wie hij je bij
tijd en wijle verlaat, is tusschen haar niet één te vinden die jouw plaats wil innemen?
Ik weet het niet, ik weet alleen, dat deze vraag niet aan de orde is. Want als deze
vraag wel aan de orde was, zou ik Marcel's levenshouding zien als cochonnerie,
waartegen ik mij ten hevigste verzet. Marcel is niet een oppervlakkig flaneur, een
bon vivant, die van deze vrouw nipt en van gene vrouw schrokt, tot het hem verveelt
en voor wie zijn eigen vrouw, óf is iemand die het toevallig wat langer uithoudt dan
de rest óf wel die zijn huishoudster is om hem op te kalefateren als hij thuiskomt van
zijn escapades. Noch voor de ééne, noch voor de andere rol zou ik voelen. Maar je
vergeet, dat er een huwelijk is, dat is iets heel, heel anders, dat is een gedachten- en
gevoelsgemeenschap van waaruit het verdere levensmateriaal wordt verwerkt. Je
zou het kunnen noemen, dat ik zijn compagnon ben, die me verbonden heb om mede
te helpen zijn leven uit te werken, naar een programma, dat volgens zijn diepste besef
is opgesteld. Kan dan een mensch niet een programma alleen ten uitvoer brengen?
Jazeker, er zijn er die het kunnen, maar hiermee onthul ik een zwakte in Marcel's
karakter en dit keer hoop ik, dat je mijn vertrouwen niet zult willen misbruiken, er
zijn er die het kunnen, maar niet Marcel. Marcel kan niet alleen leven, hij kan zich
slechts verwerkelijken aan mij. Immers, o Justus, vergeef me als ik nog eens verval
in de fout van mijn vorige brief en tot de eerlijkheid van mijn diepste geweten afdaal
tegenover jou, omdat ik nu eenmaal jou zoo graag als getuige
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weet van mijn ziel, laat het me je toe mogen fluisteren, hij kan het slechts
verwerkelijken door mij te doen lijden. Wees niet te vlug verontwaardigd, Just, het
is wel eens meer in de wereld vertoond, dat het leed een verheven functie in het
bestaan vervulde! Het is ook wel eens meer in de wereld vertoond, dat een mensch
zijn bevrediging zocht in het leed. En nu is maar de vraag, nu dit leed voor mij deze
vormen heeft aangenomen, dat het me ondragelijk voorkomt, aangezien het mij den
eisch stelt om de groote liefde voor jou op te offeren, of ik mag versagen. Is het zoo
geredeneerd niet eenvoudig mijn plicht, huwelijksplicht om het over me heen te laten
komen en me over te geven? Was ik maar christelijk, dan wist ik, waar ik aan toe
was, dan stonden me ook de toovermiddelen der kerk ten dienste. Maar ik ben geen
overtuigd Christen en ik weet niet eens zeker of lijden tot redding van een
medemensch een eisch is, die de ethiek des levens me oplegt. Ik heb getracht me van
deze verschrikkelijke plicht te ontslaan door me ervan te doordringen, dat ik hier bij
een dilemma van belangen ben beland, dat mocht ik blijven om Marcel te redden jou
ten onder zou laten gaan, maar dit geloof ik zelf niet. Zonder het leed te onderschatten,
wat ik je aan zou doen als ik bij mijn afwijzende houding zou volharden, want het
is hetzelfde leed immers, waartoe ik mezelf veroordeelen zou, weet ik, dat jij de
kracht zult hebben je te handhaven. Jij kunt alléén leven, Marcel kan het niet. Dan
vraag ik me af: Maar kan ik het, dit offer brengen? Mijn eerste hartekreet is: Nee, ik
kan het niet, ik kan het nooit! En dan weet ik weer, dat ik dat niet beoordeelen kan,
dat geen mensch de kracht kan vademen, die hem op momenten des onheils ten
dienste staat en ook bedenk ik, hoe schuldbeladen ik me zou voelen, wanneer ik mijn
instinct zou volgen en deed wat elk moment elke vezel van mijn wezen mij gebiedt:
in den trein stappen en me in jouw armen storten.
Lieve Just, och toe, laat je egocentriciteit varen en zet Justus Breevoort, den diepen
doorgronder des levens in om mij te helpen. Ik kan dit probleem alleen niet aan, mijn
lieve liefste, heusch niet.
Line.
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Justus Breevoort aan Line Tuyl-Brose.
Parijs, 21 Augustus 1937.
Lieve Line,
Indien ik, al of niet naar conventioneele maatstaven gemeten, beleedigend ben
geweest in mijn laatste brief, wil ik daarvoor graag mijn excuses aanbieden. In het
gunstigste geval zijn deze excuses trouwens eveneens van zuiver conventioneele
aard. Het is zoo 'n prettige toon in onze briefwisseling, niet waar, die door jouw
lichtelijk aangebrand epistel is ingeleid. Je schijnt niet in te zien, dat deze verwijten,
onder verwijzing naar de befaamde hooggestemdheid der edele zielen, een al te
grotesker werkelijkheid verbergen. Om iets duidelijker te zijn: heb ik iemand
beleedigd, dan is het uitsluitend Marcel, en dit kan niet anders dan mijn bedoeling
zijn geweest, want ik haat en verafschuw deze Marcel, en wensch hem de dood toe,
en niet eens noodzakelijkerwijs in zijn bed. Door je mijn invectieven persoonlijk aan
te trekken vereenzelvig je je met hem op een wijze even pijnlijk voor mij als onteerend
voor jezelf. Ik speel hoog spel door de zaak zoo scherp te stellen als ik hier doe, maar
ik kan niet anders; ik heb, om te beginnen, geen lust om in eigen oogen belachelijk
te zijn. Moet ik soms ‘deelen’ met Marcel? Mag ik, met je kussen nog brandend op
mijn lippen, de weg der renunciatie beschrijden? (Tusschen kussen, deze kussen, en
andersoortige intimiteiten erken ik geen principiëel verschil, denk daaraan!) Is een
romancier, die alles begrijpt en alles billijkt, voor jou soms hetzelfde als een eunuch
met een literaire staat van dienst? Heb je eigenlijk wel eenig benul van deze dingen?
Line, ik moet je ernstig waarschuwen tegen een gespletenheid van ziel, waaraan
je dreigt ten onder te gaan. Beter dan mij in je val mee te sleepen kun je, dunkt mij,
mijn hulp aanvaarden bij het herstellen van de oude, zuivere toestand van je
meisjestijd, toen alleen de val van een alpenrots je nog bedreigde, en toen het begrip
‘overnachting’ nog een andere inhoud had dan nu je nachten, god betere het, ten
deele gewijd moeten zijn aan het draineeren van confidentieële vuilnis, het
omkoesteren van het waanzinnigste aller exhibitionismen, het bedienen van een
erotisch
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Liernurstelsel, waarbij de naaste belanghebbenden zich naar het hoofd grijpen. En
was het dit maar alleen! De ware reden waarom je brief me tot het uiterste gewond
heeft is niet gelegen in je, tot zekere hoogte nog aanvaardbare verdediging van je
huwelijk, maar in je verbazingwekkende tirade over de melkboer en de melkboersche,
waarbij men zich de buik zou willen vasthouden van het schateren, wanneer het niet
zoo in-droevig was. Want het eerste is interpretatie, woordenvloed, idealistische
praatnevel, tactiek eventueel, om mij uit mijn tent te lokken, - ik acht je nu tot àlles
in staat, - het tweede heeft, naar ik vrees, betrekking op nuchtere feiten. Ik vraag mij
af in welke levensstijl dit thuishoort: Justus Breevoort je liefde bekennen, hem naar
Den Haag laten komen, zijn brieven beantwoorden zoo innig en liefdevol, dat hij
zichzelf niet meer kent van geluk, - over de zoenen spreek ik nu niet eens, want
kennelijk deel je de zienswijze van mijn grootmoeder, die altijd zei: zoenen veegt
men weer af; al moet men misschien inderdaad een grootmoeder zijn om het zoo
physiologisch-onaandoenlijk te kunnen bekijken, - en tegelijkertijd, als de
eenvoudigste zaak ter wereld, de vurige minnaar op de hoogte te stellen van het
stoorloos doorfunctionneeren van wat diezelfde grootmoeder zich in haar nadagen
misschien nog maar vaag herinnerde, zij het dan ook, dat haar grootmoederschap
stond of viel met het voorafgaand uitoefenen dezer zelfde functie. Zeker hoort dit
alles met thuis in de levensstijl van Line Brose, zooals ik haar meende te kennen.
Deze essentieële verleugendheid op het stuk van het meest elementaire natuurrecht,
waarbij vergeleken de gezellige mythomanie van dienstmeisje Nelly kinderspel is,
gaat mij tegen de schreef zooals weinig andere hinderlijkheden des levens. Want
Nelly mag dan liegen en fantaseeren, zij maakt zichzelf tenminste niet wijs een hooger
wezen te zijn, wanneer zij Jan voor niets laat komen en met Piet in het struweel
kruipt.
De slotsom van een en ander is duidelijk. Zoolang de huwelijkssponde nog zulk
een onweerstaanbaar beroep op je plichtsgevoel doet, - ik neem tenminste aan, dat
het daarbij blijft, - kun je mij als minnaar in iedere denkbare schakeering, en als
mentor, en als geweten, en als normatief kereltje, afschrijven. Ik verdom het om ook
maar op eeniger-
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lei wijze deelgenoot te zijn van iemand die ik als een fluim beschouw; ik heb zelfs
met Egbert niet willen ‘deelen’, - behalve dan de gedeelde smart van zekere afwijzing
in de dagen toen je je reeds oefende in pijnlooze operaties op het mannenhart, - laat
staan met deze onwaarschijnlijke Tuyl, die bij Egbert vergeleken een praeraffaelitisch
gestileerde luis is. Dit is beleedigend en onwelopgevoed, dat weet ik; dit is zelfs zeer
uitdrukkelijk mijn bedoeling. Wanneer ik het woord ‘luis’ in den mond neem, spreek
ik tenminste klaarder taal dan wanneer ik van ‘taenia fascinata’ zou reppen (dat
beteekent lintworm). Je begrijpt het dus, niet waar? Kiezen of deelen, - en ik deel
niet. Ja, ik zal daar gaan deelen met een andere man! Krankzinnige veronderstelling.
Krankzinnig zelfs, wanneer het waar was, dat Marcel nog eenige erotische charme
op je uitoefende (god weet doet hij dat ook). Bigamie, in een meer algemeene
beteekenis, mag dan voor den man soms aangewezen zijn, voor de vrouw is het een
monstruositeit; daar zijn alle psychologen het over eens, voor zoover ik weet; en het
tegenargument: dat deze psychologen zelf mannen zijn, en dus voor hun eigen
belangen opkomen, hoeft niet de minste indruk te maken, wanneer wij een oogenblik
het oog laten weiden over de Oostersche samenleving en de historische en zelfs
bijbelsche eerwaardigheden der veelwijverij. Doch dit slechts terloops; zelf ben ik
sterk monogaam aangelegd, althans ten jouwen opzichte; in mijn geval is dit probleem
niet aan de orde. Het gaat nu alleen om jou. Kun je geen keus doen, dan zul je je
erbij moeten neerleggen, dat verschillen tusschen opvatting van ‘huwelijksmoraal’
een belemmering zijn gebleken, en in je violenbed zul je het voortaan niet alleen
zonder mijn weegbree moeten stellen, maar ook zonder de glinsterende spade, die
jou eruit wipt.
Grappig is, dat jij je op ‘philosofische achtergronden’ terugtrekt, daar waar ik
uitsluitend de stem van het hart wil laten gelden, - treffende omkeering van de
vroegere verhoudingen tijdens deze briefwisseling! Toen immers liet jij je hart
idealistisch of idyllisch uitstroomen, terwijl ik dijken van dialectische bespiegelingen
opwierp, om me door die stroom niet willoos te laten meesleepen. Tóen was ik nog
de sterkste van ons beiden, nu ben ik de zwakste. Maar
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dit houdt niet in, dat jij nu de sterkste bent, want als je zoo doorgaat, besta je
binnenkort in het geheel niet meer voor me, en kunt dus ook niet meer sterk of zwak
zijn ten mijnen opzichte.
Dat ik mij tegen bepaalde vormen van perversie keer, is niet hetzelfde als een
miskenning van de beteekenis van dood en ondergang. Je verwart enkele zaken. Ik
ben ervan overtuigd, dat de heer M. Tuyl heelemaal niet de dood en de ondergang
zoekt, doch enkel met deze grootheden coquetteert om macht over jou te kunnen
uitoefenen. Het bedorven kind vermomd als doodsengel, - het is niet voor het eerst
dat dit vertoond wordt, en wellicht heeft dit zelfs nog een diepere zin, omdat het
bedorven kind immers tot het leven geen toegang heeft en dus op den dood is
aangewezen. Maar van ‘doodsernst’ bespeur ik nu juist niets bij deze cabotin, die
hoogstens de kunst verstaat om jaren lang met een doodernstig gezicht een
weerzinwekkende rol vol te houden. Melancholisch realisme, - ai! Dat is het woord,
waarop de zuchtende menschheid zat te wachten, de groote ideologische vondst, die
ons de crisis en de kinderbeperking en de schotjesgeest en het oorlogsdrijven zal
helpen overwinnen! Sticht een vereeniging van melancholische realisten, en maak
Marcel eere-voorzitter, - voor voorzitter is hij te lui, - en laat een delegatie van
dezulken een krans leggen op het graf van Egbert van Rheenen, die warhoofdige
idealist, maar die tenminste een kerel was in zijn soort, en die zich dagelijks in zijn
graf omdraait om wat er van Line Brose is geworden aan de zijde van haar ronde
melkboer, die door het geheele menschdom ten onrechte voor een der meest spichtige
vampiers van Aubrey Beardsley wordt versleten!
Tot mijn onuitsprekelijke genoegen - en op deze humoristische noot wil ik eindigen
- zie ik, dat je de funeste invloed, die Marcel op je heeft uitgeoefend, waardig
geretourneerd hebt door hem ‘meer bijzonder’ en ‘verfijnder’ te maken. Hij heeft
jou verpest, - jij hebt hem een heel klein beetje terug verpest, - zoo vertaal ik deze
opzienbarende mededeeling. Verfijnder en bijzonderder, - dat lijkt mij inderdaad het
eenige wat nog aan hem ontbrak; en deze verfijning, van iemand die als
vertegenwoordiger van
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het meest parasitaire beroep van den aanvang af de Geest heeft gediend (de Geest,
volgens welingelichte philosofen zélf een parasiet, een parasiet op het leven), opent
de fraaiste perspectieven voor jullie kameraadschappelijke samenwerking niet alleen,
maar ook voor de vruchten, die deze samenwerking voor de maatschappij zal
afwerpen. Wij allen hopen, dat de uitgever Marcel Tuyl nog lang voor zijn
medemenschen gespaard zal blijven.
Om Gods wil, Line, kom tot jezelf. Dit is verschrikkelijk. Ik kan je toch niet gaan
ontvoeren? Of wil je dat? Sta je op het punt mij een teeken te geven? Ik houd op, ik
kan alleen nog dwaasheden neerschrijven; ik moet je niet meer schrijven.
J.
JEANNE VAN SCHAIK-WILLING.
SIMON VESTDIJK.
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De broeder van Hamlet
De derde monoloog
Het is een avond als een droom. Wit en wijd strekt de wereld van sneeuw, de wassende
maan staat als een stralende sikkel gehouwen uit het metaalblauw van den hemel en
een tallooze schare sterren overstroomt de sneeuwen aarde met kristallen en
edelgesteenten. De duisternis zelve flonkert als van een innerlijken gloed. Alleen het
water in de diepten is donkerder dan ooit, en enkele zware voetsporen loopen zwart
verloren. Een eenzame late gestalte schijnt verdwaald in al dat wit als een kleine
aandoenlijke musch, die den weg niet meer vindt.
Luisterend naar de stilte van den nacht en uitstarend naar het lichtspel van maan
en sterren en sneeuw, sta ik aan mijn venster tusschen hemel en aarde met de onrust
van mijn hart. Met mijn angst, die mij meer en meer opjaagt en verlamt terzelfder
tijd. Aan den hoek van iedere straat zou ik iederen voorbijganger willen uitvragen,
zou ik iedere gestalte die om den anderen hoek verdwijnt willen nahollen en naroepen,
maar meteen ben ik dan zoo moe en sta ik verslagen uit te kijken en te wachten, te
wachten op hem, die mij lief als een broeder was. Ik tel de dagen niet meer, dat hij
verdwenen is, zonder een teeken, zonder een spoor. Toch kan dit geen verraad van
onze vriendschap zijn. Wij hebben te dicht hart aan hart geleefd, wij kunnen elkander
nooit meer vergeten. Wat is er dan gebeurd? Waar is hij gebleven?
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De kleine verloren gestalte komt over de brug langzaam nader, moeizaam
strompelend, af en toe wegzakkend in de diepe sneeuw. Zij moet hier inderdaad
onbekend zijn, zij weet niet eens de richting links of rechts. Dan gaat zij ineens op
de straatlantaren af en leunt er tegenaan, in het schijnsel krijgt de man als den schemer
van een aureool om het hoofd. Hij haalt iets uit den binnenzak van zijn floddermantel,
houdt het in het licht en bekijkt het van nabij. Hij brengt iemand een boodschap. Hij
brengt iemand wie weet een geheime zoete boodschap. Nu steekt hij naar den kant
van de huizen over, tracht de nummers in het donker te lezen, blijft in de diepte vlak
onder mij daar staan. En ik hoor met een schok van schrik en verwachting mijn eigen
huisbel overgaan, vertrouwd en bevreemdend in den laten avond; ik hoor gedempte
stemmen, stappen die naar boven komen, een zacht dringend kloppen aan mijn deur...
en daar staat de vreemdeling vóór mij, meelijwekkend en beangstigend in zijn veel
te wijde kleeren die van hem niet zijn, mager en vaal, en met trekken zoo hard in
zijn wezen gekrast als was het in een oude schors.
Ik wil een zetel naar het vuur toe schuiven, maar hij bedankt met iets van een stroef
verweer in zijn houding en den klank van zijn stem. ‘Ik ben een emigrant’, zegt hij
gesloten. ‘Ik durf me niet meer wagen in wat warme gezelligheid. Na een uur sta ik
toch weer buiten, alleen, op straat - o neen, ik bedoel niets onvriendelijks, het is
immers niemand van u allen zijn schuld - maar dan is het leven nog kouder en
troosteloozer. Het is daarom maar beter, dat ik mij snel en voorgoed leer harden.’
En hij herhaalt het gebaar van daareven onder de lantaren, tast in zijn binnenzak en
strekt den brief in het licht naar mij uit. Mijn hart had het dadelijk goed geraden: de
boodschap is voor mij. Maar als ik naar uitleg wil vragen, weert hij mij weer af: ‘Ik
zal niets zeggen en ik weet trouwens niets. Ik ken u niet en ik ken den schrijver
hiervan niet. Ik moest u alleen maar dezen brief eigenhandig bezorgen - en wat er
niet in staat, kan ik u nog minder vertellen. En nu moet ik dadelijk weg. Overdag
ben ik in 't rumoer van de straten niet op mijn gemak, en 's avonds voel ik me niet
veilig. Ik ben al veel te laat, in de sneeuw komt een mensch zoo moeilijk vooruit en
mijn schoe-
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nen zitten niet goed; ik liep ook wat verloren in den doolhof van deze buurt.’
En dan is hij ineens, zonder afscheid, weer verdwenen, en laat mij achter met den
brief, waaruit de oud vertrouwde stem van den teruggevonden vriend op mij toekomt,
welbeminder dan ooit in dezen vreemden wederkeer:
‘Misschien was je nooit zoo dicht bij mij, als nu wij ver vaneen zijn. Misschien was
het leven mij nooit zoo lief, als hier in de intimiteit van den dood. En aan den anderen
kant heb ik nog nooit zoo rustig en zoo zonder eenige spijt den dood verwacht als
nu. Allicht begrijp ik het zelf niet, maar ik houd van het leven en ik ben ieder
oogenblik bereid om het met een gebaar van nonchalante drift weer af te staan. Niet
omdat er van het leven slechts zoo weinig overgebleven zou zijn: ik had het nooit
vermoed hoe weinig er maar noodig is om het leven schoon te maken, hoe verrukkelijk
het leven ook voor een asceet kan zijn... er was daar straks een vogel die voorbij trok
met in zijn vleugelslag een rhythme even volmaakt van gratie als die wals van Chopin,
en er is de goedheid, de vriendschap van een eindje sigaret. Neen, het is geen afkeer
van het leven en nog minder schrik voor den dood, geen onverschilligheid en nog
minder cynisme. Ik weet niet, of de verwarring in mijn hart nog te beschrijven valt
met de enge, preciese, eenzijdige woorden uit een vroegeren tijd. Ik weet niet, hoe
ik hier leef en vecht - ik, die mijzelf bij den wapenstilstand in '18 had gezworen,
nooit meer daaraan mee te doen. Ik ben hierheen gekomen, innerlijk verscheurd en
vastberaden terzelfder tijd. Vloekend, mijzelf en het noodlot vervloekend, en toch
ook uit eigen vrijen wil en zonder het mij te beklagen. Als dit soms mijn testament
mocht zijn, mijn vriend: ik beklaag het mij niet; het is een zware last, maar ik zal
hem dragen zoover als het moet. Wij kunnen niet meer doen waarvan wij droomden,
wij moeten doen wat het lot van Europa ons oplegt. Zoo kroop ik, ter wille van den
ouden droom van vrijheid, in dit hol. Ter wille van den ouden droom van
broederlijkheid, sta ik in deze loopgraaf en laad mijn machinegeweer. Maar ook als
wij overwinnen, triomfeer ik met een bitteren smaak van gal in den mond.
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Dat is de tragedie van den pacifist, wien niets anders meer overblijft dan op zijn beurt
het wapen op te heffen. Dat is het vreeselijk conflict voor den revolutionnair, die nu
zijn leven mag geven voor de verdediging der oude burgerlijke vrijheden. Ik verkeer
hier onder tientallen zulke jonge mannen, die allen hebben rondgeloopen met de
passie van een wereldbevrijdende revolutie... en nu naar hier gekomen zijn om ons
beetje democratie, ons handjevol democratie te helpen redden. Ik hoor wel, aan een
enkel woord soms, wat het voor hen beteekent al hun visioenen te mogen opbergen
om, met hun rug tegen den muur, niets dan dit laatste restje gewetensvrijheid te
beschermen. Maar zij doen het. Wij doen het allen hier, grimmig, verbeten, zonder
geestdrift, maar ook en vooral zonder wanhoop. Zelfs als men zijn lot verwenscht,
moet men het aandurven, mannelijk, en met iets als een verwoede genegenheid: gij
zijt mijn lot, en dus houd ik van u; ik zal mij in u realiseeren, als een beeld in den
harden steen gehakt. Want zijt gij hard, ik vrees uw hardheid niet. En zijt gij duister,
ik zoek in den donker mijn weg. Wie van het leven waarachtig houdt, die ducht de
desillusie niet. Nooit heeft een desillusie den grooten mensch weerhouden om verder
te droomen. De desillusie is onze losprijs voor allen menschelijken trots en durf;
alleen wie een droom heeft, kan ontgoocheld worden. En bovendien: er zijn desillusies
die vruchtbaar zijn, en smartelijk, jawel, maar heilzaam als een loutering. Ik weet
het maar al te goed, en soms kan ik het kreunen van mijn hart niet gansch bedwingen,
om wat er in dezen zinneloozen tijd verloren gaat, maar aan den anderen kant zie ik
de winst, de tragische winst - en den diepsten zin van het leven vindt de mensch op
den bodem van een tragedie. Geen treurspel, of het is vol onbegrepen droefenis, vol
majestueuse droefenis, en toch bevrijdend, en toch verheffend op het einde. Slechts
door onszelven te boven te gaan, realiseeren wij ons gansch - al weten wij niet, wat
het leven zal maken van onzen droom. Want het leven regeert den mensch.
Wij moeten ons aan het leven leeren overgeven. Niet aan zijn tegenstrijdige grillen
van dag aan dag, maar aan den diepen daimoon van het leven in ons. Wij moeten
ons niet laten drijven op den stroom der gebeurtenissen, maar den
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grooten geheimzinnigen adem van het leven moeten wij door ons eigen kleine leven
laten gaan. Dan neemt, als een wind, die adem mij op, en heft mij boven mijzelven
uit. Als ik mij zoo door het leven gestuwd voel, realiseer ik de grootheid van den
mensch, ook in mijn val, ook in mijn ellende. Vele nachten lang heb ik er tegen
geworsteld, dat ik weer in een loopgraaf zou gaan, ik heb er bij gevloekt dat ik niet
weer zou dooden, den eersten dag hier was het veel meer een worsteling met het
leven zelf dan tegen den vijand aan den overkant - en nu sta ik hier toch, en blijf hier
staan, en in al den nood van mijn ziel ontdek ik, dat ik in deze nieuwe schuld mijn
bestemming vind. En dat deze schuld en dit lijden geen ondergang zijn.
Telkens weer, als het leven mij neerslaat, erken ik des te meer de majesteit van
het leven. Ondanks al zijn hardheid en al zijn ongerechtigheid, ondanks mijn smart
en mijn opstandigheid bijwijlen, heb ik ontzag voor het leven, het onbegrijpelijke
leven, dat ons te boven gaat. Zoo eindeloos veelvormig en toch zoo spontaan en
ondeelbaar één is het leven, dat onze eenige zonde, waaruit alle ellende voortkomt,
altijd en altijd weer onze blinde eenzijdigheid is. Het leven is een veelzijdige eenheid,
de wentelende eenheid van een cirkel, waaruit geen enkel punt kan worden
weggenomen zonder den cirkel zelf te schenden. Maar wij, wij vinden het sprookje
der absolute tegenstellingen uit, het domme gevaarlijke sprookje der tegenstelling
van geest en gevoel, lichaam en ziel, menschheid en vaderland, vrijheid en
verbondenheid. Wij zijn óf welgedane epicuristen óf sombere asceten. Wij zijn óf
onbesuisde revolutionnairen die alles willen omverhalen, óf verstokte reactionnairen
die ook het dorre doode willen bewaren. Na een drietal eeuwen heerschappij van de
rede, dreigen wij nu om te kantelen naar een mystiek van bloed en aarde. Zie je die
arme menschheid daar waggelen over den weg der geschiedenis, en slingeren heen
en weer als een onverbeterlijke dronkeman? Telkens weer slingeren, links en rechts,
van de eene naar de andere eenzijdigheid. Niemand is meer dan ik bereid om den lof
te zingen van de duizend nuances in iederen mensch, maar al die uitvindsels van
onze tegenstellingen zijn in den grond elkanders aanvulling: zij krijgen slechts hun
volle beteekenis door hun ver-
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strengeling in de levende werkelijkheid. Zij zijn de grond- en de slotklank van een
volmaakt akkoord, en eerst als zij samenklinken, klinken zij diep en ruim; zij zijn
de polen, die echter alleen maar bestaan in hun onderling verband met het centrum.
Kijk, mensch, u niet blind op de polen, maar laat ze draaien en cirkelen en opgaan
in lichtende vlucht, tot niets meer overblijft dan de beweging, de beweging om het
ééne middelpunt, dat alle punten betrekt op zichzelf. Wij moeten van het middelpunt
uit leeren leven. Wie de ziel uitdrijft, verdort den geest: eeuwen genoeg hebben het
ondervonden; maar wie den geest verbant, verblindt het gevoel tot een duisteren roes:
dat zijn wij jammerlijk bezig te bewijzen.
De mensch is niet zijn lichaam alleen, is ook niet zijn ziel alleen. De mensch is
een stuk leven, een stuk leven dat hij leidt met al de vereende krachten van lichaam
en ziel en geest en instinct en verbeelding samen. Hoe grooter een mensch, hoe rijker
aan spanningen, en hoe harmonischer ook al die elementen opgaan in de levende
eenheid van wat hij denkt en spreekt en doet. Van Homeros af tot zelfs Dostojewski
toe, van Van Eyck af tot zelfs Van Gogh toe hebben alle kunstenaars, zelfs de meest
intuïtieve, zelfs de stoutste visionnairen, ook met hun geest hun werken geschapen.
Herinner u die edele eenheid van zinnen en ziel, waarvan de oude Grieksche beelden
zoovele stralende veropenbaringen zijn. Herinner u de bruiloft van geometrie en
poëzie, die in de kathedraal te Amiens wordt gevierd. Luister hoe uitstroomend gevoel
en mathematische berekening hand in hand te zamen dansen in het schoone spel der
muziek. En evenzoo is de mensch een architectuur van stof en geest, beide pas
menschelijk in hun verbinding met elkaar. De ziel ademt het lichaam vol muziek,
als een lyra, als een aeolusharp; maar de wind heeft dan ook gespannen snaren noodig
om tot muziek te kunnen zwellen: lichaam en ziel vereenigd in een nieuwe vroomheid
tot een zinvolle zinnelijkheid... En zoo, om met Dante te spreken, hebben wij wel
het water van den Arno gedronken en houden wij van Florence, maar de wereld is
ons vaderland, gelijk voor de visschen de zee. “Bin Weltbewohner, bin Weimaraner”,
getuigde Goethe later op zijn beurt - en is het niet troostend en sterkend, dat het de

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

418
grootste Italiaansche dichter en de grootste Duitsche dichter zijn, die beiden ons
denzelfden weg wijzen naar de synthese tusschen de natuurlijke liefde tot den
geboortegrond en het fiere bewustzijn van ons wereldburgerschap? En zoo is de
mensch een zelfstandig individu, maar tevens maatschappelijk verbonden: zonderling
mengsel van persoonlijk besef en gemeenschapsgevoel, van eenzaamheid en
broederlijke genegenheid - als een boom die leeft uit hemel en aarde beide, staan wij
met de wortels van ons leven vast in een maatschappij, maar de takken met blaren
en bloemen spreiden wij open naar de wetten van ons eigen wezen. En evenzoo, ten
slotte, is geen vruchtbare revolutie mogelijk zonder een element van traditie, zooals
iedere traditie telkens opnieuw moet worden wedergedoopt in den eeuwigen stroom
der vernieuwing. In de branding van stroom en tegenstroom gaat doorheen de
geschiedenis een ononderbroken stuwing van continuïteit en wij aanvaarden de groote
ideeën van het verleden, maar dan tevens als een gebod om ze verder te dragen. Want
het leven is een nooit voltooide schepping, vormen vergaan zooals zij ontstonden,
maar aan het leven zelf komt geen einde.
Wat ik u toon, mijn vriend, het zijn de duizend vormen van het ééne leven; wat ik
u leer, het is de eenheid van het duizendvoudig leven. Wie had het ooit gedacht, dat
ik het hier zou moeten zoeken, niet als een theorie, niet als een waarheid onder vele
waarheden, maar als een ervaring en een daad van ieder uur en voor altijd: Het leven
is groot, het leven is onuitputtelijk, het leven is vol wisselend geheim. Van dat diepe
mysterieuse leven ben ik een fragment, en in dit brokstuk leeft iets voort van den
droom en het raadsel van het geheel. Daarom heb ik recht op eerbied voor mijn
persoonlijkheid, zooals ik eerbied heb voor al het andere: eerbied voor den mensch
kortom, voor het leven in den mensch. Laat mij zijn wié ik ben en zóó als ik ben en laten de anderen anders zijn! Ik spreek en leef mijzelven uit, wat zou ik anders
kunnen? Maar in de anderen boeit mij het meest wat anders is dan ik zelf. En ik ben
er den hemel dankbaar voor; wat werd het leven hopeloos-eentonig, als allen waren
gelijk ik zelf. Maar laat mij staan op mijn eigen plaats in de wereld, op mijn
onvervreemdbare plaats in het leven, met
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mijn eigen eenzame waarheid. Ik weet, dat die waarheid, vanzelfsprekend, relatief
is - maar ook, dat zij de kern van mijzelf is, de zin van mijn bestaan, mijn cor cordium
onaantastbaar.
Hiermee is geen enkel oogenblik een verouderd anarchisme gemoeid: ik aanvaard
allerlei banden van de samenleving in vrijwillige tucht, ik beweeg op zekere
maatschappelijke rhythmen mee met de millioenen anderen, bekend en onbekend,
vrienden en vreemden, dicht en ver verbonden. Maar in al het ongewetene van den
geest en van de toekomst eisch ik mijn vrijheid op. De vrijheid van mijn eigen
waarheid. Voor deze vrijheid heb ik alles over, want zonder die vrijheid kan en wil
ik niet leven. Zij is het brood en de lucht van iederen dag. Jou moet ik het trouwens
niet zweren, want je bent van hetzelfde ras: het ras diergenen, voor wie zich uit te
kunnen spreken hetzelfde is als leven. In ons verzet tegen elke tirannie staan wij
daarom onverzoenlijk van eeuw tot eeuw, en nu meer dan ooit. Want wij kunnen het
geestelijke niet scheiden, op dit oogenblik, van het politieke; wij kunnen thans het
individueele niet losmaken van het sociale. Nu gaat het niet meer om een
meeningsverschil van mensch tot mensch; wij voeren niet meer de urenlange,
nachtelijke, hartstochtelijke discussies, waarna ieder van ons onder den eeuwigen
mateloozen sterrenhemel naar huis ging vol van zijn eigen droom; het gaat thans om
de bestaansvoorwaarden zelf van den menschelijken geest en de menschelijke idee.
Men slaat niet alleen den geest neer; men maakt er ook een dogma van, dat het beter
is zonder geest, want dat de geest de vijand is van den scheppenden eros. Men breekt
niet alleen de vrijheid af, men zweept ons niet alleen terug naar een kuddeleven als
slaven in dienst van een staatsapparaat, men wil ons ook in koor laten jubileeren over
onze slavernij. Terwijl liefde, zachtheid, medelijden doorgaan voor lafheid en verraad.
Zoo, erger nog dan de feiten, is de mentaliteit. Want de eeuwig strevende geest, de
rustelooze charitas, onze droom van vrijheid en gerechtigheid zijn altijd weer de
stuwkrachten der Europeesche geschiedenis geweest. Dat alles wordt nu verloochend
voor den waan van het ras, de verafgoding van den leider, de mythe van het geweld.
Zeker, met Hamlets alleen bouwt men geen wereld op; maar ik, die een-
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maal mijn stervende stem aan Fortinbras gaf, nu waarschuw ik voor Fortinbras. Ik
waarschuw voor den geweldenaar Fortinbras. Ik waarschuw voor Jehu den
krachtmensch uit het bijbelsche Boek der Koningen, Jehu den ruiter die vrouwen en
priesters vertrappelt onder den vollen galop van zijn paarden: hij heeft geen geweten,
daardoor is Jehu zoo sterk. Ik waarschuw voor een zekere jeugd, die stram rondloopt
in uniform en dolk en karabijn hanteert, in plaats van te dwepen met liefdeverzen en
te tobben over God. Het is altijd het voorrecht, 't verschrikkelijk groote voorrecht
geweest van de jeugd, dat zij kon twijfelen, dat zij móest twijfelen, telkens en telkens
opnieuw, met elke generatie die opkwam stak ook de twijfel op. Door haar twijfel,
haar angst en haar verscheurdheid is de jeugd pas werkelijk jong. Nu wil zij, in
sommige landen, alleen nog maar gehoorzamen, gedrild en bevolen worden; voor
haar bestaan geen problemen meer: de Leider weet alles voor hen, zij hebben slechts
blindelings op te rukken, blindelings neer te slaan. Maar deze soort van jeugd is niet
langer de toekomst, deze jonge krachtpatsers voeren ons terug naar het verleden van
de vroege middeleeuwen - en wij, wij willen den weg terug niet gaan. Ik voor mijn
part, ik denk er niet aan om met een trekschuit boetvaardig terug te keeren, zelfs niet
naar het gelukzalig land der Hesperiden, zelfs niet naar het teruggevonden Aardsche
Paradijs. Neen, een naïef geluk kan niet de droom zijn van ons zeemanshart. Een
mensch is mij liever dan een engel. Voor ons is er geen andere mogelijkheid meer
dan dat grandiose gebaar van Eva in Verhaeren's Les Rythmes souverains: De man
heeft haar vleesch ontroerd in een huivering, waarvan zij nog schooner geworden is.
Op de helling der rotsen strekt zij haar lichaam uit, dat zwelt van haren nieuwen
droom in het licht van de zon - de groote vruchtbare Eva, getransfigureerd in de
verwachting van haar moederschap. Zoo, rondzwervend over de wegen der aarde,
komt zij op een avond weer aan den ingang van het paradijs. De poort staat open, de
engel noodigt haar uit; Eva wendt het hoofd af en treedt niet in. Neen, de belofte van
een Eden van onschuld, een Eden waarin alles vervuld zou zijn, ligt onherroepelijk
achter ons. Wij kunnen niet anders dan voorwaarts, door angst en pijnen heen,
neervallend en afdwalend, voorwaarts.
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Is het nu herfst over Europa, dat is het al meer dan eens geweest. Zeker, de boom
van onze cultuur staat op dit oogenblik dun in zijn afwaaiende blaren. Europa heeft
geen algemeen rhythme meer, noch maatschappelijk, noch metaphysisch. En er is
dan ook slechts één enkele wijze om dezen wilden tijd toekomst-scheppend te
doorleven: met den wil hem te overwinnen in zijn chaos en zijn leegten. Onze dubbele
nood gaat naar een nieuwe maatschappelijke ordening en een nieuw wereldbeeld.
Wij zoeken - en dat is de tragische, bevrijdende zin van al onze verwarring - wij
zoeken naar een nieuwe verhouding van individu tot gemeenschap. Tegenover de
gelijkschakeling en de staatsverafgoding van de tirannie aan den eenen kant, tegenover
het bandeloos liberalisme der 19e eeuw aan den anderen kant, streven wij naar een
evenwicht der uitersten, een evenwicht van individualisme en socialisme samen.
Want de menschheid realiseert zich in den enkeling, en de mensch wordt eerst ten
volle zichzelf in den arbeid aan een bovenpersoonlijken droom. Ook hier zijn de
tegenstellingen niet onverzoenlijk en wijs ik de boven alle tegenstellingen uit, de
over alle tegenstellingen heen gewelfde eenheid als een regenboog. Ik zing den lof
der exacte fantazie, zooals zij triomfeert in ieder waarachtig kunstwerk. Ik drink op
de broederlijkheid van alle eenzame enkelingen. Ik geloof in een harmonie van
vrijheid en gebondenheid als de eenige redding uit onzen socialen chaos. Ik houd
van de bevrijdende machine, wanneer zij van een exploitatie-tuig tot een dienst aan
de menschen wordt gemaakt. De ontzaglijke emancipatie van het Westersch individu
en de opbouw van den modernen staat, ons meesterschap over zoovele natuurkrachten
en de wonderlijke scheppingen der techniek, wij weigeren dat alles af te breken en
weg te werpen, al zien wij scherp het misbruik en de overdrijving... die niet de schuld
der dingen zijn, maar van den roekeloozen mateloozen mensch.
En met dezelfde drift, mijn vriend, moeten wij zoeken naar een nieuw wereldbeeld
boven ons hoofd, want levens- en wereldbeschouwing zijn één. Steeds dieper borend
en altijd fijner scherper toegespitst ontwikkelde zich de wetenschap: de natuurkunde
splitste de lichamen in moleculen en dan in atomen en ten slotte in kernen en
electronen, de ster-
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renkunde spreidde de wereld al maar koninklijker eindeloozer uit in een heelal van
ondenkbare ruimten, maar terzelfder tijd sloten beide zich meer en meer op in de
symbolen der mathesis. Zeker, deze lettersymbolen verdiepten en verhelderden het
inzicht der specialisten in den samenhang der verschijnselen, maar voor ons allen
werd het schoone beeld van de wereld meer en meer tot een schema, onvatbaar en
ledig, steeds leeger. Achter de afrastering van haar wiskundige formules wordt de
wetenschap tot het privaat terrein van enkele ingewijden. Maar wij, wij die daarbuiten
staan, wij voor wie de paarden van Helios en het spinnewiel van Freya nog maar
mythen zijn, wien men genoeg heeft verteld dat ons aardklompje niet meer het
middelpunt van het heelal is en de zon niet langer de gloeiend vaste bol van weleer,
wij hebben het recht aan de wetenschap te vragen: Wat brengt gij ons dan in de
plaats? Wij vinden onzen weg niet meer in de wereld van de materie. Wij dolen
verloren tusschen de ontelbare millioenen sterren. Maar de mensch moet weten waar
hij staat in het heelal. Laten de specialisten uit hun sterretoren en hun laboratorium
spreken tot de menschheid en ons de bouwsteenen leveren om een nieuw wereldbeeld
op te trekken. Een wereldbeeld, vol van hùn waarheid en vol van óns heimwee. Want
zonder zulk een wereldbeeld is een groote cultuur onmogelijk: volvoer, mensch, uw
lot hier van iederen dag, maar vergeet niet het tevens te betrekken op iets grooters
dan uw korten dag. En zoo zoeken wij niet alleen naar een nieuw evenwicht tusschen
enkeling en gemeenschap, maar ook naar een nieuwe muziek der sferen, een nieuwe
harmonie tusschen den mensch en de sterren boven zijn hoofd. Zijn wij nog wel iets
anders dan zoekers naar een nieuwe harmonie? Is dit soms niet onze adel, de adel
van den armen gespleten modernen mensch: dit gebod diep in ons om te worstelen
tegen den chaos, en onze wil naar een bezielde eenheid?
Het is een woeste tijd, waarin wij terecht zijn gekomen. Soms doet hij wel denken
aan het einde der dingen, zooals het voorspeld staat in de Apocalyps, al moeten wij
zelfs het bazuingeschal van de zeven aartsengelen missen; wij zijn zoo nu en dan
meer beesten dan menschen geworden. En het moet ons dan ook niet verwonderen,
dat telkens weer profe-
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ten in haren pijen opstaan met onheilspellende gebaren, om bij al dezen ondergang
hun klaaglied aan te heffen als over het onherroepelijk einde van onze cultuur. Het
is mogelijk, dat dit alles het begin van het einde is, althans voor ons oud en welgeliefd
Europa; het is mogelijk, dat over enkele eeuwen gele of zwarte archaeologen komen
delven in de wildernis naar de puinhoopen van Londen en Berlijn. Het is mogelijk,
maar het is niet noodzakelijk. Het kan ook zijn, dat dit niets dan een overgang is.
Een nieuwe overgang, een zooveelste interregnum - en dus, misschien, met het oog
op de toekomst, een tijd van zware dracht. Deze pijnen en krampen die ons
doorscheuren, het kunnen ook barensweeën zijn. En wij moeten ze dus doorstaan.
Eens ging het Hellas van het vrije Athene ten onder en Demosthenes wilde niet verder
leven, eens viel het Rome der republiek en Cato van Utaca kon niet langer ademen
in de lucht der Caesaren: zoo zijn er ook thans van de edelsten, die dit leven niet
meer kunnen dragen. En toch, toch moeten wij leeren onze rol in de tragedie te spelen
zonder medelijden met ons zelf. Wat de goden ons op de schouders laden, zelfs in
hun kwade buien, dat hebben wij te torsen, zonder beven, zonder morren, als een
man. Wij zijn slechts een begin, wij hopen het dat wij een aanhef zijn, de inzet van
een nieuwe, langzame, wreede geboorte - en het is dan ons lot, dóór al de bittere
bitterheid van alle begin te moeten gaan, en ons niet te beklagen. Maar dit is ons
bezit, mijn vriend, ons vreemd onvervreemdbaar bezit: deze verwachting en niets
dan de verwachting, dat wij de snaren spannen en stemmen voor een nieuwe muziek.
De symphonie zelf legateeren wij aan onze zonen. Zonder het te weten bouwen wij
misschien aan een nieuwen grooten tijd, zonder het te weten, in angst en vertwijfeling
zelfs, zooals de Grieken die vochten bij Marathoon niet afwisten van de eeuw van
Perikles.
En nu, mijn verre broer, is mijn tijd bijna om. Ik moet terug in het onweer aan het
front. Ze wachten daar om te worden afgelost, en ik moet zien dat ik op tijd kom.
Ieder om de beurt, ieder zijn lot, zoo moet het zijn, zoolang het gaat.’
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Ik weet niet, wanneer ik eindelijk terugkeer tot mijzelf. Ik sta nog altijd in den nacht,
tusschen hemel en aarde, met mijn eigen lot, op mijn beurt. En ik voel mijn twee
handen die zich sluiten, vastberaden, onvervaard.
ACHILLES MUSSCHE.
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Kronieken
De inspireerende Don Juan
Met Faust, Uilenspiegel en enkele anderen nog, behoort Don Juan tot de reeks
fascineerende gestalten uit de wereld der legende, legende weliswaar met een veelal
vergeten historischen ondergrond, die het terrein van het volksverdichtsel ontgroeiden
en in de literatuur, - ten deele ook in de muziek -, op een schitterende loopbaan
kunnen bogen. Herhaaldelijk hebben ze den kunstenaar geboeid, herhaaldelijk nog
zullen ze hem inspireeren. De mogelijkheid hiertoe wordt nochtans geringer, meen
ik, naarmate de behandelde figuur in het verleden reeds een min of meer definitieven
of als dusdanig geldenden vorm vond en vanzelfsprekend neemt ook voor den
kunstenaar, die het onderwerp aansnijdt, de kans op welslagen in dezelfde mate af.
Ik preciseer: na Charles De Coster en Richard Strauss was bij voorbeeld de poging
van een Anton Van de Velde, om de figuur van onzen Uilenspiegel nog nieuw leven
in te blazen vrij naïef en vooraf tot mislukking gedoemd, welke inspanningen de
auteur zich nochtans getroostte, welk kunst- en vliegwerk hij er ook bij te pas meende
te moeten brengen. Na The tragic History of Dr Faustus, van Marlowe, den
Engelschen dramaturg uit de zestiende eeuw, hoofdzakelijk afgestemd op het
schilderachtig uiterlijk der avonturen van den Duit-
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schen duivelskunstenaar en nog gedeeltelijk middeleeuwsch van inslag, was er een
genie als Goethe noodig om den alouden doctor Faustus uit de voorvaderlijke
volksboeken te verheffen op het plan van den tragischen, innerlijk verscheurden
mensch uit onze tijden, die de waarheid zoekt op het gladde pad tusschen hemel en
aarde, zonder zijn menschelijk hart te verloochenen. Goethe schonk zijn held voor
ons een definitieve gedaante, Berlioz zou later in zijn Damnation de Faust die
gedaante muzikaal onderstrepen. Het aanschijn van onze wereld zou volstrekt moeten
veranderen, onze moraal, onze filosofie en onze ‘condition humaine’ totaal gewijzigd
worden, - wie weet, het atoomtijdperk? -, om ook den Faust van Goethe, die zoo
algemeen menschelijk is, voor een anderen te kunnen ruilen.
Vergis ik mij echter, wanneer ik de meening opper, dat deze theorie voorloopig, - ik
leg den nadruk op voorloopig -, geenszins op de figuur van Don Juan toepasselijk
is? Niet alleen omdat zijn naam op het eerste zicht een veel geringeren sector van
het menschelijke zieleleven bestrijkt, doch vooral, en dàt is wel de hoofdzaak, omdat
zijn figuur tot nog toe in de literatuur nimmer een zulkdanige allure verkreeg dat ze,
zooals Goethe's Faust, iederen lateren kunstenaar door haar overweldigende kracht
allen lust tot herschepping ontnam. Namen als deze van Tirso de Molina, Molière,
de Maupassant, Byron, Poesjkin, Tolstoj of d'Annunzio wekken weliswaar, alleen
door hun klank reeds, een zeker ontzag, doch nooit heeft het oeuvre van den eene
den scheppingsdrang van den andere door zijn alomvattende superioriteit lamgelegd.
Na de reeds geciteerde namen, waaraan ter illustratie en volledigheidshalve nog deze
van Mérimée, Rostand, de Musset, Shadwell, Richardson, Lenau, Hoffman, Goldini
en Shaw kunnen toegevoegd, zou het voor sommigen misschien vrij naïef klinken,
als we meteen beweerden, dat de jonge Antwerpsche Franschtalige dramaturge
Suzanne Lilar met haar tooneelspel Le Burlador(1), - De Verleider -, aan de
eeuwenoude silhouet van den wispelturigen Andaloesischen minnaar eindelijk haar
vasten, eeuwigen vorm heeft geschonken. Toch willen we graag het gevaar loopen
van voorbarigheid te worden beschuldigd, door hier zonder
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aarzeling vast te stellen, dat Le Burlador een der origineelste en ook meest
menschelijke interpretaties is, die we van het eeuwenoude thema kennen. Tot nog
toe scheen er steeds iets den kunstenaar te weerhouden zich geheel van den
Spaanschen renaissance-Don Juan, geschapen door Tirso de Molina, na raadpleging
van een Seviljaansche kroniek uit de XIVe eeuw, af te keeren en veel meer nieuw
bloed dan da Ponte hem reeds schonk in zijn libretto voor Mozart's opera, - en dat
bleek nagenoeg nihil -, werd den legendarischen verleider meestal niet verstrekt.
Zelfs bij Molière vinden we nog steeds het in laatste instantie moraliseerende exempel
van den cynischen tombeur de femmes die, dank zij een bovenaardsche
tusschenkomst, zijn welverdiende straf zal ondergaan en door het bezielde grafbeeld
van één zijner slachtoffers met huid en haar naar de hel wordt gesleept. Het zal
sommigen misschien vreemd doen opkijken, dat onze geestdrift voor het drama van
Suzanne Lilar niet ingetoomd wordt door het uitspreken van Molière's naam. Indien
we een oogenblik aannemen, dat het mogelijk is twee litteraire werken, door haast
drie eeuwen van elkaar gescheiden, met elkander te vergelijken, dan moeten we
toegeven dat de Don Juan van onze tijdgenoote wellicht veel minder ‘knap’ is, zulks
vooral uit het standpunt van de scenische techniek, minder sprankelend van innerlijk
dynamisme en misschien wel veel minder blijken geeft van een algemeene
menschenkennis. Doch daarentegen zijn de onmiskenbare kwaliteiten van Le Burlador
mij persoonlijk veel liever, dan de briljante, maar niet zelden oppervlakkige
bekoringskracht van Molière: een diep poëtisch gevoel, een prachtige peiling der
menschelijke ziel, - zoowel de mannelijke als de vrouwelijke -, geconfronteerd met
het raadsel der liefde en last but not least: een geheel nieuwe interpretatie der
psychologie van den gewoonlijk zoo traditionneelen Don Juan.
Hoe hadden tot nog toe de meeste kunstenaars diens wezen uitgebeeld? Op enkele
détails na was hij ons steeds verschenen als den onweerstaanbaren Spaanschen
hidalgo, verzot op iederen vrouwenrok, - ‘il enrôle pour maîtresses des bourgeoises,
des comtesses, des femmes de toute espèce, de tout âge et de tout rang’, zingt zijn
dienaar Leporello in de opera van Mozart -, behept met een onthutsend cynisme,
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dat hem in de armen van de eene reeds naar het bed van de volgende doet verlangen,
in het gunstigste geval gewapend met een zekeren humor, die hem zijn laagheid door
lezer of toeschouwer bij tusschenpoozen eenigszins doet vergeven. Met behulp van
moderne wetenschappelijke of pseudo wetenschappelijke termen zou men hem
kunnen noemen: een geval van endocrinale hypertrofie, op psychisch gebied
gecomplementeerd door Freudiaansche libido- en Adleriaansche machtscomplexen.
Verder reikte zijn gestalte niet en des te grooter is de verdienste van de Antwerpsche
kunstenares den alouden Don Juan herschapen te hebben tot een geheel ander, een
veel ‘moderner’ wezen: demonischer misschien dan de verleider van weleer, - heette
het tooneelspel niet eerst l'Ange du Démon? -, doch menschelijker tevens, oneindig
ingewikkelder dan deze van Molière die, zooals vele personages van den Franschman,
ons wel als een ‘type’ voorkomt, getooid met al het uiterlijk kenschetsende, hem
doorgaans toegedicht, maar die daarom ipso-facto nog niet diep is. Tot op het
oogenblik dat de eerste acte aanvangt, - Don Juan verlaat de vertrekken van Gravin
Isabella, waar hij binnengedrongen is in de gedaante van Octavio, haar verloofde -,
heeft de held wellicht geleefd als zijn tallooze voorgangers. Doch het besef, dat hij
in staat is tot het koesteren van een ware groote liefde en zijn verlangen naar een
onvervulbare trouw, gepaard aan het bewustzijn van den vloek die op hem rust, zullen
hem groot maken in het aanschijn van den reddenden dood, die hem verlost van den
doem in zijn bloed en zijn liefde heiligt.
Groote verwondering kan het ons niet baren dat de auteur, - zelf een vrouw - het
Don Juan-probleem in de eerste plaats bekeken heeft uit het standpunt van de vrouw,
wat vooral haar gravin Isabella een diepte en een schoonheid verleent, die men niet
licht vergeet. Tegelijkrtijd bewondert men den moed en de eerlijkheid, waarmee
Suzanne Lilar haar onderwerp, - delicaat inderdaad, vooral onder de hand van een
vrouw -, heeft aangedurfd. Ziehier de gevoelens van Isabella na den eersten nacht
met Don Juan: ‘Pour la première fois, j'ai goûté le délice de me laisser emporter,
dévorer, d'être une proie. C'est cette nuit seulement que je suis née. Tout est neuf,
tout est fort, comme au premier
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matin du monde. Tu sens bon, mon amour! Sais-tu que tes cheveux sentent l'encens?’
Later in de tweede acte: ‘Auprès de vous, on se sent deux fois nue’. En verder nog
in hetzelfde bedrijf: ‘Et puis celle où tu me fis des caresses que je trouvia d'abord si
basses, si viles. Tu me fis sentir la volupté de se dégrader devant ce qu'on aime le
plus au monde. Quelles délices d'échapper à son orgueil. Je me souviens de nous
avoir vus, toi et moi, comme une étrange et monstrueuse fleur de chair. Il me semblait
être remontée au coeur même de la création, dans un monde fabuleux, un monde où
les formes, encore fondues dans la commune matière, attendent de subir leur
destination humaine.’
Terloops belichtten we reeds het opvallend nieuwe in Suzanne Lilar's Don Juan:
zijn bewustwording van de mogelijkheid tot het koesteren van een oprecht
liefdegevoel. Een ander element, dat hem een bijzonder relief verleent, is de
herinnering aan de argeloosheid van zijn prille jeugd, die door zijn verrassend nieuwe
gevoelens voor Isabella in hem wordt opgewekt, evenals de uitgesproken
aantrekkingskracht, die kleine kinderen en sommige dieren op hem uitoefenen. In
zijn hart leeft de vage echo van een betere wereld, waar alles helder was en rein, het
heimwee naar het verloren ‘derde land’. Isabella is voor hem de volledige bevrediging,
lichamelijk en geestelijk, wier verschijning hem de rust wederschenkt uit het tot
weemoed nopende, doch niet heelemaal verbeurde paradijs van weleer, waarheen ze
hem in hun innig mooie dialogen volgt. Insgelijks geheel nieuw is de wijze waarop
Don Juan hier den dood ingaat. In dit werk geen spraak van den cynicus, die zich
ofwel tot het laatste oogenblik kranig houdt, ofwel onder het storten van ijdele
krokodillentranen door het levende standbeeld van den commandeur naar het vagevuur
wordt gesleept. In Le Burlador schrijdt hij met opgeheven hoofd en lichte schreden
den dood te gemoet, vol van zijn eenige, ware groote liefde, waarin hij eindelijk zijn
ultieme menschelijke bestemming vond, nadat hij in wettige zelfverdediging een
hoogwaardigheidsbekleeder heeft geveld: ‘Il marche très droit. Il va devant avec le
capitaine. Les soldats suivent. Il se retourne. Il a salué la fille du capitaine’. (Let op
de tot het uiterste volgehouden psychologische uitbeelding van het
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personage). ‘Ils vont disparaître derrière la chapelle. Il s'arrête, il se penche, il cueille
une rose. Ils sont partis.’
Men kan zich met eenig scepticisme afvragen, of het tooneelspel, vrij statisch van
opvatting, aan de eischen van een vlotte scenische vertolking beantwoordt. Ik acht
me niet bevoegd om met gezag op deze aanvaardbare vraag in te gaan, doch laten
we afwachten hoe de Parijsche critiek zal reageeren op de première die, - naar men
mij verzekert -, weldra in de Fransche hoofdstad plaats vindt. Ondertusschen willen
we na de voorafgaande beschouwingen, hoofdzakelijk in verband met de zielkundige
interpretatie der hoofdpersonages, nog even de aandacht vestigen op den litterairen
rijkdom der taal van Suzanne Lilar. Haar dialogen belichamen het begrip ‘woordkunst’
in de schoonste, beteekenis, die er kan worden aan gehecht. De taalpracht is hier
geen camouflage van een schamelen inhoud, geen pijnlijk ontbreken van iederen
wijsgeerigen ondergrond, doch de konsekwente uitdrukking van de originaliteit en
de verhevenheid der stof, een lenig, beeldrijk en ‘mannelijk’ proza, waarin ieder
woord, zelfs het schijnbaar onbelangrijkste, fosforesceert van een diepe, innerlijke
beteekenis, die het een grootere draagkracht verleent, dan men op het eerste zicht
bereid is aan te nemen. Misschien zal een obstinaat realist opwerpen, dat de
conversatietoon in Le Burlador niet in de geringste mate beantwoordt aan de door
de werkelijkheid verstrekte gegevens. Het lijkt me vrij gemakkelijk dit argument te
weerleggen, door er op te wijzen, dat de schrijfster heeft gestreefd naar een ten top
gevoerde zielsveruiterlijking, naar een zoover mogelijk doorgedreven dieptepeiling
der menschelijke psyche, streven dat de taal een elliptische gebaldheid en een
innerlijke geladenheid schenkt, die inderdaad de werkelijkheid ver voorbijstreven
en voorbijstreven moéten. Wanneer we, - in strijd met een alomheerschende m.i. vrij
snobistische opvatting -, bereid zijn aan te nemen, dat ook het expressionisme tot
harmonische, haast klassiek harmonische vormgeving aanleiding kan geven, - heeft
Teirlinck zulks destijds niet afdoend met zijn tooneelexperimenten bewezen? -, dan
is Le Burlador misschien niet anders dan een uiting van het expressionisme in zijn
hoogsten en zuiversten vorm. En we herhalen, wat we hierboven
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reeds zeiden: goed tooneel of niet, sommige der liefde-dialogen uit dit drama behooren
tot de schoonste, die we ooit onder oogen hebben gekregen. Ziehier als laatste
voorbeeld een fragment uit het slot van de laatste acte:
Isabelle: Je renaissais à peine qu'il me fallait vous regarder encore, surprendre sur
vos traits les derniers reflets de cette lumière intérieure qui vous avait éclairé comme
une matière translucide. Mais déjà vous abandonniez votre visage d'attente pour
prendre cette majesté que vous donne l'accomplissement de l'amour. Vous
n'apparteniez plus au monde. Déjà vous étiez un gisant. Il n'aurait fallu qu'arrêter les
battements de ce coeur inquiet pour faire de vous un mort admirable.
Don Juan: J'aimais aussi votre visage, Isabelle. Il était comme une aube claire.
Isabelle: Mais vous aimiez tous les visages, mon amour.
Don Juan: Réellement, j'ai aimé le vôtre d'une tendresse particulière. J'y avais mes
habitudes, mes familiarités, mais il est vrai que j'ai aimé beaucoup d'autres visages.
J'ai aimé les visages des enfants qui jouent dans les ruelles, des petites filles qui s'en
vont avec un panier trop lourd, et le visage de beaucoup de bêtes et de tous les chiens.’
Ik geloof niet bevreesd voor overdrijving te moeten zijn, wanneer ik deze
beschouwingen besluit met de vaststelling, dat Suzanne Lilar met haar Burlador niet
alleen de Fransch-Belgische, doch ook de moderne Fransche letteren in het algemeen
met een merkwaardig oeuvre heeft verrijkt. Is ook hààr Don Juan wellicht niet dé
definitieve interpretatie van den eeuwigen verleider uit de overlevering, zooals
Goethe's Faust den duivelskunstenaar uit de oude volksverhalen een vaste gestalte
schonk, toch meen ik, dat haar opvatting van den eindeloos gecompliceerden held
diens gedaante volstrekt vernieuwd en aangepast heeft aan de visie van onzen tijd.
Uit de assche der getaande overlevering is Don Juan, onder de hand der begaafde
Antwerpsche schrijfster, als de vogel Phoenix, na volstrekte loutering in nieuwen
glans en menschelijker dan ooit herrezen.
HUBERT LAMPO.
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Steeds ‘Opstanding’ door ‘Alleen maar liefde’
Geen hiaat tussen Leo Tolstoi en Vanda Vasiliëvska
Als ik 't wel heb, dagtekende de enige Nederlandse uitgaaf van Tolstoi's Opstanding,
van 1912. De Antwerpse uitgeversfirma Het Kompas heeft tans een nieuwe druk van
dit werk bezorgd, in een Nederlandse vertaling van J. Leclée, die in een zuivere taal
is gesteld en zich vlot laat lezen. Een verheugende en belangrijke gebeurtenis, omdat
ze, naar we hopen, een groter schaar van lezers zal bekend maken met het Tolstoiaanse
meesterwerk, waarvoor, totdusverre, het grote publiek meestal Anna Karenina, of
ook wel Oorlog en Vrede heeft gehouden. Anna Karenina werd ten minste al twee
keer, en goed, door Greta Garbo uitgebeeld; daarentegen werd Opstanding indertijd
minder goed verfilmd door Edwin Carewe. Uiteraard evenwel laat zich Opstanding
veel minder dan Anna Karenina door de film of het toneel dienen, om dezelfde reden
waarom het hier ook als roman minder makkelijk bij het grote publiek ingang blijkt
te hebben gevonden. Anna Karenina is het meesterwerk van Tolstoi's eerste
levenshelft, toen hij nog een mondain officier en, als kunstenaar, vooral een estheet
was; Opstanding schreef hij als zeventigjarige, als de bekroning van zijn tweede
levenshelft, nadat hij, de graaf, moezjik was geworden, en van estheet gegroeid tot
denker en religieus ethicus. Die groei heeft destijds aanleiding gegeven tot pijnlijke
discussies tussen Tolstoi en zijn vrienden, o.m. Toergeniëv, die de grote schrijver
wilden bezweren vooral naar zijn kunstenaarsinstinct te luisteren, dat hij toch niet
kon verloochenen, en dat in zijn werk tot zgz. tegenstrij-
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digheden leidde, tegenover de ideeën die hij als denker wilde bewijzen. Gezien met
onze tijdsafstand, zouden wij tans geneigd zijn veeleer deze discussies-zelf vrij
theoretisch te vinden. Is de ware kunstenaar ook niet altijd een denker, en was
Toergeniëv zèlf dat niet? Diens heerlijke werk moge dan intuïtiever zijn geschreven
- daarnaast blijft dat van Tolstoi oprijzen als een van de grootste pogingen tot
verwezenlijking van de Platonische wijsheid: dat het Goede boven het Schone dient
te gaan. Aldus beschouwd is Anna Karenina een ‘negatieve’ roman. Anna Karenina
begint met onschuldig te zijn; haar schoonheid leidt tot romantische liefde en deze
tot echtbreuk; de bewijsvoering is ‘à rebours’: op 't eind wordt het kwaad door het
noodlot gestraft. Opstanding daarentegen is volledig ‘positief’: de evolutie gaat van
kwaad naar goed, als een traag maar door niets meer aan 't wankelen te brengen
bouwwerk van zielsverheffing, en onder steeds strenger uitschakeling van alle
esthetische schoonheid en romantisme. Wanneer Prins Niëchlioedov, als lid van de
criminele jury, in een van misdaad beschuldigde prostituée het meisje herkent dat
hij als student heeft verleid, ontwaakt zijn geweten. Met Slavische zielskracht overwint
hij zijn egoïsme, zijn vrees voor schande en bespottelijkheid: hij verklaart zichzelf
schuldig, hij zal Maslova tot in Siberië volgen, en ze huwen om haar lot te verzachten.
Zijn tweede strijd gaat tegen Maslova zelve, om uit de verdorven vrouw weer het
zuivere meisje van eertijds te doen opstaan. Als derde etape komt dan Niëchlioedov's
besef, dat heel de maatschappij mede verantwoordelijk is voor alle bestaande
misstanden, en, consequent tot het uiterste, zoals alleen een Rus dat zijn kan, doet
hij vrijwillig afstand van zijn goederen en verdeelt zijn land onder de boeren. Zijn
woord gestand, volgt hij het voetkonvooi der veroordeelden door de sneeuw, het slik
en de alsmaar gruwelijker gevangenissen, waarmee de weg naar Siberië bezaaid is.
Ten slotte wordt bij gratie van de tsaar Maslova's straf verzacht en weigert zij
Niëchlioedov's laatste offer te aanvaarden: zij zal, hoewel zij hem nog liefheeft, met
een ander veroordeelde in 't huwelijk treden. Niëchlioedov heeft zijn taak aan
zichzelve en aan haar volbracht - beiden zijn ze opgestaan - hij kan zijn werk nu aan
het
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gehele mensdom voortzetten. Wat hij heeft gedaan bij monde van zijn schepper, Leo
Tolstoi, de nieuwe apostel van het Christelijk Communisme. Een gewoon romancier
of kineast zou ook de jeugdliefde van Niëchlioedov voor Maslova weer op hebben
doen staan en hun huwelijk toch hebben voltrokken; de oudere Tolstoi daarentegen
sluit op een Evangelische apotheose, met verscheiden bladzijden aanhalingen uit het
Nieuwe Testament. ‘Zoekt het Rijk Gods en Zijn Gerechtigheid, en al het overige
zal u op de koop toe worden gegeven...’
Zo verheven van idee, zo schoon van moraal is dit werk, dat men een beetje
verlegen is om ook nog uiting te geven aan zijn artistieke bewondering er voor: voor
die krachtige bouw, voor die zuivere, onvergetelijke tekening, voor al die rijke,
moeilijke, bewonderenswaardige eenvoud van een oud Meester. Want vond die
Meester dat alles zelf niet ijdel, in zo verre men het boven of zelfs maar nààst zijn
ethische Idee mocht beschouwen? Laten we dan tot het eind bij die Idee blijven.
Opstanding - Voskresenië! Is ooit een letterkundig werk zo zijn titel waardig geweest?
Met ontroering en enthusiasme begroeten we dan ook deze Nederlandse herdruk er
van, op dit voorzienige ogenblik, dat een zwaar om zijn zonden gestrafte mensheid
meer dan ooit de weg, de enige weg naar zijn heil en geluk moet gewezen worden.
Sprekende, terloops, van revolutionnairen en politieke partijen, doet Tolstoi dat niet
met ongemengde gevoelens van sympathie; maar, tàns gezien, blijkt hijzelf niet een
der grootste Russische en wereldrevolutionnairen te zijn geweest? In Opstanding
liggen in detail de kolchozen en sovchozen geschetst die de Soviëts een kwarteeuw
later hebben gerealiseerd, en Tolstoi's ideeën over gerecht en gevangenissen zullen
licht eens op een dag onze laatste en schoonste wijsheid blijken te zijn: dat niemand
het recht heeft zijn broer te rechten. Tolstoi's Opstanding is het nieuwste Evangelie
van de ware Christen als van de ware Communist. Beiden zullen het met vrucht lezen
en herlezen; de eerste zal hij aan de Daad, de tweede aan het Woord en aan de Geest
herinneren, die, hier als hiernamaals, saam moeten gaan willen we ooit het Koninkrijk
Gods verdienen.
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De Soviëtromanschrijfster Vanda Vasiliëvska is van Poolse afkomst en gehuwd met
de bekende Oekrainische dramaturg Alexander Korneitsjoek, die, sinds het begin
van de oorlog, al een drietal keren een Stalinprijs heeft gewonnen. Gedurende de
oorlog was zij, als ongeveer alle Soviëtauteurs, frontlijncorrespondente en verwierf
rang van officier in het Rode Leger. Door haar roman De Regenboog (‘Radoega’)
en de er naar gedraaide film, is haar naam tans wereldkundig geworden. Samen met
de grootse trilogie Langs de Lijdensweg die Alexei Tolstoi nog vóór zijn dood heeft
kunnen voltooien (het eerste deel verscheen twintig jaar geleden), werd ook
Vasiliëvska's Regenboog in 1943 met de Stalinprijs van 1e klasse voor de roman
bekroond. Dit werk is een beklemmend relaas van Teutoonse wreed-, en Russische
verbetenheid. Het werd geschreven zoals men een wapen smeedt, in het vuur van de
haat, en ongetwijfeld heeft het als dusdanig, op niet te onderschatten manier
meegeholpen om de vijand neer te vellen. Vandaar dat het zeker steeds een historische
plaats in de Russische letteren zal behouden. De nieuwe, tans tot ons gekomen roman
van Vanda Vasiliëvska, Alleen maar Liefde, bezit evenwel, in m.i. hoger en zelfs
volmaakte mate, ook datgene wat bv. Tolstoi's Oorlog en Vrede tot meer dan een
historisch kunstwerk, een artistieke reportage, heeft gemaakt. Ik meen dat, wanneer
later de lijst zal worden aangelegd van de werken, die dan zullen blijken niet vooral
de oorlog te hebben behandeld, maar steeds de mens en zijn hogere betekenis, gepeild
bij het grote licht van die verschrikkelijke beproeving - dat op dié lijst, Vasiliëvska's
boek nog een eerste plaats zal bekleden. Wellicht in verband met deze karakteristiek,
laat het zich minder op het slagveld situeren dan al op de Weg zurück, tussen Latzko's
hospitalen en de alkoof uit Vier van de Infanterie. Maar ook daar, op dat
halve-vredesfront, nog met typisch-Russische, dat is: heroïsche, zielsperspectief.
Evenals in Regenboog smeedt Vasiliëvska met haar nieuwe roman een wapen, maar
ditkeer in het vuur der liefde; geen wapen voor voorbijgaande strijd onder mensen,
maar voor de eeuwige strijd, van elke nieuwe mens in zichzelf. Regenboog heeft
meegevochten om een oorlog in de tijd te winnen; Alleen maar Liefde bouwt aan
vrede buiten de tijd, en zo voorbeeldig af en
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afdoend zijn die amper honderd-en-zoveel bladzijs zielspropaganda, zo dramatisch
sterk zijn ze en zo zeker voeren ze naar de hoogste harmonie, die de mens in zichzelf
kan bereiken, dat hier vast aan alle vereisten voor het meesterlijke kunstwerk werd
voldaan. En hiermede wordt weer eens een getuigenis afgelegd van wat ik de
universaliteit der Russische literatuur heb genoemd; waardoor haar classieke auteurs
zowel als haar Soviëtmeesters zonder de minste hiaat elkaars voorbereiding blijken
en elkaars voortzetting blijven, en die een product van de ingeschapen jeugdkracht
van de Russische ziel moet wezen. Die kracht, waardoor, biologisch, Rusland ook
weer deze oorlog niet kón verliezen; waardoor, politiek, het zeker geen toeval is dat
Rusland de U.S.S.R. is geworden; en waardoor, metafysisch, de gehele Russische
werkelijkheid moet beschouwd worden als de modernste en grootste verwezenlijking
van de Platonisch-Christelijke leer, dat het Goede voor het Schone dient te gaan.
Van deze verheven idee, is Vasiliëvska's nieuwe boek een van de zuiverste werken
die de wereldliteratuur in de laatste decennia rijker is geworden.
Men vergelijke eens met wat, na de vorige oorlog, en van hetzelfde thema: een
man komt verminkt uit de strijd terug, hoe wordt de verhouding tussen hem en zijn
vrouw? - wat daarvan een Lawrence met zijn beruchte Lady, en een Morgan, met
zijn veelgeprezen Fountain hebben gemaakt. Pornografie de eerste, onder de brutale
leus van ‘laten ve biologisch eerlijk zijn’ zoals dat tegenwoordig heet; en de tweede,
onder allerlei esthetiserende zielkunde en wijsgerigheid zelfs, in de grond dezelfde
apologie van een klier, waarvoor de geest heeft gecapituleerd. En men leze tans
Vanda Vasiliëvska, een auteur uit het zgz. land van de vrije liefde, waar de familie
ontluisterd werd, etc., maar die ons met Alleen maar Liefde een boek heeft
geschonken, waar het Westen blijkbaar niet meer in staat toe is. Een boek dat niet
zuiver uit onnozelheid is, maar edel door zielskracht. Het verlustigt zich niet in
nodeloze details, als Lawrence en consorten, maar het ontduikt geen wezenlijke
moeilijkheden. Het compliceert zijn personages niet om daaruit, als meer dan één
auteur hier in 't Westen, tot wanschapen gevolgtrekkingen te komen, maar het herleidt
ook zijn mensen niet tot hand-
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zame schema's. Zijn drie hoofdpersonages zijn intellectuelen: een ingenieur, Grigori
Tsjernov, kapitein in het Rode Leger; diens vrouw, Maria, assistente in een hospitaal;
en haar chef, Dr. Vorontsev (wiens naam misschien doorzichtig is: ‘voron’ betekent
raaf en ongeluksvogel). Tussen Grigori en Maria heerste, beiden waren jong en mooi
en immers intellectuelen, een grote liefde met romantisch-esthetische karakteristiek.
Vorontsev houdt, in stilte, op dezelfde manier van Maria, die zulks wel kan vermoeden
maar er geen aandacht aan schenkt. Dan wordt Grigori, op het front, voor zijn leven
verminkt. Zijn eerste beweging - nóg romantisch-esthetisch - is nooit naar Maria
terug te keren. Vorontsev, steeds in gevecht met zijn eigen hart, gaat hem evenwel
halen. Maria's eerste reactie is dan eveneens nog esthetisch-romantisch: door het
fysieke afgrijzen, dat haar man haar inboezemt, waant ze haar liefde gedood. Maar
wanneer ze in het hospitaal een eenvoudig boeremeisje zielsgelukkig haar jongen
ziet afhalen, al is die dan ook voor zijn leven verminkt, en wanneer ze de vertwijfeling
bijwoont van een elegante vrouw, wier man, een kolonel, ‘dood is, onherstelbaar,
voor altijd!’ - dan, bij die woorden, scheurt opeens de beneveling om Maria: haar
Grisja lééft, het hulsel werd geschonden, maar op die schending van haar jongen was
't boeremeisje zelfs trots, en in dat hulsel leeft steeds hààr Grisja! Op dat ogenblik
wordt in haar ziel het zilver van haar esthetische liefde tot het goud van de ethische:
haar man is niet enkel haar beminde, maar ook haar kind. En terwijl in de Moskouse
nacht de overwinningssalvo's worden afgeschoten, kust ze dat kind, èn ook al weer
haar beminde, en streelt met voorzichtige vinger over dat ‘schone’ geschonden gelaat,
waardoor en waarvoor, buiten in de nacht, de rode zegesterren neerregenen... Prosto
Lioebov, Alleen maar Liefde. Maar welk een liefde voor de geest orgelt ons uit
Vasiliëvska's boek integen! Honderd en nog enkele bladzijden, poesjkiniaans zuiver,
met een dostoiëvskiaanse gloed van liefde van medelijden, en een wijgeur van
zieleopstanding, die aartsvader Tolstoi zeker welgevallig zou zijn.
JOHAN DAISNE.
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Spellingvereenvoudiging
Uit de argumenten door tegenstanders van elke spellingwijziging naar voren gebracht,
blijkt maar al te duidelijk dat tie meesten onder hen nooit de ‘Grondbeginselen der
Nederlandsche Spelling’ van L.A. Te Winkel gelezen hebben, dat zij dus niet weten
op welke principes deze regels berusten en dat zij wijders weinig of geen aandacht
hebben besteed aan de literatuur die over dit onderwerp werd gepubliceerd.
Het kan dan ook niet anders of er worden nog dagelijks bewijsgronden aangevoerd,
die bij herhaling werden weerlegd. Een van die argumenten, dat bij iedere gelegenheid
wordt voorgeschoteld, luidt: de nieuwe spelling is een verarming van de taal.
Tientallen van keren werd reeds aangetoond dat deze bewering, op zijn zachtst gezegd,
een ketterij is, en toch duikt ze steeds weer op.
Het vraagstuk over het alfabet is op verre na nog niet opgelost, maar toch weten
we met zekerheid dat het oudste schrift, het natuurlijkste waarschijnlijk, - datgene
dat men zowel in Amerika als in China en Mesopotamië heeft ontdekt - het
ideografisch schrift is en dat de meeste ideografische schriften naar het syllabisch
schrift streven. Uit dit syllabisch schrift is dan het consonantisch schrift ontstaan,
dat alleen de medeklinkers aanduidde - ook wel af en toe maar niet regelmatig de
vocalen - en uit het consonantisch schrift der Feniciërs hebben de Grieken hun alfabet
gesmeed, de voorloper van wat wij allen nu in West-Europa gebruiken. Wie hierover
meer wenst te weten, verwijs ik naar de leerrijke studie van James Février over ‘La
Genèse de l'Alphabet’, dat in deel VI (1938) van de ‘Conférences de l'Institut de
Linguistique de l'Université de Paris’ verscheen.
Het Griekse alfabet wenste alleen de klanken, niet de gedachten weer te geven,
en het alfabet dat wij nu voor onze
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taal bezigen en dat ons, over het Latijn, van de Grieken gekomen is, is dus
oorspronkelijk een fonetisch alfabet, waarmede men getracht heeft, in de mate van
het mogelijke, de gesproken klanken te reproduceren. Dat deze weergave slechts bij
benadering geschiedt, blijkt onmiddellijk uit het feit dat men maar over een gering
aantal tekens beschikt. Het internationaal fonetisch schrift, dat nu algemeen door de
fonetici en de dialectologen wordt gebezigd, omvat, naast de meeste gewone tekens
van het alfabet, een nog groter aantal nieuwe en een dozijn diacritische tekens.
In 1913 schreef Henry Sweet, de grondlegger van de Engelse taalwetenschap, in
‘The practical Study of Languages’: ‘In fact, phonetics is almost as old as civilization
itself. The Alexandrian grammarians were not only phoneticians - they were
spelling-reformers! Few of those who mechanically learn the rules of Greek
accentuation by way of gilding the refined gold of their scholarship have any idea
that these to them unmeaning marks were invented by the Alexandrian grammarians
solely for the purpose of making the pronunciation of Greek easier to foreigners. The
Romans, too, were phoneticians: they learnt Greek on a phonetic basis, as far as their
lights allowed them. The Sanskrit grammarians were still better phoneticians. It is
the unphonetic, not the phonetic methods that are an innovation.’
Iedereen is er zich van bewust dat een spelling, volkomen adequaat aan de
uitspraak, een zuivere fonetische spelling dus, om practische redenen volkomen
onmogelijk is. Het lezen van dergelijk schrift zou tot enkele bevoorrechten beperkt
blijven en het schrijven zou zonder de minste twijfel in hoge mate worden bemoeilijkt.
Ook een volkomen rationele en consequente spelling is een onbereikbaar ideaal,
omdat de taal steeds verandert en de spelling deze veranderingen, die niet op een
bepaald ogenblik gebeuren, maar geleidelijk, onmogelijk op de voet volgen kan. Het
is echter niet omdat de spelling de uitspraak niet precies hoeft te reproduceren, dat
men de klanken, die in de beschaafde uitspraak worden gehoord, willekeurig zou
mogen weergeven. Hiervoor bestaan vaste tekens.
De waarde, die wij aan deze tekens hechten, berust op een overeenkomst en het
is dan ook vanzelfsprekend dat een
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wijziging in deze overeenkomst de taal in geen geval kan aantasten. Dat wil niet
zeggen dat de spelling geen invloed kan uitoefenen op de uitspraak van de taal. Wie,
in Zuid-Nederland, zou iets dergelijks durven beweren, als hij dagelijks getuige kan
zijn van de op-de-letter-uitspraak van welwillende dialectsprekers die zich inspannen
om beschaafd te spreken? Dit belet echter niet dat taal en spelling twee onderscheiden
dingen zijn, die maar al te gemakkelijk dooreen worden gehaspeld. Het schrijven
van dubbele ee of enkele e, van dubbele oo of enkele o, van sch of s (de eerste drie
regels van het Besluit), is een zuivere spellingkwestie en heeft met taal niets te maken.
De principes, die ten grondslag liggen van de Spelling De Vries en Te Winkel,
worden door de auteurs in het hoofdstuk over ‘de algemeene spelregels en hunne
onderlinge verhouding’ breedvoerig uiteengezet. Deze principes zijn ten getale van
vijf: 1. de regel der beschaafde uitspraak ‘die uit zijnen aard alle andere regels
overheerscht’; 2. de regel der gelijkvormigheid; 3. de regel der afleiding; 4. de regel
der analogie, en tenslotte 5. de regel der welluidendheid. Maar de orthographie van
De Vries en Te Winkel berust voornamelijk op de twee grote spellingbeginselen:
overeenstemming met de uitspraak en aanwijzing van de afleiding en den
oorspronkelijken vorm der woorden (Voorbericht, p. VII).
De twee Noordnederlandse auteurs waren er van overtuigd dat zij deze twee grote
spellingbeginselen, op gelukkige wijze verenigd, hadden weten te eerbiedigen
(Voorbericht, p. VII). Wie de Grondbeginselen aandachtig en zonder
vooringenomenheid doorleest wordt echter onmiddellijk getroffen door de
wanverhouding die heerst tussen de overeenstemming met de uitspraak en de
etymologie. De harmonie die zich opdrong tussen de beschaafde uitspraak en de
afleiding is verbroken.
Feitelijk zijn De Vries en Te Winkel slachtoffers van de toen ophefmakende
ontdekkingen op het gebied der vergelijkende taalwetenschap. Zij hebben aan de
verleiding niet kunnen weerstaan de etymologie, waar het maar enigszins mogelijk
bleek, in de spelling te betrekken. Dit blijkt vooral duidelijk uit de behandeling van
de scherplange e en o. Ze zeggen o.m. op pp. 39-40: ‘Als wij bv. aan beenen en
boomen scherpe klinkers toeschrijven, is zulks niet, omdat het Hoog-
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duitsch bein en baum zegt, maar omdat wij o.a. door het Hoogduitsch weten, dat
onze eigene voorouders eenmaal bain en baum hebben uitgesproken’.
Een paar regels verder luidt het: ‘De redactie erkent, dat de dubbele vocaalspelling
niet zonder last is voor het practische gebruik; zij behoudt ze evenwel, omdat zij
meent het bestaande niet te mogen afbreken en geene groote veranderingen, maar
alleen verbeteringen in de toepassing van erkende regels te moeten voorstellen.
Daarom heeft zij er niet aan gedacht ze ook op de a en u toe te passen, en bv. naast
va-der, za-del, u-ren enz. jaa-ren, daa-den, wij vuu-ren enz. te schrijven, ofschoon
daarvoor gelijke redenen bestaan als voor de spelling bree-de, boo-men enz. Aan die
bedoeling is het mede toe te schrijven, dat zij het spellen overeenkomstig den
oorsprong der e's en o's tot de stamlettergrepen wil beperken, maar ten opzichte van
de achtervoegsels naar den klemtoon wenscht te werk te gaan.’
Hierop volgen dan de redenen waarom in zekere gevallen dubbele ee en oo, in
andere daarentegen enkele e en o, al naar gelang van de klemtoon, moet worden
geschreven. De regel van het gebruik speelt hier eveneens een voorname rol.
Uit dit alles blijkt duidelijk dat heel wat spellingen dienden te worden aanvaard
omdat ze nu eenmaal ingeburgerd waren, alhoewel ze in strijd waren met de regel
van de afleiding. Een treffend voorbeeld daarvan is de schrijfwijze van het werkwoord
ijzen en van ijselijk, die volgens de etymologie met ei zouden behoren geschreven
te worden.
In hun Naschrift (pp. 220-21) zeggen D.V. en T.W. dat zij graag erkennen dat hun
onderzoek ‘niet al de moeilijkheden uit den weg heeft geruimd, die aan het zoo
ingewikkeld leerstuk der orthographie onafscheidelijk zijn verbonden’, maar dat zij
zich durven vleien dat hun arbeid ‘de zaak toch een stap verder gebracht heeft; dat
in de door [hen] aangenomen spelling talrijke gebreken zijn opgeruimd en de tot
hiertoe in [hun] vaderland gevolgde schrijfwijze zeker heeft aangewonnen in
nauwkeurigheid, zuiverheid, regelmaat en consequentie’. Ze zijn de mening toegedaan
dat zij de moeilijkheden, die de spelling in de praktijk en bij het onderwijs oplevert,
aanzienlijk hebben verminderd.
Zeker, ze hebben de moeilijkheden van de spelling in grote
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mate verminderd en de vereenvoudigers zullen wel de eersten zijn om dit te erkennen,
maar tevens om er op aan te dringen dat nu ook aan die moeilijkheden, die ze niet
uit de weg geruimd hebben, een eind worde gemaakt. Ook anti-vereenvoudigers
geven toe dat in het spelsysteem D.V. en T.W. onnodig allerlei etymologische
geleerdheid verwerkt is geworden.
Waarom zich vastklampen aan enkele etymologische schrijfwijzen, die slechts
door een paar honderden filologen zijn gekend? Waarom de spelling nutteloos
bemoeilijken en daardoor aan de minder ontwikkelde steeds een zekere
minderwaardigheid laten gevoelen? Wil dat nu zeggen dat met een vereenvoudigde
spelling geen fouten meer zullen worden geschreven? Zeker niet, want er zijn heel
wat mensen die geen visueel geheugen hebben en steeds de gelegenheid te baat zullen
nemen, zelfs in de eenvoudigste gevallen, om fouten te schrijven, maar het betekent
dat, bij de doorsneemens, de kansen om fouten te schrijven in hoge mate zullen zijn
verminderd.
Een tweede argument van zekere anti-vereenvoudigers is, dat de vereenvoudigde
spelling onesthetisch is, lelijk dus, en er zijn er zelfs die beweren dat
schoonheidsgevoel ze belet een bladzijde proza of een gedicht in vereenvoudigde
spelling te lezen. Daar valt eigenlijk weinig of niets tegen te zeggen, want ‘de gustibus
et coloribus...’, maar ik zou aan die estheten dan toch willen vragen wat ze doen met
de homoniemen met zachte en scherplange e's en o's, aan welke vorm ze de voorkeur
geven: aan beren of aan beeren, helen of heelen, keren of keeren, stenen of steenen,
slepen of sleepen, sloten of slooten, tronen of troonen, kolen of koolen, tonen of
toonen? Of ze ruischen boven bruisen, lasschen boven passen, vorschen boven
torsen, bosch boven bos, trotsch boven trots of beursch boven beurs verkiezen?
We geven grif toe dat in den beginne zekere vereenvoudigingen vreemd kunnen
aandoen, maar we weten ook bij ondervinding dat men er zich zo vlug aan went dat
men, bij zijn lectuur, niet alleen niet gehinderd wordt door de verschillende
spelsystemen, maar er speciaal de aandacht moet op vestigen om te weten of men
met Kollewijn, Marchant of D.V. en T.W. te doen heeft.
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Regel vijf van het besluit handelt over de naamvalsuitgang -n bij lidwoorden,
voornaamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden of daarmee gelijk staande woorden.
Deze regel heeft wel iets met taal te maken. Volgens de spraakkunst duidt deze -n
het verschil aan tussen onderwerp en voorwerp bij mannelijke woorden. In hoeverre
dat in Zuid-Nederland met de werkelijkheid overeenkomt zal ik maar liefst buiten
beschouwing laten, maar de Zuidnederlandse auteurs hoeven zich waarachtig niet
in het harnas te laten jagen door deze regel, want het gebruik van die zogenaamde
naamvalsuitgang is vrij, behalve dan in staande uitdrukkingen. De Zuid-Nederlanders
die het wensen zullen dus nog steeds mogen schrijven ‘hij nam den mooisten appel
uit den gansen hoop’ net zoals zij ook nog het recht hebben te schrijven ‘ik heb eene
aalmoes aan eenen ouden man en eene blinde vrouw gegeven’. Of zij dat nog lang
zullen doen is een vraag die gesteld mag worden. Want zullen zij niet gauw, onder
aandrang van het Algemeen Beschaafd, deze uitgangen in eigen mond voelen slijten?
Over het voornaamwoordelijk gebruik zegt het besluit dat er aanwijzingen zullen
worden gegeven in de volledige woordenlijst die nog moet worden samengesteld.
Dit punt is steeds het grootste twistpunt geweest in de spellingstrijd en ik wens dan
ook niet het debat hieromtrent opnieuw te openen. De meeste Vlamingen zijn er
innig van overtuigd dat zij, in tegenstelling met de Noord-Nederlanders van benoorden
de Moerdijk, heel precies het woordgeslacht aanvoelen en ook nooit fouten maken
tegen de voornaamwoordelijke aanduiding. Ik wil dit voor velen graag aannemen,
maar hun toch de raad geven af en toe het gevoeld woordgeslacht aan dat van D.V.
en T.W. te toetsen en aandachtig naar het voornaamwoordelijk gebruik rondom zich
te luisteren. Voor het woordgeslacht verwijs ik naar de studie van J.L. Pauwels:
Bijdrage tot de Kennis van het Geslacht der Substantieven in Zuid-Nederland (Dl.
II van de Werken uitgegeven door de Kon. Comm. voor Top. en Dial., Tongeren,
1938). Denk maar eens even na over het geslacht van aluin - bokaal - boterham bunder - canapé - chocolade - deeg - draak - dweil - stijfsel - fijt - jenever - zeem weerlicht - rog - preek, en raadpleeg daarna de woordenlijst
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van De Vries en Te Winkel. Wie zou durven beweren dat hij in de gewone
omgangstaal nooit zinnetjes gebruikt als: zet die tafel eens goed, hij staat niet op zijn
poten - lust jij die chocolade? Hij heeft toch maar een rare smaak. - We krijgen deze
maand meer suiker; hij zal wel afslaan op de zwarte markt. Denkt u niet dat men
zich dan niet meer zo sterk gevoelt in zijn geloof en dat men gaat beseffen dat die
vastheid van het Zuidnederlands woordgeslacht meer fictie is dan werkelijkheid?
Het tot een minimum herleiden van de moeilijkheden is een Vlaamse
noodzakelijkheid, omdat de vereenvoudiging van de spelling er veel kan toe bijdragen
om de kennis van het Beschaafd Nederlands in de hand te werken en aldus onze taal
in ons land in aanzien te doen stijgen. Maar het is vooral een sociale noodzakelijkheid,
omdat het geen zin heeft tijd en kracht te verspillen aan moeilijkheden die geen baat
hebben voor de ontwikkeling van de geest; die tijd en die kracht zouden met heel
wat meer vrucht kunnen worden aangewend tot een grondiger kennis van de taal
zelf. De bewering van zekeren dat de spelling niet gemakkelijk zijn mag, wijst op
een kras egoïsme en een gemis van sociaal gevoel, want in alle Westeuropese landen
vergt men voor de kleinste bediening een degelijke kennis van de officiële spelling.
Van een politieagent, een gendarm, een kantonnier of een douanier wordt vereist dat
hij zijn moedertaal zonder spelfouten moet kunnen schrijven. Vooral sinds de laatste
oorlog zijn zowel landbouwer als arbeider, huisvrouw als fabriekwerkster gedwongen
geworden hun toevlucht tot de pen te nemen om in contact te kunnen blijven met de
hunnen en ook zij hebben volkomen het recht over een spelling te beschikken die
niet een massa nutteloze moeilijkheden en valstrikken bevat.
Velen denken, maar ten onrechte, dat er in Frankrijk en in Engeland geen bezwaren
worden geopperd tegen de zo lastige spelling van het Frans en van het Engels en
schijnen niet te willen weten met welke onoverkomelijke moeilijkheden de inwoners
van deze landen te kampen hebben. Ook daar zijn sinds jaren tal van de
vooraanstaande taalkundigen opgekomen voor een spellingvereenvoudiging, maar
hun pogen is totnogtoe vruchteloos gebleken.
Wie over de ontwikkeling van de Franse spelling wenst te
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worden ingelicht verwijs ik naar het grote werk van Charles Beaulieux, ‘Histoire de
l'Orthographe française’ (2 tomes, Paris, H. Champion, 1927), waarin de vorming
van de Franse spelling van haar oorsprong af tot in het midden van de 16e eeuw wordt
bestudeerd. Van rechtstreekser belang voor ons betoog is de lijvige studie van de
bekende drukker van de Franse Academie, Ambroise Firmin Didot, ‘Observations
sur l'Orthographe ou Ortografie française, suivie d'une Histoire de la Réforme
orthographique depuis le XVe siècle jusqu'à nos jours’, verschenen in 1867 en reeds
herdrukt in 1868. Het boek is opgedragen ‘à Messieurs de l'Académie française’.
Reeds in 1660, dus vier en dertig jaar vóór de uitgave van het Woordenboek der
Academie, had de ‘Grammaire de Port-Royal’ de grondslagen gelegd van het accoord
tussen schrift en uitspraak. Zij wenste nl.:
1o dat ieder teken één klank zou verbeelden, dat men dus niets zou schrijven dat
niet wordt uitgesproken;
o dat ieder klank zou worden voorgesteld door één teken, dat men dus niets zou
2
uitspreken, dat niet geschreven was;
o dat ieder teken slechts één klank zou verbeelden, hetzij een enkele klank, hetzij
3
een tweeklank;
o dat eenzelfde klank niet zou worden voorgesteld door verschillende tekens.
4
‘Pourquoi donc, gaat Didot verder, après de telles prémisses, tant de contradictions
qu'on ne saurait justifier et auxquelles l'esprit logique de l'enfance ne se soumet qu'en
faisant abandon de cette rectitude de raisonnement qui nous étonne si souvent et vous
force d'avouer qu'en fait de langue la raison n'est pas du côté de l'âge mûr?’
Hij vergelijkt dan verder de spelling van de verschillende uitgaven van het
Dictionnaire de l'Académie. De 2e uitgave van 1718 vertoont weinig verschillen met
de eerste van 1694, maar in de 3e, van 1740, werden duizenden overtollige letters
weggelaten. In de vierde van 1762 wordt een onderscheid gemaakt tussen de vocaal
i en de semi-vocaal j, tussen de vocaal u en de consonant v, dit naar het voorbeeld
van wat in de Nederlanden was geschied; ook vele spellingen worden vereenvoudigd.
In de vijfde uitgave, van 1795, zijn er geen
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wijzigingen, maar in de zesde, van 1835, wordt de o door a vervangen in alle woorden
waar o als a wordt uitgesproken. Voltaire had het hun reeds voorgedaan. Daarop
volgen dan de voorstellen van Didot zelf, die te talrijk zijn om hier te worden
behandeld, maar die in hun overgrote meerderheid sindsdien in de zevende uitgave
werden toegepast.
Een paar alinea's uit zijn inleiding wensen wij hier aan te halen, omdat ze ook voor
ons, Nederlanders, leerrijk zijn.
‘Remédier aux imperfections encore si nombreuses de notre orthographe,
imperfections qui démentent la logique et la netteté de l'esprit français, serait chose
bien désirable à un double point de vue: le bon et rapide enseignement de la jeunesse,
la propagation de notre langue et de ses chefs-d'oeuvre. Mais cette tâche est bien
plus difficile que ne le supposent ceux qui, frappés des abus, ne se sont pas rendu
compte de la nature des obstacles, ainsi que des efforts divers tentés depuis trois
siècles pour la solution d'un problème aussi compliqué...’.
‘Tout ce qui peut économiser la peine et le temps perdus à écrire des lettres inutiles,
à consulter sa mémoire, souvent en défaut, profiterait à chacun. Car avouons-le,
personne d'entre nous ne saurait s'exempter d'avoir recours au Dictionnaire pour
s'assurer s'il faut soit l'y, soit l'i, dans tel ou tel mot; soit un ou deux l, ou n ou p dans
tel autre; soit un ph ou un th; un accent grave ou un accent circonflexe, un tréma ou
un accent aigu, un trait d'union ou même la marque du pluriel, l's ou le x, dans certains
mots.
Il serait trop long d'énumérer ici les tentatives plus ou moins sensées, plus ou
moins téméraires, proposées depuis le commencement du seizième siècle pour la
simplification de l'orthographe: les unes, trop absolues dans leur ensemble,
dénaturaient le caractère et les traditions de notre idiome; d'autres déroutaient et
offensaient la vue en altérant la simplicité de notre alphabet; d'autres enfin, n'avaient
peut-être que le tort d'être prématurées et de contrarier des habitudes contractées dès
l'enfance, et d'autant plus tenaces qu'elles avaient coûté plus de peine à acquérir.’
L. Clédat, professor aan de Universiteit te Lyon, schreef in zijn ‘Notions de l'histoire
de l'orthographe’ (Paris, 1910), waarin hij een aantal verbeteringen van de huidige
Franse
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spelling voorstelt: ‘Pour discerner le bon et le mauvais dans le fatras orthographique
actuel, il est indispensable d'avoir des notions de l'histoire de la langue et de
l'orthographe’.
Onlangs nog - in het 127e nummer van de ‘Université Libre’, van 5 October 1945
(overgedrukt in nr 7, Nov. 1945, van Pages Françaises) - heeft de bekende Franse
linguist Charles Bruneau een lans gebroken voor de verbetering van de spelling. Hij
constateert dat in een dorp van driehonderd inwoners, in volle Ile-de-France, de
onderwijzer de enige is die met nut het ‘Journal officiel’ lezen kan en in staat is aan
een of andere administratie een ietwat moeilijk vraagstuk te onderwerpen en is van
oordeel dat, indien in Amerika het Spaans op het punt staat het Frans te verdringen,
dit toe te schrijven is aan het feit dat het Spaans, dank zij zijn fonetischer spelling,
gemakkelijker aangeleerd wordt. Hij verzoekt de Fransen afstand te doen van hun
spellinggewoonten om hun taal te redden, want, zegt hij ‘l'orthographe n'est pas la
langue, elle n'en est que le vêtement, un vêtement archaïque et démodé. Il y a six ou
sept cents ans que bois se prononçait comme l'anglais boy; le son oi s'est changé en
oué, puis en oua: nous continuons à écrire oi. Jadis, les consonnes finales se faisaient
entendre: l's de ris et le t de rit étaient articulés; aujourd'hui, nos enfants qui perçoivent
le son tan, sont obligés d'apprendre à écrire tan, temps, tant et taon. Des grammairiens
subtils se sont ingéniés à inventer de vaines distinctions: cuissot de chevreuil ou de
sanglier, mais cuisseau de veau. Enfin, de faux savants ont introduit de regrettables
erreurs: ouvrir les cils se dit dessiller, comme si le mot cil commençait par un s. Tout
cela du point de vue strictement scientifique, est absurde.’
Met niet minder klem zijn de Engelse taalkundigen in opstand gekomen tegen de
wanstaltige spelling van hun taal.
In zijn standaardwerk ‘On early English Pronunciation with especial reference to
Shakspere and Chaucer (containing an investigation of the correspondence of writing
with speech in England from the Anglosaxon period to the present day. Preceded by
a systematic notation of all spoken sounds by means of the ordinary printing types)’
(London, 1869; herdrukt in 1930), zegt Alexander John Ellis, een der grootste
filologen van Engeland: ‘For my own part I do not see the
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value of a standard orthography, but I do see the value of an orthography which
reflects the pronunciation of the writer. Our present standard orthography is simply
typographical; but in that word lies a world of meaning. It is a tyrant in possession.
It has an army of compositors who live by it, an army of pedagogues who teach by
it, an army of officials who swear by it and denounce any deviation as treason, an
army, yea a vast host, who having painfully learned it as children, cling to it as adults,
in dread of having to go through the awful process once more, and care not for
sacrificing their children to that Moloch, through whose fries themselves had to pass,
and which ignorance makes the countersign of respectability. Accepting this fact, I
have arranged all my vocabularies according to this typographical spelling, simply
because it will be familiar to all who read this book, and they will, therefore, by its
means most readily discover what they require. But I cannot do so without recording
my own conviction, the result of more than a quarter of a century's study, that our
present standard typographical spelling is a monstrous misshapen changeling, a
standing disgrace to our literature.’
Ellis komt dan op tegen de almacht van de Engelse drukkers: ‘At the present day
- zegt hij - we have nothing to guide us but the usage of printing offices, on which
(and not on the manuscripts of authors) our orthographical laws and the pages of our
dictionaries are founded. The most ingeniously contradictory reasons are given for
preferring one spelling to another...
During the last fifty years a habit of eye has been generated, and spelling has been
dissociated in our minds from the expression of sound. But even in the 15th century
this was not the case in England...
We have not yet settled how to write between two and three thousand of the words
in our language, although it must be confessed that we do not find much inconvenience
from the uncertainty, and most writers select the spelling which their hand takes from
habit without consideration, and do not call the compositor to order if he alters it in
print. And compositors, with their authorized superiors, the printers' readers, have
habits of their own as to spelling and
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punctuation, regarding their author's MS. as an orthographical exercise which it is
their business to correct; so that, except in extremely rare cases where the author is
opinionated and insists on the compositor “following copy”, no printed book
represents the orthography and punctuation of the man of education who writes, but
only of the man of routine who prints’ (pp. 589-591).
In de Inleiding die hij schreef voor ‘Collins' National Dictionary and Encyclopedia’
zegt Professor Allen Mawer, Provost of University College, London: ‘Few languages
have a more difficult system (or lack of system) of spelling than English. Our language
started with an imperfect alphabet, and its unphonetic character has been greatly
intensified, firstly by our frequent contact with other nations and their languages,
either through war, conquest, and trade, or through books; secondly, by the more or
less definite fixing of our spelling at the end of the fifteenth century, while our
pronunciation is, has been, and always will be changing; thirdly, by sporadic attempts
to reform our spelling.’
Laten wij volledigheidshalve aanstippen dat ook de Engels-sprekenden hun
‘Spelling Reform Association’ bezaten en dat hun secretaris E. Jones in het
Atheneum-nummer van 10 Juli 1869 hun bezwaren tegen de bestaande spelling
voorbracht.
In de Verenigde Staten was de oppositie niet minder groot. Prof. F.J. Child, van
Harvard University, schreef aan Alexander J. Ellis: ‘I wish you may make the
Philological Society take some tenable ground as to orthography in their dictionary.
Nothing can be more absurd than the veneration felt and paid to the actual spelling
of English, as if it had been shaped by the national mind, and were not really imposed
upon us by the foremen of some printing offices.’
Thomas R. Lounsbury, van Yale University, wijdde in 1909 een boek aan ‘English
Spelling and Spelling Reform’, waarin hij o.m. zegt: ‘The movement now going on
for the simplification of English Spelling has in the few years of its existence attained
a success which has never been even remotely approached by any similar attempt in
the past... But whatever be the success or failure which may attend the present
movement, none the less am I confident that the
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English race will not be content to sit down forever with a system of spelling which
has nothing to recommend it but custom and prejudice, nothing to defend it but
ignorance, nothing but superstition to make it an object of veneration. An orthography
which defies the main object for which orthography was created cannot continue,
with the advance of knowledge, to be endured forever; for speaking with absolute
reverence, it can be said of it that, not being of God, it cannot stand. ...The regard
for our present orthography is not based at all upon knowledge, or upon reason. It
owes its existence and its strength almost entirely to sentiment... We simply like the
spelling to which we are accustomed; we dislike the spelling to which we are not
accustomed’.
‘If a man seriously believes that it is essential to the purity and perfection of the
English language that honor should be spelled with a u and horror without it; that
honorable should be spelled with a u and honorary without it; that meter should have
its final syllable in re and diameter and hexameter in er... if, in fine, spelling in
different ways words which have the same origin brings him pleasure, why not leave
him in the undisturbed enjoyment of this mild form of imbecility? He will not be
made happier by being made wiser.’ Hij besluit zijn boek met de volgende woorden:
‘Time which should be spent in learning something valuable in itself, and therefore
permanently profitable, is now wasted in mastering empty distinctions in the external
representation of words which have no distinction in reality, but are reckoned
conventionally of the first importance’.
In 1906 werden in de V.S. door een besluit van de Voorzitter Theod. Roosevelt
zekere vereenvoudigingen aan de spelling toegebracht.
Naast de door het Besluit voorgestelde wijzigingen zijn er nog andere die door
Kollewijn in zijn stelsel werden opgenomen, maar reeds bij het Marchant-compromis
wegvielen: zo ies i.p.v. isch, lik i.p.v. lijk. Men zou met evenveel recht de spelling
ou voor ou en au, ei voor ei en ij kunnen voorstellen en zich afvragen waarom men
niet doot naast doden, slach naast slagen zou mogen spellen, vermits men druif naast
druiven en doos naast dozen schrijft?
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Er zou ook voor deze wijzigingen heel wat te zeggen vallen, maar men mag niet uit
het oog verliezen, dat deze laatste spelling-doubletten in de praktijk minder
moeilijkheden opleveren dan ee of e, oo of o en sch of s en dat men bij iedere
wijziging van het spellingstelsel datgene moet behouden wat geen - of weinig moeilijkheden bij het aanleren oplevert, dat men dus zoveel mogelijk moet vasthechten
aan traditie. Schreef niet reeds in 1893 de grote Franse taalgeleerde Michel Bréal in
de ‘Revue des deux Mondes’ (Nov. p. 112, geciteerd naar de Handleiding van de
Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal, Heerenveen, 1897): ‘Tout
changement à l'orthographe traditionnelle demande un effort à l'esprit. On peut faire
cet effort sur deux, sur trois points à la fois, on ne peut le faire sur douze ou quinze.’
Dat de regeling getroffen door de Nederlands-Belgische Spellingcommissie niet
door iedereen met even grote blijdschap zou worden onthaald zal wel niemand
verwonderen die op de hoogte is van de verschillende stromingen in ons land, maar
dat het anti-vereenvoudigers zouden zijn die aan de Commisie het verwijt toesturen
dat ze niet doortastend genoeg is opgetreden en nu de lof van de Kollewijn-spelling
boven de huidige regeling verkondigen, mag op zijn minst verwonderlijk heten, als
men bedenkt dat zij het geweest zijn die het aannemen van de Kollewijn-spelling
onmogelijk hebben gemaakt en de vereenvoudigers hebben gedwongen zich met een
vergelijk tevreden te stellen.
Wat er ook van zij, het hoofddoel door de Commissie beoogd, werd bereikt: de
eenheid tussen Noord- en Zuid-Nederland, die in 1934 werd verbroken, is nu - en
laten we hopen voor lange tijd - opnieuw hersteld.
WILLEM PÉE.

Eindnoten:
(1) Suzanne Lilar: Le Burlador, Bruxelles, Editions des artistes, 1945.
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Zoek den mensch
Uit plicht.
Iets waarin ik nooit veel trek heb gehad is de plicht. Dit monster beloert je echter
achter alle hoek en kant, zelfs in de redactie van een tijdschrift.
Die van het N.V.T. legt haar leden den plicht op ‘den mensch te zoeken’ wat
totnogtoe nooit mijn stiel was, hoe sympathiek de ruige Diogeen met zijn lantaarn
mij ook wezen mocht. Een stiel dien je nooit hebt beoefend, zie je graag eens
voorgedaan, alvorens hem zelf aan te pakken. Daarom wachtte ik liefst tot een paar
nummers verschenen waren om de rapporten van de menschzoekerij der andere
redactieleden eens in te zien en dan te probeeren ook zulk een rapportje op te maken
van mijn eigen speurpartijen. En dit lijkt mij achteraf wel niet zoo heel moeilijk als
ik eerst had gedacht, maar ik meen te constateeren dat de rapporten niet uitsluitend
handelen over het zoeken naar den mensch, maar evenzooveel over de
wederwaardigheden naast het spoor. Maar hoofdzaak blijft geloof ik, dat al de zoekers
het eens zijn erover dat ‘den mensch zoeken’ de ware taak is, en het rapportje bijzaak.
‘Den Mensch zoeken’ in al zijn diverse aspecten, overal waar er een voetspoor te
vermoeden is detectievenpoeder strooien, overal de vingerafdrukken opnemen. En
dan een rapportje opmaken en het insturen, uit plicht.
B.D.

Vermaning.
In een Vlaamsch dagblad werd onder de rubriek: Tijdschriften, ook het eerste nummer
van het Nieuw Vlaamsch Tijdschrift besproken. R. Herreman krijgt er op volgende
manier van langs: ‘Met de 26 blz. die Herreman over Goethe “vlindert”, zal hij weinig
nieuwe bewonderaars voor den Duitschen dichter werven’. Terecht, want het is
waarlijk niet gepermitteerd dat men zoo ‘vlindert’ over een
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gevestigde reputatie als Goethe! Ik heb dan ook, in allen ernst en met de beste
bedoeling, hiernavolgend vermanings-sonnet aan Herreman's adres gedicht en gericht,
in de hoop dat onze mederedacteur, die niet tot de kwaadwilligsten behoort, mijn
terechtwijzing even ernstig zal ter harte nemen:
Raymond, 'k las in de krant dat je over Goethe vlindert
met een schriftuur van zes en twintig bladzij lang;
je moest toch weten dat het vlindren nogal hindert
voor onzen vromen stam die houdt van zelfbedwang.
Ja, voor de vlinders zijn de Vlaamsche boertjes bang;
al schuwen zij geen draak, hun vrees blijft onverminderd
voor alles wat den weg volgt van zijn eigen drang
en de geplogenheid al eens aan stukken splintert.
Wist gij dan niet dat men, wanneer men over Goethe
wil schrijven, afstand doen moet eerst van pret en leute,
om door te dringen tot wat al dat Duitsch bediedt.
Neen, waarde vriend Raymond, indien je niet verschaevert
en over Goethe met plechtstatigheid niet davert,
oogst je geen bijval bij het Kristen Vlaamsche Diet.

B.D.

Stormloop tegen het droomenland.
Wie met de zeer verscheiden vormen van het dilettantisme in de literatuur vertrouwd
is, weet dat dezes beoefenaars de onhebbelijke neiging hebben te meenen dat het
voor een kunstenaar, die in eenige mate aanspraak maakt op genialiteit, noodzakelijk
is zich excentriek te gedragen.
Ofschoon excentriciteit in zekeren zin de gedachte aan allerlei ultra-modernistische
gedragingen oproept, wordt het bij nader inzicht duidelijk dat zij eerder het exponent
is van een verstarde en epigonaire geestesgesteldheid. Deze paradox wordt duidelijk
wanneer men de gewoonte om onmogelijk lange haren, fladder- en vlinderdassen,
fluweelen vesten en breedgerande hoeden te dragen, tot in haar versten oorsprong
achterhaalt: 't.t.z. de foto's en afbeeldingen van allerlei soorten genieën, die ons uit
de vervlogen eeuwen zijn bewaard gebleven.
De dilettant die zich blind staart op de sierlijke plooien van een fladderdas of de
woeste schoonheid van een verwaarloosde kalot, zou goed doen zich te herinneren
dat, in den tijd toen de betrokken genieën leefden, ook de eenvoudige stervelingen
op dergelijke wijze waren uitgedost en dat de genieën toen dus veel moeilijker dan
thans te herkennen waren van den gewonen huisvader die zich naar kantoor begaf
of voor zijn vrouw uit winkelen ging.
Natuurlijk hebben ook de biografieën aan die geestelijke dwaling
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schuld. De amoureuze tribulaties van Byron en zijn Fransche tijdgenooten, het
heimwee van den reizenden Rilke, de vereenzaamde droomen van Hölderlin en de
bachanalen van Li-Tai-Po worden in den geest en het gemoed van den rasechten
dilettant zoo vele richtlijnen bij den cultus van zijn eigen genialiteit.
Hij vergeet echter de biografieën van deze helden met de nuchterheid van het
alledagsche aan te vullen. Hij vergeet er bij te denken dat ook Byron, Rilke, Hölderlin
en Li-Tai-Po elken dag hun maag moesten vullen, dat zij, op welke wijze ook, hun
kost moesten verdienen, en dat zij te gepasten tijde, net als de domste knul die ooit
door de geschiedenis werd doodgezwegen, naar het privaat moesten loopen om te
vermijden dat zij aan een ordinaire verstopping den hoek om zouden gaan.
Wie den mensch zoekt, moet hem volledig zoeken.
P.V.A.

Bij een Amsterdamsch banket.
‘En Aemstels oude naem en zal geen roem ontbeeren!’
19 Mei 1946.
Zelden heb ik met zulke diverse gevoelens bij een banket aangezeten als bij hetgeen
onlangs door de stedelijke regering van Amsterdam aangeboden werd aan de talrijk
opgekomen schrijvers uit Noord en Zuid.
Was het omdat wij 's morgens de singels langs waren gewandeld waar tientallen
17e eeuwsche gevels zich in het grachtwater weerspiegelen? Of was het omdat wij
door het moderne park waren gekomen dat zijn naam draagt en waar zijn standbeeld
staat: voortdurend dacht ik aan Vondel!
Misschien ook terwille van het besef dat hij, als niemand anders, van het spektakel
zou genoten hebben: de magistraat van zijn geliefde stad aan d'Amstel en het IJ, zijn
‘Amsterdam, zoo zwaer met gout
gekroont, en uit Gods schoot bedouwt
met zegen’.

Deze vroedschap had met een royaal gebaar een twintigtal schrijvers uit de Vlaamsche
gewesten genoodigd, op een verbroederingsfeest met hun Noordnederlandsche
collega's, aan rijke tafelen. Wat was het anders dan de verwezenlijking, na drie
eeuwen, van Vondels Leeuwendalersdroom?
‘De tweedracht is vervaren:
Men leit een' vasten knoop.
Men weet van lantkrackeel, noch nijt,
Van wederwaerdigheit, noch spijt:
Men zoent, omarmt, bemint en vrijt.
De Twist is op de loop.
.........
Men zingt al Pais en Vre.’

Vondel zat middenin ons gezelschap en genoot van het steekspel
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van geestigheden en complimenten. De redevoeringen vooral, in 't vroede en in 't
zotte: de zorgvuldig gebalanceerde, voorzichtigheidshalve neergepende periodes van
Toussaint; de dankbare hulde van Pom, bijgenaamd Martinus, om de muzikale
schoonheid die de Vlamingen met hun uitvoering van ‘Jeanne au Bûcher’ aan
Nederland pas hadden gebracht; de gelegenheidsverzen van Theun, den Westfries,
zoo typisch in hun noordelijke verstandelijkheid; de geestige improvisaties van Vic,
dien zijn verblijf in het wufte Zuiden tot een onverbeterlijken bohémien heeft
gebrandmerkt; zelfs de Engelsche rijmpjes met stekelige varianten over the Dutch
giving too much en bovenal de dichterlijke improvisatie van Karel Jonckheere: met
een half ontloken tulp in de hand, ontdekte hij Nederland...
Vondel, de fijnzinnige Joost, mij docht ik zag hem naast ons aanzitten en rondom
zich heenkijken met den fijnzinnigen monkel dien Sandrart heeft vereeuwigd. Hij
knipperde met de oogen: de heeren burgervaderen van Amsterdam droegen niet als
in zijn tijd den tabberd en de korte broek, den zwarten hoed en de Spaansche kraag.
Toch, docht mij. beleefde hij vreugde aan dit gezicht. Want zij betoonden zich de
ware afstanmeelingen van gene
‘Regeerders van de goude toomen
Der Stadt, gebouwt op beyde stroomen,
Gescheiden door den Dam en Sluis.’

Zooals hij vreugd beleefde aan het Japannersgelaat van J.-B. Serjanszoon, of de
hooge gestalte van Nico den Rechter, en een gewillig oor leende aan de geestige
rijmen die de joviale Prudens van Duinkerken (alweer een type naar Joost zijn hart!)
aan zijn omgeving te grabbel strooide.
Toen het maal naar het einde liep, verdween Vondel, bescheiden en voornaam.
Het gezelschap ging naborrelen en toeback rooken.
Zijn schim vergleed achter een pilaar.
J.K.

Zal Europa dan nimmer sterven?
In het Februari-nummer van Dietsche Warande en Belfort stond een artikel van
Marnix Gijsen te lezen onder den titel: ‘Europa zal nooit sterven’, waaruit het
vertrouwen van den schrijver in de toekomst van ons continent met alle mogelijke
beslistheid spreekt. In economie en politiek kan Europa tot een tweede-rangspositie
vervallen, geeft Gijsen toe, maar nooit in moreel of geestelijk opzicht, omdat Europa
een onvervangbare taak heeft: het aan ervaring zoo rijke, het door zijn ervaring droeve
Europa heeft aan de wereld te verkonden, ‘dat er een eind is aan den zonnigsten dag,
dat deze mooie wereld een tranendal is, dat de Schoone en het Beest beiden een
gruwzamen dood moeten sterven, dat het leven een intermezzo, een introductie, en
een proef is... en Europa alleen heeft daarover eeuwen lang gemediteerd’.
Ik behoor niet tot die ‘grafmakers’ van Europa, waartoe Marnix Gijsen iemand
als Oswald Spengler rekent; de regelen die hier volgen

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

456
hebben niets te maken met ondergangstheorieën of een principieel cultuur-pessimisme.
Ik houd van Europa. Ik geloof, dat dit kleine stukje grond, die uithoek van ons
schiereiland een overvloed aan schoonheid en wijsheid, een som aan menschelijke
grootheid op alle gebied heeft verwezenlijkt, zoo stralend en zoo rijk, dat men af en
toe onwillekeurig een soort van trots over dit geslacht, dit species van den mensch
ondervindt. De mensch, hij weze dan voor de rest wat hij is - en het is vaak niet veel
zaaks - maar er zit ook iets groots in den mensch, waardoor hij zichzelf en al die rest
te boven gaat: honderden dingen en daden getuigen daarvan, in Italië en Engeland,
in Duitschland en Frankrijk, in Spanje en onze Nederlanden. Deze boodschap van
de menschelijke grootheid, van onze grootheid ondanks alles, van onze vreemde
onbegrijpelijke grootheid te midden van al onze droefheid en onze betrekkelijkheid
- deze boodschap te verkonden schijnt mij zelfs nog méér de taak van Europa te zijn
geweest dan de waarheid die Gijsen ons voorhoudt.
Maar ik ben niet zoo gerust over de toekomst van ons Europa, ik ben integendeel
diep bekommerd. Ik vrees, dat Marnix Gijsen de nieuwe groeiende verhoudingen te
veel van uit zijn Amerikaansch standpunt bekijkt. Had Europa alleen maar met
Amerika te doen, hadden wij alleen maar af te rekenen met die onervaren en vaak
nog lummelachtige knapen van over den oceaan... wij hebben een voorsprong van
eeuwen en wij voelen ons nog niet oud. Maar er is aan den anderen kant ook de
Russische reus, met zijn groote traditie van lijden, hij, en zijn Poesjkin en zijn Tolstoj
en zijn wilde muziek; er is daarachter, voor later, het Verre Oosten, dat bezig is met
voorgoed uit zijn slaap zich op te richten in Indië en China met hun eeuwenoude
culturen: zij hebben daar ten minste zooveel eeuwen over de dingen van hemel en
aarde gemediteerd als wij zelf hier in Europa en zij hebben daarover van ons niet
veel bij te leeren, al hebben zij onze tragediën niet. Maar als op deze manier de
wereldgeschiedenis zich zou samentrekken rondom de middelpunten van die vier
ontzaglijke imperiums, waarvan drie met een oud verleden en hun eigen cultuur, dan
is het om zich af te vragen: wat blijft er op het forum, wat blijft er op het tooneel nog
over voor Europa?

Een somber voorteeken?
Europa zal nooit sterven?
Wij moeten elkander verstaan. Wat is dat, leven en sterven, als wij spreken over
een cultuur? Rembrandt en Mozart, Shakespeare en Dante, zij zijn ongetwijfeld
onvergankelijk en over zooveel eeuwen leven zij voort, in het raadsel van hun jeugd,
ook voor een publiek van Amerikanen en Chineezen. Maar dat is geen bewijs, dat
de Europeesche cultuur nog zou leven. Ook de Grieksche cultuur heeft zich in de
Hellenistische periode verder dan ooit te voren over de antieke wereld verbreid en
wij kennen het woord van den dichter, dat het overwonnen Hellas het overwinnende
Rome heeft buitgemaakt;
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maar ondertusschen was de Grieksche scheppingskracht in zichzelf toch uitgedoofd
en de Grieksche cultuur voltooid, men kan evengoed zeggen: ten onder gegaan.
Zoo is het bijv. denkbaar, dat Europa tegenover Amerika de rol zou gaan spelen
van het antieke Hellas tegenover het barbaarsche Rome; het is mogelijk dat ook hier
dan nog menig technisch volmaakt en zelfs schitterend werk tot stand zou komen en dat de cultuur van West-Europa toch zou stilstaan en verstarren, als in een grootsch
museum. Het komt mij voor, dat de gang van de tijden het dan niet eens erg lastig
zou hebben om nieuwe centra te vinden, waar het hart van de wereld zou gaan
kloppen. Want een cultuur leeft maar zoolang als zij schept, d.w.z. zichzelf te boven
gaat en zichzelf vernieuwt; het leven van een cultuur ontstaat uit den lust en den
drang en de kracht om altijd verder te gaan van ontdekking tot nieuwe ontdekking.
Europa heeft weergaloos geleefd - en wij, wij kunnen ons niet voorstellen dat dit
alles nu gedaan zou zijn en wij de heldenrol moeten afstaan, maar de muze der
geschiedenis is niet sentimenteel en ziet niet om, de geschiedenis kent geen
medelijden.
Ik moet altijd weer denken aan dien onheilspellenden nazomer van het ongeluksjaar
1939. Het onweer stak op over de Poolsche vlakte. Ik was 's ochtends nog eens gaan
zien naar de meesterwerken uit het Prado, die te Genève hingen: van der Weyden en
Bosch, Bruegel en Tiziaan, Greco, Velasquez en Goya - het was als een afscheid van
al de glorie van Europa. 's Middags, om een uur of één, gingen wij ook naar 't station;
trein na trein werd in dierlijke paniek bestormd en ingenomen, en wij vluchtten mee
op een van de laatste treinen, op den laatsten trein misschien naar Parijs. Het was
zoowat middernacht toen wij buitenkwamen - en de stad van het licht en den geest,
zij lag daar in het donker, langs haar bijna verlaten groote lanen: een onwezenlijk,
duister Parijs, dat Parijs niet meer was. Een onuitsprekelijke beklemming greep mij
aan, die ik nooit meer vergeet. Zal Parijs nog ooit weer worden, wat het vroeger is
geweest?
In 1919, na onzen eersten Peloponnesischen oorlog, was het Weenen dat wegviel,
en wat moest er van onze muziek nu geworden zonder het hart van Weenen? En
sedertdien: wij deden ons best, het nageslacht zal het erkennen, wij deden ons best
om niet eens in verblinding, maar met open oogen geestdriftig mee te werken aan
onzen eigen ondergang. En ik kan, sedert dien nazomernacht op de groote boulevards,
een vraag, als een obsessie, van mij niet meer afzetten: Is het dan, na Weenen, nu de
beurt aan het arme schoone Parijs, met alles wat dat beteekent voor ons allen hier in
Europa?
A.M.

In dienst van den dood.
Het denkend deel van het publiek dat in Amerika ten minste evengroot is als in
Europa, zooniet grooter, is de atoombom niet vergeten! Men is verontrust en ontstemd
omdat tot op den dag van heden geen voldoende klaarheid in den toestond is gekomen
en dat men ten slotte
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niet weet waar men aan toe is. Een democratisch lid van het Congres van Texas,
Albert Thomas, heeft de onrust nog nieuw voedsel gegeven door een sensationeele
onbescheidenheid: in volle vergadering van het Congres heeft hij verklaard dat de
Navy beschikt over een wapen dat veel doodelijker is in zijn uitwerking dan de
atoombom. De Navy bezit dat wapen, zei hij, zij kan het aanwenden, niet morgen
maar vandaag, en in volstrekt bruikbaren vorm. Een ander lid van het Congres,
Chephert, die onlangs deelnam aan geheime besprekingen omtrent de Navy, heeft
de verklaring van Thomas bevestigend uitgebreid. De Navy zelf ontkende noch
beaamde hun uitlatingen. Het wapen zou van biologischen en van chemischen aard
zijn en ontdekt in Californië. En wanneer Chephert zei dat het bezit van deze
wetenschappelijke gegevens Amerika in een benijdenswaardige positie stelde, is er
een koude rilling gegaan door het land. Alles laat echter voorzien dat het bittere ernst
is. Meer en meer beginnen de Amerikanen de moreele problemen te onderzoeken
die het bezit en het eventueel gebruik van zulke wapens meebrengt. Uit Europa
verneemt men dienaangaande, helaas, al te weinige reacties...

Amerikaansche polemiek.
De meeste Amerikaansche bladen zijn, zooals bij ons, partijbladen. Men kan zich
bezwaarlijk vergissen omtrent hun politieke of sociale opvattingen. Er bestaat echter
een groot verschil in de journalistieke gebruiken van Europa en Amerika. Een aantal
dingen die bij ons moreel onmogelijk zouden zijn, gebeuren hier dagelijks. Zoo heeft
bij voorbeeld de oud-burgemeester van New-York, La Guardia, bestendig in onmin
geleefd met zekere kranten. Toen hij aftrad met Nieuwjaar heeft een meubelzaak
hem de helft aangeboden van de reclameruimte die zij in bepaalde bladen gebruikt.
Daarin publiceert nu La Guardia zijn aanvallen op de directie van diezelfde bladen.
Mevrouw Roosevelt schrijft een dagelijksch artikel in ongeveer honderdvijftig bladen,
hetgeen niet belet dat in sommige van deze kranten haar proza verschijnt naast of
onder dat van een mijnheer, die haar grof aanvalt of vierkant uitscheldt. Een ander
phenomeen is het feit dat belangrijke groepeeringen heele bladzijden huren in bladen
die tegen hen gekant zijn: zoo verschijnt in de kranten die de dreigende staking der
zeelieden aanvallen, een volle bladzijde, betaald door de syndicaten der zeelui en
dokkers, waarin hun standpunt wordt uiteengezet. In verkiezingstijd gaat het ook
zoo. De lezers van de ‘Times’ of van de ‘Tribune’ lezen zeker de organen van de
zeelui niet; door dit procédé moeten ze wel kennis nemen van de argumenten der
stakers.
M. Gij.

Volksopvoedende voorlichting als surrogaat voor esthetische kritiek?
Vooraleer het Algemeen Nederlandsch critisch-bibliografisch Tijdschrift Boekengids
ging herverschijnen, heeft het zich tot verscheidene deskundigen gewend met de
vraag om opnieuw de begin-
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selen in overweging te nemen, naar dewelke de kritische schifting diende te gebeuren.
De meesten der geraadpleegden adviseerden dat geen of nauwelijks eenige
verschuiving van het vroegere standpunt mocht geschieden en dat Boekengids zijn
traditioneele houding niet zou prijs geven: ‘aan de werken vooruit en vooral een
criterium van moreelen aard aan te leggen’.
In een ‘open brief’ gericht aan den hoofdredacteur van het tijdschrift in kwestie
(Jan. 1946), juicht prof. Dr. Frank Baur deze beslissing toe en geeft hierbij enkele
beachtenswaardige beschouwingen ten beste. Zooals wijzelf onlangs nog in de
Diogenesrubriek noteerden: kan men de mogelijkheid van het bestaan eener
objectieve, zuiver litteraire, qualitatieve kritiek enkel betwijfelen. Prof. Baur is op
dit gebied niet minder sceptisch gestemd en stelt vast dat ‘oordeelvellingen die zich
als zuiver en ongemengd esthetisch gefundeerd hebben aangediend, zoo hopeloos
uiteenloopend en onverzoenbaar zijn uitgevallen, en daarenboven ook zoo weinig
bestand zijn gebleken tegen “de proef op de som”, die het vonnis van den Tijd
uitmaakt.’ En tot staving van zijn betoog haalt hij inderdaad zeer leerrijke staaltjes
aan van de litterair-esthetische bakkelijen, van af Kloos contra van Deyssel, tot
Greshoff 1912 contra Greshoff 1925!
Nu zou men meenen dat, met de vaststelling van de relativiteit van alle esthetische
kritiek, de zaak beslecht is en wij maar te berusten hebben in het feit dat deze
‘esthetische kritiek niet beschikt over een waardenschaal die eens voor altijd de
kunstwerken zou kunnen plaatsen in een rangorde waar niet aan te tornen valt.’
Deze waardenschaal en deze rangorde, prof. Baur wanhoopt echter niet ze op een
ander terrein op te stellen, gedreven zooals hij is door de overweging dat de meeste
kunstwerken, naast hun specifiek esthetische werking ook moreele, sociale,
intellectueele, zelfs zuiver lichamelijke reacties ontwikkelen. En op dit laatste punt
legt hijzelf den nadruk daar waar hij schrijft: ‘Ieder kunstwerk, dien naam waardig,
richt zich in feite tot het binnenste leven van den gehéélen mensch, en kan zelfs de
physiologische functies in hem gaande maken’.
Ook de echtheid van deze laatste vaststelling zal niemand in twijfel trekken. Wij
kunnen er zelfs bijvoegen dat dit eigenaardig vermogen der kunstwerken zich ook
tot andere schepselen Gods uitstrekt. Een-ieder kent toch de geschiedenis van het
zoo appetijtelijk geschilderde kotelet dat den poedel van den artist deed watertanden...
Wat nu meer in het bijzonder den mensch betreft, weten wij allen dat zoo sommige
boeken hem vrij koud laten, andere vermogen zijn hart sneller te doen kloppen; zoo
zekere lektuur hem neerslachtig stemt, andere hem tot opstandigheid kan prikkelen.
Op grond van deze overweging kan dan ook de stelling verdedigd worden: dat het
past den lezer op zijn hoede te stellen tegenover de physiologische reacties waaraan
hij zich blootstelt bij het lezen van existentialistische romans, die, inderdaad, de
werking van de sterkste emetica vermogen te overtreffen...
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Of echter daarenboven ook nog een algemeen geldende ethische kritiek kan opgesteld
worden, lijkt ons zeer twijfelachtig. Van af Epicurus, al over Sint Paulus en Spinoza,
tot Nietzsche, heeft de Ethika niet minder wisselvalligheden en Umwertungen
doorgemaakt dan de Esthetika; zoodat ook hier, in goede logica, niets anders overblijft
dan de berusting in de relativiteit van ook deze filosofische bezorgdheid.
Nu weet ik wel dat prof. Baur mij zal tegenwerpen: dat het criterium van moreelen
aard hetwelk Boekengids aanwendt, er een is ad usum der geloofsgenooten - hetgeen
natuurlijk niet belet dat ook andersdenkenden er hun profijt eventueel kunnen uithalen.
Maar ik heb sterk den indruk dat, ook wanneer het beperkt blijft tot de schaar der
gelijkdenkenden, de relativiteit van dit criterium door prof. Baur ingezien wordt.
Mijn vermoeden wordt trouwens gesterkt door het feit dat hijzelve den nadruk legt
op de relativiteit der moreele gevaren welke een bepaald werk, al of niet, schept voor
bepaalde categorieën van lezers, daar waar hij het heeft over het ‘door niemand te
betwisten postulaat, dat niet ieder soort van cultuurgoed even bruikbaar, ja, zelfs
even gevaarloos is voor elken leeftijd, elken cultuurstand, elke sociale klasse, enz.
Een mes zal in de hand van een zuigeling, een handgranaat binnen 't bereik van een
bolleboos, een mitraillette tusschen de vingeren van een ruwen, onevenwichtig
gefanatiseerden partijman gevaarlijker tuig kunnen blijken dan respectievelijk onder
't beheer van een huismoeder, een frontsoldaat of een met verantwoording en
zelfbeheersching gewapend burgerman van normale moraliteit.’
Dit alles is zoo pertinent als fijn genuanceerd. Maar men zal het ons wel niet ten
kwade duiden zoo wij dezen allegorischen gedachtengang nog eventjes uitbreiden
met de overweging: dat zoo een domper goed past in de handen van een braven
dorpskoster, wiens normale functie het is dit gereedschap te hanteeren, wij niet zonder
reden bezorgd zouden worden, moesten wij dit tuig in de handen ontwaren van een
met verantwoording en zelfbeheersching gewapend professor van normale moraliteit.
R.B.

Van het sijsje.
Toen ik nog een argelooze jongen was en wreed kon zijn zonder gewetensbezwaren,
gelukte ik er in een sijsje te vangen. Ik sloot het op in een kevie, en, opdat het dier
nu zoo gauw mogelijk tegenover mij zijn plicht zou doen en aan het zingen gaan,
besloot ik het de oogen uit te branden. Het is van ouds bekend dat men op die wijze
de beste zangers kweekt. Reeds had ik de breinaald te gloeien in onzen kachelpot
gestoken, toen het sijsje plots zich op zijn stokje aan het zingen zette. En dat deed
hij de dagen daarop in steeds aangroeiende virtuositeit.
Wat was dat een aardig vogeltje!
Ik ging van hem houden als van een vriend. Het duurde niet lang of het at uit mijn
hand, en na enkele weken kon ik het vrij in de
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kamer laten omspringen en wat fladderen langs de ruiten. Telkens vloog het, na een
niet te langen tijd, van zelf zijn kevie binnen, maar nooit zonder eerst een poosje op
mijn schouder te zitten, als wou het, vóór naar huis te gaan, even komen afscheid
nemen van mij.
Eens, bij valavond, dat ik mij eenzamer voelde dan op andere dagen, deed ik het
groote kamervenster open. En het kleine keviedeurtje ook...
Het sijsje sprong op zijn drempel, en van daar in het raam. Het zat daar een moment
te kweelen, en te dansen, en blij wipte zijn staart op en neer. Maar meteen was het
weg, alover de tuin, de verre lucht in!
Ik heb dan zitten mijmeren. En uit mijn hart, dat nog nooit zoo alleen was geweest,
rezen, tot op den rand van mijn oogen, bevende dingen die niet onder woorden te
brengen zijn...
Plots zit, als naar gewoonte, het sijsje op mijn schouder. En het fluistert in mijn
oor:
- Ik heb heel je kevie bezocht, kom je nu ook mijn kevie eens bezoeken?

Vervolg op het sijsje.
Jaren nadien (ik kwam toen in de fleur van mijn leven) landde ik op mijn zwerftocht
aan in die daverende havenstad. De reuk van terpentijn en 't getier van meeuwen was
niet van de lucht, en de zon had er een zware peksmaak. Waarom ik die lollige
barmeid vermoordde heb ik fijntjes kunnen verborgen houden. Mijn advocaat
gewaagde dan van driften, waaraan geen mensch ter wereld ooit kan weerstaan, en
ik was er met twintig jaren opsluiting van af.
Het gevang bleek niet het luguber kot te zijn, dat ik mij had voorgesteld. De cel
was tamelijk ruim en van een helder uitzicht. De lucht werd er mechanisch ververscht
en er was een voortreffelijke centrale verwarming.
Dank zij mijn egaal en vrij vroolijk humeur slaagde ik er na een paar jaren in, de
vriendschap van mijn cipier te winnen. Deze alledaagsche man moest, van wege de
nieuw-ingetreden reglementen op de moreele hygiëne, driemaal in de week een uurtje
kaartspelen met mij. Hij deed het met gelatenheid en een kartonnen
gezicht-zonderoogen. Wat ik ook deed, ik kon hem niet tot eenige belangstelling in
het spel bewegen. Eindelijk moest ik onze vriendschap aanwenden en hem doen
opmerken dat op die manier het kaartspel, ook voor mij, geen zin had. Hij speelde
dan met meer ijver. Tot, op een dag, zijn vrouw aan een beroerte stierf. Hij kreeg
drie weken verlof om de begrafenis in te richten, met zijn schoonmoeder af te rekenen,
en verder zijn zaken in orde te brengen.
Toen hij weer in mijn cel verscheen, herkende ik hem haast niet meer, zoo
verouderd zag hij eruit. Hij viel in mijne armen en als ik ooit naar een flesch whisky
heb gesnakt, dan was het op dat ontroerend moment. Wij gingen bij het tafeltje zitten.
De kaarten lagen onaangeroerd.
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- Ach, goede vriend, zuchtte hij, ik ben een gebroken man.
- Wel, zei ik om hem te troosten, wat moet ik dan zeggen?
- Gij?
Hij keek mij verbaasd aan, bijna toornig. Hij hernam:
- Waarover zoudt gij nog klagen? Hebt gij het hier niet goed? Het eten is
substantieel en zuiver. Het wordt trouwens gecontroleerd. Een cipier brengt het u.
Een cipier zorgt voor de regeling van frissche lucht en degelijke verwarming. Bij de
minste verkoudheid komt een cipier uw temperatuur nemen en hij brengt u een warm
drankje, en ge krijgt een bijdeken. Wanneer ge zieker valt, wordt ge met alle zorg
door een cipier naar de infirmerie geleid. En moet ik niet drie maal in de week
kaartspelen met u, of ik daar nu lust toe heb of niet?
Ik voelde mij tot in de haren blozen. Die vent had inderdaad een flinke kijk op de
dingen.
- En wordt ge niet om de maand uitgenoodigd op een leerrijke lezing? Al zit ge
in de conferentiezaal ook in hokjes, ge geniet toch van den voornamen lezer die zich
in 't zweet zet om het zoo keurig en aangenaam mogelijk te doen. Zaterdags krijgt
ge een film-matinée. En de dames-bezoeksters? Zij komen met u over koetjes en
kalfjes praten. Zij hebben opdracht te waken voor uw moreel evenwicht. Zij droomen
ervan. Er is er een (die kleine met krullekens) die u stiekum sigaretten en chocolade
bezorgt (ja, ik weet, ge deelt met mij) maar de cipier staat ondertusschen bij de deur,
gelijk een lakei. Komaan, gij slijt hier een zorgeloos leven. Zelfs het werk dat ge
doet is benijdenswaardig. Kijk eens, gij zijt er al netjes in gelukt een zeilschip in een
flesch te bouwen. Maar wie brengt u het materiaal? De cipier!
Hij had gelijk. Ik schaamde mij dood. Het noodlot had alles zoo ongelijk gemaakt,
wat onze vriendschap had moeten vereffenen.
- God! bad hij, hadde 'k mijn vrouw vermoord, eerder dan haar te verliezen!
Hoe storend die zinspeling op de barmeid ook was, ik vatte zijn hand en was te
wege haar te kussen.
- Mijn vriend, riep ik in een opwelling van broederliefde uit, aan dezen toestand
moet een einde komen. Het is waar dat wij leven in hetzelfde gevang, ik als een
meester, gij als een knecht. Genoeg, geen woorden meer, ik ben bereid te ruilen.
Het ging hem naar het hart. Hij weende. Wij wisselden onze kleeren. Zalig
glimlachte hij toen hij met mijn ruig boevenpak in mijn stoeltje ging zitten. Ik drukte
hem de hand, nam den sleutelbos aan en trok de cipierspet wat dieper over mijn
oogen.
Denzelfden nacht verliet ik de havenstad.

Het staartje van het sijsje
Nacht. De cipier lengt zich wellustig uit op het harde ledekant. Het schip-in-de-flesch
begint te klagen:
- Ach, giet hier wat water in, dat ik varen kan!
De cipier, monkelend en zelfvoldaan:
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- En waarom geen wind ook, voor uw zeilen?
Het schip-in-de-flesch, smachtend:
- Maar vooral een haven... heel ver... een doel!
De cipier, met zijn ledige ziel op de tong:
- Zwijg, bemoei u niet met anderman's werelden.
H.T.

Pompoespas der initialen
Ik houd niet van initialen. Ze worden te veel gebruikt in het leger en in den handel
en doen me te veel denken aan kaalgeschoren wilgen en populieren. Ze leven niet,
ze suggereeren niets, het ontbreekt hun zelfs aan het greintje mysterie om poëzie te
zijn.
Daarenboven zijn ze egoïsten. Ze willen van elkander niet weten en nestelen zich
in hun pretentie tusschen het luchtledige en een punt of tusschen twee punten. Hoeveel
gemoedelijker is de trouwe, losse band, die de letters van een gewoon woord vereent!
Er is ook iets dwaas in initialen, iets tegennatuurlijks. Hoe meer menschen er bij
elkaar zijn, des te minder zijn ze zichzelf. Hun fluidiums maken hen tot schoone
ruikers. Het tegenovergestelde bij initialen. Met hoe minder ze naast elkander staan,
hoe onduidelijker, hoe vager ze worden. Zoo bijvoorbeeld, wat beteekent J?
Jodium, in de scheikunde. Jan of Julien, in de humoristiek. Julius Hoste, Jan
Schepens, J. Van Tichelen, Jonckheere in de Vlaamsche Gids.
Men moet dus oppassen met die tiende letter.
In duozit is die J nog gevaarlijker. Men kan licht het voorste van den eene voor
het achterste van den andere nemen. Want Jan Schepens kan J teekenen, maak ook
K. Jonckheere zou dit recht hebben, moest hij er den lust toe voelen.
Het Nieuw Vlaamsch Tijdschrift biedt nog straffer mogelijkheden. Wie is J.K.?
Julien Kuypers heeft twee mogelijkheden: Julien Kuypers zelf en... Jacob Kats
(agitator). Jonckheere Karel heeft er maar ééne en ze is dan nog verdraaid. Hem blijft
de troost dat John Keats er ook maar ééne heeft. Toch ben ik weemoedig want het
is altijd onbehaaglijk voor koekoek te worden versleten. Is het stuk dat men u aanwrijft
goed en komt later de waarheid aan het licht, dan staat men daar te meesmuilen. Is
het slecht, dan is men er ook niet gaarne bij en op eerherstel in dergelijke gevallen
hoeft men niet te rekenen. Il y pend toujours une goutte de sang. Ondergeteekende
bekent dan hierbij geen schulden meer te erkennen, die gemaakt werden of zouden
gemaakt woorden door J. Hij heeft de gewoonte niet zijn K te laten vallen, vindt ze
kloek en goed want ze is een erfstuk van zijn grootvader, die een vent was van een
meter zes en tachtig en zijn brood verdiende met turfkappen. Maar hij moet ophouden,
zooniet wordt hij lyrisch en begint een gedicht:
O, K, die, enz.
Solidariteitshalve,
K.J.
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Het journal der goncourts.
De Zeeslang en het Journal des Goncourts zijn twee concurree rende firma's. Hun
specialiteit bestaat er in, een gewild onderwerp te zijn voor betoog in konkommertijd.
En, eventueel, ook buiten dien tijd. Maar het Journal des Goncourts heeft dit boven
de concurreerende zeeslang, dat amper enkele personen zich voor de zaak
interesseeren, terwijl de kwestie van de zeeslang het commonwealth in beroering
brengt van onze concierges, chambrières, ouvreuses, infirmières, kortom, van al die
onmisbare gedienstigen, die fatsoenshalve een Franschen titel voeren.
Het Journal des Goncourts is een niet zoo héél oude zaak. Heb ik het goed voor,
dan kwam ze in 1916 voor 't eerst op de proppen, en wel in het toen toonaangevend
tijdschrift ‘Mercure de France’. Een die het wist, wist te vertellen dat het Journal des
Goncourts, zooals het gepubliceerd was geworden, eigenlijk niet integraal het
handschrift weêrgaf. Dit was met een snoeimes bewerkt geworden, ad usum Delphini,
u ten dienste, veracht publiek. Ofschoon heel wat belangstellenden, bij de lectuur
van de negen of elf deelen waaruit het reeds verschenen Journal bestaat, gekookt
hadden van ergernis uit hoofde van sommige al te intieme bijzonderheden, door de
Goncourts ten beste gegeven, spuwden andere belangstellenden nu vuur en vlam,
omdat zij zich bedod achtten. Halve waarheid is immers geen waarheid en een
besnoeid journaal geen journaal. Daarom stelden dezen den eisch, dat het Journal
ongeknot het licht zou zien. Al de toenmalige ‘courriéristen’ volgden op het
oorlogspad. Tot de voltallige de Goncourt-Academie eindelijk een harer leden, den
heer Céard, aanstelde om op de Bibliothèque Nationale de onuitgegeven gedeelten
van het Journal te onderzoeken, en om te oordeelen of er bezwaar bestond tegen de
publicatie van deze stukken. En Céard, die vóór hij kennis had van de betrokken
gedeelten, vóór de publicatie was, adviseerde tegen de publicatie, nu hij de passages
had gelezen die nog onuitgegeven waren. Olie op het vuur. En de strijd flapperde bij
poozen weêr op.
Zoodat, in 1921, het dagblad ‘Le Matin’ de Bibliothèque Nationale bij
deurwaardersexploot sommeerde, hem het handschrift van het Journal mede te deelen,
daar de termijn van 20 jaar, door Edmond de Goncourt voor de geheimhouding
bepaald, verstreken was, en de Bibliothèque derhalve niet het recht had het document
verder geheim te houden. Doch de Bibliothèque weigerde op grond van het feit dat
drie Ministers van Schoone Kunsten, onder wie Edouard Herriot, de maire van Lyon,
achtereenvolgens een besluit hadden genomen om den termijn van geheimhouding
te verlengen - Herriot tot 1950 zelfs. Intusschen dook een neef van de Goncourts op,
die de Academie voor den rechter wenschte te dagen wegens het niet nakomen van
de testamentaire beschikkingen van zijn ooms. Hij eischte deswege nietigverklaring
van het legaat, met als gevolg daarvan de ontbinding van de Academie. Zijn eisch
werd afgewezen. Toen
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bleek ook dat, al is de Bibliothèque Nationale in het bezit van het manuscript, de
Academie er de eigenares van is. Zij is het die het voordeel van het legaat geniet en
de vereischte toelating tot publiceeren moet geven. Maar de verbodsbesluiten golden
de Bibliothèque Nationale!
Inmiddels is de kwestie der al dan niet publicatie van de ontbrekende passages
van het Journal weêr eens acuut geworden. Net als de zeeslang weêr eens op de
proppen komt. En, zooals voorheen, schrikt elkeen, die voor de toelating
verantwoordelijk is, terug, zoodra hij kennis heeft genomen van de betrokken
onthullingen en aantijgingen van het broederpaar - tot den voorlaatsten Minister, den
heer Capitant, toe - terwijl het aantal verlekkerden op de integrale openbaarmaking
scheen aangegroeid. Genen schudden bedenkelijk het hoofd; dezen likkebaarden en
staan op hun recht. Vanzelfsprekend weifelt de Academie. En daarvan is weêr het
gevolg dat men zich heel wat voorstelt van de intieme gedenkwaardigheden, door
de trouwens niet altijd betrouwbare, vaak door vrienden voor den aap gehouden
lichtzinnige en lichtgeloovige broeders, te boek gesteld. Maar wie weet hoevelen nu
zullen zuchten: ce n'était que ça! Want de Academie heeft ten einde raad den knoop
doorgehakt. Met de eene hand weigert zij de meest ergerende stukken aan de
openbaarheid prijs te geven; met de andere biedt zij den belangstellenden een handvol
minder compromitteerende passages ter publicatie aan. Wij krijgen nu toch iets, maar
niet de volle maat. Intusschen mag men zich afvragen of de Goncourt's anecdotes,
of ze nu kwaadspreken of schunnig zijn, wel zoo'n beteekenis hebben dat er om
gevochten moet worden als in nazi-bezettingstijd om een appel of een citroen. De
eeuwige aantrekkingskracht van de verboden vrucht, ook al is deze misschien niet
(meer) pikant...
T.V.B.

Eeresaluut aan een doodgezwegen romancier.
De jongste generatie van romanschrijvers, waartoe ik ‘de eer en het genoegen heb’
me zelf te rekenen, kan zich beslist niet over veronachtzaming beklagen. Onstuimig
werden reeds de wierookvaten onder onze neuzen geslingerd, even onstuimig werden
we tegelijkertijd - natuurlijk meestal om redenen, waar de literatuur vreemd aan was
- afgemaakt door een pers, in wier oogen Cyriel Verschaeve, malgré tout, nog
(clandestien) als de ‘groote Ziener van Vlaanderen’ doorgaat. Wat er ondertusschen
ook van zij: zoowel de ophemeling als de verguizing - en juist de verguizing wellicht
- bevatten een onmiskenbaar blijk van erkenning, dat niemand is ontgaan, - zelfs niet
de lezers van Ons Parochie of van De Koerier van Zoetenaaie. Ik hoop van harte,
dat wij, jongeren, deze erkenning verdienen en ze waardig zullen blijven, doch betreur
het ondertusschen oprecht, dat één der ouderen, warvan even vóór den oorlog een
machtig boek verscheen, door de critiek nagenoeg volledig doodgezwegen werd en
wordt. Ik bedoel hier nl. den volumineuzen roman Tusschen twee Werelden
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van Frans Delbeke, den co-equipier van Gerard Walschap, toen deze weleer vrij druk
het ondertusschen afgezworen dramatische genre beoefende. Typisch lijkt het me
wel, dat het boek in kwestie hetzelfde thema behandelt, dat steeds weer opnieuw
door den schepper van Sibylle wordt aangesneden: den strijd om geestelijke
ontvoogding van het individu en bevrijding van de religieuze dogmatiek, hier onder
den invloed van de bewustwording der ‘nourritures terrestres’, belichaamd in de
gestalte van de vrouwelijke heldin uit dit soms aan Aldous Huxley herinnerende
verhaal van spannend geestelijke avontuur. Het groote verschil met Walschap, buiten de stylistische en compositorische tegenstellingen -, schuilt in het feit, dat
Delbeke theoretiseert, zich in bespiegelingen verdiept, minutieus analyseert en
voortdurend nauwgezet de puntjes op de i's zet, daar waar Walschap ons het wijsgeerig
conflict uit het rijke, men zou haast zeggen radio-actieve erts van de chaotische
gebeurtenissen laat puren. Walschap is bijgevolg directer wat de actie, Delbeke wat
de wijsgeerige drijfveeren van zijn werk betreft.
We noteerden het in den aanvang van dit stukje: Tusschen twee Werelden werd
door de bloed- en bodemverbonden critiek verworpen of geheel doodgezwegen. Hoe
kon het anders? Geldt het niet de geschiedenis van den man, die den moed vindt om
op te staan tegen het gevestigde gezag, om zich te bevrijden van de geestelijke en
moreele dictatuur, die een gevestigde traditie op hem zoekt uit te oefenen? Dat ook
thans Delbeke's mooie roman over het hoofd wordt gezien, dient ons geenszins te
verwonderen: kiest de held ons bittere ‘tranendal’ niet boven de hypothetische
vreugden van een hiernamaalschen hemel, zoekt hij de waarheid en het geluk niet
in de aardsche bestemming van zijn geestelijk en lichamelijk wezen, in de liefde op
het menschelijke plan?...
Mogen deze oppervlakkige beschouwingen hen, die ook Walschap's strijd om
vrijheid met sympathie hebben gadegeslagen, er toe aanzetten met Tusschen twee
Werelden kennis te maken en vooral een paar vrienden-critici er toe bewegen dit
boek den ruimen weerklank te verleenen, dien het verdient.
H.L.

Over staatsprijzen en stipendia.
Er is den laatsten tijd, en vooral sinds de toekenning van de Staatsprijzen voor proza
en poëzie, veel geschreven over den officieelen steun die door den Staat aan de
letterkundigen zou moeten verleend worden. Volgens P.V.A., in het tweede nummer
van het N.V.T., kunnen thans alleen menschen met geld of vertwijfelde hongerlijders
zich volledig aan de literatuur wijden. En hij besluit: ‘Niet zoozeer quantitatief, dan
wel qualitatief impliceert dit verschijnsel een schadelijke beperktheid’.
Het zou misschien niet zoo heel erg zijn, moest de huidige toestand ook quantitatief
de productie beperken. Ofschoon men natuurlijk niet de minste waarborg heeft dat
dezen die niets te zeggen hebben,
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het eerst zouden zwijgen. Niemand denkt er evenwel aan de persoonlijke vrijheid
van een ander aan banden te willen leggen. Hoe zou men trouwens de menschen er
van kunnen weerhouden te doen wat P.V.A. met een technisch euphemisme noemt
‘hun artistieke opwellingen en ambities afreageeren’? Wie schrijflust heeft, viere ze
uit, ten volle. Het is een edel tijdverdrijf. Wat niet beteekent dat al het geschrevene
moet gepubliceerd worden. Weliswaar moet de critiek ook haar brood verdienen.
Doch, zij die zich zouden beperken tot schrijven, zouden nog het beste deel voor
zich houden. Want, nietwaar, de voldoening van de openbaarheid komt slechts in de
tweede plaats.
Of nu de huidige toestand de productie qualitatief beperkt, is een vraag die niet
zonder nuanceering in bevestigenden zin mag beantwoord worden. Er zijn zekere
menschen die om den broode zoodanig werken dat zij den noodigen tijd missen voor
concentratie. Het hangt dan ook af van de heldhaftigheid waarmede zij honger kunnen
lijden, hoe zij hun talent en hun nooddruft zullen verzoenen. Doch men moet zich
niet inbeelden dat vrije tijd en onbezorgde kost alles zijn. Het is een illusie te meenen
dat de mensch een pen heeft voor zondagsgedachten en een voor weekdaagsche
gepeinzen. Men geeft gewoonlijk een vrij eerlijk gemiddelde van zijn potentieel,
welke ook de omstandigheden zijn waarin men schrijft. Negen op tien menschen
zouden niet beter schrijven dan zij het nu doen, indien men hun een staatspensioen
bezorgde. Zie het geval Van de Woestijne. De meeste van zijn artikelen en zijn
critisch werk werden geschreven om den broode. Staan zij zoo ver beneden het peil
van zijn ander werk? Hij is altijd Karel Van de Woestijne, wat hij ook schrijven
moge. Bijkomender wijze mag de vraag worden gesteld of al dit werk zou ontstaan
zijn, indien V.d.W. niet om den broode had moeten schrijven; zooals het een open
vraag blijft of hij al den vrijen tijd dien hij er aan besteed heeft, met verzenschrijven
zou hebben gevuld.
‘Men zou deze halfbaksche toestand gemakkelijk aan de basis kunnen leggen van
de minderwaardige positie die de Vlaamsche romanproductie op de internationale
markt bekleedt’, schrijft P.V.A. nog.
En hij vergelijkt deze minderwaardigheid van onze romanschrijvers bij de
voortreffelijkheid van onze wielrenners, welke voortreffelijkheid zou voortvloeien
uit de gelden die chocoladefabrikanten, brouwers en rijwielconstructeurs besteden
aan publiciteit. Het zou ons te ver leiden deze vergelijking tot in haar uiterste
consequenties door te trekken. Laten we daarbij alleen vaststellen dat het nog in
niemands gedacht is opgekomen te eischen dat de Staat zijn eigen ‘stal’ wielrenners,
boksers of voetbalspelers zou moeten onderhouden.
Het voorbeeld der wielrenners is echter interessant in dien zin, dat het de ware
economische grondslag aangeeft voor de productie. Veel beter dan door Staatsprijzen,
zou de literatuur gediend zijn met
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een publiek dat werkelijk leest; want het is niet waar dat Conscience zijn volk heeft
leeren lezen, tenzij sportbladen en gruwelverhalen. Moest het Vlaamsche publiek
werkelijk lezen, het zou een dagbladpers, weekbladen en tijdschriften in het leven
houden, waaraan ook de literatoren op honorabele wijze een boterham zouden kunnen
verdienen, zooals Van de Woestijne dat heeft kunnen doen in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant.
En dit dient nog gezegd: dat men van de oplossing van den financieelen kant van
het vraagstuk niet alle heil moet verwachten. In de Vereenigde Staten, waar alles
veel meer dan bij ons berust op economische grondslagen, zijn reeds heel wat
schrijvers over de meet gegaan. Ze schrijven nu in de eerste plaats, om niet te zeggen
uitsluitend, om te worden opgemerkt door de filmmagnaten, die een fortuin betalen
per boek. De zorg is ginder nu het omgekeerde van de onze en men zoekt naar
middelen om eenige van deze menschen terug te voeren naar wat wij de zuivere
kunst zouden kunnen noemen.
Laat men er zich dus geen illusies over maken: staatsstipendia en sinecuren zullen
geen oplossing brengen aan alle vraagstukken die aan de literatoren in het algemeen
en aan de Vlaamsche in het bijzonder gesteld zijn. Als we nagaan hoeveel candidaten
in aanmerking zouden komen bij de verdeeling van het officieel manna, vraagt men
zich af welke begrooting daarvoor zou noodig zijn. Het is evenwel troostrijk te kunnen
vaststellen dat er zooveel menschen ten volle bewust zijn van wat hun toekomt, in
plaats van met een minderwaardigheidscomplex rond te loopen.
Dat niemand mij nu ga verwijten tegen de litteraire prijzen te zijn; want dat is een
gansch andere geschiedenis.
Karel Leroux.

Baudelaire in eere hersteld
Bij het Fransche Parlement is al een wetsontwerp aanhangig gemaakt met het doel
het mogelijk te maken dat het proces wegens zedenschennis, ten jare 1857 tegen
Charles Baudelaire gevoerd, zou kunnen worden herzien. Kort na de verschijning
van ‘Les Fleurs du Mal’ (25 Juni 1857) werden inderdaad de auteur en de uitgevers
van het werk, Poulet-Malassis en de Broise, na een hardnekkige perscampagne, voor
de Fransche vierschaar gebracht (20 Augustus 1857) ter zake van beleediging van
de zedelijkheid, en ‘offenses à la morale religieuse’ op den koop toe. Figaro en
Constitutionnel vooral stonden op hun achterste pooten om de beleedigde moraal te
wreken: zij spraken van ‘horeurs de charnier étalées à froid’; van ‘Abîmes
d'immondices fouillés à deux mains et les manches retroussées’ en zoo meer. Dezelfde
procureur die, enkele maanden te voren als openbaar ministerie tegen Flaubert, ook
al wegens zedenschennis (in Madame Bovary) was opgetreden, eischte nu weer
veroordeeling van Baudelaire. Ditmaal kreeg hij gelijk (Flaubert had de rechtbank
vrijgesproken) ondanks de getuigenissen van Barbey d'Aurevilly, Asselineau en zelfs
Sainte Beuve.
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Het feit van ‘offense à la morale religieuse’ - in de Middeleeuwen met doodstraf
bedreigd - werd gelukkig niet aangehouden; maar wegens beleediging van de openbare
zedelijkheid en de goede zeden werden Baudelaire tot drie honderd frank en de
uitgevers Poulet-Malassis en de Broise tot honderd frank (goudfranks!) veroordeeld.
Bovendien werd gelast dat zes gedichten uit den bundel zouden worden weggenomen.
Opmerkelijk is het, dat die zes gedichten nu juist behooren tot de merkwaardigste,
die de Fransche literatuur telt. Want verdwenen zij uit den bundel ‘Les Fleurs du
Mal’, waarvan de tweede editie in 1862 van de pers kwam, daarom verdwenen zij
niet uit de circulatie. In 1866 - kort vóór Baudelaire's dood - verschenen zij nog als
‘pièces condamnées’ in den bundel ‘Les Epaves’, dien Poulet-Malassis clandestien
uitgaf met als uitgeversmerk ‘Amsterdam, A l'enseigne du Coq’. ‘Les Epaves’ werd
trouwens naderhand nog enkele malen herdrukt, schoon Poulet-Malassis wegens de
eerste ‘ondergrondsche’ uitgave van het boek, één jaar gevangenisstraf had
opgeloopen, benevens een vrij hooge geldboete. Baudelaire was toen al dood.
Sindsdien zijn tallooze uitgaven van ‘Les Fleurs du Mal’ verschenen, waarin de
‘pièces condamnées’ zijn opgenomen hetzij op de plaats waarop zij zich in de
origineele uitgave bevonden, hetzij als appendix. Geen rechter of politiecommissaris
stoort zich aan deze miskenning van het vonnis tot veroordeeling; geen kanunnik
Baers denkt er zelfs aan ‘Les Fleurs du Mal’ uit de bibliotheken te doen weren uit
hoofde van de opname van de ‘pièces condamnées’ in den bundel. Alles gaat zijn
gang alsof Baudelaire nooit wegens zedenschennis veroordeeld ware geworden. Hij
alléén heeft geweldig om de beleedigende en onverdiende veroordeeling geleden,
tot zijn dood toe.
Waarom nu dit late en volkomen nodelooze herstel in eere? Vanzelfsprekend een
gevoelskwestie. De Franschman staat er op, zich zelf wit te wasschen van de smet,
Baudelaire te hebben veroordeeld. De nationale eer is er mee gemoeid. Reeds Louis
Barthou, groot bewonderaar van Baudelaire, had, toen hij ‘garde des Sceaux’ was,
een wetsontwerp ingediend waarbij aan de ‘Société des Gens de Lettres’ de
bevoegdheid werd verleend een verzoek tot herziening van tegen schrijvers
uitgesproken vonnissen aanhangig te maken, twintig jaar na de uitspraak van de
vonnis. Baudelaire bevond zich in dat geval. Het wetsontwerp werd nooit besproken
en verviel ten slotte.
Thans is dus opnieuw een wetsontwerp ingediend. Het bedoelt uitsluitend het geval
Baudelaire. Of de Fransche Constituante dat ontwerp in behandeling zal nemen is
echter de vraag. Het lukt haar niet eens Frankrijk te begiftigen met een andere dan
provisorische regeering. In die omstandigheden zal de affaire Baudelaire wel ‘le
moindre de ses soucis’ zijn.
T.V.B.
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De romancier ontmaskerd
Lampo zegt in De Faun dat iedere seconde in het leven van een romancier een stukje
incubatieperiode is voor een volgend werk. Buiten het feit dat hij daarmee bedoelt
dat de romancier op de tram, op den trein, of waar ook ter wereld, zijn geest geen
rust gunt nadat hij eenmaal begonnen is een werk te concipieeren, impliceert deze
bewering de dienstbaarheid van de zoogenaamde en zeer vluchtige inspiratie aan de
materialistisch getinte continuïteit van wilskracht en rede.
Hij beweert niet dat de romancier een machine is. Als alle kunstenaars reageert
ook de romancier scherp en gevoelig op wat de dichters inspiratie noemen. Ook over
hem komt soms plotseling en krachtig de betoovering van het verleden. Hij loopt
bijvoorbeeld door een laan te Brussel, en er is een werkvrouw die het voetpad schuurt.
Het water mengt zich met het stof, en er is opeens een vage vertrouwdheid die hem
treft, maar die hij niet dadelijk localiseeren kan. Uren later, wanneer hij op kantoor
zit, krijgt de vertrouwdheid vorm in een duidelijke herinnering. Hij ziet weer hoe hij
als een knaap naar den waterkant stormde, den dijk af gleed, en plotseling stil en
ernstig werd en naar het lijk keek van de vrouw die uit de rivier opgevischt werd.
Hij ziet duidelijk het sluike haar, de witte huid met de paarse vlekken, het gerafeld
en kleverig kleed dat opgeschort is en de dijen naakt laat tot tegen het bekken. Hij
kijkt op en daar staan twee mannen. Een rookt een sigaret en staat met de handen in
de broekzakken, en de ander heeft een stroef gelaat en harde, glanzende oogen. Die
met het stroef gelaat maakt hem bang. Hij kent hem; hij heeft een verleden. Onder
de jeugd gaat de roep dat hij ergens op het gehucht jonge meisjes afwacht en ze in
het koren sleurt. Die met de sigaret zegt: ‘Ze is niet zoo jong meer. Ik vraag me af
waar ze vandaan gekomen is’. En de ander zegt geruimen tijd niets en kijkt met zijn
harde oogen naar het lijk. Zijn gelaat wordt nog stroever. En dan krijgt zijn mond
opeens een trekking, en hij zegt: ‘Ik ken haar. Ik heb haar gekend’, en hij schijnt
plotseling vermoeid.
Dit is slechts een voorbeeld. Ik vermoed dat er millioenen variaties op zijn die wij
nooit zullen achterhalen. De dichters zullen zeggen dat hun inspiratie een veel subtieler
iets is, dat dit slechts een wrange herinnering is. Maar voor den romancier is ze
voldoende. Hij legt ze op de operatietafel. Hij haalt ze overhoop en uit elkaar en
vormt ze om tot ze in haar dienstbaarheid niet meer te herkennen is. Zij kan een
paragraaf, een hoofdstuk of een heele roman geworden zijn wanneer hij er eindelijk
klaar mee is.
De dichter is geen barbaar. Hij zal de inspiratie niet verkrachten Hij is eerder van
een lijdzaam en sentimenteel ras. Let wel dat ik niet spreek van bijvoorbeeld Herreman
die op zulke doelmatige wijze zijn poëzie aan maag en eros dienstbaar maakt, en die
dus voornoemde sentimentaliteit met een krachtige dosis ratio heeft afgereageerd.
De doorsnee-dichter in Vlaanderen zal slechts één
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seconde per week vatbaar zijn voor de incubatie-wet, zooals ze door Lampo wordt
geformuleerd, maar dan zóó hevig dat hij haar kracht, die hij inspiratie noemt, haast
lijdelijk ondergaat. De inspiratie vertolkt zichzelf door den dichter, die haar lijdzaam,
maar gevoelig, instrument is. Haar vorm, haar zin, blijven nagenoeg intact. De
inspiratie overwint.
De romancier is nuchter en hard. Hij is de zakenman van de kunst. Dwars door de
inspiratie heen ziet hij de dividenten van den Mensch, het Leven en zijn Volgend
Boek. Hij bouwt zijn Volgend Boek op zooals een zakenman een beurs-manoeuver
opbouwt. Geen schaamte, geen taboe, geen fatsoen weerhouden hem. Geen intieme
bijzonderheid, geen dierbare herinnering (van anderen) zijn veilig voor hem. Naar
den geest is hij een vuig en berekend lijkenschenner.
P.V.A.

De pireus een man?
Iemand die zich een specialiteit in zake bibliophilie noemt, prijst, in la Gazette des
Lettres, ten zeerste (als ik goed begrijp) een boekje aan waarvan de titel luidt: Fernand
Marc, ‘Sur des Gravures de Hermannus Hugo’. Dit boekje is gedrukt in een oplage
van 325 ex. en bevat ‘des impressions lyriques inspirées au poète par les gravures
de Hermannus Hugo’. Ik vrees er erg voor, dat ik nooit een exemplaar van Fernand
Marc's lyrische ontboezemingen in handen zal krijgen, maar die gravures van
Hermannus Hugo zou ik wel eens willen zien. De naam Hermannus Hugo is mij
inderdaad allesbehalve onbekend. Maar niet als graveur, wel als een soort katholiek
moralist - die nooit een graveerstift in handen heeft gehad. Hij was pater Jezuïet en
schreef in het Latijn nl. ‘Pia Desideria’, een stichtelijk werk dat talrijke malen werd
gedrukt. Men kent tal van zulke moraliseerende geschriften, vooral ontleend aan de
wijsheid van den Bijbel en van de katholieke kerkvaders, maar dat van Hermannus
Hugo sloeg bizonder in. Het werd o.m. vertaald of liever naergevolght door Justus
de Harduyn, den dichter der Goddelijcke Lofsanghen, onder den titel ‘Goddelycke
Wenschen verlicht met sinnebeelden en vierige uitspraken der Out-Vaders’. De eerste
uitgave verscheen bij Hendrick Aertsen te Hantwerpen, in 1629. In deze uitgave, die
vrij rijk geïllustreerd is, wisselen proza en poëzie elkaêr af. De prenten werden door
een vorigen bezitter van mijn exemplaar, naar een aanteekening, toegeschreven aan
Bouttats of aan Galle. Van deze bewerking van Justus de Harduyn verscheen echter
een nieuwe druk bij P.I. Paets in 1645. Die herdruk verschilt van de oorspronkelijke
uitgave in zooverre dat de Latijnsche aanhalingen, die boven elk hoofdstuk stonden,
er uit verwijderd zijn en dat wij ook, op een paar na, de gedichten moeten missen,
wat jammer is want onder die gedichten zijn er zeer opmerkelijke verzen en strofen.
Alleen de prozastukken, extracten uit de kerkvaders, zijn dus blijven bestaan. De
prenten van den eersten druk zijn in dezen herdruk, behoudens een paar veranderde,
overgenomen, doch volgens een
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nieuwe plaat en met een heel andere graveerfactuur. Zij lijken mij minder
voortreffelijk dan de eerste. Maar terwijl de prenten der eerste uitgave naamloos
waren, zijn die van den tweeden druk haast alle gemerkt, en wel met het bekende
merkteeken van den plaatsnijder C. van Sichem. Die dan wel de illustrator zal zijn
van de ‘Pia Desideria’ van Hermannus Hugo, al kan het ook zóó, dat van Sichem
slechts opdracht heeft gekregen de oude platen opnieuw te graveeren met het oog
op den herdruk. De oorspronkelijke teekeningen en de eerste gravures zouden dan
wel van Bouttats of Galle kunnen zijn. En daaruit zou te verklaren zijn waarom de
plaatjes van den herdruk wat de factuur betreft, zoozeer verschillen van die van de
origineele uitgave.
Maar intusschen heeft Pater Hermannus Hugo niets met de illustraties te maken.
Fernand Marc houdt nu heel lichtzinnig Hermannus voor een graveur en dus de Pireus
voor een man. Daarom (en daarom alleen) zou ik zijn boekje eens willen zien.
T.V.B.

Kringloop.
In 1837 werd in Holland ‘De Gids’ gesticht. Vijftig jaar nadien was hij zoo motterig
geworden dat hij voordeelig kon vervangen worden door ‘De Nieuwe Gids’.
Enkele jaren geleden was ‘De Nieuwe Gids’ de complete vermolming nabij en
was het opnieuw ‘De Gids’, die blijken gaf van prilheid.
Nu ligt voor ons het frissche ‘Nieuw Vlaamsch Tijdschrift’. Als de wetten van de
geestelijke zwaartekracht ook hier bestaan, dan zal over enkelen tijd een nieuwe
periodiek komen, ‘Het Vlaamsch Tijdschrift’. Maar in 2046 zullen wij het opnieuw
halen. Is dit niet een prachtige troost?
K.J.
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Oresteia
De tijd verslindt alle tegenwoordigheid, en zeer zeker het werk van onze handen en
onzen geest, zelf onze waarheden, onze idealen en onze Goden.
De vergankelijkheid van de menschelijke droomen is eer aan verwording dan aan
sleet te wijten, maar hoe dan ook, alles keert toch eens tot asch, tot damp, tot
wezenloosheid terug.
Want wij zijn geen scheppers, al wanen wij ons allicht het te kunnen zijn. Onze
scheppingen zijn slechts weerschijnsels van ‘die andere’, het niet te overziene
levensmysterie waarin wijzelf als voorbijgaande particulen opgenomen zijn.
Zoo, bij voorbeeld, begint, van als het uit ons wezen is ontstaan, een kunstwerk,
hoe schoon en machtig ook, - te sterven. Maar niet alle kunstwerken sterven een
eendersnellen dood. Er zijn er die langeren, anderen die korteren tijd aan hun verval
en ondergang weerstaan.
Bij de gaafste sterven vooreerst de meest aan de actualiteit verbonden elementen
uit (schoon daarom niet altijd de minderwaardigste) terwijl de algemeenere, aan het
anecdotische en modieuze ontsnapte elementen de schijnbaarnormale levensaera
vermogen te overleven.
Zoo is het in elk geval met de oud-grieksche kunstwerken gelegen, en inzonderheid
met het oud-grieksche tooneel. Tal van bestanddeelen die men uit een archeologisch
standpunt
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voor onmisbaar zou houden, zijn voor een hedendaagsch publiek (al mag het ook
ingewijd heeten) of volslagen actieloos of totaal onbegrijpelijk geworden. Het
optreden van de koren, hun functie ten overstaan van het spel, het mystisch apparaat,
het ingewikkeld ritueel, en meer andere bij een volmaakt-verleden levensbeschouwing
aanverwante houdingen, hebben thans volstrekt hun dramatische uitwerking verloren.
Het is als droog hout dat in een nog overvloedige looverkruin een doodsch gekraak
verheft...
Maar daartegenover vertoont de van alle tijdsverbanden verloste menschelijke
substantie, nog met weelderig sap dooraderd, een verrassende jeugd, - een schoonheid
die als met een glans van eeuwigheid is omhangen.
Ik heb uit de Oresteia, de eenige volledige trilogie die van Aischulos is
overgebleven, de dorre twijgen verwijderd. Gelijk elke hovenier kan ik mij bij het
uitsnoeien hebben vergist. Doch ik meen de actueele speelbaarheid van dit
monumentale ‘treurpsel der Overmaat’ te hebben in de hand gewerkt. Indien het mij
daarbij aan iets is te kort geschoten, dan zal het niet aan eerbied, maar aan litteraire
kloekheid zijn geweest.
Hoe dan ook, de Nederlandsche tekst, die hier wordt afgedrukt, en die ik tegenover
mijn geweten van theatermensch zoo niet als trouw dan toch alleszins als betrouwbaar
durf te verantwoorden, laat toe dat de drie deelen, de Agamemnoon, de Choéphoren
en de Eumeniden, in één avond kunnen worden ten tooneele gebracht.
Ik ben overtuigd dat zulks de grandioze opzet van Aischulos ten goede komt.
Maar men kan mij altijd opwerpen dat een oude schoonheid zich best kan gedragen
met haar oude patine en haar toch nog vaak ontroerende bestorvenheden. En men
kan er aan toevoegen: houd er uw pooten af...
Inderdaad. Inderdaad.
HERMAN TEIRLINCK.
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Agamemnoon
Eerste deel van de Oresteia
VERSCHIJNINGEN:

STEMMEN
DE WAKER
KOOR VAN OUDERLINGEN
KLUTAIMNESTRA
DE HERAUT
AGAMEMNOON
CASSANDRA
AIGHISTHOS
HET VOLK
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Nacht. Massaal schemert op, onder diepblauwen hemel, het paleis der Atriden. Een wijd
gezang vervult de ruimte.

Stemmen
Argos, o heldre, o uitverkoren aarde,
Zoet vaderland, dat onze ziel ontroert,
Gij schrikt van doodschen angst,
En 't bloed der vaderen gaat woelen in
De nachtelijke diepten van uw schoot.
Tien jaren her zijn Atreus' zonen, Agamemnoon
En Menelaos, naar Troje heengezeild
Aan 't hoofd van duizend klepperende schepen
Met wrok beladen om Helena's roof.
Zoo slaan, met schrikkelijken vleugelslag,
Rond 't uitgeroeide nest, de gieren.
Zij gieren de oorlog uit, en aan hun tong
Kleeft 't zoete zeem der wrake.
Helaas! voor eene vrouw die zich
Aan zooveel mannen leende, gaat thans
Een talloos krijgersvolk
Den heldendood gewillig te gemoet.
De Waker (op hoogen trans)
o Nacht, die zonder maan noch sterren zijt,
Verlaten nacht, door God en mensch verlaten,
Vergeefs roep ik om 't einde van mijn wake,
En alle hoop vaart heen.
Stemmen
Maar Agamemnoon onderwijl, de trotsche,
Om gunstgen wind voor zijne vloot te winnen,
Brengt eigenhandig 't offer van zijn kind
En keelt Iphigeneia.
De tweedracht heerscht in 't bloedig Vorstenhuis,
Waar Vrouwe Klutaimnestra wrokkig woedt.
Aigisthos dan, nog van Thuestes' haat bezeten,
Verleidt 't gewonde moederhart
En komt het koninklijke bed bekleên.
Nu wordt het kroost van 't bloed fluks schadeloos gemaakt,
Elektra binnen 't vrouwenheem gekluisterd, en
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Orestes, prins der Kroon, wien de oogen nog
In kindertranen baden, naar verre streek
Gebracht, om er 't geheugen kwijt te raken.
Aigisthos rijst voortaan op Atreus' troon.
Apolloon's marmeren beeld wordt zichtbaar. De zang breidt zich uit.
Apolloon, die met een enkelen pijl
Ter hoogste kimme plots den dag doet stralen,
Reik over Atreus' Huis uw machtige hand,
Want zie! daar stoot reeds aan de gouden poort
De kneukel van den Dood,
Die 't àl vergelden zal!
De Waker
Eidaar! wat is dit licht?... Helaas! niets meer,
Niets meer, ach! dan een nieuwe morgen...
Hij zakt te hoop in zijn mantel. De zang zwelt en wordt vurig.

Stemmen
Apolloon, gij, die met de rechte schichten
Van uw onfeilbren boog elk mikpunt treft,
Verstik in 't ei de moorden die daar broeien,
Door Overmaat medoogenloos bebroeid.
De Waker (schielijk overeind)
Mijn God! ginds breekt de hemel open!
De toorts snelt aan! De vlam danst na en nadert...
Het is de zegepraal! Het is de zege!...
Hij danst zelf in de dansende klaarten.
Gegroet, o Licht! Gegroet, bevrijdingsfakkels!
Bode van vreugd! Joe! Joe! Troje is gevallen!
Hij springt de trappen op. De gouden poort gloeit.
Gauw naar de Koningin... Joe! Joe! Troje is gevallen!
Af. Tumult. De stad ontwaakt. 't Volk groeit aan van allen kant. De Ouderlingen banen zich
een moeilijken weg. Vuur en wierook worden aangestoken. De poortiers van 't paleis zijn
duchtig in de weer.
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Koor van Ouderlingen (maskers)
Voor wie dees vreugdevuur? Voor wie dees wierook?
Ei! wachters van de poort, op wiens bevel hebt gij
Dees vorstelijke offeranden aangestoken?
Argos is van hun damp en gloed geheel ontsteld...
Wij klagen onderwijl, en blozen van de schande
Waarmee 't onzalig wijf het Vaderhuis bestookt.
Brengt ons dat plotse licht een hoop uit asch herboren,
Of nieuw veropenbaring van verblinde trots?
Ai! aan de bron van alle ramp zit waanzin
En wekt in 's menschen ziel vermetele Overmaat!...
De gouden poort gaat langzaam open. Klutaimnestra rijst rood boven de trap. Stilte.

Klutaimnestra (de rechter hoog)
Gegroet, o Argos burgers!
Koor van Ouderlingen
Hulde aan Klutaimnestra!
Wij eeren het gezag dat in uw handen ligt,
Nu vorst Agamemnoon den troon heeft leeg gelaten.
Maar wie ontstak aan zooveel stapels 't offervuur?
Klutaimnestra
De dageraad die aan den schoot van dezen nacht
Ontsproten is, zal nooit door eenig licht zijn luister
Zien bederven. Want hoor de tijding die hij bracht.
Koor van Ouderlingen
Spreek duidelijk. Gij werpt een sluier op uw mond.
Klutaimnestra (luid)
De Grieken braken door. En Troje is gevallen!
Koor der Ouderlingen
De hemel hoore u! Ik durf u niet verstaan.
Klutaimnestra (geweldig)
De Grieken braken door. En Troje is gevallen!
Dit is geen hersenschim.
Koor van Ouderlingen
En wanneer viel de stad?
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Klutaimnestra
Den nacht die ons dees blijden morgen heeft geschonken.
Koor van Ouderlingen
Van nacht? Maar wie seinde u zoo vlug het verre nieuws?
Klutaimnestra
Het vuur! De vlam! De helle vlam aan onzen zege
Ontstoken! Zij rijst op Ida's holle kim, en wipt
Van berg tot berg, en glijdt langs steile rotsewanden
Tot d'oever van de zee. Daar stampt zij 't blonde zand
En springt met machtgen weerslag over 't schuim der baren,
Bereikt weer 't vaste land, schiet voorwaarts zonder dralen,
De dalen langs, de wouden over, aldoor weerkaatst,
Aldoor weerstuurd, aldoor geestdriftig aangestoken,
Een laaie koers van licht, die door het nachtruim snelt,
Tot eindelijk de toorts in haren dans gestuit
Argolis' aard bestrijkt en neerploft op ons daken!
De dag meteen breekt aan, zoodat de poort der vaderen
In dubbelen glorieglans haar vorstelijk goud vertoont.
Koor van Ouderlingen
Gezegend zij het woord dat zingt op uwe lippen.
Helaas! het is te schoon...
Klutaimnestra (de armen uitgespreid)
Neen, Troje is gevallen!
Koor van Ouderlingen (gedempt biddend)
o Zeus! o Nacht die ons dees luister openbaarde,
o Zeus! o Machtige God, naar u gaat ons gebed,
Want gij alleen deedt alles!
Klutaimnestra (hard)
Hij weze hierom geloofd.
Stilte. Zij wendt zich langzaam om en treedt binnen. De gouden poort schuift toe. Het volk
barst los en gaat juichend uiteen. De stad galmt ver na.
De Ouderlingen scharen zich naar voren, in gesloten rei.
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Koor van Ouderlingen
De maar heeft zich in heel de stad verspreid.
De vreugd is overal en breekt uitzinnig los.
Moge dit groot geluk geen ijverzucht ontsteken
Noch wakende Overmaat den voorspoed storen,
Die 't eenig werk der Goden is.
Een Ouderling
Wij zullen gauw vernemen of 't signaal der vlammen
Iets meer beduiden moet dan spiegelend bedrog.
Daar nadert een heraut. Hij is bekranst met lauweren.
De rei ontdubbelt zich. De Heraut, aan 't einde van zijn loop, stort ten gronde en kust de
moederaarde.

De Heraut
Ha! Moedergrond, Argos, gebenedijde aarde,
Het slaat dan toch, het uur dat ik u wederzie!
Gegroet, o Vaderland, ontzaglijk zonnelicht,
En U, o Zeus, die waakt over onze oude Stede,
Gegroet!
Hij omhelst Apolloons beeld.
Gegroet, Apolloon God, wiens sterke boog
De Grieken vaak met doodelijke pijlen hebt bestookt,
Gun ons in peis de vrucht van een rechtmatigen zege!
Hij knielt op de treden van het paleis.
o Heerlijk Vorstenhuis, vereerde toeverlaat,
Ha! beelden onzer Goden, zijpelend in 't licht,
Bewaart dees stralend aangezicht om hem te ontvangen,
Den held die wederkeert, belaân met goud en roem!
Koor van Ouderlingen
Wees dus gelukkig, boô van 't dappere Grieksche leger.
De Heraut (stralend overeind)
Ik ben gelukkig! Troje viel! Nu mag ik sterven.
Hij kust den drempel van het Huis.

Koor van Ouderlingen
Doch wij, helaas, de schande weegt op onze ziel...
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De Heraut
Maar Troje viel! Is er voor droefheid plaats ter wereld?
Koor van Ouderlingen
Neem, gij, de vreugd voor u. Laat ons, heraut, de stilte.
De Heraut
't Moet àl vergeten zijn. De ellende. Ja, de dood.
Eén ding is wàar nog slechts. Zie! Troje is gevallen,
En 't gansche Grieksche heir belauwerd en be juicht!
Koor van Ouderlingen
Onsterfelijke glans!
De poort wordt ontsloten. Klutaimnestra treedt vooraan.

De Heraut
Genadige Koningin,
Ik breng U 't eersaluut van Vorst Agamemnoon.
Klutaimnestra
Een tijding door gevlerkte toortsen uitgezonden
Heeft mij den zege onzer wapenen gemeld.
Kom binnen nu. En rust.
Streng tot de Ouderlingen.
Gij, burgers, kent uw plicht.
Laat mij thans onverwijld mijn zoeten zorg besteden
Aan d'ontvangst van den man, dien ik met trouw geduld,
En waakzaamheid, en liefde, àl dien tijd verbijdde.
Getuige zij het Huis, dat ongerept den Meester
Aan zijnen zuiveren haard verwellekomen kan!
Zij gaat binnen. De Heraut volgt haar. De poort wordt gesloten. Het stadsgeluid, tot nu geluwd,
zal aan 't einde van 't volgende koormotief aangroeien.

Koor van Ouderlingen (rituëel)
Uit voorspoed die zich zelf vrijelijk en rechtmatig
Te huis gevestigd heeft, ontstaat het onheil niet,
Maar uit een andere ramp, door godloosheid gewekt.
Dus werpt elk stervende Overmaat het levend zaad uit
Dat kiemende Overmaat met bloed en dood bevrucht.
Het godlijk recht belicht de nederigste drempels,
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En loont en eert er d'onschuld en een rein gemoed;
Maar 't wendt zich koppig af, trots macht en goud en luister,
Waar heerscht een zondig hart, en kleeft 't vergoten bloed.
Het gejuich komt aandonderen. Agamemnoon verschijnt op een triomfwagen, door krijgers
getrokken. Een tweede wagen volgt, waar, rechtop en roerloos, de sombere Cassandra rijst.

Koor van Ouderlingen
Agamennoon, Atreus' glorieuze zoon, gegroet!
Wij groeten u mets trots en tegelijk met eerbied.
Wij hebben, toen gij vroeger om een dwaze Helene
Een talrijk leger hieft, U om uw stout besluit
Bekibbeld en gelaakt. Thans keert gij met de zege,
En triomfeert, en wordt terecht door ons geloofd.
Agamemnoon
Mijn allereerst saluut zij u gebracht, o land,
o Duurbaar land, o land van mijn doorluchtge vaderen!
En u dan, Goden van mijn Huis, die mijne hand
Gericht hebt zóo, dat Troje's godvergeten hoogmoed
Geknakt werd, en gestikt in 't vlammen van zijn wallen.
De fiere stad sterft uit, en zware drommen rook
Gaan overeind staan op het puin van Priam's macht.
Het monster uit de flank van 't Grieksche ros gesprongen
Heeft 't hart der stad geraakt en snuift er 't vorstlijk bloed.
o Goden, die de melk van mijn moeder wijddet
En 't vaderland bezielt, u zeg ik dank om alles,
En u, getrouwe burgers, om uwe waakzaamheid!
Maar laat mij thans mijn haard, zoo lang gemist, bereiken.
De gouden poort gaat statig open. In donkere sluiers treedt Klutaimnestra te voorschijn.
Slavinnen, beladen met rijke gewaden, scharen zich rond haar.

Klutaimnestra
Vereerde Ouderlingen, blijft. 't Is zonder schaamte
Dat ik mijn liefde in uwe aanwezigheid belijd.
Mijn leven, 't ligt hier bloot, gij peilt tot op den bodem.
Aï! Aï! wat heb ik niet om dezen man geleden!
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Wat heeft hij niet, terwijl hij onder Troje streed,
Mijn hart langs allen kant met ijsgen angst bestookt!
Gij kunt haar niet bevroên, de ellende van de vrouw
Die, voor zich opgesloten, haar eenzaam lijf verduurt.
Zij loert naar 't minste nieuws en hangt aan elke tijding,
En elke tijding brengt aldoor een dieper ramp.
De ruïne van het Huis is al niet meer t' ontwijken.
Men roept: de Koning sterft! Ik zie den Koning dood!
Hoe dikwijls heb ik niet mij om de strot gebonden
De koord die mij van 't leven plots bevrijden zou!
Men sneed haar telkens door en dwong mij met geweld
Een hopeloos bestaan, helaas! weer aan te binden.
Dat 's ook, o Vorst, de reden waarom uw zoon Orestes
In verre gastvrij land door mij werd uitbesteed.
Daar wordt hij heimelijk, door meest betrouwde vrienden
En wijd van elk gevaar, zorgvuldig grootgebracht.
Bezie mij thans: mijn oogen zijn moede uitgeweend,
Zoolange slapelooze nachten hebben zij
Om 't licht gebedeld, dat uw redding seinen zou.
Helaas! zij zagen nooit dan 't bloed dat uit uw wonden
Bij stroomen gudste en stiet!...
Zij stort snikkend ineen. Haar voorhoofd raakt den grond. Nu richt zij zich op, schitterend in haar
tranen.
Maar nu mag ik u groeten,
En naderen, en noemen mijn allerzoetste land,
Land dat ik vreesde nooit meer... nooit meer te mogen raken.
Zij raakt Agamemnoons' kleed met haar mond.
o Licht dat opstaat aan het eind van dezen storm,
En met een teere koelte mijne koorts komt laven!...
Zij buigt minnelijk vóor den Vorst.
Nu, lieveling, stijg uit den wagen. Kom, stijg uit.
En gij, slavinnen, spreidt het purper en het goud
Aan dezen voet, die Troje's trots omver deed storten!
Zij knielt ootmoedig.

Agamemnoon
Dochter van Leda, hoedster van mijn Huis,
Bedaar. Indien ik eer en dankbetoon verdien,
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Betaamt het dat daartoe een andre tong zich leene.
Nu, kniel niet langer vóór me. En spreid niet op mijn weg
Dat gouden purper. 't Mocht rechtmatige afgunst wekken.
Want Goden slechts worden op zulke wijs geëerd.
Ik wil als man, en niet als God gehuldigd worden.
Klutaimnestra
Onnoozle needrigheid!... Maar zeg mij wat Priamos,
Wat Trojes' vorst zou doen, ware hem nu 't lot der wapenen,
Als u het viel, te gunst gevallen?
Agamemnoon (met een nijdigen grijns)
Zeker trad hij
Op 't purper en op 't goud! Dat deed hij zonder schaamte!
Klutaimnestra (argeloos zacht)
En wat weerhoudt u dan?
Agamemnoon
De roep van t eigen volk.
Klutaimnestra
Door 't eigen volk benijd is beter dan beklaagd.
Agamemnoon
Kom, beter is het, vrouw, niet verder aan te dringen.
Klutaimnestra
Hoe zou uw roem maar in het minst verminderd worden
Door toe te geven aan uw vrouw? Zij wenscht alleen
Haar fierheid over U met luister te betuigen.
Agamemnoon (aan zijn hoogmoed toegevend)
Nu dan, vermits gij 't wilt... Ontsnoer mij deze laarzen
Die vrij bestoven zijn. Het is waarachtig schande
Zoo'n weelderig gewaad met voeten te betreên.
Ik stem onwillig toe. Dat Zeus het mij vergeve!
Hij toont Cassandra terwijl men hem ontschoeit.
Ge ziet dees vreemde meid? Het is de dochter van
Den overwonnen Koning. 't Grieksche leger schonk
Mij haar als kostbaar blijk van zijn erkentlijkheid.
Behandel haar genadig.
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Hij stijgt uit den wagen. Hij stapt over de heilige weefsels, langzaam, met hoovaardige majesteit.
Welaan dus, Klutaimnestra,
Ik handel naar uw zin. En mijn vermetele voet
Geniete 't voorrecht van het goddelijk purper!
Hij treedt op, naar de poort. Klutaimnestra buigt en vleit naar alle zijden, en volgt op afstand.

Klutaimnestra
Ginds ligt de wijde zee. Wie put haar voorraad uit,
De zee die eindeloos 't scharlaken sap vervaardigt
Dat onze stoffen verft? Goddank, ons Huis, mijn Heer,
Is rijkelijk voorzien, en heeft meer kostbaarheden.
Wat hadde ik al niet aan de strengheid van ons Goden
Geofferd en in 't slijk gespreid, om 't dierbaar hoofd
Te redden, dat zich aan mijn zorg onttrokken had.
De Hemel zij geloofd! Thans is die vrees geweken.
Uw wederkomst is mij gelijk een plotse Lente
Die bloeiend aan den ijzigen wintertwijg ontschiet.
En zoo de bloem van ouden wijn ons te gemoet
Komt geuren, - 't is dat de Meester van ons machtig Huis,
Met heerlijkheid omdaan, de poorten binnenstapt.
Agamemnoon, stralend van zelfvoldaanheid, wuift haar vriendelijk toe en treedt in het paleis.
Klutaimnestra, op de trappen, heeft zich neergeworpen. Stilte. Nu richt zij zich op en rijst in blakende
vervoering.
o Zeus, gerechtige God, die aller lot bezegelt,
Voltooi ook dezen loop, en wend geen blik van 't werk
Dat uw onfeilbare hand, o Zeus, voltooien moet!
Zij wil den Koning volgen.

Koor van Ouderlingen (trage zang)
Wat vaart een kille angst, o hart, door uwe kamers?...
Wat is die vlerk, die nachtelijk langs de gevels stijgt?...
o Nacht... o Stilte... o Dood...
Klutaimnestra keert schielijk terug en valt Cassandra aan, die zwijgt, een steenen beeld gelijk.
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Klutaimnestra
Kom binnen, gij! Nu kom! Of hoort ge niet, Cassandra?
Stijg af! Steek 't wrokkig hoofd zoo trots niet in de hoogte.
Hier past bescheidenheid. En wees den Goden dankbaar
Dat u een gouden slavernij deelachtig wordt.
Uw lot zal draaglijk zijn. Wij zijn geen nieuwe rijken!
Stilte.

Koor van Ouderlingen (zacht)
Het is tot u dat Vrouwe Klutaimnestra spreekt.
Klutaimnestra
Zoo zij den zin van een beschaafde spraak begrijpt,
Dan hoop ik dat zij 't oor aan rede en recht zal leenen.
Koor van Ouderlingen
Doe wat ze zegt, geloof me, 't is een goede raad.
Klutaimnestra
Ik ben niet zinnens hier mijn kostbren tijd te slijten.
Daar binnen, onder 't mes, is 't offerdier gereed.
Kom. Spreek met teekens, zoo het met de tong niet gaat.
Koor van Ouderlingen
Zij hoeft veeleer een handge tolk. Zij lijkt een dier,
Dat na een wilde jacht gevangen werd genomen.
Klutaimnestra
Verwaande feeks, en stijf van hoovaardij en trots!
Zij is den breidel beu en 't schuim staat op haar bek.
Niet langer wil 'k den smaad, dien zij mij aandoet, dragen.
Zij gaat heen. De poort wordt gesloten.

Koor van Ouderlingen (omringd haar meewarig)
Het gaat wellicht met deernis beter dan met toorn...
Rampspoedige Cassandra, aanvaard het juk gewillig.
Cassandra, steeds rechtop, den strakken blik op Apolloon gericht, begint te gillen.

Cassandra
Aï-aï-aï! Hemel en aarde! Apolloon, bloedig vuur!
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Koor van Ouderlingen
Wat klaagt ge, en roept vergeefs den Meester van het licht?
Cassandra
Aï-aï-aï! Hemel en Aarde! Apolloon, bloedig vuur!
Koor van Ouderlingen
De God wordt niet ontroerd door uwe jammerkreten.
Cassandra
Apolloon! God die duizendvoudig over de aarde
De wegen spreidt en kruist, en mijnen weg voleindt...
Koor van Ouderlingen
Hier werd Agamemnoon met Melaos geboren...
Cassandra
Laat af! Hier woont de moord. Aan elk verdoemden steen
Kleeft bloed. De drempel is bespat. De gevels dampen.
Aï-aï-aï! Hemel en Aarde! Apolloon, bloedig vuur!
Koor van Ouderlingen
De lucht wordt koud en beeft. Cassandra, staak dat klagen.
Cassandra (huiverend)
Een nieuwe gruwel komt het gruwelijk Huis ontstellen.
Koor van Ouderlingen
Wat zegt ge?
Cassandra springt uit den wagen. Zij snelt de trappen op, maar stokt bij de eerste zuilen.

Cassandra
Goddelooze teef, durft gij ook dat?
Ik zie twee vuisten op het heft van 't zwaard geslagen.
Zij heffen 't vreeslijk staal... o Moord! Een dichte sluier
Verwurgt in 't bad den Vorst. Let op! de geile koe
Heeft beide donkre hoornen in het net verstrikt.
Zij slaat. Zij slaat twee maal. Het bad wordt rood en woelig...
Koor van Ouderlingen
Schei uit. Het is de dood die huilt op uwen mond.
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Cassandra
o Dood, gij wenkt mij ook... Aï, Paris! Aï, mijn broeder,
Noodlottige liefde die ons Troje heeft verwoest!
Aï, verre vaderland, waar ik het daglicht zag,
De rook staat op uw puin... En 't is mijn beurt te sterven.
Koor van Ouderlingen
Schei uit. Uw wild getier verwekt de duisternis.
Cassandra
Wat is dit dreigend vuur dat op mij nederstort?
Zij deinst de trappen af. Zij stort vóor Apolloons beeltenis neer.
Genade, Apolloon! God!... De leeuwin met twee voeten
Treedt duchtig aan. Terwijl de leeuw afwezig was
Hoereerde ze met den wolf. Helaas! het bloedig wijf
Treedt aan, en zal den dag uit mijnen boezem rukken!
Wat baat mij thans de waan van mijn profetenstaf?
En wat Apolloon gaf, wat baat het?... Wèg ermee!
Zij werpt den staf en de bandeletten ver van zich af.
Dit is, o Zonnegod, mijn wraak. En zonder spijt
Aanvaard ik uit vervloekte hand den dood... den dood...
Maar ongestraft zal hij niet blijven. Eens komt de zoon.
Eens komt, gericht, langs wegens der Voorzienigheid,
Met Godes hulp, de zoon. Eens komt, eens komt Orestes
In moeders' bloed de moord van zijnen vader blusschen!
Zoo zie ik dan vooruit, na Troje's ondergang,
Het triomfeerend Huis door 't eigen kroost bezwijken!
Rustig en ferm gaat zij naar de poort.
Wees moedig nu, Cassandra.
Koor van Ouderlingen
Een roemrijke uitvaart is
Het loon waarmede Zeus zijn uitverkoornen kloont.
Cassandra (hoog)
o Vader, eere zij u en uwe edele zonen!
Zij dekt zich met hare volen en bereikt den drempel. Plots wankt zij en smoort een kreet.
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Koor van Ouderlingen
Wat is er weer?
Cassandra
Aï-aï! de reuk van 't warme bloed
Stoot me in het aangezicht. Het is alsof een tombe
Zich aan mijn voet ontluikt en muren damp ontbindt.
Genoeg. Komaan, Cassandra, wat hebt gij aan het leven?
Zij wendt zich om naar het koor.
Gij vreemden, denkt nu niet dat ik mijn hart voel beven
In 't aanschijn van den dood... In 't aanschijn van het licht,
Dat in mijn oogen straks voor goed wordt uitgedoofd,
Roep ik de Goden op, die ook mijn ras beschermen,
En smeek hen om een wraak die de onschuld der slavin,
In slavernij gekeeld, met klem vergelden zal.
Zij stapt het Huis binnen. Lange stilte. De ouderlingen zijn roerloos naar ons gekeerd. Een
verre zang wiegt aan, en sterft.

Stemmen
Aanziet de broosheid van uw aardsche lot, o Menschen...
Agamemnoon, achter de poort, slaakt een woesten kreet.

Agamemnoon
Ho! Ho! mijn hoofd, mijn hoofd, ik word ter dood geslagen...
Koor van Ouderlingen (verward gedruisch)
Wie gilt daar? Stil... stil... stil...
Agamemnoon
Een tweede slag! Ik sterf...
Een Ouderling
De Koning wordt vermoord.
Een tweede Ouderling
De Koning sterft. Hulp! Hulp!
Een andere Ouderling
Nu 't vorstenhuis bestormd...
Nog een andere Ouderling
Den moordenaar gestraft!
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Nog een andere Ouderling
Beukt maar de zuilen in.
Nog een andere Ouderling
En rukt de poort aan stukken!
De eerste Ouderling
Slaat niet op hol, weest kalm...
De tweede Ouderling
Welaan, wij zouden weerloos
Den gruweldaad aanzien en zwichten voor 't geweld?
Een andere Ouderling
Vooruit! Nog liever sterven! Ja, vooruit, vooruit!
Nog een andere Ouderling (de vuist op de poort)
Ontsluit de poort terstond, de Vorst heeft ons geroepen.
Stilte. Dan weerklinkt de doodsgil van Cassandra.

Nog een andere Ouderling (klopt eveneens op de poort)
In naam van alle Goôn! Gij daar, ontsluit de poort!
Zij rukken allen te gelijk op.
De poort schuift langzaam open. De lijken van Agamemnoon en Cassandra liggen nevenseen,
op het bloedig gewaad.
Tusschen beide rijst de machtige Klutaimnestra, de handen op het heft van het hooge zwaard.
De ouderlingen deinzen achteruit. De Vorstin verovert, met haar blik alleen, Argos' ruimte.

Klutaimnestra
Ik schaam mij niet voor u, burgers van Argos,
En ik herken dat ik met valsch gevlei de meest
Gehaten man in mijnen strik gevangen heb.
Mijn God! ik heb om dezen stond zoo lange jaren
Gebedeld en gesmeekt!... En nu is hij gekomen.
Geen menschelijke macht, geen macht ter wereld kon
Den kindermoordenaar aan mijne wraak onttrekken.
Ik sla tweemaal. Hij spuwt zijn ziel al gillend uit.
Het bloed spat tallenkant. Ik sta besproeid met droppen
Veel zoeter dan de dauw, die rozen bloeien doet.
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Koor van Ouderlingen
Die taal is gruwelijk.
Klutaimnestra
Veeleer is zij manhaftig.
Gij keurt haar goed of af. Mij raakt uw oordeel niet.
Hier ligt mijn man. De Vorst. Een lijk. En 't is mijn werk,
Het werk van mijne twee door Zeus gestaalde handen.
Koor van Ouderlingen
De haat van Argos weegt voortaan op uwe schouders.
Klutaimnestra
Ha! Ha! de haat... Maar heeft die haat ook hem vervolgd,
Die niet geaarzeld heeft ons kind Iphigeneia
Te moorden om wat wind in zijne trotsche zeilen?
o Vloek! o Zoete vrucht van mijne ingewanden...
Zij zou gaan weenen. Plots treedt zij Agamemnoon's lijk met de voeten.

Koor van Ouderlingen
Helaas! Helaas, mijn edele vorst, hoe ligt gij daar
Ter eeuwigheid gestrekt, en met den voet betreden...
Klutaimnestra
Hier ligt hij, ja, hij die mijn schoot verraden heeft.
En nevens hem, met 't zelfde zwaard geveld, Cassandra,
De onnoozle profetes, die in zijn bedde sliep.
'k Heb beide in eeuwigen dood en eendere wraak verzameld
Want beide hebben 't lot dat hen vereent, verdient.
Zij zet ook den voet op het lijk van Cassandra.

Koor van Ouderlingen
Helaas! Helaas, mijn edele vorst, hoe ligt gij daar
Ter eeuwigheid gestrekt, en met den voet betreden...
Klutaimnestra
Gelooft niet dat ik, Klutaimnestra, 't moordend staal
Gezwaaid heb over hen. Gelooft zelfs niet dat ik
De vrouw ben van dien doode. Ik ben een tuig in dienst
Van d'ouden geest, die bloed in dit paleis moet drinken.
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Koor van Ouderlingen
De raaf zit op het dak en spreidt zijn bange vlucht.
Klutaimnestra (jubelend)
Het zwaard was blank en feilloos. De straf heeft 't al verzoend.
Koor van Ouderlingen
o Nochtelijk aard, bedolven ark, o doodsche stile...
Stemmen (lengen in wijden zang de woorden uit van het koor)
o Nachtelijk aard, bedolven ark, o doodsche stilte...
De zang galmt na tot aan 't einde van Klutaimnestra's gebed.

Klutaimnestra
Ik zal uw Koning straks een waardig graf bezorgen.
Ik zal het lijkdoek vouwen om zijn holle borst.
Zoo vare hij ter hel, en moge zijne dochter,
Die hem aldaar verbijdt, hem met een kus ontvangen
Aan zijn verstorven mond...
Zij werpt het zwaard over de lijken. Gebed.
o Zeus, die mijne ziel
Met uwen blik doorpegelt, stuit den stroom van bloed,
Die langs ons kameren vaart en 't vorstelijk ras verwoest!
Aigisthos, met gewapende mannen, vlug op. Hij staart de lijken aan.

Aigisthos
Gezegend licht, o Dag, o Dag van mijne wrake.
Daar ligt hij nu, de zoon van eenen schandigen vader.
De moord op schuldelooze kinderen is vergoed.
En 'k mag mij thans tot zatheid toe aan 't zoet odeur
Verzadigen dat opwalmt van zijn gestoken bloed.
Ha! Vrouw, de list was goed, en ik ga trotsch op u!
Een Ouderling
Uw schaamteloos getier is deze Stad onwaardig.
Aigisthos
Houd af! Wie durft het aan Aigisthos uit te dagen?
Het komt hem duur te staan.
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Een andere Ouderling
Waar waart gij, toen wat mans was
Op Troje storrem liep?
Nog een andere Ouderling
Gij vleidet u in 't bed
Van een strijdenden veldheer!
Nog een andere Ouderling
Gij hebt dat bed bezoedeld.
Aigisthos
Verrekt! Ik zal die woorden in uw keel versmoren,
Want hier houd ik de macht!
Nog een andere Ouderling
Meent gij op Atreus' troon te stijgen,
Gij die verborgen in de rokken van een vrouw
Haar arm gewapend hebt en 't moordend staal gericht?
Aigisthos
Aan mij, d'alouden vijand, paste 't niet te handelen.
Ik bleek te zeer verdacht. Bij Klutaimnestra rustte
De list in veiliger vuist. De koningskroon is mijn.
'k Ga heerschen met het goud dat hij van Troje bracht.
Een Ouderling (zeer krachtig)
Niet ongestraft, bij Zeus! zal uwe lafheid blijven,
En Agamemnoon's zoon, Orestes, keert eens weer!
Aigisthos
Het is allang te veel! Nu, wachters, aan het werk!
Dezelfde Ouderling
Vooruit! Het zwaard getrokken!
Het koor van ouderlingen rukt op naar 't paleis.

Klutaimnestra (haar opgeheven hand stuit het tumult)
Laat af, o duurbaarste aller mannen...
Zij tart het koor uit.
Gaat nu henen,
Gij allen. Gaat! Genoeg ellende, en haat, en bloed.
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Het noodlot heeft beslist, en alles is volbracht,
Naar Zeus' almachtigen wil. Gaat henen. Gaat naar huis!
Aigisthos
Wel hoe? Ik zou den smaad van dit gespuis verdragen?
Zij zouden ongestraft mij tergen, mij, hun Vorst?
Koor van Ouderlingen
Argos, het felle land, zal nimmer lafaards vleien.
Aigisthos (razend)
Wacht maar! Ik zal u allen ranselen tot op 't merg!
Koor van Ouderlingen
Tot eens Orestes keert, toe, kraai, verwijfde haan,
Victorie bij uw bloedge hen! - Maar hoor, daar komt
Orestes!
Aigisthos
IJdle hoop, gij blaft vergeefs, kanalje!
Koor van Ouderlingen
Onfeilbaar Godsgericht, eens keert Orestes weer!
Klutaimnestra
Doorluchtige echtgenoot, veracht dat hondsch gebroed,
Want àllen zullen wij aan onzen wil verknechten.
Met opgeheven zwaarden waagt het koor een laatste dreigement. Maar Klutaimnestra's oog volstaat.
De ouderlingen druipen af. De Vorstin buigt laag vóor haar gemaal, terwijl hij haar voorbijgaat en
binnen treedt.
Mijn Vorst, gij zijt de Meester.
Koor van Ouderlingen (die zich verwijdert)
Eens keert Orestes weer!
De duisternis valt in. Een uiterste straal hangt even nog aan het beeld van Apolloon. De
zingende stemmen rijzen, gelijk een nevel, aan den horizont.
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Stemmen
Apolloon, span uw boog, gij die de wegen teekent,
En leid met wissen straal de stappen van de wees
Tot op den drempel van 't geschandvlekt vaderhuis.
Verlicht Orestes' ras! Verlicht den Zoon! Den Rechter!
Alle licht is uitgedoofd. De nacht.

EINDE VAN HET EERSTE DEEL.
1942

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

496

De choéphoren
Tweede deel van de Oresteia
VERSCHIJNINGEN:

ORESTES
PULADES
HET KOOR DER CHOÉPHOREN
ELEKTRA
EERSTE CHOREEG
TWEEDE CHOREEG
STEMMEN
POORTIER
KLUTAIMNESTRA
DE MIN
AIGISTHOS
HET VOLK
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Vóor het paleis der Atriden. De dag rijst. Het beeld van Apolloon is het eerst zichtbaar. Dan,
vooraan, het sombere graf van Agamemnoon, den Koning. Een koude stilte over alles.
Orestes verschijnt, rent de trap op, als zou hij de gouden poort aanranden, maar stokt. Op
afstand, ondoorgrondelijk, Pulades, gelijk een schaduwend evenbeeld. Orestes, de vuisten op
het voorhoofd, wendt zich van de poort der vaderen af, bemerkt het graf, stort er vóor ineen,
en kust den steen.

Orestes (overeind)
Hermès van onder de aarde, verhoor mijn bede
En strijd aan mijne zij. En gij, mijn vader,
Van uit dit graf, aanhoor mij, hoor mijn roepen!
Hij snijdt zich twee haarlokken af.
Aan Inachos, den stichter van het Huis,
Dees lok. En deze tweede lok ten teeken
Van rouw... o Vader, vader, 'k heb uw lijk
Niet mogen lichten, toen gij 't Huis verliet!
Kust nogmaals den steen.
Jammerzang en stoetmuziek in de verte. Het koor heft aan.
Wat is die stoet? Pulades, gauw, ter zijde!
Beiden verbergen zich in de schaduw van Apolloon's beeld. Het Koor op, in twee groepen, elk
door een Choreeg geleid. 't Zijn al vrouwende meiden, beladen met plengvaten en steunend
op bronzen slagwerk haren stap, de Choëphoren. De laatste treedt aan Elektra.

Het Koor (maskers)
Ik kom van Huis, ten offer uitgezonden,
Beladen met het statig plenggetuig.
Want ja, o Moederaarde, zoo bevool
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Een goddelooze mond. Maar kan een offer,
Hoe ook besteed, 't vergoten bloed vergelden?
't Vergoten bloed, het stolt bij 't raken van
Den grond, en kan noch weg noch dieper vloeien.
Het Godsgericht zweeft boven ons, en waakt,
En alle wateren ter wereld zuiveren
Toch nooit de hand die bloed vergoten heeft.
Elektra
Gij die met mij hetzelfde lot deelt, leent me
Uw raad. Hoe pleng ik de offerand? Wat zeggen?
Hoe richt ik mij tot mijnen dooden vader?
Eerste Choreeg
't Graf van uw vader is een plechtig outer.
Nu, pleng in naam van wie uw vader liefheeft.
Elektra
En wie zal 't zijn?
Tweede Choreeg
Eerst gij. En tweedens wie
Aigisthos haat.
Elektra
In uw en mijnen naam dus?
Eerste Choreeg
Gedenk Orestes, schoon die ver van hier is.
Elektra
Ik dank u. 'k Zie nu klaar.
Tweede Choreeg
Herinner u!
En tegen de misdadigen...
Elektra
Wàt zal 'k vragen?
Eerste Choreeg
Vraag dat hij eindelijk kome, God of sterveling!
Elektra
Een rechter?

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

499

Tweede Choreeg
Ja. Een moordenaar als zij!
Elektra (spreidt haar zwarte voolen)
o Machtige bôo van levenden en van dooden,
Hermès! aanvaard mijn tijding, en gebied
Aan alle geesten onder de aarde, en mede
Aan de aarde zelf, die alle wezens kweekt
En spijzigt en weer opneemt in haar boezem,
Dat zij de beê vernemen die ik slaak.
Terwijl 'k de plengwateren stort, roep ik
Mijn vader: Help mij! Help Orestes! Help ons
Weer meester worden in het eigen Huis!
Zij giet de vaten uit.
Maar boven alles, vader, wreek den moord,
En moge 't moordend staal de moordenaars treffen!
Zij kust den steen.
Zoo heb ik dan 't gewijde vocht geplengd.
Aan u den doodenzang te heffen, zusters!
Het Koor (ritueele reidans onder de offerande)
o Tranen, vele, vliet nu naar de diepte,
En dringt met kracht tot waar de doode rust.
En, wateren, die zijn uitgestort, dringt mede
Tot aan den dam die smart en vreugd verzoent.
Maar gij, o Majesteit, aanhoor den kreet
Die losbreekt uit ons hart. Joe! Joe! Joe! Joe!
Hij kome, de ijzeren krijger, die meteen
Het skutisch zwaard, en 't lemmer zonder heft
Hanteert, dat dichtbij sluipt en treft!
Elektra
't Is goed.
En de aarde heeft onze offers opgedronken.
Plots opgewonden.
Hei! zusters, ligt daar niet op 't graf een haarlok?
Eerste Choreeg
Een haarlok?
Elektra (de lok opnemend)
De zelfde kleur als 't mijn!...
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Mijn God, ik ween. Zou dit het rouwend offer
Van mijnen broeder zijn? En zou Orestes
Bij vaders graf...? Helaas! het is niet mogelijk.
Zij legt de lok voorzichtig neer, en schrikt te gelijk.
Maar zusters, kijkt! Kijkt hier, mijn zusters! Zijn
Dees voetsporen niet versch in 't zand geprent?
Hier werd onlangs getoefd...
Zij bergt haar gelaat in hare handen.
o Bloed, ik huiver...
Orestes treedt te voorschijn. Pulades, zijn evenbeeld, op afstand, zonder mond.

Orestes
Wees steeds als nu verhoord van onze Goden!
Elektra (ontsteld)
Hoe werd ik thans verhoord?
Orestes
Gij riept naar iemand.
Elektra
Vermits gij 't weet, naar wien heb ik geroepen?
Orestes
Orestes was 't! Die zich verheugt om u.
Elektra
En hoe werd mijn gebed verhoord van God?
Orestes
Ik ben Orestes.
Elektra
't Is een valstrik, Heer.
Orestes
Dan zal ikzelf erin gevangen worden.
Elektra
Gij lacht met mij bij mijne diepe smart.
Orestes
Ik ken die smart. Ze is immers ook de mijne.
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Elektra (over al haar wezen bevend)
Ha! zoo het waar is dat ge Orestes zijt...
Orestes
Ik ben Orestes! Nu gelooft ge 't niet,
En straks, toen gij op 't graf mijn haarlok vondt,
Waart gij tot op het merg ontroerd en waandet me
Te zien! Kijk, hier heb ik de lok geknipt.
En dezen mantel, gij hebt hem zelf geweven
Destijds, en met dat jachttafreel versierd!
Elektra vliegt in zijn armen.
Weerhoud u, zuster, blijf op uw hoede,
Want wie ons liefde schuldig is, bejegent
Ons hier met haat.
Elektra (stralend)
o Liefelijkste zorg
van 't Vaderhuis, o reddend zaad, bevloeid
Met tranen, zoetheid van mijn blik, gij houdt
Vier deelen van mijn hart, want gij zijt mij
Een vader en een moeder en een zuster en
Een broeder, die ik allen heb gederfd!
Kloek en hoog.
Ha! mogen Recht en Kracht, en Gij, de derde,
o Groote Zeus, ons bijstaan in den strijd!
Orestes (eveneens, al sluitend Elektra aan zijn borst)
Zeus, Zeus, aanschouw wat hier geschiedt. Aanschouw
Het arendras, beroofd van zijnen vader
Die in de strikken van een adder stierf!
En vóor Uw aanschijn staan wij hier, de hongerigen,
De weezen, met geweld gerukt uit 't nest.
Zeus! red het ras dat U is toegewijd
En laat uit zijnen val het Huis herrijzen!
Eerste Choreeg
Mijn kinderen, herstellers van den haard,
Weest stil...
Tweede Choreeg
Gij wordt bespied. Men mocht u hooren...
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Orestes (in vervoering)
Verraden zal 't mij niet, het klaar orakel,
Dat mij gebood geen dreigement te ontzien
En recht op 't doel te gaan. Te dooden wie
Gedood heeft, ja, of zelf gedood te worden!
De kadens wordt stilaan opgejaagd.
Zeus! Gij die vroeg of laat, uit de ingewanden
Der aard voor elken sterveling die moordde
Den dood ontketent - óok vóor éene móeder!
Het Koor (tutti)
Ho! mocht ik eens den heiligen jammerkreet
Uit wilden boezem slaken bij de lijken
Van het gehate paar!
Elektra
Wanneer beukt neer
De vuist van Zeus, den Machtige? Aanhoor mij, Aarde,
En gij, o geesten, die in de aarde woont.
Korte inzinking bij Orestes en Elektra.

Orestes
Helaas! aanschouwt nu de onmacht der Atriden!
Eerste Choreeg
Mijn borst wordt nacht bij zoo'n onwaardig kermen.
Tweede Choreeg
Een dapper mannenwoord verheft het hart.
Elektra
Ik weet geen raad. De klauw van de wolvin
Heeft in onze oogen hoop en licht gedoofd.
Het Koor (losbrekend tutti en zelfkastijding)
Maar ik, ik sla mij op den woesten boeg,
En mijne vuist, met forschen weerslag, slingert
De ruimte door en treft mij duizelend 't hoofd!
Elektra ('t bloed opgezweept)
Ha! schaamtelooze moeder, die een vorst
Van alle rouw en eerbetoon beroofd hebt!
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Orestes (eveneens)
Wat zij mijn vader deed, bij alle Goden!
Ik zal 't vergelden - en door deze hand.
Ik dood haar - of zoo mag ik sterven!
Eerste Choreeg
Weet gij
Dat zij het lijk aan wederskant verminkte
Opdat de vader niet, van uit het graf,
Naar zijnen zoon zijn armen reiken zou?
Elektra
En ik werd opgesloten als een hond.
Onthoud! Onthoud, Orestes!
Tweede Choreeg
Het verleden,
Gij kent het nu, de toekomst is uw zaak.
Orestes
o Vader, hoor mijn roepen, help uw kroost!
Elektra
Help! Help ons, vader!
Eerste Choreeg
Help! Rijs naar het licht!
Het noodlot heeft te lang getalmd. De tijd luidt!
Orestes
Nu mete Kracht, de Kracht, en mete 't Recht
Het Recht!
Elektra
o Goôn! uw vonnis kan niet falen!
Tweede Choreeg
Weer dondere nu naar d'ondergrond de vloek!
Orestes en Elektra in vervoering stijgen op het graf. Daar knielen zij en slaan den steen met
hunne handen. Groeiende rythmen.

Orestes
Mijn vader, hoor, herstel mij in mijn erve.
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Elektra
Gun mij Aigisthos' doodsuur te beleven.
Orestes
Vereerd zult gij met offers, rijkelijk
Gericht, en 't vet zal u ten deele vallen.
Elektra
Wannneer ik trouw, zal ik uw heilig graf
Met wijnen en met aromaten drenken.
Orestes
Breek open, Aarde, vader rijs ten kamp!
Herinner u het bloedbad waar gij stierft.
Elektra
Herinner u het net, dat u geboeid hield.
Orestes
Zal u de bloedige smaad niet wakker schudden?
Elektra
Zult gij 't geliefde hoofd niet opwaarts lichten?
Orestes
Rechtvaardigheid is aan ons zijde, vader,
Maar moog dezelfde list, waaraan gij zijt
Bezweken, 't eind bezweken van uw beuls!
Elektra
Aanhoor, o vader, deze laatste bede.
Genade voor uw dochter, vader! Genade
Voor 't manlijk zaad, Orestes!
Orestes
Voor ons alleen
Zijt gij niet dood, o doode, want het kroost
Behoedt de nagedachtenis der dooden,
Gelijk het kurk het vischnet drijvend houdt.
Elektra
Gij overleeft u in elk kind dat leeft.
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Orestes
Zoo vader, schenk gehoor aan onze klachten,
Want 't is uw eigen heil dat wij betrachten.
Eerste Choreeg
Genoeg!
Orestes en Elektra treden af van 't graf.

Tweede Choreeg
Vermits gij handelen wilt, nu, handel!
Orestes
Maar zeg mij eerst waarom heeft zij deze offers
Geboden? 't Bloed dat zij vergoot, verzoent
Zij daarmee niet. 't Is nutteloos geplengd.
Eerste Choreeg
Het is een droom, die haar doen gruwelen heeft.
Orestes
Hoe was die droom? Vertel mij.
Eerste Choreeg
Haar docht dat zij
Beviel van eene slang.
Orestes
Vertel. Vertel.
Eerste Choreeg
Zij wond de slang, gelijk een kind, in luiers.
Orestes
Hoe werd dat nieuw geboren beest gespijzigd?
Eerste Choreeg
Zij zelf, aan hare borst, zij zoogde het.
Orestes
En wordt de borst door 't ondier niet gekwetst?
Tweede Choreeg
Ja wel. Een klonter bloeds vermengt zich met
De melk.
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Orestes
Ziedaar een droom die dra bewaarheid
Mocht wezen.
Tweede Choreeg
Zij ontwaakt met eenen gil.
Op staanden voet beveelt zij de offeranden.
Orestes
Welnu, 'k bezweer deze aarde die mij draagt,
'k Bezweer het graf van mijn vermoorden vader,
'k Bezweer dat mij gegeven wordt den droom
Nog heden tot een werkelijkheid te slaan!
Want zie, indien de slang de zoete melk
Als ik eens deed, gezogen heeft, en bovendien
Zich aan het bloed van mijne moeder voedde,
't Is dat ook ik mijn deel nog krijg van 't bloed!
Ik zal haar dooden. Zoo gebiedt haar droom.
Eerste Choreeg
Het zij dus zoo. Nu, geef ons uw bevelen.
Orestes
Zij zijn eenvoudig. Dat Elektra alles
In huis derwijze schikt, dat mijne list
Gelukke. Midlerwijl verschijn 'k ter poort
Met mijnen vriend Pulades, twee uit Phocis
Afkomstige boeren, goed vermond en met
Den tongval. 'k Roep de wachters en ik klop
Totdat zij opendoen. Zoodra ik binnen ben
En 'k tref Aigisthos op den troon der vaderen,
Eer dat hij mij aanziet, daar rolt en baadt
Hij in zijn bloed, en drinkt de geest van 't Huis
Een derde maal den boordevollen beker.
En voor de rest, dat ieder spreke of zwijge
Naar dat het hem gelangt. Mijn vriend en ik,
Als 't staal getrokken is, wij doen wel 't overige.
Vlug af, met Pulades.
Het koor verwijdert zich. Marsch met fijfels en slagwerk.
Het graf van Agamemnoon, nu verlaten, begint stilaan te dampen.
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De Koning woelt.
Interludium.

Stemmen (een ver en breed gezang)
Het lemmer nadert stom de borst, en dringt
In 't warme bloed. Rechtvaardigheid!
Het aanbeeld van 't Gerecht rijst boven de aarde,
En 't noodlot smeedt er 't al-verzoenend zwaard!
Treed binnen, kind. Daar leidt u bij de hand
De doodsche schim, die oude galmen wekt.
Orestes en Pulades, in boerenmantels, op. Orestes betreedt de trap van het paleis. Pulades,
steeds op afstand, roerloos.

Orestes
Sa! mannen van de poort, hoort gij
Mijn kloppen niet? Is niemand thuis?
Ik roep nu voor den derden keer.
Doe open toch! Of is het huis
Voortaan niet langer gastvrij meer?
Poortier
Daar ben ik al. Wie zijt gij, reiziger?
Uit welke streek komt gij vandaan?
Orestes
Kondig uw meesters aan dat ik
Naar hen met een treurige tijding
Werd gestuurd. Maar haast u, man,
Want 't is al laat geworden, en
Voor moede reizigers de tijd
Om uit te zien naar eene have.
Dat een der meesters dus verschijne,
Liefst iemand met gezag, geen vrouw,
t Gaat klaar en korter onder mannen.
Men opent traag de gouden poort. Klutaimnestra komt statig te voorschijn.

Klutaimnestra
Wel vreemdelingen, spreekt. Wat is 't
Dat gij verlangt? Gij zult in dees
Paleis al vinden wat ge noodig hebt,

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

508
Een warm bad en een degelijk bed, en
Den groet van oogen die niet veinzen.
Komt gij voor wichtige zaken, 'k zal 't,
Zoo 't past, met mannen overleggen.
Orestes
Ik kom van Daulis, in Phocide.
En daar 'k den weg naar Argos nam,
Werd ik daar door een medereiziger,
Een Phociaan ook, aangesproken.
Hij heette Strophios, naar ik hoorde.
Hij zei: ‘Mits gij naar Argos gaat,
Bericht daar de ouders van Orestes
Dat hij gestorven is. Misschien
Verlangen zij zijn asch naar Argos
Te brengen, of verkiezen zij haar
Te laten waar zij is - mij eender.
Maar gij, verzuim de boodschap niet.’
Zie zoo, die heb ik dan volbracht
Zoo nauwgezet als 't kon. Maar 'k bid u,
Deed ik het aan het goed adres?
Klutaimnestra
De nacht stort over mij. En al
Wat rest wordt meteen uitgeroeid.
o Vloek, die 't Vorstenhuis berijdt,
Hoe gruwelijk is uw macht, en wat
Ik veilig waande en verre,
Uw pijl onfeilbaar treft het toch!
Thans is 't Orestes' bloedige beurt,
Orestes, die 't gedoemde dak
Voorzichtig was ontvlucht, mijn hoop,
De laatste, en zekerste, en - verzwonden!
Orestes
'k Betreur dat ik zoo edele gastvrouw
Geen betere tijding brengen kon.
Maar 'k had beloofd te spreken. 'k Moest dus...
Klutaimnestra
Gij wordt daarom niet minder goed
Behandeld. 't Huis voor u staat open.
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Want hoe dan ook, wij zouden eenmaal
Toch 't slechte nieuws vernomen hebben.
Zij wendt zich tot hare dienstvrouwen.
Maar 't is voor onze gasten nu
De tijd verzorgd te worden. Leidt
Hen naar hun kameren, en let
Erop dat hun daar niets ontbreke.
Orestes, door Pulades gevolgd, treedt binnen.
Ik wil intusschen bij den Vorst
Omtrent 't geval te rade gaan.
Af. De poort is toe.
Maar reeds bij 't optreden van den poortier zijn de twee reiën van Choëphoren, thans niet
meer met rouw omvoold, te voorschijn gekomen en hebben zich heimelijk aan weerszijden van
het paleis geschaard.

Eerste Choreeg (links)
Mijn zusters, laat ons bidden. Laat
Orestes' uur geslagen zijn!
Tweede Choreeg (rechts)
En gij, van onder de aarde, Hermès,
Zie toe op de gekruiste zwaarden!
Kilissa, de Min, in tranen op.

Eerste Choreeg
Kilissa, oude min, waar loopt ge?
De Min (van streek)
Ik moet Aigisthos halen. Zoo
Beveelt de meesteres van 't Huis.
Ik weet hoe snood haar leed geveinsd is,
Dat zij haar blijdschap onderdrukt,
En dat Aigisthos jubelen zal.
Maar ik, amaï! wie zal mij troosten?
Ik heb tot heden al het onheil,
Dat Atreus' woning overviel,
In 't harte zwijgend opgestapeld.
Maar mijn Orestes, 't kind voor wien
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'k Mijn dagen heb versleten, 't kind
Dat ik gebeurd heb uit den schoot
Van zijne moeder, en gekweekt heb!
En die miseries, nachten door,
En dat gekrijsch, ge weet niet eens
Waarom, ge moet er steeds naar raden
Of 't honger is, of dorst, of pis!
Want dat zoo teere kinderbuikje,
Het is een echte dwingeland...
Doch daar mij alles door den Vorst
Was opgedragen, heb ik alles
Met een geduldig hart verduurd.
Helaas! waarom moet ik vernemen
Dat 't lieve kind gestorven is?
Tweede Choreeg
En 't is wat gij Aigisthos gaat
Berichten?
De Min
Ja, en 't zal hem deugd doen.
Eerste Choreeg
Gij roept hem dus. Hoe zal hij komen?
De Min
Hoe dat hij komen zal? Ik weet niet...
Tweede Choreeg
Komt hij alleen, of met zijn lijfwacht?
De Min
Ja, met zijn lijfwacht, moet ik melden.
Eerste Choreeg
Meldt zulks den meester niet, zoo gij
Hem haat. Meld dat hij kome ontwapend
Om niemand bang te maken, en Alleen. Nu ga. Heb goede hoop.
De Min
Nog hoop na zulke droeve tijding?
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Tweede Choreeg
Het onheil kan in heil verkeeren
Zoo Zeus het wil.
De Min
Maar 't kind is dood!
Eerste Choreeg
Wie weet! Het is zoo zeker niet...
De Min
Wat zegt ge? Hebt ge iets meer vernomen?
Tweede Choreeg
Nu ga. En doe uw boodschap goed.
En laat de rest den hemel over.
De Min weg.
Nu zet het koor het Gebed in. Uit den achtergrond wordt het door een aeolisch gezang gestadig
gesteund.

Stemmen (aeolisch)
Hâ-â-â...
Het Koor (linksche rei)
Ik smeek u, machtige Zeus, gij vader aller Goden,
Gij maat, en recht, en wet, aanzie het kind van 't bloed,
En laat het zegevieren. Steun het prille paard
Dat in een al te lastig voer van leed gespannen loopt!
Stemmen (aeolisch)
Hâ-â-â...
Het Koor (rechtsche rei)
En gij die aan den haard het lot der meesters regelt,
En gij die rond den mond van 't wreede Orakel woont,
En gij die in den ondergrond uw strikken ordent,
Wischt door een vlugge wraak de roode misdaad uit!
Stemmen (aeolisch)
Hâ-â-â...
Het Koor (tutti)
Ha! vleugels der bevrijding, rept u, stijgt ten hemel!
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Vooruit, mijn jonge prins. De plicht, aan uwe vuist,
Blinkt samen met het zwaard. Indien zij schreeuwt: mijn zoon!
Schreeuw harder nog: mijn vader! Wend uw hart, maar sla!
Aigisthos (haastig op)
Men roept mij. Nu, wat is er aan
Den gang? Het schijnt dat vreemdelingen
De tijding van Orestes' dood
Hebben gebracht. Het ware jammer.
Het huis, onder den vloek, gaat reeds
Genoeg bezwaard. Maar is het nieuws
Betrouwbaar? Of is 't vrouwepraat?
Eerste Choreeg
Wij weten 't slechts van hooren zeggen.
Tweede Choreeg
Treed in. Aanhoor den bode zelf.
Aigisthos
Ja, 'k wil den reiziger zelf te woord staan.
Heeft hij Orestes' lijk gezien?
Of was 't een vaag gerucht? Ik laat
Mij zoo maar niet wat wijs maken...
Af. Een stilte. De reien staan roerloos.
Haast onhoorbaar waait het aeolisch gezang aan.

Stemmen (aeolisch)
Hâ-â-â...
Eerste Choreeg (met bevangen fluisterstem)
Hoe nu, mijn God, 't gebed geheven, dat ons heiligt?
Want hier wordt 't lot van Agamemnoon's Huis beslecht...
Tweede Choreeg (eveneens)
Verrijst de troon in zijnen vroegeren luister?
De angst groeit.
Stil... Stil...
De vrouwen volgen met de rechterhand eene onzichtbare gestalte die in de ruimte zweeft.
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Het Koor (tutti, in uiterste spanning)
De zoon treedt aan in 't perk, gelijk een jonge God!
Zij storten plots allen ten gronde.

Aigithos (een gil)
Rrrrâ-â-â! Rrrâ!
Eerste Choreeg (hoog)
Het is volbracht!
Het Koor (schielijk overeind en sluipend naar de Vrouwenkameren)
Het deugt niet hier te blijven...
Een poos. Dan rumoer aan de andere zijde.

De Poortier
Vermaledijd! De meester is vermoord!
Doet open daar! Vermaledijd! Aigisthos...
Doet open! Hij is dood. Ja, dood, dat is hij.
Ontsluit de deuren maar. Of hoort ge niet?
Bij God, zij zijn daarbinnen doof geworden.
Zij slapen. Ei daar! waar is Klutaimnestra?
Mij dunkt, zij hangt aan 't lemmer van een scheers...
De gouden poort gaat open.

Klutaimnestra
Wat is al dat getier?
De Poortier (terwijl hij heenscharrelt)
Ik zeg: de dooden
Brengen de levenden om. Ik zeg niets anders.
Klutaimnestra
o Wee! 't Wordt alles helder nu. Dezelfde list
Die 't staal aan onze vuisten dekte, dekt nu 't staal
Waardoor wij ondergaan. 't Zij zoo. Breng hier de bijl!
Zij staat op den drempel, de bijl hoog.
Wij sneuvelen vechtend, of, bij Zeus! wij zegepralen!
Orestes op, met bloedend zwaard. Pulades achter hem, op afstand.

Orestes (wild)
Dat treft. Ik zocht u. De andere heeft zijn deel gekregen.
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Klutaimnestra (de bijl zinkt haar uit de hand)
Helaas! Zijt gij dan dood, Aigisthos, zoete kracht!
Orestes
Wel lief was hij u dus? Nu, voeg u dan naast hem.
Ik wil u beiden in het zelfde bed vereenen.
Hij randt haar aan. Klutaimnestra valt op de knieën, scheurt haar kleed en ontbloot haren
boezem.

Klutaimnestra
Houd op, mijn zoon, mijn kind, eerbiedig deze borst
Waar gij zoo vaak gerust hebt en de melk gezogen!
Orestes wankt. Hij wendt zich tot Pulades.

Orestas
Pulades, vriend, wat nu?... Kan ik mijn moeder dooden?...
Pulades (hard als een wet)
Wat zult ge met de orakels van Apolloon doen?
En wat met Puthia's raad? En wat met 't eedverbond?
Elkeen op aarde tegen zich is beter dan de Goden.
Orestes
Gij hebt gelijk, 't vermaan is goed, te goeder ure.
Hij grijpt zijn moeder bij de haren.
Vooruit! ik wil u keelen nevens hem. Gij hebt
Hem, levend, boven de andere die mijn vader was
Verkozen - slaap bij hem, gekoppeld in den haat!
Klutaimnestra
Ik heb u toch gevoed! Laat mij bij u, mijn kind,
Mijn oude jaren einden...
Orestes
Gij die mijnen vader
Vermoodt hebt. 'k Zou met u nog moeten samenwonen?
Klutaimnestra
Mijn zoon, het noodlot was 't, dat alles heeft geschikt.
Orestes
Het zal dus 't noodlot zijn, dat uwen dood volvoert.
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Klutaimnestra
Aï! vrees dat over u de vloek komt van uw moeder!
Orestes
Een moeder die haar kind in diepste ellende wierp?
Klutaimnestra
Ik zond u tijdelijk slechts, en in een gastvrij huis.
Orestes
Ik werd tweemaal verkocht, ik, van een vrijen vader!
Klutaimnestra
Waar is de prijs die mij daarvoor werd uitbetaald?
Orestes
Ik zou mij schamen hem bij zijnen naam te noemen.
Klutaimnestra
Wees niet beschaamd, maar zeg de schuld ook van uw vader.
Orestes
Hij, vechtende soldaat - en gij in ledigheid!
Klutaimnestra
Het is een kwade last, mijn kind, den man te missen...
Orestes
Maar zwoegend onderwijl voedt hij de ledige vrouw.
Klutaimnestra
Gij wilt dus, o mijn zoon, gij wilt uw moeder dooden?
Orestes
Niet ik, gij zijt het zelf, die mijne moeder doodt.
Klutaimnestra
Let op, denk aan de bloedige teeven van uw moeder!
Orestes
Maar 'k voel de teeven van mijn vader op mijn borst.
Klutaimnestra
Amaï! ik leef en smeek vergeefs een doove tombe!
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Orestes
Mijn vaders' doodsche gil, is 't eenige wat ik hoor!
Klutaimnestra
'k Zal dus een slang aan mijne borst gekoesterd hebben...
Orestes
Een goddelijke bode was uw droom. Gij hebt
Uw man gedood. Nu sterf door 't zwaard van uwen zoon!
Hij sleurt haar naar binnen. Pulades volgt en sluit langzaam de poort.
Lange stilte. De woeste schreeuw van Klutaimnestra.
De Reien, in rouwgewaad, schuiven aan.

Stemmen (aeolisch)
Hâ-â-â...
Eerste Choreeg
Zij is dan toch gedaagd, uw beurt, gerechtigheid,
En wie zich mesten wou aan 't goud, hij eet nu de aarde!
Stemmen (aeolisch)
Hâ-â-â...
Tweede Choreeg
God zij geloofd! 't Gewijde vorstenhuis is vrij.
En wie zich mesten wou aan 't goud, hij eet nu de aarde!
Tumult. De gouden poort gaat open. Orestes staat op de bloedige lijken. Het volk stroomt toe.

Orestes
Aanschouwt de twee tyrannen van ons vaderland.
Mijn vader hebben ze afgemaakt, en uitgeroeid
Den koninklijken haard. Daar liggen zij gepaard
In 't zelfde lijkgewaad, zooals zij in den moord
Bij eed verbonden waren.
Hij werpt zijn zwaard weg. Hij neemt het doek, een striknet, dat op de lijken ligt.
Nadert, ziet en raakt
Den valstrik, 't snoode net, waarin zij vader vingen.
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Spreidt open 't sluwe tuig, opdat eenieder 't zie,
En hij, de Zonnegod, wien niemand mag ontduiken.
Zoo kan hij, als ik word gedaagd, voor mij getuigen
Dat ik, tot op mijn moeders' bloed, rechtvaardge wraak
Gevorderd heb. Want ziet de gruwelijke misdaad
Die zij gepleegd heeft aan den man wiens kinderen zij
In haren schoot ontving. Ha! Zeus, bewaar mij
Voor zulk een bedgenoote, al bleef mijn stam onvruchtbaar!
Eerste Choreeg
Helaas! Helaas! Rampspoedig is uw lot, vorstinne!
Eerste Choreeg
Helaas! Helaas! De straf, hoe traagzaam ook, zij komt!
Orestes (heftig)
Spreekt, heeft zij ja dan neen gemoord? Hier is t bewijs,
De strik met bloed bevlekt.
Hij spreidt het gewaad. Het glijdt uit zijne handen. Hij slaat zich op de borst.
Wee mij! Nu mag ik juichen
En klagen te gelijk! Ja, klagen om den moord
En om de straf, en om 't van God verlaten ras,
Dat uit mijn zege niets dan slijk en schande zamelt!
Eerste Choreeg
Helaas! Helaas! Vandaag is 't een, en morgen 't ander leed.
Orestes (overspannen)
Onthoud slechts dit, - want 'k weet niet hoe dat alles moet
Verloopen, 'k stuur, me dunkt, een uit zijn koers geraakt
Gespan, en mijn rede slaat op hol, terwijl
Van angst mijn ziel ontstelt... Maar, nog bij zinnen, roep
Ik u en al de mijnen: ja, ik heb mijn moeder
Gedood! En haar terecht gedood! Zij had mijn vader
Gedood, en had zichzelf aan zonde en schand geleverd!
En ik verkondig luid, dat wie mij 't roekeloos
Besluit heeft ingeblazen Loxias is, Putho's
Profeet, die mij voorzei dat ik geen euveldaad
Bedreef - maar, deed ik 't niet, met wreede martelingen
Zou zijn gestraft...
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Pulades reikt hem den olijftak met de wollen banden.
En nu, zie dees omsnoerd olijf:
Naar Loxias' heiligdom, waar blinkt het eeuwig licht,
Daar vlucht ik 't bloed van mijne moeder, 't mijne, 't ónze.
Hij tiert in radelooze opgewondenheid.
En mocht ooit Menelaos wederkeeren, volk
Van Argos, 'k roep u op, getuig, getuig voor mij,
Den banneling, getuig hoe al dat leed ontstond!
Eerste Choreeg
Gij deedt geen kwaad, spreek niet zoo'n bittere taal, Orestes.
Tweede Choreeg
Gij hebt de slang onthoofd, en 't land meteen gered.
Orestes (in een gruwelig visioen verstrikt)
Aï! Aï! Wie roert daar onder u, wie zijn die slangen
In duisterheid dooreen gestropt?... Ik blijf niet langer!
Men hoort van ver de jacht der Eumeniden naderen.

Eerste Choreeg
Wat spoken ducht ge, o zoon van een gewroken vader?
Orestes
Geen spoken zijn 't. Kijkt toe: van alle zijden rennen
Zij aan, kijkt toe, de razende teeven van mijn moeder!
Hij loopt naar 't beeld van Apoloon en klampt er zich aan vast. Het hemelruim wordt vurig.

Tweede Choreeg
Het bloed kleeft nog te versch, dat is het wat u kwelt.
Orestes (hopeloos)
Apolloon, Heer, zie hoe zij t' allenkant krioelen!
Schreiend tot het volk.
Gij ziet haar niet! Maar ik, ik zie haar al te goed!
De bende jaagt mij na! Ik kan niet langer blijven...
Hij vlucht.
De Eumenidenjacht davert hem na.
De avond is éen roode gloed.
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Het koor, een donkere zuil, verheft zich boven 't graf.

Het Koor (wegstervend gezang)
Zoo, over 't vorstenhuis waait aan een derde storm.
't Begon met 't vreten van Thuestes' schamele kinderen.
't Vervolgde met den moord op Koning Agamemnoon.
't Besloot met dit: het eind van onze rampen, of Den aanvang van een nieuwe ramp! Wanneer, wanneer
Wordt 's hemels toorn gestuit? En reine Maat hersteld?...
De stilte.

EINDE VAN HET TWEEDE DEEL.
1945.
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De eumeniden
Derde deel van de Oresteia
VERSCHIJNINGEN:

DE PUTHIA
ORESTES
APOLLOON
SCHIM VAN KLUTAIMNESTRA
KOOR VAN EUMENIDEN
DE VOORSTE EUMENIDE
ATHENA
DE AREOPAAG
STEMMEN
HET VOLK
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Voorhang van Apolloon's tempel te Delphoi, in vroegen morgen. De Puthia op, te wege naar
haren eeredienst. Alvorens binnen te treden doet zij haar gebed in ons aanschijn.

De Puthia (oude priesteres)
Mijn eerste eerbetoog wordt u gewijd, o Aarde,
De voorste profetes, - en, Themis, u daarna,
Die uit uw moeders' hand den heiligen stoel ontvingt,
Dan U ten derde, Phoibe, die, bij zijn geboorte,
Den troon aan Phoibos schonk, den vierden erfgenaam
En huidigen profeet.
Zij heeft beurtelings naar de vier hemelhoeken haar gebed gewend.
Hier dus orakelt Loxias
In naam van Zeus, die alles ziet, zijn Vader. Moge
Mijn wijd vermaarde dienst door Hem gezegend zijn!
Zij staat een oogenblik zwijgend, naar ritueelen trant. Dan nadert zij ons.
Wie onder u ter raadpleging is opgekomen,
Hij nadere 't heiligdom in de orde door het lot
Beslist. Ik profeteer naar de orde van den God.
Zij verschuift den voorhang. Nauwelijks binnen, deinst zij verschrikt achteruit.
Een vreeslijk schouwspel werpt mij uit den tempel.
Ik beef. Een oude vrouw is minder dan een kind...
Daarbinnen zie 'k een man, bebloede smeekeling,
't Olijf met witte wol den duisteren navel reikend,
En rondom hem een stapeling van wangedrochten.
Zij slapen. Hun gesnork vervult de lucht met gruwel,
Een slijmerig getraan leekt van hun aangezicht.
Wat moet daarmee geschiên? Ik laat het Loxias over,
Die elk geheim doorziet, en alle wonderen peilt!
Zij verdwijnt ijlings. De voorhang schuift open. Apolloon's tempel. Spookachtig atmosfeer,
maar Apolloon rijst glanzend. Orestes ligt aan den profetenstoel.
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Apolloon (nadert den smekeling)
'k Verlaat u niet. Ik blijf u trouw bewaken,
Steeds nevens u, al waant gij mij zoo ver.
Zie! hoe 'k de bend' heb afgemat. Zij slapen,
De huilende maagden, dochters van den Nacht.
Vooruit, geen tijd verloren, vlucht! Zij jagen
U weer door de eindelooze ruimte na,
Tot ge in de stad van Pallas aangeland,
Daar 't oude idool prangt in uw smekende armen!
Ik sta u bij, en 'k red u uit den nood,
Want ik was 't, die u aanzette uwe moeder
Naar 't bloed te tasten en in 't lijf te slaan.
Orestes
Apolloon, Heer, gij die rechtvaardig zijt,
Laat me op uw kracht als op mijn recht berusten!
Apolloon
Wees onvervaard.
Orestes vlucht. Apolloon wendt zich tot den onzichtbaren God der onderaarde.
Mijn broeder Hermes, u
Vertrouw ik plechtig dezen smeekeling toe!
Hij verzwindt.
Plots verschijnt in den tempel de bloedige schim van Klutaimnestra.

De Schim van Klutaimnestra
Welaan, gij slaapt, onwaardigen! Terwijl
Ik in den schimmenwereld dool en daar
De schande draag van 't bloed dat ik vergoot,
Vertoornt zich niemand om het lot der moeder
Die door haar zoon genâloos werd geslacht!
Hij is uw jacht, gelijk een ree, ontsprongen.
Godinnen van de Hel, ik roep u op,
Ontwaakt! 't Is Klutaimnestra die u daagt!
Het Koor van Eumeniden gronst. Klutaimnestra slingert de zweep door de ruimte.
Genoeg gerust! De jacht weer ingezet!
Vervolg dien man met uwen bloedigen adem

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

523
En dat zijn ziel verschroeie aan uwen gloed!
De zweep knalt en sist. Het Koor kriewelt dooreen.

Het Koor van Eumeniden (al tierende stemmen over elkaar)
Ioe! Ioe! De vloek is over ons.
Het wild is uit den strik geraakt.
't Is al vergeefs gewroet, o zusters,
Wij zijn den buit al kwijt! Ioe! Ioe!
De Eumenide (de voorste, het hoofd van 't Koor)
Ha, zoon van Zeus! Geslepen fielt!
Uw jeugd kon 't oud gezag verschalken.
Is dit het recht? Aanzie uw troon,
Gewijden navel van de wereld,
Hij druipt van 't heiligschendend bloed, En hij is 't zelf, die 't schond, de Ziener
Die 't vroom verbond verbroken heeft!
Klutaimnestra plots heen.
Maar moest zijn smeekeling onder de aarde
Gevlucht zijn, - vrij komt hij toch nooit!
Apolloon, in een heerlijke straling te voorschijn, den gulden boog gespannen.

Apolloon
Hier uit, gij ondergrondsch gebroed!
Verlaat op staanden voet den tempel,
Eer u 't gevlerkt serpent bestookt,
De straal aan gouden pees ontschoten.
Het Koor dringt saam rond hem.
Mijn heiligdom betaamt u niet.
Uw plaats is waar men bloed kan drinken.
De Eumenide
Mijn Heer Apolloon, leen het oor,
Gij draagt, alléén, de schuld van alles.
Apolloon
Hoe zoo? Ik ben benieuwd, ik luister.
De Eumenide
Gij waart het, die den moedermoord
Door uw orakel hebt bevolen.
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Apolloon
Ja zeker - om een vadermoord
Te wreken, klonk 't orakel. Verder?
De Eumenide
Gij hebt beloofd de schand te zuiveren.
Apolloon
'k Ontbood daartoe den boeteling hier.
De Eumenide
En zijn gevolg, waarom scheldt gij
Het uit?
Apolloon
Dit huis gelijkt u niet.
De Eumenide
'k Volbreng nochtans alleen mijn zending.
Apolloon
Wat is die zending? Roem mij haar.
De Eumenide
Wij jagen uit zijn haard wie zich
Vergrepen heeft aan 't bloed der ouders
Apolloon
Maar zij die haren man vermoordt?
De Eumenide
Zij heeft niet 't eigen bloed vergoten
Apolloon
Het huwelijksbed, waar 't lot de twee
Geslachten zamelt, wordt behoed
Door sterker dan een eedverbond.
Vermits gij 't kunt aanzien dat man
En vrouw zich naar het leven tasten,
En gij geen blik gunt aan zulk bloed,
Verneem dat ik uw jacht op mijn
Orestes voor misdadig houd!
Maar Pallas zal hierover rechten...
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De Eumenide
Ik geef mijn prooi om niemand vrij!
Apolloon
Vervolg hem dus, 't vermeerdert slechts
Uw last.
De Eumenide
Een woord onteert mij niet.
Apolloon
Op prijs zal ik uw eer niet stellen.
De Eumenide
Misbruik, gezeten nevens Zeus,
Uw macht, - maar mij ontsteekt het bloed
Van eene moeder, en 'k vervolg
Dien man, tot recht aan hem geschiedt!
Ook zij zwaait de zweep.
Vooruit, gij teeven, óp ter wrake!
Hier begint, langs de banen van de wereld, over onmetelijke ruimten, de jacht op Orestes.
Apolloon schiet een gouden pijl de bende na.

Apolloon
En ik, 'k zal redden wie mij smeekte!
Verried ik hem, het werd door God
En mensch, mij eeuwig aangeklaagd!
Apolloon verdwijnt.
Interludium.
De jacht, in steeds verhaastend tempo, groeit aan tot een barstend orkaan. Men hoort de teeven
huilen. Wanneer, in de verre oneindigheid, de rit uitgestorven is, herrijst de dag.
Pallas tempel in Athene. Het gewijde beeld van de Godin vooraan.

Orestes (hijgend op)
Athena, hooge Vrouw, op Loxias bevel
Klamp ik uw beeltenis aan. Ontferm u den gedoemden!
Hij is geen boeteling meer, met bloedbevlekte palm.
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Hij zwierf de wereld rond, en leefde onder de menschen,
Zoodat zijn schande sleet.
Hij omhelst het beeld.
Ik smeek uw vonnis af.
Het razende Koor op.

De Eumenide (sporen op den grond aantoonend)
Ziehier 't onfeilbaar teeken, dat geen uitleg vraagt:
Het bloed van zoeten geur wijst drop bij drop het spoor.
Ontdekt Orestes.
Daar is hij, die weer toevlucht zoekt bij eene Godheid!
Vergeefsche hoop! Uw moeder roept uit al haar wonden!
Betalen is uw lot. Ik zal het roode sap
Uit uwe aderen zuigen tot ze ledig zijn,
En uw verbloede romp naar de onderaarde slepen.
Daar zult gij uws gelijken, moedermoordenaar,
Ontmoeten, en met hen uw straf zien toebedeeld.
Daar troont de strenge Hades, die het menschdom recht
Naar elkendeen's gedrag - want zijn geheugen faalt niet!
Naarmate het Koor hem van dichterbij bedreigt, klampt zich Orestes vaster aan het beeld.

Orestes (biddend)
De tijd spoelt alles weg. Mijn mond is heden zuiver
En 'k mag de Meesteres van deze Stede, Athena,
Aanbidden zonder schroom. Ik roep haar om genade.
Zij helpe mij van deze woeste bende ontdoen!
De Eumenide
Apolloon noch Athena zijn bij machte u nog
Te redden. Sterven moet ge, of gij nu jankt of niet.
Zij heft woedend de zweep over hem.
'k Ben u geen antwoord waard? Maar gij zijt mij beloofd,
En 'k vreet u levend op, eer gij het outer nadert!
Een zachtkleurig schijnsel. 't Is de dagende Athena, sereen licht, en ruim.

Athena
Ik heb van ver den roep mij toegestuurd vernomen,
En op de paarden van den storm ben ik naar hier
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Gehold, het klinkend schild verwaaid aan mijnen schouder.
't Gezelschap dat ik tref, verbaast mij eenigszins...
Wie zijt gij? 'k Richt het woord tot allen daar te samen,
Tot dezen man, die mijne beeltenis omhelst,
En ook tot u, wier aanschijn mij terloops bevreemdt.
De Eumenide
Verneem dus alles, dochter van den machtigen Zeus.
Wij zijn de schimmige kinderen van den Nacht, en in
Het onderaardsch gebied, daar heet men ons Vervloeking.
Athena
Zoo is dan uwe stam, en uwe helsche naam.
De Eumenide
Maar weet met welke zending wij bevoorrecht zijn.
Athena
Ik luister goed.
De Eumenide
'k Verjaag de moorders uit hun woning!
Athena
Die jacht, waar houdt zijn op?
De Eumenide
Waar vreugd noch troost meer zijn.
Athena
Een dergelijke jacht zijt ge op dien man begonnen?
De Eumenide
Zoo is 't. Hij waagde het zijn moeder neer te slaan.
Athena
Was daar een reden toe?
De Eumenide
Een reden om het bloed
Van zijne moeder aan te randen? Zijn zoo redenen?
Athena
Ik zie twee kampen hier, doch hoor slechts ééne stem.
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De Eumenide
Hij durft den eed niet aan!
Athena (heel zacht en traag)
Geen eed bezegelt 't onrecht.
De Eumenide
Doe dan uw onderzoek en vonnis volgens 't recht.
Athena
Gij draagt het mij dus op, het vonnis hier te vellen?
De Eumenide
Wel ja, aanvaard die taak om de eer die gij verdient.
Athena (tot Orestes)
En gij thans, vreemdeling, hoe luidt uw tegenspraak?
Maar meld mij eerst uw land, uw ras, uw wedervaren,
Eer gij de klacht weerlegt. Zoo ge inderdaad gelooft
In 't recht, kan uwe taal niet anders zijn dan helder.
Orestes
o Soevereine Athena, 'k wil vooreerst U van
Een kommernis bevrijden: zie, onzuiver is
Mijn hand niet meer, en alle riten zijn volbracht.
Ik ben van Argos. Agamemnoon is mijn vader.
Hij hielp u Troje te verslaan. Maar toen hij keerde,
Werd hij door mijne moeder in zijn bad vermoord.
Dan heb ik, om mijn aangebeden stam te wreken,
Mijn moeder, 't eigen bloed ('k ontken het niet) gedood.
Een stilte. Hij buigt ootmoedig 't hoofd.
Doch Loxias deelt de schuld, die 't mij heeft ingeblazen.
Het was nu goed of kwaad, - gij zult het vonnis vellen,
En hoe gij ook beslist, ik neem 't gewillig aan.
Athena
Indien zulk pleit het menschelijk oordeel overschrijdt,
't Wekt ook in mijn geweten rustelooze ontroering.
Want zoo gij zuivering, als 't hoort, verworven hebt,
En 'k u ten aanzien van mijn stad niets kan verwijten,
Zij blikt naar 't koor.
Toch mag het recht, door haar gevorderd niet miskend.
Ik sta vóór dezen sprong: aanvaard ik haren eisch,
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Of wijs ik de eischen af, 't blijft eenderlijk rampspoedig.
Daarom, vermits de zaak in zulk licht komt te staan,
Wil ik het tribunaal dat over 't bloed moet rechten
Verzamelen uit door eed verbonden burgers. 't Hof,
aldus door mij gesticht, bestaat voor de eeuwigheid.
Roept uw getuigen op. Ik ga de rechters kiezen.
Interludium.
Een statig koraal zet in. Onder neerzinkend licht wordt de groote voorhang toegeschoven.

Stemmen
Moest ooit 't geding ten gunste wenden
Van dezen moedermoordenaar,
Dan geldt de wet die kinderen wapent
En 't bloed der ouders weerloos laat.
Dan zijn de wakkere wraakgodinnen
Voor goed geboeid, en wordt den Dood
De wilde teugels losgelaten,
Waar elk vergeefs naar redding snakt.
En 't is dan onverhoopt gejammerd:
o Recht! o Eumenidentroon!
De schrik die misdaad remt, is henen,
En de eerbied voor de wet meteen.
't En deugt in bandeloosheid te leven
Niet beter dan in dwingelandij.
Alleen, bij Goden als bij menschen,
Alleen en bovenal geldt Maat.
Het licht verrijst stilaan.
Aanbid uit eigen wil het outer
Van 't hoogst gebod - rechtvaardigheid.
Dat elk zijn vader en zijn moeder
En aan den haard zijn gast vereert.
Zoo zal geluk en troost uw deel zijn,
Dat nooit tot op den grond vergaat.
Maar wie vaart met meineedige lading,
Eens stoot zijn zeil in ongena.
Dan huilt hij in den storm ten hemel.
De demon lacht bij zijnen val.
De branding sleurt hem mee. Hij braakt
Zijn ziel. Geen oog die hem beweent!
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Van ver Tyrrheensche trompen. De voorhang wordt opengeschoven. Heerlijke dag op de
Akropolis. De areopaag is vergaderd. Vooraan links de Eumeniden. Rechts Orestes. Het volk
van allen kant stroomt toe.

Athena (in hoogste staatsie)
Hef de bazuin, heraut, en roep mijn volk bijeen!
Dat elk zich vóór het Hof in stilte en orde schikke.
'k Verkondig thans de wet, die eeuwig duren moet,
En naar dewelke 't Recht op Waarborg wordt gevestigd.
Apolloon verschijnt in fellen glans.

De Eumenide
Mijn Heer Apolloon, blijf op uw gebied, ik bid u.
Wat hebt gij in 't geding te zien?
Apolloon
Getuige ben ik
In de eerste plaats: die man, hij is mijn smeekeling,
En 'k heb hem van het bloed, waar 't hier om gaat, gezuiverd.
Doch bovendien tree 'k op als zijn verdediging,
Waar 'k zelf aansprakelijk ben voor d'aanslag op zijn moeder.
Tot Athena
Nu, open 't pleit, en leid 't geschil naar uwen zin.
Athena (tot het Koor)
Aan u het woord, want gij hebt de aanklacht ingediend
Ik geef u de eerste beurt. Doe ons de zaak uiteen.
De Eumenide
Al zijn wij talrijk, kort en bondig zal ik wezen.
Tot Orestes
Wees eveneens, en woord voor woord, zoo klaar als ik.
Hebt gij uw moeder, ja dan neen, gedood?
Stilte. De schim van Klutaimnestra daagt op.

Orestes
Gedood.
'k Beken het. Ja.
De Eumenide
Zoo is 't halfpleit voor ons gewonnen.
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Orestes
Gij kraait te vlug. Ik ben nog niet gevloerd.
De Eumenide
Hoe hebt gij
Uw moeder afgemaakt?
Orestes
Ik heb haar met mijn zwaard
Gekeeld.
De Eumenide
Wie dwong u zoo? Wie heeft 't u ingeblazen?
Orestes
't Orakel van den God, die hier voor mij getuigt.
De Eumenide
Was 't de profeet, die u den moord heeft aangeraden?
Orestes
En ik beklaag het niet. 'k Verzoen mij met mijn lot.
De Eumenide
Gij denkt wel andersom, als 't vonnis u zal treffen.
Orestes
'k Geloof in mijnen vader. Hij komt mij ter hulp!
De Eumenide
Zijt gij de dooden trouw, gij die uw moeder doodde?
Orestes
Zij had zichzelf met eene dubbele schand belaân?
De Eumenide
Hoe moet ik dat verstaan? Verklaar het aan uw rechters.
Orestes
Met haar gemaal te dooden, doodde ze ook mijn vader.
De Eumenide
Maar gij, gij leeft. En zij werd voor haar moord gestraft.
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Orestes
Hebt gij haar, even woest, in leven nagezeten?
De Eumenide
Neen! 't Bloed dat zij vergoot, het was het hare niet.
Orestes
Ben ik dan eeniglijk uit 't bloed van mijne moeder?
De Eumenide
Zij droeg u in haar schoot, en heeft u daar gekweekt.
Zult gij het zoete bloed van eene moeder loochenen?
De schim van Klutaimnestra heft de hand. Orestes wankelt.

Orestes
Apolloon, breng hier licht! Het feit, 'k ontken het niet,
Maar heb ik haar gedood in strijd met recht en rede?
Getuig. Beslecht den twist. En gij, aanhoort den God!
Apolloon
Aan u, eerwaardig Hof, door Pallas ingesteld,
Zal ik het antwoord geven. Vrij! Die man is vrij!
En ik, profeet van Zeus, hoe zou ik u bedriegen?
't Orakel dat ik gaf, werd nooit door God betwist.
Zoo zweer ik, neem 't in acht, uit name van mijn vader!
De Eumenide
't Is dus God zelf die u bezielde, toen gij hem,
Orestes, ried den moord te wreken van zijn vader
Op 't goddelijk moederbloed, terecht alom geducht?
Apolloon
Ja. 't Gaat hier om een held, door God tot Vorst verkozen,
Hij keerde van den krijg, met lauweren belaân,
Zoo zeegrijk dat wie ook hem alles moest vergeven.
Met heftigen vinger wijst hij de schim van Klutaimnestra aan.
Die daar ontvangt hem met geveinsde liefde, en leidt
Hem naar het bad. Daar spreidt zij over hem de wade
Waarin hij blijft verstrikt, en slaat hem met het staal!
Zoo sterft 't geliefde hoofd van 't wijdvermaarde leger.
De schim vergaat. Orestes weent.
Ik heb genoeg gezegd. Gij, rechters, doet uw plicht.
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De Eumenide
Zoo 'k hoor is Zeus wel erg bezorgd om dezen vader,
Hij die zijn eigen vader in de kluisters sloeg!
Apolloon
Afstootelijk nachtgebroed, van God en mensch gehaat,
Het lot ontbinden, zoo hij wil, dat kàn mijn vader.
Maar als het zand het bloed gedronken heeft, de doode
Verrijst niet meer. Daar blijft mijn vader zelf onmachtig.
De Eumenide
En 't is op zulk betoog dat gij zijne onschuld staaft?
Het is het bloed van zijne moeder dat hij stortte,
Het eigen bloed, dat eender in zijne aderen vloeit.
En deze moorder zou het Vaderhuis bekleeden?
Zijn daar ook outers waar hij 't offer brengen mag?
En broeders die met hem 't gewijde water deelen?
Apolloon
Ziehier mijn wederwoord. Beproef de kracht ervan.
Hij richt zich tot de gansche menigte.
Het is de moeder niet, die 't kind, dat men het hare
Te noemen pleegt, het leven geeft. De vàder is 't!
Zij voedt alleen het levend zaad dat haar bevruchtte
En dat zij van den vader in haar vleesch ontving.
'k Wil u op staanden voet bewijzen dat een vader
Ja, zonder moederhulp een kind verwekken kan.
Hij toont de stralende Athena.
't Bewijs staat hier in 't licht: het is Pallas Athena,
Zeus' weergalooze dochter, die glanzend werd gebaard
En nooit den nachtelijken moederboezem kende!
De Eumenide lacht. Toeschouwers morren.
Wat mij, Pallas, betreft, ik zal uw volk en stad
Bevorderen door dik en dun. En 'k heb Orestes
Tot u gebracht, opdat hij u getrouwheid zweert
En u met Huis en Macht, hoe 't zij, zou bijstand bieden.
Athena (tot het Koor)
Laat gij mij toe het Hof ter stemming uit te nooden?
Hebt gij nu al gezegd wat u kan dienstig zijn?
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De Eumenide
Ik schoot mijn pijlen af. 'k Verwacht nu rustig 't vonnis.
Athena (tot Apolloon)
En gij? Ik wensch dat niemand me iets verwijten mag.
Apolloon (tot de rechters)
Gij hebt gehoord. Nu stemt. Maar weest uw eed indachtig!
Athena
Zoo luistert dan, Atheensche burgers, die voor 't eerst
Moet rechten over 't bloed! Tot in de verste tijden
Zal deze Raad bestaan. En naar den Ares-berg
Waar ik hem sticht, zal hij Areopage heeten,
Voortaan zal Eerbied hier, met Vrees, zijn zuster, 't volk
Voor euveldaân behoên. De regel zij: noch wanorde,
Noch dwingelandij. De Vrees, en de Eerbied, en het Recht,
Zij zijn gedrieën de dam, die ons geluk bestendigt.
En 't onverderflijk Hof, door mij thans ingewijd,
Het zal in vrije tucht de strenge wet bewaren.
Ik wilde u voor de toekomst die verklaring doen.
Nu, rijst! En brengt uw stem! En houdt uw eed in eere!
Athena wuift met de lans. De Rechters staan op, en één voor één naderen zij de urn. Heftig
worden zij in 't voorbijgaan door beide partijen aangeklampt.

De Eumenide
Ik kan uw stad te schade wezen.
Let op! Misprijs mijn dreigen niet!
Apolloon
De orakels zijn van Zeus bevolen.
Die hen veracht, verloochent God!
De Eumenide (tot Apolloon, maar hard)
Bemoei u niet met bloedgedingen.
Ons voorrecht is 't! En gij bevuilt
Uw tong, eer zij de orakels slaakt.
Apolloon
Mijn vader heeft zich dus bedrogen
Toen hij den eersten moordenaar
Als smeekeling genâ beloofde?
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De Eumenide
Gij hebt 't gezegd. Maar word ik ooit
In 't ongelijk gesteld, dees stede
Verduurt de felheid van mijn toorn!
Apolloon
Geen macht, 't zij oud of jong, ontziet u.
Zoo, twijfel niet: ik win het pleit!
De Eumenide
Beleedig mijne grijze haren,
Vermetele God! Ik wacht naar 't eind
En dwing den toom van mijne woede.
De Rechters hebben gestemd.

Athena
Ik heb het recht de laatste stem ter bus te brengen.
't Is naar Orestes dat zij gaat. Een moeder heb
Ik niet gekend. Ik kies het kamp dus van den vader.
Zij stemt.
Bij stemgelijkheid is 't Orestes die het wint.
Tot den voorsten Rechter.
Nu, tel de stemmen.
Orestes
Apolloon, hoe zal 't vonnis zijn?...
De Eumenide
o Duistere Nacht, mijn moeder, zie wat hier gebeurt!...
Orestes
Nu nadert 't hoog beschik - het leven of de dood...
De Eumenide
In eer bewaard, of onze waardigheid verloren...
Apolloon
Weest, Rechters, nauwgezet, en telt de stemmen goed.
De uitslag wordt door de voorste areopagiet aan Athena medegedeeld. Stilte.

Athena
De stemmen zijn, aan beiden kant, gelijk verdeeld.
Die man, beticht van moord, derhalve is vrijgesproken.
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Beweging onder 't volk. - Apolloon af. Orestes stort neer aan Athena's voeten.

Orestes
o Pallas, gij die dus mijn stamhuis hebt gered,
Zoodat eenieder zeggen zal: ziedaar de Heerscher
Van Argos, door Apolloon, en Athena, en
Den Derde, Zeus die 't al weet en voorziet, hersteld!
'k Verklaar hier onder eede, alvorens heen te keeren,
Dat nooit een Argiër, of het komt hem duur te staan,
Het zwaard zal trekken tegen uwe stede, en dat
Ons volkeren eeuwig bondgenooten zullen zijn.
Vaarwel, Athena.
Hij kust haar kleed, en rijst.
Leef, Atheensche volk, in roem en vrede!
Hij zet met spoed de reis naar Argos in.

De Eumenide (onder gedempt geklaag van 't Koor)
Ha! Jonge Goden! 't Oud verdrag,
Gij treedt het met den voet! Gij rukt
Den buit uit mijne hand! En 'k blijf
Bestolen en geschandvlekt achter...
Vervloekt! Dat nu mijn gift de stad
Verslinde, en drop bij drop de kiem
Van alle leven stikt... o Nacht,
Ween over uwe onteerde dochters!
Athena
Houd op met razen. Niemand heeft u leed gedaan,
Noch onrecht! 't Vonnis steunt op een gelijke deeling
Van stemmen. Staak die woede, en woont, vereerd, met mij!
De Eumenide (als te voren)
Ha! Jonge Goden! 't Oud verdrag,
Gij treedt het met den voet! Gij rukt
Den buit uit mijne hand! En 'k blijf
Bestolen en geschandvlekt achter...
Vervloekt! Dat nu mijn gift de stad
Verslinde, en drop voor drop de kiem
Van alle leven stikt... o Nacht,
Ween over uwe onteerde dochters!
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Athena
Gij zijt vernederd noch verwonnen. Godinnen! houdt
Uw waardigheid, en werkt uw wraak niet uit op menschen!
Woont onder ons in eere, en zegen bed en wieg.
De Eumenide (het Koor zacht huilend naar den nacht)
Is dat het lot dat gij mij biedt?
Ik hier? Bezoedeld en veracht!
Neen, 'k geef gehoor aan woede en wrok,
Gij hoort mij, Nacht, o mijne moeder!
Athena
Bij uw geweld, verlies ik mijn geduld toch niet.
Ziehier wat ik voorspel: Athene groeit in luister,
En gij, gij zult ontelbare stoeten feestelijk zien
Naar uw gewijden outer de offeranden brengen
Die nooit een volk te voren aan een Godheid bracht!
Maar gij, in dank, wees goed, en zegen onze stede.
De Eumenide (kreunend, niet meer zoo bitter)
Is dat het lot dat gij mij biedt?
Ik hier? Bezoedeld en veracht?
Neen, 'k geef gehoor aan woede en wrok,
Gij hoort mij, Nacht, o mijne moeder?
Athena (naderend en uitermate liefderijk)
Zoo gij de heilige Rede huldigt, die mijn tong
Zijn zoeten toover geeft...
Zij zwijgt. Het koor zinkt zacht ineen. Athena juicht.
Gij blijft! Gij blijft bij ons!
De Eumenide (verwonnen)
Athena, zeg, het huis dat gij ons biedt, hoe is 't?
Athena
Geen schooner droomt ge. Aanvaard.
De Eumenide
En zoo 'k aanvaard, hoe zullen
Ons rechten wezen?
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Athena
Geen haard bestendigt, zonder u, zijn nageslacht!
De Eumenide
Zult gij dat doen, Vorstin, en schenkt gij mij die macht?
Athena
Die u vereert verzekert metterdaad zijn voorspoed!
De Eumenide
Gij waarborgt dees verdrag?
Athena
Waarom zou ik een woord
Dat ik uit vrijen wil gegeven heb, verbreken?
De Eumenide
't Zij zoo. Ik neem het aan.
Athena
Dus wordt 't verbond gesloten.
Uw hoede spreidt zich uit op al wat kiemt en wast.
En moge de aarde in overvloed gedijen, 't vee
Vermenigvuldigd gaan, en 't menschelijk zaad, gekoesterd
Aan uwen ademtocht, het ras dat ik beheer
Vermeeren in getal en onuitroeibaar maken!
De Eumenide
Vaarwel, o volk, in weelde naast de maagd gezeten
Die Gods' geliefde dochter is. Ook u bescherme
De Vader!
De ritueele marsch neemt hier haren aanvang.

Athena
Vaarwel, ook gij, en leeft verzoend met ons,
Gelukkig! 'k Ga u vóór, want 'k wil u thans geleiden,
Daar waar gij wonen zult.
De avond valt in.
Gij, priesters van de stede,
Treedt aan en toont den weg naar 't onderaardsch verblijf.
Ontsteekt de fakkels! Spreidt het purper! Bidt
Voor 't heilig eedverbond dat eeuwig duren moet!
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Athena, op de hoogste zuil van de Akropolis, rijst en heft de lans. Zij is van een hemelsche
klaarte doorzichtig. De zware stoet, onder 't flapperend fakkellicht, beweegt zich langzaam.

Processionnaal (koraal bij de marsch ingeschakeld)
Onvruchtbare dochters van
Den vruchtbaren nacht,
o Dorstige Godinnen,
Gij gaat, en gansch het volk
Geleidt u ingetogen
Naar 't ondergrondsch gebied
Waar u een nooit te voren
Geëvenaarden dienst
Van eer beschoren is.
Verschrikkelijke machten,
Weest uw gelofte trouw.
Nu, gij daar allen, slaakt
Den ritueelen kreet!
Hard wordt de kreet geslaakt.
Voor 't heil van onze haarden
Wordt thans de vreê hersteld.
En zoo is met de Moiren
Het oog van Zeus dat alles ziet
Verzoend!
Nu, gij daar alen, slaakt
Den ritueelen kreet!
Men hoort den kreet in de verte weergalmen.
Athena's glans versterft...
Serene nacht. De sterren beginnen te zingen.

EINDE VAN HET DERDE DEEL
1945-46.
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De historische achtergrond van de Nederlandse schilderkunst
Behoeft het betoog dat de maatschappelijke, de algemeen culturele en de politieke
ontwikkeling - het onderwerp van de geschiedenis - mee de kunst bepaalt?
Neem de breuk met de katholieke kerk die zich in de Noordelijke Nederlanden
voltrok, en let alleen maar op deze meer materiële consequentie, dat de schilders in
Holland het nu dus voortaan zonder het patronaat van de kerk moesten doen. Daar
kan natuurlijk niemand aan tornen, dat hier de gang van zaken in de samenleving
waartoe de schilders behoorden, hun kunst diep beïnvloedde. Zó leefden zij niet voor
penseel en palet, of zij hadden de opdrachtgever nodig en richtten zich in zekere
mate naar hem. Het altaarstuk verdween. Grote composities werden nog wel vereist
voor stadhuizen, in die republiek waar de steden zo 'n rol gingen spelen, maar het
onderwerp was dan alvast seculier. Paleizen van grote edelen of vorsten? - er was
toch eigenlijk alleen de Prins van Oranje in dat land waar wel in het Oosten, in
Gelderland of Overijsel of Groningen een talrijke plattelandsadel bestond, maar van
grote rijkdommen en paleizen zoals in Italië de Titiaans en de Veroneses of de
Tintorettos en Correggios te versieren kregen, was daar geen sprake. Zo kwam de
grote compositie-
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kunst nooit recht tot bloei, en als Amalia van Solms ter ere van haar overleden
echtgenoot Frederik Hendrik het Huis ten Bos van wandschilderingen in die trant
wilde voorzien, kwam zij bij de toenmalige grootmeester der Vlaamse schilders
terecht, bij Jordaens, geholpen door Noordnederlanders die te Antwerpen bij Rubens
in de leer waren geweest of althans de Vlaamse en Italiaanse trant nog cultiveerden;
- en zo waren er nog bij de vleet, met middelpunten in 't bizonder te Utrecht en te
Haarlem. Maar wat ons tegenwoordig de eigenlijke Hollandse kunst lijkt, die wij
bewonderen - Rembrandt laat ik als buiten deze categorieën vallende voorlopig
terzijde -, de Hollandse kunst die de toekomst zou veroveren, die had reeds dat
overwegend burgerlijk karakter gekregen, dat beantwoordde aan het karakter van de
maatschappij der jonge Republiek.
Maar natuurlijk ging de invloed door die breuk met de katholieke kerk geoefend
veel dieper. Men kan hem in geestelijke in plaats van in materiële of maatschappelijke
termen uitdrukken. De Hollandse schilders werden er niet op eenmaal en volledig
door losgeslagen van de Italiaanse invloed of van de verbinding met de Vlaamse
school zoals die zich te Antwerpen ontwikkelde. Ik sprak al van de zo afzonderlijke,
ons thans on-Hollands voorkomende uiting die zich te Utrecht handhaafde. Maar in
het algemeen gesproken zette renaissance en humanisme zich in ietwat aangepaste
vormen voort, de verering van de klassieke oudheid bleef in de beschaving van
Holland een machtige factor, en de Italiaanse kunst behield haar fascinatie. Er gingen
nog altijd Hollandse artiesten naar Rome, Italiaanse schilderijen werden, al was het
maar alleen in afbeeldingen, ijverig bestudeerd. Maar het geestelijk klimaat was toch
te verschillend geworden. Terwijl in Vlaanderen het herstel van de katholieke
godsdienst en de meeslepende beweging van de Contra-Reformatie de geestelijke
eenheid met Zuid-Europa juist meer dan ooit tot een realiteit maakten en Rubens zijn
Italiaanse scholing met de meest volstrekte overtuiging en zonder enige storing in
de harmonie van zijn verschijning kon ondergaan, had bij ons tegenover dat geweldig
Europees verschijnsel van Contra-Reformatie en Barok de geesteshouding noodwendig
iets onzekers. Geen
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sprake van dat men er zich geheel aan onttrekken kon, in alle kunst zowel als
letterkunde die iets monumentaals heeft of die synthese nastreeft, merkt men er de
invloed van. Het was eigenlijk alleen Rembrandt die hem op een geheel eigen manier
wist te verwerken, maar er dan tevens iets heel anders van maakte, iets zo onverwachts
en ongewoons dat de tijdgenoten er geen raad mee wisten. Bij de anderen die zich,
zoals de Utrechtse schilders doorgaans, en vrij wat Hollanders toch ook van tijd tot
tijd, aan werk van monumentale aard waagden, of een academische of aristocratische
allure nastreefden, merkt men gemeenlijk iets geforceerds op, of wel in de aanpassing
klopt iets niet. Rembrandt daargelaten, - het echtste, het waarachtigste, het bizonderste
bereikten zij die, buiten die stroming om, de mens in zijn doen en karakter uitbeeldden,
in zijn onmiddellijke omgeving, of die omgeving zelf: de stadsgezichten zoals zij
die dagelijks zagen of het landschap of het binnenhuis. - Kortom ook de geestelijke
breuk met Rome wees de Hollandse kunst een eigen richting uit.
Laat ons hier nu evenwel goed onderscheiden.
Ik heb gesproken van de breuk met Rome, met het katholicisme. Niet zonder opzet
heb ik dat negatief uitgedrukt. Men is gewoonlijk minder voorzichtig en noemt de
Noord-Nederlandse samenleving en beschaving protestants of zelfs calvinistisch. Ik
ben zélf niet heel voorzichtig geweest toen ik niet alleen de samenleving in de jonge
Republiek, maar de daarin bloeiende schilderkunst een burgerlijk karakter toeschreef.
Misschien gaf ik nog meer aanleiding tot misverstand en begripsverwarring toen ik
alleen voor Rembrandt een uitzondering maakte. Laat mij dit laatste punt eerst nemen;
dan kom ik terug op protestants en calvinistisch.
Toen ik het woord burgerlijk in verband met de schilders gebruikte, bedoelde ik
allerminst de geest of de gemoeds-gesteldheid binnen de enge perken op te sluiten
van de materialistische, gemoedelijke, laagbijdegrondse levenshouding, die mee door
dit woord worden aangeduid. Burgerlijk noemde ik de Hollandse schilderkunst
slechts, omdat zij, gemaakt door burgers voor burgers in een maatschappij waar de
kerk uitgeschakeld was en het hof en de adel weinig
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telden, los raakte uit de grote Europese stijlconventies die zo nauw met de kerk en
met de aristocratie verbonden waren. Burgerlijk was zij dus inzover als zij in haar
verschijningsvorm door de sociale structuur van het onafhankelijke Holland bepaald
werd. Ongetwijfeld uitten zich in haar nu tevens met naieve openhartigheid,
materialisme, gemoedelijkheid en laagbijdegrondheid; het duidelijkst misschien zelfs
in die kunst die altijd nog trachtte haar maatschappelijke realiteit, dat wil zeggen,
haar burgerlijkheid, in de overgeleverde vormen van een verhevener en verfraaide
stijl te verhullen: die onoprechtheid zelf behoort tot het burgerlijke in de slechte zin
van het woord. Maar de kunst die haar eigen weg ging, die enkel de realiteit der
maatschappelijke verhoudingen aanvaardde, en de academische en stylistische vormen
van een andere wereld verwierp, - die kunst vond niet enkel de burger maar de mens,
zij vond niet enkel de alledaagsheid, maar de waarachtigheid, en in het vertrouwde,
het eigene, in de natuur, vond zij tot dan toe onvermoede schoonheid.
Het is verbazend met wat een lust en opgewektheid die nieuwe rijkdommen
ontgonnen werden. De tentoonstelling geeft al een indruk van onuitputtelijke
verscheidenheid, maar zij is nog maar een klein staaltje van wat in de Nederlandse
verzamelingen en in die van de wereld bewaard wordt. Zelden is er in een land zo
'n veelheid van talenten opeens uitgebarsten, en die zich in zo verschillende richtingen
bewogen en op zo verschillende wijzen uitten. Ik spreek nu alleen van de zeventiende
eeuw, toen de scheuring van Noord en Zuid haar beslag gekregen had en in de
zelfbewuste, onafhankelijke Republiek de schilderkunst die eigenaardige ontwikkeling
doormaakte.
In hoever nu was het Protestantisme, of het Calvinisme, de bron ervan?
Ik zou kunnen zeggen: geef bij onze schilders uw ogen de kost en gij zult omtrent
de Hollandse cultuur en de Hollandse aard veel leren en onder andere zult gij er niet
veel Calvinisme in ontdekken. Maar ik wil niet zozeer de kunst gebruiken om de
geschiedenis op te helderen, als wel de geschiedenis om u de kunst beter te doen
begrijpen. Laat mij u dan iets vertellen omtrent de positie van het Protestan-
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tisme, en van het Calvinisme, in de Nederlandse samenleving en cultuur van de
zeventiende eeuw.
Men maakt zich van die positie veelal een verkeerde voorstelling. Ook in Holland
zelf heeft de opvatting geheerst dat de omwenteling op het eind van de zestiende
eeuw een spontane en massale bekering tot het Protestantisme in zijn Calvinistische
gedaante was geweest en dat dit vervolgens de ware en sterkste drijfveer van heel
het nationale leven gevormd heeft. Dat is een mythe. Natuurlijk wordt die en is die
steeds in het bizonder gekoesterd door de Calvinisten, dat wil zeggen in het moderne
Holland door de afgescheidenen van de grote Nederlands Hervormde Kerk (de
voortzetting van de oude staatskerk) die zich de Gereformeerden noemen, en door
hun orthodoxe geestverwanten die binnen de overigens meer en meer vervlakte en
oncalvinistisch geworden grote kerk gebleven zijn.
De grote kerk was dus oncalvinistisch geworden. Maar wat was zij dan, zult u
vragen? De ‘modernen’ van de negentiende eeuw - dat was de term - waren een
typisch liberaal verschijnsel, en in hun voorstelling was het Protestantisme eigenlijk
altijd liberaal geweest. Vrij onderzoek, verdraagzaamheid, leervrijheid - dat waren
hun leuzen, en dat was voor hen Protestantisme; terwijl het voor de orthodoxen was
wat het toch wel inderdaad voor de Calvinisten van de oude stempel steeds was
geweest: een besef van de verdorvenheid van de mens, van de nietswaardigheid van
dit aardse leven, en van hun eigen uitverkorenheid door de onverdiende genade van
God. Natuurlijk verwierpen die liberale protestanten of protestantse liberalen de
Calvinistische mythe van onze geschiedenis. Maar u zult die bijvoorbeeld ook
aantreffen in het mooie en beroemde boek van de scepticus Busken Huet, Het land
van Rembrandt. Huet haatte het in zijn tijd heersende, deftige, zelfgenoegzame,
protestantse lezing van onze geschiedenis, de lezing van Fruin, zal in schepte
tegenover hun lezing van onze geschiedenis zich op de oude Calvinistische te
beroepen. De liberaal protestantse lezing van onze geschiedenis, de lezing van Fruin,
zal ik gemakshalve maar zeggen, was toentertijd de enige die tegenover de
orthodox-protestantse mythe gezag kon doen gelden, en men kan ook haar een mythe
noemen, een mythe
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volgens welke het Protestantisme altijd verlicht geweest was. altijd de vooruitgang
had gediend, en volgens hen was dan dàt Protestantisme de eigenlijke stuwende
kracht in de geschiedenis der Republiek geweest. Huet nu haatte die doctrinair liberale
geest zo vurig dat hij tegenover hun mythe nog liever de enige concurrent, de oude
Calvinistische voorstelling aanhing, al was hij dan ook zo weinig Calvinist als iemand.
Pas in de laatste tijd zijn deze voorstellingen op een geheel andere wijze aangetast.
Ikzelf heb reeds in 1929 aangetoond (of liever: eens nadrukkelijk opgemerkt, want
ik deed niets dan bekende feiten in het licht stellen) dat het protestantiseringsproces
van Noord-Nederland een zaak van macht was geweest, van geweld en pressie door
een kleine groep die met de Geuzen in 1572 meester van Holland en Zeeland was
geworden; een proces dat generaties nodig gehad heeft vóór de meerderheid der
bevolking tot de staatskerk was overgebracht. Sedertdien heeft Huizinga in zijn mooie
boekje De Hollandse beschaving in de zeventiende eeuw de hardnekkigheid van de
katholieke tradities en tendenties duidelijk doen uitkomen. En nu juist is het dikke
eerste deel verschenen van een zeer belangrijk werk over Het katholicisme in
Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw, van L.J. Rogier, die, voortbouwend op mijn
opstel van zeventien jaar geleden, de protestantse mythe van onze geschiedenis (in
haar orthodoxe zo goed als in haar liberale versie) grondig opruimt. Het zal nog wel
een poosje duren voor deze inzichten tot het publiek doordringen. Maar dit kunt u
toch wl gerust van mij aannemen:
Het Calvinisme was het geloof van een kleine groep van fellen die de staatsmacht
in handen hadden gekregen en die dank zij de oorlogstoestand konden vasthouden.
Dat was in Holland en Zeeland dus gebeurd in 1572. U moet u de opstand die daar
dan begint, niet als een spontane volksopstand voorstellen. Het was dat althans maar
tot op zekere hoogte. Men kan het evengoed een verovering van Holland en Zeeland
door de invallende Watergeuzen noemen. Die maakten in ieder geval als enige
gewapende groep in den lande de heerschappij van die kleine minderheid van
Calvinisten mogelijk. Het duurde toen nog generaties vóór die
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de massa tot zich hadden overgehaald, ofschoon zij aanstonds de katholieke
kerkorganisatie van die massa uiteengeslagen, de katholieke godsdienstoefeningen
verboden hadden, kortom haar weerloos tegenover de propaganda van het nieuwe
evangelie hadden trachten te maken. Niet alleen de massa - de boerenbevolking is
immers op het platteland van de provincies Holland nog heden ten dage in tal van
streken overwegend katholiek -, ook de intellectuelen, ook de bezittende klasse en
de aanzienlijken stonden afwerend of sceptisch tegenover de nieuwe kerk die met
de nieuwe regerende groep - of kliek - samenwerkte en die de officiële ideologie of
althans phraseologie van de opstand leverde. De predikanten, de synodes,
verkondigden dat het land aan de ware godsdienst gewijd was en dat de overheid tot
plicht had alle andere opvattingen te onderdrukken. De overheid had hen nodig voor
de oorlogvoering tegen Spanje, en steunde hen dus: ofschoon nooit van ganser harte.
Het was een onbegonnen werk voor de synode om dat levenslustige, veelzijdig
ontwikkelde, kosmopolitische, welvarende en op welvaart beluste, even speelzieke
als arbeidzame volk aan de strenge nieuwe leer te onderwerpen. Puriteins waren de
Hollanders waarachtig niet uit eigen neiging, maar de kleine kerk, met de staatsmacht
achter zich, hield koppig vol om het hen te maken, jaar in jaar uit, generatie na
generatie. In 1618-9, toen Oldenbarnevelt ten val gebracht werd en de Synode van
Dort gehouden, toen met andere woorden de regering zich (uit wat overwegingen
dan ook) resoluter achter de kerk stelde, toen de leer nauwkeuriger in Calvinistische
geest bepaald werd en de schipperaars, de Arminiaanse predikanten, uitgesloten; in
1618-9, begint een nieuwe hartstochtelijke poging om het onmogelijke te
verwezenlijken. Niet alleen werden katholieke godsdienstoefeningen, die allang weer
oogluikend toegelaten werden, opnieuw bemoeilijkt, en katholieken nog stelselmatiger
uit alle overheidsposten geweerd, - er zaten er nog overal -, maar de bevolking moest
in haar geheel van katholieke tradities en van wereldse, natuurlijke neigingen gespeend
worden. Katholieke feestdagen, katholieke gebruiken, werden in de ban gedaan; de
kerken waren allang van beelden en versieringen gezuiverd: u kunt op de schilderijen
van Saenredam en
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De Witte de strenge schoonheid van hun witgekalkte interieurs waarnemen; zelfs
tegen de orgels voerden de predikanten oorlog, en het was alleen dank zij de
bescherming der stadsoverheden dat de orgels in de kerken blijven konden. Heel het
leven was aan de censuur der kerkeraden onderworpen. Dansen en toneelspelen was
hun een gruwel. Maar werd er daarom niet meer gedanst, niet meer gezongen, niet
meer toneel gespeeld? Het vrolijke, volle, onwedergeberen leven ging zijn gang.
‘Dit leven is gans niet’ - ziedaar de Calvinistische geestesgesteldheid zoals de
grote dichter van het Calvinisme, Revius, uit Overijsel, haar uitdrukte. Maar dat was
niet de stemming van de schutters van Hals, van de feestvierders van Steen, en zelfs
niet van stiller, van ingetogener figuren zoals wij ons De Hooch, Terborch, Vermeer
voorstellen: de tederheid van Terborch voor het kindmensje dat hij met een zo zachte
ironie vereeuwigd heeft, de schoonheidsdienst van Vermeer - ik weet niets van de
religieuze opvattingen van die schilders, vermoedelijk behoorden zij wel tot de
staatskerk - wij zijn met hen in het midden der 17e eeuw gekomen; Steen tussen twee
haakjes was katholiek -; maar in ieder geval staat hun kunst zo niet tegen dan toch
geheel buiten de rechte leer van Dordt. En kan men dat niet van de 17e eeuwse
schilderkunst in haar geheel zeggen? Zelfs Saenredam, die de kerkinterieurs schilderde
zoals de Calvinistische eredienst zich die in de oorspronkelijk katholieke kerken had
ingericht, werd hij daarbij door kerkelijke of religieuze motieven gedreven? Zocht
hij wijding in die witte muren, of schoonheid? Het Calvinisme, een geloof dat in het
maatschappelijk en staatkundig leven bergen verzetten kon, bood aan de kunst geen
vruchtbaar, geen levenwekkend beginsel. Zelfs voor de letterkunde waren de
mogelijkheden van het Calvinisme uitermate beperkt en de meeste van de grote
schrijvers en dichters van het tijdvak voedden zich uit andere bronnen, Breero en
Hooft en Hugo de Groot zo goed als Vondel, zelfs Huygens al gaat die door voor
rechtzinnig. De schilderkunst die zo 'n ontzaglijke bloei beleefde, tierde in haar geheel
mag men wel zeggen op een andere bodem. Als men nog een bewijs wilde hebben,
dat de heerschappij over de geesten van de leer der voorbeschikking en der
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menselijke verdorvenheid maar heel onvolkomen was, dat die maatschappij vol zat
van levenskracht die zich aan de synode en aan de Heidelbergse catechismus weinig
stoorde, dan heeft men het in de bloei der schilderkunst. Maar wij weten het ook
buitendien wel.
Ook Rembrandt. Rembrandt was een diep religieuze natuur en hij is een van 's
werelds grote scheppers van religieuze kunst, een van de zeer weinigen in de
Hollandse zeventiende eeuw die religieuze kunst schiepen. Men kan zeggen - men
moet zeggen - dat de religieuze kunst van Rembrandt niet katholiek was; zelfs dat
zij protestants was; in de zin van individualistisch; het was geen getuigenis, het was
geen verheerlijking, het was de innerlijke beleving van het religieuze moment. Maar
Rembrandt was vermoedelijk doopgsgezind, in ieder geval leefde zijn kunst niet uit
de steile leer van verdoemenis of uitverkiezing, van dogmatische constructie en
verwerping van de mens en van het leven; geen kunst zou daaruit kunnen leven, maar
het opmerkelijke is dat zelfs het probleem zich niet aan hem schijnt te hebben
voorgedaan, zo min als aan de anderen. Het echte Calvinisme besloeg maar een klein
plekje in het rijke, woelige leven van toen.
Het echte Calvinisme is uit zijn aard het geloof van een kleine groep, van een
Gideonsbende. De tragedie van onze zeventiende eeuw is geweest, een tragedie voor
de Calvinisten zelf zo goed als voor het volk dat zij onvermoeid bleven trachten naar
hun inzichten te fatsoeneren, dat zich toch allengs, vooral na Dordt, na 1619, een
absorptieproces voltrok, een proces van uiterlijke conformatie, dat aan de
Noordnederlandse maatschappij en cultuur veel verscheidenheid, veel leven en veel
kleur onttrok, dat een zekere versobering en verstijving deed intreden; en dat tegelijk
de kerk vervlakte: naarmate de oorspronkelijke ijveraars teloorgingen in de al groter
menigte der bekeerlingen - bekeerlingen uit gewin veelal, of uit onverschilligheid,
uit vermoeidheid, nu de katholieke tijd al verder in het verleden terugweek en het
katholiek herstel uitbleef -, naar die mate werd de kerk de kerk van het
maatschappelijk fatsoen, op den duur de kerk van de liberale opvattingen die de
religieuze behoefte niet meer bevredigden, een kerk waar de
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Calvinisten zich niet meer thuis voelden, zodat hele groepen van hen, zoals ik u al
vertelde, in de 19e eeuw tot afscheiding kwamen.
Maar dat is een ontwikkeling van later. Wat wij in de zeventiende eeuw, en in de
loop van het tijdvak dat de grote schilderkunst bestrijkt, tussen 1620 en 1670, in de
schilderijen kunnen aflezen, dat is die versobering, die verstrakking. In zover won
inderdaad het Calvinisme veld, en dat wordt in de portretten en in de groepen
weerspiegeld. Vergelijk de vrolijke, kleurige schutters van Hals' vroege jaren maar
eens met de stemmige, zwartgedoste figuren van later. Bedenk dan evenwel dat toch
ook Steen's levenslustige tafereeltjes uit die laatste periode zijn, en dat naast de
stemmigheid tegelijk de Franse modieusheid en zwier opkomen, die zich ook in de
schilderkunst openbaren, maar die haar geen goed doen, die haar aan haar beste,
eigenste, oorspronkelijkste tradities ontrouw maken. Ik wil zeggen dat het Hollandse
leven ook dan niet onder één formule te brengen is.
Tegen gangbare maar bedriegelijke vereenvoudigingen van het historisch beeld daartegen heb ik totnogtoe vooral willen waarschuwen. De maatschappij waaruit die
zeventiende eeuwse kunst voortkwam, was burgerlijk - goed, daarvan zien wij de
uitwerking inderdaad duidelijk, maar wat was er veel méér dan burgerlijks in die
cultuur, en wat lijkt het woord slecht van toepassing op die schilders. Die maatschappij
was losgerukt van de katholieke traditie - zeker, maar wat begaan wij een vergissing
als wij menen dat zij daarom inderdaad slechts in het Protestantisme bezieling vond,
en vooral als wij dat Protestantisme zonder meer voor Calvinistisch houden. Heel
de Hollandse cultuur was oneindig veelzijdiger, er waren heel andere krachten, oude
overgeleverde en nieuwe door de omkeer losgemaakte, in aan het werk. Dit geldt
voor heel de Hollandse cultuur en samenleving.
Nu blijft er nog één probleem dat ik bespreken wil.
Men zal al wel hebben opgemerkt dat ik het almaar over de zeventiende eeuw,
over de protestantse tijd in het Noorden, gehad heb, en er zijn toch ook vóór de
scheuring grote schilders in het Noorden geweest: Geertgen tot St Jans,

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

550
Lucas van Leiden, Jan van Scorel. En dan is er Bosch, die de eer geniet van op beide
tentoonstellingen, de Nederlandse hier, de Belgische in Amsterdam, present te zijn.
Het is inderdaad dwaasheid een scheiding in de Nederlandse primitieven te willen
maken; het is dwaasheid van een Noord-Nederlandse school van primitieven te
spreken. Vóór de politieke scheiding waren er natuurlijk tussen schilders en
schildersfamilies en schilderscentra al wel verschillen; eenvormigheid heeft nooit
bestaan, en is onbestaanbaar; maar die verschillen vielen niet samen met een latere
politieke tegenstelling Noord-Zuid; alle pogingen om dat integendeel te betogen en
aan te wijzen kwamen voort uit de heerschappij die de moderne beschouwer,
onbewust, onderging van de toestand in zijn eigen tijd. Wat is er niet een vernuft
verkwist aan die constructies van een typisch Noord-Nederlandse middeleeuwsche
kunst waarin men om zo te zeggen het protestantisme al kon voorvoelen. De eenheid
van de kunst der Nederlanden werd erdoor vergeten, - die toch voor de onbevangen
buitenstaander zo opvallend was. Ook buitenstaanders, ik bedoel Duitsers of Engelsen
of Fransen, waren niet altijd onbevangen, maar onbevangen was bijvoorbeeld dit
eenvoudige woord van Fromentin, als hij in 1875 over de vroeg zestiende-eeuwse
Nederlandse kunst spreekt: ‘Hollandais ou Flamands, c'est à s'y tromper. A pareille
date, il importe assez peu de naître en deça plutôt qu'au delà de la Meuse.’
Maar dit is niet het probleem waarin ik mij nu nog wil verdiepen. Althans ik wil
het debat op een ander terrein overbrengen. De Nederlandse kunst was één. Natuurlijk,
Vlaanderen en Brabant waren in de middeleeuwen en zestiende eeuw veel welvarender
en hoger ontwikkeld dan Holland, Zeeland of Utrecht (de noordelijke gewesten die
aan de schilderkunst meededen). Maar als men in de zeventiende eeuw komt, is het
niet alleen omgekeerd - ook dat is natuurlijk: op de scheuring immers is de grote
economische bloei en de uitbarsting van culturele activiteit van het Noorden gevolgd,
terwijl het Zuiden in weerwil van die wonderbaarlijke schittering van de Antwerpse
school, van Rubens en Jordaens, gaat kwijnen.
Daarmee werken zelfs vanouds bij voorkeur zij die de
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tegenstelling Holland-Vlaanderen in het verleden willen terugprojecteren. In haar
meest vereenvoudigde vorm wordt de voorstelling dan van Rubens als de
verpersoonlijking van de Vlaamse volksaard, als het hoogtepunt waar heel de Vlaamse
kunst van eeuwen op moest uitlopen; en tegenover hem rijst de figuur van Rembrandt
op als de meest grootse en waarachtige verwezenlijking van wat de Hollander
eeuwenlang gezocht had, van wat de Hollander in zijn diepste innerlijk is. Het
bekendste voorbeeld van die manier van schrijven is wel te vinden in
Schmidt-Degener's opstel Rembrandt en Vondel, waarin de tegenstelling in eerste
instantie wordt gedemonstreerd aan Vondel, de barokke rederijker, volgens
Schmidt-Degener evenzeer de typische Vlaming als Rubens; want in die
gedachtengang is de Hollander van nature diep en innig en waarachtig en kan de
Vlaming in de kunst niet anders geven, naar de beperkingen van zijn aard, dan
rhetoriek, zwier, uiterlijk vertoon. Het is een prachtig opstel, dat opstel van
Schmidt-Degener, de tegenstelling tussen Rembrandt en Vondel is buitengewoon
pakkend geschetst; ongetwijfeld is hij onbillijk jegens Vondel, zooals hij ook onbillijk
jegens Rubens is; maar het onhoudbare van zijn betoog is toch vooral die uitbreiding
van de karakteristiek van Rembrandt tot het hele Hollandse volkseigen, en evenzo
die van Vondel-Rubens tot het Vlaamse.
Rembrandt de Hollander bij uitnemendheid? Maar wat ontdekt men niet, als men
de Hollandse kunst overziet, andere trekken, andere kwaliteiten, andere
temperamenten. En hoe moeilijk valt het met die voorstelling te rijmen dat Rembrandt
juist in zijn grootste tijd, in zijn ouderdom waarin wij thans allen zien dat hij het
echtste, het onderscheidendste gaf dat in hem was, een zo eenzame figuur werd, door
de Hollandse tijdgenoten niet begrepen, door de opdrachtgevers bedild en eindelijk
verwaarloosd!
Wat Rubens betreft, die heerste in de Antwerpse kunstwereld van zijn dagen als
een koning, diens roem is in Antwerpen en in Vlaanderen altijd hoog gehouden,
zeker. Maar is het niet even dwaas om de mogelijkheden van de Vlaamse kunst, van
de Vlaamse mens, in de machtige prestatie van Rubens te willen opsluiten? ‘De
verering van Rubens zit
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alle Vlamingen in het bloed’, zegt Busken Huet. Zo'n uitspraak, als men ze op de
keper beschouwt, is er toch naast. Zij suggereert eveneens die gelijkgeaardheid van
Rubens en de Vlamingen, er ligt in opgesloten dat de eigenlijke, de natuurlijke
uitdrukkingswijze van de Vlaming die van Rubens is. Rubens is een geweldige
verschijning geweest - u wilt mij wel geloven dat het bij mij niet is dat ik mij hier in
Antwerpen verplicht gevoel om voorzichtig te zijn en daarom met een conventionele
loftuiging begin vóór ik op hem ga afdingen; ik heb reeds jaren vroeger precies in
deze zelfde geest over Rubens geschreven. Op de grootheid van Rubens afdingen is
allerminst wat ik doen wil. Maar dat Rubens de stijl bij uitnemendheid gecreëerd
zou hebben waarin de Vlaming zijn ziel weerspiegeld vindt, waarin hij zich per se
thuis voelt, dat is een stelling die ik verwerp.
De Vlamingen zijn vanzelfsprekend beter voorbereid dan de Hollanders om Rubens
te bevatten: zij hebben niet alleen zijn eigen werk bij de hand, maar dat werk en de
grote persoonlijkheid hebben aan de cultuur in Vlaanderen impulsen gegeven die
hun stuwkracht nog niet verloren hebben. Wil dat nu zeggen dat de Vlaming uit zijn
aard geneigd is tot praal en uitbundigheid, triomfantelijk levend en meester van vorm
en beweeging? Evenmin als de Hollander, die tegenwoordig van jongsaf met de
vormentaal van Rembrandt vertrouwd wordt gemaakt, uit zijn aard diep religieus en
in een eigen rijk van verbeelding en gepeins verloren moet zijn. Als men op de
Belgische tentoonstelling de zalen in omgekeerde volgorde doorloopt, en bij Rubens
beginnend tot Brueghel, Bosch en de primitieven komt - ik noem enkel Van Eyck -,
is het dan met of men een andere wereld binnentreedt? Vindt men bij die ouderen,
die toch evengoed Zuid-Nederlanders waren als Rubens, niet slag op slag
verwantschap met de Hollandse schilders van de zeventiende eeuw? Waren er
trouwens onder de schaduw van Rubens te Antwerpen Teniers niet en De Vos, die
geheel anders aandoen dan de grote meester en die men in onmiddellijk verband met
de Hollandse tijdgenoten brengen kan?
De juiste beschouwing is naar het mij voorkomt deze.
De schilderkunst van de Nederlanden in de tijd dat zij gezamenlijk een staat
vormden, er één Nederlandse bescha-
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ving bestond, en zij op weg waren zich van hun nationale eenheid bewust te worden,
- die schilderkunst was één. Zij bevatte de meest uiteenlopende elementen, tendenties,
mogelijkheden. Invloeden van buiten bevruchtten haar gedurig en bepaalden mee de
voor het oog soms grillige ontwikkeling, die echter steeds min of meer gelijkelijk
over het hele Nederlandse cultuurgebied verspreid bleef. Nu kwamen echter de
katastrophale gebeurtenissen van het laatste kwart der zestiende eeuw. Onder invloed
daarvan en van hun nasleep werd nu de ontwikkeling in het éne deel aan geheel
andere invloeden blootgesteld dan die in het andere. In het Noorden werden door het
wegvallen van het kerkelijk patronaat, door het overwegend burgerlijk karakter van
de maatschappij, door de onafhankelijkheid en het opgewekt nationaal zelfgevoel,
door de levendige economische activiteit, alle tendenties in de richting van realisme
en individualisme, van onacademisch zoeken, van eigenheid en eenvoudige
menselijkheid aangewakkerd. In het Zuiden werden die daarentegen door de nederlaag,
door de kwijning van handel en industrie, door de vreemdelingenheerschappij, door
de triomf van kerk en geestelijkheid, onderdrukt. De machtige positieve werking
ging hier uit van de Contra-Reformatie, van haar exalterende geest, en van het nauw
verband waarin zij stond met de overige katholieke wereld, met Italië bovenal.
Daarvan was Rubens de vrucht.
Met de eigenlijke, met de diepere aard of aanleg van de bevolkingen 'tzij bij u of
bij ons, had dat alles niets te maken. Het is opmerkelijk met wat een voorliefde de
kunsthistorici er aard en aanleg der bevolkingen toch altijd weer bij te pas brengen.
Als u het mooie werk van Martin leest, De Hollandse schilderkunst van de zeventiende
eeuw, zult u zien dat hij telkens de natuurlijkheid, de zucht tot het eigene, individuele,
onacademische, die in de Hollandse kunst van de zeventiende eeuw gaan triomferen,
tegenover de Vlaamse ontwikkeling stelt als een bewijs van diep wortelend verschil
tussen de bevolkingen. En toch kunt u in datzelfde werk volop de gegevens vinden
om de onhoudbaarheid van die voorstelling aan te tonen. Geen trek in die ontwikkeling
in het zeventiende-eeuwse Holland haast, of ze gaat terug op tendenties in de Vlaamse
kunst van de 15e en 16e eeuw. Aan
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het begin van de Hollandse stillevenkunst noemt Martin Jan Van Eyck, Hugo van
der Goes, Quinten Matsys; en hij zou ze ook als de voorlopers van de Hollandse
interieurschilders, van De Hooch en Vermeer, hebben kunnen noemen. Dat de
landschapskunst in Noord en Zuid vóór de scheuring gelijkelijk bloeide en dat de
Nederlandse schilders in het algemeen bij de Italianen de naam hadden daarin uit te
blinken, vermeldt hij. Hij laat ook zien dat een uitgeweken Vlaming, Coninxloo, de
nieuwe beoefening van die kunst in het Noorden, ook al ging ze daar weldra heel
andere wegen uit, het krachtigst stimuleerde. Aan de oorsprong van de
stadsgezichtschildering noemt hij Brueghel de oudere, en Brueghel de oudere en de
jongere komen nogmaals te pas bij de voorgeschiedenis van het Hollandse genrestuk.
Maar belangrijker nog is het feit dat tot de voorgangers in Holland van de nieuwe
realistische richting geboren Vlamingen behoorden, de grootste van allen, Hals,
wiens invloed op de ontwikkeling onschatbaar groot geweest is. Er zijn andere
schrijvers die ook in Hals onderscheidend Vlaamse eigenschappen menen op te
merken, in 't bizonder zijn levendigheid. Maar ofschoon dit Martin's eigen methode
is, van déze toepassing wil hij niet horen: dat een Hollander niet levendig zou kunnen
zijn, lijkt hem een gewaagde stelling en hij herinnert - zeer terecht - aan Jan Steen,
volbloed Hollander en door niemand in levendigheid overtroffen, terwijl de Vlaming
Metsu, een van de meesters der Hollandse kleinkunst, een toonbeeld (zegt Martin
zelf) van bezonnenheid is. Vermakelijk zijn ook de tegenstrijdigheden waarin de
volksaardtheorie hem brengt, als hij onder de grondleggers van de zeestukschildering,
die bij uitstek Hollandse tak van kunst, de uitgeweken Vlaming Porcellis vermeldt.
Hij noemt diens stijl met de woorden die hij anders voor het typeren van de
eigenaardig Hollandse richting reserveert: eenvoudig, waarachtig, schilderachtig.
Hij was blijkbaar vergeten dat hij even tevoren, Van de Venne besprekende, de vroege
schilder van volkstaferelen, en vermeldend dat die te Antwerpen gestudeerd had en
de invloed van de fluwelen Brueghel ondergaan, opgemerkt had dat men, in weerwil
van de Vlaamse kleuren en planverdeling, in Van de Venne s werk toch dadelijk ‘de
afwijkende aard’ herkent: en dat is dan onder
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meer ‘de natuurlijkheid’. (Van de Venne was bovendien, nota bene, van Brabantse
afkomst!)
Is het niet duidelijk dat deze methode, om bepaalde karaktertrekken of artistieke
tendenties uit dat onbestemde begrip volksaard te willen verklaren, tot de
schromelijkste willekeur leidt?
Maar uit het oogpunt van historische methode wordt de fout toch het treffendst
openbaar als Martin het verschil tussen de triomf der Contra-reformatorische
barok-kunst in het Zuiden, dat wil zeggen Rubens, en de aarzelende, niet geheel
overtuigde romaniserende kunst die zich in het Noorden tegenover de opkomst van
een meer realistische en onmiddellijke kunst in Utrecht handhaafde, zonder meer uit
het oorspronkelijk verschil in aanleg tussen Hollanders en Vlamingen verklaart.
‘Reeds omstreeks 1560, schrijft hij, verkeert te Antwerpen de samensmelting tussen
Italiaanse en inheemse elementen in een vergevorderd stadium en is de assimilatie
aan de Italiaanse vormentaal dermate intensief geworden, dat de liefde voor die
vormen beklijft en er ten slotte haar eigen grootmeester, Rubens, schept.’ Het is
grappig dat hij onmiddellijk daarna Pieter Aertsen en de lateren Brouwer en Hals
aanvoert als voorbeelden van Vlamingen die in Holland (in weerwil van hun aanleg
dus?) op kenmerkend Hollandse trant schilderden. Maar waar het op aankomt is dat
hij ter verklaring van het verschijnsel Rubens en diens grootmeesterschap de politieke
omstandigheden, de gewelddadige afscheiding van de stad Antwerpen van de
Noordelijke Nederlanden en haar inschakeling in het strijdbare katholieke
Zuid-Europeese systeem, zelfs niet noemt.
Als men zich verbeeldt dat de rekatholisering van het Zuiden een vrije keuze der
bevolking is geweest, evenals het Noorden uit eigen beweging, uit neiging, protestant
geworden zou zijn; dan zeker, zal men heel de ermee samengaande uiteenwijking in
cultuur en schilderkunst aan volksaard of aanleg kunnen verbinden. Heeft men
eenmaal ingezien dat de beslissing omtrent onafhankelijkheid of onderwerping,
omtrent katholicisme of protestantisme, bepaald geworden is door factoren van
buiten, door de inval der Watergeuzen in Holland en Zeeland in 1572 - en juist dààr,
niet omdat
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de bevolking er zoveel mee sympathiseerde, maar omdat de ligging van die gewesten
uit strategisch oogpunt ertoe uitlokte, - vervolgens door het Spaanse oorlogsgeweld
dat pas door de grote rivieren en niet door de Hollandse volksaard gestuit werd, dan
begrijpt men dat ook de zo verschillende ontwikkeling van de kunst bezuiden en
benoorden den Moerdijk in de eerste helft van de zeventiende eeuw niets met
inwendige verschillen tussen Hollanders en Vlamingen te maken heeft.
Konden wij toch eens een gemeenschappelijke Nederlands-Belgische
tentoonstelling zien, die aan de wereld en aan onszelf de eenheid van onze grote
schilderkunst zou kunnen demonstreren! De aanwezigheid van Jeroen Bosch op
beide de afzonderlijke tentoonstellingen zij ons symbolisch. Wij moeten reeds nu
elkanders kunst leren zien als organisch een eenheid vormende. Evenmin als voor
het verleden mag voor het heden en voor de toekomst onze cultuur zich 't zij binnen
de Hollandse 'tzij binnen de Vlaamse particularistische traditie laten binden. Wij
kunnen elk tegenover de cultuurschatten van de ander gevoelen dat zij ook óns
toebehoren, want zij komen beide uit dezelfde gemeenschappelijke bodem(1).
P. GEYL.

(1) Lezing gehouden te Antwerpen, ter gelegenheid van de Nederlandse schilderijententoonstelling
in het Museum aldaar.
Voor de denkbeelden hier uitgedrukt vergelijke men oudere opstellen van mijn hand thans
herdrukt in Eenheid en tweeheid in de Nederlanden (1946), in het bizonder ‘De
protestantisering van Noord-Nederland’ en ‘Heeft het zin van een Noord-Nederlandse school
van primitieven te spreken?’
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Romanfragmenten
De laatste Toebal-Kaïn
Norman Savage's vader was een smid, Toebal-Kaïn geheeten naar diens vader en
voorvaderen, insgelijks smeden zonder een uitzondering, die, benevens een
vermaledijden bijbelschen naam, van geslacht op geslacht met fierheid overdroegen
een kwade reputatie van bandieten en moordenaars die al begon te gedijen ten tijde
van den patriarch, een hoefsmid, van wien sommigen te lande nog weten te vertellen
dat hij twintig jaar heeft gezeten wegens moord uit nijd en met voorbedachten rade
op zijn eenigen broer, het troetelkind zijner ouders. Tot de geschiedenis behoort dat
de patriarch, de doos uit, op staanden voet trouwde met eentje die hij opraapte van
de straat en van wie overigens hoegenaamd niets is bekend tenzij dat ze er stillekens
uitkneep als een onnutte bijloopster zoodra zij hem een erfgenaam had gebaard. Na
de uitvaart hield de patriarch zijn zoon onder de pomp en doopte hem Toebal-Kaïn.
Hij sprak: zevenmaal worde Kaïn gewroken. Van de gevangenis kende hij goed op
zijn duimen Lemek's zwaardlied, waarin bezongen wordt hoe men zich wreekt met
stalen wapens. Flink groeide de eerste Toebal-Kaïn op, en den dag waarop hij zijn
eersten sluipmoord beging stierf de patriarch, volgens de legende, van de vreugde
die hem trof in de hartader. Om den anderen werden er van dan af Toebal-Kaïns
veroordeeld tot den strop of tot dwangarbeid wegens manslag 't zij bandieterij, en
ten

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

558
overvloede staan de annalen der plaatselijke gerechtshoven in voor de waarheid van
de volkspreuk dat het een geslacht was dat moordde en korf louter om 't plezier het
zelfgesmede staal te drijven in het lijf van de brave Hendrikken, of om hun haat te
koelen op de vijanden van den booswicht. De laatste nu op de lijst nam een vrouw
die Eva heette en in de kraam kwam van een zoon, dien zij, bij ontstentenis van het
hoofd der familie, Norman liet kerstenen boven een regelmatige doopvont, naar haar
eigen vader, die geboren en getogen was uit een geslacht van marskramers en
landloopers. Te oordeelen naar geruchten, kreeg de laatste Toebal-Kaïn er ontijdige
stuiptrekkingen van voordat men hem den strop om den hals legde, en daarna
verloochende zijn weduwe een eeuwenoude overlevering door Norman groot te
brengen zooals het betaamde. Doch het leven heeft zijn onbegrijpelijke wetten, wier
kern verscholen heet te zitten in de voortbewegende, dolende deeltjes waaruit ook
het lichaam der Toebal-Kaïns is opgebouwd, en zoo gebeurde het dan dat Norman
weliswaar zich geroepen voelde om het leven te genieten als nomade, gelijk moeders
familie, maar desniettemin en daarbenevens zijn werkzaamheden inzette met staal
te drijven in de keel van den autovoerder die, bij ongeluk, omver en dood had gereden
wie hij boven alles liefhad en vereerde. Drie jaar gevang, na welks beslotenheid hij
ruimschoots occasie vond om een strijd uit te vechten waarbij de Toebal-Kaïns het
onderspit dolven, en toen hij op vrije voeten geraakte, klopte hij zonder boe of ba
oven en hoefstal kapot met den smidshamer, aldus voor goed verzakend het ambacht
en de gevechtsleer die zijn vaderlijke voorzaten doorloopend hadden vastgenageld
aan een blijvend erf, waarop zij onafgebroken en volgens een vaste traditie aan hun
ongeluk schavotteerden. Doorslaggevend hierbij was, dat hij den zwerverstrek in
zijn natuur niet kon weerstaan. Gauw zag men hem van dorp tot dorp leuren met een
soort rollend foorkraam, zich vestigend, hier en daar, doorgaans in Silverset, tot hij
het almeteens in zijn koker stak afdoende geldelijke ammunitie bijeen te garen tot
aanschaffing van een moderner lorrie met woonwagen. Deshalve volgde hij den raad
van een paar jolige boerenzoons, die er op uit schenen moeders centen lustig te ver-
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zwieren met de medehulp van zijn toevallig langs den weg opgepikte, verbasterde
zigeunerin Mariska, en stichtte de IJsberenclub in een luizige, ongebruikte doening
met keurlijken vijver, welke hij voor een appel en een ei in pacht nam van een
keuterboerke te Wyncote. De boel floreerde nogal, dank zij Mariska's centrale
aantrekkelijkheid en de joviale doenwijze van de leutebroers, waaronder Jack uitblonk
door zijn baloorige manieren en verteringen. Maar 't ongeluk wilde dat hij pech kreeg
met het tweedehandsche tuig dat hij opkocht, zoogezegd per occasie, en min of meer
bedreven zocht te kalfateren, en toen begon het zittend leven, waarvoor hij niet
geschapen was, hem langzaamaan de keel uit te hangen. Uit verveling en
intermitteerende vechtlust troefde hij de trekpleister, door wier wroeten en
beminnelijkheden hij er toch allengs bovenop kwam, geregeld af, al bleek, alles
bijeengenomen, een vrouw in huis en bed voordeeliger dan geen. Hij snakte sedert
kort van langsom meer naar de ongebonden volte van een nomadenbestaan met de
vrije wereld tot huis en avontuur tot hoofdkussen. Dus buiten kijf een buitenkans dat
Jack hem na de bijlegging van hun geschil over zijn zuster Marigold, de malloot,
met extra poen was bijgesprongen en dat die beslabberaar van deftige afkomst hem
morgenochtend de ontbrekende fondsen ging bezorgen om zijn rollend kraam
behoorlijk ineen te flansen, ten einde regelrecht koers te zetten naar onbekende
streken en transen - en dan weer verderop. Mariska had hij een laatste veeg en een
verwensching achternagegeven. Ieder zijn goesting, maar hij kon er geen kop aan
krijgen waarom Jack hem verloste van dien afval, nadat hij tevoren zijn bloedeigen
zuster, een arme van geest (of niet?) had willen naar den kelder helpen. Den heelen
avond had hij nog geen oog geloken. Hij lag daarover te suffen, wentelend van
ongedurigheid op zijn ruige matras, en 't was of hij hoorde al de Toebal-Kaïns
schaterlachen nu hij op den langen duur meende te snappen waarom hij Jack's opdracht
haar beslag niet had gegeven, en ja, waarom hij thans in vliegende haast de baan op
wilde zwieren met zijn kramerswagen. Opentop wildzang had hij tot dan toe goed
of kwaadschiks bezit genomen van een vrouw waar hij maar kans zag, nooit zich
hechtend aan een meisjesrok, en daarmee
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basta. Het vernederde en bevreemdde hem bijgevolg evenzeer dat hij zóó lag te
graven in zijn overdenkingen, niet in staat beelden weg te werken van zijn blank
avontuur met de slanke majade die hem achteraf bekoorde en tot mikpunt maakte
van de spotboeverijen van het rakalje welks moordenaarsbloed bij wijlen kookte in
zijn aderen. Was hij dan zelf een brave Hendrik aan 't worden dat hij zich benepen
afsloofde om Jack's drijfveeren te achterhalen en zich voornam diens bekkeneel in
te slaan, moest hij morgen vannieuws voor de pinnen komen met zijn akelige
commotie? Och, hij was een gloeiende ezel en anders niet, want hem beten verdriet
en weemoed bij de gedachte dat het bevallig en roekeloos ontoombaar meisje,
waarschijnlijk van zinnen verhit door zijn reputatie van bruut, niet te best bij haren
positieve was, maar dat hij desniettegenstaande op de vlucht moest slaan om geen
slaaf te worden van - ja, van wàt eigenlijk?
‘Ratten, bij god!’ sakkerde hij binnensmonds, tevergeefs den slaap zoekend, en
hij scherpte onwillens 't oor naar den piependen reeuwzang en een versch gerommel
in de rotsbrokken buiten, waar hij pas een bloedige klopjacht had gehouden. Doch
trots zichzelven, verplaatste hij zich gauw weer in den toestand van dezen achternoen
en werd meteen meer fierheid dan spijt gewaar om zijn onverhelpbaar idiote streek,
toen hij in 't riet halverwege bleef steken en Jack's zuster onverrichterzake naar huis
joeg als had hij nog vlas om de kin. Ja, neen, had hij dùs gehandeld uit compassie?
Hij slikte zijn speeksel in en ontkwam niet aan de verdenking dat plots in zijn
binnenste onbetrouwbare krachten wrochten die hem het leven trachtten te verzwaren
en het eind konden beteekenen van het bestaan dat hij zich voorgenomen had te
leiden: uitsluitend gehoorzaam aan den voorbijgaanden impuls van zijn fantasie en
van het onvoorziene, voortgestuwd door telkens nieuwe, fascineerende verlangens
en aandriften, doch wars van alle enge verhouding en verantwoordelijkheid. Veeg
teeken dat een lieve verhevigde schaduw uit het verleden dieperen indruk op hem
maakte dan de spotternijen van zijn vaderlijke voorzaten. Hij greep bits en verbeten
in. Hij was geen Toebal-Kaïn, maar nog veel minder een brave Hendrik. Hij mocht,
hij
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wilde zijn leven niet vernauwen onder invloeden van vaders of moeders kant die
hem den pas afsneden. Zijn lotswending mocht van links noch van rechts komen.
Iederen dag op eigen vleugelen vliegend versche en frissche lucht inademen, hoe
dan ook. Wat wezenlijks immers, behoudens dan het verdoemelijk wetmatige, dat
tot marionet of knecht maakt en het verblijf op aarde verduistert, biedt een
bestaansvorm gebonden aan duizend plichten en behoeften als waarheen hij tegen
den trek zijns harten in zoetjes aan moest wegdobberen tot voelbare schending van
zijn wezen?
‘Bij alle duivels, 't zijn geen ratten’, dacht hij verveeld en luisterde nog scherper
naar een verdacht gescharrel dat inderdaad opklonk in den nacht. Hij wipte van onder
't beddelaken, en spiedde een poos door 't venster in de richting van den gruishoop,
waarin hij dusdanige ravage had te weeg gebracht. In den fletsen maneschemer ligt
daar, 't hoofd op een valiesje, een gestalte die terstond rechtkrabbelt en schoorvoetend
't open raam nadert. Jack's zuster.
‘Hier ben ik’, spreekt zij, ‘want nu heb ik geen thuis meer.’ Kalm en in een snap
verhaalt zij haar wedervaren en 't schijnt de eenvoudigste zaak van de wereld dat zij
in den nood naar Kolos toe komt zooals hij haar vanmiddag toch zelf heeft opgedragen
desgevallend te doen. Wat een verwikkelingen, wat een avontuur, denkt hij, meer
dan verbluft. Doch de zienlijke verliefdheid en durf der godlof niet onbejaarde
boerendochter, van wie hij dus geen poetsen hoeft te duchten, slaan hem minder uit
zijn lood dan de vieze kwellages en snoodheden van haar onwillige familie en haar
opmerkelijk voornemen vannacht onder den blooten hemel te slapen, klaarblijkelijk
ter wille van Mariska. Er brokt iets in zijn keel, zoo onmiskenbaar staat zij van de
hand gods geslagen als hij haar fluks meedeelt dat de zigeunerin vanavond haar
matten heeft opgerold. Neen, zoo kan men geen comedie spelen. Dat meisje heeft
ze zonder twijfel alle vijf bij elkaar. Hij schaamt zich een pooze over de
schaamteloosheid van een wederkeer die den nacht naar buiten scheurt en bezielt
naar binnen.
‘Kom binnen,’ gebiedt hij eindelijk, misnoegd. Zij gehoorzaamt. Zou ik haar in
de keuken laten vernachten? denkt hij, maar dit brengt hem alleen inwendig aan 't
lachen,
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daar Marigold bereids in de omlijsting der slaapkamerdeur staat. Voor den droes!
geen tweeden keer gaat hij den onnoozelaar uithangen, doch hij zegt:
‘Gij kunt daar logeeren en ik ga in de keuken slapen’.
Zij zet den eenigen stoel recht, die is omgevallen en plaatst daarop haar
handkoffertje. Als ze maar dicht bij hem is, zegt ze, en dan eerst hoort Norman de
tranen die zij schreit. Ze kijkt rond, en gedraagt zich alsof hij haar de geheele aarde
in erfdeel heeft gegeven. Jazeker, wat een avontuur, maar 't blijft doodstil in de kamer
waar beiden seconden lang elkander meten, tot Norman ten leste rauwelings verklaart,
dat zij zich niet ongerust behoeft te maken over het gedreig van haar ouders, en
Marigold antwoordt dat ze ook daarzonder morgen ware komen afzakken, vermits
Mariska hem in den steek heeft gelaten.
‘Toe maar, 'k heb haar zelf den zak gegeven,’ snauwt de Kolos, 't ontbrekende
aanvullend met een sneer. In plaats van uit den zevenden hemel te vallen en benieuwde
vragen te stellen, maakt Marigold zindelijk het bed op. Hij grommelt:
‘Hoe lang denkt gij wel hier te logeeren?’
‘Tot gij me beu wordt, Norman.’
‘Uws gelijken zijn dun gezaaid, meisje, maar ge moet het maar weten. Hangt gij
zoo vurig naar een man?’
‘Naar U, Norman’.
‘Nooit een minnaar gehad?’
Nooit’.
‘Met jongens gestoeid?’
Nooit’.
‘U laten streelen of kussen?’
Nooit’.
‘Een keer’, zegt de Kolos, en zijn stem hijgt, nu hij schuinop het ongerept meisje
bestaart dat hoer komt spelen, ‘een keer moet toch de eerste zijn. Kruip in bed’.
Voorzichtigheidshalve gaat hij haastloos de voordeur grendelen. Als hij terugkomt
ligt aan zijn sponde een verschrompeld hoopje kleeren. Lang en leeg den tijd
verkeuvelen als de oogen van bloed doorschoten zijn, dat past zelfs geen braven
Hendrik, laat staan een halven Toebal-Kaïn. Marigold ligt te knabbelen aan een
suikerstok dien Mariska zeker bij onoplettend-
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heid heeft laten rijden. De stukjes daarvan stuiven achterover uiteen in de olievlekken
op het oorkussen. Niets dan ingeschapen, naakte schaamteloosheid. De nacht verstomt.
‘'t Is maar,’ gilt den leste heeschelijk een stem, ‘dat ge mijn soort niet goed kent’.
‘Die is goed genoeg voor mij’.
‘En voor de galg’.
‘Ook goed’.
Onder zijn oogen leest Norman steels en zonder verheuging op Marigolds gezicht
een onbenamelijke wereld waar hij niet voor leeft. Heeft hij, naar omstandigheden,
vrouwen van elk allooi bezeten, welgegoede en povere, ferme en magere, van alle
kleuren en geuren, nooit ofte nimmer voordezen werd hij door een zoo wilden reuk
van water, aardschors, planten en dieren opgezweept tot het paroxysme van
paringswoede, waarin hij wegzinkt op dit gore bruidsbed, in een rhythme van
onweerhoudelijke leefdrift tegen wil en dank communiceerend met de vruchtbare,
eeuwige aarde.
Hij eerst wordt zich de herlevende geluiden bewust van de nachtelijke stilte. Hij
verroert geen vin, maar grinnikt van het gedruisch der ratten in het afkrabsel. Nu
begint Marigold te huiveren.
‘Kou?’ informeert hij zakelijk en tamelijk barsch, want 't schijnt hem toe dat hij
zich al heeft laten verstrikken tot plichtplegingen. Dan vermeet zich het meisje
eindelijk een weeken arm te slingeren om den zwellenden stierennek, als voor
bescherming. 't Hoofdje op het stilvallend bonzen in zijn hartstreek, voelt zij zich
gespeend van elk verlangen naar eender welke werkelijkheid buiten de warmte die
haar leven nu aan alle zijden omsluit.
‘Waarom snottert ge nu toch?’ ondervraagt de Kolos. Hij geeuwt.
‘Van geluk, Norman’.
‘Hou daar als 't u belieft mee op’.
Beetje bij beetje, want het blijkt een heele toer, houdt Marigold dan daarmee op.
En glimlacht verdektelijk, met ingehouden adem, om de broze infiniteit van haar
geluk. Och, hij moet haar niet met den trechter ingieten dat hij haar bemint op zijn
manier. Zij gist met ingeboren sluwheid
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wat zijne afgetrokkenheid inhoudt. Haar liefde zal hem dra doen inkeeren tot zichzelf,
dus tot haren wil, als zij zich nu maar weet te plooien naar den zijnen. Zij blijven
zwijgen. 't Wordt laat en hij zal slapen als een roos, verzekert hij, zoometeen dieper
kruipend in zijn polk, want geen minnares hield hem ooit langer dan tien minuten
aan een stuk bezig. Toch blijkt hij niet van hout te zijn wanneer zijn nieuwe
slaapgenoote zich verstild maar lijfelijk klein maakt tegenaan zijn breede borst. En
hij zou niet kunnen omschrijven wat onpeilbaars hij in de verholen lagen van zijn
wezen nogmaals ondervindt, nu haar tengere weerloosheid hem meer bedwelmt dan
minnekoozingen. Wat duivel! waarom traanoogt zij weeral in 't geniep, als verwijt
zij hem zwijgend dat hij de zaak finaal haar beslag heeft gegeven? Hij tilt zijn lijf
halfop om haar te beknorren, maar zij ligt als verheerlijkt in de halve klaarte en nooit
of nooit heeft hij stralender jonkheid aanschouwd dan nu hij de zilveren ronding
belonkt van twee zachtwiegende maanappelen schuins onder den beet zijner tanden.
Hij stamelt iets en 't wordt allengerhand of de lillende schoonheid die openbloeide
en zich beroesde aan zijn sterk lichaam, de ruimte vernauwt van den kring waarbinnen
zij bezit nam van het uitgelezenste zijns wezens. Marigold begint te swatelen, maar
hij houdt zich stelselmatig gesloten als een graf, trapsgewijze doende alsof hij slaapt.
Verdere inwendige bespiegelingen nopens den knak aan zijn wildemansreputatie en
zwerversbloed houdt hij niet, behalve dat hij er morgen al uit wil vliegen om te
ontkomen aan een glimlach van vervoering, die rats door zijn lijf steekt. Als akelige
toemaat doemen evenwel de beelden van een reesem minnaressen voor hem op,
Mariska incluis, en kerven in zijn ziel het onderscheid tusschen zijn gevoelens voor
de verschovelinge die boersch in zijn oksel begint te ronken in haar eersten slaap en
deze voor het soepje waarmee hij zich heeft afgegeven in verleden dagen. En de
wreedaard waarvoor hij te boek staat heeft er ten slotte geen benul meer van wien
hij trouw is gebleven en wie afvallig geworden. Om ter luidst overschreeuwen de
Toebal-Kaïns en moeder zaliger zich beurtelings in zijn binnenste om elkaars
bezwaren te ondervangen, nu hij zonder boosaardigheid, ja met deernis schichtig ligt
te begluren het spoor van Marigolds tranen,
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tot natte vetvlekken ineengevloeid over het opkrullend oorkussen. Al naar de nacht
vordert verzinkt hij in afwisselende gepeinzen, niet in staat een oog te luiken. En
zakkenroller als hij is doorwoelt hij ter verstrooiing zeer nauwkeurig Marigolds
pakkage en bullen. 't Ontnuchtert en verteedert hem tegelijk: een treffelijke
boerendochter zoo slecht bij kas. En wat speelt allegaar niet door zijn kop terwijl hij
hoogstens wat ligt te druilen, piekerend over zijn belevenis en stilaan viezigheden
beramend op een handbreedte van het hulpeloos in elkaar gedoken lichaampje dat
argeloos, naar hem dunkt, met of zonder gaafheid van verstand, bouwt op zijn
toewijding en steun. Waarom ook heeft hij die asschepoester hierheen gelokt met
een vage, maar toeschietelijke toezegging van bijstand in den nood? 't Is echter
onbegonnen werk iets ongedaan te willen maken.
Eerst naar 't krieken toe van den dag begon hij geducht te snurken, doch reeds een
paar uur later stoorde een verdomde merel, die niet naar het Zuiden was uitgeweken,
onwetens die tegeneen oprochelende keelmuziek door familiaar te pikken en dan te
fladderen tegen de ruit. Kolos schoot op slag wakker en blikte zonder te bewegen,
met de verbijsterde oogen van een beginneling, op de zachwelvende, rose, alreeds
met zon overgoten leden, die sloom en strubbelend tegen den vaak zich kronkelden
in een trillend lichtweefsel van glinsterende stofdeeltjes, maar dan bliksemsnel
oprezen ter hoogte van zijn borst, waaraan zij zich met een juichschreeuw
vastnestelden. Gelaten liet hij haar begaan, onverlet echter zorgend voor een fameus
stortbad, een ijsbeer overwaardig, want hij greep haar spierig en met bijster luttel
complimenten om het middel en rende met de weerspannige in één snap naar den
tintelenden vijver, waarin zij weldra om ter meest lagen te rillen en te spartelen tot
de hitte ten leste hun bloed doorzinderde. Meer dan belachelijk, vond Kolos, dat zij
zich gedroegen gelijk groote kinderen. Joho! Marigold begon schalks te jodelen en
haar zwemtoeren uit te halen. Precies als gisteren. En morgen zou er niet anders
uitzien dan vandaag. Want hij had die uitgeslapene rosse aan zijn been. Maar de
jonge morgen vervoerde hem met een glorie van reuken, vogelgejuich en
zonnekoestering onder een flonkerend wolkloos uitspansel.
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‘Wat een aardsch paradijs’, riep Marigold. Zij zweefde diaphaan en met toegeknepen
oogen op den rug. Ook zij greep in gedachten terug naar gisteren, doch om zich heden
te verheugen over de doorzichtbaarheid van de toekomst altijdvoort, tot welke uitersten
ook van vreugde of leed zij nog mocht drijven in een eindeloosheid van
levensvervulling.
‘Wat een verrekte poel’. Kolos spoog de nattigheid uit, en aan den overkant uit
het water klauterend merkte hij inderdaad, dat hij naakt was. 't Werd algelijk anders
dan gisteren, de glanzende hemel een koepel van idyllisch bedrog over een
paradijsdag, schaamtegordels stoorden hoofd noch zinnen na 't eten van de
wormstekige vrucht. Doch waarom gingen zijn oogen plots open terwijl hij zijdelings
de ontluisterde Eva, die vergeefs zich inspande om den duivelsvijver te herscheppen
in een authentieken hof van Eden, aangluurde als een verloopen meisje van goeden
komaf, rijp voor de liefdemarkt, wier vermeende hulpbehoevendheid het leven dat
hij droomde dreigde overstag te werpen en wier deftige familie hij, trouw aan zijn
aard, in deze speciale omstandigheden moest zien te melken? Zonder eenige
opgetogenheid echter probeerde hij vinniger dan verleden nacht Jacks rekening van
strakjes behoorlijk bij te houden en aan te dikken. Hij hoorde een lijze stem:
‘Geef mij een kind, Norman’. Uitgegleden in het rietgras, was Marigolds
stralenschietend lichaam een geglitter van diamanten waterdroppels, doch wat ze
frazelde was zoo onwerkelijk uitdagend dat hij schier de stuipen kreeg van 't lachen.
Driest kletste hij met de beenen tegen het lisch. Zij evenwel begon mee te schateren,
tranenblind en schuw tot hem op lonkend. Hij hield bruusk op met gekken, hij
bevroedde in een flits dat het haar min noch meer bloedige ernst was met den
lammenadigen kul, waardoor zij hem voorgoed zocht te ringelooren binnen het
beschot van 't vaderschap. Hadden de klapeksters gelijk die alom lameerden dat er
bij dat frank jong meisje duivelarij in 't spel was? Hem omving de betoovering die
hem in zijn kindsche jaren zoo dikwerf had aangestoken met weemoedigheid en
brave verzuchtingen telkens wanneer moeder huiverend vertelde van de Toebal-Kaïns
en boete doen voor 't geen zijn vader mispikkelde, en hij stil en ingetogen een wijle
zat te luis-
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teren naar 't klepelen van de vesperklok. Weg daarmee! Hij liet zich niet breidelen!
‘Gij praat als een idioot’, smaalde hij, precies als gisteren. Maar de slag deed
Marigold ditmaal niet tollen, want zij stond mee met hem op en spurtte naar den
overkant om er in den brijpot te roeren en spek en eieren te bakken voor Norman's
kraaiende maag. Hij zweeg bij het ontbijt, zienlijk uit zijn humeur wegens haren
jammerlijken praat, maar toch aanvaardde zij hem zonder vaar of vreeze gelijk hij
waaide en draaide en daarna begon zij, al zingend dat het helmde, vlijtig te boenen
en te dweilen en den boel schrikkelijk te beredderen in de morsige woonkamer.
Norman trantelde verveeld naar buiten om met zijn gereedschap aan de lorrie te
prutsen. Zoo verliep een half uur. Toen kon hij het niet langer harden dat ze zich
afsloofde om het groezelig hok dat hij om ter gauwst zocht te ontvlieden,
kraakzindelijk te schrobben, ten einde er hem vast te houden. 't Sloeg negen op den
toren, binnen een paar uur moest hij, volgens afspraak, bij den oudroestverkooper
zijn om met den slabberaar af te rekenen en, ja of neen, twee vliegen in een klap te
vangen. Hoogstens kon men hem nog een beetje zwarter maken, maar 't was amen
en uit met de zielige paradijsjoel en Marigolds faam en reputatie. Hij begreep niet
wat hem overmeesterde dat hij vol bibberatie plat op zijn buik blutsen lag uit te
kloppen, het was thans toch zeker dat alles glad in orde kwam met zijn kramerswagen.
Die gemeene ouders van goeden stand hadden geld bij de vleet en vaders
bandietenbloed klopte vermanend aan zijn slapen dat hij koelzinnig deze eenige
occasie moest waarnemen om hun via Jack een veeg uit zijn pan te geven, voordat
het schandaaltje kans kreeg door te lekken. Stroef, somber, met lood in de schoenen,
slenterde hij terug naar binnen. Ja, hij haakte om er van af te zijn. Waarop wachte
hij?
‘Wat eten we vanmiddag, Norman?’ vroeg Marigold. Hun gaarkeuken blonk gelijk
een spiegel, doch zonder afbreuk te doen aan den algemeenen regel kon een man als
hij daar niet op letten.
‘Rattenhutsepot. Hebt ge ze vannacht niet hooren krabbelen?’
‘Ik hou van ratjetoe. Wanneer begint de razzia?’
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Zij lachte. Zij naderde hem. Zij moest hem fleemen.
‘Pooten thuis!’, snauwde Kolos en 't meisje tuimelde van zijn lijf. Kijken deed hij
naar een roode vlek op haar gezicht.
‘Wie moet uw lieve ouders op de hoogte brengen van uw verhuizing naar 't aardsch
paradijs?’
‘'t Is mij eerder’, fluisterde een stem. Nijpender, gloeiender dan de napijn van de
brutale muilpeer die brandde op haar kaken, voelde zij dat hij verhit zijn weerbarstige
liefde tot haar met grofheden begeleidde om zich vergeefs te ontveinzen dat hij tot
over de ooren op haar verkikkerd was. Ja, en dat hij daarnaast om harentwille last
had met zijn geweten. Zij popelde inwendig van geluk toen ze hem plotseling
schaamachtig zag blozen en dan weer opflitsen in vloeken dat ze niet moest gelooven
dat een zwerver van zijn allooi zich fatsoenlijk kon gedragen of binden aan de
haardstee die zij moedwillig proper oppoetste. Schei uit met dat wasschen en plassen.
Nu, Marigold liet zich gezeggen en zij plantte goedaardig maar breeduit de vuisten
in de heupen gelijk moeder thuis en zag er uit als de miniatuur van de heerscheresse
van Moreland wanneer deze stond te pralen in haar keuken, terwijl erf en huis
waarover zij regeerde van zindelijkheid kraakten en fraai en ordelijk den uitslag van
haar bedrijvigheden ten toon spreidden. Dieper slechts zonk Norman in het besef
van het noodlot dat hem wachtte indien hij zich schoontjes liet beetnemen door
Marigolds kunsten. Hij riep bij wijze van besluit, uitdagend als een schoolzieke rekel:
‘Leve de Vrijheid!’
Het weergasche kleine ding droogde alleen zoetsappig de handen af, alvorens
zonder talmen, zij het met sidderende stem, deze versche snoodheid weg te blazen
door uitdrukking te geven aan hare bereidheid met hem de heele wereld door gods
vrije wegen op te vliegen. En wie eigenlijk was hier terloops de weekeling nu heel
het spel, buiten alle wetten van geregeld denken en handelen, onvoorziens eindigde
in de slaapkamer, trots Marigolds furieus grommelen dat ze nog maar pas het bed
had opgemaakt? Och, en dezen keer doorschokte den blazenden Kolos noch hartstocht
noch lijfskramp naar het wijfjesdier: voor 't allereerst in zijn leven gaf hij onbewust
liefde zonder haar te nemen. Bijna niet
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eens meer belust op eigen zingenot smaakte hij een onontcijferbare voldoening nu
hij zijn bezielde ribbestuk, de Eva die hem van den boom der zelfkennis had doen
eten, onhandig streelde, spijts haar misselijke streken en ze liefkoosde met teederheid.
Met een teederheid die evenwel haar doel voorbijschoot, vermits Marigold hem aldra
stoeiend in den nek greep, maar zijn ten leste weer oplaaiende passie bedreven afwees,
totdat hij per saldo met hangende ooren wel vergiffenis moest vragen voor de roode
vlek op haar gezicht. En daarna, bij het uiteen scheiden van hun lichamen, kon hij
niet langer afstrijden dat hij nu voorgoed op netels zat en kreeg hij tastelijk te voelen
dat degene die hij was en verbeten wenschte te blijven, in zijn innerlijkste zelf het
onwillig werktuig was geworden van een andere die er niet voor afschrikte naar zijn
zin te leven. Alsof zulks mogelijk ware! Alsof hij bagage vandoen had om als een
pathetische levenskwestie overal vol bezorgdheid mee te sleuren op zijn zwerftochten!
Ten slotte informeerde hij, een toontje lager, of zij 't nu goed vond dat hij Jack
verwittigde. Marigold zweeg. 't Was of zij zich moeite gaf haar gedachten te vergaren
en te ontwaken tot de werkelijkheid. Verbazen en een tikje wantrouwen glom in zijn
blik wanneer zij eindelijk antwoordde dat ze 't goed vond bijaldien hij Jack op de
hoogte stelde. Verder had ook bij in den loop van den dag een eitje te pellen met
haren jongen broer en met Philips verloofde, doch voorshands moest zij naar 't dorp
om het schotelgerief te vernieuwen en te zorgen voor den kost voor dezen middag.
Nu ja, de rest kon ze dan in den achternoen of vanavond wel afhaspelen. De rest?
Norman knikte maar, hij was uitgemokt. En eerst een heele poos nadat hij was
vertrokken naar de garage van den oudroestverkooper, waar hij Jack moest aantreffen,
gevoelde Marigold opeens een steek onder de borst, daar zij begon te zinnen op de
beteekenis van zijn laatste grimas, toen hij in 't deurgat bloed stond te bijten uit zijn
onderlip.
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De tien rechtvaardigen
Tijdens dienzelfden nacht kreeg ook de mismaakte schoolhouder, nadat hij zoo
onvoorziens Gods roep had vernomen, zonder eenige wantrouwigheid een voor zijn
overtuiging noodzakelijk, dewijl aanvullend, droomvisioen in den loop waarvan hij
zich op den duur een eerstehandsche, welafgeteekend oordeel vormde omtrent den
zoon van den timmerman dien Paulus blasfemisch afschilderde als het einde der Wet
en wiens liefdegebod en prediking hem jaren achtereen reeds een parodie toeschenen
van de werkelijkheid Gods.
‘Heere!’ sprak de bultenaar. Rook steeg omhoog, en een stemme antwoordde hem
in den donker:
‘Ga naar beneden en breng de menigte over wat ik u dringend heb bevolen.’
En hij daalde den berg af die door een wolk bedekt was, maar halverwege daarin
opende hij ongelukkiglijk de oogen ten gevolge van het helsche miauwen - onder
het afdak - van een krolschen kater, en daarna kostte het hem onzeglijk veel moeite
om zich alle bijzonderheden goed te herinneren van zijn opdracht om de altaren te
verwoesten en de wijsteenen omver te werpen van wie offers brachten aan valsche
goden, ten einde met wijding zijn van hoogerhand opgelegde preekersambt te
bedienen. Geen oogenblik echter kon of mocht hij er aan twijfelen, want zoo
hoogheilig was de glorie en zoo bedwelmend van geur de zalfolie die over zijn hoofd
werd uitgegoten, dat het den Heer had behaagd hem te beteekenen dat hij, zonder
achteruitdeinzen, het weerbarstige volk en zijn geestelijke misleiders moest kastijden
ter wille van hun bandelooze afgoderij en ontucht.
‘Heere!’ stamelde hij nogeens, maar tevergeefs sloot hij weer de oogen in een
klaarte van liefde en onderdanigheid. Geen visioenen meer. Doch de huid van zijn
aangezicht
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straalde nu hij met geheel zijn hart zich bereid hield Hem te gehoorzamen die vannacht
op de proef stelde een onwaardigen dienaar. Hij prevelde: Onveranderlijk blijven
uwe wetten, o Heer, psalm 93, en knipte het licht aan ten einde zich te verdiepen in
hoofdstuk dertien van het boek Deuteronomium, behelzend een onverbiddelijke
uitspraak ten laste van alle verleiders tot afgoderij, droomers en profeten, die ter
dood moeten worden gebracht zelfs dan wanneer het teeken of wonder waarop zij
zich beroepen om afval te preeken van Jahweh in vervulling mocht gaan. Hij
mijmerde, blakend van ijver:
‘Hoe doodjammer toch dat men tegenwoordig door heirkracht wordt belet de
Belialskinderen van dominees soort te bejegenen naar 't voorbeeld van de Israëlieten
die Jezus, den oproerkraaier, den ketter, trots en juist ter wille van zijn wonderteekens
aan 't kruishout moesten spijkeren uit kracht van Gods aanbiddelijke geboden.’
Toch beloofde hij den Heer die hem in visioen had bekleed met Zijn onvergankelijk
leergezag, dat hij zich niet zou ontzien om het kwaad uit te roeien dat t' allenkant in
zijn midden werd bedreven. Paraat stond hij, nu de aarde begon te dreunen onder
den nakenden opmarsch van de legioenen der Wrake zooals ten tijde van de oorlogen
van Jahweh - o, wat spijtig toch dat het historische boek, waarin, naar luid van Numeri,
hoofdstuk 21, Zijn veroveringstochten werden bezongen, helaas te loor ging - paraat
stond hij om zijn nederig steentje bij te brengen in Wyncote, bakermat der
Wedergeboorte.
‘Zijn mijn medeburgers nog te helpen?’ bekreunde hij zich toen inwendig over
het lot van vrienden en vijanden, daar de booze hem in valstrikken lokte. Luid schreide
het wraakgeroep over Sodom en Gomorra, want het schandaleuse gedrag van de
verstokte zondaars van de Morelandhoeve had een heele bevolking aangestoken en
tot zelfs dominee konkelde openlijk met den hoofdschuldige, maar desniettegenstaande
pleitte hij - gelijk weleer Abraham - bij God, opdat Hij vergiffenis schenke ter wille
van de tien rechtvaardigen die hij zou probeeren te ontdekken. En zoo geviel het dan
dat hij dien noodlotzwangeren nacht verder doorbracht al cijferend, tellend en
aftrekkend om toch maar tot
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tien te geraken. Doch 't viel geweldig tegen. Hij zou ontslag nemen als schoolhoofd,
en van morgen af zijn preekgetimmerte opslaan op alle kerkpleintjes in de geburen.
Hij lag scheef achterover te woelen op zijn bult van inspanning daar hij een keuze
moest doen tusschen de dienaars van Mammon en Beëlzebub, overspelers, gauwdieven
en flauwe grappenmakers. Mocht hij wel lang stilstaan bij konijnevilders en
taveernebazen die in den duik hoereerden met lustige weeuwtjes en Gods uitspraken
durfden omdoopen tot limonadezetten? En dan, de stamgasten van de Halve Maan
die heimelijk meeloegen, de drinkebroers van de taphuizen en slijterijen uit den
omtrek waarvan hij er geen van allemaal kon vertrouwen op 't punt van godsdienst
en zeden? Ja, en de klapeksters onder het olmeloof die zijn woorden verdraaiden of
in den wind sloegen en hem en de Sprinkhaan een anderhalven cent vernoemden?
Waarheen toch, o God, zich keeren of wenden om op te klimmen tot tien? Huis voor
huis speurde hij alleen verderf en geestelijke mismaaktheid bij den overschot van de
menschen waartusschen hij zijn getal moest vinden, en toen gaf hij het
noodgedwongen maar op, niet ontkomende aan de stelligheid dat hij de zaken,
voorloopig althans, op haar onvermijdelijk beloop moest laten. Hij somde op. Eén:
de Sprinkhaan, en twéé: zijn recruut van gisternamiddag, Fielding. Een glimlach van
vrome zorg plooide zijn stralende gezicht. Er was geen helpen meer aan. Aangejaagd
door een roezigheid van anticipatie worstelde hij evenwel nog een wijle met de
meewarigheid die hij meende te gevoelen om het lot van zijn schuldige
medemenschen. Bij slot van rekening durfde hij evenwel niet eens meer bouwen op
de domineesche die hem denkelijk in den steek zou laten nu hij, door een bijzondere
beschikking van de Voorzienigheid, Brenda's gewezen opperman en handlanger wist
te bekeeren, terwijl ook diens zelotenijver hem bij nadere overweging niet onverdacht
voorkwam, aangezien de geslepen vos weliswaar tastelijk speculeerde op zijn bijstand
maar desniettemin, bij 't afscheid, gisteravond, er slechts matig toe genegen scheen
om ten overstaan van het heele dorp reliëf te geven aan een afschuwelijke
opeenstapeling van zondigheid en bederf, dewelke niet alleen de loopsche dochter
van den konijne-
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vilder en bij terugslag de twee naloopers van 't lustige weeuwtje, maar bovenal het
goddelooze gespuis van de boerderij der Verdoemelingen eens en voor al naar den
schandpaal zou verwijzen. Stond hij dan wezenlijk machteloos om te beletten dat de
wraak van Jahweh zich aan de bevolking van zijn geboorteland zou voltrekken? Hij
begon te suizebollen onder de emotie, bedwelmd de voorzeggingen napluizende
waardoor de Profeten indertijd de louterheid van het godsdienstige en moreele leven
zochten te vrijwaren. Limonadezetten, he, de tuchtiging van de hoeren wier schaamte
Jahweh in de heilige boeken beloofde te ontblooten voor haar minnaars, zich niet
ontfermende over kinderen geboren uit ontucht: de straffen voor de priesters die hun
trouw aan Jahweh hebben gebroken, geen kennis van God meer bezitten en die Hij
dus uit hun priesterschap ging werpen: het krijgsgeschreeuw dat in alle steden zal
weergalmen en de vestingen verteren onderwijl het volk aan zijn woningen wordt
opgehangen?
‘Verrekte kater’, gaf meester toen een knor, daar de paarlustige lawijtmaker versche
lauweren zocht te behalen onder zijn open boograam, en hij rolde over zijn kistje 't
bed uit om het ontuchtige beest te verjagen. Koeler blies de nachtelijke wind, maar
het lichaam van den kuischen vrijgezel was gloeiend heet door de schuld van de
twaalf kleine profeten. Waarachtig, nabij is de dag van Jahweh voor alle volken!
herlas hij aldra voor de zooveelste maal een hem dierbaren tekst, en aldus viel hij
dan ten slotte uitgeput en met roode kaken in slaap op het visioen van Abdias, mooi
op weg naar de openbaringstent zijner droomen en begaan met den uitslag van de
averechtsche optelling Zijner dienstknechten.
FRANS DELBEKE.
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Cel
Wie hier zit, heeft met alles afgerekend.
Al wat hij in het leven heeft bemind de liefste vrouw, de moeder van zijn kind,
zijn werk en wat het voor hem heeft betekend,
boeken, muziek, al wat van schoonheid sprekend
het hart verheugt, de handdruk van een vriend,
de zee, de zon, de bomen en de wind 't is al herinnering, lief, maar verblekend.
Het smalle streepje blauw door kleine ruiten
is alles wat hem nog verbindt met buiten.
De cel is klein, wachtkamer van de dood.
Hij kauwt bedachtzaam zijn twee sneden brood,
en dankt God inniger dan ooit tevoren
dat hij ook deze dag weer heeft zien gloren.
YGE FOPPEMA.
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Monologue intérieur
Ruim nu baan voor de jeugd, want u past het verzaken
aan veel dat ge zelf op zijn tijd hebt gesmaakt.
Want waartoe u nog noodeloos zorgen te maken?
Laat het dartelen over aan welp die ontwaakt
tot het leven dat lokt als een tuin van beloften zoo oneindig en groen met zijn zonnig verschiet nu de jaren den glans van uw oogen verdoften
met de duistere wolk van 't beminde verdriet.
Gij kreegt meer dan uw deel van de vreugden der aarde
Geef u over voortaan aan het stille genot
van uw vrouw en uw pijp en de onschatbare waarde
van een boek dat u wijslijk verzoent met uw lot.
MAURITS DE DONCKER.
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Late lente
De minnaar in mijn bloed is nog niet dood.
Mijn God, ik kan, ik wil nog niet verzaken.
Zoolang een vrouw mij wacht met warmen schoot.
blijft van het leven nog den lof te maken.
O deze late lente, die mij noodt
het feest van bloei nog even mee te maken
voordat de winter met zijn last van lood
de loomheid van mijn lichaam komt volmaken.
Het hart blijft jong, al wordt het hulsel ouder,
waarin de motor huist, die naar de huid
blijft stuwen 't bloed, al zoemt hij minder luid.
Al gaan de jaren wegen op mijn schouder
en takelt 't lichaam af, de lust vlamt rood.
De minnaar in mijn bloed is nog niet dood.
MAURITS DE DONCKER.
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Elegie
Vervoering van weleer, waar is uw roes?
Mij rest alleen wat ingetogen vreugd het vergenoegde spinnen van een poes mij koestrend aan den droom, die mij nog heugt
van vroeger, toen het lied van overmoed
nog aan mijn mond ontbloeide lijk een bloem;
toen elke goede zaak vermocht een gloed
in mij te doen ontgloeien en de roem
rees aan den einder als het eenig doel.
O schoone taak te timmren aan den weg,
uw lokstem ging verloren in 't gewoel
en 't is met weemoed dat ik afscheid zeg
tot alle taken en tot elken droom,
voorgoed verzonken in den levensstroom,
Vervoering van weleer, waar is uw roes?
MAURITS DE DONCKER.
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Verlossing
Ik dacht: dit is zoo als de dood moet zijn,
Leeg van verlangen en leeg van verdriet;
Bevrijd van ijl geluk en tastb're pijn,
Wenschloos tusschen verleden en verschiet.
Dit is waartoe het alles komen moet:
De groote stilte en het wijde licht;
Het eindelijke antwoord: God is goed...
En het herinn'ren van het liefst gezicht,
Dat wij verloren in de eenzaamheid,
Maar dat ons éénmaal troost en laaf'nis was,
Waarvoor wij knielden als voor koele bron;
Dat ons den waan gaf van gemeenzaamheid,
De argeloosheid van het prille gras,
En ons verrukt deed staren in de zon.
K.H.R. DE JOSSELIN DE JONG.
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Die eenzaam zijn
Die eenzaam zijn - wat kunnen zij verwachten?
De luide dag breekt alle droomen stuk:
Er is geen heil dan dat der stille nachten,
Waarin de ziel haar droom zoekt van geluk.
O droom van zacht-verhulde tederheden,
Van het herkennen in één enkel woord;
O droom van liefde, hart aan hart beleden,
En van het zingend, zalig slotakkoord,
Dat boven aard' en aardgebonden leven
Een boog van vreugde naar den hemel spant,
Waar wij van donk're kwellingen ontheven,
Ons veilig voelen in God's groote Hand,
En waar, als eenmaal, wij ontroerd en rein
En weer een kind en niet meer eenzaam zijn.
K.H.R. DE JOSSELIN DE JONG.
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Genezing
Voor B.
Zing, zing mijn hart en dank voor het geluk
Te zijn herboren hier, op dezen dag;
Eens viel een wereld voor mijn oogen stuk,
Maar nu - o zing mijn hart en dans en lach...
Te lang, te diep heeft het verdriet gebrand
De roode teekens van genâloos lot,
En liet dit hart alleen, zonder verband
Noch met dit lichaam leven, noch met God.
Te lang was ik gevangen in den kring
Van cirkels nauw en nauwer om mijn leed,
Waarin ik leefde als omstulpt door glas;
Maar nu - o lach mijn hart en dans en zing,
Want het is lente en ik leef en weet,
Dat door een wonder ik opnieuw genas.
K.H.R. DE JOSSELIN DE JONG.
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Uw mond
Uw mond, uw mond, gezegend zij uw mond,
en duizendvoud uw duizelende kussen;
hoe zou in mij de brand nog zijn te blusschen
sinds ik uw lippen en uw tanden vond.
Sinds ik den honing proefde van uw tong,
walgt mij de smaak van aardsche drank en spijze;
sinds gij mij met uw beet ten paradijze
voerdet, ben ik verward gelijk een wrong
zwaar krullend haar waarin de kammen breken.
O vrouw, sindsdien ben ik nooit meer mijzelf,
sindsdien ben ik een ongestut gewelf,
en duren dagen zonder u als weken.
MARCEL COOLE.
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De kus
Als ik u kus is 't of de tijd blijft staan,
en ik uit mij stap in een tweede wezen,
dat mensch nog is en toch geen mensch kan wezen,
omdat elk denken vlood, en ik voortaan
alleen nog luister naar mijn beukend hart.
Ik voel, o schoon geheim, onder mijn handen
uw bloed, en hoe scherp in mijn lip uw tanden
dringen. Maar bovenal voel ik hoe hard
en priemend elke borst gelijk een rotspunt mij doorboort, tot in een dèrde wezen
ik plots verglijd, en mij d'eeuwige vreeze
doorschiet van den gevallen engel gods...
MARCEL COOLE.
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De Sulamiet
Vorst Salomon, vorst Salomon,
Waar is uw gouden kroon?
Vorst Salomon, vorst Salomon,
Waar is uw gouden troon?
Ik ben de koning Salomon,
Ik ben der vorsten vorst.
Gij zijt de donkre Sulamiet,
Mijn hoofd zoekt naar een borst.
Vorst Salomon, vorst Salomon,
Die fakkel brandt te fel.
Vorst Salomon, vorst Salomon,
Een vorst zoekt geen gezel.
Ik ben de koning Salomon,
Bij nacht zooals bij dag.
Gij zijt de donkre Sulamiet,
Gij liefde, en ik gezag.
Vorst Salomon, vorst Salomon,
Uwe oogen staan zoo stuur,
Vorst Salomon, vorst Salomon,
Mijn dijen voeren vuur.
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Gij zijt de donkre Sulamiet,
Wees vrouw voor uwen heer.
Gij zijt de donkre Sulamiet,
Hier leg ik 't purper neer.
Vorst Salomon, vorst Salomon,
Een koning heeft geen vrouw,
Hij kent enkel een koningin,
Zijn rijk alleen zijn trouw.
Gij zijt de donkre Sulamiet,
Uw schouders zijn zoo malsch.
Gij zijt de donkre Sulamiet,
Uw armen rond mijn hals.
Vorst Salomon, vorst Salomon,
Ik word zoo bang, zoo bang.
Vorst Salomon, vorst Salomon,
Hoe talmdet gij zoo lang.
Gij zijt de donkre Sulamiet,
De roos van Sharonland.
Gij zijt de donkre Sulamiet,
Uw borst bloeit in mijn hand.
Vorst Salomon, vorst Salomon,
Uw adem is een lied.
Vorst Salomon, vorst Salomon,
Mijn mónd en kust gij niet.
Gij zijt de donkre Sulamiet,
Een mond begrijpt te veel.
Gij zijt de donkre Sulamiet,
Streel mij als ik u streel.
Vorst Salomon, vorst Salomon,
Verdringt de vorst den man?
Vorst Salomon, vorst Salomon,
't Geef wien mij nemen kan.
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Gij zijt de donkre Sulamiet,
Mijn hoofd geraakt verward.
Gij zijt de donkre Sulamiet,
Gij grijpt mij naar het hart.
Vorst Salomon, vorst Salomon,
'k Wil sterven op uw borst,
Vorst Salomon, vorst Salomon,
Nog grooter man dan vorst.
Gij zijt de donkre Sulamiet,
Een vorst is nimmer naakt.
Gij zijt de donkre Sulamiet,
Gij hebt mijn hart geraakt.
Vorst Salomon, vorst Salomon,
Aanschouw mijn diepen nood.
Vorst Salomon, vorst Salomon,
Is liefde sterker dan de dood?
Gij zijt mijn donkre Sulamiet,
Aanschouw mijn diepen nood.
Gij zijt mijn donkre Sulamiet,
De liefde is sterker dan de dood.
FIRMIN VAN HECKE.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

586

Vriendschap
voor Raymond Brulez op zijn 50sten verjaardag.
Wij die gelooven in het schoone Niet
en daarom zeker zijn van onze perken,
de maat slaan bij voldaanheid en verdriet
en droomen, maar als 't moet zijn wel eens werken;
gezellen op de reis van nul tot nul,
tevreden om de kleinste decimalen,
nooit hakend naar een gunst, doch altijd gul
en steeds bereid om elk hart te vertalen, wij kennen het gewicht, den duur, den prijs
der zinnen en der vlinders die ze vingen;
geen enkel boek maakt ons nog larie wijs;
wij luistren slechts naar stil en zuiver zingen.
Brengt dan een dag ons samen hand in hand,
wat ouder en wat dichter bij 't verleden,
wij zijn bijeen in 't sober vaderland
van onzen troost en onze zekerheden.
K. JONCKHEERE.
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Lente te Gent
Nu deze stad ontwaakt in gevels en in straten,
in luchtjuweel en klank en pril kastanjegroen,
kunnen wij 't huis aan zee in het verleden verlaten
en denken dat we hier een nieuw examen doen.
We hebben ons vergist ginds in het land der kimmen,
de zee heeft veel te zwaar haar orgelspel gespeeld,
de misten over 't duin boetseerden te veel schimmen,
wij hebben 't hart te mild over elk schip verdeeld.
Hier in dit burgershuis met kelders als gewelven,
hier in de kromme straat met schaduw en geen licht,
hier in de stugge stad hervonden wij ons zelven,
hier waar ons niemand kent zien wij ons waar gezicht
De Leie laat bijtijds haar gore gassen wellen
en vloeit dan kalm en wijs langs oude gevels voort,
het Belfort komt voor elk het juiste uur vertellen,
en de Universiteit spreekt het onfeilbaar woord.
Nu deze stad ontwaakt hoeft niemand nog te droomen,
dit is het paradijs, hoe waren wij ginds dwaas.
Een wandelstok gekocht en vlug onder de boomen,
laten we burger zijn, voor alle spleen 't solaas!
K. JONCKHEERE.
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Kwetsuur
voor Mevrouw Cl. Leemans.
We hadden over bloemen en hun naam gesproken,
den geur aan klank gewikt: narcis, thym, marjolein;
van een jasmijn hieldt gij een broze twijg gebroken
en over uw gelaat lag warme avondschijn.
Doch plots zei één van ons iets over kinderkwalen.
Waarom? Wie vraagt waarom, als vrienden ondereen
in 't schemerlicht de zachte zetels naderhalen
en uiten wat men anders houdt voor zich alleen?
De bloem viel in uw schoot, gij gingt uw handen vouwen,
uw oogen werden smal, uw lippen beefden zeer.
Toen keken wij u aan, de mannen en de vrouwen,
want ieder kent zijn droom en ieder kent zijn zeer.
Het werd verwachtend stil. Op straat een ver gefluister,
het was alsof elk huis zijn eigen lot herdacht.
Gij zweegt, maar toen zag elk hoe gij in 't halve duister
een bleeke bloem onhandig aan uw oogen bracht.
K. JONCKHEERE.
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Een avond met Epicurus
Men moet geen epicurist zijn om van Epicurus te houden. Ik oefen mijn geluk aan
hem, zooals men het voeden kan aan vele anderen. Zoodat mijn onderhoud met
Epicurus slechts één van de tallooze is, welke men met jolijt en bate voeren kan.
Ik laat terzijde, dat hij op Samos geboren is, al verheft het mij reeds het gemoed,
hem een Griek te weten. Wie het hart op de rechte plaats draagt, verlangt naar ons
aller vaderland, en verlangen is reeds geluk.
Tot de school, die hij stichtte, liet hij de vrouwen en slaven toe. Dit verdient
zorgzaam overwogen te worden door wie zichzelf wil leeren kennen. Ik heb er mij
over ondervraagd.
Historici zullen vermoedelijk oordeelen, dat men daarin reeds een teeken van het
Grieksche verval kan ontwaren; doch daarmede zal ik mij niet inlaten. Ik wil het
voorloopig niet eenmaal aannemen.
Mijn gezelschap is meestal dit van mannen; men weet, hoe in vele bonden en
kringen de vrouwen niet gegeerd zijn. Iets ontbreekt er nochtans opdat mij deze
vriendenkringen volmaakt zouden lijken, te weten, vrouwen. Doch neen, en mijn
vrienden zullen het mij vergeven, mijn liefste gezelschap is één vrouw; desgevallend
twee vrouwen; of als er meerdere zijn, dan bij voorkeur zeer jonge - des jeunes filles
en fleurs - waarbij ik onopgemerkt in de schaduw
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kan blijven. Wat er van zij, ik kan eerst geheel mijzelf worden bij een vrouw. Honni
soit.
Indien ik ooit een philosophische school stichtte, waar tucht en de grootste vrijheid
zouden heerschen, dan zou ik het mijner onwaardig achten, er de vrouwen niet toe
te laten.
En de slaven. De slaafsche geest en ziel zijn geen kenmerk van wie men ten tijde
van Epicurus de slaven noemde, en van wie men thans tot de lagere standen rekent.
Zoo meenen het nochtans eenige uitstervende aristocraten en de moderne heerschende
klasse, die haar verstand naar haar inkomsten en naar de betalende studies van de
kinderen schat. Men moet wellicht zelf tot de hongerlijders hebben behoord om met
teederheid aan deze zoogezegde of voorloopige kleinen te denken. Er is meer vreugde
in mijn hart om een proletariër, die onbehendig philosopheert, dan om een rentenier
met rotsvaste principes.
Doch ook de tijd, waarin Epicurus leefde, is mij zeer lief: Griekenland in verval, den
dag na zijn grootste glorie. Het gaat aan zijn schoonste deugd, de democratie, ten
onder. De beste geesten onttrekken zich aan de zorg om den Staat, en Epicurus maant
aan, verborgen te leven. Welke fijne genieters en wijzen, stoïcijnen, sceptiekers,
epicuristen moeten daar in een vredige afzondering hebben gebloeid als wondere
planten. Maar aan hun afzondering en hun wonderlijken bloei ging Griekenland
steeds sneller ten onder. Ook is niet om het verval zelf deze tijd van de vierde eeuw
mij lief. Maar wel om twee bepaalde redenen. De eerste is van sentimenteelen aard.
Ik ben met een min of meer gelijkaardigen tijd vertrouwd, een tijd van rampen en
verval, waartegen men redding zoekt in alles wat den geest siert en het gemoed
versterkt; een tijd, waarin het individu zich uit den nood en de ontrafeling een leven
schept van persoonlijk heil en van een verfijning, waartoe rijzende tijden bij den
aanvang dikwijls geen gelegenheid laten, bezig als zij zijn aan een grootschen bouw,
waarvoor eenieder zich heeft in te schakelen als instrument. Men schimpe niet
lichtvaardig. Het was de tijd van het individu, toen zoo pas het Parthenon was
gebouwd. Doch dat het verval zoo snel en zoo onherroepelijk
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moest komen, het laat, bij de herinnering aan de vijfde eeuw, een smaak van bitter
spijt na.
En dit is de tweede reden van mijn liefde: dat ik droom, hoe de ondergang misschien
toch niet onafwendbaar had moeten zijn, zelfs niet onder de Romeinen, die toch hun
gevierde meesters in Griekenland nog zochten. Mijn dwaas verlangen roept als een
bezwering: Richt u weer op, Athene! Hoe had het kunnen worden, voor erfgenamen
in rechte lijn van een fortuin, waarvan wij nu nog rijk kunnen zijn! Mijn hart, en
trouwens mijn verstand, verzetten er zich tegen, dat Griekenlands verval zelf het
bewijs zou beteekenen van zijn onafwendbaarheid. En zoo betrek ik mijn droom op
mijn eigen geslacht. Veel van wat wij beminden zagen wij, anders dan in Griekenland,
nog vóór het tot bloei was gekomen, aan de ontbinding prijs gegeven. En omdat wij,
zooals in Griekenland, de advocaten zagen opdagen, trokken wij ons terug en richtten
ons behaaglijk in te midden van wat ons liever en wat op zichzelf ook schooner was
dan de straat en de Staat. Maar is er geen betere bezinning mogelijk? Is de weg verder,
mèt wat wij bezaten, afgesloten? Om deze hoop is mij mijn tijd lief.
Ik moet daar nog even bij stil houden. Het individualistische levensideaal van Epicurus
lokt mij aan. En ik zou er mij toe bekennen, indien de wereld als ‘een propere bal’
door het heelal draaide. Doch hoe kan ik rustig op mijzelf ingekeerd leven, wanneer
daar buiten om een beter leven wordt gestreden, zij het ook met vervaarlijke middelen?
En daar de maatschappij altijd aan het worden is, is geen hand en geen hoofd te veel.
Ik zou mij slaaf en gevangene achten, indien ik mijn woord niet mocht meespreken
in het algemeen bestel.
Belust op mijn innerlijk geluk en mijn innerlijke volmaking, en belust op de
volmaking van de wereld, tracht ik deze schijnbaar tegenstrijdige neigingen met
elkander te verzoenen.
Mijn geheele streven is er overigens op uit, iedere dualiteit, alle tegenstrijdigheden
in een harmonische eenheid op te lossen. Ik prijs het genot aan en de verzaking; ik
verhef mijn geest aan de zinnen, en mijn zinnen aan den geest;
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ik predik het geloof en tevens het ongeloof, God in den mensch en den mensch in
God.
En zoo, terwijl ik geen maatschappelijke veredeling zie buiten de individueele
verheffing van den mensch, zie ik het individu niet volmaakt indien hij niet helpt
gedaante geven aan de maatschappij.
Epicurus' moeder, Cherestrade, dreef bij de zieken de booze geesten uit, en haar zoon
blijkt haar daarbij te hebben vergezeld. Zoo leert men de bovennatuurlijke krachten
als natuurlijke erkennen.
Het is niet goed ons de duivelen en de engelen als onaantastbare spoken voor te
tooveren. Wij moeten ze te lijf kunnen gaan om er van te genezen. Zoo heeft een
priester er mij voor behoed, dat ik zijn godsdienst later zou haten, toen hij mij leerde,
dat vele verhalen niet in letterlijken zin dienden begrepen te worden. Het is onzin,
verklaarde hij, dat God zes dagen aan de schepping zou gelaboreerd hebben; dat de
slang haar spelletje met Eva zou gespeeld hebben; dat er een hel zou zijn met lekkende
vlammen. Op het oogenblik, dat ik niet enkel zijn godsdienst zou afvallen, maar er
tegen ten strijde trekken, bracht hij mij aldus God op aarde, zoodat ik hem kon zoeken.
De booze geesten? Zij waren Epicurus goed bekend. Hij had ze zien wijken voor
de spreuken van zijn moeder. Hoe zou hij, tijdens zijn verblijf te Athene, niet
argwanend hebben gestaan voor de mystiek van de platonische Academie, waar
Xenokrates den afkeer der zinnen predikte?
Toen Epicurus zich in 306 te Athene kwam vestigen, stichtte hij er zijn school, die
de ‘Tuin’ zou heeten. Al deze namen zijn mij lief: de Stoa, de Academie, de Peripatos,
de Tuin. Niet het minst in de kleine dingen heeft men van de Grieken te leeren. Zij
kwamen uit den chaos en gaven de dingen hun naam. Nu tracht men veeltijds chaos
te verwekken met den naam der dingen.
Maar deze man, die leerde verborgen te leven om gelukkig te zijn, omringde zich
met vrienden, zoowel opdat zijn leer niet zou verloren gaan voor komende geslachten,
als om op
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zijn beurt van hen te leeren. Want dit is de dubbele bate van een school. Wie slechts
onderwijst, dreigt in zijn wijsheid te verdorren en rabbi te worden. Men merkt het
aan velen van onze wijzen.
Waar is dan het verderfelijke individualisme van Epicurus? Zijn vaderland richtte
hem eerezuilen op. Honderden jaren na zijn dood wekte zijn voorbeeld nog geestdrift.
Hoevelen timmeren met luidruchtig gehamer aan den weg, die slechts puinhoopen
laten nog vóór zij gestorven zijn? Zal men dan niet liever den individualist Epicurus
uit naam van de gemeenschap loven?
Kort vóór hij in 270 aan een pijnlijke ziekte stierf, schreef hij aan zijn vriend
Idomeneus, dat alle lichamelijk lijden werd overwonnen door de herinnering aan
hun gedachtenwisselingen. Niet dat men gespaard blijft van rampen en pijn kenmerkt
den gelukkige, maar dat men ze uit eigen rijkdom en geestdrift steeds weer overwint.
Dat Epicurus zegt zonder leermeester te zijn geworden wat hij was, pleit niet tegen
zijn meesters, niet tegen Pamphiles en Nausiphanes en Demokritos. De mensch, dien
zij hielpen vormen, was echter Epicurus, en niet Aap, of Papegaai.
Wij hebben allen iets geleerd van onze professoren en onze lectuur. Maar leeraars
en voorgangers kunnen wij slechts eer bewijzen, door hen af te schudden nadat wij,
wat zij dienstigs voor ons hadden, in onze cellen hebben verwerkt.
Zullen wij spijtig zijn omdat er van de driehonderd rollen, die Epicurus schreef,
nagenoeg niets is bewaard? Wij kunnen aan het Epicurisme nog ons hart ophalen.
Beter zulk schrijverslot, dan dit van de schrijvers uit wier stapels bewaarde werken
geen stem opklinkt. Maar hoe blij zal ik zijn, als om een groote gave, indien nog een
rol mocht teruggevonden worden!
Wat zij ons meestal leeren, de professoren, blijft verre beneden wat zij ons zouden
kunnen bijbrengen. Eén had ik er ten minste, die geen haast had met zijn leerstof.
Terwijl ik de leerstof van alle anderen vergeten ben, herinner ik
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mij menige les van hem: dat twee plus twee niet immer vier uitmaakt; dat de domsten
onder de dommen degenen zijn, die niet weten dat zij niet weten; dat men op school
niet iets leeren moet, maar leeren leeren.
Zoo zei ook Epicurus' leerling Metrodor, dat men wijs kan zijn zonder ooit een
regel van Homeros gelezen te hebben. Denk eens aan. Alsof een origineel, een
revolutionnair, een grappenmaker nu vertellen zou, dat men iets in deze wereld
beteekenen kan zonder het doopsel, of de tafel van vermenigvuldiging, of de kennis
der verschillende automerken.
Dat Epicurus ook nog de rhetoriek en de dialectische haarklieverijen waardeloos
achtte, zal den gediplomeerden niet minder fatterig voorkomen.
Het vervult mij met schaamte, dat ik, als pasgeboren kind tegenover de
natuurwetenschap sta, die Epicurus als de grondslag van alle kennis beschouwde,
niet om er een flora van op te stellen of de sterren te meten, maar eenvoudig om zich
confortabel te voelen in het heelal. Wel blader ik af en toe in geleerde boeken, maar
de eerste vorming, en ik bedoel uitsluitend deze van de lagere school, of die men op
de lagere school zou kunnen verstrekken, ontbreekt mij, zooals ik de mathesis en de
geschiedenis nog moet ontdekken, nadat men mij, en honderdduizenden lotgenooten,
mijn ontvankelijken tijd heeft verspild op de schoolbanken, met zoo waardeloos als
onsamenhangend geklets over feiten. Een school, een school! Wij vragen een school
voor het leven, opdat wij ons niet van het allernoodigste zouden verstoken weten,
wanneer wij eenmaal onze dagen aan slafelijken arbeid moeten besteden.
Het boekje van Heinrich Schmidt, ‘Epikurs Philosophie der Lebensfreude’, dat ik
bij deze korte aanteekeningen volg, brengt mij nog voortdurend vreugden, buiten de
kennismaking met Epicurus om. Zoo vind ik er terloops dezen volzin van Locke
aangeteekend, die mij destijds door een dierbaren vriend werd geciteerd: ‘Nihil est
in intellectu, quod non fuerit in sensu’. Niets is in het verstand, dat niet eerst in de
zinnen was. En begaan om mijn eenheid vul ik weer aan: ‘En niets, dat ons de
zintuigen geven, heeft zin,
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wat niet eerst door den geest wordt verklaard.’ Maar een bladzijde verder bij Schmidt,
moet ik nogmaals ondervinden, dat anderen mij bij deze aanvulling zijn voor geweest,
en Goethe namelijk:
Den Sinnen hast du dann zu trauen,
Nichts Falsches lassen sie dich schauen,
Wenn dein Verstand dich wach erhält.

Alle erkenning komt ons van de zintuigen, leerde Epicurus, en niet onze zintuigen
bedriegen ons somtijds, doch het verstand, dat de zintuiglijke gewaarwordingen
verkeerd uitlegt.
Ik mag het wel, dat onze zintuigen aldus gerehabiliteerd worden, al was het maar
om tal van spoken en kwelbeelden, waarmede men ons Gods lieve wereld verduistert,
te verdrijven. Doch dit sluit geen voorkeur in voor de zintuiglijke waarneming boven
de redeneering. Zintuigen en verstand zijn niet te scheiden. Het bindmiddel ligt voor
de hand: het verstand, zooals de zintuigen, komen ons beide van onze lichamelijke
constitutie, wat niemand ooit zou durven ontkennen; en slechts dialectisch zijn zij
van elkander te scheiden. Indien wij den zetel van het verstand konden localiseeren,
zouden wij het ook een zintuig noemen.
De zintuigen leiden ons tot verkeerde voorstellingen, het verstand vergist zich:
derhalve wacht de epicurist er zich voor, zich over een waarheid uit te spreken.
Bij de meeste twisten om een oneenigheid, twist men om gelijk te halen, en maar
zelden om de waarheid te ontdekken. Wat heeft men er aan, gelijk te krijgen, als de
waarheid elders ligt? En nochtans zetten voortdurend menschen hun leven in, voor
wat slechts hun eigen, bedrieglijke, somtijds voorloopige waarheid is. Men moet
zeer de waarheid lief hebben, om liever verslagen te worden, dan in het gelijk te
worden gesteld over een leugen. Leer u door de waarheid te laten verslaan. Daar is
ontzaglijk veel ootmoed toe noodig. Maar een ootmoed waarover ge weldra trots zijt
als over een schoon kind van u.
De goden werden door Epicurus naar een tusschenwereldsche ruimte verwezen, waar
zij zich niet om ons tranendal
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bekommerden. De menschen konden hun daar een passende vereering wijden.
Mischien kan dit een elegante manier heeten, om zich van niet immer dienstbare
getuigen te bevrijden. Ik bedoel getuigen van de menschelijke onvolkomenheid. Zoo
kon Epicurus zichzelf met de menschelijke opvoeding belasten. Dat hij den goden
zulk eervol ontslag uit den actieven dienst verleende, zal wel niet uit een vromen zin
hebben voortgesproten; maar wellicht wilde hij er beroep kunnen op doen als op de
deus ex machina voor het geval, dat goddeloozen het te bont mochten maken. Of
voor het geval, dat men hem als een goddelooze zou aanklagen.
Maar toch, deze inter-wereldsche goden lijken mij een wat al te goedkoope fantasie.
De God van Spinoza, die evenmin om de verlossing van de menschen is begaan als
Epicurus' goden, is dan toch een grootscher schepping van den menschelijken geest.
Liever hoor ik Epicurus spreken van de stoffelijke ziel, die groeit, lijdt, slaapt,
dronken wordt en sterft met het lichaam. En als ik nog een onsterfelijke ziel noodig
heb, dan denk ik aan wat na mij verder groeit, uit mij, aan wat ik aan de wereld en
aan de menschen zal nalaten. Het geeft mij meer moed om te werken, en meer stouten
moed, dan dat ik mij bekreunen zou om een theatraal laatste oordeel over mijn
pekelzonden.
Zoolang wij leven, is de dood er niet; en als de dood er is, zijn wij er niet meer. En
Epicurus wil, dat wij uit dit vooruitzicht op de eeuwige rust troost zouden putten.
Want zoo wij het geluk niet meer kennen, dan kennen wij ook het verlangen er naar
niet meer.
Hier blijkt weer, wat ik de negatieve levenshouding van Epicurus zou noemen.
De tijd, waarin wij niet meer leven, zegt hij, beroert ons evenmin als de tijd, waarin
wij nog niet leefden. Zulk individualisme kwetst mijn zin voor de continuïteit van
het leven, ook al geef ik toe, dat deze continuïteit een zuivere geestesconstructie is.
Doch, dat ik heb geleefd maakt wel een onderscheid uit. En dat ik goed heb geleefd
kan een groot onderscheid maken voor de wereld. En dat ik enkel maar gelukkig heb
geleefd zal wellicht het
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geluk verhoogen van wie mij kenden, en van wie blij mijn herinnering zullen bewaren.
Zooals ik de leer huldig, dat men ook eenzaam handelen en denken moet alsof de
geheele wereld getuige was van ons doen en denken, wil ik mijn tijdelijk leven voeren
alsof ik voor de eeuwigheid leven zou.
De geheele ethiek van Epicurus is trouwens op zulke negatieve grondslagen gebouwd.
Gelukkig zijn beteekent hem niets anders dan bevrijd zijn van pijn, angst en zorg.
Doch neen, de brief aan Idomeneus, dien ik hooger heb vermeld, bewijst, dat, zoo
Epicurus zulke negatieve leer in theorie voorstond, hij in het practische leven pijn
en zorg mede tot geluk wist te verwerken. Daarboven uit, en uit het goede en het
kwade, dat het leven biedt, schept de wijze zich een verklaard en onomstootbaar
geluk.
Dat Epicurus het geluk grondvest op het genot van de zinnen, zullen hem slechts de
leugenaars en de onbewuste zelfbedriegers euvel duiden. Maar dat men het epicurisme
als een leer van de maag en de zinnen, van zwelgerijen en drinkgelagen heeft
uitgekreten, getuigt niet enkel van onbekendheid met Epicurus, wat vergeeflijk zou
zijn, maar van boosaardigheid. Een zeer middelmatig verstand kan reeds weten, dat
wie slechts een maag en een stel zintuigen is, geen leer van de levenskunst verbreidt.
Hij zwelgt en sterft. Zoo zwelgen en sterven millioenen, die Epicurus durven
verachten. Wat men op het oog heeft, wanneer men het epicurisme tot zulke leer
verlaagt, is een aanslag op onze zinnelijke genoegens, een aanslag op deze wereld.
Niet ter wille van den lichamelijken toestand prees Epicurus den lust der zinnen,
maar wel om de ziel tot vrede te brengen. Met hem geloof ik, dat de wellust der ziel
van een hooger gehalte is, niet anders van wezen, maar verschillend van graad, dan
deze van het lichaam. Doch ik verwijder mij van hem, wanneer hij beweert, dat de
onlust van de ziel pijnlijker is dan deze van het lichaam. Ik stel daar tegenover mijn
scala van lust en onlust:
De grootste lust is deze van de ziel;
de mindere lust is deze van het lichaam.
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De grootste onlust is deze van het lichaam;
de mindere onlust is deze van de ziel.

Uit zijn afkeer voor het gezinsleven en voor de politieke bedrijvigheid blijkt opnieuw,
dat Epicurus toch in een niet geringe mate negatief op het leven was ingesteld. Ik
betwist hem het recht daartoe niet. Maar ik reken mede tot mijn geluk, dat het
bijdragen zou tot het geluk van een maagschap, van een stad, van een staat, van een
wereld. Ik begoochel mij niet aan hol sociaal geklets. Gelukkig zijn op de wijze, dat
Epicurus het was, beteekent een dienstbetoon aan de menschen, zooals vele predikers
er geen bewijzen. Doch opdat men zich niet vergissen zou, wensch ik, terwijl ik de
levenswijze van Epicurus wil aanvaarden, er ook nog in klinkende woorden aan toe
te voegen, dat een positief geluk mede aan de wereld bouwt.
Een blik in Lucretius' werk zou hier passen. En wie een essay wenscht te schrijven
kan ook nagaan wat Epicurus' volgelingen en critici van zijn leer hebben gezegd.
Nietzsche bij voorbeeld. Vergis ik mij, wanneer ik zeg, dat Nietzsche eerst betrekkelijk
laat tot Epicurus is gekomen? Heeft hij niet in gepassioneerd jeugdwerk de
voorsocratische philosophen geroemd, niet onverdiend, voorwaar, maar al te zeer
toch ten koste van iemand als Epicurus, dien hij zelf, doch veel later, hoogelijk heeft
geprezen?
Ik verklaar mij tamelijk duidelijk dit ‘tijdsverschijnsel’. De Grieksche philosofen
zijn allen slechts door volwassen geesten te genieten. Maar in den bloei van de
trotsche jeugd moeten de gestrengheid van Thales en Anaximander, de majesteit van
Heraklitos, onovertrefbare voorbeelden toeschijnen. Eerst later, wanneer het leven
ons meer doorkneed heeft, worden wij rijp voor den evenmin breekbaren, maar
milderen Epicurus.
RAYMOND HERREMAN.
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Kachels
De eerste avond.
Het begon reeds donker te worden, met hier en daar aangaande lichtjes. De twee
auto's volgden elkaar door het platteland. In de eerste reden de zijnen; de tweede
werd bestuurd door Bunk, die getuige voor hem was geweest. Evelyn en Paul zaten
achterin, met elk één hand van elkaar ineengestrengeld onder de plaid.
- Goed samen, hé? zei ze met haar diepe stem.
Hij knikte. Dat ‘goed’ moest zoveel goeds betekenen, besproken tijdens hun
engagement. Vooral geen malle of verkeerde romantiek. Toch blonken hun ogen en
achter Bunk's geweldige rug kusten ze elkaar. Elkanders ‘kameraad lieveling’ wilden
ze zijn.
In de andere, grote stad was er nogal een gezoek naar het nieuwe huisje. De
boulvard glimmerde nat onder de straallichten van de wagen, en toen ze uitstapten
zat een hoge herfstwind in de bomen. Na het vereende uitpakken ontkurkte Paul de
bolsfles in de voorkamer, waar hij voortaan lekker teruggetrokken zou kunnen werken.
Ze vormde een suite met de achterkamer, ingericht als eet- en zitvertrek. Alles sober,
met zacht kaplicht, eventjes ouderwets. Er werd gezondheid gedronken.
- Dat warmt óp, meende Pipa, door zijn baard heen. De oude heer dorst inderdaad
zelden iets te genieten zonder daarbij een zachte verontschuldiging aan te voeren.
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- Zal ik nog even helpen voor de kachels? stelde Mams zorgzaam voor.
- Dank u, Ma, verweerde zich Evelyn opgewekt. Dat doe ik zo wel. Tante Mies
is geweest. Alles ligt klaar, ziet u maar!
Met hofmanuaal vouwde ze de schoorsteendeurtjes open. Daar stond het stoofje,
in de wandeling ‘duiveltje’ genaamd; het was gevuld, en op het deksel lag een doosje
waaruit bereid een lucifer stak.
- Prima van Tante, zei Paul warm, of hij de gloed al voelde.
Bij het gezamenlijke huisbezoekje bleek verder dat Tante de vulhaard in de
eetkamer reeds had aangemaakt. Hij stond smeulend, maar 't had de kou toch
gebroken.
In de keuken blonk het fornuisje dat Evelyn er als uitgerekend voor had kunnen
vinden. Mams mat het met prijzend oog: daar kreeg je kostelijk vuurwerk uit!
- Straks recht ik er nog iets fijns op an! glunderde Evelyn.
De slaapkamer was lichtblauw, met een goudsatijnen kaplamp en 't zwarte hout
van Evelyn's meisjeskamer. Het gezelschap bewonderde zwijgend. Pipa was kies op
het drempel-kleedje gebleven. Mams intresseerde zich biezonder voor de hangkast.
De jongens hadden zich in een zéér naieve houding gewerkt. Bunk prevelde discreet
dat er wel niks gezonder is als kouwe slaapkamers, ten minste als er maar één keer
een goed vuur op is geweest, bijvoorbeeld voor... een eerste nacht.
Paul beaamde met een weggelachen oogknip en bewoog zich naar de schoorsteen.
Ook een duiveltje, en Tante had blijkbaar gedacht als Bunk, want er was een smeultje
in.
Toen de auto's weer weg waren, klemde het echtpaar zich in elkaars armen.
- Veel succes, wenste hij haar met een warme gloed in zijn stem.
- Veel geluk, jongen... mijn màn! antwoordde ze innig.
Na de kus stelde ze voor dat hij zijn boekekast maar wat op orde zou brengen
terwijl zij àlle kachels (reeds lang vooruit had hij felle verlangens in die zin geuit)
zou doen gloeien en een leukigheid aanrechten. Maar dat wilde hij
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niet. Die eerste avond zouden ze samen opwerken, morgen kon dan de gezellige
twee-eenheid beginnen, van hij in zijn boeken en zij aan het huishoudentje.
- Neem jij 't keukenfornuis, terwijl ik Tante's vulkachel bijwerk, zei hij opgeruimd.
- Fijn, vond ze en vertrok met een huppeltje in de heup en nog een blij omknikje
in de deur.
Hij schoot zijn geklede jas uit, ledigde nog een bolsneut, en begon. Een halfuur
later ontmoetten ze elkaar op de gang, elk uit zijn werkplaats verjaagd door walm
en rook.
- 't Is van de schoorsteen, verklaarde hij. Als een huis zo lang leeg heeft gestaan!
Begrijp je waarom ik er zo op stond dat hier alles al 's flink zou branden voor onze
intree?
- Ja lieverd, en dat is ook gebeurd.
- Dat wil zeggen door Tante Mies, vandaag, eventjes.
- Maar we hebben zo weinig tijd gehad!
- Kom, klopte hij vergoelijkend op haar schouder, dat's nou voorbij. Laten we 't
eerst wat laten uitroken. Intussen werk jij de duivel op de slaapkamer op, en maak
ik die in de voorkamer an. Ja?
Een kus, een nieuwe harteknik, en beiden af. Op de blauwe slaapkamer met de
goudsatijnen kaplamp nam Evelyn eerst wat odeur om de rooklucht aan zich te
bestrijden, terwijl Paul in het salonnetje er de bolskruik nog eens op aankeek. Later
vonden nog herhaalde ontmoetingen op de gang plaats, door zwarte rook- en witte
ademwolken, als van kruisende reizigers, zij opstijgend uit de kelder, hij neerdalend
in de kelder, eerst glimlachend, dan zwijgend, en in al maar versnellend tempo, om
gelijkaardige redenen van papier, hout en afwisselende kolensoorten. Nog later een
bons en een gil boven. Paul de trappen op en Evelyn door rookgordijnen trappelend
om de languit over de planken vloer omgekukelde en uitgestrooide duivel.
- Die belazerde werklui van tegenwoordig! schreeuwde Paul, terwijl ze met hun
beiden het geval weer optoverden en het smeulende bocht er in. Heb jij ze dan niet
gecontroleerd, kind? voegde hij er zachter aan toe.
- Tante Mies had gezegd dat zij 't zou doen, zei Evelyn stil. Daarna vroeg ze, nogal
aarzelig, hoe of 't stond met de stoof benee in 't salonnetje.
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- Kan er geen gloed in krijgen, bromde Paul. Gedecideerd die schoorstenen! Hoe
laat is 't nou?
't Wekkerklokje in de eetkamer wees halfeen. Ze besloten het maar op te geven
voor die nacht.
- In zulke pakken kan je trouwens niet werken, meende Paul op hun
bruidskostumes.
Ze aten koud, maar lekker, met het meegekregen kruikje wijn, en een fijne sigaret
na. ‘Bolero’ op de gramofoon schonk een zuidelijke warmte-illusie, maar als ze dan
praatten kwam daar weer het witte Noorden uit hun monden wolken. In bed trokken
ze maar alles over zich heen, tot over hun hoofd, en daar werd het ten slotte passend
en heerlijk warm.

De tweede dag.
- Blijf nog wat, lieverd, had Evelyn gezegd, ik roep je dadelijk als 't alles klaar is.
En Paul was weer ingesoesd. Om en bij elven begon hij toch weer uit zichzelf
bewust aan te knopen met de daagse realiteit: vrij opgewonden, vrij vreemde geluiden
in huis, gestommel, geklop, geloop, 't slaan van de huisdeur. Hij kleedde zich aan
en liep naar beneden. Evelyn keek verdrietig van 't fornuis op.
- Kom, zei hij heldhaftig, wij zullen 's saam aanpakken, kindje. Bij 't leger, op de
schoolbatterij, heb ik 't van weerbarstiger kachels als die gewonnen. We krijgen dan
wel morgen een normaal ontbijt.
En ze togen aan 't werk. Eerst aan 't fornuis, en toen dat maar niet aanwou, aan de
vulhaard in de eet-zitkamer, en toen die ook niet aanwou, maar weer aan 't
keukenfornuisje. Waren 't wel de schoorstenen? Paul vestigde nu zijn groeiende
nijdigheid op 't hout. Belazerd hout, bepaald te dik, véél te dik gekloofd! In de kelder,
op zoek naar een kapmes. Evelyn wees schromig naar een groentehakmes, dat ze
blijkbaar al had gehanteerd die morgen.
- Dàt? viel Paul uit. Hebbe ze je dàt meegegeven? Kan je niks mee beginnen en
heb je al mooi geschaard!
Dan toch maar hout gekloofd met het groentemes. Geen kapblok, geen zitbankje,
na vijf minuten dodelijke steken in je lendenen van de belazerde houding! En 't
hakhout wou
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ook geen vlam happen. Natuurlijk veel te vochtig. Bepaald nàt zelfs. Wie of zich
nou dàt had laten aansmeren? Ook al Tante Mies? Geen droger turven meer benee?
Helemaal géén hout meer benee? Dat was dus ook weer 's alles wat ze van hààr kant
had meegekregen? En dan was ze er al vanmorgen gaan kopen in de buurt, gaan
afsméken, want 't was Zondag?!
Ze stond al weer met haar handtasje klaar en liep onopgekleed naar buiten. Een
kwartiertje later kwam ze met een half dozijn stukke lijsterandjes af, die ze van een
barmhartige werkman had gekregen. Maar 't wou ook niet branden. De kolen dus,
die belazerde kolen, die hij toch had besteld en die zij dan niet had kunnen bekomen;
in de plaats daarvan was ze stilletjes dit malle, complexe hoopje gaan afschooien,
op een onweersavond net voor hun huwelijk, bij een meelijdende kennis van hèm
natuurlijk! Zó had haar thuis hun in alles en alles laten stikken! Stikken. Ze weenden
en hoestten van de rook en de opwinding. Nou, dan maar geen gekookt eten vandaag.
Gas was er natuurlijk ook nog altijd niet, vanwege de na-oorlog en de lui die liever
politiekten dan te werken. En 't electrische stelletje, dat hij zo had beklemd, had haar
mooie kant vanzelf ook van hun uitzetlijstje gemoffeld.
Ze zaten in de eetkamer, aan de mooie tafel. Halfdrie op het wekkerklokje. Voor
het tuinraam waaiende boompjes en een waterzonnetje dat hij nooit van zijn leven
meer zou vergeten, dat wist hij. Meelijden voor het meisje naast hem, met haar
donkere wanhoopsogen. Maar woede om al die belazerdheid. Hij die eens mooi zou
kunnen werken! Koud blikkevlees, koud bier, witte ademwolken van zijn hete borst
die weer pijn deed. Hij had de smoor in, ja! Bespottelijk schilderij: hij in zijn
kamerjapon, met zijn dikke wollen halsdoek tweemaal om, en zijn enorme Russische
kleppet tot over zijn oren; en zij als een Gitanaatje, warrehaar, vegen overal, en een
paar nog beste hertsleren handschoenen geofferd voor dit knoeiwerk. En dàt voor
hun hu-we-lijks-zon-dag! Zijn woede ging in ellende over. Hij snikte droog. Hun
vuile handen klemden elkaar. Lieveling, lieveling, wààr had hij dit verdiend - hij
altijd zo royaal geweest voor jan-en-alleman! Hij zo vol innigheid en hààr, zijn kind,
nou zo moeten toegrauwen!
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- Rust nu wat, wil je? stelde ze zacht voor.
- Ja, slapen, een paar uur niet meer denken!...
Toen 't al duister begon te worden, wekte hen een trekbelletje.
- Maken we open? schrok ze en richtte zich verward op. Niemand kent toch ons
adres. We hebben 't zo zorgvuldig verzwegen!
- Och, ga maar 's horen wie 't is. Maar in principe kunnen ze allen stikken.
't Waren Mams en Pipa en de jongens. 's Middags hadden die zó aan hun gedacht.
En Pipa, anders zo honkvast, had zélf voorgesteld maar in de wagen te stappen en
eens te lopen kijken in de andere stad. Paul en Evelyn voelden zich eerst wat
beschaamd, maar toen kregen ze 't zo warm binnenin. En voor de buitenwarmte werd
ook gezorgd. Mams ging het fornuisje beheersen, Pipa blies met naturalistengeduld
een mooie vlam in de vulhaard, en de jongens maakten de duivels schoon, die nu
wel overbodig waren. Intussen verzorgde Evelyn de door Hogerhand gezonden gasten
met lekkers, en Paul deed insgelijks met een voortzetting der bolskruik na. De oude
heer, zeer kachelblijde, dronk ditkeer zonder verontschuldiging en aanvaardde zelfs
een sigaret, die zo leuk stond op zijn baardhaar.
Die nacht sliepen Paul en Evelyn met hun hoofd boven dek, na al hun
toekomstplannen weer rechtop te hebben gezet.

's Anderen daags
waren echter weer al de kachels uit. Maar niet in Paul en Evelyn. Het goede bezoekje
werkte nog na, moreel en calorisch. Paul moest die dag uit voor bezoeken; de
vulkachel kon dus wel met rust worden gelaten tot 's avonds. 's Middags was het
keukenfornuis echter nog niet brandende. Evelyn had het al een paar keren aan 't
smeulen kunnen krijgen, maar onvoldoend voor een warm etentje. En 's avonds begon
opnieuw de eendrachtelijke knoei aan de vulhaard, met lichtjes van hoop, een
roet-en-tranengezicht van Evelyn en een lange, hese, deinende uiteenzetting van
Paul.
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Dinsdags
kwam, zeer telepathisch, Mams weer eens reddend over uit de andere stad, met een
kist droge turven, en een voorstel. Haar gewone, beproefde intuïtie had haar voeling
gegeven van de toestand, en nu kwam ze om eens gedurende die week met Evelyn
saam op te werken - kwestie maar van die er in te helpen en 't huisje vlot te krijgen.
Paul moest zolang maar weer naar Pipa en de jongens toe, met zijn boeken en zijn
achterstand. Eerst wilde hij niet - hij vond het min Evelyn alleen te laten:
moeilijkheden mochten hun toch niet scheiden, maar moesten hun wel integendeel
nog sterker binden. Dat was toch de zin van alle, en zeker van hùn huwelijk. Ook
Evelyn keek somber, maar ze moesten de redelijkheid van Mams' voorstel inzien,
en Paul ging.

De week daarop.
Na het gezellige weekeind dat ze allen saam in het huis van de oude heer hadden
doorgebracht, tremden Paul en Evelyn 's Maandags weer naar de andere stad, voor
een nieuw begin. Het begon slecht. 's Middags koud eten en 's avonds een halfwarme
onherkenbaarheid, ten einde raad en gauw-gauw klaargestoofd op het intussen met
Mams aangeschafte electrische stelletje. Maar daarna begon het los te lopen: een
paar dagen vulkachel-, en dagelijks een paar uren fornuissucces. Het kostte nog heel
veel moeite en moed, grote kunst, kleine listen en eindeloze waakzaamheden, maar
er waren enkele verrukkelijke maaltijdjes, waarbij Evelyn blijk gaf van zeer
onvermoede talenten. Tussenin kon Paul al wat werken, en Evelyn joedelde
verrukkingsliedjes bij elk nieuw succesje. De toekomstplannen stonden weer in de
bot.

Hun derde week.
Begon weer niet alleen slecht, maar blééf ook slecht. Er was weer geen droog hout
meer. Evelyn had er wel wat uitgewarmd, in de oven van het fornuisje, maar niet
voldoend en niet genoeg. Het papier was ook plotseling op en de kolen
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weer uit de tegenmijn. Het fornuis, de vulhaard, de stoven - overal zat de koude-dood
hun tegen en uit te grinniken. Het werd een nacht- en dagmerrie. Geen van beiden
had zich nog in dagen gewassen. Hun neuzen zaten vol stof. Vingers het smeulende
bocht. Hun neuzen zaten vol stof. Vingers roet allerwegen. Paul had manuscripten
verbrand. Evelyn (met de heuse houtbijl tans, ook al gekocht tijdens de
week-met-Mams) had stiekem haar broodplank geofferd, daarna haar strijkplank, tot
Paul er achter kwam en haar voor belazerde meid had gescholden precies op 't
ogenblik toen er ook een mooie stoel op verdwijnenspunt stond. Aan de huisdeur
kwamen ze niet meer; schelletjes werden niet eens gehoord. Ze aten koude leeftocht,
smakeloos, werktuiglijk, waar zij totale verstopping en hij buikloop van kreeg. Sliepen
onuitgekleed in bed, met de vloerkleedjes nog toe boven op het dekbed. En spraken
niet meer. Evelyn dorst niet meer. Paul kon niet meer en wou niet meer. Het enige
dat nog over hun droge, barstige lippen kwam was: ‘hout’, ‘nat’ en ‘uit’! Ze zwoegden
uren achtereen, zaten dan sprakeloos, verslagen over elkaar, en begonnen opnieuw,
met een soort van hondsdolheid. Hun handen beefden, deden 't alles al verkeerder
en verkeerder; sleutels dicht die open moesten zijn, roosters omgekeerd in plaats van
recht, ze hadden een half doosje lucifers nodig om één prop papier aan te steken ten slotte waren ze helemaal verdwaasd, goten eerst de kolen in de kachel, dan 't
hout, en stopten 't papier bovenop, zonder het te merken.
's Nachts klampte ze zich soms gillend in zijn armen:
- Paul, Paul, het brandt, 't fornuis, zie de vlammen naar me likken!
- Nee, hoestte hij terug in zijn halve slaap, de vulhaard is uit en raakt nooit weer
an!
Waarop zij weer slap uit zijn armen viel en doorsliep.
Boeken had hij niet meer open gedaan, maar elke morgen zei hij hardop een cijfer:
het aantal bladzijs van zijn achterstand.
Ze begreep het verwijt want ze hechtte een gelijk belang aan zijn werk, en telkens
had ze een zenuwtrekking om haar linkermondhoek, als na een kaakslag.
Op een avond zaten ze saam in het salonnetje - zijn
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‘werk’ kamer! Zij heel bleek onder de groezele wolken op haar gezicht, haar nagels
gescheurd en vol vuil, haar lippen zoor en met een bloedbarst. Ogen van een
vertwijfeld dier. Ze kon dat zwijgen van hem, die grim om zijn dungeknepen mond,
zijn koppig omlaag gerichte blik niet meer uitstaan - 't was om dol te worden!
- Paul, probeerde ze beverig.
Hij zag zichzelf zitten, in zijn sloffige kamerjas, zijn dikke wollen halsdoek dubbel
om, en met zijn enorme Russische kleppet op. Bespottelijk lelijk wist hij die. Eerst
had hij hem om 't lachertje opgezet en voor de warmte en Evelyn had het zo grappig
gevonden. Maar nu was 't een zinnebeeld, een protest, een wapen geworden. Op deze
belazerde boel paste alleen en volkomen deze narrekap. Evelyn had te veel gehouden
van ‘mooie’ dingen. Genoeg esthetiek, de tijd was nu aan de ethica. Ze moest hem
nu maar eens leren te zien zó, proletarisch. Die pet was de straf voor haar romantisme,
en hij hield hem op, nijdig, uitdagend, tot over zijn oren, boven zijn afgevallen,
ongeschoren gezicht, zijn obstinaat omlaag gerichte blik en zijn dichtgenaaide mond.
- Paul...! Doe niet zo verder. Je hebt je eerst zo moe geschreeuwd op je borst, en
je weet dat je niet mag!
- Dus, als ik, hoest - hij hoestte inderdaad, met een lelijk geluid op zijn borst - is
dat mijn schuld?
- Nee, nee, 't is natuurlijk van de kou en ik begrijp dat je 't alles hebt willen zeggen,
hebt moeten zeggen. Maar je zwijgen nu is ook zo vreselijk. Je bent nog zo boos. Ik
hoor maar altijd nog je belazerd, belazerd, belazerd! Paul! Ik doe toch àlles wat ik
kàn?...
Hij sloeg zijn blik op, eindelijk, maar 't was of hij haar een messteek wilde
toebrengen.
- Dat is 't juist. Je kàn niks. Je hebt geen handen aan je lichaam, maar vinnen. 't
Zijn de schoorstenen niet, of 't hout, of de kolen. 't Zijn je handen, en je verstand. Je
hebt voor geen bal huishoudelijk inzicht, al heb je me dat nog zo anders voorgegeurd
vroeger. Ik zeg niet dat je mala fide was, maar je strikt je altijd zelf met woorden.
Met een muis zijn jullie tevreden, maar vraag je niks wezenlijks of de gewoonste
kleinigheid wordt een berg in jullie ogen!
- ‘Jullie’, Paul!?
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- Ja, jullie, jullie gestudeerde meisjes van tegenwoordig. Ik lach jullie geleerdheid
uit en spuw er op. 't Is net al zo'n muis. Woorden kennen jullie, geleerdige woorden,
dikke woorden en listige woorden, smeerpoeswoorden, Freud en consorten.
Wetenschap van en voor abnormalen. Statistieken, curven, complexen. Zielloos
uiteengerafeld, analysetjes op papier en met een lekker straalvuur in je rug, jà - maar
iets opbouwen, met je kop en met je fikken èn met je ziel, als een volledig en
evenwichtig mens, nee, dank je wel, niks niemendal! Heus, in de ouderwetse tijd
was het wàt anders. Zie mijn Tine, mijn heerlijke Tine van Berken. Die was ook
gestudeerd, maar om een vrouw te worden én toch een kind te blijven. Maar dat
vinden jullie nou naief, hé? - jullie houden meer van vadsigheid, van schijntjes en
prikkeltjes. Maar ik speel geen listen met woordjes, voor mij is ja nog altijd ja en
nee nee en niet een handige tussenbeidigheid, en ik zeg je, en heel die oorlog is er
je gewoonste uitbraaksel van, dat we in een belazerde, een decadente, een
verhoereerde eeuw leven!
- Paul! protesteerde ze achter haar handen - dat wóórd!
Hij haalde zijn schouders op en ging de bolsfles zoeken in de boekekast. Beverig
schonk hij zich een borrel in.
- Nou, zei hij iets zachter, je weet wel dat het niet tegen jou is, maar tegen de zààk,
tegen de toestand en tegen die je hebben bedorven. Tegen je belazerde thuis, dat niets
dan wind is en bedrog. Rotverkeerd hebben ze je opgevoed. Nooit iets degelijks
geleerd, en móóie raad gegeven: kookseltjes maken mocht je eventueel nog wel,
maar wassen en schoonmaken voor ons - denk eens an! Waar zouden jullie mooie
handjes blijven? Goed genoeg voor 't meissie, hé? Alsof er godverdomme twee
soorten van mensen werden geschapen: de ene goed genoeg om de slaaf van de ander
te zijn, die zich mag permitteren grenzeloos niemendal te zijn! Met wat een vorst
dacht dan je thuis dat ze je gingen trouwen? Maar dan had heus de bruidsschat wat
minder krimpig moeten zijn, kindje!
- Zwijg, Paul, in Gods naam! Je hebt van de bols gedronken, straks schreeuw je
je borst nog helemaal kapot.
- Zwijgen, omdat ik bolstaal zou kunnen kletsen? Maar
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jullie vinden dat toch ook wel leuk, of niet? Dat pàst toch in je bar-cultuur, hé:
muilverf, teekroegjes, hysterie-deunen, en sigaretten, en negergedans, en dan bols,
als de andere prikkeltjes verflauwd zijn? Nur noch durch überspitzte Mittel reizbar.
Weet je soms waarvan dat de definitie is? Nee? In je dictaten heb je dat natuurlijk
niet, maar 't staat wel te vinden in een gezond woordeboek voor gewone stervelingen:
van ‘entnervt’, de-ca-dent! Nee, ik drink bols omdat ik 't koud heb, omdat ik ziek
ben, en dat door jullie schuld. En ik weet nog ijselijk helder wat ik zeg: ik zeg dat
jullie Zarah Leander de plee diende te schrobben, dat jullie Charles Boyer een schouwe
smiecht is, dat de negen tiende van je moderne literatuur met Huxley en andere
zwammen aan het hoofd op de brandstapel moesten! Je bent het medeplichtige
slachtoffer van die allen. De film maakt de mensen kapot. Vroeger was de film
‘heroisch’ - dat wil zeggen dat de intrige bestond in een heldhaftig gevecht tussen
goed en kwaad en dat het edele het van het boze won. Tegenwoordig mengen ze
goed en kwaad dooreen aan de twee kanten tot je dubbelzinnigste poespas, en de
strijd blijft onbeslist. Dat heten ze dan ‘realisme’. Pourrisme, noem ik het! De mens
vleien en kittelen in zijn laagste. En jullie lopen tegenwoordig ook anders naar de
bioscoop als wij vroeger. Voor ons was 't Zondagskost, een verbeeldingsslipper, een
fééstelijkheid. Voor jullie is 't al niet veel meer als een plee-gang, een door-de-weekse
behoefte. En jullie slikken alles wat je voorgelogen krijgt: Amerika - dat zijn showgirls
en snorretjeshelden en Hollywoodintérieurs, luxe-flats en dat moderne kamertjessoort
met een luchtje er an dat ‘studio’ heet en waar notabene alles behalve gestudeerd
wordt! Alle normen keren jullie om: naaktloperij dàt is gezondheid en die niet meedoet
heeft complexen; geen hygiëne zonder het onmisbare geurwater en 't zijn tans de
abnormalen als ik die nog stoelgang hebben zonder psyllium! Het gewone,
eenvoudige, heerlijk zuur verdiende, dat kunnen jullie niet meer genieten; 't moet
alles ‘mooi’ en vooral pasklaar en makkelijk zijn voor jullie, als op de film. Leven
van uit een fauteuil, en een zalig geestesduister over de rest. En de kleine man aapt
het je precies na. Begrijp je nu de oorlog? Want voor zo'n fantasieleven van luie
bliksem is gèld nodig, en daarvoor hollen
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ze tans hun ziel te verkopen. Belazerd dom en arm zijn jullie met je angst voor ‘vuil’
werk! Was je heus ‘intellectueel’, dat is een wèrker, een kathalzer met zijn kop, dan
zou je weten hoe ook dàt een keuken is, maar als alle keuken diep en hoog en schoon
van loon, als je géést maar die stof doorlicht! Maar waar zouden jullie geest halen?
Uit je romans? Nee zeg! Ik zal niet beweren (al denk ik van wel) dat de vroegere
mens alle deugden had die jullie ontbreken, maar hij was toch in dié zin zoveel beter,
dat hij ten minste in zijn boeken nog zekere idealen respecteerde die als voorbeelden
moesten blijven gelden. Nu hebben jullie je cynisme - je ‘eerlijkheid’ heten jullie
dat - zover gedreven dat jullie zelfs in je literatuur die behoorlijkheid de bons hebben
gegeven. De ouden waren ‘hypocriet’, dus maar vivat lady Chatterley! Dat snol! Op
de mutserd moesten ze met jullie boeken, en d'r schrijvers hangen. En hangen jullie
hóógleraren - hooggerezen bij gebrek aan poids en vanwege de gisting van hun
rottigheid! - jullie gesyfiliseerde nietsnutten van proffen, die hun leerlingen 't hoofd
volgonzen met dubbelzinnig bocht en op teetjes noden en God weet waar elders nog,
allemaal voor d'r mooie snoet natuurlijk, en jullie dwepen of scharrelen maar mee,
of 't moest ook al uit carrièrisme zijn, mooie podiumcommunisten!
Ze sidderde als onder een regen zweepslagen.
- Zwijg, Paul, gilde ze smekend, zwijg nou toch! Altijd weer dat verleden, altijd
weer de hele keten van verwijten. Ik dacht dat we hem samen hadden gebroken, en
je ziet, bij de eerste gelegenheid, haal je weer alles op! Geen schakel ontbreekt er!
En altijd maar zwaarder, of je me wou verpletteren. En dat allemaal om kàchels...
Hij zat moe achterover, met stekende ogen onder zijn kleppet.
- Het verleden roep ik niet op. Het is er, het is er nóg altijd. Het wreekt zich, en
wij betalen, tot we vrijgekocht zullen zijn. En dat allemaal om kachels, inderdaad.
Omdat we moeten leren wat voor belangrijke dingen kachels zijn, ook moreel en
geestelijk. Ik kan ze ook niet aankrijgen, maar geef toe dat ze volgens een oude,
redelijke en beproefde werkverdeling, meer tot jouw gebied horen als tot het mijne.
En jij hebt ze, ook geestelijk, nog niet overwonnen. Want
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jou doen ze aan mijn liefde twijfelen, dan wanneer ik weer en feller dan ooit van ze
heb geleerd hoe groot en goed of mijn liefde voor jou is, en dus hoe hàrd, want ik
wens je te worden tot mijn beste, ook voor mijzelf voorbeeldige kameraad, en ik durf
het je te zeggen!
- Luister..., afgemat richtte ze haar hoofd weer naar hem op, ga nog voor een paar
dagen naar huis. Daar zal je 't warm hebben en kunnen werken. Ik zal ditkeer heel
alleen blijven en me kunnen oefenen. Nu verlammen je boosheid en mijn bangheid
me. Ik zàl 't kunnen, ik zweer het je. Toe, doe het!
- Nee, zei hij, néé, ik ga niet meer van je weg, al moesten we hier saam verrekken.
Dàt is liefhebben en getrouwd zijn. Niet alleen in en voor de pleiziertjes, 't leven is
géén dansfeest, maar wij zijn elkaars lot, Evelyn. Als ik ooit moest weggaan is mijn
werk toch kapot. Ik kan dus net zo goed blijven.
- Allemaal om kachels... wilde ze weer als werktuiglijk beginnen te jammeren.
Maar de tranen in zijn ogen en keel schoten opeens in de kook; hij was overeind
gesprongen en siste:
- Ja en nee, als je dat nou nog niet beethebt! Maar ik zal 't je niet weer herhalen.
De tijden van het uren en uren achtereen met woorden klungelen zijn voorbij. Vooruit,
snij nou uit! Naar bed!
Ze bleef zitten en had haar hoofd iets achterovergeheven. Ze keek nu met grote
ogen in de zijne, en voor de allereerste maal schitterde nu ook boosheid in de hare.
- Gebruik je zulk een toon tot mij? Ga je me nu ook bevélen?
Was het tartend gezegd? Voor hij 't recht wist had hij haar reeds een slag in haar
gezicht gegeven. Wit, zwart én rood zag het tans. Maar haar blik was weer gedoofd.
- Godverdomme, schreeuwde hij, ga ik nu ook nog moeten véchten tégen je? Van
niks ga je nu ook mijn vijand worden?
- Niks ben ik dus voor jou..., zei ze effen, zonder haar blik op te lichten... Niks,
inderdaad. Dwaas, lomp, en slecht toe... En nu heb je me ook geslagen... en dat
allemaal om ka-achels... om kàààchels...
Daar was de klaagtoon weer, het geteem, de muur van
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onbegrip, waartegen hij zijn hoofd en hart stuksloeg. Hij greep haar bij haar schouders
en schudde haar razend door mekaar.
- Begin je weer in een kringetje te zeuren als je moeder? En je martelaresrolletje
te spelen, tegenover mij, die brutale aap? Ik schreeuw je toe dat ik van je hou, en hoe
hard, in de twee betekenissen van dat woord, die ten slotte op 'tzelfde neerkomen,
en dat je kern, je binnenste binnenwerk goed is, want anders zou ik toch niet zo van
je kunnen en blijven houden, en dat we die kern wel saam zullen ontbolsteren, zoals
we dat vroeger al zijn afgesproken! Hoor je dan niet? Kan je je oogschelen niet
oplichten? Zit je daar weer als dat beeld van ellende van vroeger, stuk onbegrip, of
is dàt je manier van verzet en opstand tegen me? Filmgezicht, ingebeelde intellectuele,
treuzel in alles, slofhak, belazerde, belazerde meid!... Ga je godvergodverdomme je
kop opheffen, en spreken... spréken, zeg ik??!!
Maar ze lichtte hem niet meer op en er kwam geen geluid meer over haar lippen
dan een krakend gereutel... Want van haar schouders waren zijn vuisten naar haar
kin gegaan, haar weerbarstige kin, en dan naar haar keel, haar weke, weke keel... Ze
streefde niet tegen, ze slipte ook niet weg. Dood zat ze daar nog rechtop, met gesloten
ogen, in zichzelf gekeerd, het bééld, de vroùw!... Rillend ging hij zijn pistool zoeken.

's Anderen daags.
Omtrent acht uur kwam ze hem wekken.
- Paul, zei ze zacht en streek met haar hand door zijn haar.
Hij hield zijn ogen gesloten, maar er achter was het zo licht geworden. Ze moest
de gouden lamp hebben opgedraaid op de blauwe kamer. En ook in haar stem,
niettegenstaande die als rouwende zachtheid, lag er iets omkapt gouds en vreugdigs.
Hij tastte naar haar handen en dwong haar even tot zitten.
- Ik heb ijselijk gedroomd, zei hij. Vergeef me mijn grofheid van gisteren.
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- Vergeef me dat ik stout ben geweest, prevelde ze en kuste zijn handen.
Maar hij draaide die onmiddellijk om en kuste de hare. Toen wipte ze weg.
- Kom gauw, zei ze nog, weer met dat goudene in haar stem:
- De kachels zijn geestelijk overwonnen, besloot hij bij zichzelf, terwijl hij zich
aankleedde. Welke boel ik benee ook vind, 't kan ons niet meer schelen! Ik kleed me
Siberisch en zàl werken vandaag. En lief zijn.
Maar in de deur van de eetkamer bleef hij verrast staan: de vulhaard brandde
heerlijk en alles was zo schoon. Evelyn stond achter de uitnodigend gedekte
ontbijttafel stilletjes te glunderen, maar voor hij iets kon zeggen was ze hem voorbij
en naar de keuken gelopen. Hij volgde haar. Het fornuisje gloeide, het vaatwerk was
opgeruimd, het middageten stond al op 't vuur, naast de gezellig pruttelende wasketel
die een frisse zeeplucht verspreidde.
- Maar Evelyn, juichte hij, hoe heb je dat...?
Ze balde haar vuisten en stak ze hem toe.
- Aanpakken, zei ze, je had gelijk, kameraad-lieveling!
Hij kuste die handen, die week en tegelijk hard waren geworden.
- We zullen 't Fred goéd leren, voegde ze er fluisterend aan toe.
- Fred? vroeg hij, zijn hoofd oprichtend.
Ze trok hem naar zich toe, en bracht stil zijn hand op haar buik.
- Frédérique! begreep hij opeens en klemde haar in zijn armen. Ja!...
Toen voegde hij er nog peinzend aan toe:
- Ik heb ook een nieuwe naam voor jou. Dat diminutief kan nu wel van Evelyn af,
of niet? Wat zou je denken van Eve? Je bent nu toch mijn vrouw?
JOHAN DAISNE.
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Onze kleine dode
De klok is de tikkende gezellin van de stilte. Af en toe verschuiven de kolen ritselend
in de vulkachel en de suizende vlammen zingen zacht binnen de verlakte wanden.
Een enkele maal hoor ik stappen en stemmen buiten. Alles is goed nu. Zelfs de
herinneringen worden gemilderd door de goedheid van deze avond.
Ik zou nu willen spreken over Anneke. Ongeveer vier maanden heeft zij bij ons
vertoefd. Zij kwam op een nacht. 's Morgens bij het wekken zei moeder: ‘Karlien
heeft een kindje.’ Karlien, ze was nog niet lang getrouwd... Een kindje... Hoe was
dat zo ineens gekomen? Aan het ontbijt scheen moeder niet te begrijpen wat ik weten
wilde. Zij schoof mij een boterham toe: ‘Eet vlug, dan moogt ge gaan kijken.’
Karlien lag nog in bed. Zij was niet de Karlien van andere dagen. Zij lachte mij
genegen toe en toonde haar kind. Ik streelde de kleine vuisten en mocht een wangetje
zoenen. Terwijl ik naar het dichte zwarte haar stond te kijken, zei Karlien: ‘Het zal
Anneke heten.’ Geen ogenblik had ik aan het geslacht van dit kleine wezen gedacht.
Het was een meisje. Karlien had een jongen gewild, zei moeder. Ik zocht op Karlien's
gezicht naar de teleurstelling, doch vond er alleen een onbekende innigheid. Iets
onzegbaars lichtte in haar ogen, mij zeer vreemd, daar ik het nooit tevoren bij mijn
zuster gemerkt had. Anneke vermocht het de mensen tot iets onherkenbaars te
veranderen.
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Eenige dagen later vroeg moeder of ik niet liever Karlien wilde helpen dan naar
school te gaan. Ik deed het vierde jaar lager onderwijs. De school bezat voor mij
geen bekoring. En bij mijn zuster had ik Anneke...
Ik deed boodschappen, schilde aardappelen en spoelde het eetgerei. Karlien zong
oude liederen, dezelfde die moeders en grootmoeders jeugd bewoond hadden. Karlien
kweelde deze zwaarmoedige romancen op een blij-luchtige toon. Zij vermocht het
zulke nare dingen te laten horen als: ‘Mager en bleek, gans afgemat, onder de
liefdesmart!’ en te blijven glimlachen. Zelfs de gruwelijkste geschiedenissen, erfenis
van ouders op kinderen, kregen haar niet klein. Zij speelde met haar kind en bleef
verre van alle andere gemoedsberoeringen.
Anneke was een wonderlijk iets. Iedere dag deed ik met haar een wandeling. Zij
rustte op mijn linkerarm, terwijl de rechter om haar heenspande. Licht was Anneke,
licht en schoon. Zij lag mij met haar donkere ogen aan te kijken, zo verstandig scheen
het, alsof zij in zich zelf ontraadselen kon wat het was, dat hoofd boven haar met de
sluikverwarde haren. Als ze mijn beeld lang genoeg zo diep-ernstig in zich opgenomen
had, begon ze plots te lachen. Die lach stelde mij spoedig gerust omtrent de haar
tevoren toebedachte bedoelingen. Ziet ge, betekende die lach, dat ge u in mij vergist;
ik bekijk u alleen maar omdat ik veel van u houd en u helemaal niet lelijk vind. Zij
kronkelde zich, de kleine handen wipten op en neer, het hele lichaam lachte mee. En
in zacht gefrazel eindigde de bui van blijheid.
Zij keek ook naar de witte wolken en de glinsterende reuzesteen, daarboven op
het blauw. Wanneer ik dan mijn gelaat over haar boog, draaide zij koppig de ogen
weg om het onaangename niet te zien, dat zich vóór de schoonheid kwam schuiven.
Teleurgesteld, liet ik haar blik weer vrij en met jaloezie zag ik hoe zij weer gretig de
wolken, het licht en het blauw zocht. Soms dwong ik haar mij aan te zien door het
gelaat steeds weer vóór haar wegkijkende ogen te plaatsen. Maar dan schrok ze over
zoveel brutaliteit en begon opstandig te schreien. Vol spijt, trachtte ik haar dan te
troosten door een van Karliens romancen te neuriën. Zij liet zich bereidwillig
beetnemen en luisterde. Bijwijlen sliep ze
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in, gedragen op de eentonige cadans van een zeer eenvoudige wijs. In haar slaap heb
ik Anneke veel kussen gewijd. Zij sliep rustig verder, zonder de lichte aanraking van
mijn lippen te voelen.
Op een morgen trof ik Karlien met Anneke in de armen. Het kind kreunde en het
hoofdje gloeide. Ik bleef naast de wieg en Karlien liep om een dokter. Moeder werd
er bij gehaald. Het dagelijks werk verloor zijn belang. Alleen Anneke was van belang
en iedere beweging van haar kleine lichaam, ieder geluid uit de warmweke mond.
De dokter sprak van verkoudheid, warme baden, compressen en zo meer. Hij
kwam elke dag terug en elke dag gaf Karlien hem het geld, dat haar man verdiend
had. Karlien zong geen romancen meer, want ditmaal zou zij er zeker bij geweend
hebben. Anneke lag in koorts, als gevoelloos.
Intussen bereidde men bij moeder de komst van kermis voor. Enkele herbergtafels
werden in de keuken op elkaar gestapeld - en het grote, met helle kleuren beschilderde
orgel, werd afgeleverd. Gedurende acht dagen zou er bal gehouden worden, zoals
ieder jaar. Moeder had het zeer druk. En de angst dat vader van de gelegenheid
gebruik zou maken om zich te bedrinken, knaagde haar al die dagen door de hersenen.
Zij was niet verstandig, die arme moeder. De opbrengst van dit bal, die zij als een
extraverdienste beschouwde, werd door haar man dubbel en dwars verdaan. Telkens
herbegon zij; telkens hoopte zij tegen beter weten in dat er eindelijk eens wat aan
verdiend zou zijn.
In die drukke dagen gebruikte moeder mij ook als hulp en kon ik niet geregeld
naar Anneke toe. Het ging haar beter, het ging slechter; de dokter bleef komen.
Op zaterdagavond: bal-opening. Jongens en meisjes uit het gebuurte kwamen op
de met zaagmeel bestrooide vloer zwieren. Ik zat op een hoek van de bank, tegen
een der zijwanden. Ik keek naar de dansenden en dacht aan Anneke. 's Avonds, wist
ik, nam de koorts toe.
Moeder riep mij bij zich: ‘Doe de afwas in de keuken en ga dan naar bed.’
- En Emma? deed ik een beroep op haar rechtvaardigheidszin.
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- Die blijft nog een uurtje beneden, zij is ouder.
Het bed waar Emma en ik in sliepen, stond op de eerste verdieping, in een zeer
laag vertrek met balken aan de zoldering. Zo gek als die huizen met trapgevels
gebouwd werden! De kamers van de twéde verdieping waren zeer hoog en hadden
roodstenen vloeren. Als daar in de vroegte de mensen ontwaakten klonk het geraas
van emmers en voetstapen vlak bij onze oren. Onwillekeurig bukten wij ons om wat
verder van de balken weg te komen.
Felle geluiden stegen uit de diepte op: hoge gilstemmen, geschuifel van voeten en
het geblaf van het dreunorgel, dat tot de zoldering van de herberg reikte en ik hier
vlakbij de vloer wist.
Ik bleef wakker liggen. Het kleine raam was een lichtend vlak in de donkere muur.
Ik luisterde. Het uitgalmen van de pret daarbeneden maakte mij droef. Ik voelde vaag
reeds hoe het moeder te moede moest zijn. Zij stond nu met een glimlach de klanten
te bedienen en naar de idiootste praatjes te luisteren, terwijl zij er naar hunkerde de
vermoeide leden behaaglijk in bed uit te strekken. Morgenvroeg zou zij weer klagen
over hoofdpijn en de kleine winst natellen, die het slavenwerk opgeleverd had. En
zij dacht nu natuurlijk, evenals ik, ook aan Anneke.
Anneke lag in de wieg, waarrond Karlien zich de ganse dag bewoog. Anneke
lachte niet meer. Zij kreunde of sliep. Karliens mond beefde bij het spreken, alsof
hij reeds het afscheid van het kind verhaalde. Morgen zou ik weer naar hen toe gaan.
Morgen, als het orgel zweeg en moeder en Emma de herbergvloer schrobden.
Des anderendaags ging moeder zélf naar Anneke. Aan Karlien beloofde ze dat ik
's avonds nog eens zou aanlopen. Anneke stelde het enigszins beter...
Terwijl het orgel volop jankte en de dansenden luchthartig over het zaagmeel
schoven, ging ik naar het kind van ons hart. Karlien zat met roodgeweende ogen bij
de tafel en haar man liep mokkend heen en weer. Hij had vele dagen achter elkaar
in een kolenbunker gewerkt. Nu was het schip weg en nog geen ander in 't zicht.
Karlien gaf elke dag het loon van haar man aan de dokter: waar zouden ze nu de
eerstvolgende tijd van leven? De man beweerde dat Anneke

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

618
beter was en de dokter vandaag niet had behoeven te komen. Karlien schreide...
Ik, van geld de kracht niet kennende, gaf Karlien heimelijk gelijk. Ik stond bij de
wieg en keek naar het kind, dat rustig ademde. Karlien, geschokt in haar gevoelens
voor dit kleine wezen en vrijelijk willende uitschreien, werd gehinderd door mijn
aanwezigheid.
- Ik heb vanavond niets meer nodig, ga maar terug naar huis, zei ze.
Zij kon onmogelijk weten wat ze mij daarmee aandeed. Ik had nog zeer lang naar
Anneke willen kijken, haar handje vasthouden, haar misschien een stille zoen geven.
Het verdriet van Karlien joeg mij weg.
Reeds van verre vernam ik het gejoel in moeders herberg. Bevreesd voor scherts
droogde ik de ogen en trachtte een glimlach te vinden. De lichten beten als het ware
in mijn gelaat en hulpeloos schoof ik tussen de dansers naar de keuken toe. Moeder
wilde weten waarom ik zo spoedig terugkwam. Karlien had niets nodig, zei ik.
Die avond lag ik langer nog wakker dan de vorige. Ik zag mezelf bij de wieg van
Anneke, ik streelde en troostte haar. Schoon was Anneke, teer en schoon.
Er ontstond beneden plots een heftig lawaai. Stemmen kruisten elkaar, knetterend
en sissend. Knallend stegen vloeken boven het razen van het orgel. Ik sprong het bed
uit, rende de trap af en kwam bij de keukendeur terecht. Mijn hand tilde het gordijn
vóór het glas op en ik keek in de herberg: een deel van de hel. Geharrewar van
lichamen, schreeuwende monden met schuim omkranst, gillend gelach en dronken
gevloek. Langzaam scheen de straat langs de deuropening de zatte bende weg te
zuigen. Moeder gaf de man achter het orgel bevel te stoppen. Een eigenaardige stilte
volgde...
Vader trad de keuken in en joeg mij naar boven. Later vernam ik wat er die avond
gebeurd was. Een herbergierster, moeder totaal onbekend, had enkele van haar klanten
uitgenodigd en ze bij ons op drank onthaald. Toen het op betalen aankwam, begon
de vrouw te schelden. Moeder, bleek, stond achter de schenkbank en hoorde dat
vader schulden gemaakt had. De herbergierster nam wraak.
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- Nu zijn we ‘effen’, schreeuwde ze.
Vader en enkele klanten drongen de vrouw en haar gezelschap. naar buiten.
Eerst later werd dit alles opgerakeld. Want die zelfde nacht gebeurde er nog iets
anders. 's Morgens, de druk van haar hand op de dekens, wekte moeder ons.
- Anneke is gestorven, fluisterde ze.
Ja, zoiets moest gefluisterd worden, zoiets zei men niet hardop. Terwijl moeder
de trap afdaalde, zocht ik snikkend mijn kleren bij elkaar.
Beneden, bij de ontbijttafel, zat Karlien. Van mijn verdriet trok zij zich hoegenaamd
niets aan. Zij zag mij niet eens. Ik was nog maar een kind en kinderen vergeten zo
spoedig. Voor zulk verdriet kon Karlien enkel de schouders ophalen. Bij haar, ach,
wat was het bij haar iets geheel anders. Nutteloos vulden haar borsten zich met nieuw
voedsel. De kleine dode mond zou het niet meer drinken. En als kende het zijn eigen
overbodigheid zou het voedsel stilaan afsterven. In droevige leegheid zouden de
borsten neerhangen, de nu nog strakgespannen levensbronnen.
Emma maakte de herberg schoon. Het grote, logge orgel stond zwijgend in de
hoek.
- Zet het bal gerust voort, anders kunt ge u in schulden gaan steken, zei Karlien
berustend.
Moeder knikte. Karliens man zou de gemeenschappelijke trouwringen naar de
berg van barmhartigheid brengen, voor de begrafeniskosten.
Twee morgenden later zaten wij weer bij elkaar. Moeder drukte mij de sleutel van
Karlien's kamer in de hand.
- Ga gij de kamer in orde brengen. Ze komen straks Anneke kisten. En opgepast
voor de katten.
Karlien woonde op een twede verdieping. Vier gezinnen huisden op hetzelfde
portaal. Bijna altijd trof men daar op de trappen een of meerdere katten aan. Die
vermenigvuldigden zich zo welig als de mensen. Ik zorgde er voor dat geen van die
hongerlijders mij tussen de voeten sluipen kon en trad de kamer binnen. Een onzegbare
stilte kroop mij langs de rug. In een hoek stond de wieg van Anneke. Ik liep voorbij
de tafel, waarop, rommelig, het vuile eetgerei op mijn handen wachtte. Ik naderde
de wieg. Langzaam schoof
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ik het witte laken van de kleine dode, Anneke geleek een grote pop, schoner en
teerder dan zij ooit in leven geweest was. De poppehanden gevouwen, de ogen
gesloten en een zweem van een glimlach, een niet te noemen uitstraling van gewijde
rust om de fijne lippen. Vreemd-stil was Anneke geworden...
Ik drukte mijn mond tegen de kille wang, die niet meer meegaf. Stijf en koud als
porselein spande zich ook het voorhoofd. Ik zette mij naast de wieg, streelde de kleine
handen, zoende het dode gezicht en weende. Nog eenmaal wilde ik haar in de armen
houden. Voorzichtig schoof ik de handen onder het stijve lichaam. Anneke... Ik
drukte haar tegen mijn warm lijf. Ik hield haar op de schoot en herdacht onze zonnige
wandelingen. De stoel, waarop wij in dit ogenblik zaten, heb ik later altijd vermeden.
Die stoel, waarop twee wezens: het eene roerloos en rustig, het andere bitter en
opstandig.
Eindelijk legde ik Anneke terug onder het witte linnen. Terwijl ik, schreiend, het
eetgerei te spoelen stond, kwam Karlien binnen. Reeds lang had de kamer in orde
kunnen wezen. Karlien begreep. Zij hielp mij en weldra trokken wij terug naar
moeder. Anneke, stil, bleef alleen in de stille kamer.
Karlien noch ik hebben het kisten bijgewoond. Wij bleven verre toen het kind
werd buiten gedragen. Moeder nam alles op zich en doorstond alleen deze ellende.
De man van Karlien bedronk zich die dag onvergeeflijk...
Rustig is het hier en rustig kon ik nu vertellen over het geliefde wezen, dat gedurende
een luttele tijd de ziel van onze dagen is geweest.
Lang geleden verliet Anneke ons. Ik herinner mij zeer duidelijk het verdriet om
dit afscheid. Mettertijd is het lichter geworden en nu zou ik bijna durven danken om
dit sterven, dat het kind onthield aan een droeve jeugd, zoals de andere kinderen van
Karlien ze later gekend hebben.
De ziel van de kleine gstorvene heeft mijn avond bewoond en hem tot een kostbare
verrijking gemaakt. Anneke betekende een korte periode uit mijn kinderleven, een
periode
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van licht en grote donkerte. Of was het licht overvloediger dan het duister? Ik weet
het niet. Ik kan dit kleine stuk verleden nu zien als een van die wonderlijke
Rembrandtse etsen: niet enkel licht, niet enkel donker, doch een versmelting van
deze beide elementen tot een beeld van écht, volledig leven.
EUGENIE BOEYE.
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Kronieken
Invoer van boeken en tijdschriften uit België in Nederland
De Hollandsche mentaliteit vertoont wel eens een onbegrijpelijke facette, een kant,
door den handelsgeest of de handelsdrift verduisterd. Daarop wijst een beslissing
door den Centralen Dienst voor In- en Uitvoer te Den Haag dezer dagen genomen
(Nieuwsblad van den Boekhandel 11 Juli j.l.). Volgens het gepubliceerde bericht
erkent de genoemde centrale dienst dat het onlangs met België afgesloten
handelsverdrag een ruimen invoer toelaat van boeken en tijdschriften uit dit land
(België); hij erkent ook dat deze bijzondere regeling haar grond vindt in het kort
tevoren tot stand gekomen cultureel accoord tusschen beide landen. ‘Dit accoord
streeft’ - zoo erkent altijd het bericht - ‘een intensieve uitwisseling na van cultureele
waarden, welke hun oorsprong vinden in en eigen zijn aan beide landen’.
Dat de centrale Dienst voor In- en Uitvoer uit deze ‘gedachte’ besluit dat ‘het niet
toelaatbaar is de ruime mogelijkheid tot invoer, die het nieuwe handelsverdrag biedt,
aan te wenden om via België uit andere landen boeken enz. te betrekken, die b.v.
wegens de ongunstige deviezenpositie t.o.v. dat andere land niet of niet in die mate
rechtstreeks betrokken kunnen worden’, is op zich zelf een belem-
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mering van de ‘ruime invoer van boeken en tijdstriften uit België’, maar kan hier
buiten beschouwing worden gelaten, daar de gevolgen als het ware uitsluitend van
commercieelen aard zijn. Eveneens kunnen wij buiten beschouwing laten de bepaling,
waarbij wordt voorzien dat ‘het niet toelaatbaar is uit België in te voeren vertalingen
van buitenlandsche boeken, waarvan b.v. wegens het ontbreken van de benoodigde
deviezen voor den aankoop van copyrights het uitgeven van een vertaling in Nederland
niet mogelijk is.’ Nochtans heeft deze beschikking gevolgen, die niet louter van
financieelen en commercieelen aard zijn. Zij kan beletten dat een voortreffelijk werk
van een buitenlander, ondanks zijn uitzonderlijk belang, niet aan het Nederlandsche
publiek kan worden medegedeeld, omdat de Belgische uitgever, die de auteursrechten
wel zou aankoopen en wel het noodige offer zou brengen, steeds moet vreezen dat
hem de Hollandsche markt willekeurig wordt afgesloten, daar het voorwendsel steeds
bij de hand is dat ‘een Nederlandsch uitgever de copyrichts niet heeft kunnen
aankoopen wegens het ontbreken van de benoodigde deviezen’. Ook wanneer b.v.
louter onbekendheid van het buitenlandsch boek door de Hollandsche uitgevers, er
oorzaak van is, dat de copyrights niet door een Nederlandschen uitgever werden
aangekocht, kan het voorwendsel worden ingeroepen. Ook als men denken kan, dat
de Hollandsche uitgevers correct genoeg zullen zijn om dit oneerlijke wapen tegen
concurrentie niet te gebruiken, toch blijft de mogelijkheid dat een of ander uitgever
het doet, als een Damocles-zwaard bestaan. En de Belgische uitgever, die alleen de
hooge copyrights kan aankoopen indien de Hollandsche markt niet afgesneden wordt,
zal in de meeste gevallen het voorzichtigste pad kiezen en van de uitgave in vertaling
van dit bizonder interessant boek afzien. Tot schade en schande van de Nederlandsche
cultuur-belangen...
Ik heb overigens niet den indruk dat de Belgische frank er beter voorstaat dan de
Hollandsche gulden. Ik zie dan ook niet in, hoe louter ‘gebrek aan deviezen’ een
Belgischen uitgever boven een Hollandschen bevorderen kan bij het aankoopen van
copyrights voor buitenlandsche bv. Engelsche, Amerikaansche of Fransche werken.
Wat de Belg kan, kan
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de Nederlander ook. Ook zou de deviezenkwestie niet de beslissende reden zijn voor
de door den Haagschen In- en Uitvoerdient genomen beslissing. Ik ben echter niet
genoeg op de hoogte van de handelspraktijken om daaromtrent te durven beslissen.
Ik volsta met er op te wijzen dat wij goed op weg waren om de Vlaamsche en de
Hollandsche cultuur-belangen uit den hoek van de éénheid der cultuur, zonder
geographische en economische verscheidenheid of tegenstellingen te behartigen, en
dat de Haagsche beslissing uitsluitend steunt op een geographische en economische
autonomie van Noord en Zuid. De cultureele belangen van de Nederlandschsprekende
volksgemeenschap zouden ten deze onbeperkt moeten primeeren. Zoo spreekt het
gezond verstand.
Een derde punt van de Haagsche beslissing heeft evenwel nog noodlottiger
gevolgen. En hier zijn de cultureele belangen van Noord en Zuid direct in betrokken.
De bepaling luidt als volgt: ‘De invoer uit België kan ook niet worden toegestaan
van die boeken en tijdschriften waarvan de auteur resp. de redactie en de voornaamste
medewerkers Nederlander(s) is (zijn), waar het dus - bewonder die “dus” T.V.B. kennelijk gaat om transacties met geen ander doel dan om in België gedrukt en
vervolgens in Nederland ingevoerd te krijgen, hetgeen bv. als gevolg van de
papierschaarschte hier te lande niet uitgegeven kan worden.’
Of het schijnheiliger kan, weet ik niet, maar schijnheilig zijn de taal en de logica
van den In- en Uitvoerdienst ontegenzeggelijk! De papierschaarschte is immers even
groot in België als in Nederland. Er verschijnen in Holland twintig tijdschriften en
weekbladen tegen één in Vlaanderen. Die luxe van tallooze weekbladen, tijdschriften
en dagbladen zouden wij, Belgen, ons niet kunnen permitteeren. Elk dorp heeft in
Holland zijn krant. Voor het minst. Ondenkbaar in België! En het wordt dan wel heel
gek, op de Hollandsche papierschaarschte een invoerverbod te steunen van boeken
en tijdschriften waarvan Nederlandsche auteurs de copyrights aan Belgische (lees
Vlaamsche) uitgevers hebben verkocht. Indien een Hollandsche auteur, die zijn werk
niet door een Hollandschen uitgever gedrukt en uitgegeven kan krijgen (desnoods
wegens de beruchte papierschaarschte) een Vlaamschen uitgever ontdekt die dat
werk wel kan en wil
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uitgeven en den auteur zoodoende aan wat brood helpt, dan is dat verbod om het op
die wijze in België uitgegeven boek in Nederland in te voeren, ontegensprekelijk
een schande. Een ander woord ken ik niet. Hier vindt men Holland op zijn smalst,
waar wij nu dachten: de Nederlandsche cultuur is één, de belangen van Noord en
Zuid zijn één.
De Hollandsche maatregel moet er natuurlijkerwijze toe leiden, dat de Belgische
regeering eveneens een verbod uitvaardigt, waarbij boeken van Belgische (Vlaamsche)
auteurs in Nederland uitgegeven, niet in België ingevoerd mogen worden. Hoe het
verbod diplomatisch, maar niettemin schijnheilig, zou worden ingekleed, doet niets
ter zake. Maar laten we niet vergeten dat meer dan één Vlaamsch auteur een
Nederlandschen uitgever heeft: Van Dishoeck heeft werken van Vermeylen, Teirlinck,
Sabbe en Buysse, ook van mezelf uitgegeven, de Wereldbibliotheek heeft eveneens
werk van Teirlinck op de markt gebracht; Veen heeft werk van Gezelle en Streuvels;
Nijgh en van Ditmar werk van Walschap en Herreman, enz., het licht doen zien. Laat
ik er even op mogen wijzen omdat het ten deze van belang is: van mijn hand komt
bovendien binnen afzienbaren tijd werk bij Hollandsche uitgevers van de pers. Ook
voor andere Vlaamsche auteurs is dit het geval: al deze Vlaamsche auteurs die met
Nederlandsche uitgevers vroeger en nu hebben gecontracteerd, zouden dus indien,
zooals moet worden verwacht, de Belgische regeering een represaillemaatregel
uitvaardigt, uit hun eigen land worden gesloten! Bij bevel van den Centralen In- en
Uitvoerdienst in Den Haag.
Overtuigd dat het een Nederlandsch-Belgisch cultureel, sociaal en politiek
levensbelang is, dat het Nederlandsche taalgebied niet als een geographische tweeheid,
maar als een cultureele éénheid wordt beschouwd, denk ik er geen oogenblik aan dat
mijn literair werk uitsluitend door Vlaamsche uitgevers kan of moet worden
uitgegeven. Niet omdat papierschaarschte mij daartoe dwingt, het is alles behalve
het geval, maar uit bibliophilische overwegingen bv. kan ik er de voorkeur aan geven
dat de uitgave van een bepaald werk van mij door Boucher of Enschedé wordt bezorgd
(wat niet het geval is, alleen tot voorbeeld strekt); en eerlijk gesproken: ik kan uit
financieele, moreele of (en) ideëele belangen
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in bepaalde gevallen liever met een Hollandschen uitgever dan met een Vlaamschen
contracteeren, juist omdat ik, doordrongen van de noodzaak der
Belgisch-Nederlandsche toenadering, heelemaal geen onderscheid wil maken tusschen
een Hollandschen en een Vlaamschen uitgever. Dit lijkt me toch een gezond
Nederlandsch standpunt. En omdat ik dit gezond Nederlandsch ideëel standpunt in
de praktijk omzet, zou ik een onbepaalde financieele en moreele schade moeten
dragen, omdat daar ergens in Den Haag een Dienst voor In- en Uitvoer eigenmachtig
autoritaire maatregelen treft, die uitsluitend op eng commercieele belangen in verband
met een overwonnen geographisch feit zijn gesteund. Het is dwaas. En bovendien
moet er op gewezen dat het genoemde bureau niet alleen zich heelemaal niet
bekommert om de eigenlijke cultureele belangen van Nederland en België, doch
bovendien de stoffelijke belangen van de Nederlandsche auteurs opoffert, die
allerminst door in- en uitvoerverbods-maatregelen worden bevorderd. Het moreel
en financieel belang van elken Nederlandschen auteur in Noord en Zuid wordt alleen
gediend door de vrijheid die hij heeft om met iederen Nederlandschen uitgever in
Noord en Zuid te contracteeren en door een onbelemmerde verspreiding van zijn
werk over het gansche Nederlandsche taalgebied.
Wat de tijdschriften betreft, is het àl te dwaas - het is wraakroepend - te bepalen
dat in Vlaanderen uitgegeven tijdschriften, waarvan de voornaamste redactieleden
en medewerkers Nederlanders zouden zijn, niet in Nederland mogen worden
ingevoerd. Men kan het niet duidelijker zeggen dat het hier om een louter reactionair
protectionistischen maatregel gaat en dat het groote cultureel belang van Nederland
en Vlaanderen, dat alleen door de nauwste samenwerking kan worden bevorderd en
gediend, die heeren uit Den Haag zoo onverschillig laten als koude pap. Trouwens,
wie van die heeren zal uitmaken wie de voornaamste medewerkers van een in België
verschijnend tijdschrift zijn en of die voornaamste medewerkers Vlamingen dan wel
Hollanders zijn. Indien Vestdijk en Teirlinck bv. samen aan het zelfde tijdschrift
meêwerken, zal het de Hollander of de Vlaming zijn die den doorslag zal geven bij
de staatsgevaarlijke beslissing

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

627
of een bepaald tijdschrift uit Vlaanderen in Nederland mag worden ingevoerd?
Het is waarlijk bedroevend dat, waar zoo boven als beneden den Moerdijk zooveel
energie, zooveel goede wil wordt betoond, om de Belgische en Nederlandsche
levensbelangen in een ontredderde wereld hoog te houden in de aangrijpende reddende
eenheid van de cultuur, in Den Haag kleine menschjes aan een bureau zitten om
verordeningen uit te vaardigen die getuigen van een louter autoritaire, benepen en
ongure centenpolitiek.
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.
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De kenteringssonnetten van Herman Gorter
Een van de treffendste karakteristieken van Gorter's werk, van Mei tot Pan, is de
helderheid van die poëzie. Het is een van de schoonste herinneringen die ons bijblijven
aan zijn Mei, die helderheid die tot over de weemoed van het derde deel zo liefelijk
ligt uitgespreid. Dan is er het flakkerende licht uit de sensitivistische verzen met hun
tintellichtluchten en hun hoge trilbomen, waaronder de vrouw en de dichter bewegen
‘als twee hoge, op stengel verhoogde lenterood-bloemen midden in de lichtzee’. Vol
en stralend van licht weer is zijn socialistische lyriek, maar thans apollinisch verklaard,
als in dat beroemde dubbelgedicht over de nieuwe mens, de man en de vrouw van
de toekomst. Tot in zijn tweede groot verhalend gedicht, tot in zijn Pan, waar toch
eigenlijk al te veel goud en al te veel kristal is - het is een van onze diepste bezwaren
zelfs tegen dit epos: de afwezigheid van schaduw en donkerten.
En toch is deze heldere Herman Gorter een van de raadselachtigste figuren in heel
onze poëzie. Ontwijfelbaar ligt er ook aan het werk van Gorter een diepere eenheid
ten grondslag. Er is, om te beginnen reeds, de eenheid van die helderheid, van dat
weliswaar afwisselend iriserend, maar toch altijd gouden licht, dat zijn verzen
overstraalt. Er is ook nog, om ons hierbij dan te bepalen, de eenheid van zijn drang
naar het absolute, zijn wezenlijke behoefte om tot aan de uiterste grenzen te gaan:
in de vereenzaming van de blinde Balder, in de extatische zintuiglijkheid van het
sensitivisme, in de lichaamloze gedachtenwered van Spinoza, in de rechtlijnige
dogma's en de heilsleer van Marx.
Maar niettemin verrast deze man ons telkens weer door zijn onverwachte bruske
zwenkingen, die inderdaad soms
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meer aan het maken van een volte-face doen denken dan aan een geleidelijke groei.
Vóór een van die verbazingwekkende wendingen staan wij in het Augustus-nummer
1891 van De Nieuwe Gids.
Het was vlak na de storm van het sensitivisme. Na de droom en de angst en de
waanzin van het sensitivisme. Het plan om in De Dagen - een soort van dagboek van
een zomer aan zee met de geliefde - het grote gedicht van het sensitivisme te schrijven,
was in wie weet welke vlaag van vertwijfeling opgegeven. In October 1890 waren
de eerste stukken van de reeks der Dagen in De Nieuwe Gids verschenen, en het zou
bij die fragmenten blijven. Men kon nu, na Mei en de bundel Verzen, na de
hoogspanning van die meesterwerken en vooral na het uitputtend avontuur en de
dramatische ineenstorting van het sensitivisme verwachten, dat Gorter een tijd zou
zwijgen, dat hij zich op zijn beurt nu zou terugtrekken binnen die kring van
stilzwijgende bezinning waarin zovele kustenaars zich concentreren op nieuw werk.
En zie, binnen minder dan een jaar tijd, in het Augustus-nummer 1891 van De Nieuwe
Gids, verschijnt integendeel een serie verzen: een achttal kleinere gedichten en dan
een reeks van 32 sonnetten, door Henriëtte Roland Holst naderhand de
‘kenteringssonnetten’ geheten en die tot het schoonste behoren van wat Gorter heeft
geschreven. Toch waren deze sonnetten weinig bekend totnogtoe, omdat Gorter ze
later, in de definitieve uitgave van zijn poëzie, niet eens heeft opgenomen.
De verhouding van Gorter tot zijn poëzie is een probleem op zichzelf. In gedurige
herziening van zijn dichterlijke arbeid, heeft Gorter nl., bij iedere gelegenheid van
een nieuwe druk, telkens weer wijzigingen in zijn bundels aangebracht, en vooral
oneindig veel geschrapt en weggelaten. Zo zijn bijv. van het aangrijpende ‘Mijn
liefste was dood’ in de tweede druk tientallen verzen weggelaten; het beroemde ‘Mij
brandt dit ene grote verdriet’ is eigenlijk slechts het slotgedeelte van een veel groter
geheel; van het gedicht ‘Samen te lopen tussen brede zeeën’ bleef alleen de eerste
strofe over. Aan de andere kant werden ook tientallen gedichten zonder meer gans
weggelaten: van de bijna tweehonderd gedichten, die Gorter tussen 1890 (d.i. het
jaar
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van de eerste uitgave der sensitivistische Verzen) en 1906 (het jaar, waarin Een klein
Heldendicht verscheen) in tijdschriften heeft gepubliceerd, zijn er later in de
definitieve uitgave nauwelijks veertig opgenomen. In deze zelfkeur uit zijn poëzie,
zoals zij in de thans beschikbare editie toegankelijk is, vinden wij dus slechts een
kleine bloemlezing uit het werk van Herman Gorter.
Dat de dichter daarbij veel van zijn eerste socialistische lyriek uit de jaren
1898-1903 heeft laten wegvallen, is volkomen verantwoord, omdat heel wat daaronder
inderdaad onvoldragen moet heten. Maar volkomen onbegrijpelijk is het feit, dat
Gorter de hierboven vermelde kenteringssonnetten van de ene druk op de andere
geleidelijk meer en meer heeft afgewezen, tot er op den duur in de definitieve druk
nog slechts één enkel van overbleef. Wat heeft Gorter daarbij bezield, welke motieven
hebben hem daarbij geleid? - het is een van de raadselen in deze dichter. Zo vaak is
de kunstenaar te toegeeflijk voor zichzelf en te ingenomen met zijn eigen werk; hier
staan wij tegenover een zeldzaam schrijver, die met de voortvarendheid van een
beeldenstormer opruiming houdt onder zijn eigen gedichten en zijn verzen veroordeelt
en verbant met een barbaarse zelfcritiek, waarvan de criteria ons trouwens helemaal
ontgaan en die wij meer dan eens onaannemelijk moeten vinden.
Onaannemelijk, in psychologisch en in artistiek opzicht beide. Want deze gedichten
uit het jaar 1891 liggen juist als een bruggetje over de kloof tussen het zintuiglijk
sensitivisme van gisteren en de streng intellectualistische leringen van het spinozisme
van straks. De kleinere verzen zijn, zuiver poëtisch beschouwd, weliswaar van weinig
of geen belang, maar zij vertolken toch reeds een merkwaardig innerlijk streven naar
rust en bezinning: een drang naar vastheid, een behoefte aan wereldbeschouwing,
een besef van eenheid die de duizenden enkel-dingen omvat. In een van de verzen,
waarvan de eerste regel al dadelijk een ommekeer betekent: ‘O wat een grote kracht
heb ik gekregen’, spreekt de dichter opeens, onverwacht, zijn dank uit tot een wezen
‘hoog in de stille bovenwinde hemelen’ - en het zou zeker ongeoorloofd zijn om
daaraan ook maar enige bepaalde voorstelling te willen vastknopen, maar het is in
allen gevalle de bekentenis,
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dat er nog iets is dat buiten het rijk van de zinnen leeft.
De intuïtie van deze onzichtbare werkelijkheid, dit gevoel voor de adem van de
ziel achter de vele schone vormen der aarde - dat is het, wat aan de nu volgende
sonnetten hun raadselachtig glanzende bekoring geeft. Wie zich de brokkelige
doodmoeie toon uit De Dagen herinnert, wordt onmiddellijk verrast en ontroerd door
de verrukkelijk jonge frisse aanhef van het eerste sonnet alreeds:
Is dit het roepen van den morgen? Winden
en doorklonkene geuren zeggen het,
en friste komend uit de bomen met
de zoete overrijpe geur der linde.

Men vraagt zich telkens gefascineerd weer af: waar haalde deze man de kracht om
zich op enkele maanden tijd zo ongeschonden op te richten uit de ondergang naar
dit nieuwe zingen, even meeslepend als het begin van een jongeling? Zowel formeel
als geestelijk zijn deze sonnetten de tekenen van een vastberaden wil naar eenheid
en vastheid en tucht. Naar de vorm, doordat de dichter zich afwendt van versplintering
en verbrokkeldheid om zich te binden aan de wetten van een voorgeschreven vorm,
al hanteert hij die ook met een zeer grote vrijheid en al doet hij die sonnetvorm meer
dan eens wat geweld aan; ook uit de normalisering van de woordvoorraad, waarin
thans veel minder neologismen dan vroeger voorkomen, blijkt dit streven naar
helderheid en regelmaat. In zijn visie op de natuur zien wij de dichter zich losmaken
van het detail en uit het stromende of vlammende om de dingen nu meer te tekenen
in hun vaste rust en verbondenheid te midden van de ruimte van hemel en aarde:
De hemel is zo vast, de volle blauwe,
alleen met wat verward liggende veren
en haar gebogen uit elkander keren,
anders is 't blauw, het diepe zalvend blauwe.

Soms zelfs weet hij ze reeds uit te beelden met een klassieke grootheid van lijn, als
in deze monumentale strofe:
Zoals de maaiers 's avonds huiswaarts gaan,
verzadigd krachtig, in het hoog gezag
des avonds met in 't oog vierkant de dag
van licht, waardoor zij zwaaiend zijn gegaan.
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En geestelijk zien wij hem hier niet meer als vroeger uitsluitend scheppen van uit
sensatie en instinct, maar het leven en de wereld thans dieper en meer innerlijk ook
beschouwen in de geheimzinnige glans van de ziel. Vaak is dit nog niet meer dan
een verlangen en een verwachting, maar hoe dan ook, met dit verlangen en deze
verwachting stond Gorter op dat ogenblik niet alleen. Het was een evolutie, die toen
in de lijn der tijden lag; een kentering, die, zó of anders: sociaal, wijsgerig, religieus,
door een aantal Nieuwe-Gidsers werd doorgemaakt en die zich in de grote figuren
der volgende generatie als vanzelf bijna voltrok en openbloeide; Gorter en Verwey,
Boutens en Henriëtte Roland Holst en Van Schendel, hoezeer ook verschillend van
elkander in eenieders onvervreemdbaar persoonlijk lot, dragers toch allen van een
zelfde ontwikkeling: de groei van het individualistische, zintuiglijke, fragmentarische
naar het algemene, geestelijke en synthetische.
In een woord vooraf tot de definitieve uitgave van zijn poëzie in 1916 schreef Herman
Gorter wat volgt:
‘In deze uitgave heb ik, in twee delen, alle verzen verzameld, die tussen 1890 en
1906 door mij werden geschreven en die, als pogingen, tot een zekere hoogte van
volkomenheid reikten. Ik spreek de ernstige dringende wens uit, dat, indien ooit
verzen van mij uit deze jaren worden herdrukt, zij alleen aan deze uitgave van 1916
zullen worden ontnomen.’
Thans is, bij de uitgeversfirma ‘De bezige Bij’, als eerste deel van de reeks Tandem
Aliquando, en met toestemming van de erfgename van Gorter's auteursrechten, een
uitgave van de Kenteringssonnetten verschenen, ingeleid en van aantekeningen
voorzien door dr. G. Stuiveling, de voortreffelijke kenner van de Tachtigersperiode.
Het is duidelijk, dat met deze uitgave, waarvoor wij om vele redenen dankbaar kunnen
zijn, de wil, de in 1925 herhaalde wil van de dichter wordt geschonden. Deze prachtige
bundel stelt ons dan ook voor een moreel probleem, dat het kader van deze
poëzie-kroniek te buiten gaat, en waarover wij de lezer bij zichzelf laten mediteren.
ACHILLES MUSSCHE.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

633

Thomas Hardy en Schopenhauer
Sedert Aufklärung en rationalisme, romantiek en sentimentaliteit worden letterkundige
werken en schrijvers geïnterpreteerd als de reflectie van of de reactie op bepaalde
wijsgeerige stroomingen. Zoo leverde Alexander Pope een Leibniziaansche
eudemonologie op rijm; Voltaire, integendeel, manifesteerde tegen de theorieën van
Leibniz in zijn ‘Candide’; en nog vroeger viel Boileau het groote stelsel van zijn
landgenoot Descartes bij. Op de scheiding van twee eeuwen verschijnt op den
achtergrond de teere figuur van een Novalis, die als volgeling van Schlegel de
katholiceerende richting van de romantiek openbaarde. Moet het ons dan verwonderen
dat literatoren van lateren tijd nog meer te rade gaan bij theoretische beschouwingen
over mensch en God, onsterfelijkheid en de ziel, leven en dood? In de negentiende
eeuw, die eeuw van alle mogelijkheden, kan men realisme en naturalisme beschouwen
als uitgewerkte toepassingen van de ideeën van Taine, Darwin en Claude Bernard.
Allicht gaat dit zoeken naar verbanden soms op den dool: de naam Zola wordt te grif
aan dien van Claude Bernard gekoppeld, terwijl we veeleer moeten denken aan
eenzijdige inspiratie bij Prosper Lucas' ‘Hérédité naturelle’. Of is het misschien de
tijdsstrooming alleen, de fameuze ‘Zeitgeist’, die alle geesten in een zelfde bedding
kan meesleuren?
Een gelijkaardige interpretatie ondervond de groote Engelsche romanschrijver en
dichter Thomas Hardy, toen het er om ging zijn geestelijke voorvaderen op te sporen.
Sedert ongeveer dertig jaar wordt zijn werk als Arthur Schopenhauer's geesteskind
gezien. En inderdaad, voor velen geldt deze groote pessimist voor de als het ware
onzichtbare drijfkracht van de meest disparate kunstuitingen op het einde van de 19e
eeuw, een tijdsspanne die meestal met het modewoord ‘fin de siècle’ wordt
gekarakteriseerd. Vooral Hardy

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

634
leed onder het vooroordeel van eenzijdige beïnvloeding: reeds in 1911 maakte
Hedgcock er toespelingen op in sommige hoofdstukken van zijn doctoraal
proefschrift(1); eveneens omstreeks dit tijdstip gaf Ellen Garwood ‘Thomas Hardy,
An Illustration of Schopenhauer’ in het licht, terwijl hernieuwde pogingen om dichter
en wijsgeer van elkaar afhankelijk te maken werden ondernomen door Hertha Korten
en Agnes Steinbach(2).
Er zijn ten slotte altijd gedachten in een litterair kunstwerk ontwikkeld; soms
worden het werkelijk metaphysische bespiegelingen zooals bij Charles Morgan of
nog meer uitdrukkelijk bij Thomas Hardy. De criticus Patrick Braybrooke, die
eveneens over Hardy schreef, zag zelfs kans een algemeen werk, ‘Philosophies in
Modern Fiction’, te publiceeren, waarin wijsgeerige strekkingen in de moderne
letterkunde worden bestudeerd. Naar onze meening is het onloochenbaar dat Hardy
de allures van een philosoof kan aannemen; maar zijn gedachten en meeningen, ook
zijn kritiek, leiden nooit naar wat hij noemde, ‘a systematic philosophy’.
Klaarblijkelijk heeft Hardy een wijsgeerige cultuur genoten zooals we kunnen afleiden
uit de memoranda en de brieven, die door de tweede vrouw van den schrijver werden
uitgegeven(3). Een van zijn representatiefste werken ‘The Dynasts’, is de getrouwe
weergave van zijn credo; al in het voorwoord ervan laat hij duidelijk blijken, kennis
te hebben genomen van moderne modestroomingen, zooals het monisme van den
overpopulairen Haeckel, dat als het ware de strenge akademische philosophie tijdelijk
in den vergeethoek duwen kon. Vooraleer nu over te gaan tot de refutatie van de
voornaamste argumenten der Schopenhauerianen, zullen we beknopt Hardy's
pessimisme in zijn grondtrekken moeten schetsen.
Evenals Goethe en Schiller wenschte Hardy niet, dat zijn werk werd beschouwd
als een wijsgeerig tractaat of als de vertolking van metaphysische mijmeringen.
Goethe zelf was de eerste die zijn interpretatoren vermaande, geen abstracte dingen
in zijn Faust te zoeken(4); én toch is er een bepaalde overtuiging uitgesproken, een
visie op het leven, die ten slotte niets anders is dan het practisch resultaat van een
‘philosophie’. Ook Hardy schreef in het voorwoord van zijn
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laatsten bundel poëzie ‘Winter Words’ (1928): ‘No harmonious philosophy is
attempted in these pages - or in any bygone pages of mine, for that matter’. Het is
duidelijk genoeg: Hardy eischt den titel van kunst voor zijn werk op, terwijl de
‘philosophy’ slechts wordt geweerd in zooverre ze ‘harmonious’ is.
Er is vooral één brief, die ons inlicht nopens den wijsgeerigen inslag van zijn
romans, en in het bijzonder van ‘The Dynasts’. Op 21 December 1914 schrijft hij
aan een vriend: ‘The Theory of the Prime Force that I used in The Dynasts was
published in Jan. 1904. The nature of the determination embraced in the theory is
that of a collective will; so that there is a proportion of the total will in each part of
the whole, und each part has therefore, in strictness, some (italicized) freedom, which
would, in fact, be operative as such whenever the remaining great mass of will in
the universe should happen to be in equilibrium.
However, as the work is intended to be a poetic drama and not a philosophic treatise
I did not feel bound to develop this.’(5)
In het licht van deze uitlating kunnen we nu de hoofdlijnen van Hardy's
wijsbegeerte trekken.
De uitwendige wereld is slechts de valsche uitbeelding van een diepere
werkelijkheid, die erin verscholen is. Deze diepere werkelijkheid is een kracht, die
Hardy met verschillende namen omschrijft: Eternal Urger, Prime Force, Immanent
Will. Deze drijvende kracht kan door den menschelijken geest niet worden begrepen,
want ze blijft verborgen en wordt als zoodanig de oorzaak van de ellende der
menschheid. Deze Prime Force wordt gesplitst in zeer vele en kleine deeltjes, zoodat
elk levend wezen er door beïnvloed wordt. In de vegetatieve wereld worden we ons
een bepaalde rangorde bewust, want planten, dieren en menschelijke schepsels worden
verschillend geregeerd door den Immanenten Wil. De planten kennen geen
zelfbewustzijn, want naar alle klaarblijkelijkheid worden ze vernield zonder hun
ondergang te beseffen: hun lijden blijft tot hen zelf beperkt, omdat ze geen onderling
contact hebben en omdat ze zich niet voortplanten als levend barende wezens. Dieren
en dwaze onwetende menschen bevinden zich op hetzelfde niveau; ze ver-
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menigvuldigen hun soort zonder te gevoelen dat ze ellende scheppen voor de komende
generaties. Het is zelfs zeer genadig van den Immanenten Wil, dat hij de onwetende
menschen met zulke engheid van geest heeft behept, want daardoor vermindert het
besef van hun werkelijk ongeluk. Verstandige lieden evenwel, oordeelen dat hun
pogingen om de geheimen van de verborgen krachten te ontsluieren vruchteloos zijn
en derhalve stellen ze zich tevreden met hun lot, terwijl ze er alles op aanleggen het
nageslacht te beperken(6). Hun wijsheid bestaat hierin, dat ze den dood boven het
leven van een nieuw nageslacht verkiezen, omdat het leven verschrikkelijke
beproevingen in petto heeft.
Planten, dieren, verstandige en onwetende menschen, ieder levenloos ding, dit
alles kunnen we ons voorstellen als uiterst kleine elementen van het ‘weltering whole’
van het heelal, voortgedreven door een Eternal Urger. In het gewone leven ligt de
drijvende kracht in de liefde, in haar menigvuldige aspecten; de vrouw wordt ons
zelfs in Hardy's romans onthuld als de sluwe medespeelster met de noodlottige
machten in het heelal. In zijn houding tegenover de vrouwen houdt Hardy het met
Strindberg, die beweerde dat de vrouw is ‘den ufuldbaarne mand med bryster’, een
onvoldragen man met borsten. E. von Hartmann was de philosoof die sterk den
geestelijken habitus van den Zweedschen dramaturg bepaalde; en Schopenhauer,
waarvan Hartmann sommige pessimistische gedachten nieuw leven inblies, wordt
beschouwd als het model waaraan Hardy zich inspireerde. Gedurende onze studie
hebben we echter geen enkele besliste schakel tusschen den Engelschen schrijver en
Schopenhauer kunnen ontdekken. Wel hebben we den naam van Bergson in Hardy's
aanteekeningen gevonden; na 1900 las bijna elke intellectueel het werk van dezen
Franschman en Hardy leverde zelfs een gedeeltelijke kritiek. Daar het evenwel
algemeen aanvaard is, dat de geestelijke banden van Bergson's systeem met de
metaphysica der romantische philosofen in Duitschland (Fichte, Schelling,
Schopenhauer) zeer hecht waren, is het wel mogelijk dat langs dezen omweg de
gedachten van den Duitschen wijsgeer in het werk van onzen dichter binnendrongen.
Men heeft steeds parallelen willen trekken tusschen den ‘Wille’ en Bergson's ‘élan
vital’(7).
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De orzaak van het ongeluk is voor Hardy van metaphysischen aard; kommer en
ellende zijn niet het product van de hersens der individuen. Wanneer nog in de eerste
romans het ongeluk was ontsproten uit het karakter der personages, dan lag, van de
romans ‘Tess’ en ‘Jude’ af, de oorzaak van alle kwaad buiten het bereik van het
menschelijke vermogen. Het noodlot onderdrukt den mensch, wiens machtelooze
ziel snakt naar het geluk.
Hardy's bittere wijsgeerige houding kan niet verklaard worden dor zijn eigen rustig
leven. De wanverhouding tusschen beide werd op een waarachtig wreede wijze
ontleed door den sardonischen William Somerset Maugham in zijn roman ‘Cakes
and Ale or The Skeleton in the Cupboard’; de reden van deze persoonlijke litteraire
veete blijft echter vorloopig in het duister. Maugham ontkende in het voorwoord tot
den roman, dat hij Hardy bedoelde, maar de toespelingen zijn te zeer in het oog
loopend, dan dat Maugham zou kunnen loochenen.
Laten we nu het Schopenhauer-probleem onderzoeken. Hardy heeft nooit den
naam van den wijsgeer genoemd in zijn persoonlijke memoranda en dit zou ons
kunnen doen besluiten dat hij hem slechts bij naam kende(8). Hedgcock heeft evenwel
in zijn merkwaardige studie een brief gepubliceerd, dien we hier moeten herschrijven
om wille van de waardevolle inlichtingen, die hij behelst (gedateerd 28-VII-1909,
van de hand van Edmund Gosse):
Cher Monsieur,
... M. Hardy n'admet pas que Schopenhauer ait exercé une influence sur son oeuvre.
Pour moi-même, je pense vous dire que je connais intimement M. Hardy depuis
35 ans. En 1874, ni lui ni moi ne connaissons aucunement Schopenhauer. Les idées
qui ont depuis inspiré les livres de M. Hardy existaient déjà dans son esprit et se
montraient dans sa conversation; elles étaient un résultat du tempérament et de
l'observation plutôt que d'une influence.’(9)
Agnes Steinbach, met dezen brief voor oogen, heeft te voorbarig de conclusie
getrokken, dat, wanneer Hardy den Duitschen denker niet kende vóór 1874, hij zeker
na dien
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datum zijn werken moest hebben doorloopen. Maar de brief houdt meer in dan de
eenvoudige vaststelling: ‘Hardy kannt Schopenhauer nach 1874’(10). En zelfs wanneer
Steinbach er op wijst dat de meesterwerken van den romancier hoofdzakelijk na 1874
werden uitgegeven, moeten we ons nog niet laten overtuigen dat Hardy werd
beïnvloed. Het is wel bij voorbaat zeker dat niemand aan invloeden kan ontsnappen;
er is in elke periode een bepaalde atmosfeer waarin elk schrijver moet leven en
waaraan hij zich inspireert. Zelfs chronologische opeenvolging mag ons nog niet
verleiden een beslisten oorzakelijken nexus tusschen twee kunstenaars te leggen.
Het volstaat dat we ons bv. herinneren dat een der eerste romans van Hardy, wanneer
hij anoniem werd in het licht gezonden, kon toegeschreven worden aan George Eliot,
omdat men er positivistische elementen in onderkende. Ook Shaw was het voorwerp
van een onderzoek naar invloeden, zooals blijkt uit het voorwoord op zijn ‘Major
Barbara’ (1905)(11). Hij gaat hier heftig te keer tegen die critici, die hem tot de echo
van en Schopenhauer, Ibsen, Strindberg, Nietzsche of Tolstoy willen maken. Ten
slotte is de Engelsche literatuur toch zoo arm niet, argumenteert Shaw, dat ze steeds
haar ideeën bij vreemden moet gaan zoeken. Toen men voor het eerst een zeker
parallelie tusschen Hardy en Schopenhauer vaststelde, was het omdat die twee
schrijvers het meest volstrekte pessimisme in hun vaandel schreven. Klaarblijkelijk
is het ook onmogelijk andere dan pessimistische gedachten uit Hardy's werken samen
te lezen; hij mag die geesteshouding in voorwoorden verloochenen, toch blijft ze in
zijn werk. Het is alsof men bij de lectuur langzaam in een diepen poel van ellende
wegzinkt, de heele atmosfeer is geladen met duisternis en droefheid, terwijl een mist
van melancholie alle personages omhult. Een sentimenteele lezer zou er gemakkelijk
bij aan het snikken gaan. Zelfs Hardy's intieme vriend Meredith kon niet anders dan
getuigen, dat de schepper van Tess en Jude pessimist was sinds zijn eerste
ontwikkeling. We zullen nu de argumenten van Steinbach en Hedgcock onderzoeken
en onze eigen zienswijze verdedigen.
Hedgcock resumeert Schopenhauer's leerstelsel met zinsneden, die hij ontleent
aan Théodule Ribot: ‘La philoso-
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phie de Schopenhauer’ (1907), wat allerminst voldoende is voor wetenschappelijk
onderzoek. Hedgcock heeft het zich bepaald gemakkelijk gemaakt, in stee van de
wijsgeerige teksten zelf met die van den schrijver te vergelijken. Hij stelt vast dat
het fundamenteele beginsel voor beiden hetzelfde is, want ze spreken van een ‘wil’,
die ten grondslag ligt aan elk gebeuren. Maar ‘Die Welt als Wille und Vorstellung’
behelst toch meer dan het schoolsche résumé van Ribot(12). Een andere serie
argumenten wordt ontleend aan het privé leven van de auteurs in kwestie; we herhalen
Hedgcock's woorden: ‘tous deux, ils ont éprouvé de la répugnance pour un métier
qui leur imposait le contact des hommes et des affaires; comme le philosophe,
l'écrivain a un tempérament réseévé, peu sociable, se plaisant dans l'isolement et la
contemplation; il a le même amour de l'art, la même haine du dogme religieux. Hardy
comme Schopenhauer représente la réaction contre l'excès d'optimisme de son époque,
et invite ses compatriotes à refléchir [sic] sur la vraie signification de l'existence.’(13)
Ik ga gedeeltelijk accoord met Hedgcock, maar wanneer hij zegt dat de romancier
‘peu sociable’ is, kunnen we dit gemakkelijk weerleggen. Hardy had een levenslange
vriendschap met Colonel T.E. Lawrence en George Meredith; ook de vele gasten,
die te Max Gate werden ontvangen, kunnen getuigen dat Hardy gezelligen omgang
niet versmaadde. En de persoonlijke gelijkenis die de criticus ontdekt, wordt even
gemakkelijk ontkend. Uit het leven van Schopenhauer weten we dat zijn wereldsche
ambities hem tot een obsessie konden worden. Hij behoorde tot die karakters die
overal onwil en onbegrip zoeken, wanneer ze zelf denken meer waard te zijn. Het
leidde dezen philosoof van het pessimisme tot een execratie van Hegel en de
‘Hegelei’(14). Hij ging dan zoo ver dat hij alle philosophieprofessoren veroordeelde.
We voelen duidelijk in het essay ‘Ueber die Universitätsphilosophie’, dat
Schopenhauer gepasseerd was bij een benoeming aan een Duitsche hoogeschool,
terwijl zijn vijand Hegel zijn wijsbegeerte kon doceeren. De ambities van Hardy
namen nooit hooge vlucht; zijn tijdgenooten verweten hem zijn ingeboren nederigheid
(waaronder Maugham), terwijl anderen zijn familiariteit met de boeren uit het
legendarische Wessex mis-
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plaatst vonden. Zijn leven ‘far from the madding crowd’ werd als een pose
veroordeeld.
Een andere karaktereigenschap van den Duitschen denker was zijn volstrekte
veroordeeling van de vrouw; wie niet licht overtuigd is in dien zin, moet slechts zijn
‘Metaphysik der Geschlechtsliebe’ ter hand nemen (Ergänzungen zum 4. Buch von
‘Die Welt als Wille und Vorstellung’, ed. E. Grisebach, II, p. 623, Kap. XLIV) en
‘Ueber die Weiber’ (ed. Grisebach, V, p. 648). Elke zin van dit essay geeft zoo
duidelijk te kennen dat de schrijver een vrouwenhater is, dat we naar de passage
verwijzen die begint: ‘Das niedrig gewachsene, schmalschultrige, breithüftige und
kurzbeinige Geschlecht...’ (Parerga und Paralipomena, II, & 27, ed. Grisebach, V,
p. 654). In stee van deze verwenschingen toe te schrijven aan en of andere abstracte
‘metaphysiek’, zoeken we er liever een ontgoocheling in, die Schopenhauer zeker
in een liefdesavontuur heeft ondervonden. De Engelsche schrijver, die zeker ook niet
bepaald waardeerend het zwakke geslacht onder de loupe nam, huwde tweemaal; in
zijn jeugd liet hij zich tot menig avontuurtje verleiden, wat hem enkele mooie
gedichten ingaf, waarin niet de minste ontgoocheling ligt.
Het probleem van den dood, die groote preoccupatie van de modernen, heeft ook
beiden in den ban gehouden. Bij Schopenhauer werd het een pathologische obsessie:
uit zijn biographie lichten we details, die hem in een tamelijk dwaas, of ten minste
vernederend licht plaatsen. Zijn doodsangst was enorm en ontaardde tot een manie.
Hij liet nooit toe dat een kapper zijn baard verzorgde, en uit vrees voor schijndood
had hij allerlei voorzorgen genomen ten einde zijn lijk langer dan gewoonlijk te
exposeeren.
Hardy neigt nooit over tot het pathologische: hoewel dichter, was hij een meer
practisch man, die het leven nam zooals het is, zonder te beproeven de uiteindelijke
bezegeling ervan uit den weg te gaan.
Met betrekking tot hun succes in het leven, was het Hardy die van in den aanvang
door zijn tijdgenooten werd gewaardeerd. ‘Far from the Madding Crowd’ (1874)
was een werk van groote beteekenis. Schopenhauer zag slechts een derden druk van
zijn oeuvre gedurende zijn leven verschij-
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nen. In 1819 verscheen de eerste editie en hiervan werden de overblijvende boeken
door den uitgever verkocht als oud papier. Zijn ‘Welt als Wille und Vorstellung’, nu
een modeboek van jeugdige dwepers, was als het ware in de wieg gesmoord. Zelfs
Goethe weigerde als promotor van zijn ideeën op te treden, alhoewel Goethe later
den steun van den wijsgeer noodig had voor zijn theorie over het licht en de kleuren(15).
De denker zelf klaagde erover, de Kaspar Hauser der philosophie te zijn(16).
De argumenten van Agnes Steinbach hebben meer betrekking op het systeem van
haar landgenoot. Maar wanneer ze citaten geeft uit Hardy's werk, dan beweert ze
gladweg dat die gedachten van Schopenhauer zijn, in plaats van parallele plaatsen
uit de twee schrijvers te confronteeren. Aan het slot van haar essay beweert ze tamelijk
beslist: ‘Aber spätestens vor der Abfassung von “The Return of the Native” musz er
(scil. Hardy) mit Schopenhauers Gedankenwelt bekannt geworden sein. Sie hat ihn
dann von Jahrzehnt zu Jahrzehnt stärker beeinfluszt. Dasz sein letztes Werk, das
grosze Drama “The Dynasts” Akt für Akt unter Schopenhauers Einflusz steht ist mit
Händen zu greifen’(17). Het blijkt hier eveneens bij beweringen die niet worden
gestaafd.
Naar onze bescheiden meening heeft Steinbach overdreven. Nadat we de twee
auteurs zorgvuldig hebben gelezen, zijn we tot het besluit gekomen dat er naast
fundamenteele overeenkomsten, fundamenteele verschillen zijn. We zullen onze
overtuiging illustreeren door tekstvergelijking, hoe arbitrair deze ook mag zijn.
Vier merkwaardige punten van overenkomst zijn de volgende:
a) een onbewuste wil is de drijfkracht van alle werkelijk leven; het verstand is
secondair en slechts het instrument van den wil om zijn doel te bereiken;
b) het individu is ten prooi aan accidenteele voorvallen, die niet kunnen geregeld
worden door het verstand;
c) de twee schrijvers verdrinken als het ware in hun pessimisme, alhoewel ze toch
een hoopvollen klank vernemen;
d) afkeer van de massa, het vulgum pecus, is gemeenschappelijk aan beiden.
Naast deze vier leidende beginselen hebben we echter vast-
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gesteld dat er zekere nuances bestaan, die we respectievelijk zullen nagaan.
a) Hardy hield altijd staande dat de onbewuste wil langzamerhand bewust werd dus ook voor het heelal en de onbezielde wereld - hij ging zelfs zoo ver te beweren
dat hij de eerste deze theorie verdedigde. In een brief, gericht tot zijn vriend, gedateerd
21 December 1914, liet hij zich voldoende klaar uit: ‘The assumption of
unconsciousness in the driving force is, of course, not new. But I think the view of
the unconscious force as gradually becoming (italicized) conscious: i.e. that
consciousness is creeping further and further back towards the origin of force, has
never (so far as I know) been advanced before “The Dynasts” appeared’(18).
Voor Schopenhauer blijft deze wil altijd blind in heden en toekomst. Behalve bij
bepaalde menschen, die denken en werken met abstracte begrippen; het heele
toekomstig leven kan zich voor hen kaleidoscopisch ontrollen, zoodat ze het op
bepaalde doelen kunnen richten. Maar de rol van het verstand blijft steeds
ondergeschikt. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het verstand de leider van
den wil, en in Hardy's romans nooit. We kunnen dit best illustreeren door een citaat
uit ‘Die Welt als Wille und Vorstellung’:
‘Diesem allen zufolge, weisz der Wille, wo ihn Erkenntnisz beleuchtet, stets was
er jetzt, was er hier wille; nie aber war er überhaupt will; jeder einzelne Akt hat einen
Zweck; das gesamte Wollen keinen; eben wie jede einzelne Naturerscheinung zu
ihrem Eintritt und diesem Ort, zu dieser Zeit, durch eine zureichende Ursache
bestimmt wird, nicht aber die in ihr sich manifestirende Kraft überhaupt eine Ursache
hat, da solche Erscheinungsstufe des Dinges an sich, des grundlosen Willens ist.’(19)
En op een andere plaats schrijft Schopenhauer:
‘dasz demnach dieser Wille, weit davon entfernt, wie alle bisherigen Philosophen
annahmen, von der Erkenntnisz unzertrennlich und sogar ein bloszes Resultat
derselben zu sein, von dieser, die ganz sekundär und spätern Ursprungs ist,
grundverschieden und völlig unabhängig ist, folglich auch ohne sie bestehen und
sich äuszern kann, welches in der gesamten Natur, von der thierischen abwärts,
wirklich der
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Fall ist;... also nicht, wie man bisher ohne Ausnahme annahm, Wille durch Erkenntnisz
bedingt sei; wiewohl Erkenntnisz durch Wille.’(20)
b) Wanneer Schopenhauer aan het verstand slechts een secundaire rol toekende,
had Hardy het voor deze ondermaansche wereld tot bijna niets gereduceerd. In het
gigantische Napoleontische drama ‘The Dynasts’ speelt het verstand de rol van
mannequin of marionet:
In the Foretime, even to the germ of Being
Nothing appears of shape to indicate
That cognizance has marshalled things terrene,
Or will (such is my thinking) in my span.
Rather they show that, like a knitter drowsed,
Whose fingers play in skilled unmindfulness,
The Will has woven with an absent heed
Since life first was: and ever will so weave.(21)

Zoo zien we in den befaamden, om niet te zeggen beruchten roman, ‘Jude the
Obscure’, dat de held Jude gekweld wordt door zijn sexueele verlangens, waarmee
zijn schitterende intellectueele vermogens een strijd op leven en dood moeten aangaan;
ten slotte gaat hij dan ook ten onder door den dwang van den ‘weg van alle vleesch’
(Samuel Butler). Schopenhauer integendeel was van meening, dat wanneer de
verstandelijke vermogens in een hoogen graad waren ontwikkeld, het individu zichzelf
kon bevrijden van de aardsche banden. Wanneer het individualisme zijn hoogtepunt
bereikt, bestaat het pessimisme niet langer. Een genie, (zooals) denker en kunstenaar,
is volledig gelukig. In feite is dit in tegenspraak met zijn eigen ‘geniaal’ leven, waarin
hij zich zoo ongelukkig en verongelijkt voelde; het is de gewone wanverhouding
tusschen den inhoud van ‘leven en werken’. Een genie is slechts gelukkig wanneer
het in scheppingsroes verkeert, wanneer alleen de intelligentie werkt en de wil volledig
op den achtergrond is gedrongen.
‘Deshalb ist das Genie durchaus nur zu theoretischen Leistungen fähig, als zu
welchen es seine Zeit wählen und abwarten kann; welches gerade die seyn wird, wo
der Wille gänzlich ruht und keine Welle den reinen Spiegel der Weltauffassung
trübt...’
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En enkele bladzijden verder luidt het:
‘Demzufolge ist die Steigerung der Intelligenz, vom dumpfesten thierischen
Bewustsein bis zu dem des Menschen, eine fortschreitende Ablösung des Intellekts
vom Willen, welche vollkommen, wiewohl nur ausnahmsweise, im Genie eintritt:
daher kann man dieses als den höchsten Grad der Objektivität des Erkennens
definiren.’(22)
Analoge gedachten ontwikkelde Nietzsche voor het concipieeren van zijn
‘Uebermensch’.
c) Ik ga accoord met alle critici die den Duitschen en den Engelschen schrijver
pessimistisch noemen; maar daar ze beiden een verschillenden hoopvollen klank in
de droevige levenssymphonie vernemen, kunnen we ze op grond daarvan scheiden.
Hardy was niet uitsluitend pessimist. Zijn oordeel was: ‘first correctly diagnose the
complaint - in this case human ills - and ascertain the cause: then set about finding
a remedy if one exists.’(23) Schopenhauer heeft ook zijn hoopvolle vooruitzichten,
maar op een geheel ander terrein. Wanneer hij zijn essay ‘Verneinung des Willens
zum Leben’ schreef, heeft hij zijn adepten gewaarschuwd, dat hij geen ‘Verneinung
des Lebens’ bedoelde. Alhoewel hij zelfmoord theoretisch met een zekeren weerzin
verwierp, hield hij zelf als een wanhopige aan het leven vast. Een buitengewone
doodsangst deed hem zijn toevlucht nemen tot dwaze voorzorgen. Wanneer
Schopenhauer hartstochtelijk van het leven hield, kan dit van Hardy niet gezegd
worden: al in zijn jeugd had hij verlangd niet ouder te worden. Zoo heeft hij het kind
van arme menschen, dat nog in den moederschoot leefde, toegesproken in een
merkwaardig gedicht: To an Unborn Pauper Child.
Breathe not, hid Heart: cease silently,
And though thy birth-hour beckons thee,
Sleep the long sleep:
The Doomsters heap
Travails and teens around us here,
And Time-wraiths turn our songsingings to fear.
Hark, how the peoples surge and sigh,
And laughters fail, and greetings die:
Hopes dwindle; yea,
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Faiths waste away,
Affections and enthusiasmsnumb;
Thou canst not mend these things if thou dost come(24)

Kunnen we dit gedicht anders dan als een complete negeering van het leven opvatten?
Schopenhauer echter kon een enthousiast verdediger van de voortplanting worden,
indien genieën werden voortgebracht. Het is alleen maar jammer dat men het nooit
bij voorbaat kan weten:
‘Selbst innerhalb der menschlichen Species aber stellt der Intellekt noch viele und
merkliche Abstufungen dar und gelangt höchst selten zur obersten, der eigentlich
hohen Intelligenz. Diese nun also ist im engern und strengern Sinne das schwierigste
und höchste Produkt der Natur, mithin das Seltenste und Werthvollste, was die Welt
aufzuweisen hat.’(25)
d) Hardy noch Schopenhauer hielden van het vulgum pecus; ze gevoelden steeds
een heftig verlangen naar eenzaamheid, om te luisteren naar de stem der natuur of
om te mijmeren over de vergankelijkheid der aardsche dingen. En in die mijmeringen
schijnt het bekende adagium ‘sunt lacrymae rerum’ bestendig hen voor den geest te
hebben gezweefd. Maar hun verlangen naar isolement ontsproot aan verschillende
oorzaken. De Duitscher trok zich uit het gezelschapsleven terug, omdat hij
voortdurend overhoop lag met zijn tijdgenooten. Hij was en bleef de Kaspar Hauser
die aan zijn lot werd overgelaten. Zijn eenzaamheid diende slechts om vol wrok te
piekeren over zijn gemis aan succes. Zelfs vier jaar na de publicatie van zijn
hoofdwerk was hij onbekend in Europa; slechts na 1850 genoot hij eenige populariteit.
In 1853 verscheen het eerste artikel over hem in de ‘Westminster Review’; een eerste
vertaling verscheen lang na zijn dood, in 1889, in Bohn's Philological Library, toen
Hardy al lang bekend was in het buitenland. De vereenzaming diende den wijsgeer
slechts om lucht te geven aan zijn verbittering tegenover de massa, die zijn werk niet
waardeerde. De man in de straat was slechts van vulgair fabrikaat, een ‘Fabrikware
der Natur’(26). Hardy integendeel gevoelde een diep medelijden voor de ‘plundering
humanity’; doorheen zijn drama ‘The Dynasts’ voelen we dat Hardy betreurt dat de
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menschheid zulke verschrikkelijke beproevingen moet doorstaan. Edmond Jaloux,
in het voorwoord tot de Fransche vertaling van ‘Jude’, oordeelde dat deze vrijdenker
de geesteshouding van de christelijke caritas nabijkwam. Nooit verloor Hardy zijn
goed humeur, ook niet wanneer een criticus zijn werk te streng had beoordeeld: hij
kon verstaan, wat Schopenhauer nooit kon, dat tijdgenooten zeer zelden in staat zijn
de werkelijke waarde van een kunstwerk te schatten. Het grondigste begrijpen en
het diepste medelijden aan de zijde van den Engelschen schrijver, staat tegenover
den grondigsten afkeer en den felsten wrok van den Duitschen wijsgeer. We willen
daarom wel erkennen dat er veel analoogs in het werk van de twee kunstenaars is,
maar we verwerpen formeel die thesis, die hen van elkaar doet afhangen op de meest
slaafsche wijze. Hardy heeft zelf zijn eigen visie op wereld en maatschappij
opgebouwd; alleen stellen we de algemeene malaise gedeeltelijk aansprakelijk voor
zijn pessimistische neigingen.
We kunnen daarom ook niet beter sluiten dan door een deel te citeeren van een
brief, die niemand minder dan Edmund Gosse naar Hedgcock schreef, toen deze
latste zijn studie voorbereidde:
‘Une étude attentive des derniers ouvrages de M. Hardy, conduite sans prévention
en faveur d'une influence exotique et sans le désir d'en découvrir les traces, révèlera,
je crois une remarquable indépendance de pensée. C'est ma conviction que la ligne
de progression de cette pensée n'a été nullement modifiée, ni par Schopenhauer, ni
par aucun autre.’(27)
WIM SCHRICKX.
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Rubens en zijn beide vrouwen
Pieter-Pauwel Rubens was twee malen getrouwd; de eerste maal op zijn 32ste jaar
met de 19-jarige Isabella Brant, de tweede maal op zijn 53ste met zijn zestienjarige
nicht Helena Fourment.
Onze speurzin, wanneer het de diepere menschelijke gaven en waarden betreft, weet
practisch zooveel van Isabella Brant als we maar van Helena Fourment kunnen weten,
n.l.: de geschiedenis van haar afkomst, het aantal van haar kinderen, haar geboorteen sterfdatum. Beide vrouwen hebben we, bij de genade van Rubens' genie, in onze
eerbiedigende aandacht betrokken; ze zijn met een flonkerende toover omhuld,
waarvan de aanleiding en de beteekenis ver buiten de kennis der practische feiten te
zoeken is.
Er is in de portretten van beide vrouwen geen lokkende, afgrondelijke doem te
bespeuren, die het innerlijk geweld van de man trotseert met een even machtige
innerlijke bewogenheid. En geenszins de huivering van het diep vervoerde, maar de
gerùste zekerheid der huwelijksliefde voor Isabella Brant schenkt ons het gevoel van
een rijkdom, die met een vast gemoed genoten werd. En geenszins de droeve trillende
heerlijkheid van het immer aan de rede ontglippende zinnelijke verband met Helena
Fourment, maar de hartstochtelijk ijdele verliefdheid van de niet meer jonge Rubens
doet ons een spanning ondergaan, die tot bewonderen noopt.
Het kwistige, en somtijds het grandiose wat de uiterlijke allure betreft, bepaalt
zich tot de uitdrukking van datgene wat men gelukkig is te bezitten, van datgene wat
men zonder schreinende achterdocht gaarne het zijne belieft te noemen. Want de
pure inhoud van portretten als ‘Onder het Geitenblad’ en ‘Het Pelsken’, de volle
sonore klank er van,
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hebben we te danken aan de mannelijke nooddruft van Rubens om in het vrouwelijke
creatuur iets te beminnen, dat op bepaalde momenten door geen aardsche of hemelsche
goederen te vervangen is.
De burgermoraal verwacht van de kunstenaar, dat hij zijn levensgezellin in zijn
werken verheerlijke, en die verheerlijking zou dan nog op een ideale wijze moeten
geschieden. Het is gelijk welk ideaal veronderstelt een versmelting van met
nauwgezetheid op te sommen wenschen èn van onnoembare want nog vormlooze
verwachtingen. Te allentijde is het een dierbare hersenschim van degenen die, op de
een of andere manier in gelijk welk gebied, naar de perfectie streven, - maar steeds
weder een perfectie die hun kunnen, hun natuurlijke gaven en mogelijkheden te
boven gaat. In die zin gesproken is een ideaal dus niet zoozeer iets dat men
onvervangbaar voor het beste mag houden, doch nadrukkelijk datgene wat niet te
bereiken is.
Als wij er oprecht over nadenken, dan werd er geen ideaal buiten het besef van
onze eigen traagheid en haast, onze eigen gevoeligheid voor warmte en koude, voor
pijn en welbehagen, onze eigen honger en dorst, onze eigen zinnelijke en andere
behoeften, onze eigen onoverkomelijke nood van ziel en lichaam ooit geboren. En
hoewel de uiterlijke omstandigheden de groei er van of het verkwijnen kunnen
beïnvloeden: toch blijft de eigenlijke strijd om een ideaal afhankelijk van onze
bewuste onmacht en van onze onbewuste verwaandheid.
Wanneer men nu van de kunstenaar verlangt, dat hij zijn vrouw op een z.g. ideale
wijze in zijn kunst verheerlijke, dan moet men er tevens aan denken, dat gelijk welk
ideaal een lijdende en strijdende honger naar macht verraadt; en iedere macht is
bestemd om, onder velerlei vormen der verliefdheid vermomd, te heerschen. Zóó
opgevat streeft gelijk welk idealisme naar de uitdrukking van het eigen-zelf. En wie
naar de uitdrukking van het eigen-zelf verlangt, gehoorzaamt onwillekeurig aan de
plicht om orde te scheppen in de oorspronkelijke chaos van zijn gevoelens, van zijn
stemmingen en ervaringen.
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Men mag nu zondermeer en met zekerheid er toe besluiten: dat Rubens in de portretten
van zijn beide vrouwen naar een ideaal streefde, en dat dit streven er hem toe noopte
de beste en innigste uitdrukking van zich-zelf te vinden?
Zooals iedere gezonde en levenslustige man koesterde hij illusies omtrent de ware
zin van het eeuwig vrouwelijke. Laat ons veronderstellen, dat het mogelijk is al onze
illusies omtrent het eeuwig vrouwelijke te vereenigen in het beeld van slechts
ééne-vrouw-van-onze-droomen. Is Isabella Brant voor Rubens, is Helena Fourment
de ééne-vrouw-van-zijn-droomen geweest, waar het volledige en preciese beeld van
het eeuwig vrouwelijke aanwezigheid in verwierf?
Zooals Isabella en Helena thans werkelijk voor onze blikken een lust en een
voorwerp van onze bewondering uitmaken, zijn ze een oplossing, een akkoord van
vele kleine en onnaspeurbare, innerlijke verwevenheden, dat in het gemoed van de
kunstenaar heeft geklonken en waar wij nog immer de weerklank van vernemen.
Beide vrouwen zijn geworden wat zij zijn, door die zij zijn in Rubens' kunst. Wellicht
hebben zij practisch amper een vonkje er toe bijgedragen om aldus, op onuitwischbare
en definitieve wijze, gestalte te verkrijgen. Doch in een barensgereed moment werd
dit vonkje door Rubens' naar orde hunkerend gemoed als een heilige gave ontvangen.
In dit uitnemend moment dat hij zich-zelf poogde uit de drukken, - over Isabella,
over Helena, - werden al de in hem werkende en willende energieën tot een heilzame
eenheid bedwongen.
En omdat dit feit zich vele malen schijnt te herhalen, zijn wij er toe bereid om van
een ware vonkenregen te gewagen, die bestendig zich hernieuwde, die bestendig in
felheid zou hebben toegenomen. Wat toch ook niet uitsluit, dat in der waarheid noch
Isabella Brant, noch Helena Fourment practisch voor Rubens zóó bestaan hebben,
gelijk ze in zijn kunst voor hem bestonden.
Iedere man schept met zijn verbeelding, op meestal drieste en domineerende wijze,
de vrouw die hij noodig acht om aan zich-zelf als een belangrijk geheel van wenschen
en daden voor te komen. Om dikwijls zeer verwarde psychologische redenen blijkt
dit noodzakelijke illusiebeeld van

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

651
individu tot individu te verschillen; wat niet belet, dat het uit zeer werkelijke
menschelijke bestanddeelen werd geboren.
Niet alleen de vraag: hoe zag Rubens Isabella Brant, hoe zag hij Helena Fourment,
als illusiebeeld dat aan het geheel van zijn wenschen en daden moest beantwoorden?
maar ook die andere, zelden gestelde vraag is niet te veronachtzamen, n.l.: hoe zag
Rubens zich-zelf in en door haar, op het oogenblik dat hij de eene en de andere in
zijn kunst vereeuwigde? Hij wilde zich weten, de altijd onvermoeibare bereider van
het bloemenbed der liefde. Doch de weemoed om de steeds groeiende afstand tusschen
de werkelijke Isabella, de werkelijke Helena en hèm, al was het maar door het gevoelig
verschil in leeftijd: daaromtrent vallen geen openbaarlijke teekenen te bespeuren.
Hij ziet zich-zelf wellicht als een illusiebeeld in zijn illusiebeeld van beide vrouwen,
- of zooals hij meent zijn beste zelf aldus te mogen zien, - als een hooge trophee van
onuitbluschbare jeugdgevoelens.
Men kan het er in de groote lijnen over eens zijn, dat Rubens in zijn kunst en in
zijn leven geen oirbeeld van innerlijke gekweldheid is geweest. Het zielsdrama
tusschen man en vrouw schuilt altijd in subtiele onevenredigheden van het geven
eenerzijds en van het kunnen wedergeven anderzijds. Er is in de huwelijksliefde een
plan van moreele betrekkelijkheden, dat de meer instinctieve betrekkelijkheden
daarom niet onwaarschijnlijk maakt. Dus: allerminst omdat Isabella Brant zedig en
gelijkmoedig kon zijn geweest, mag men haar beschouwen als de volmaakte
dienaresse der huwelijksplicht; in tegenstelling met Helena Fourment, die er als
zoodanig wat onverwacht uitziet.
En waarom steeds uit den treure nadruk gelegd op de uiterlijk kalme, bijna burgerlijk
bezadigde leefwijze van de Meester, - om er uiteindelijk wàt dan toch mede te
bewijzen?
Wij moeten een poging durven wagen om de daemonische woeligheid te begrijpen,
waar zoovele schilderijen de immer onbeslechte worsteling te aanschouwen geven
van de bloemig lichtende met de dierlijk donkerende lichamen van
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nimphen en satyrs. Wij mogen de samenspannende drift niet vergeten in de
jachttafereelen, waar ruiters met het scherp der wapens in de algemeene verwarring
naar de springende tijgers tasten. Wij kunnen niet ongevoelig blijven voor de
wanhopig ten hemel krijschende figuren van pestlijders en melaatschen, van bezetenen
en martelaren. De dikwijls stormige bewogenheid in de drapeeringen en in de
gewaden, de dreigende onrust van het uit de rotswanden losbrekende water, de angst
van de met wind doorzoefde wouden en wolkenhemels: zouden die werelden, met
daverende nachten en dageraden vervuld, louter op een z.g. artistieke verbeelding
berusten? Neen, er moet een stuk belijdenis achter schuilen, doch het is onbegonnen
werk er een verklaring voor te vinden wanneer wij van uit practische levensfeiten
vertrekken, die ons maar luttel zijn bekend.
Wanneer Rubens het totale beeld van Isabella, het totale beeld van Helena in zijn
kunst gestalte geeft, dan ziet hij ze beide als een oasis van gelukkige verteedering.
Hij ziet ze als iets liefelijks in zijn bestaan, als een toevlucht voor vergetelheid, ten
minste wanneer wij de portretten als bewijsvoering van deze meening voor oogen
hebben. De uiterste vermoeienis der zinnen, waarin de geest er toe komt het eigen
zijn tragisch te ontluisteren, want door walg vervuld, schijnt Rubens niet gekend te
hebben. Hij is ontroerd wanneer hij Isabella zoowel als Helena telkens als het ware
voor de eerste maal ontmoet, in de stille kamers van zijn huis of in de tuin. En beide
vrouwen schijnen eveneens goedwillig zich te verwonderen, - ten minste zooals hij
zich voorstelt dat ze hém ontmoeten.
Daarom toch vergeten we de uitingen niet van zijn felle, dynamische geladenheid:
een wereld immers van op elkaar indruischende tegenstrijdigheden van gevoelens
en gedachten, en waar de oorspronkelijke aanleiding niet als bewijsvoering zoomaar
voor de hand van ligt. Want hoe wist en besefte Rubens zich-zelf, hoe wilde hij
zich-zelf weten en beseffen in het leven en in zijn kunst; hoe kon hij eenerzijds maar
wezenlijk zijn, en hoe wilde hij anderzijds worden? De wellust naar zelfkennis en
zelfbeheersching ligt zoo innig en koesterend in elkaar verschemerd mét de wellust
om de
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wereld en het leven te kennen en te beheerschen; en wat het verlangen en de wil
bezenuwt om aan de eigen oorspronkelijke beperktheid te ontsnappen, het is niet
bloot te leggen op eenigszins objectief betrouwbare wijze door de objectieve kennis
der feiten alléén.
Tijdens zijn huwelijk met Isabella Brant schildert Rubens de tumultrijke
‘Amazonenslag’, de ‘Jacht op Wolven’, de ‘Jacht op Leeuwen en Luipaarden’, de
‘Roof der Dochters van Lucipos’. Hij schildert het ‘Mirakel van de Heilige
Fransiscus-Xaverius’, het ‘Mirakel van de Heilige Ignatius van Loyola’, de ‘Nederlaag
van Sanherib’. En zouden wij er enkel en niet meer willen in terugvinden dan een
opgaaf van dramatisch decoratieve onderwerpen, door anderen besteld en gewillig
door hem met vaardige hand tot stand gebracht?
Onderwerp en opgaaf: ze zijn controleerbaar. Doch op zichzelve hebben ze voor
de kunst niet de geringste inhoud, als de artist er geen zin, geen doel, geen bezieling
aan schenkt. Het onderwerp kan een dor stuk geschiedenis zijn, en als zoodanig zeer
compleet, zeer concreet. De opdracht is altijd maar een toevalligheid die buiten de
eigen noodzakelijke belangstelling ligt, al kàn ze aan een werkelijk noodzakelijke
belangstelling bij geval beantwoorden. Doch dat werkelijk alles bij de artist op
verbeelding berust, het besef van de diepste licham elijke ellende èn de welvarendste
liefelijkheid, de gesmaakte kussen op het voorhoofd van levenden èn van dooden: wie zou er zich durven toe verlagen om dàt te denken en daarbij zichzelf een voor
de kunst, en voor het leven, gevoelige natuur te noemen?
Het scheppend genie munt niet uit, is niet te erkennen, verkrijgt zijn waarde en
waardigheid allerminst omdat het z.g. kunstwerken zoude voortbrengen, die wij met
onze onbeholpen handen niet konden ten uitvoer brengen. Het genie moet innerlijk
grooter en dieper mensch zijn, in het goede of in het booze, dan het ons mogelijk is
te zijn in onze opperste momenten. Aan zijn werk moet de grootheid en de diepte
met onvervangbare waarachtigheid te merken en te beleven zijn. Daarin verschilt
het genie van zijn medemenschen, en met zijn scheppingen zal het steeds hun stoute
verwachtingen trotseeren, overtreffen en domineeren. Zelfs
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wanneer er sprake zijn zou van nauwelijks een glimpje van een inhoudje, in het werk
van de ware artist, dan is de kunst altijd nog het tot een daad gecristalliseerde
levensmoment dat ons levensmoment corrigeert door zijn meer gespitste en gepuurde
werkelijkheid.
Het is dus niet het toevallig bestelde onderwerp dat het resultaat van de uitvoering
bepaalt, doch het is de belevenis in de détails van aan de artist empirisch of intuïtief
bekende, gelijkwaardige levensgevoeligheden, het is het picturaal dynamisch gebeuren
in zijn totaliteit overschouwd, waardoor het kunstwerk tot een min of meer belangrijke
menschelijke daad verheven wordt.
In de reeds vernoemde werken: de ‘Amazonenslag’, de ‘Jacht op Wolven’, de
‘Jacht op Leeuwen en Luipaarden’, de ‘Roof van de Dochters van Lucipos’, evenals
in het ‘Mirakel van de Heilige Franciscus-Xaverius’, het ‘Mirakel van de Heilige
Ignatius van Loyola’ en in de ‘Nederlaag van Sanherib’ is een onrust te bespeuren,
een passievolle ontlading van innerlijke energieën, waarvan de psychologische
drijfveer misschien wel te raden maar niet met zekerheid te onthullen is.
En op dezelfde wijze dienen wij de milde, de gerijpte werken te begrijpen, die
Rubens tijdens zijn huwelijk met Isabella Brant heeft voortgebracht, n.l.: de ‘Madonna
in een Bloemenkrans’ en de ‘Madonna in een krans van Engelen’, - en die geheel
buiten de portretten om die hij van Isabella maakte, door ons te begrijpen en te
genieten zijn als wonderen van het immer opnieuw ontluikende verlangen naar de
schoone, milde vrouw.
Eveneens van onstuimigheid getuigend zijn scheppingen als de ‘Moord op de
Onnoozele Kinderen’ en de ‘Sabijnsche Maagdenroof’, ontstaan tijdens zijn huwelijk
met Helena Fourment. Maar tevens heeft hij zich niet onbetuigd gelaten omtrent de
alles optillende belofte der mildheid van het leven, in poëmata als de ‘Drie Graciën’,
de ‘Heilige Familie onder een Appelboom’, het ‘Sint-Ildefons-Altaar’, en in de
‘Madonna met Heiligen’, dat hij bestemde om boven zijn graf te prijken.
Nu mogen wij nogmaals door middel van een vraag onze weg willen zoeken tot
de kern van onze onzekerheden en
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onze vermoedens, n.l.: heeft de levensgezellin werkelijk àlles in de mensch Rubens
beheerscht, op zoodanige wijze dat de eigen onrust en passie, de eigen rijkdom en
wijsheid van gemoed, door en om haar alleen, naar een bruisende of naar een kalme
uiting streefde? Het mysterie n.l.: uit wat al menschelijke tegenstellingen en
tegenstrijdigheden, uit werkelijkheid en waan, de innerlijke motieven bij de artist
worden geboren, en de wijze waarop ze door hem worden uitgewerkt, is in de grond
geen mysterie meer wanneer wij er rekening mede houden, dat hij vermag te scheppen
van uit velerlei psychologische tegenstrijdigheden het toch Eene, volledige en
evenwichtige beeld. En waar de uiterlijk te herkennen beeltenis der aangebedene
schijnbaar ontbreekt, daar zijn de innerlijke bewogenheden om haar geleden aanwezig
misschien in de spanningen van licht en schaduw, in de contrasteerende waarde der
kleuren, in het trillend vormdétail van al was het maar een in onrustige plooien
nederruischend kleed, - en die in andere psychologische omstandigheden aan zijn
werk hadden ontbroken.
De verschijning van Isabella Brant, in een schilderij als ‘Onder het Geitenblad’,
wordt door de burgermoraal toch altijd uitgespeeld tegen de verschijning van Helena
Fourment in ‘Het Pelsken’.
In de periode van Rubens' huwelijk met Isabella Brant treffen wij de verheerlijkte
gade veel meer in een transpositie aan, dan dat wij ze in een concreet geïdaliseerd
of in een psychologisch geanalyseerd portret mogen aanschouwen. De gedachte aan
Isabella is dan steeds min of meer vermengd met herinneringen aan nog andere
vrouwen, die op hun beurt Isabella's beeltenis in het geheugen roepen; en men kan
niet met oprechtheid zeggen wanneer de eene in de andere is opgelost.
Helena heeft dikwijls onmiddellijk voor ‘de’ muze, voor ‘het’ ideaal geposeerd,
in de ‘Heilige Caecilia het orgel bespelende’, in de ‘Herderscène’, in de ‘Tuin der
Minne’. En ook in de portretten ‘Helena Fourment in haar Bruidsgewaad’ en de
‘Dame met de Struisvogelveder’ (uit het Ermitagemuzeum) is er een adem van
biddende vereering aanwezig. Alles aan haar tooisel, alles aan haar gelaat en
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handen: het vedelt en cymbaalt. En wanneer hij haar schildert met haar kinderen,
ziet hij niet in haar het koesterende en voedsterende moederdier, maar het
kindgebleven wezen dat men op verrukte kreten onthaalt.
Het geheele gebeuren in de portretten van Isabella Brant, van Helena Fourment,
is schoon-zijn. Laten wij dit schoonzijn, waar het Isabella geldt, willen ontwaren
gelijk de edele schoonheid van een innige handdruk, van een dankbaar ingedronken
blik. In de portretten van Helena leeft het zwoel aroma van onzichtbare rozen na de
regen. En als we van luister gewagen, en nadrukkelijk van innerlijke luister: dan is
die nimmer, als het ware voor de eeuwigheid, door smartelijke gebrokenheid
verworven. Want bij Rubens is de luister nimmer in het licht der tranen gerijpt; doch
met de kostbaarheden van zeeën en gebergten, met het gruis van paarlen en amber,
van safieren en smaragden weergegeven, en die in een betooverend mengsel woren
aangewend.
In hun kostbare en voorname aangekleedheid zijn beide vrouwen gereed om voor
prinsen en kardinalen te verschijnen; in hun aandoenlijke naaktheid bezitten ze
zooveel lichamelijke bekoorlijkheden, om wel te gevallen aan het gulzig oog der
goden.
En hoe heeft Rubens ook zich-zelf gezien?
Met Isabella Brant, in een schilderij als ‘Onder het Geitenblad’, is hij nog een
ietwat verbluft kijkende jonge man; zijn aangezicht begint nauwelijks op te klaren
uit de beminnelijke onbeduidendheid eigen aan de mannelijke jeugd, hoewel hij toch
reeds twee-en-dertig jaren telde. Isabella, gezeten aan zijn zijde, schijnt reeds aan
het besef der innerlijke zekerheden en onzekerheden zachtjes te ontwaken.
Op zijn zes-en-veertigste jaar ziet hij zich-zelf als een fraai heerschap, met zwierig
opgedraaide snorren, met een hoed waarvan de omvang en de sierlijkheid legendarisch
is geworden. En de buitengewone hoogheid van het voorhoofd schijnt zich in de
kaalheid van de schedel te verliezen.
Wanneer hij ruim zestig is, tegelijkertijd wellicht dat hij ‘Het Pelsken’ schilderde,
ziet hij zijn eigen fletsch en vaal verval: met een troebele weemoedsblik staart hij
de dingen aan. Op het eerste gezicht lijkt hij nog een welvarend
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sinjeur, door de ruim omschreven omvang van zijn silhouet. De rechter hand zit in
een handschoen verstoken; de linker is bedenkelijk door jicht gezwollen en rust op
het gevest van een degen.
In zijn physiek verval grijnslacht de oude Rembrandt alle wereldsche
aangelegenheden tegen; en zijn lach stijgt heroïsch uit boven het hoopje hulpeloos
versleten menschen-weefsels en -beenderen. De oude Rubens is nog steeds de
voorname en geziene heer; hij kan aan de verplichting niet ontkomen om in de wereld
te verschijnen, er zijn rol te spelen en zijn prestige hoog te houden, gelijk het een
renaissancemensch naar behooren past. Rembrandt herinnert zich maar vaag de
maatschappij, en zijn geest triompheert in de bittere eenzaamheid over de gekromde,
zieke resten van zijn lichaam. Rubens zal nog andere heerschappen ontmoeten en
zijn rang ophouden. Rembrandt vindt nauwelijks de tijd om zich van zijn werk af te
wenden, gehuld in zijn sjofele schilderskiel, met een versleten en van kleur getaand
kalotje op het grauwe hoofd, de schildersstok gebruikensgereed. Zoo hebben beide
menschentypen als het ware de uiteinden van het eigen-zelf gevonden, ieder naar
het wezen van zijn aard. Rembrandt heeft alle weelde tot beproeving zien verkeeren;
maar een stil diep vuur in hem is blijven branden. Rubens heeft zich omringd als het
ware met een vlammend woud van blijde verwachtingen; hij heeft zich gevoeld en
geweten als het middelpunt van zelden overtroffen grootsche daden. En naar het
einde toe wil hij zich met eere voor de aanstichter van die gloed doen doorgaan.
Dan schildert hij nog, en voor de hoeveelste maal, de vrouwelijke luister wanneer
geen ruischende gewaden haar meer kleedt. Hij schildert, in ‘Het Pelsken’, de altijd
graag verdoken gehouden, de altijd graag onthulde lichaamsheerlijkheden van Helena
Fourment, kloek van belofte en geenszins in een droom verwaasd.
Want op het punt alles in de dood te verliezen, heeft hij zijn vrouw, die in dit
moment zooveel als ‘de’ vrouw voor hem beteekende, - tot het symbolum van het
aardsche geluk verheven. En het geluk bezit de voorsmaak der onsterflijkheid.
MAURICE GILLIAMS.
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In memoriam Henri Alain-Fournier
Kann mir einer sagen, wohin
ich mit meinem Leben reiche...?
Rainer Maria Rilke.

I.
Op 3 October 1946 zal het precies zestig jaar geleden zijn dat Henri-Alban Fournier,
gezegd Alain-Fournier, schrijver van den beroemden roman Le Grand Meaulnes, in
het Nederlandsch gepubliceerd onder den titel Het Vluchtend Beeld, te La Chapelle
d'Angillon geboren werd. Acht en twintig jaar later, op 22 September 1914 verdween
hij nabij Les Eparges, in het woud van Saint Rémy, gedurende den slag voor den
overtocht van de Maas. Nooit werd er eenig spoor van hem weergevonden, geen
lichaam, geen wapen, geen kleedingsstuk, - niets: de familieleden en vele vrienden
bleef slechts de herinnering aan zijn haast irreëel zuivere verschijning, met haar
weemoed om een onvervulden droom en haar onstilbare pijn om het onbereikbaar
evenwicht tuschen geest en materie. Maar ons allen, zijn gemeenschappelijke
erfgenamen, laat hij het eenig boek na, dat hij ooit schreef, zijn onvergelijkbaren
Grand Meaulnes, die reeds gedurende meer dan dertig jaar al de wisselende litteraire
modes en als wit marmer van superieure kwaliteit de erosie van den tijd weerstaat,
deze langzame, maar grondig invretende aftakeling die ons, - beter dan welke litteraire
critiek ook -, het ware meesterwerk van het alledaagsche product met voorbijgaand
succes leert onderscheiden. Daarom is de geschiedenis van Augustin Meaulnes en
Yvonne de Galais even frisch gebleven, even zuiver als de lentewind om de
perzikbloesems, even nieuw en steeds opnieuw verrassend als het gezang van spelende
kinderen in de schemering of de
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zinvolle stilte bij het aandrijven van den nacht in den herfst, wanneer de eerste
bladeren vallen. En ondanks de sedert zijn overlijden verloopen decennia, zijn in
volume geringe letterkundige voortbrengst, de ettelijke werken, die ondertusschen
een kometischen opgang en een even kometisch verdwijnen kenden, is
Alain-Fournier's zuivere gestalte den lezer en den criticus blijven boeien. Niet alleen
de kwaliteiten van inhoud en vorm, van stijl en poëzie, het schijnbaar in elkaar
vervloeien van droom en werkelijkheid of de onverwachte terugkeer naar het verloren
paradijs der jeugd, - ‘het derde land’ zooals Martinus Nijhoff het noemt, - zijn het,
die we in Le Grand Meaulnes liefhebben, doch vooral den zachtjes in mineur
gehouden, doch des te meer aangrijpenden toon van diep doorleefde werkelijkheid,
verleent het boek een aparte plaats in de moderne Fransche letteren. Want evenals
Marcel Proust ging Alain-Fournier, hierdoor genoopt door de kracht der herinnering,
à la recherche du temps perdu, op zoek naar ‘le vert paradis des amours enfantines,
l'innocent paradis, plein de plaisirs furtifs’, zooals het bij Baudelaire heet. Zelden
werd er inderdaad een boek geschreven, zóó sterk autobiografisch van inslag, zóó
intiem verstrengeld met den levensloop van zijn schepper, een zóó zuivere biecht
van een menschenleven, - en welk een menschelijk leven tevens -, omvattend en toch
tegelijkertijd zóó vrij, zóó onaardsch haast in zijn ontplooiing. Moge zulks op het
eerste zicht eenigszins vreemd voorkomen, toch doen we de waarheid geen geweld
aan, indien we den roman van Alain-Fournier hier onderbrengen in de zelfde categorie,
waarin uitgesproken autobiografische werken, zooals La Confession d'un Enfant du
Siècle, Elle et Lui, of L'Education Sentimentale thuishooren. Het eenige verschil
schuilt hierin, dat bij hem de ervaring minder doel dan middel was, de letterkundige
kristallisatie bijgevolg niet zoo merkbaar aan de realiteit gebonden en de artistieke
transpositie der werkelijkheid, waartoe de ziel van den dichter het medium vormt,
zich doorgaans veel grondiger voltrok. Voor het overige hebben haast alle personages
geleefd in vleesch en bloed, alle verwerkte feiten, spijts gewijzigde inkleeding en
opeenvolging, speelden zich inderdaad af in het leven van den kunstenaar en er wordt
geen enkele ontroering, geen enkelen gemoedstoestand
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geschetst, dien hij niet persoonlijk tot de bitterzoete kern doorproefde. Maar wat tot
nog toe Le Grand Meaulnes in de eerste plaats tegen verwelking behoedde, schijnt
hieraan te wijten, dat elkeen er onvermijdelijk iets van zichzelf in terugvindt,
herinneringen aan zijn kindertijd, waarin het onpeilbare mysterie van het leven zich
onmiddellijk, zonder tusschenkomst van de ratio des volwassenen aan zijn ziel scheen
te voltrekken. In den korten levensloop van Alain-Fournier, eenig substratum van
zijn wonderlijk boek, is er geen detail van louter archeologische waarde: hij was té
innig mensch en té diep kunstenaar om zijn mensch-zijn en zijn kunstenaarschap
angstvallig uit elkaar te houden.

II.
Het Département du Cher, waar Alain-Fournier op 3 October 1886 te La Chapelle
d'Angillon het levenslicht aanschouwde, ligt in het hartje van Frankrijk, op ongeveer
honderdvijftig kilometer ten zuiden van de hoofdstad. De voornaamste plaats,
Bourges, residentie van Karel VII, waar hij een tijdlang schoolliep, bevindt zich
slechts op enkele mijlen ten oosten van den meridiaan van Parijs, op het Canal du
Berry en den spoorweg, die van Nevers naar Tours loopt. Deze grensstreek tusschen
la Sologne en le Berry behoort tot het stroomgebied van de Loire, waarvan de Cher,
de belangrijkste rivier van de streek, een zijarm is, die in het Massif Central ontspringt.
We bevinden ons hier, - zooals men het trouwens reeds uit den naam van le Berry
heeft afgeleid -, volop in de streek van George Sand.
Fournier's ouders waren onderwijzers, net als M. en Mme Seurel uit zijn roman,
die met liefde hun leven en taak tusschen de school en hun gezin verdeelden. Drie
jaar na hun zoon wordt hun een dochtertje, Isabelle, geboren. Later zal deze Jacques
Rivière huwen en zelf schrijven onder den naam van Isabelle Rivière. In 1889 worden
de Fourniers overgeplaatst naar Epineuil-le-Fleuriel, een dorpje, niet ver van La
Chapelle gelegen en dat Alain-Fournier's eigenlijke heimat en drie en twintig jaar
later Sainte-Agathe uit Le Grand Meaulnes wordt. Langzaam vergroeit de knaap met
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het landschap van zijn geliefde Sologne; een verlaten streek met heidevlakten en
dichte dennen-, berken- en kastanjebosschen, waarin eenzame plassen droomen en
verlaten kasteelen en jachtpaviljoenen zich verheffen. De Cher vloeit traag van
horizont tot horizont in breede meanders, beboord met riet en wilgen. Spijts de barheid
van den bodem werd reeds ten tijde van Colbert een deel van de streek in bouwland
omgezet. Het is een naarstig, zwijgzaam, doch goedhartig en gastvrij volk, dat hier
den schralen bodem zijn schamel bestaan ontwringt. Nooit heeft Alain-Fournier later
zijn ziel van boerenkind verloochend en vaak zal hij het beamen, hoe hij alleen deze
streek, waar hij naar school ging en cathechismus leerde, als de zijne kan beschouwen.
Epineuil zelf is een onaanzienlijke vlek, dat slechts uit enkele huizen, een kerk op
de nogal groote dorpsplaats en een schooltje bestaat. In deze school is het, dat de
jonge knaap zijn eerste levensjaren slijt. Zij bestaat uit ‘une longue maison rouge,
avec cinq portes vitrées, sous des vignes vierges, à l'extrémité du bourg; une cour
immense avec préaux et buanderie, qui ouvrait en avant sur le village par un grand
portail; sur le côté nord, la route où donnait une petite grille et qui menait vers la
Gare, à trois kilomètres; au sud et par derrière, des champs, des jardins et des prés
qui rejoignaient les faubourgs... tel est le plan sommaire de cette demeure où
s'écoulèrent les jours les plus chers de ma vie - demeure d'où partirent et où revinrent
se briser, comme des vagues sur un rocher désert, nos aventures.’ De voornaamste
speelkameraad van den jongen is zijn zusje Isabelle, met wie hij zijn eerste kinderlijke
ontdekkingstochten onderneemt in de school, haar omgeving en een klein
bijgebouwtje, dat als Mairie dienst doet. Voor beide begaafde bengels is de jaarlijksche
aankomst der prijsboeken dè groote gebeurtenis van den zomer. Nog vóór ze
gedurende de eindejaarszitting plechtig aan de leerlingen worden uitgereikt, worden
ze door hen één voor één verslonden en voor de eerste maal verdwijnt de knaap in
de ongekende paradijzen der verbeelding, waar hij later zoo vaak zal van droomen,
dweept met de avonturen van Robinson Crusoe en voelt zich ontroerd door de
tegenspoeden van David Copperfield. Andere gebeurtenissen van belang zijn de
korte oponthouden
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van reizende circussen, bohemers of comedianten in het dorp, terwijl ook het
Fête-Dieu en het feest van den ‘Quatorze Juillet’ met zijn vuurwerk hun kinderharten
in vervoering brengt. Een eerste kwajongen in het gezelschap van zijn kortnuiten,
wordt de kleine Henri ingetogen in de aanwezigheid der kleine dorpsmeisjes:
Germaine, Marcelle, Jeanne, Jenny, Solange ten slotte, die hij soms uit medelijden
een hand geeft, omdat niemand zich om haar bekommert, daar ze niet mooi is... Later
zullen zijn eerste verzen deze ‘boerengespeelkens’ gedenken, die net uit een boek
van Marguerite Audoux kwamen gestapt.
Vader Fournier is een liefhebber van lange wandelingen en vaak onderneemt hij
met zijn gezin groote tochten doorheen de naburige bosschen. Meer dan ééns gebeurt
het, dat ze met hun vieren in het woud verdwalen en ééns dolen zij zóó lang tusschen
het geboomte, tot ze voor een onbekend en verlaten kasteel staan, dat geheel
afgezonderd van de wereld, zijn tinnen in den zonsondergang omhoog schiet. De
atmosfeer van dichterlijke geheimzinnigheid, die het omgeeft, maakt op beide kinderen
zulk een diepen indruk, dat het ons niet zou verwonderen, ware dien dag voorgoed
de grondslag tot het motief van ‘le domaine perdu’ uit den lateren Grand Meaulnes
gelegd.
In 1898 vertrekt Alain-Fournier naar Parijs, waar hij ingeschreven wordt als leerling
aan het Lycée Voltaire en er het eerste schooljaar eindigt met al de eerste prijzen,
terwijl hem tevens den ‘prix d'exellence’ te beurt valt. Het leven in het
groote-stadslyceum wordt den knaap van het platteland echter dra te eng en in 1901
maakt hij het met zichzelf uit, dat de zee zijn eigenlijke roeping is. Zijn ouders
verzetten zich niet tegen zijn vrij onverwacht besluit en nog hetzelfde jaar gaat hij
naar het lyceum te Brest, waar hij zich vooral in de wiskundige vakken onderscheidt.
Aan moed en volharding ontbreekt het hem geenszins, doch de brieven aan zijn
ouders zijn vervuld met een nauwelijks doortrillenden melancholischen klank. Hij
gevoelt zich opgesloten in een kazerne, een soort van fatsoenlijke gevangenis en de
haast militaire tucht stemt niet overeen met zijn jeugdig individualisme, moet hem
krenken tot in het merg van zijn wezen. Omstreeks Kerstmis 1902 komt hij geheel
onver-
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wachts thuis opzetten en maakt het zijn ouders bekend, dat hij afziet van zijn carrière
als zee-officier. Hij zal voorloopig voortstudeeren te Bourges, deze maal vlak bij
huis. Enkele jaren voor het uitbreken van den tweeden wereldoorlog gaf men zijn
naam aan de instelling, waar hij aldra schoolliep en die thans Lycée Alain-Fournier
heet; Jean Giraudoux sprak te dier gelegenheid een merkwaardige redevoering uit.
Hij blijft hier tot het zomerverlof van 1903 en vertrekt bij den aanvang van den herfst
opnieuw naar Parijs.
Hiermede zullen we zijn eigenlijke kinderjaren voorgoed als afgesloten
beschouwen: de puberteit is ondertusschen aangebroken. Terecht kan men zich
afvragen, waarom we aan die allereerste levensperiode zooveel belang hechtten.
Immers, tot nog toe trad er niets aan het licht, dat op de latere begaafdheid van den
jongen knaap zou wijzen, werkelijk schokkende gebeurtenissen werden er niet
aangestreept. Het volstaat hier m.i. echter te antwoorden, dat niets zoo belangrijk in
het leven van sommige romanciers is, als hun kinderjaren: hun ziel is nog niet
definitief gevormd, de indrukken slaan een diepen en onuitwischbaren stempel in
hun gemoed en sterk ontroerbaar zal het kind van eertijds, ondertusschen tot man
gerijpt, tot het einde zijner dagen sommige herinneringen meedragen, herinneringen,
die zich tot een integreerend deel van zijn wezen ontwikkelden en zich niet meer van
zijn persoonlijkheid laten scheiden. Een paar jaar voor zijn overlijden heeft wijlen
August Van Cauwelaert, de betreurde Vlaamsche dichter, deze thesis verdedigd in
den schoot der Vlaamsche Academie, zulks aan de hand van voorbeelden uit het
leven van Dostojewsky, Shaw, Gorki, Goethe, Gide, Van Looy en tientallen anderen.
Geen enkele onder al deze auteurs heeft echter met zóóveel vooropgezetten wil als
Alain-Fournier naar zijn kindertijd teruggegrepen, niemand onder hen was er zich
zóó van bewust, dat hij in zijn kinderjaren het meest de goddelijke gratie had benaderd
en hij alleen getuigde met groote liefde en zelfkennis over zijn eigen kunst: ‘Mon
crédo dans l'art, c'est l'enfance.’
Wat dankt zijn later oeuvre aan de reeds verloopen periode?
Het fysische en geografische milieu van Le Grand Meaul-
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nes is hetzelfde, als dit waarin de auteur zijn kindertijd sleet. Van nabij had hij het
landelijke leven leeren kennen en beminnen en ééns zou het aan zijn boek de zóó
schitterend getroffen kleur schenken. Om de typische atmosfeer van een
plattelandsschool te suggereeren, dient hij slechts in eigen herinneringen terug te
grijpen, evenals voor het scheppen der gestalten van de bewoners uit zijn zóó diep
bemind Sologne. We herinneren ons het ontdekken van het uitgestorven kasteel, te
midden van de bosschen, evenals de kennismaking met voorbijtrekkende
kermisartisten, bohemers en comedianten. Bij de lezing van Le Grand Meaulnes en
vooral bij vergelijking met zijn lijvige, later gepubliceerde correspondentie met
ouders en vrienden, bemerkt men bovendien, hoe hij tientallen bijzonderheden uit
zijn kindertijd zelfs zonder eenige litteraire transpositie of gezochte styleering zal
aanvaarden, om ze in zijn oeuvre over te brengen, frisch en ongerept, zooals alleen
veldbloemen zijn, - en sommige lieve herinneringen...

III
In Oktober 1903 vinden we Alain-Fournier terug in Parijs, waar hij leerling wordt
in het befaamde Lycée Lakanal, met het oog op zijn voorbereiding tot de Ecole
Normale Supérieure. Hier is hiet, dat hij zijn lateren schoonbroeder en trouwen vriend
Jacques Rivière leert kennen. Uit hun ontmoeting ontwikkelt zich een diepe en hechte
kunstenaars-vriendschap. Weinig later zal ze aanleiding geven tot een omvangrijke
correspondentie, die na Alain-Fournier's dood door de Nouvelle Revue Française in
vier groote deelen werd gepubliceerd. Haar is het, dat wij de meest interessante
gegevens betreffende het zieleleven van den auteur van Le Grand Meaulnes danken.
Het mag werkelijk vreemd genoemd worden, hoe twee tegenstrijdige
adolescenten-naturen zich na enkelen tijd zóó tot elkander voelen aangetrokken.
Alain-Fournier is een echte revolutionnair, die de oppositie der jongeren tegenover
de lang ingewortelde tradities van het eerbiedwaardige lyceum aanvoerde en in de
bres sprong ter verdediging van de goede zaak der ‘bizuths’, naam waarmee de
groentjes door hun oudere
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kornuiten bestempeld worden. Rivière is veeleer teruggetrokken, houdt zich op het
achterplan en blijkt het zelfs niet steeds ééns met de opstandige petities, die de andere
tijdens de lessen en de studie-uren van hand tot hand laat gaan. Toch zouden deze
uiteenloopende karakters elkaar ten slotte geheel vinden. Ze leeren mekaar voorgoed
waardeeren, nadat één van hun professors als belooning voor hun Nieuwjaarswenschen
zijn leerlingen voorlas uit Tel qu'en Songe van Henri de Règnier:
‘J'ai cru voir ma tristesse - dit-il - et je l'ai vue
- Dit-il plus bas Elle était nue,
Assise dans la grotte la plus silencieuse
De mes plus intérieures pensées...’

Hoewel de meesten onder hun medestudenten, - ‘les forts en thèmes’ -, dit alles
klinkklaren onzin vinden, ondergaan hun jeugdige kunstenaarszielen dezelfde emotie,
hun oogen openen zich in den glans van éénzelfde schoonheid en we mogen
aannemen, dat van dit oogenblik af hun vriendschap voorgoed opbloeit.
Langs Henri de Règnier om leeren zij het Symbolisme kennen, zonder nochtans
reeds onmiddellijk met zijn grootste vertegenwoordigers geconfronteerd te worden.
Deze nieuwe litteraire strooming, - hier sommair als een reactie op het naturalisme
te karakteriseeren -, stemde wonderwel overeen met het temperament van den jongen
Alain-Fournier, die reeds begon te hunkeren naar waarheden, die dieper lagen dan
het koele, tastbare uiterlijk der dingen. Hij werd vooral getroffen door het oeuvre
van Jules Laforgue en Francis Jammes, die hem beiden onmiddellijk naar de ziel
grepen. Hoe zou hij, gevoelige knaap als hij was, niet ontroerd, ja, mysterieus bekoord
worden door een vers als La Maison serait pleine de Roses... van Jammes, waarin
volgende passage voorkomt:
‘Comme je t'y aimerais. Je te donne tout mon coeur
qui a vingt-quatre ans, et mon esprit moqueur,
mon orgueil et ma poésie de roses blanches;
et pourtant je ne te connais pas, tu n'existes pas.
Je sais seulement, que si tu étais vivante...’ etc.
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Duikt daarin niet reeds de gedroomde geliefde op, de bruid, waartoe men sedert altijd
werd voorbestemd, maar die onbekend en dus ook onbereikbaar is, zooals Yvonne
de Galais voor Augustin Meaulnes? Laforgue wekt in hem den kultus van de vrouw
op, de vrouw, die hij thans in droom verheft tot een symbool van goedheid en
schoonheid op aarde, zij, die in zijn later werk de verbindingsstreep zal worden
tusschen de dingen van den hemel en die van de aarde. In dien zin herinnert hij ons
eenigszins aan Jacques Perk, wiens liefde tot de vrouw zich op een gelijkaardige
wijze sublimeerde. Trouwens, groeide ook het oeuvre van den schepper van den
Mathilde-cyclus niet uit een onschuldig jongelingsavontuur? Hij zocht vooral
zuiverheid en eenvoud in haar gemoed, die haar dichter tot den simpelen oerzin des
levens voeren en waarvoor zij de tusschenpersoon wordt tusschen den dichter en
God, tusschen den man en de zoo moeilijk te verwerven volstrekte rust des gemoeds.
Dezelfde eischen stelt hij overigens aan de letterkunde: volgens hem moet de poëzie
op de helderste wijze de eenvoudigste dingen uitdrukken, beide eigenschappen in
zulke onderlinge verhoudingen gedoseerd, dat uit hun ideale proportie waarlijk groote
kunst wordt geboren. Hierin moeten we zijn groote bewondering voor Jammes en
Laforgue zoeken, die hij soms met passie tegen de doorgaans grondig gemotiveerde
critiek van zijn scherpzinnigen, doch minder emotief aangelegden vriend Rivière
verdedigt. De uitspraak van Jammes: ‘Nous ne séparerons pas la vie d'avec l'art’ had
hem diep getroffen en haar stempel op zijn wassende persoonlijkheid gedrukt. Meer
en meer voelt hij in zijn binnenste de hunkering naar eenvoud groeien en hij meent
dan ook bij Maurice Maeterlinck bevrediging te zullen vinden. Ondertusschen heeft
Jacques Rivière Maurice Barrès ontdekt, doch hij kan er zijn makker niet toe bewegen
zijn eigen vereerende bewondering te deelen. Fournier antwoordt hem, dat hij elke
samenvatting der verschijnselen in systemen en formules verafschuwt, Barrès
vervelend en pedant vindt en liever het ronken der dorschmachines in de velden van
zijn geboortestreek beluistert. Hij voelt immers, dat het bovenzinnelijke ook in een
eenvoudigen vorm kan worden gegoten, dat men ook met simpele woorden, die
concrete dingen
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uitbeelden, den dieperen zin van het leven kan peilen en vorm geven. Omstreeks
dien tijd is het dat hij, gehoor leenend aan dien innerlijken drang en met het voorbeeld
van Francis Jammes voor oogen, zijn eerste verzen begint te schrijven. Het zijn
teedere herinneringen aan zijn kinderjaren, die reeds eenigszins den toon van Le
Grand Meaulnes laten doorschemeren. Eigenaardig is het bovendien, dat zij tevens
de komst schijnen aan te kondigen van het jongelings-avontuur, dat heel zijn verdere
leven vervullen en richten zal:
‘L'ondée a fait rentrer les enfants en déroute,
La nuit vient lente et fraîche au silence des routes,
Et mon coeur au jardin s'épanche goutte à goutte
Si descret maintenant et si pur... qu'à l'aimer
On pourrait se risquer - Oh! Belle qui viendrez,
Vous ouvrirez la grille un soir mouillé de mai...’

Verder luidt het:
‘Les rondes folles se sont tues,
Les herbes folles vont dormir.
L'allée enbaume à en mourir...
Tu peux venir, ma bienvenue!...’

Ondertusschen groeit in hem verder het beeld van de ideale vrouw, in wie zich
tegelijkertijd zijn hunkeren naar zuiverheid uitspreekt. Hij zoekt in haar, wat geen
enkele hem wellicht zal geven, hij droomt van het volmaakt argelooze meisje, levend
in een innerlijke wereld van volstrekte onschuld, het meisje, in wier gezelschap men
niet aan haar lichaam denkt, die volstrekt zichzelf is en tegelijkertijd toch alle anderen
in zich omvat. Nochtans is zij voor hem géén geestelijke abstractie, zij is niet louter
ziel, ten slotte bezit zij ook een lichaam. Maar, schrijft hij later in zijn opstel over
Le Corps de la Femme, dit lichaam is niet het heidensche idool, niet het afgodisch
bezit van een naakte courtisane uit een boek van Pierre Louys. Integendeel: het is de
vermenschelijkte vorm onzer droomen, de verstoffelijking van het onbevlekte ideaal,
waaraan heel zijn leven zich voedde...
Hij is thans bereid tot de heilige communie, zooals hij zich de liefde voorstelde,
en deze zou inderdaad niet lang meer op zich laten wachten. En meteen betreden we
de meest
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intieme, de meest sublieme kern van Alain-Fournier's korte leven. En toch was het
alles zóó eenvoudig, zóó natuurlijk, dat we ons onwillekeurig genoopt voelen den
tijd te gedenken, toen we zelf nog op de lyceumbanken zaten en voor de eerste maal
geconfronteerd werden met het groote enigma der liefde, die allereerste en misschien
voor immer verzwegen ontmoeting met iets in ons innigste ik, dat zuiverder en beter
was, dan wij het later ooit hebben weergevonden.

IV
Op den dag van Ons-Heer-Hemelvaart 1905 kruist Alain-Fournier te Parijs bij het
verlaten eener schilderijententoonstelling een wonderschoone, slanke en elegante
jonge vrouw, die zachtjes voortwandelt met een beminnelijke grijze dame aan den
arm. Een oogenblik voelt hij haar oog in het zijne rusten en die blik is zóó onaardsch
zuiver, dat hij als aan den grond genageld blijft staan. Het duurt geen fractie van een
seconde, alvorens het tot zijn bewustzijn doordringt: met deze vrouw begint of eindigt
voor hem het leven. ‘Je n'ai jamais vu de femme aussi belle’, vertrouwt hij later aan
zijn zusje toe. ‘Je la suis, me demandant ce que je fais là; elle a l'air si réservée, si
demoiselle, elle n'est pas de celles que l'on aborde... Mais je ne peux cesser de la
regarder...’ Hij volgt de onbekende en verneemt ten slotte, waar ze verblijft.
Vruchteloos wacht hij gedurende de daaropvolgende dagen in de nabijheid van haar
woning op den Boulevard Saint-Germain. Eindelijk verlaat zij het huis om naar de
mis te gaan. ‘Ses yeux bleus se lèvent et elle m'aperçoit qui avance vers elle à pas
lents, la regardant de toute mon âme. Elle détourne la tête juste assez pour que ses
yeux ne me rencontrent plus, et continue sans dévier d'une ligne, toute droite, très
fière. Quand nous nous croisons, je dis simplement: Vous êtes belle...’ Hij volgt haar
op de tram, daarna in de kerk en vervoegt haar ten slotte bij het einde der plechtigheid.
Verward door liefde en schuchterheid knoopt hij eindelijk een gesprek met haar aan,
praat over haar, over zichzelf, over zijn kunstenaarsdroomen, zijn idealen, het boek,
dat hij misschien ééns zal schrijven... Thans luistert ze, of ze sedert altijd vrienden
waren en eindelijk waagt hij het haar van
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zijn liefde te gewagen en haar te zeggen, hoe hun leven zou kunnen zijn. Doch haar
blik zoekt weemoedig den zijne en daarna, droomerig in de verte starend, herhaalt
zij het twee-, driemaal: ‘A quoi bon?... A quoi bon?... Maintenant il faut nous quitter’,
voegt ze er ten slotte aan toe, waarop hij antwoordt: ‘Pas si vite! J'ai tant de choses
encore à vous dire...’ Zij dan weer: ‘Il faut nous quitter. Nous sommes deux enfants
et nous avons fait une folie...’ Hierop scheiden ze van elkaar, - voorgoed. En daarmede
eindigt ook voor Alain-Fournier het groote, kinderlijk onschuldige avontuur van zijn
leven. Doch voor hem zou het voldoende zijn, om voortaan te leven met de bezielende
gedachte, dat er ergens op aarde een vrouw leefde, die zijn innerlijkste droomen
belichaamde en al zijn jeugdige idealen in haar onaardsche verschijning omvatte.
Tevens besefte hij echter, dat hij haar waarschijnlijk nimmer zou weerzien. Ze was
geen Parisienne en zou weldra voorgoed naar de provincie wederkeeren. Meaulnes
had zijn Yvonne de Galais verloren...

V
Onuitwischbaar blijft haar beeld hem echter bij en lang mijmert hij over het schier
geheimzinnige in deze wonderbare ontmoeting. En niettegenstaande het feit, dat hij
vermoedt en vreest, dat hij haar nooit de zijne zal noemen, stelt hij zich weemoedig
voor, hoe het zijn zou, ware ze zijn vrouw, hoe haar tegenwoordigheid hun huis liefst op het platteland in zijn geboortestreek - met een ongekenden vrede zou
vervullen en hoe hij in deze liefde zou leeren welken dieperen zin het zoo vaak ijdel
gebruikte woord geluk eigenlijk bevatten kan. En naarmate de tijd verloopt, groeit
haar beeld tot dieper en inniger schoonheid: ‘Un grand iris féminin... Tel est bien
mon amour; celui qui ne se trompe pas; celui qui ne vous laisse pas hésiter, qui dit:
c'est moi et à qui l'on répond: c'est vous.’ Zij, die hij liefheeft is ver en voorgoed van
hem gescheiden, doch wanneer men in zijn tegenwoordigheid over de liefde spreekt,
voelt hij dat de kracht van de zijne duizendmaal sterker is dan gelijk welke andere
aardsche ontroering en schijnt Yvonne de Galais, - want zoo zal hij haar thans schier
onverander-
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lijk noemen -, dichter bij hem, dan het bonzen van zijn eigen hart.
Een zestal weken na ‘la merveilleuse aventure’ vertrekt Alain-Fournier naar Londen
om er grondig het Engelsch en de Engelsche handelscorrespondentie te leeren. Hij
neemt er zijn intrek bij een sympathieke familie, waar hij als een zoon des huizes
bejegend wordt. Ook in het vreemde land met zijn nieuwe gezichten, zijn oude
tradities en zijn andere horizonten, kan hij zijn liefde niet vergeten. Zijn brieven aan
Rivière zijn vervuld met den melancholischen toon der herinnering. Op zekeren
avond zelfs verschijnt hem weer haar wonderschoon gelaat, zóó scherp afgeteekend
in zijn herinnering, dat het hem tot schreiens toe ontroert: ‘J'ai bien de choses encore
à te dire. J'aurais voulu te raconter une promenade inoubliable de nuit à Richmond.
Te parler des vers que je ne vais probablement pas pouvoir faire, te parler d'elle dont
soudain (après une période de demi-oubli, calme de sentir une présence toute prête
à surgir parmi les souvenirs) le visage est revenu l'autre soir avec une netteté effrayante
me remuer jusqu'au coeur, me remuer à en pleurer. Je crois bien que ça n'est pas une
petite aventure romanesque.’
In de verzen die hij thans schrijft en ter beoordeeling naar Rivière zendt, domineert
voorgoed haar gestalte:
‘Vous êtes venue:
Tout mon rêve au soleil
N'aurait jamais vous espéré si belle,
Et pourtant, tout de suite, je vous ai reconnue...

Veronderstel niet, dat zijn correspondentie uitsluitend met weemoedige herinneringen
aan het schoone avontuur vervuld is. Kunst en leven waren voor hem tè innig met
elkaar verwant, opdat hij voor de kunst het leven, of voor het leven de kunst zou
vergeten. Thans bekent hij aan zijn vriend, dat zijn toekomstdroomen niet langer die
van een dichter, doch wel die van een romancier zijn. Droomt hij immers sedert een
drietal jaren niet van een boek, dat hij bij voorbeeld met de woorden ‘Il était une
bergère...’ zou kunnen aanvangen en als titel Un Roman de Province of Un Roman
d'Autrefois zou kunnen dragen?
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Na zijn terugkeer in het Lycée Lakanal neemt langzamerhand Alain-Fournier's plan
een meer afgeteekenden vorm aan. In de maand Januari van het jaar 1906 is er voor
de eerste maal spraak van de benaming Les Gens du Domaine, die later tot Les Gens
de la Ferme gewijzigd wordt. Het blijft ook niet uitsluitend bij een naam. Thans heeft
Alain-Fournier het met zichzelf uitgemaakt, dat hij een boek wil schrijven, waarin
hij recht naar de ziel van zijn lezer zal grijpen, zonder ook in de geringste mate den
indruk te verwekken aan ‘literatuur’ te doen.
Misschien ware het interessant ons hier voorloopig tot de genese van Le Grand
Meaulnes te beperken. Doch niet steeds belicht de strakke systematiek op juiste wijze
den groei van een soortgelijk oeuvre. Daarom geven we er de voorkeur aan dit
ontwikkelingsproces niet te scheiden van Fournier's leven, Milton's woorden, dat
een groot dichter ‘ought himself to be a true poem’ voor oogen houdend.
Ondertusschen heeft de jonge schrijver niet opgehouden te rijpen en zijn kijk op
leven en kunst uit te diepen en te volmaken. Hij leest veel en voert in verband met
zijn lectuurbelevenissen lange schriftelijke debatten met Jacques Rivière. Uit deze
brieven blijkt nogmaals de volstrekt tegengestelde zielkundige geaardheid van beide
vrienden. Jacques Rivière geniet de schoonheid langs zijn intellect om en zal zich
sterker tot een kunstenaar aangetrokken voelen, naarmate deze intenser zijn
verstandelijke gaven aanspreekt. Het criterium van den andere daarentegen is van
louter emotieven aard: de scheppingen, die zonder den omweg eener cerebrale
interpretatie onmiddellijk zijn gemoed beroeren en vooral die, welke op den
gevoeligen toonaard van zijn ziel blijken afgestemd, zijn het geliefkoosde onderwerp
van zijn uitweidingen. Twee kunstenaars echter vormen als het ware de brug, waardoor
hun polair tegenovergestelde naturen zich spijts alle verschillen innig verbonden
voelen: Paul Claudel, met wiens Connaissance de l'Est, La Jeune Fille Violaine en
Tête d'Or beiden dwepen en Claude Debussy, wiens Pélléas et Mélisande ze haast
van buiten kennen. Doch niet alleen door de litteraire en de muzikale gewrochten
wordt Alain-Fournier diep getroffen. Na zijn verblijf te Londen keert hij weder met
een diepe bewondering voor den grooten
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lichttoovenaar Turner en de prae-Rafaëlieten, waaronder vooral Dante Gabriel Rosetti,
de dichter-schilder, en Burne Jones hem aangrepen.
Het duurt thans ook niet meer lang, alvorens hij insgelijks met de groote
vertegenwoordigers van het symbolisme kennis maakt. La Chanson d'Eve van Charles
van Lerberghe vervulde hem met geestdrift, hij had ondertusschen het werk van den
grooten voorlooper en grondlegger Baudelaire leeren waardeeren en was na een
aanvankelijke ontgoocheling ook doorgedrongen tot het wezen van den genialen
‘poète maudit’, die Rimbaud heet. Van het symbolisme neemt hij echter alleen de
werkelijk vitale krachten op en geleid door een buitengewone intuïtie verwerpt hij
het overige, dat ons thans inderdaad, - na zóóveel jaren -, als steriel voorkomt. Eéns
hij zich definitief aan het schrijven van Le Grand Meaulnes begaf, had deze strooming
reeds grootendeels haar greep op zijn scheppende persoonlijkheid verloren, zulks
gedeeltelijke onder invloed van André Gide, wiens Immoraliste, La Porte Etroite en
vooral Les Nourritures Terrestres hem sterk hadden geboeid. Ook Ibsen kent hij
grondig, Wells verwijt hij, dat zijn verbeelding te sterk de aangrijpingspunten met
de werkelijkheid verliest, Kipling en Stevenson voeren hem daarentegen naar de
paradijzen, die zoo vaak zijn kinderlijke verbeelding hadden vervuld. De landelijke
tafereelen van Thomas Hardy spraken dadelijk tot zijn gaaf gebleven ziel van
boerenknaap. Ondertusschen blijkt er in de literatuur van het eigen land een nieuwe
gestalte opgerezen, in wier oeuvre hij bet beste van zichzelf wedervindt: Marguerite
Audoux, schrijfster van Marie-Claire, waaraan hij in een Parijsche krant een
geestdriftige bespreking wijdt.

VI
Ondertusschen drijft het leven voort met zonnige en donkere dagen. Hoe het hem
ook geheel door zijn honderd onvoorziene wisselingen in beslag neemt, het blijkt
nimmer bij machte om de herinnering aan zijn geliefde onbekende te verbleeken.
Telkenmale er een feestdag aanbreekt en er dus eenige kans bestaat, dat ‘la demoiselle’
weer te Parijs
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vertoeft, wacht hij vruchteloos in de nabijheid van het huis, waaruit ze hem ééns
verschenen was, wonderschoon, als ‘une hampe de lilas’.
Op 25 Juli 1907, nadat hij gezakt is in zijn toelatingsexamen tot de Ecole Normale
Supérieure, keert hij moedeloos huiswaarts, niet alleen gedrukt door het nieuws van
zijn nederlaag, doch tevens geschokt door een nieuwe ontgoocheling, die het hem
vertwijfeld doet uitsnikken. Hij heeft zooeven vernomen, dat Yvonne de Galais den
vorigen winter in het huwelijk trad en elke laatste, schuchtere hoop in het niet verzinkt.
Hij beschouwt zichzelf als één, die alles voorgoed verloren heeft, een dergelijke
droom keert nimmer weder, het hoogtepunt uit zijn leven is voorgoed voorbij. Eenige
oogenblikken later, alvorens zich uitgeput op zijn ledikant te werpen, richt hij den
volgenden smartelijken brief aan Rivière, die later nagenoeg integraal in zijn roman
zal worden opgenomen:
‘Jeudi soir.
Mon ami,
Il me restait ceci à apprendre.
Mademoiselle de Q. est mariée depuis cet hiver. “La jeune dame est à
Versailles en ce moment”, a-t-on ajouté.
Déchirement. Déchirement sans fin. Ah! Je puis bien partir maintenant.
Qu'est-ce qui me reste ici,
A part toi, mon ami,
Henri.
Il y a un quart d'heure que je le sais. La douleur, que je n'ai pas sentie tout
de suite, monte.’
Van dit oogenblik af zal hij voorgoed leven met de gedachte, dat zijn rijk niet meer
van deze wereld is, zijn menschelijk bestaan geen verdere beteekenis meer heeft, en
weegt op hem de idee, dat hem niets of niemand overblijft om zijn onbeantwoord
verlangen te bevredigen. Iedere vrouw die hij leert kennen is een nieuwe
ontgoocheling. Soms herinnert de blik van de eene hem aan zijn groote, droevige
liefde, van een ander haar kleed, haar stem, een gebaar of de uitdrukking van haar
gelaat, doch zij ‘la hautaine demoiselle’, was de eenige op aarde die tegelijkertijd al
zijn wenschen belichaamde.
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In Juni 1910 leert hij een meisje kennen van een buitengewone schoonheid, dat alle
bruggen achter zich verbrandt om hem te volgen. Haar intelligentie, haar bevalligheid,
haar goedheid kunnen echter de eenige groote eigenschap, die haar ontbreekt, ‘la
pureté’, niet vergelden en ten slotte verlaat hij haar, na de jonge vrouw door zijn
hunkeren naar onaardsche zuiverheid diep gekweld en gekrenkt te hebben. Gebroken
keert zij naar haar vroegeren minnaar weder... Een dergelijk detail zou in de
levensgeschiedenis van Alain-Fournier allicht weinig belang hebben, ware het niet
kenschetsend voor zijn persoonlijkheid en had het ook in zijn oeuvre geen weerslag
gehad. Deze vrouw immers is niemand anders dan Valentine uit Le Grand Meaulnes,
het meisje, dat in zóóveel geluk met Frantz de Galais niet kon gelooven en in wier
armen de ontmoedigde Augustin zijn zuiverheid aflegde, gebroken door het
onherstelbare verlies.

VII
Als vooroefening tot zijn boek schrijft hij thans een reeks poëtische prozastukken,
waaronder het opstel over Le Corps de la Femme, wellicht het belangrijkste is. De
meeste kondigen reeds tot op een zekere hoogte de atmosfeer van Le Grand Meaulnes
aan.
Niet alleen bij Jacques Rivière, doch ook bij zijn nieuwen vriend, den dichter
Charles Péguy, vindt hij onschatbare aanmoedigingen. Sterker nog dan Jammes, leert
Péguy hem de universeele schoonheid en den goddelijken ondergrond der aardsche
dingen zien. Jacques Rivière meent, dat het onder zijn stimuleerenden invloed is, dat
Meaulnes en Yvonne hun definitieve gestalte verkregen.
Na het volbrengen van zijn militairen dienstplicht, dien laatsten grooten hinderpaal,
waarin hij nochtans zóó diep tot het werkelijke leven rijpte, begint hij koortsig aan
zijn roman te werken, nog steeds met het beeld der verloren geliefde voor oogen:
‘Elle est plus perdue pour moi que si elle était morte’, roept hij vertwijfeld uit. ‘Je
ne la retrouverai pas dans ce monde’. Is het dit bewustzijn, waardoor hij zich in deze
periode zóó sterk tot den godsdienst aangetrokken voelt en te Lourdes diep onder
den indruk komt van het
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vertoon, waarmee aldaar de Mariavereening gepaard gaat? Wat er ook van zij:
ofschoon hij haar in deze wereld niet zal wedervinden, groeit in het onaantastbare
paradijs van zijn verbeelding langzaam haar beeld, herboren in de ideale gestalte van
Yvonne de Galais, de ‘châtelaine’ uit het verloren kasteel, vleeschgeworden
quintessentie van zijn lijdend menschenhart.
Heel zijn levensgeschiedenis concentreert zich in zijn boek rondom de gestalte
van de schoone onbekende, die zich identificeert met de schoone kasteeljonkvrouwe
Yvonne de Galais. Den auteur zelf vinden we weder in drie verschillende gestalten:
François Seurel, het zoontje van den dorpsonderwijzer, waardoor de geschiedenis in
den ik-vorm wordt verteld, Augustin Meaulnes, aan wien ‘la merveilleuse aventure’
overkomt en ten slotte Frantz de Galais, zijn alter-ego, die insgelijks op zoek naar
zijn verloren geliefde zal gaan.
Kort na de voltooiing van zijn boek maakte Alain-Fournier toevallig kennis met
de zuster van Yvonne de Galais. Hij verneemt uit haar mond, dat zijn onbereikbare
geliefde reeds moeder van twee kinderen is.
Door tusschenkomst van Rivière en Jacques Copeau wordt Le Grand Meaulnes
gepubliceerd in het sedert enkelen tijd gestichte tijdschrift, de Nouvelle Revue
Française en verschijnt als boek bij Emile-Paul in Oktober 1913. Het werk had een
kans in den Prix Goncourt, waarin het vooral met het insgelijks uitstekende La Maison
Blanche van Léon Werth om den prijs dong. Gezien de twee candidaten herhaalde
malen evenveel stemmen behaalden, werd ten slotte het werk van den out-sider Marc
Elder bekroond. Erg gelukkig in haar keus is de jury van den Prix Goncourt overigens
zelden geweest.

VIII
Dit is de geschiedenis van Le Grand Meaulnes en ook die van zijn schepper.
Nauwelijks een jaar later breekt de eerste wereldoorlog uit en sneuvelt Alain-Fournier
tijdens een patrouille. Hij is één dier begenadigden, die door één enkel werk
onsterfelijkheid verwerven, een meer dan verdiende onsterfelijkheid.
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Het staat als een paal boven water, dat er geen critische normen bestaan, noch
esthetische, noch moreele, noch religieuze en dat elk kunstenaar aan zijn eigen criteria
dient getoetst. Het is de stelling die Maurice Roelants in zijn Schrijvers, wat is er
van den Mensch? verdedigt en het is ook de eenige juiste. Eén norme is er evenwel,
die bij elke critiek op elken schrijver dient toegepast, nl. die van de oprechtheid, die,
welke wij inroepen, wanneer wij eischen, dat de artist geen vervalsching, doch een
innerlijk bezield beeld, geen surrogaat, doch een geconcentreerd extract van het leven
zal opdienen. En hieraan heeft Alain-Fournier in alle opzichten beantwoord. Heel
de geschiedenis van kinder- en jongelingsjaren heeft hij verwerkt tot een verhaal,
dat geen sprookje is, geen esthetische mijmering, geen speculatieve poëtische
escapade, geen ontvluchting uit de werkelijkheid, naar symbolistisch recept zooals
sommigen het àl te lichtvaardig en bovendien met té veel nadruk hebben beweerd,
doch de projectie van een diep en innig kunstenaarsleven in het raam van de
onvervalschte werkelijkheid.
Wanneer men zich verdiept in de levensgeschiedenis van Alain-Fournier, baart
het geenszins verwondering, dat menigeen in Le Grand Meaulnes een echo van het
symbolisme heeft gezocht en velen het werk ten slotte zijn gaan beschouwen als een
laten uitlooper dezer litteraire strekking. Indien deze opvatting evenwel met de
werkelijkheid zou overeenstemmen, dan zouden we in het boek voortdurend getroffen
moeten worden door de abstracties, waarvan het symbolisme zich zoo overvloedig
bedient. Doch juist hierin schuilt de zwakheid van de thesis, welke het werk uitsluitend
‘à travers le symbolisme’ blijkt te beschouwen. We nemen hier graag de gelegenheid
te baat om stelling te kiezen ten opzichte van deze bij de critiek meer en meer ingang
vindende opvatting en die wijst op de groote leemte in de waardebepaling van Le
Grand Meaulnes. Herhaaldelijk heeft Alain-Fournier aan zijn afkeer tegenover elke
abstractie lucht gegeven, om in de plaats daarvan zijn liefde tot de werkelijkheid te
stellen. Indien we zoowel de theorie van den symbolistischen inslag als de insgelijks
valsche afwisseling van droom en realiteit in het oeuvre van Alain-Fournier
verwerpen, waarin schuilt dan deze andere dimensie, die zoo moeilijk schijnt te om-
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schrijven, doch waaraan het werk in de eerste plaats zijn onweerstaanbare
bekoringskracht dankt? We meenen, dat het antwoord op deze vraag in een geheel
andere richting dient gezocht, dan die waarin men het doorgaans hoopt te vinden.
De kracht van Alain-Fournier schuilt o.i. in zijn zeer persoonlijke interpretatie van
de werkelijkheid die we, ondanks den paradoxalen klank als metafysisch realisme
zouden willen bestempelen. Zijn visie der dingen wortelt ontegenzeggelijk in de
stoffelijke verschijningsvormen zelf, doch streeft tegelijkertijd ‘le prolongement
idéal’ van deze wereld na. Met behulp van enkele gegevens, aan de alledaagsche
werkelijkheid ontleend, schept de jonge dichter een werk, waarvan het sprookjesachtig
en betooverend karakter vèr de realiteit overschrijdt. Waar de meeste fantastici uit
wijsgeerig standpunt veelal in gebreke blijven door hun redeloos en blind speuren
naar het transcendente, - we denken hier aan Edgard Poe en Hoffmann -, zoekt
Fournier het wonderbare niet buiten, doch in de werkelijkheid, als de meest essentieele
eigenschap, elken stoffelijken of fysischen verschijningsvorm eigen. Mag bij een
dergelijke intuïtive ontsluiering der wereld de rede oogenschijnlijk in gebreke blijven,
de dichter heeft er nimmer een oogenblik aan getwijfeld, dat hij in zijn gevoel een
onfeilbaren leidsman vond bij zijn streven naar het immanente mysterie van de wereld
en van den mensch, dat hij in zijn opvatting van den cosmos als een belangrijken
werkelijkheidsfactor erkent, diep overtuigd van de waarde der geheimzinnige
correspondances, die reeds het hart van Baudelaire met hun mysterieuzen glans
verblijdden. En hierdoor meenen we te kunnen verklaren hoe het komt, dat een auteur
als Alain-Fournier, zóó hunkerend naar het transcendente, zich tevens zóó welbewust
aan de werkelijkheid wenschte te houden, doch een werkelijkheid waaruit de glans
van het bovenzinnelijke opfluoresceert zonder dat ooit zijn ‘amour de la vérité’ en
zijn ‘goût du mystère’ met elkander in conflict komen. Spijts zijn liefde tot het ware,
volle leven begint zijn wereld slechts, waar die der meesten ophoudt; hij, die zichzelf
‘le nocturne passeur des pauvres âmes’ noemde, ontdekte, dank zij zijn kinderlijk
ongerept gebleven ziel een cosmos van dieper en voller zijn, onmiddellijk onder het
oppervlak der aardsche
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dingen gelegen, cosmos, waarin zich zijn haast mystieke opvatting van het
realiteitsgegeven volledig kon uitleven, opvatting die we hooger reeds als metafysisch
realisme zochten te kenschetsen.
Alain-Fournier heeft het steeds duidelijk voor oogen gehouden, dat de
oorspronkelijkheid de eerste eisch is, die aan den persoonlijken arbeid van den waren
schepper dient gesteld en hem daartoe slechts één middel geboden wordt, nl. ‘de
trouver tranquillement ce qui est en moi, sans avoir besoin pour cela de présenter à
quelque protecteur littéraire ce qui n'est pas moi et ce qui est un peu lui.’ Niet alleen
zijn algemeene levensvisie draagt den stempel van zijn sterke originaliteit, doch ook
zijn stijl is er geheel van doordrongen, een originaliteit, die haar uitdrukking vindt,
- hoe vreemd het op het eerste zicht ook moge schijnen -, in een aangrijpenden haast
klassieken eenvoud, ‘une simplicité effrayante’, zooals hij het zelf kenschetst.
Ondanks zijn zucht naar het romantische, legt de auteur van Le Grand Meaulnes een
onverholen afkeer aan den dag tegenover de litteraire attributen uit het romantische
stijlarsenaal en stelt rustig vast: ‘Je devrais chercher en moi des mots brefs et légers
qui disent le passé ou la vie’. Tegelijkertijd doordrongen van de onloochenbare
noodwendigheid, door de eenheid tusschen inhoud en vorm gesteld, vraagt hij zich
echter af, welke dé taal is, waarin hij zich zal uitdrukken. Het zal de taal zijn uit de
wereld van zijn verleden, die hij oproepen wil, nauw verbonden met zijn eigen ziel
en met de dingen, die het verloren paradijs bevolkten. ‘Pour exprimer ceci, roept hij
uit, ‘je n'ai encore rien trouvé de plus beau que le langage des paysans parlé par moi’.
In tegenstelling evenwel met een Jean Giono, die de plattelandstaal zonder verdere
verwerking in zijn romans overneemt, - en met goed gevolg! -, distilleert
Alain-Fournier haar tot een vlekkeloos proza, dat we reeds eerder als klassiek
bestempelden. Hij weet trouwens, dat ook de stijl in aanzienlijke mate het zijne kan
bijdragen tot de doorgronding van het mysterie, dat hij nastreeft, mysterie, dat hij
zelf in een brief aan Rivière kenschetst als ‘l'éclosion terrestre de l'événement
merveilleux’. Zoo hij er werkelijk in slaagt dit groote enigma intuïtief te
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doorgronden, is zulks in de eerste plaats te danken aan zijn ‘magie verbale’, die het
heele werk met haar fosforesceerende kracht doorlicht.
Meer dan dertig jaar zijn er thans verloopen sedert het verschijnen van Le Grand
Meaulnes, meer dan dertig jaar, sinds de schrijver van dit onvergankelijke boek door
het blinde oorlogsgeweld werd neergeveld, ‘couché dessus le sol à la face de Dieu’,
zooals Charles Péguy het profetisch had gedicht. Doch zijn ziel, hunkerend naar
zuiverheid en licht, bleef leven in de ontroerende gestalten van den tragischen
Augustin en van de reine Yvonne de Galais, zijn ziel, die nog duizendmaal de onze
met vervoering en weemoed zal vervullen, ‘partant avec elle pour de nouvelles
aventures’, om haar den weg naar zuiverheid en waarheid te toonen.
HUBERT LAMPO.
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Zoek den mensch
Apologie van catechismus en leerdicht
Een beproefde Methode.
Terwijl ik in Juni jl. in zorgen zat om de examinandi die mij duurbaar zijn, vertelde
mij iedereen wat over studies in het algemeen en universiteitsexamens in het bijzonder,
in die omstandigheden rijke onderwerpen, en zoo vernam ik terloops ook dat Leuven
voor de wetenschappen veel gemakkelijker was, doordat er b.v. de schrikwekkende
scheikunde onderwezen wordt gelijk den catechismus, met vragen en antwoorden,
hetgeen, tusschen haakjes, nu niet meer het geval schijnt te zijn, want prof. Van
Buggenhout is er niet meer.
Nu is het mij niet gelukt mij aan den Mechelschen catechismus te houden, die
nochtans zulk een heldere en troostelijke levensbeschouwing bevat, maar gij zult mij
daarom geen kwaad hooren zeggen over de leermethode van dit aloude boekje. Reeds
toen Onze Lieve Heer en Monseigneur al positief ontevreden over mij waren, heb
ik nog dikwijls mijn vaderplichten waargenomen en na het avondmaal, met het oog
op de naderende prijskampen, de catechismusles van een heel trimester opgevraagd.
Met de fierheid waarmee Kamiel Huysmans zegt dat hij misdienaar geweest is en
Julien Kuypers, dat zijn tante nonneke is, wat beiden toch niet zal beletten recht naar
de hel te gaan, mag ik getuigen dat ik dan doorgaans mijn catechismus beter kende
dan mijn kleinen.
Ik meen niet dat dit een strikt persoonlijke ervaring is of een bewijs voor mijn
goddank voortreffelijk geheugen. De oud-leerlingen van katholieke scholen, op welke
verderfelijke wegen ook verdwaald, zullen het ongeveer allen met mij eens zijn, dat
zij op het midden van den weg huns levens nog bijster weinig kunnen navertellen
van wat zij in deze lokalen hebben geleerd, maar wel hun catechismus nog kunnen
opzeggen met of zonder een zeer korte voorbereiding.
Ik hoor de slechte menschen, de goddeloozen, waaromtrent de catechismus
trouwens leert dat zij dolen, al tot hier grinniken dat

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

681
wij er nooit iets anders dans catechismus hebben geleerd. Zij hebben daarin in
zooverre gelijk dat de catechismus er inderdaad, het staat in de allereerste vraag, de
belangrijkste van alle wetenschappen was, hetgeen zeker waar zou zijn, indien het
waar was, maar dat verklaart toch lang niet alles.
Het steeds en van generatie tot generatie herhalen van een bewering in denzelfden,
eenvoudigen, klaren, gebalden vorm, het uitlokken van een antwoord door een vraag
die reeds half het antwoord bevat en waarvan de herhaling in het antwoord, door
geheugenassociatie van klaken en zinsrhythme, als vanzelf de rest aansleept, dat is
van een psychologische en paedagogische wijsheid die ik niet zou willen
onderschatten en waarvan de resultaten alle kritiek weerleggen.
Moderne, veel beter wetende paedagogen kunnen inbrengen dat dit
papegaaienpaedagogiek is. Ik ken dat. Men moet het verstand doen werken, niet
waar? Welnu, ik denk dat men ook eenvoudig moet blijven en niets opschroeven.
Wanneer men wil dat een kind iets leert en onthoudt, moet men het daartoe al zijn
middelen laten gebruiken en de beste methode is die waardoor het vlugst en
gemakkelijkst en aangenaamst leert en langst onthoudt. Die methode is zonder eenigen
twijfel de Mechelsche catechismus en vooraleer daar van hoog om te glimlachen
zouden de paedagogen het gedurende eeuwen op hun andere wijze beter moeten
doen.

Over weten en vergeten.
Nu is het de vraag of wij al wat wij op school leeren hadden moeten onthouden.
Terecht zeggen de psychologen dat de kostbaarste eigenschap van het geheugen is
te kunnen vergeten en hoe meer men zich van den schoolpraat herinnert, des te
roerender is men het daar mee eens en des te dieper betreurt men dat het geheugen
niet de faculteit is waardoor men àlles vergeet. Indien wij niets konden vergeten
zouden wij er zeker nog veel ellendiger aan toe zijn dan nu het geval is en allemaal
vroeg of laat moeten gek worden.
Doch het staat van den anderen kant toch ook boven allen twijfel dat het elckerlyc
van nut zou zijn geheel het leven door een aantal aardrijkskundige, geschiedkundige,
wiskundige en grammaticale gegevens in het hoofd te hebben, die wij moeizaam en
zorgvuldig voor prijskampen in ons geheugen hebben moeten prenten, op een wijze
en in een vorm, die ons niet toelieten ze daar een paar maanden te bewaren.
Het zou meer cultureel belang hebben dan men wel denkt dat ieder Vlaming bv.
den regel van dt tot zijn laatsten levensdag uit het hoofd zou kunnen opzeggen, telkens
wanneer hij hem noodig heeft, en dit in een of anderen geijkten catechismusvorm
van vraag en antwoord. Hetzelfde zou nog veel nuttiger zijn voor ieder die Fransch
moet schrijven en dus, érudit of niet, duizenden malen zal aarzelen voor een participe
passé en dan nog herhaaldelijk fouten schrijven.
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Dit zijn maar twee kleine voorbeeldjes. Zij kunnen vermenigvuldigd worden. Indien
de leerstof eenig nut heeft voor het later leven, moeten wij eerlijk toegeven dat het
onderwijs grootendeels zijn doel mist, want iedereen vergeet alles, op het lezen,
schrijven en de vier hoofdbewerkingen van de wiskunde na. Indien echter niet de
stof, maar het leeren zelf nut heeft, zal het bijbrengen van zekere essentieele leerstof
in een voor het geheugen vlug opneembaren en levenslang bewaarbaren vorm, volgens
een oermethode als die van den catechismus, veel schooluren, die nu verloren gaan
aan walgelijk gemaakt leervoeder, vrijmaken, niet voor die beroemde
verstandsoefeningen waardoor de menschen tot nu toe zoo dom of naïef zijn gebleven,
maar voor die doodgewone algemeene ontwikkeling, waarvan de school niet weten
wil omdat zij te aangenaam en dus geen studie is, de algemeene ontwikkeling waarvan
zij van langsom verder afwijkt, haren tijd verkwistend, haar doel missend en haar
leerlingen overbelastend met nieuwe vakken en specialisaties.

Vingerwijzing voor schoolhervormers.
De catechismus bevat een wereldbeschouwing die verouderd is. Dat wil zeggen dat
een nieuwe wereldbeschouwing doorbreekt, want een mensch zonder
levensbeschouwing is ondenkbaar. Deze nieuwe verklaring van het ontstaan en de
gesteldheid van het heelal en van de verhouding van den mensch tegenover het
bekende, het onbekende en de samenleving, is voorloopig nog het beredeneerd bezit
van de ontwikkelden en heeft nog niet den volkschen paedagogischen vorm gevonden,
waarin het christendom sedert de tijden van eenheid van kerk en staat tot letterlijk
allen werd gebracht. Ziedaar voor massa's paedagogen gedurende generaties een
grootscher taak dan wij hen nu zien verrichten en waarvan het resultaat ook maar
een oogenschijnlijk onbeduidende catechismus zal zijn. Waarom vatten niet reeds
van nu af bekwame vakmannen van het onderwijs de boeken van de nieuwe
wijsbegeerte sedert Kant, die van James Jeans, Huxley, de zoo genaakbare Outline
of History van Wells en dergelijke ter hand en verwerken ze tot schoolleerstof van
zes tot twaalf jaar, in plaats van met twintig bloemlezingen een één en twintigste
samen te stellen en twee maal 's jaars een nieuwe methode van leeren lezen en rekenen
uit te vinden?
De catechismus is een perfecte leermethode, maar het is niet de eenige. Het leerdicht
op rijm is een andere, van nauwelijks geringer efficaciteit en voor zekere stof zelfs
afdoender. Ik moet het belang van het leerdicht niet bewijzen met den zeer grooten
invloed van Jacob van Maerlant en van vader Cats. Het spreekt vanzelf. Indien wij
naast den catechismus iets niet vergeten hebben, is het Jantje zag eens pruimen hangen
en Onze kat kan ratten vangen. Waarom moeten dat Jantje en die kat ons heel ons
leven bijblijven en bij voorbeeld niet een even goed berijmde vaderlandsche of
wereldgeschiedenis. Dat leerstof serieus of dor en in alle geval moeilijk moet
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zijn is een vergissing van onze onderwijzers en dat van de poëzie, na een groot literair
verleden van het epos, de ballade en het leerdicht, thans alleen nog de lyriek mag
overschieten, is een vergissing van onze dichters. Waarom moet een gedicht kost
wat kost een intieme en persoonlijke biecht zijn, waarom moet de didactische poëzie
verdwijnen, als wij toch een aantal vaardige poëten bezitten, die zeer evident niets
persoonlijks te zeggen hebben en die het prijselijk en waardeerbaar genoegen dat zij
in het artistiek vakwerk van de verstechniek vinden, volledig zullen smaken bij het
samenstellen van een behoorlijk leerdicht. De grootste kunstenaars hebben de
stielmatige uitvoering van bestellingen niet versmaad. Zij hebben ze als eerbare en
noodzakelijke oefeningen beschouwd en lang niet zelden heeft hun genie bij dat
handwerk vanzelf vonk gevat. Ik zie bv. onzen Jan Vercammen, die een goed lyricus
is, tusschendoor en ten behoeve van de school, smaakvolle versjes maken over de
kat en de muis en het schipje. Helaas, de kinderen moeten zoo lang en zoo laat zooveel
dors leeren, dat hun tijd noch lust meer rest om die lieve versjes te lezen. Waarom
besteden hij en anderen van zijn gehalte de dichtoefeningen die hun te stade zullen
komen voor hun lyriek, niet liever aan de veraangenaming van hun leerstof zelf,
waarom schrijven zij geen sierlijk en smaakvol berijmde leerboeken?
G.W.

Amerikaansche romantiek.
Meer dan 20% van de films die te Hollywood de studio's verlaten, zijn wat men
noemt ‘Westerlands’, dit wil zeggen films die zich afspelen in de Far-West, onder
een romantischen hemel. Zij beschrijven het leven der cow-boys, van de veedieven,
van ridderlijke ruiters, die ipso-facto behept zijn met de meest nobele gevoelens. Dit
genre van films kent een talrijk en getrouw publiek, dat niet alleen gerecruteerd wordt
onder de jongeren, maar zelfs de volwassen Amerikaan voelt van tijd tot tijd behoefte
voor de Far-Westromantiek. Die films worden dan ook regelmatig vertoond in 15.000
bioscoopzalen.
De voortbrengers van die banden nemen een systeem van regels en formules in
acht, strenger dan de tien geboden. Indien het waar is, dat er in die films veel
schietpartijen voorkomen, is het nooit toegelaten om het slachtoffer en de moordenaar
op éénzelfde beeld te vertoonen. Indien de helden steeds van een ongenaakbaar
adeldom getuigen, zijn de bandieten ongeneeslijk doorslecht. Indien men schietpartijen
en massacres mag vertoonen, is het aan den anderen kant verboden, aan eenig dier
het minste kwaad te doen. De techniek, bv. een paard te doen vallen, door den weg
met een ijzeren draad af te spannen, techniek die de misdadigers in de Far-West
doorgaans gebruiken, mag niet op het doek vertoond worden. Wanneer ge een ruiter
met zijn rijdier in een rivier ziet springen, hebt ge de indruk dat hij een sprong doet
van 20 meter, terwijl het nauwelijks enkele
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meter betreft. In dit geval wordt de waaghals 500 dollar betaald, en het paard loopt
geen enkel gevaar.
In elke film over de Far-West treedt er een zeer mooi paard op. Het best gekende
paard heet ‘Trigger’, een bewonderenswaardig dier, dat in elke film, gelijk alle sterren
op drie ‘close-ups’ recht heeft. In de publicatie gaat de naam van het paard steeds
deze van de heldin vooraf, want, in deze film moet er ook een vrouw optreden. Haar
tegenwoordigheid is van niet veel belang wat de actie betreft, nochtans is ze
onmisbaar. Zij is alleen noodig opdat men haar zou kunnen redden. Eventueel kan
ze vervangen worden door een zak die postbrieven bevat of door belangrijke
documenten.
Zij wordt verondersteld nooit den held te omhelzen, maar wel het paard.
De films over de Far-West zijn vol actie, geweerschoten en achtervolgingen te
paard, maar zij bevatten steeds een moraal en veel goede voorbeelden voor de jeugd.
De cow-boys, die er de helden zijn, drinken nooit en rooken zeer zelden, de bandieten
echter drinken tegen den dood op en rooken voortdurend. De fabricatie van die soort
filmen eischt geen groote inspanning, de opnamen duren over het algemeen slechts
een tiental dagen, en de kosten gaan gewoonlijk de 250 duizend dollar niet te boven.
Het scenario heeft weinig belang. Wat er noodig is, is een mooi romantisch landschap,
buitengewone paarden, ridderlijke helden en een onschuldige jonge maagd, die verlost
moet worden uit de handen van boosdoeners. Dit alles volstaat om aan de Amerikanen
de droom der romantiek te geven zonder welke het dagelijksch leven werkelijk te
zwaar zou vallen om dragen.
M. Gij.

Antidoot voor Elckerlyck.
Gedichten kunnen mooi zijn, duivelsch mooi,
maar niets gaat boven 't proza van het leven!
Al eet men de eene dag fazanten, de andre hooi,
laat het, verdomd, geen slechte luim je geven.
Sluit je niet op in glazen kast of kooi,
houd voet bij stek, van waar de wind ook waaie;
na elken winter komt weer lente en dooi;
leef vroolijk dus en laat den boel maar draaien!
God schept den dag; pluk deze milde vrucht,
wier sap van alle kwaal je zal genezen;
erger je niet bij 't zien van 's levens klucht,
maar denk gerust: het kon nog erger wezen.
Verbeeld je nooit dat het geluk je vlucht,
't ligt overal te grijpen of te graaien.
En 't baat toch niet dat je mistroostig zucht.
Leef vroolijk dus en laat den boel maar draaien.
Ons leven is waarachtig veel te kort
om het met jammerklachten te verbrodden.
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den tijd dien je verbromt, dien je vermort,
dien hielp je onherroepelijk naar de botten;
neem acht dat je niet voor je tijd verdort,
trek geen azijnsnoet bij de malsche vlaaien
van 's levens feest, dat je aangeboden wordt.
Leef vroolijk dus en laat den boel maar draaien!
Blijheid, prinses, beminnelijke dame,
we ontwaken beiden als de hanen kraaien;
om uwe liefde kan geen mensch zich schamen.
Leef vroolijk dus en laat den boel maar draaien.

B.D.

Het imperatieve staatsverband.
Het probleem van de Vlaamsch-Waalsche verhoudingen in dit land heeft den laatsten
tijd een ander uitzicht gekregen. Een honderd jaar lang heeft het bestaan in den vorm
van een Vlaamsche Beweging; thans doet het, zich, onstuimiger en vuriger, voor als
een Waalsche beduchtheid en een Waalsche eisch.
Dat het probleem daardoor alweer op de dagorde van ons politieke leven werd
gebracht, moet niet noodzakelijk angstwekkend zijn. Het evenwicht in de
machtsverhoudingen tusschen de twee volkengroepen in den Belgischen Staat is
zeker nog niet definitief bereikt; zoo een evenwicht zal trouwens altijd, uiteraard,
eenigszins wankelbaar zijn en het zou ons niet verwonderen, indien deze kwestie
ook later nog af en toe naar boven kwam in den stroom van ons politieke leven. Maar
nogmaals: wij hoeven daar niet eens erg bevreesd voor te zijn, als wij elkander willen
verstaan in een redelijken geest en als wij van de feiten, van zekere feiten willen
leeren uitgaan.
Het beruchte congres te Luik heeft den geamuseerden toeschouwer indertijd meteen
verbaasd door de politieke onrijpheid van de Walen. Uitingen van die politieke
onrijpheid noemen wij zoogoed het voorstel dat opkwam voor de oprichting van een
zelfstandigen staat Wallonië, als dat voor een aansluiting bij Frankrijk - het
machtelooze Frankrijk van 1946. Men moet kwajongens zijn, ontbloot van elken zin
voor internationaal-politieke realiteit, om op dit oogenblik op te komen voor zulke
on-Engelsche oplossingen in dit gebied van de lage landen aan de Noordzee. Net als
onze politieke Groot-Nederlanders, zullen de Waalsche ‘Franschgezinden’ moeten
beginnen met de feiten te aanvaarden, want feiten hebben een zeer merkwaardige
eigenschap: men kan ze, honderdmaal helaas misschien, niet ongedaan maken, men
kan de geschiedenis niet overdoen. Wij zijn het er waarschijnlijk allen over eens om
de breuk in de Nederlanden na de Pacificatie van Gent als een ramp, de grootste
ramp in onze historie te beschouwen; en er zijn genoeg Belgische staatslieden geweest,
die de revolutie van 1830 als een dwaasheid hebben bestempeld - maar wij kunnen
noch den opstand tegen Spanje opnieuw beginnen, noch 1830 ongedaan maken.
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Aan weerszijden van de taalgrens moeten wij, vooral in internationale politiek, leeren
denken op de basis der werkelijkheden. Als zoo een werkelijkheid ligt daar thans de
Belgische Staat, waarvan ook de verstoktste tegenstander zal moeten toegeven, dat
hij niet meer die Belgische Staat van uit 1918 is. Zelfs als wij daartoe den lust hadden,
zouden wij niet de permissie krijgen om België af te breken. Willen of niet, er is
voor onze moeilijkheden geen oplossing dan binnen het kader van het Belgisch
staatsverband; elke regeling daarbuiten blijft een droombeeld, zoolang de republiek
der vereenigde staten van Europa niet wordt opgericht. Walen en Vlamingen, hoe
dan ook, maar zij moeten het, mopperend als alle Belgen, leeren vinden met elkaar.
A.M.

Boekbranderij.
Eén van de kloekste bewijzen dat er zooiets bestaat als menschelijke solidariteit, is
zeker wel de bevinding dat men niet gelukkig is, wanneer men anderen ongelukkig
weet.
Af en toe overkomt ons de voldoening, zelfs bij het doorsnuisteren van het
onnoozelste boek, te mogen lezen wat we willen, van de vieste pornografie tot de
brochure over de IJzerbedevaart, ondersteld dat we lust zouden hebben ze te lezen.
Het besef van deze vrijheid maakt ons diep gelukkig. Doch enkele uren geleden
scheurde de pees van deze vreugde door, en zulke dingen doen dagen lang zeer, toen
ons de lijst in handen viel van de werken, die in Spanje verboden werden. Ze werden
ofwel vernield door brand, ofwel uit de bovengrondsche beweging gegraaid door
hypocrieten, die ze meenamen naar huis, ze eerst lazen en ze dan onderduims
verkochten om den kooper hierop aan te klagen en er een Judas-boterham van den
tweeden graad aan te verdienen.
Een vertegenwoordiger van de huidige Spaansche regeering moet eens gezegd
hebben dat zijn partij de eenige is, die op traditie kan bogen. Hierop werd grinnikend
geantwoord dat er veel van waar is, vermits de gebruikte methodes direct aansluiten
bij de Inquisitie.
Intusschen mag geen enkel gecultiveerd mensch in het land van Maria Lecina o.m.
volgende boeken lezen: De volledige werken van Blasco Ibanez; ‘Helden en
Heldenvereering’ van Carlyle; niets van den Amerikaanschen paedagoog Dewey,
niets van Dostojevski, niets van Alexandre Dumas, niets van Freud, niets van... Victor
Hugo, niets van Anatole France.
Onthutsend is tevens het verbod uitgevaardigd tegen ‘L'éducation sentimentale’
van Flaubert, tegen Goethe's ‘Faust’ en ‘Werther’.
Spanje's nationaal gevoel is ook gevoelig gekwetst geweest door ‘Carmen’ van
Mérimée. Hoe moeten we reageeren tegen de uitsluiting van ‘Manon Lescaut’ van
l'Abbé Prévost?
En wat zeggen de stendhaliens, nu ginds ‘La chartreuse de Parme’ vervloekt wordt?
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De reeks gaat wanhopig verder over Tolstoï, H.G. Wells en Kant zonder bijna één
Spaansch schrijver zelf te vergeten.
Op de lijst hebben we tevergeefs naar een Vlaamsch of een Hollandsch auteur
gezocht. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel kent men ons ginder niet, ofwel zijn wij
onschuldig. Welke zou de grootste eer zijn?
K.J.

Ontwerp voor een romanfiguur.
Op het kerkhof staat Wom., omringd door de leden van zijn gezin, vóór het graf van
Mieltje luidop te bidden. Ik stap van mijn fiets om hem geluk te wenschen met zijn
verjaardag, zoodra hij naar de steenweg komt afgedaald. Hij is gevoelig voor zulke
kleine attenties, en daarom verzuimen zijn vrienden nooit hem met geschenken te
verwennen, gelijk een dwingeland van een kind.
Wij keeren samen naar huis.
Wom, loopt naast me, en al dadelijk begint hij me op de hem eigen, hol-verbolgen
wijze over mijn z.g. miskenning van Guido Gezelle een kapiteltje te lezen. Naar zijn
meening laat is me misleiden door mijn afkeer voor de priester, en hij voegt er
onmiddellijk aan toe: dat het in alles aan mij te merken valt, hoe ik steeds fanatieker
een godloochenaar ben geworden. Daardoor zou de frischheid der gevoelens voor
mij totaal verloren zijn gegaan. Voor geen enkele schoonheid bezit ik nog ‘echte
bewijzen’, omdat ik de ‘juiste verhouding van ziel en lichaam in de mensch’ niet
waardeeren kan, want ‘in de godsdienst (zie ik) een kloof tusschen het geloof en de
rede’, etc. Al die argumenten van Wom. lijken me verdacht nauwkeurig aan een
muf-bigoot opstelletje ontleend.
- Wat ziet en wat hoort ge nog in de natuur, in het leven, als ge uw geloof verloren
hebt? vraagt hij pathetisch.
Ik doe mijn best om er zoo ontoegankelijk mogelijk uit te zien. Bij ondervinding
weet ik immers, dat het hem te doen is om het gesprek, over een geheel ander
onderwerp, op een ruzietoon te kunnen voortzetten. Hij is onrustig; hij koestert
‘bijzondere intenties’, zooals hij zelf zijn ongedurigheid noemt.
Schijnbaar geheel oor volg ik hem geduldig langs de zandige binnenweg, tusschen
twee hagen die naar prille kinderen rieken.
- Alles draait tegenwoordig op miskenning uit. Ze is nog het eenige criterium van
mensch tot mensch. Men weet de dag van heden niet meer wat enthousiasme
beteekent, het geloof dat bergen verzet is verloren gegaan.
En plotseling de stem verheffend voegt hij er aan toe:
- Mijn bloed begint te koken. Hoort ge me? Het kookt wanneer ik mijn hand naar
een vers van Gezelle uitsteek.
Dan zeurt hij over allerlei voorspraken, die bij het verwerven van profijtige baantjes
te pas komen. En zoo probeert hij, listig als een kwezelaar, via de Gezelle-miskenning,
zijn eigen waardevolle belangen in het gesprek te betrekken. Hij gevoelt zich
benadeeld, achter-
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uitgesteld om zijn ‘Christen Ideaal’, een argument dat bij zijn bewonderaarsters altijd
indruk heeft gemaakt. Ik antwoord droogjes: dat hij reeds meerdere malen openlijk
op de steun van de Aartsbisschop heeft mogen rekenen.
- Jawel, doch dan heeft de tegenpartij ook krachtiger doorgezet, zoodat hij zonder
resultaat is blijven rondscharrelen. Ik moest het immers zelf weten: dit en dat komt
hèm toe. En om het al te hevige effect te milderen verbergt hij zich achter een
uitvlucht: ‘dat hij dag-in dag-uit voor een kinderrijk gezin te zorgen heeft’. Bij het
vallen van die onbesuisde woorden is hij blijven stilstaan, om zijn
comediantenwanhoop een foudroyante kracht bij te zetten.
Zijn oogen zijn betraand, en met perfect gehuichelde moedeloosheid voegt hij er
aan toe: dat hij zich afslooft, het wordt te zwaar voor hem, het kan zóó niet blijven
duren. Hij legt zijn hand op mijn schouder. Hij noemt me met lijmerige zoetheid zijn
‘dierbare vertrouweling’, want ‘hoe verschil (ik) in alles van de cynieke vrienden uit
Antwerpen’. Door zijn eigen woorden ontroerd, verkrijgt zijn stem eigenaardige,
sentimenteel-gevleugelde stembuigingen.
- Gij zijt een artist, zooals ik; gij ten minste kunt me begrijpen. Wanneer ik 's
avonds in mijn werkhokje zit, en ik laat het hoofd in de handen rusten... etc.
Dan volgen de namen van Thomas à Kempis, van Sint-Franciscus van Assisië,
van Catharina Emmerich, van de Heilige Theresia van het Kind Jezus. Daarmede
heeft de phase van de voorgewende zelfvernedering een aanvang genomen.
- Ik zal vrijwillig veel moeten prijsgeven, ik wil het allerbeste van me-zelf vinden,
zucht hij quasi gebroken terwijl wij gearmd voortschrijden. Zijn voeten schuifelen
door het stof van het wegeltje, hij sleept zich letterlijk voort. Intusschen zijn we zijn
uitgestrekte eigendom genaderd, met een stratenlange hofmuur omringd, waar
bovenuit de populieren ruischen. En ik sta op het punt te betwijfelen, of hij niet
werkelijk met ontgoocheling zijn blik laat rusten op zijn kostbaar aardsche bezit.
M.G.

Vorm en inhoud (slot).
Nu is het Hubert Lampo die schrijft dat de ‘theorie vorm en inhoud alleen voor de
schoolmeesters telt’, en die verder verklaart dat ook ‘wij gelooven (pluralis magestatis)
in den voorrang van den inhoud op den vorm’. Hij zei reeds vroeger dat ‘we, naar
het voorbeeld van het Fransche humanisme, heel onze kunst ethisch willen zien
ingesteld op den mensch en het menschelijke’.
Ik erken het: ik kijk een tijd voor me uit en vraag me ten slotte af: wie is het die
niet begrijpt, zijn het Herreman-Lampo, of ben ik het? Bescheiden als ik ben,
concludeer ik: ik zal het wel zijn, wiens ‘brains’ niet perfect loopen. En nochtans als
ik zeg, vorm en inhoud zijn een, wijst het woord inhoud, dat ik gebruik, er op zich
zelf al op dat ik een enorm belang stel in de substantie die in het schoonheids-
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object aanwezig is. En wie even nadenkt, - wat men toch van opponenten van de
kwaliteit van Herreman en Lampo hopen mag dat ze doen of eens doen zullen - kan
zich slechts realiseeren, dat ik onuitgesproken toch zeg dat als de substantie minder
of minderwaardig is, het schoonheidsobject aan beteekenis verliest, - dus het mindere
is van een ander object waarin die substantie rijker is, - en in het slechtste geval (een
minderwaardige substantie) niet eens tot de literatuur behoort. Want daar ligt
misschien het misverstand: het gebruik van het woord ‘ethische’, dat wel misleidend
zou kunnen zijn. Ik heb inderdaad den indruk dat Herreman en Lampo de uitdrukking
‘ethisch’ gebruiken uit een soort luiheid des geestes, zonder zich precies rekenschap
te geven van de beteekenis van het woord. Want de ethische inhoud van een object
is niet de menschelijke inhoud. En wie, zooals Lampo schrijft, de kunst ethisch wil
zien, stelt de kunst daarom niet in op den mensch en het menschelijke. Want ook
God en zijn attributen en de dingen die in God zijn - onder meer - behooren tot de
ethica; en hij doet onze ethische gevoelens geweld aan die ze beperkt tot den mensch
en het menschelijke. En wanneer men schrijft dat het ethische primeert, of dat hij
aan het ethische de voorkeur geeft, spreekt niet van den inhoud of de substantie van
het schoonheidsobject, maar van de strekking, de moreele inslag die zich in die
substantie openbaart of er ten grondslag aan ligt. Bedoelen Herreman en Lampo, met
het woord ethisch niet een eigenschap van de substantie, maar de substantie, de
inhoud zelf, dan kan ik zonder eenig bezwaar ook schrijven dat de substantie, de
inhoud, mij meer belang inboezemt dan de vorm. Maar daar gaat het niet om. Want
als ik betoog dat inhoud en vorm één zijn, dan betreed ik vooreerst het gebied van
de perfectie, van de vlekkelooze schoonheid. En ik spreek niet anders dan bv.
Schelling en Hegel, als zij betoogen dat het objectieve en het subjectieve één zijn,
dat er geen subject bestaat zonder een object, en geen object zonder een subject, of
zooals Spencer schrijft: Het subject is een subject voor het object, het object is een
object voor het subject en geen van beiden kan op zich zelf bestaan als een absolute.
‘Vervang het woord subject door inhoud (substantie) en het woord object voor vorm,
en daar leest ge precies wat ik zeggen wou, en meen te hebben gezegd. Ach Raymond,
ach Lampo, hebt gij eens ‘Het Menschdom verlost’, door Lodewijk de Koninck,
volgens al diens katholieke tijdgenooten het Vlaamsche meesterwerk bij
uitnemendheid, gelezen? Dat moet ge bepaald doen, want in dit epos ‘primeert’
werkelijk het ethische, veel meer nog dan het tot uiting komt in de Divina Comoedia
van den aestheticus Dante. Want de Divina Comoedia is niet het werk van een ethicus,
die aan wat hij meende en voelde een goeden vorm kon geven, maar van een heerlijken
vormgever, een ongelooflijken woordkunstenaar, in wie het menschelijke, het
goddelijke leefde. Bij Dante zijn vorm en inhoud een - of ik begrijp mijn eigen
woorden niet - hij had beide in zich; bij Lodewijk de Koninck primeert het ethische,
maar hij kon
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aan zijn ethische gevoelens of idealen niet den vorm geven, die den inhoud voor
ondergang kon behoeden. En het ethische staat bij de Koninck, geloof me, geen
peiltje lager dan bij Dante...
Lampo haalt het voorbeeld aan van het Fransche humanisme. Ik veronderstel dat
hij hier het woord humanisme in zijn ruimste beteekenis bezigt. En wie zijn dan de
vertegenwoordigers, op literair schoonheidsgebied, van dat humanisme? Het moge
met drie, vier namen volstaan: Ronsard, Rabelais, Montaigne, Montesquieu, Racine,
Lafontaine (l'inimitable, o Lampo!). Moet ik waarlijk de puntjes op de i's zetten?
Meent ge waarlijk dat bij die groote humanisten het ethische primeerde, dat zij ooit
hebben gedacht aan de primauteit van het ethische. Zij waren menschen in wie, in
hoogsten graad, de vormschoonheid leefde, de natuurlijke drang om op de meest
adequate, de zuiverste, de kunstigste wijze uit te drukken wat ze meenden, wat ze
voelden, wat ze wisten, wat ze hoopten, wat ze bedoelden. Hij getuigt van
minderwaardigheidscomplex die schrijft dat in schoonheidszaken het ethische
primeert. De mannelijke leus is: vorm en inhoud zijn een. De substantie bestaat maar
in functie van den vorm en de vorm alleen in functie van de substantie, van den
inhoud. Zooals Herbert schreef van het subject en het object... En daarom ook zijn
zij in hun diepste essentie één.
Ik heb, in den loop der jaren, meer dan eens over die kwestie van vorm en inhoud
nagedacht, ook zonder hoofdpijn, en bij die gelegenheid mij wel eens afgevraagd,
welk werk van schoonheid (voor zoover mij bekend) het best beantwoordde aan dien
aesthetischen eisch der eenheid van vorm en substantie, welk werk van schoonheid
mij dus het hoogste menschelijk genot verschafte omdat vorm en inhoud er
onscheidbaar één waren. En telkens was het antwoord: de dialogen van Plato. Maar
hoe zou ik me schamen, hoe zou ik me zelfs verachtend bekijken, moest ik, nadat ik
enkele bladzijden van bv. het Symposion weêr heb gelezen, even gaan nadenken en
getuigen dat het ethische primeert. Ik geloof waarachtig - maar ik kan me wel
vergissen - dat alleen hij die niet overtuigd is dat hij den vorm beheerscht, het angstig
over den boeg gooit dat de inhoud toch primeert.
Primeert het esthetische, o Raymond:
Ni lu, ni compris?
Aux meilleurs esprits
que d'erreurs promises.
Ni vu, ni connu,
Le temps d'un sein nu
Entre deux chemises!

Een vers van Paul Valery. Gaat uw voorkeur naar het ethische. o Lampo:
Dans Arle, où sont les Aliscams,
Quand l'ombres est rouge, sous les roses
Et clair le temps...
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Een chanson van Paul Jean Toulet...
En, ten slotte, bewonder ondanks uw bezwaren tegen den inhoud die inderdaad
ethisch onverantwoordelijk is:
La raison du plus fort est toujours la meilleure:
Nous l'allons montrer tout à l'heure.

Welke pracht, reeds op zich zelf, deze verzen: hoe gruwelijk, ethisch gesproken, hun
inhoud nochtans... En dan:
Un agneau se désalterait
Dans le courant d'une onde sure.
Un loup survint à jeun, qui cherchait aventure.
Et que la faim en ces lieux attirait.
‘Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage?’
Dit cet animal plein de rage.
Tu seras châtié de ta témérité.

Van Lafontaine. Ja, Raymond, hoe komt het dat men Lafontaine ‘l'inimitable’ heeft
genoemd? Waarom is hij, inderdaad, inimitable?
T.V.B.

Politiek panache als panacee
In ons Diogeentje Vrijmoedigheid, dochter der Vrijheid, (zie N.V.T. Nr. 2) hadden
wij ons afgevraagd met welke vertraging op hun collega's uit Frankrijk, onze
Vlaamsche schrijvers er ook zouden toe komen te dezen dage nonconformistische
politieke inzichten met een zekere vrijmoedighid, zooniet vrijpostigheid te
verkondigen.
Vroeger dan wij het eigenlijk hadden verwacht, werden wij van antwoord gediend
en het is aan onzen vriend Gerard Walschap dat, in deze, de eerste prijs der
voortvarendheid toekomt. In het Juninummer van ‘De Vlaamsche Gids’ publiceert
hij inderdaad een ‘Brief aan Achilles Mussche’ waarin te lezen valt: ‘Ten slotte,
waarde Mussche, indien ik het schrijven mag zonder ter dood veroordeeld te worden,
ben ik ook een beetje nazi...’
Wij hopen dat de captatio benevolentiae aan het adres der Staatsveiligheid en
Krijgsraden door deze heeren met het noodige begrip zal bejegend worden, waar de
auteur van ‘Een Mensch van Goeden Wil’ zeker recht op heeft. Al maakt Walschaps
boude verklaring in de compresse - en ietwat sombere - typografie van De Vlaamsche
Gids toch maar anderhalve regel uit en blijft zij zoodus beneden het bekende
vereischte van: ‘Donnez moi quatre lignes d'un auteur et je le fais pendre!’ dan leven
wij toch in tijden dat het best is zich niet lichtzinnig bloot te stellen aan de
beschuldiging de Kongreskolom ontvreemd te hebben...
Ter gerustelling onzer civieke lezers weze dan ook nader verklaard dat Walschaps
‘beetje nazisme’ inderdaad maar een mager beestje blijft. Het komt hoofdzakelijk
hierop neer dat Walschap ‘de politieke vormen die wij in België als de quintessens
van de democratie beschouwen, in de vooroorlogsche geplogenheden, tot de
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Zooals u ziet is dit alles behalve een ‘crime de lèse-démocratie’ en dit ‘beetje nazisme’
heeft onze auteur vermoedelijk enkel neergepend om de sluimerende lezers eens
flink wakker te schudden.
Belangrijk intusschen is dat deze ‘Open Brief’ een helder inzicht geeft in de zeer
genuanceerde sociale en politieke opvattingen van dezen ‘overtuigden en
hardnekkigen individualist’ - opvattingen die ik, voor mijn part, in ruime mate, en
het beetje nazisme liefst daargelaten, gaarne voor eigen rekening zou onderschrijven.
Zij vormen een eigenaardig panaché van, voor driekwart, hartstochtelijk liberalisme,
voor één kwart, beredeneerd socialisme, waarbij dan nog een onbepaalde hoeveelheid
berusting in een soort toekomstig communisme dient gevoegd te worden. U zult mij
tegenwerpen dat als dan ook nog het scheutje nazistisch azijn bijmoet de som dezer
politieke ingrediënten geen wiskundig kloppend panacee kan uitmaken? Wat nood!...
In staatkundige aangelegenheden is het den kunstenaar toegelaten dergelijke
goocheltoeren uit te halen. Ook in andere trouwens...
R.B.

Democratie en epuratie.
De eenen wilden te vergevingsgezind zijn - Demosthenes noemde reeds de ‘vergiffenis
na bewezen misdaad’ een ‘kiem van ontbinding’ - en deze poging heeft op de anderen
gewerkt als de roode lap op den stier. Er is wantrouwen gekomen en een
scheidingslijn. En dan werd het een krachtmeting. En nu constateeren allen, die het
goed meenden in de beide kampen, dat zij verder zijn gegaan dan zij hadden
gewenscht. Ja, wij hebben in den bak gestoken, maar in den echten zin van het woord
hebben wij niet geëpureerd, en wij hebben evenmin de grootmoedigheid van den
overwinnaar kunnen vinden.
Waar staan wij thans met de epuratie? Zij, die moesten geëpureerd worden zijn
verbitterd, en zij die de epuratie als een noodwendigheid aanzagen zijn het eveneens.
Wat ik gevreesd heb, is gebeurd. Te Mechelen is er een groot meubelmaker. Ieder
Mechelaar noemt zijn naam. Hij heeft voor de Wehrmacht gewerkt en millioenen
verdiend. Een zijner arbeiders is van het atelier naar Duitschland gesleept en ligt er
onder den grond. Voor de poort van zijn fabriek stond een fabriekswachter. (Hij was
de eenige meubelmaker die die verdachte eer genoot.) De fabriekswachter heeft 15
jaar gevangenis gekregen. De fabrikant is thans onder borg van 100.000 fr in vrijheid
gesteld en verblijft te Gent ‘en résidence forcée’. Men heeft eens van een
‘klassegerecht’ gesproken.
Zedeles: Word tijdens den eerstkomenden oorlog geen fabriekswachter à 3.000 fr
per maand, maar tracht 3 millioen per maand te verdienen; en het kind is gezond.
Maar dat zijn zorgen voor later. Waar staan wij thans?
Wij hebben om ons heen muurtjes opgebouwd, roode, gele, blauwe, en wij kunnen
er niet meer over heen zien. Wij zijn weer klein geworden. Harten verdorren.
Fanatisme treedt in de plaats van
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menschelijkheid. En plots word ik bang. Ik stel mij de vraag: wat was het meest
afzichtelijke in de nazi-mentaliteit? Hun fanatisme, hun harteloosheid, gansch een
volk dat gedreven werd door haat. Wat zie ik? Wij worden zooals zij.
Ik heb een brief gelezen. Het A.C.V. protesteert bij den Minister van Justitie dat
aangesloten leden, cipiers te Merksplas, verplicht zijn in barakken te komen waarin
haast geen plaats is om zijn voet neer te zetten, zoo staan er de bedden dicht bijeen,
waar zieken tusschen gezonden liggen, en het stroo waarop die liggen is zoo vergaan
dat, wanneer iemand zich draait op zijn stroozak, het stof opvliegt, en dan wordt er
nog gesproken over de stank van den emmer voor de ontlasting. Het A.C.V. protesteert
omdat zijn leden even in zulke pestholen moeten binnen treden... Maar de steller van
dit protest schijnt geen moment gedacht te hebben aan de lieden, die in deze holen
24 uren par dag moeten verwijlen.
Ik heb ‘La Dernière Heure’ gelezen, la chronique judiciaire, en tusschen de
uitspraken van het Hooger Militair Gerechtshof, ter dood veroordeelingen,
levenslangen dwangarbeid, enz., staan daar een paar regeltjes, niet vetter gedrukt
dan de andere, zeer gewoon, waarin medegedeeld wordt dat een man uit Quaregnon,
een ter dood veroordeelde vrij gesproken is bij gebrek aan bewijzen. Ik kijk op. Vóór
den oorlog zou zoo iets een golf van verontwaardiging hebben verwekt. ‘La Dernière
Heure’ zou op de eerste pagina in groote kopletters over een ‘Erreur judiciaire’
hebben gesproken, en alle kranten hadden dit gedaan. Een onderzoek zou zijn
ingesteld; misschien was de rechter reeds afgesteld, althans geschorst. En nu... niets
meer. Wat geven wij nog om het leven van een mensch? Wat geven wij nog om de
vrijheid van een mensch? Misschien waren wij toen nog... democraat? - Wat hebben
wij door die vier jaar bezetting ontzaglijk veel verloren! En wat het ergste is, het
vreeselijkste maar ook het gevaarlijkste, de meesten van ons zien dit niet, voelen dit
niet, maar ze roepen des te luider over vrijheid en democratie.
Zouden wij eens niet vrij durven gaan spreken? Al was het maar om een kleinen
dienst te bewijzen aan ons land, bijvoorbeeld... het nog te helpen redden?
A.V.H.

Gelegenheidsdicht
Uitgesproken op het door de Gemeente Amsterdam aan de Belgische
gasten aangeboden eere-diner op Zondag 19 Mei 1946
Het volk dat leeft en werkt, is overal gelijk:
het streeft naar een verbond van vreedzamen en vrijen maar tussen Schelde en Maas, de Amstel en de Leie
ligt van die broederschap een uitverkoren rijk.
De Nederlandse leeuw bezit twee fiere welpen:
de Klauwaert schut het Zuid, de leeuw met pijlen 't Noord;
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éenzelfde zee bestroomt hun erf, en voor wie hoort
ruist er éenzelfde taal in 't zingen van haar schelpen.
Eén vijand dreigde hen in 't vrij bestaan voor eeuwen,
éen vijand hadden zij nog gisteren gemeen hij brak hun weerstand niet, al waren 't kléine leeuwen,
zij vochten tot het eind, zij vochten saam als éen.
En sloot de Hunse hond de grens met stalen knippen,
wat zingt op éen muziek en denkt uit éen gemoed
het spreekt ook tot elkaar met zegels op de lippen:
nooit kenden wij elkaar zo onafscheidlijk goed!
De tijd van schrik verdween, en wie ons dacht te scheiden
ligt nu vernederd en verscheurd in eigen puin.
En dieper dan 't verbond van knechtschap en van lijden
bindt óns de nieuwe bloei van Neêrlands dubbel-tuin.
Want wie de Schelde mint, kan weer aan de Amstel lopen,
en wie de hemel zoekt die in de Leie kaatst,
de wegen liggen weer van wederzijden open de vrijheid was hier 't eerst, de vrijheid bleef hier 't laatst!

Theun De Vries.

Liberte cherie!...
Met de ‘Vrijheid’, zoowel de philosophische, als deze des praktischen levens, is het
een beroerde zaak: men weet niet goed hoe haar te bepalen en sommigen komen er
zelfs toe haar bestaansmogelijkheid in twijfel te trekken.
Wij wezen hier onlangs op de bepaling die André Malraux, bij de behandeling
van de nieuwe Verklaring van de Rechten van den Mensch geformuleerd had: ‘La
liberté existe pour et par ceux qui l'ont conquise’. Het is opmerkelijk dat een ander
Fransch essayist, Denis de Rougemont, alhoewel uitgaande van een gansch anderen
ideologischen grondslag dan deze van den schrijver van La Condition Humaine, tot
een eenigszins gelijkaardige conclusie komt.
In het nieuwe weekblad Le Littéraire onderzoekt deze Protestantsche auteur, die
door zijn L'Amour et l'Occident een groote faam verwierf, wat er in de werkelijkheid
geworden is van de vier vrijheden: ‘freedom of speech, freedom of religion, freedom
from want, freedom from fear’ waarvoor in 1942 president Roosevelt de wereld
opriep te strijden.
Van deze vier is het nog de godsdienstvrijheid, 't zij dat het fanatisme bij de
religieuze ‘verlichte’ massa verminderd, 't zij dat de onverschilligheid bij de
zoogezegde massa vermeerderd is, die er het minst bekaaid van af komt. De vrijheid
om op ieder oogenblik het ergste te vreezen werd vermenigvuldigd met het coëfficiënt
20.000 sinds de dag dat De bom haar efficiency bewees. Over de ‘freedom from
want’ laten La Guardia, de nieuwe voorzitter van de UNNRA,
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en Hoover, de prospector der wereldnooden, ons maar weinig illusies koesteren. Wat
de vrijheid van het woord betreft, deze wordt nog in veel landen aan de banden van
openlijke of verkapte censuurmaatregelen gelegd.
Na deze ontmoedigende bevinding, oordeelt Denis de Rougemont dat het past de
opeisching van deze, voor het oogenblik onbereikbare, vrijheden te vervangen door
de enkelvoudige bevestiging der ondeelbare ‘Vrijheid’, voor dewelke het alleen van
ons afhangt dat wij haar onmiddellijk in bezit nemen. De Vrijheid kan niet verdeeld
worden, noch stuksgewijze aan den man gebracht worden. Zij kan ook niet
‘geschonken’ worden. Zij dient door elkeen van ons voor zich zelf veroverd te worden.
Om zich persoonlijk vrij te maken, ‘pour se réaliser personnellement’, is er alleen
moed noodig; meer niet. De vrije mensch is de onvervaarde, niet de mensch die (van
wien? Van den Staat; van de Revolutie; van de Sovjets; van de Democratie; alvast
niet van hun experten?) drie, vier of zes en dertig vrijheden zou gekregen hebben.
Lenin onder het tzarisme was vrijer dan een ambtenaar onder Stalin. En George
Washington was vrijer dan de Amerikaansche burger die naar zijn radio luistert.
Want zij streden.
Voor zoover Denis de Rougemont's betoog. Maar past het niet hier aan te stippen
dat August Vermeylen, meer dan een halve eeuw geleden, in één van zijn eerste
opstellen, eveneens tot de conclusie gekomen was dat ‘Vrijheid’ niet anders is dan
een ander woord voor individueele ‘Zelfstandigheid’?
R.B.

Het bankje in 't Park Josaphat.
'k Weet in 't Park Josaphat een bankje staan...
Heeremijntijd! tien jaar zijn al verstreken
sinds, met kepi en kakhiplunje aan,
het hoofd vol zotte en amoureuze streken,
ik op die bank een meisje hield omvat,
zacht mond aan mond, wijl milde minnezegen
over ons nederzeeg als lauwe regen,
op 't donker bankje in het Park Josaphat.
'k Was met de makkers wandelen gegaan.
Wij zagen haar daar op dat bankje zitten,
onder het lommer der kastanjelaan,
zeer bruin van tint, met haren zwart als gitten.
Ik wedde voor een biertoerneetje dat,
nog eer ik straks naar 't garnizoen zou keeren,
ik haar van heel nabij zou kennen leeren
op 't donker bankje in het Park Josaphat.
En inderdaad, ik heb haar leeren kennen
op korten tijd, een half uur zoo wat,
want vliegensvlug leert ge aan elkaar gewennen
op zoo een bankje in het Park Josaphat...

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

696
Ik kwam te laat op het appel dien avond,
zoodat 'k een week arrest te danken had
aan haar die eerst en laatst ik zag dien avond
op 't donker bankje in het Park Josaphat.
Prins Amor, vraag den Heer, als wij verrijzen
volgens de Schrift in 't dal van Josaphat,
dat naar die bank, waar menig paartje zat,
Hij ons getwee tot eeuwge straf verwijze,
naar 't donker bankje in het Park Josaphat.

B.D.

Soo Moereman en Dr Obispo.
Wanneer ik in ‘Europe-Amérique’ van de pen van Dr Obispo, en in andere geleerde
en hoogstaande publicaties naar aanleiding van de atoombom lees dat het genus
humanum van den aardbol zal verdwijnen wegens zijn teveel aan verstand, denk ik
telkens aan Soo Moereman, wiens vertelsels ik heb opgeschreven. Ik zie hem den
kop met den grooten vetbol op het voorhoofd schudden: ‘Dat kan niet duren, dat
moet bersten, de mensch wordt te slim!’
Ik heb in Soo van zeer kleins af een wijze en een dichter gezien. Het doet plezier
op rijpen leeftijd vast te stellen dat doctors met grooten naam niet wijzer zijn en
minder verbeelding hebben.
Met het woord bersten voorspelde Soo veertig jaar geleden de atoombom zeer
exact. Hij zag voor zijn oogen deze wereld in stukken vaneen springen. Welnu,
vandaag bersten de uraniumkernen, morgen andere en overmorgen ontploffen ze
allemaal. De aarde loopt werkelijk gevaar binnen afzienbaren tijd te doen wat ze
eigenlijk altijd gedaan heeft: in de lucht vliegen.
Maar dat dit het einde zou zijn van den mensch op aarde, dat wij dan eenvoudig
plaats zouden maken voor een ander diersoort, zooals eenmaal de Sauriërs, dat onze
verdwijning slechts een evenement zou zijn in de reeks van disparities die volgens
Darwin natuurlijke selectie heet, dat heeft Soo nooit gezegd en dat is dan ook een
radicale vergissing van de doctors Obispo etcetera.
Soo wist dat de mensch zoo eeuwig is als de aarde. De mensch kan niet meer
uitgeroeid worden. Maar hij zal binnen kort wel de aarde onder zijn eigen voeten
kunnen wegschieten. En dan zal, zooals een der Goncourt's in zijn dagboek circa
1875 voorspelt, God de Vader met zijn sleutels komen, in de handen klappen en
zeggen: ‘Messieurs, on ferme!’.
G.W.

Vlaamsche eer en de theresiaansche academie.
Rome is de stad der zeven heuvelen, België het land der zes academieën, die alle
koninklijk zijn. Gelukkig, want naast de koninklijke bestaan er duizend en drie, die
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sche Academie, aldus genaamd naar haar stichtster Maria Theresia, Keizerin van
Oostenrijk, die onze gewesten bezet hield. Van dien tijd gewaagt ons nationaal lied,
waar het zegt ‘Après des siècles d'esclavage’. Door den toenmaligen vijand gesticht,
verstrooide zich de academie en liet van zich niet meer hooren toen in 1794 de
Fransche sansculotten de Oostenrijkers uit ons land verjoegen en het voor eigen
rekening bezet hielden. Wanneer de Franschen in 1815 bij Waterloo werden verslagen,
en Hollandsche garnizoenen de Fransche vervingen, reorganiseerde koning Willem
der Nederlanden de Keizerlijke Theresiaansche. Aldus, vijftien jaar vóór onze ‘sortie
du tombeau’ werd zij een Koninklijke Academie. Toen in 1830 de Belgische patriotten
de kaaskoppen versloegen, bleef de Academie, hoewel ze door een vijand was gesticht
en door een anderen gereorganiseerd, glorieus in stand. De toenmalige Belgische
patriotten zagen er geen graten in dat een door den vijand in het leven geroepen
organisme in stand zou blijven. Wij zijn kieskeuriger geworden. Hoe en waarom de
Belgen in 1830 de oude keizerlijke, thans koninklijke geworden Academie niet
onmiddellijk hebben geruimd als een souvenir uit den vermaledijden tijd van vreemde
bezetting, - en bovendien enkele leden van die Academie niet hebben terechtgesteld
-, dat weet ik nu niet. Een onderzoek naar die historische kwestie heb ik niet ingesteld.
Mij interesseert de zaak, na ruim een eeuw niet. Maar het is een feit dat de Koninklijke
Academie voor Letteren en Schoone Kunsten er trots op is door Maria Theresia van
Oostenrijk te zijn gesticht en door Koning Willem der Nederlanden te zijn
gereorganiseerd. De geschenken van den vijand zijn die heeren welgevallig. Toen
de Duitsche bezetter ons in 1914-18 een Vlaamsche Universiteit schonk, hebben wij
van meer nationale fierheid blijk gegeven. Maar de Theresiaansche Academie heeft
zich steeds aan de politieke conjonctuur van het oogenblik weten aan te passen en
na 1830 was zij dan ook een burcht van het franskiljonisme. Thans is zij het nog,
maar ‘patjesachtig’ zal ik maar zeggen, of, als ge de logische beeldspraak verkiest,
bouwvallig.
Sedert haar reorganisatie door den Hollandschen Koning - na 1830 hebben we
laten zien hoe we met zijn regime ingenomen waren - heeft geen enkele uitgesproken
Vlaming het voorzitterschap van de Academie waargenomen, behalve in 1914 Julien
de Vriendt, de schilder. Gevaert en Tinel kan men niet onder de Franskiljons rekenen,
zeker, zeker - maar de honderd zeven en twintig anderen, die elkaêr van 1816 tot
1946 hebben opgevolgd, behoorden tot de élite van ons land en waren derhalve den
Vlaming een vijand.
Tegen de Vervlaamsching van de Gentsche Universiteit, tegen elke Vlaamsche
Academie, tegen elke wet, elken maatregel die het Vlaamsche volk kon helpen
bevrijden van een noodlottige naäperij van de Fransche cultuur: zóó staat die
Franskiljonsche burcht in de Belgische gemeenschap. Haar Franskiljonistische
substructuur heeft de ‘Académie Royale des Sciences et des Beaux-Arts de Belgique’
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nog dezer dagen doen blijken, toen zij de honderdste verjaardag van de stichting
harer classe der ‘letteren en schoone kunsten’ vierde, dewelke in 1846 tot stand
kwam. Uitnoodigingen, verzoeken tot deelneming aan de feestelijkheden waarmede
de herdenking van dezen onfrisschen geboortedag zouden gepaard gaan, het gansche
programma, de heerschende geest: dat alles was zuiver Franskiljonsch Fransch. Geen
enkele Nederlandsche klank werd er gehoord. Al de redenaars op de uitzonderlijk
saaie - maar de zon stak geweldig! - gala-vergadering der Academie, het woord
voerden over de Belgische letteren, de Belgische schilderkunst, de Belgische
toonkunst, enz., spraken de taal van Parijs - de taal van de minderheid der Belgen en ze deden wel: het was in eenklank met het vermolmd instituut, dat feest vierde.
R.I.P.
Nu het Vlaamsche volk over een eigen Academie beschikt, waar de levende
krachten van de Vlaamsche cultuur elkaêr zoowel in de eer als in het werk kunnen
ontmoeten, kan die Theresiaansche Academie maar langzamerhand doodbloeden.
De plaats van een Vlaming is niet in die volksvreemde instelling. Wel eischt zij het
recht op, beschouwd te worden als de eerste niet alleen in hoogen leeftijd, doch ook
in rang onder de Belgische Academies: hij is een snul, de Vlaming, die deze pretentie
slikt en beaamt. Niet de hooge leeftijd en de pretentie zijn van tel, alleen de
ontwikkelde levenskracht, vroeger en nu. En nul is de beteekenis van de
Theresiaansche Academie, die aan geen enkelen cultureelen eisch beantwoordt - dan
aan den wensch de Franskiljonsche zelfgenoegzaamheid een kans te geven.
Hoe wij, Vlamingen, tegenover deze domkrachtige Belgische instelling, door een
Oostenrijksche gesticht, door een Hollander gereorganiseerd, ons hebben te gedragen,
hebben o.m. twee Vlaamsche intellectueelen, die meer dan wie ook, de cultureele
belangen van hun volk hebben gediend, n.l. August Vermeylen en Maurits Sabbe,
nadrukkelijk aangetoond. Geen heeft in het Vlaamsche land, een meer geëerbiedigden
naam dan deze beide. Vermeylen, verzocht om zich candidaat te stellen als lid van
de Académie Royale de Belgique, weigerde, Maurits Sabbe, reeds tot lid benoemd
toen de Vlaamsche Academie voor Letteren en Schoone Kunsten tot stand kwam,
nam onmiddellijk ontslag. Zij lieten zich niet lijmen. Zij deden wat de Vlaamsche
eer gebood.
T.V.B.

Dio-genesen
1. Diogenes Poëet.
Poëzie is opdoffing van woorden, een wegkrabben, van de woorden, van het vuil dat
het alledaagse proza er op neergeslagen heeft, een polijsten, waardoor, als van edele
stenen, het eigen licht van die woorden weer gaat stralen. De dichter moet geen
inhoud willen lèggen in die woorden, maar hun eigen inhoud terug opzoéken. Want
het woord heeft alles volmaakt in zichzelf; het komt niet van ons, maar werd ons bij
de Schepping gegeven: het is Zeus' blijvende stem
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onder ons. Wanneer de dichter er in slaagt de oorspronkelijke magie van het woord
terug te vinden, is hij van zichzelf de eerste toehoorder; in de grond gééft hij nooit;
want onder alle toehoorders heeft hijzelf van het woord het meest te leren.

2. Diogenes Auteur.
Freud heeft in de geslachtsdrift de hoofddrijfveer van alle menselijke handelingen
gezocht; andere psychologen hebben van machtscomplexen gesproken. Ik vind beide
termen te eng. Ze duiden zeker werkelijkheden aan, maar die slechts biezondere
uitingen zijn van een groter, algemener waarheid. Als hét mobilium, waarvan alle
andere slechts verschillende verschijningsvormen zijn, geldt voor mij de ons
ingeschapen zucht, om, als leerlingen van onze Almeester Zeus, naar diens voorbeeld
wezens of zaken te scheppen of te herscheppen. En ik geloof dat weinigen zo vol en
sterk die drang beleven en beseffen, als schrijvers. Immers, het is geen andere
menselijke activiteit mogelijk, zo dicht als de schrijver de nabootsing van de
scheppingsdaad te benaderen; geen andere activiteit, geen andere kunst kan het doen
met zulk een minimum van concrete middelen, en met dus zulk een geestelijke
vrijheid. Anders zou hier ook de schijnbare disproportie niet kunnen verklaard worden,
die bestaat tussen oorzaak en gevolg in de ziel van een auteur: dat gevoel van
grenzeloze euforie dat de afmetingen van een waarachtige triomf kan aannemen,
telkens wanneer hij de indruk heeft dat hij in een opzet is geslaagd; en de oeverlooze
vertwijfeling, als na de grootste en schandelijkste neerlaag, telkens wanneer hij voelt
dat het niet gaat, dat hij niet kàn. Heel zijn geluk, heel zijn leven voelt hij daarbij
betrokken - ik kan me best in de auteur denken, die, wanneer de hinderpaal ten slotte
niet wijkt, zelfmoord pleegt. Slechts een blad papier en de trekken van een pen, maar
de wereld kunnen ze in een gemoed aan 't wankelen brengen, alsof de eer van de
gehele schepping er mee was gemoeid. En ik geloof dat ze dat ook is; het zou de
Meester onwaardig zijn, zijn leerlingen wezenlijk in de steek te laten. Begrijpelijk
is het, en goed, dat hij ze geregeld in de steek laat, gedurende beproevingstijden
waarin en waaruit ze moeten groeien. Maar blijvend kan hij zich niet afwenden, en
daarom zou ik alle candidaten-zelfmoordplegers willen zeggen: er is geen reden toe.
Ora et labora. Wees koppig, wees leidzaam, probeer alles - je zult het zien, niet zo
hopeloos een nederlaag, of er volgt ten slotte weer een overwinning op. En het is een
klein wonder, hoe, na weer die eerste heel moeilijke overwinning, daardoor als
plotseling een deur open wordt gestoten, waardoor een nieuwe reeks andere
overwinningen zo makkelijk dan volgen.

3. Diogenes en de poëtische equatie.
Hebt u al opgemerkt, hoe heel veel gebruik er wordt gemaakt, vooral in poëzie, van
het vergelijkend voegwoord ‘zoals’, ‘gelijk’ en synoniemen? Dat zal ons niet
verwonderen als we bedenken, dat
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poëzie ten slotte niets anders is dan het ontdekken, of een ontdekkingspoging, van
Zeus' eenheid in de schijnbare veelheid van het leven op aarde. De dichter die het
evenwel verder gebracht heeft dan een letterkundig algebraïst of stelkunstenaar,
onderdrukt die voegwoorden, omdat hij niet meer naast mekaar vergelijkt, maar
saamvallende gelijkheden constateert.

4. Diogenes ‘Fonteinist’.
Ik begrijp best dat er soorten van dichters bestaan, met elk hun typologie: de enen
reageren sneller, de anderen trager op de belevenissen die hun tot schrijven sporen.
Van laatstgenoemden kan men zeggen dat zij, als zekere metalen, daarom niet minder
edel, een langer stollingstijd nodig hebben, alvorens het in hun gedrukte, een zuivere
afdruk of uitdrukking veroorlooft. Of nog, dat hun fonteintje niet kan spuiten, zolang
het overstroomd is.

5. Diogenes en de Goudvis.
Poëzie is ook visvangst. En bij dat moeilijke werk van list en geduld is ieder te veel,
zelfs de dichter, opdat de goudvis aan zou happen.

6. Diogenes en de anecdotische Literatuur.
Ik meen dat wij, onder mensen, voldoend op elkaar gelijken, om ons voor elkaars
verschillen te kunnen intresseren.

7. De leeftijd van Diogenes.
Ik ben tans, in 5946, officieel 4.033 jaar oud. Aldus de burgerlijke stand, die zeer
gebrekkige instelling. Want ben ik dan inderdaad misschien 4.033 jaar oud, ik leef
zeker niet in 5946, maar wel juist 4.033 jaar geleden. Een mens heeft altijd de
psychologische leeftijd van de tijd om en bij zijn geboorte, vandaar dat ze velen zijn,
die verzuchten ‘ik had vroeger moeten leven - ik voel me helemaal geen mens van
tàns’. Ik heb maar een Pierre Benoit bv. te lezen, om te beseffen, met weemoed en
romantische verrukking, hoezeer ik ‘l'âme mil neuf cent douze’ heb!

8. Het snijpunt van Diogenes.
Psychologisch bestaat het heelal uit meer dan éne wereld. Er bestaat een esthetische
wereld, zoals er een ethische en nog andere zijn. Sommige mensen leven volledig
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in éne dier werelden. Dat zijn de rustigen, de gelukkigen, de zelfzekeren - kortom
de mensen uit één stuk, zoals dat heet. Anderen evenwel leven op de snijpunten of
de intersectievlakken van twee of meer dier genoemde werelden. Dat zijn de dichters.

9. Diogenes en ‘More Brains’.
't Wil me voorkomen dat die brains nog wat laag... hangen. De nieuwe ‘intelligentsia’
legt een verbazende, haast manisch erotische
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belangstelling aan de dag, eventueel onder zeer verpsychologiekte, soms zelfs
vermetafyziekte allures. Ik ben zeker tegen verliteratuurde ‘trekkingen van het hart’,
maar nog meer afkerig van, eventueel gecerebraliseerde, stuiptrekkingen van een
nog lager spier of klier. Mijn vriend Heros van Meandrië staat, als mooie middenweg
tussen ‘hart’ en ‘hersenen’, de geest voor. Ik spreek liever van z i e l , wat de
dubbelzinnigheid beter insluit. En boven de term humanisme, waardoor te veel de
mens, eventueel met dat lagere orgaan van hem, als het navelpunt van de wereld
wordt beschouwd, verkies ik voor onze ideale levenshouding die van
u n i v e r s a l i s m e , waardoor die mens en al zijn organen, hun welgeëvenredigde
plaats in een groter en hoger heelal aangewezen krijgen. Bi appetite is schransen me
geen straf, maar naar mijn smaak vreet een levenssmikkelaar zich ten slotte zijn ziel
tegen. En mijn brains zeggen me dat er in 't leven dieper, universeler ernst is, waarvan
die ‘trekkingen’ van het hart vaak nog de zuiverste echo zijn.

10. Diogenes lid der K.P.
De waarachtige communist vecht tegen niets of niemand, maar strijdt voor het
Communisme. Want zijn wapenen zijn niet stofaanbidding, afgunst en haat, maar
Liefde, Optimisme en Idealisme. Zijn levenshouding en wereldbeschouwing, zijn
Godsdienst door Mensedienst. De wezenlijke stichter der K.P. is Jezus Christus;
Marx, haar penningmeester en econoom; Lenin, haar politiek secretaris.

11. Diogenes en nogmaals de ‘Brains’.
En ik vraag je, wat of het wonderbaarlijkste is: het genie dat geniaals schept, of de
onnozele, die uit onnozele werken dezelfde verrukking put?

12. Diogenes en de Metafoor.
Een vergelijking kan niet bewijzen, wel illustreren, want ze bevat ook steeds een
onwaarheid. Zoniet zou ze niet een vergelijking zijn, maar een equatie.

13. Diogenes boudeert de Burgerlijke Bezitsmoraal.
Hoezeer wij van de roofridders afstammen en hun geest hebben geërfd, moge o.m.
daaruit blijken, hoe weinig wij de zgz. publieke vrouw in ere houden.

14. Diogenes is niet eens Diogenes.
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Het verschijnsel van de inspiratie of goddelijke influistering beperkt zich niet tot
dichters; alleen werd door hen duidelijker, omdat pijnlijker, opgemerkt, hoe of ze
eigenlijk maar schrijven ‘onder dictaat’. In de grond verloopt al ons denken en doen
op dezelfde wijs: wij vragen, met de lippen of in ons hoofd: 2×2= ?, en er wordt ons
‘4!’ voorgefluisterd, wat we herhalen. Meestal, wegens de lange gewoonte, geschiedt
zulks zo vlug, dat we dat ‘inter-
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mezzo van de tweede stem’ niet eens meer opletten. Maar dat bewijst nog eens, hoe,
zelfs als bewustzijnsepifenomeen, ons ‘Ik’ onvolkomen is, om niet eens te constateren
dat we ook in het geringste levensverschijnsel, nog moeten ‘gedacht en gedaan
worden’. Al bleef de werkzaamheid van de dichter daartoe beperkt, zulks te hebben
leren inzien, het zou volstaan om de betekenis van de poëzie te bevestigen als die
van een der gevaarlijkste en hoogste menselijke activiteiten. Gevaarlijk, omdat ze
de eerste stap is naar de zelfontkenning; hoogste, omdat die stap in Zeus' eigen land
binnenvoert.

15. Diogenes en de ‘Zelfcritiek’.
Ik beken dat ik inderdaad nooit afstand kan doen van iets wat ik heb gemaakt, wat
ik de moeite waard heb gevonden te maken, ook al moet ik later inzien dat het niet
volmaakt geslaagd kan heten. Ten eerste omdat niets menselijks ooit absoluut
volmaakt kan wezen, dan in Zeus, waarvan ons de dood scheidt. Relatief kunnen we
echter wel de grens steeds dichter naar de volmaaktheid verleggen, waarom ik gaarne
en zelfs grif oud werk telkens revideer, in de hoop dat het een verbetering zal zijn.
Maar wat ik toen als nu heb willen uitdrukken, daaraan blijf ik onvoorwaardelijk
getrouw, wat tegelijk, meen ik, de eerbiedwaardige namen van instinct en geloof
verdient. Instinct, omdat het een intellectuele uiting is van de eerste wet van het
leven, die van het zelfbehoud. Geloof, omdat ik niet kan aannemen, dat Zeus ons in
de maling zou nemen. Want al is hij een olijkerd, geen meester begaat tegenover zijn
leerlingen zulk een tragische misslag.

16. Diogenes sportief.
De literatuur wordt, ten minste volgens de maatstaf der critiek, meest als resultaat
gewaardeerd, en, van de weeromstuit, ook aldus beoefend. Sommigen willen wel
zover gaan, die beoefening ook als oefening, haast zo intressant als het ‘affe’ werk
te noemen. Maar dat is nog papieren-resultaatsbeoordeling. Mijn leus is: ‘Poëzie uit
en voor het Leven’, waarmee ik bedoel, zoals 't er staat: 1o uit het leven, en 2o voor
het leven, maar ook: 3o als functie, d.i. als sport, in de edelste betekenis van dat
woord. En dat betekent het ondergaan en verwerken van indrukken op de ‘beste’
manier, met het oog op het resultaat, maar ook binnen een optimum van tijd, als een
afreactie èn fundering van en voor de ziel. In die idee van sport ligt een principe van
gezondheid en harmonie, van geëvenredigd zijn van inspanning aan doel - wat
verbroken wordt en een wanklank vormt in het heelal door een overdreven moeizaam
wrochten. Deze, sportieve, kunst is misschien de moeilijkste van alle, moeilijker dan
de zgz. ‘bezonkene’, maar dit resultaat is ook dubbel schoon: op papier, en in het
gehele lichaam. Zeus, de grote jachtheer, moet vast de hengsters onder zijn leerlingen
verfoeien. Want ze hangen te zwaar in het zadel en rijden zijn gevleugelde paard
Pegasos kapot.
J.D.
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Eerbied voor het plagiaat.
- En ik beweer, zei mijn vriend de vrederechter, een wijs oud man, tevens bekend in
de streek om de hazenpastei, die hij maakte en niet zijn vrouw en hun grijze meid,
ik beweer dat een schrijver straffeloos mag plagieeren, wanneer hij als kunstenaar
grooter is dan de beroofde. Ik ga zelfs verder en vind dat deze artist moet plagieeren,
wanneer het werk dat hij in de maak heeft tot een hooger, een objectiever plan behoort
dan dat van zijn voorganger.
- Een voorbeeld, een voorbeeld, monsieur le juge! vroeg men langs twee zijden
gelijk.
- Vergilius, vrienden. Ik heb de teksten niet bij de hand, maar er is beweerd dat
hij, wiens verzen elken Romein den trots gaven Romein te zijn, Theocritos en
Homeros zou geplagieerd hebben. Ik acht Vergilius een veel menschelijker dichter
dan Homeros. Ik geloof trouwens in Homeros niet. Men beweert dat hij blind was.
Goed, doch dan is dit alleen een symbool. Het is de tijd, ik bedoel het zijn
verschillende generaties, die de Ilias hebben vervaardigd en de tijd heeft ook geen
gezicht. Daarom is Homeros blind. Onze vriend begon te gloeien met een rijp en
diepschoon vuur, alsof hij, die sedert jaren niets anders had moeten doen dan
pleidooien beluisteren, nu plots zelf eens den lust gevoelde anderen te overtuigen.
- Vergilius moest plagieeren, eens dat hij zijn oudere voorbeelden kende. Zoo
moet een kind zijn vader en zijn moeder plagieeren, als ze schoon zijn van gelaat en
nobel van natuur. Ik ken den zoon van een dichter, gij kent hem trouwens allen, die
zich niet aan de literatuur wil wagen, omdat hij, door valsche schaamte weerhouden,
het niet aandurft zijn vader na te doen. Die zoon heeft ongelijk.
Daarenboven, alle schrijvers plagieeren.
- Niet overdrijven, man, sprak Mevrouw B... Er zitten dichters in het gezelschap
en ik heb nog in geen enkel van de vele brutale, kregelige en nijdige maand- of
weekbladen gelezen dat onze jonge man ginds klakkeloos heeft afgeschreven.
- Hij doet het wel, vrouwlief, hij doet het wel!
De jonge dichter werd rood en stamelde:
- Zijn er werkelijk reminescenties, meneer de Vrederechter?
- Het tegendeel van reminescenties, monsieur le poète.
Al degenen, die het gesprek met een geboeiden glimlach hadden begeleid, zagen
nu met een gewisse verrassing den rechter aan.
Hij wierp zijn pijp in den tinnen asschebak, dien hij alleen voor zijn stel bruyères
noodig had en zei nogal vierkant:
- En ik geloof wel in het tegenovergestelde van een reminescentie! Ik zal het u
bewijzen. Neem de ‘Nouvelles littéraires’ van een paar weken geleden, op de
bladzijde, die ik steeds voor de andere lees, ‘A Paris et ailleurs’. In de reeks Les
Belles Lectures verschijnt een herdruk van Jules Vallès ‘L'enfant’, eerste deel van
de trilogie ‘Jacques Vingtras’. ‘L'enfant’ werd uitgegeven in 1879. Weet ge welken
brief de redactie van Les Belles Lectures van een dame heeft
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ontvangen? Dat ‘L'enfant’ maar een flauw afkooksel was van Jules Renard's ‘Poil
de carotte’. Die vrouw wist niet dat ‘Poil de carotte’ veel later dan ‘L'enfant’ op de
wereld is gekomen. Maar ik zeg u, mijne vrienden, die vrouw heeft gelijk. Het is niet
Renard, die afgeschreven heeft van Vallès, maar omgekeerd.
Gij fronst uw voorhoofd en meent dat ik sufferig word. Ik ben alleen optimist. Ik
zeg dat het menschdom beter wordt en schooner en verstandiger en dat wij allen
voelen, zonder er bewust van te zijn, behalve misschien enkele idealisten, dat van
alles wat om ons heen bestaat, reeds het volmaakte model ginder ver op ons wacht.
We zien het natuurlijk niet, alleen de besten in ons bevroeden het. Daarom schreef
Vergilius niet af van Homeros, hij ontleende alleen wat die reeds gevonden had. Let
wel, Vergilius heeft ook plagiaat gepleegd.
- Van wie?
- Van iemand, die misschien nog niet is geboren maar die op zekeren dag met een
gewrocht zal komen, dat nog beter is dan de ‘Aeneïs’. Wat zou er bijvoorbeeld een
artist kunnen bewegen om artist te zijn, indien de man in een clairière van zijn vezels
niet een murmelenden echo gewaar werd van een stem, die op den zoom van een
nieuwen tijd hem het wachtwoord toeroept! Telkens er een schoon werk, boek of
doek of beeld of zang op aarde geboren wordt, zijn we een geluksjaar dichter bij de
plaats en het moment, waar we moeten zijn. De kunst is de proef bij negen van de
ultieme voldoening.
- Als ik u volg, manlief, dan zouden we het Paradijs hier op aarde nog eens
terugvinden?
- Er is geen sprake van terugvinden, kind, volgens mijn theorie. Het aardsch
Paradijs, waarvan in den Bijbel gesproken wordt, was niets anders dan het
spiegelbeeeld, dat de eerste menschen van het uiteindelijk geluk voor zich uit zagen.
- Maar hoe komt het dan, dat wij, die er volgens u dichter bij zijn, het niet meer
zoo goed zien?
- De kunstenaars en de idealisten zien het nog altijd even scherp als Adam en Eva.
De anderen niet, helaas niet, omdat...
De rechter greep één van zijn afgekoelde pijpen en kneedde als het ware den kop
er van.
- Omdat?...
- ...omdat er tusschen het definitieve beeld en zijn eerste zuivere projectie te veel
menschen in den weg zijn komen loopen, die de stralen onderscheppen. Boudha en
Jezus en Mohammet hebben niets anders gedaan dan den beslagen spiegel wat
afgewreven en thans wachten we op een nieuwen ruitenwasscher.
- De onze komt Vrijdag, sprak de gastvrouw.
K.J.
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[Mededeling]
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Het beste wat ik Streuvels wenschen kan bij zijn verjaardag is blijde voortzetting
van zijn werk. Ik heb niet den indruk dat hij te klagen heeft gehad over den tijd. Hij
leeft buiten de stad, in het landschap van zijn verbeelding. Zelfs zwarte dagen van
oorlog hebben zijn gemoed niet verdonkerd, en hij is gebleven wat hij was.
Onverstoord.
Die kracht, - te kunnen leven buiten de wereld -, blijve hem bij!
CAMILLE HUYSMANS.
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Twee avonturen uit den Avelghemschen tijd
Het was op een zomerschen achternoen; ik zat in mijn kamer, met 't venster open
langs de straat, waar het zonnegoud door de franjen van het neergelaten rolgordijn
op mijn tafel spietste, - te schrijven aan de Wonnegaarde uit Minnehandel -, tot over
de ooren verdiept in mijn onderwerp en met de stilte rondom van een nietbestaande
wereld.
De schaduw van een voorbijganger tegenaan mijn venster had ik niet opgemerkt,
evenmin acht gegeven op de winkelbel - het kon een klant zijn.
Maar dan werd mij een bezoeker aangemeld. Het was Albert Verwey. Ik bracht
hem in mijn kamer, deed hem plaats nemen in den zetel en hij genoot van de koelte.
Aanstonds viel hij aan het vertellen: hij had een ontdekkingsreis gemaakt door
Fransch-Vlaanderen, door ‘het Land dat dood heet’ - hij had de steden Cassel,
Duinkerke, Hazebroek, Belle, Wijnoksbergen bezocht, de heele kuststreek afgeloopen
en was langs de Vlaamsche steden: Brugge, Damme, Veurne, Ieper, naar het Zuiden
afgezakt. Hij vertelde van zijn indrukken, ervaringen en tegenkomsten... Zoolang
ging het goed; ik luisterde, welgevallig, want 't geen hij vertelde stond mij aan.
Maar toen heeft hij verzen voor den dag gehaald en is beginnen lezen:
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‘...Toonde dien schat uit het land, dit schoone uit de stad die hij liefhad,
(Stad - en het land er om heen - dood heetten zij al sedert eeuwen)
Schoon hoogepriester van 't schoone in het land waar hij leefde.

Scheidend schonk hij me een stok die' een boer had gesneden.
Knuppel van eekhout: daarin wat gestalten de boer vreest:
Bisschop en diender, hert en honden en 't molhoofd.
Dood was de stad en het land en de stok dien de boer sneed.
...Toen vluchtte ik zoekend naar leven.’
De verzen zegde hij op met zijn neusstem op de bekende, eigenaardige cadans, op
eentonig en regelmatig weerkeerend rhythme, in den aard eener psalmodie. Ik luisterde
en alles ging goed, doch ik zat met de vrees benepen: wat de voorbijgangers op straat
er zouden van denken; ik had immers reeds gezien dat de een en ander, opmerkzaam
gemaakt door het vreemdsoortig stemgeluid, vóór het venster had stilgehouden. Het
maakte mij ongemakkelijk en ik verlangde naar het eind van dit recital. De stem ging
onvermoeibaar door:
‘...'k Vluchtte in het land van den boer tot diep in den uithoek.
Land aan de zee, maar geen haven is daar noch hoofdstad.
't Leven van eeuwen geleên leidt er in dorpen de landman.
Zwaar stond graan op de klei: blauw bloeide de vlasplant.
Dààr, in een dorpstraat, vond ik een man, daar geboren,
Sprak met de spraak van het land, kleedde zich als elk ander.
Met hem trad ik tevreê in zijn kleine kamer.
o Hoe verbaasd. Want wat ik in wereldsteden
Groeiend gezien had: de Kunst die landen noch tijden
Kent, maar 't Schoone alleen dat alle vereenigt,
Bloeide ook hier: 'k herkende ze aan boek en aan wanden
En kalm, als wie thuis is, stond daar die man en verkondde
Van de taal van het land dat dood heet, nieuwe geboorte...’
Het verhaal boeide mij al meer, maar nu vernam ik getrappel van schoolkinderen op
straat. Die bengels hadden gauw in 't oor dat er in mijn kamer iets ongewoons gaande
was; ze hingen aan de vensterbank, staken hun snuit door de franjen van het
rolgordijn... en dreunden op denzelfden toon de stem van Verwey na!... Moest ik het
venster dicht-
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maken? De straatrakkers wegjagen? Ik liet het om den dichter niet te storen, daar hij,
verdiept in zijn poëzie, maar onbewogen voort de verzen opzegde, niets scheen te
hooren of op te merken van 't geen er om hem gebeurde. Intusschen zat ik te zweeten
van verlegenheid en op mijn ongemak, zoodat ik den inhoud en 't verder verloop van
het gedicht niet heb kunnen volgen.
Er ging een zucht van ontlasting in mij op toen de stem stilviel en de dichter, met
't onschuldigste wezen van de wereld, mij aankeek, met de vraag: welken indruk het
gedicht op mij had gemaakt...
Onze conversatie is dan verder gevoerd op een meer menschelijken toon en zonder
verdere stoornis.
Ik heb met Verwey een flinke wandeling gemaakt door den Scheldemeersch, heb
hem de Schelde laten zien, den Kluisberg laten bewonderen, en we hebben met boeren
gepraat die er in 't hooi aan 't werk waren. Hij is thuis blijven eten en ik heb hem 's
avonds laat naar den trein gebracht, welgezind en voldaan over zijn bezoek.
De verzen die hij op mijn kamer gelezen had heeft hij aan mij opgedragen en ik
ben er preusch mede.
Dat ander avontuur mocht niet zoo kalm en rustig verloopen.
Mane De Bom was getrouwd en wilde zijn jonge vrouw, Nora, komen toonen en
haar meteen de streek laten zien, - mij een bezoek brengen. Ze zouden eenige dagen
op den Kluisberg doorbrengen. Was het niet op 14 Augustus, dan toch op een
Zaterdag-namiddag dat ze te Avelghem aankwamen. We bleven er praten op mijn
kamer, om tegen valavond, met de koelte, den tocht aan te vatten naar den berg. Het
was een prettige wandeling door den Scheldemeersch, met 't veer over de Schelde
en verder, klimmend langs bochtige wegen, de helling op. De jonggehuwden genoten
van het prachtige panorama dat in de avondzon, met goudglans overgoten, te blinken
lag. Het was stikheet, de lucht zwoel. We hadden ons langs den weg al eens
neergevleid in den gerskant zoodat het tamelijk laat werd in den avond als we ter
plaats aankwamen. Het zoemde er van toeristen, vacantiegangers en villegiaturisten:
rond en in de herbergen, gaste-
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rijen en café's, alles bomvol. We bleven er eten op het terras van een restaurant,
genoten van het prachtig vergezicht over de Waalsche streek, met een getormenteerde
lucht vol fantastische wolkgevaarten. We verspeelden er onzen tijd, eenvoudig
gefascineerd door het grandioos vertoon. Er dreigde onweer, en ik vond het tijd voor
mijn gasten om naar een onderkomen uit te zien voor den nacht. Stadsmenschen zijn
zorgeloos en onbekommerd op reis en De Bom heeft als eigenaardigheid de zaken
aan het lot, het goed geluk of aan het toeval over te laten. Ik niet - eerst zorgen en
daarna genieten.
Er bestond echter geen reden tot onrust - met al die hotels was hier slaapgelegenheid
te kust en te keur. Goed, maar ik moest zien voor den nacht thuis te geraken, en er
was het veer aan de Schelde... Er liepen ten ander reeds bliksemschichtjes door de
wolken. Dan maar uitgezien naar logement. Het was er wel mede! Overal waar we
binnenliepen kregen we 't zelfde te hooren: alles volzet, geen plaats. We liepen van
't een naar 't ander hôtel, de herbergen af en eindelijk was het aankloppen bij
partikulieren. De rondegang werd al gejaagder, want het zwerk hing donker en
dreigend boven ons hoofd en er pletsten regendruppels.
Als ik maar mijn gasten kon kwijt geraken; met me-zelf zat ik niets in. Gelukkig
werd er niet gemord of gejankt, mijn jonggehuwden namen het niet tragisch op, ze
behielden hun goed humeur en vonden dat rondscharrelen met het dreigement van
een woeligen tocht in de bosschen eerder romantisch. Zoolang echter tot de jonge
dame moe werd van de heuvelhellingen op en af te klauteren en den wensch uitdrukte
ergens, gelijk waar of hoe, onder dak te geraken. We zagen ons nu verplicht aan te
kloppen bij menschen die te bed waren en kregen ons oordeel onvriendelijk van door
het dakvenster, met verzoek zoo gauw mogelijk het hof te verlaten en geen nachtrust
te storen. De waakhonden hielpen er al aan mede! Eindelijk is het dan gelukt, in een
schamele kortwoonst (of was het dan toch een herberg?) dat de bewoners, na lang
en schoon spreken, hun barmhartige oogen opendeden, en uit medelijden met de
jonge vrouw, die er tenden alle straten uitzag, schikking gemaakt werd om een bed
af te staan. Hoe het er daar binnen heeft uitgezien, heb
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ik niet geweten; mij was het er om te doen dat de gasten geleverd waren, er een
oplossing gevonden was: het koppel veilig geborgen te weten.
Toen stond ik aan den overkant van den berg, op grondgebied van Orroir, en moest
mijn weg zien te vinden naar huis. Hoe laat het was? Geen zorg, ik bleef enkel
bekommerd met het veer: zien over de Schelde te geraken! Het regende groote
druppels en de bliksem flitste aanhoudend door de wolken, met ratelende
donderslagen. Een felle wind steeg op en deed de sperren ruischen als een woelige
zee. Voor het onweer was ik niet bang, - ik zou wel ergens uitkomen - de richting
was mij bekend. Maar de kleigrond werd glibberig onder den voet. Ik was licht
gekleed en geschoeid en het water sloeg op mijn bloot vel zoodat ik van onder tot
boven, door en door nat werd. De hemel sloeg open en toe, telkens de bliksem het
heelal in brand zette was het zicht verschrikkelijk schoon - een visioen als uit den
apocalyps!
Hoeveel keeren ik over boomwortels, steenbrokken gestruikeld en gevallen ben,
- hoe dikwijls ik boomstammen heb omhelsd! Ik moest zien de bergkim boven te
geraken en daarna de helling neer tot aan de Schelde. Goed, maar door de duisternis
was het mij onmogelijk rekening te geven wààr ik ergens uitkomen zou om het veer
te vinden! Tusschen Berchem en Schallafie was een afstand van een paar uren...
Toen ik eindelijk vlakken bodem gevoelde en een eindweegs voortgesukkeld was,
verlichtte een bliksemschicht me 't bed van den stroom. Nu was het mij een raadsel
of ik rechts, ofwel links moest opstappen om aan het veer te komen. - en dààr bleef
me dan nog over, den veerman uit zijn bed te krijgen! Dan maar op goed geluk de
richting genomen die mij de beste toescheen, de Schelde gevolgd en me trachten te
verkennen bij elken bliksem die telkens heel de omgeving in klaarte zette. Het heeft
God beliefd dat ik de goede richting had ingeslagen en aan 't veerhuis aankwam. Tot
mijn groote verwondering waren alle vensters verlicht en ging er luide gerucht op
van stemmen in de herberg. Ik viel er binnen en dacht aan een roovershol: in de
gelagzaal zaten dronken mannen geweldig aan 't twisten. Het waren lijnvisschers uit
Frankrijk, die hier geregeld hun weekend
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kwamen vischen langs de Schelde en door 't onweer verjaagd, aan 't drinken gevallen.
Ik zelf moet er, tot over den kop beslijkt en zoppenat, als een verdwaalde landlooper
uitgezien hebben, doch geen van de mannen die acht op mijn sloeg, - ze waren te
driftig aan 't twisten en wauwelden door elkaar. De veerman was ook heftig met zijn
klanten bezig en keek naar mij niet om. Hoelang ik daar heb moeten zitten wachten
en mijn welsprekendheid gebruiken om den man naar buiten te krijgen en me over
te varen... Eindelijk had ik den weg vrij en stond nu in den onmetelijken
Scheldemeersch, in 't donker! Voorwaarts, op 't gevoel af en zonder gebakenden weg
of verkenningsteeken, met de vrees altijd, bij iederen stap terecht te komen in een
der armen van de oude Schelde die hier in bochtige kronkels door den meersch liep.
Het onweer woedde altijd door, de regen gispte in zware stralen tegen mijn gelaat
en de wind woelde door de wolken... Ik dacht aan the Tempest, aan King Lear, aan
de Russische steppen, - meende hier in rondegang om te dolen en er nooit uit te
geraken; kreeg het voornemen me ergens neer te leggen en de klaarte van den morgen
af te wachten, doch dompelde voort, op en moe, al wat mijn beenen dragen wilden...
En toen lichtte een bliksem me ineens heel dichtbij het hoog gevaarte der kerk en de
gebouwen van het pensionaat. Ik was gered! Nooit in mijn leven heb ik het aangename
gevoel beter gekend om straatsteenen onder den voet te krijgen en mij tusschen
bekende huizen aangekomen te weten. Het begon toen ook te klaren - de spookachtige
nacht was voorbij - de toover verbroken.
Thuis wisten ze gelukkig van niets en dachten mij onopgemerkt binnen gekomen;
ik speelde het nu klaar om zonder gerucht op mijn kamer te geraken en heb toen alle
moeite gehad het natte pak van mijn lijf los te krijgen; met versch ondergoed aan
heb ik me behagelijk uitgestrekt, met 't weeldig gevoel van een drenkeling die op 't
droge is gerocht - en geslapen.
Dat uitgeleide naar den Kluisberg is er een geweest met hindernissen, doch wie
jong is, kan er tegen en achteraf geniet men van het avontuur.
STIJN STREUVELS.
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Streuvels vijf en zeventig
Un roseau vert entre les dents.
Het ‘Nieuw Vlaamsch Tijdschrift’ heeft thans een goede gelegenheid om hulde te
brengen aan Streuvels, aan een grooten Vlaamschen Schrijver, die de geheele
Nederlandsche letterkunde sinds meer dan vijftig jaren tot eer strekt, en die goddank
nog gaaf en gezond in leven woont onder ons.
Het is gezegd geweest dat Guido Gezelle ‘ontdekt’ werd door Van Nu en Straks.
Het is gezegd dat Van Nu en Straks, langs Karel Van de Woestijne om, Streuvels
heeft ontdekt.
In hoeverre deze dubbele omstandigheid historisch vast te stellen is, weet ik niet.
Maar met zekerheid kan ik verklaren dat alle Van Nu en Straksers, met Vermeylen,
den bezielenden formuleerder aan het hoofd, Gezelle en Streuvels in bewonderende
vereering een ruimere, onbevangen en van alle sleur bevrijde letterwereld hebben
binnengeleid.
De stichter van Van Nu en Straks zou heden met trots, als stichter van het ‘Nieuw
Vlaamsch Tijdschrift’, den vijf en zeventiger, den roemrijken Broer, geestdriftig
hebben gevierd. Met trots zeg ik. Maar met het hoog gezag bovendien, waarmede
hij bij elke plechtigheid was omhangen. Mij moge, die op dat stuk zooveel te kort
schiet, mijn goede wil volstaan.
Stijn Streuvels veropenbaart in zijn overvloedigen arbeid een kracht die uit eigen
wezen, uit de kiemen van eigen
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wezen is losgebroken, en zich onafgebroken herhaalt in elken nieuwen worp van
werk. Van bij den allereersten worp was reeds die kracht in volheid aanwezig. Zij
heeft zich niet ontwikkeld, en niet hernieuwd, niet gewijzigd noch verstrakt. Zij heeft
zich herhaald, zonder zich ooit uit te putten, en hare nieuwheid draagt nergens sleet.
Van welke periode gij ook een boek opslaat, dezelfde elementaire levensslag dreunt
er door ‘Honorieneke’, ‘De Oogst’, ‘Het Woud’, ‘Het Leven en Dood in den Ast’,
‘Prutske’ - het is al te zaam een dooreenslaande en onophoudende suitezang van
ontploffingen, die, omdat zij daartoe geen geweld hebben gedaan, vervloeien tot
vervaarlijke en zichzelfbewuste zachtheid en regelmaat, een zoet motorlied. Niets
lijkt meer derhalve aan het geluid van zulke boeken dan de wildzang van de bosschen,
de daveringen van het gebergte, het geloei van de zee en de muziek van de sterren.
Er is iets zoo wonderlijk compleet in dat verschijnsel, iets zoo volmaakt en feilloos,
dat men geneigd is de ontvouwing van dergelijke oerelementaire gebondenheid te
houden voor volstrekt oncontroleerbaar, hetgeen van aard ware om de artistieke
verantwoordelijkheid van den schrijver in zekere mate te verminderen. Streuvels
neemt niet slechts al het waarneembare, voelbare en denkbare op in een cosmische
totalisatie, die men natuur zou heeten, - hij betrekt er zichzelf bij en laat zich, als
mede-bedwelmd, oplossen in het machtig geheel.
Aldus is het hem absoluut onmogelijk een intelligentie, een tendenz of een moraal
te dienen. Men heeft hem uit dien hoofde fatalist genoemd. Maar ik kan bij Streuvels
allerminst de aanwezigheid van een onverbiddelijk fatum en de blinde, laffe
onderworpenheid daaraan ontdekken. Veeleer straalt op elke bladzijde de blijde
erkenning van de majesteit der goddelijke oorzaak, die al wat leeft en is opneemt in
hare onverwoestbare genade. Dit is geen onderdanigheid, die elke perfectibiliteit,
aan levensmoed ontleend, uitsluit, maar een authentieke vereering, tot elke overgave
van de nederige specie, die wij zijn, bereid, - de vereering van het opperste wezen,
de opperste orde, de opperste wet. Daardoor draagt dees werk den stempel van
kinderlijken deemoed. En het gejuich (onder een steeds aanzwellenden vloed van
zegevierende woorden) om de heerlijkheden van het aanschijn Gods,
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zooals het zich voor ons in zoo overdadige natuurwonderen openspreidt, is de uit
bewuste en onderbewuste diepten opgerezen zang van een nooit vertwijfelde, nooit
versaagde ziel. Ja, van een in 't gestraal van de algemeene veropenbaring biddende
ziel. Want Streuvels' proza baadt in een atmosfeer van innige religieusheid, in een
soort van ‘voorafgaandelijke stilte’ die ik niet anders kan bepalen dan door er van
te getuigen dat zij alles tot een levenseenheid maakt wat de dichter daar met zijn
verbeelding om zoo te zeggen ‘van meet af aan’ verwekt.
Ik zie in deze vaststelling bevestigd den staat van elementaire puurheid, van
ongereptheid, van argeloosheid, waarin de scheppende Streuvels voortdurend verkeert.
Vandaar die aanhoudende roep naar het volmaakt zuivere, naar een nog met
onbenevelde instincten vereenigbare gratie, naar een met allerhoogste levensbeloften
beladen eenvoud, - naar het kind. En het is langs een onafgebroken lijn dat ‘Horieneke’
over zooveel consonanten ‘Prutske’ achterhaalt.
De schriftuur van Streuvels is van een merkwaardige homogene substantie. In elk
onderdeel van de compositie is zijn menschelijke identiteit waarneembaar. Vorm en
inhoud zijn hier niet van elkaar te scheiden. Zooals bij alle groote kunstenaars, is de
inhoud er door den vorm. Deze beschouwing moet vooral van uit een technisch
standpunt overwogen worden. Door homogeniteit der substantie wordt bedoeld dat
elk bestanddeel er van, zoo in diepte als in aanschijn, op elke plaats en op elk moment
de totale eeuwigheid van den schrijver inhoudt en uitspreekt.
Al weet ik genoeg hoe gevaarlijk het is zich aan vergelijkingen te wagen, toch wil
ik er een in mijn betoog betrekken. Ik meen inderdaad te hebben ondervonden (en
ik wacht mij zorgvuldig deze ondervinding als een voldongenheid op te dringen) dat
Streuvels veel gelijkenis biedt met den Ouden Breughel. Technisch heel zeker althans.
Het minste lapje door Breughel beschilderd doek, ge knipt het uit al eender waar, op
een voorgrond, een sneeuwvlakte, een boomkruin, een vergezicht, een hemel, of een
mensch; - het lapje spreekt: hier ademt Breughel. Niet een stukje Breughel. De
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voluit in eigen gestalte gerezen, de volstrekt totale Breughel. De experten hebben
waarlijk gemakkelijk werk met schilders als dezen, ten minste wanneer experten,
behalve hun allerhande vakkennis, ook een gevoelig oor hebben voor de taal van het
lapje.
Neem nu een tiental regels uit Streuvels' werk, 't zij eender op welke bladzijde of
uit welke periode. Het beeld, de toon, de woordcadans, schoon àl uit het verband
gerukt, 't slaat in mijn wezen om, en spreekt: hier ademt Streuvels.
Deze gelijksoortigheid van het artistiek weefsel vloeit spontaan voort, bij Streuvels
als bij Breughel, uit het intens gevoel van eigenheid, uit de volstrekte grondigheid
van den persoon. Zooals men zegt: dit is water, dit is aarde, dit is hout, dit is staal,
zoo zegt men zonder aarzeling, en zegt men dan ook alles: dit is Breughel, dit is
Streuvels. Want deze waarden, zoo fel uitgesproken, zijn ontdaan van den
peerlemoeren tweeschijn en de geïriseerde nevelen, waarin zich decadente
kunstvertoonen om de lieve schoonheid hullen.
Nu ik haar toch heb aangesneden, put ik de vergelijking dan maar liever uit. Ik
meen namelijk wijders dat deze beide ondubbelzinnige meesters niet alleen de meest
Vlaamsche onder ons, maar ook de meest universeele zijn. En het is langs dezen weg
der Vlaamsche eigendommen dat zij het universeele hebben bereikt. Hoe grondiger
Vlaming, hoe grondiger mensch.
Het houdt verband hiermede, dat Streuvels moet worden beschouwd, in het historisch
verloop van de Nederlandsche letterkunde, als een taalvestiger. Maerlant, Vondel
waren taalvestigers. Streuvels zal zulks spoedig blijken te zijn. Uitgaande, als Gezelle,
van den rijken volksmond, is hij de Nederlandsche taal met een vernieuwden, frisschen
voorraad wendingen en gezegden binnengedrongen en heeft dezen bloei op het bloed
van de taal geënt. Zijn ‘Vlaamsch’, aanvankelijk sterk particularistisch getint, heeft
hij tegelijkertijd opgedreven en uitgewerkt tot een ‘algemeen Nederlandsch’ aldus
slagend in een merkwaardig wisselwerkingsproces, een soort endosmose, die Gezelle
niet vermocht tot volvoering te brengen.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

716
Hoe voortreffelijk zulkdanige verdiensten voor een schrijver ook zijn en hoe eervol
de plaats die hem op dat punt door de geschiedenis wordt verzekerd, de kunstenaar
vooral is het, dien het nageslacht zal erkennen.
Stijn Streuvels schrijft voor de eeuwigheid. Hierdoor moet worden verstaan, dat
hij het waarneembare zelden onder zijn geactualiseerd aanzicht beschouwt. Veeleer
berooft hij het van de genuanceerde schijnsels die het aan wisselende modieusheid
ontleenen mocht. Gelijk ieder levend mensch leeft hij nochtans mede op in den
tijdgeest, maar de tijdgeest dringt niet zoo souverein zijn wezen binnen, dat het de
gaafheid van het elementair wezen, dat hij is, zou aantasten. Zulks bepaalt de geheele
houding van dezen onverstoorbaren schrijver, - en zijn stijl. Vandaar die rustige gang,
die volheid van het woord bij die grootheid van het beeld, vandaar die monumentale
stijl-allure.
Vandaar, met een woord, die schoonheid. En zij zal door de tijden haar
onherroepelijke vaart nemen, en van het licht dat zij nalaat op haar spoor zullen de
kinderen van morgen getuigen.
De toekomst is bewoond door een doofstommen God. Naar die gebieden, van
dageraad verstoken, blikt hij op, de stoere vijf en zeventiger, - met een zonnige
grimas, en een groen riet tusschen de tanden.
HERMAN TEIRLINCK.
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Streuvels beteekenis
Wij weten het: habent sua fata libelli. En op elke actie volgt een reactie. Dat is het
onvermijdelijke, maar niet het definitieve. Wat veel meer het karakter der
bestendigheid vertoont is de indruk, dien het werk van den schrijver op zijn
tijdgenooten heeft gemaakt, want daar komen de latere eeuwen, door den
literatuurgeschiedschrijver vertegenwoordigd, telkens toch weêr op terug. Het is
uitgangspunt en eindpunt. Indien wij niet weten, indien wij niet kunnen ervaren, wat
de Divina Comoedia voor de tijdgenooten is geweest, blijft de figuur van Dante ons
tamelijk duister, kunnen wij ze althans niet in haar volle en hoogste beteekenis
waardeeren. Want geen enkel kunstenaar werkt voor de eeuwigheid; hij werkt, op
grond van de eigen tijdelijke krachten en in de atmosfeer van zijn tijd, ook al drukt
hij op dien tijd zijn stempel, voor de menschen van zijn tijd. Het zijn kleine menschjes,
pseudo-kunstenaars die schilderen, beeldhouwen, schrijven met het oog op de
eeuwigheid gericht. Balzac schreef zijn Comédie Humaine om aan een eigen
zielsbehoefte en schulden te voldoen, denkende alleen aan zijn onmiddellijke lezers,
zijn tijdgenooten. En wanneer Stendhal zei dat hij pas in 1880 door de ‘happy few’
zou worden gewaardeerd, was dit geen uiting van het besef der eeuwigheid van zijn
werk, maar, en dan nog zeer bescheiden, een troostend beroep op latere lezers, waar
de tijdgenooten, naar hij meende, voor zijn werk onverschillig bleven. Dat
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was nochtans niet zoo. Want ook in zijn tijd werd Stendhal door de elite, voor wie
hij schreef, volkomen naar waarde geschat. Want onmiddellijke populariteit,
doorgaans resultaat van mediocriteit, mag niet worden verward met waardeering van
het werk. Ook op het gebied van den lezerskring is de kwaliteit, niet de kwantiteit
waardebepalend. Meest al de werken die onmiddellijk populariteit genoten, verdwijnen
na verloop van jaren van de markt der belangstelling; meest al de werken, die bij
hun verschijning slechts een kleinen, maar uitgelezen lezerskring vonden, worden
ten slotte populair. Afstraling van boven naar beneden kan wel, opstraling van beneden
naar boven kan nooit.
Het was een tijd, dien Vermeylen ‘groot en schoon’ heeft genoemd, toen het eerste
proza van Streuvels verscheen. Groot en schoon, in elk geval, door de gloeiende
hoop die de Vlaamsche elite in de naaste toekomst van land en volk stelde - naaste
toekomst ingeschakeld in den algemeenen ideeën-gang, in de algemeene sociale en
economische maatschappelijke ontwikkeling van de groote Europeesche kultuur.
Dat wij thans, dank zij twee wereldoorlogen, met den achteruitgang van Europa,
Amerika hebben ontdekt, doet hier niets ter zake. De wereld-idee is een door de
omstandigheden noodzakelijk gemaakt uitvloeisel van de Europa-idee; en vijftig jaar
geleden was het reeds een gewaagde, doch allesbehalve onmogelijk te verwezenlijken
droom, te spreken van eerst Vlaming te zijn om Europeeër te worden.
In dien tijd, die dus, door zijn potentieelen grootheidswil, groot was en schoon,
was het eerste werk van Streuvels een openbaring van verwezenlijkte, definitieve
schoonheid. De groote droom kwam in vervulling. De Vlaamsche literatuur was niet
meer gebonden aan provincialisme, aan het dorp, aan den kerktoren, aan de
levenshouding van paster en schoolmeester. Zeker had Buysse, in een paar verhalen
- want ook Buysse was een tijdgenoot, - een vrij nieuwen klank doen hooren; men
vergelijke ‘de biezenstekker’ met de verhalen van Reimond Stijns (In de Ton, enz.),
doch zóó gloeiend nieuw, zoo kranig en krachtig nieuw als de eerste vertellingen
van Streuvels was het werk van Buysse niet. Buysse bracht degelijk gewoon brood,
Streuvels koekebrood als op kermisdagen. Er ging dan ook een groote vreugd door
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het Vlaamsche land. Wij hadden nu waarlijk het besef, de geboorte van een nieuwen
tijd bij te wonen, van een tijd die aan het Vlaamsche volk terug zou schenken de
groote levenshouding, die wij uit de historie meenden van dat volk een kenmerk te
zijn. Wij hadden het gevoelen dat de Vlaamsche literatuur thans ingeschakeld was
in de breede strooming van de Europeesche, want Streuvels' Horieneke, Streuvels'
Oogst - die mij nog altijd heugt als een onvergelijkelijk meesterwerk - waren niet de
mindere van, deden niet onder bij de verhalen van Guy de Maupassant, van Maxim
Gorki, de twee uiterste, evenwichtige polen van de toenmalige vertelkunst. En uit
Streuvels' verhalen steeg nochtans de geur van den veien Vlaamschen grond, in die
verhalen bloeide de wisselende blauwe en grijze Vlaamsche lucht. Ik twijfel er niet
aan: de jongere en jongste schrijversgeslachten kunnen niet begrijpen, nu de banen
vereffend zijn en breed open staan, wat het eerste werk van Streuvels als openbaring
van verre en groote mogelijkheden is geweest voor zijn tijdgenooten, hoe gecultiveerd
die ook waren, hoe reeds doordrongen van een Europeeschen geest. Zij kunnen niet
begrijpen, zij zullen helaas nooit hooren, den juichkreet van wie voor zijn oogen in
vervulling ziet gaan den droom van een enthousiaste jeugd, den droom van enkelen,
die zich de elite voelen van een volk, dat zij met alle kracht wenschen te dienen - en
dat in zijn breede lagen niet eens het vage besef heeft van het beteekenisvolle, de
levenskracht van dien droom. Dat was de beteekenis van den juichkreet van
Vermeylen, van Van de Woestijne, van Herman Teirlinck. Heeft een onzer daarom
Streuvels op den voet gevolgd, zich door Streuvels laten beïnvloeden, Streuvels'
eigenaardigheden overgenomen? Elk had het besef van zijn eigen kunnen, van zijn
innerlijke mogelijkheden, van wat in hem tot ontwikkeling kon komen.
Dat na deze eerste verhalen uit Lenteleven, Dorpslucht en Zonnebrand, wel eens
ander werk van Streuvels van de pers kwam, waaruit ons blijken moest dat de schrijver
van ‘Horieneke’ het meer in de ruimte, de uitgebreidheid zou zoeken dan in de diepte
en het essentieele, stelde soms wel iet of wat te leur, maar kon niet beletten dat de
verschijning van ‘De Vlaschaard’ werd aangevoeld en beschouwd als een groote
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gebeurtenis, als een zaak van het hoogste belang in de ontwikkeling van de Vlaamsche
literatuur. Dat ruime en grootsche schilderij, met zijn stoere, door en door Vlaamsche
menschen, zijn oneindigheid van Vlaamsche luchten, zijn wisselend helder en donker
spel van Vlaamsche wolken boven den rijken Vlaamschen bodem, leek ons te zijn
het epos van het Vlaamsche leven ten platten lande, dààr dus waar dat leven het meest
ongerept, het meest eigen, het onvergankelijkst is gebleken en gebleven, de eeuwen
door. En van dat Vlaamsche leven is ‘De Vlaschaard’ nog steeds het groote, weidsche
epos. Want ‘De Vlaschaard’ is, op zijn gebied, de evenknie van De Coster's ‘Tijl
Uilenspiegel’.
Evenmin als welk kunstenaar ook, is Streuvels dus den heelen tijd van zijn carrière
aan zich zelf gelijk gebleven. Ook hij, die trouwens, zooals ik zei, zijn heil minder
zocht in de uitdieping dan in de ruimte, heeft werk op de markt gebracht, dat zelfs
wij, zijn tijdgenooten, niet ten volle konden apprecieeren, dat een later geslacht dan
maar eenvoudig onleesbaar zal heeten. Maar zooals bij een Balzac, een Zola, een
Tolstoy, een Dostojewski, een Couperus, een Arthur van Schendel, noemt men
‘minder’ wat inderdaad, vergeleken bij ander werk van denzelfden schrijver, minder
is - maar dat daarom op zich zelf niet minderwaardig is in de sfeer der algemeene
literatuur. Het valt misschien te betreuren dat elk werk van een auteur niet een nieuwe
facette van zijn kunstenaarschap te bezien geeft, dat elke facette van het
kunstenaarschap niet schittert als de facetten van een briljant - maar dronken productie
behoort, meer nog wellicht dan het eigen kritisch inzicht, tot de actieve elementen
van het kunstenaarschap: en dan moet de tijd maar uitwijzen wat in het oeuvre van
den kunstenaar blijvend is en wat verjaart en vergaat. En aan den anderen kant rijst
de menschelijke deugd der verzadiging, waar alleen de simpelen van geest van
beroofd zijn. Zij, die honderd maal Conscience, Eugene Sue en Courths Mahler
kunnen lezen en herlezen - en ik, die van Rubens genoeg krijg als men mij honderd
doeken van hem te bekijken geeft...
Van Streuvels zal ook de tijd aanwijzen wat blijvend in zijn werk groot en schoon
moet worden geacht. En bij dat hoogste zal zeker ook worden genoemd ‘Het Leven
en de
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Dood in den Ast’. Dat pezige, sterke proza behoort tot het onvergankelijke, dat de
Nederlandsche literatuur bezit. Een verhaal, dat in de wereldliteratuur waarde en
beteekenis heeft en dat bij uitstek Vlaamsch is.
De reactie op het aanvankelijk uitbundig succes - vooral dan nog in
Noord-Nederland - van Streuvels' werk zijn geweest de verhalen van Timmermans
en Claes. Dit beteekende een terugkeer tot het regionalisme en het folklorisme,
waarvan nu juist geen enkel spoor meer bij Streuvels te vinden was. De instinctieve,
maar dunne, talenten van Timmermans, de constructieve, maar grove, behendigheid
van Claes, wonnen het allengs bij de lezers van de kracht en den ernst van Streuvels.
Zoo moest Balzac het afleggen voor Eugene Sue, Cousine Bette voor Le Juif errant.
Maar toch bleef de elite Streuvels' werk getrouw. Het raakte pas op den achtergrond
toen Walschap met zijn ‘fougue’, zijn vooruit-hollen, en Adelaïde verscheen. Het
dynamisme van Walschap stelde Streuvels' statisme in een te fel licht. De zwakke
kant van Streuvels' werk kwam daardoor scherper dan vroeger en dan noodig, naar
voren. Het werk van Streuvels is inderdaad monumentaal en stabiel, het is heerlijk
tapijtwerk, maar het lijdt gebrek aan psychologische diepte, aan de gistende kracht
der fantasie, aan datgene wat de soliditeit verlicht en ‘vernuftigt’; het heeft niet de
onwrikbare schoonheid van de classiciteit. Het is een stoere toren, met eigen
noodzakelijke schoonheid, op de grens van het litteraire Vlaamsche land.
De bouw van dien toren, die boven het Vlaamsche volk zou uitsteken, heeft het
geslacht der tijdgenooten verrukt, van vreugd en hoop vervoerd; een paar jongere
geslachten, op snelheid verzot, zijn er haast achteloos aan voorbijgerend - een later
geslacht, in de eerste toekomst, zal vol dankbaarheid en eerbied naar dien eenzamen
toren opkijken als naar de plek waar voor het eerst de groote klok van de litteraire
opstanding van het Vlaamsche volk heeft geluid - heeft gestormd - met die gulle,
bewonderende dankbaarheid en dien eerbied, waarmee wij, Streuvels' makkers in
den litterairen strijd, steeds naar zijn grootsch opbouwend werk hebben opgekeken.
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.
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Streuvels in export
Karel Van de Woestijne karakteriseerde Stijn Streuvels, tezamen met Claus, Benoit
en Gezelle, als ‘eene symbolische verpersoonlijking van Vlaanderen, eene der
spiegels, waar Vlaanderen zich steeds in erkennen zal.’ Inderdaad is alle werk van
Streuvels typisch-Vlaamsch en zoo is het in Holland ook altijd beschouwd. Maar
wie gevraagd wordt, precies te beschrijven, hoe de Hollander in de loop van veertig
jaren het Vlaamsche leven waargenomen heeft uit dezen spiegel, zal met het antwoord
nogal moeite hebben. Over het algemeen zijn de boeken van Streuvels, sedert 1900,
toen Lenteleven, Zomerland en Zonnetij ongeveer gelijktijdig bij L.J. Veen te
Amsterdam verschenen in Hollandsche editie, door de beoordelaars in tijdschrijft en
dagblad zeer gunstig ontvangen. Een verzameling van deze beoordeelingen heb ik
niet bij de hand, noch helder voor den geest. Het wil mij echter toeschijnen, dat er
geen bijzonder diepgaande gevolgtrekkingen uit te maken zouden zijn voor wat de
Hollandsche waardeering van het Vlaamsche leven betreft. In dit opzicht komt men
waarschijnlijk niet veel verder dan tot de waarneming eener vage welwillendheid.
Slechts bij uitzondering zal men tusschen deze overtalrijke besprekingen er eene
aantreffen, die het Vlaamsche karakter met nauwgezet heid onderscheidt.
Vooreerst vindt dit natuurlijk zijn oorzaak in den aard der letterkundige bespreking
zelf. Zulk een bepreking is nu
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eenmaal geen uiteenzetting van sociografischen of ethnologischen aard. Neem
bijvoorbeeld het geestdriftige stuk, dat Albert Verwey in 1905 heeft geschreven over
Minnehandel. Men vindt het in deel I van Verwey's Proza. De schrijver vermeldt
weliswaar: ‘Het joelfeest, de werkzaamheden op land en in hoeven, de ommegang
en kermis, de gebruiken en liederen van allerlei aard doen mee en maken de bladzijden
vol en levend.’ Doch dit is de eenige volzin, waaruit een Nederlandsch folklorist te
weten kan komen, dat het werk van Streuvels voor hem interessante gegevens bevat.
Het was niet de taak van Verwey, die gegevens op hun ethnologische waarde te
onderzoeken.
Hoe de lezer zich een beeld van Vlaanderen vormde, is uit de beoordeelingen der
boeken van Streuvels nog om een andere reden moeilijk na te gaan. Men bemerkt
dit, wanneer men de kritieken op Felix Timmermans ernaast legt. Immers voor den
geboren Hollander, den bewoner onzer Noorder-provincies, is Stijn Streuvels een
Vlaming en Felix Timmermans een Vlaming. De Hollander ziet niet veel verschil
tusschen Heule en Lier. Beide plaatsjes liggen in het Nederlandsch sprekende gedeelte
van België en dit heet Vlaanderen.
Op zichzelf is het merkwaardig genoeg, dat Tongeren, Hasselt, Turnhout, Aalst,
Diest, Sichem, Westerloo, Rupelmonde, Antwerpen, Herentals en Lier tegenwoordig
voor het Noord-Nederlandsch bewustzijn Vlaamsche steden heeten, terwijl in de 17e
eeuw geborenen uit Ieper, Oostende, Kortrijk, Doornik, Brugge, Gent, Deinze deel
uitmaakten van Brabantsche rederijkerskamers. Toentertijd werd ieder
Zuid-Nederlander voor een Branbander gehouden, vandaag worden zij allen
Vlamingen genoemd, ook indien zij dit zoo weinig zijn als Timmermans, bij uitstek
representant van de levenshouding in het oude bisdom Antwerpen. Het gevolg is,
dat de gemiddelde Noord-Nederlander zich omtrent de Vlaamsche mentaliteit of
hetgeen hij zoo noemt, een denkbeeld vormt, samengesteld uit heterogene
bestanddeelen. Aan dit denkbeeld hebben de boeken van Streuvels ongetwijfeld
aanzienlijke stof geleverd, doch men zal begrijpen, dat zij als geheel genomen niet
met het volledige beeld overeenstemmen.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

724
De standaard-Vlaming van het Hollandsche denkbeeld omtrent het Vlaamsche
volkskarakter mag bijvoorbeeld nooit somber zijn en Streuvels is vaak zeer somber.
De standaard-Vlaming moet zijn medemenschen een gul hart toedragen. Streuvels
draagt zijn medemenschen lang niet altijd een gul hart toe. Zijn figuren mogen uiterst
primitief reageeren, ze reageeren nochtans op een andere wijze primitief dan de
romanhelden van Felix Timmermans of Ernest Claes. Hierdoor werkt de lectuur in
Streuvels' geschriften eenigermate verwarrend op het Nederlandsche bewustzijn. Dit
voelt zich geplaatst tegenover een ongewoon Vlamingschap, te ongewoner, naarmate
het, zuiverder West-Vlaamsch, zich scherper van een vaag-opgevat
Zuid-Nederlanderschap distantieert.
Nog een derde reden is er, waardoor de werken van Streuvels bij den Hollandschen
lezer een idee omtrent Vlaanderen wekken, dat met de werkelijkheid niet geheel
strookt. Dit is de taal van Streuvels. In zijn boeken stuit men op allerlei woorden,
waarvan men niet zeggen kan, of zij tot de alledaagsche spreektaal van den bewoner
der Nederlandschsprekende gewesten van België behooren, dan wel uitvindsels van
den auteur zijn. Ik citeer uit de allereerste bladzijden van de Vlaschaard woorden
als: zaaihede, eendikte, zoppenat, krimmeltje, zimperen, slunsen, drendels,
eenbaarlijke, polk, belijven, slegge, zeever, bijgemeerd, doorgrinseld, sleekvol, dricht,
ronsen, geradig. Al deze woorden staan bijeen op een ruimte van 80 regels druks.
Ze worden geen van allen in Noord-Nederland gebruikt en ze zijn buiten het
zinsverband ook voor het meerendeel der Hollanders onverstaanbaar. Toch geloof
ik, dat Streuvels bij een deel zijner Hollandsche lezers, vooral tusschen 1900 en 1918,
een deel van zijn succes aan het gebruik van zulke woorden te danken had. Twee
suggesties gingen hiervan uit: ten eerste, dat men te maken kreeg met echte, artistieke
woordkunst van de fraaiste soort en daar was men gevoelig voor in die jaren; ten
tweede, dat men kennis maakte met een oorspronkelijke volkstaal van stamverwanten,
die eenigszins op Afrikaansche Boeren leken, hetgeen danig interessant was.
Vlamingen zijn lieden, die smoor zeggen, als zij rook bedoelen en hesp voor hetgeen
wij ham noemen. Leuk. Of echte woordkunstenaars
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zijn personen, die drendels gebruiken om slierten aan te duiden en wonnigheden
ervaren in plaats van vreugden. Heerlijk. Tot recht begrip van Vlaanderen zal zulk
een opvatting van liefhebbers en snobs weinig hebben bijgedragen. Maar ongetwijfeld
heeft ze geprikkeld tot nadere kennismaking met de boeken van Streuvels, die in de
eerst fase van zijn Nederlandschen roem, d.w.z. tusschen 1900 en 1918, voornamelijk
gewaardeerd is geweest door de minnaars van mooie taal en van aesthetisch
pessimisme.
Na 1918 komt er een inzinking in het Noord-Nederlandsche enthousiasme voor
de werken van Stijn Streuvels. De voornaamste reden ligt waarschijnlijk bij de geringe
vruchtbaarheid van den schrijver in dit tijdperk. Boeken als Sint-Jan (1919), Genoveva
van Brabant (1920), Land en Leven in Vlaanderen (1923), Vertelsels van 't jaar nul
(1923), Op de Vlaamsche binnenwateren (1925), De Drie Koningen aan de Kust
(1928), Alma met de vlassen haren (1931) hebben in Holland zeer weinig opgang
gemaakt en zijn pas na 1943 voor een deel herdrukt. Ze worden niet tot de
meesterwerken van den schrijver gerekend. Ook zijn gunstiger gewaardeerde boeken
uit deze periode, zooals Prutske (1922), Werkmenschen (1926) en De teleurgang
van den waterhoek (1927) zijn tusschen 1918 en 1930 weinig populair geworden.
Ze werden alle drie vóór den tweeden oorlog slechts éénmaal herdrukt, respectievelijk
in 1930, 1931 en 1939. Het Hollandsche publiek is in die periode verzadigd van
woordkunst en zoekt naar iets anders.
Bovendien ondergaat Streuvels in dit tijdperk de concurrentie van Timmermans
en Claes. Pallieter, De Witte, Het Kindeken Jesus in Vlaanderen zijn de best-sellers
van Vlaamschen huize, kort na den vorigen oorlog. In litteratorenkringen begint het
Vlaamsche expressionisme opgang te maken en verdrijft de belangstelling voor Stijn
Streuvels naar een verren achtergrond.
Bijkomstige omstandigheden ter verklaring van deze vermindering der populariteit
van Streuvels kan men vervolgens zoeken in de opkomst van den plattelandsroman
van Noord-Nederlandsche schrijvers, wellicht ook in de minder gunstige beoordeeling
van de Hollandsche neutraliteit, die Streuvels' oorlogsdakboek ten beste gaf. Heel
de belangstel-
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ling voor Vlaanderen wijzigde zich trouwens na 1918. Het activisme had hier deel
aan, zeer waarschijnlijk ook de valuta-schommeling en misschien niet het minst de
invloed van de talrijke uitgeweken Vlamingen, die over het algemeen geen
propagandisten voor de werken van Stijn Streuvels zijn geweest. Zij rieden onze
landgenooten niet slechts andere boeken aan, doch hun uiterlijk voorkomen en hun
innerlijke gesteldheid weken ook stellig af van het Vlamingschap, waaromtrent men
zich uit Streuvels een denkbeeld gevormd had. Ze waren meestal veel minder landelijk
dan de figuren van Streuvels, veel minder primitief. Ze klopten doorgaans juister
met de voorstelling, die Elschot of Walshap van het burgerlijk leven in de
Zuid-Nederlandsche steden gaven. Hun taal was ook niet Streuvelsch. Deze
uitgeweken Vlamingen stonden voor een gedeelte op fel Groot-Nederlandsch
standpunt en vonden Streuvels te flauw als partijman. Ze meenden, dat hij met zijn
boeren en landarbeiders een te geringen dunk gaf omtrent de Vlaamsche intelligentie.
Het zal moeilijk vast te stellen zijn, hoeveel afbreuk zij hebben gedaan aan de tevoren
schitterende reputatie van den schrijver, doch het lijdt geen twijfel, dat zij hieraan
welbewust afbreuk deden. Ik heb in die jaren heel wat uitgeweken Vlamingen leeren
kennen, zoowel in Noord-Brabant als in Amsterdam, doch ik zou er niet één kunnen
noemen, die geestdriftig was voor persoon of werk van Stijn Streuvels, nog minder
zou ik er een kunnen noemen, die bereid zou zijn geweest, dit werk aan te bevelen
als een spiegel van het Vlaamsche volksleven.
Kort na 1930 kwam er een kentering in de waardeering. Ze begon waarschijnlijk
bij het verschijnen van Alma met de vlassen haren. Niet, dat men dit boek gretig
ontving! Het verscheen bij den katholieken uitgever Paul Brand te Hilversum en het
was een Roomsch boek. In de ‘Groene Amsterdammer’ werd het door Albert Helman
afgemaakt als een onwerkelijke fabel, niet geheel vrij van zoetsappige femelarij.
Herman de Man, geen groot criticus, verheerlijkte het als de eindelijke katholieke
roman, waar Nederland al jaren op wachtte. Ook Antoon Coolen, die het boek voor
de radio besprak, oordeelde er niet ongunstig over en vertelde, dat dit nieuwste werk
beantwoordde aan een lang gedragen
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droom van Stijn Streuvels, nl. het verlangen om het zielsleven uit te beelden van een
mensch, in wie de kinderlijke ongereptheid bewaard bleef. Met volle waardeering
voor deze poging van den auteur spraken nochtans de paters M. Molenaar M.S.C.
en J. van Heugten S.J. het oordeel uit, dat Alma als schildering van het katholieke
zieleleven wel hoedanigheden bezat, maar toch niet bood hetgeen men had kunnen
verwachten, wanneer men zich Horieneke uit Lente herinnerde. Eenzelfde strekking
vond men uitgesproken in het dagblad ‘De Tijd’, terwijl Gerard Knuvelder in het
dagblad ‘De Morgen’ vaststelde, dat het aantal bewonderaars van Alma zienderoogen
in de minderheid geraakte, naarmate het aantal beoordeelaars zich uitbreidde.
Godsdienstige problematiek was nooit de sterkste zijde van Streuvels geweest. Zijn
roman Dorpslucht had dit voorheen al bewezen. Het is merkwaardig, dat deze roman
ook nooit herdrukt is geworden in Holland. Wanneer ik dus meen, dat bij Alma een
nieuwe periode van de Hollandsche Streuvels waardeering is ingegaan, berust dit
niet op de onverdeeld gunstige ontvangst van het boek. Maar het wekte een suggestie.
Men begon te gelooven aan een vernieuwing van Streuvels' talent. Hij kreeg een
nieuw publiek. Aanvankelijk was dit in hoofdzaak een katholiek publiek en ik geloof
wel, dat tot den dag van vandaag de meeste jonge lezers van Stijn Streuvels in
katholiek milieu gezocht moeten worden. Doch de dundruk-editie van 1941, waarin
uit Werkmenschen de geniale novelle Het Leven en de Dood in den Ast is opgenomen,
naast de vier meest populaire romans: Minnehandel, Langs de Wegen, De Vlaschaard
en Prutske heeft opnieuw, thans op een gelouterde wijze, den grooten schrijver als
een krachtigen en genialen verbeelder van het Vlaamsche leven doen kennen aan het
Hollandsche publiek.
Welke beteekenis wordt tegenwoordig aan zijn uitbeelding van het Vlaamsche
leven toegekend? Mij dunkt, een klassieke beteekenis en een correctieve beteekenis.
Klassiek, in zooverre kleur en glooiing, geur en hemel van het Vlaamsche landschap
bij Streuvels op onvervangbare wijge geschilderd zijn. Correctief, in zooverre het
waandenkbeeld aangaande den leutigen, sappigen Vlaming bij hem een tegenwicht
vindt in een grootsche, pakkende fataliteitsverbeel-
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ding, beheerscht door een oorspronkelijke en aangrijpende visie op de verhouding
tusschen de natuur en den mensch. Misschien zijn de bewonderaars van Streuvels
in onze dagen iets zeldzamer geworden dan zij vóór 1914 waren, toen men dezen
auteur bewonderen moest, wilde men aandeel hebben aan den smaak der fijne luiden.
Ik geloof echter niet, dat deze meer zeldzame bewonderaars slechtere zouden zijn
dan die van voorheen. Integendeel.
Wie tegenwoordig nog met aandacht en toewijding de boeken van Stijn Streuvels
lezen in Noord-Nederland, kan men daar veeleer tot de besten onder de genieters
van onze letterkunde rekenen.
ANTON VAN DUINKERKEN.
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Stijn Streuvels, de onverstoorbare
Voor enkele maanden bracht mij een vriend een artikel waarin de auteur zich met
zekere geringschatting uitliet over Streuvels.
In een handomdraai. Zoo maar. Apodiktisch.
Mijn vriend bleek den auteur te kennen en vertrouwde mij toe dat het een
jongmensch gold van in de twintig.
Ten overstaan van zulke sententies, zou men moeten aanvaarden dat autoriteiten
als Kloos, Verwey, Vermeylen, Van de Woestijne en tutti quanti dewelke hun
epitheten aan het adres van Streuvels niet ontzien hebben den bal deerlijk hebben
misgeslagen.
Woekert dat fenomeen ook elders dan ten onzent?
Ik vind er toch geen spoor van wanneer ik buitenlandsche periodieken opsla.
Onlangs kreeg ik een blad in handen waarin een - lang niet seniel - surrealistisch
pictor te keer gaat tegen een inferieur collega. Niemand minder dan James Ensor
(stelt u voor) en zulks als cadeautje ter gelegenheid eener recente retrospektief van
dezes werk.
Wanneer ik zulk geschrijf lees - God, hoe oud zijn die jongelui en wat zullen zij
over 50 jaar uitkramen! - dan valt mij bij wijze van schietgebed een sonoor vers van
Apollinaire uit den mond:
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Cré Nom d. D. quelle allure, quelle allure.
Wat Streuvels aangaat, ik meen te mogen gelooven dat hij van op zijn Lijsterberg
zich ongelegen laat voor minimiseering of apologie(1).
Zijn reaktie?
‘Wat kunnen ons die menschen schelen met hun melkweger op zak? En de
“Europeesche maatstaf?” Laten wij het nageslacht daarover oordeelen. Ik schrijf
regelmatig vier uur per dag pour mon plaisir’.
Alzoo spreekt in allen eenvoud deze eerlijke vakman die alle glorie heeft gekend.
Ik zou wel meer stichtelijke citaten kunnen aanhalen uit een briefwisseling die nu
haast over 35 jaren reikt...
Er valt niet aan te tornen: mijn generatie was anders behept met eerbied en
enthousiasme.
Toen wij op de humaniora waren in de gebenedijde tijden voor '14 en den eersten
brief dien wij van Kloos of Streuvels lieten rondgaan, dan achtten wij ons Cresus te
rijk, nietwaar, Monsieur Schulz?
Als ik jongeren van heden zoo gewichtig weet oreeren, vraag ik mij af of die naïeve
tijd - de mijne o.a. - wel ooit bestaan heeft, zoover lijkt hij vervroren in het meer dan
volmaakt verleden hoewel het gedenken er van mij nog lauw voorkomt van milden
gloed.
- C'était avant les Taubes
- Quand n'étaient pas encore des dames
Mes cousines de jadis. (P.-J. Toulet.)
Sedertdien is de humaniteit er heel wat ernstiger op geworden. Dit hebben wij, helaas,
ten overvloede mogen ervaren. De wereld heeft verdere sprongen afgelegd. Menschen
en dingen zijn van zin - ja, van aanblik - veranderd.
Het ergert mij telkens wanneer men Streuvels alle eischen stelt, hoegenaamd alles
van hem verwacht, alsof hij de alpha en de omega der Nederlandsche literatuur zou
moeten wezen: En uit welken hoofde dan toch in Godes naam?
Hetgeen hij ons sedert een halve eeuw heeft geboden, lijkt mij tamelijk royaal.
Wat hadden de nieuwlichters als praestaties te opponeeren tegenover dezen
volumineuzen, rijpen oogst? (En terloops gezegd, Richard Minne volop beamend,
wat voor een naoor-
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logsche plaag dezer lage landen die pedanteske voornaamdoenerij!)
Streuvels zelf heeft trouwens immer de grenzen zijner personaliteit wijselijk
gemeten en zich nooit op een terrein gewaagd dat voor zijn solieden tred geen steun
bieden zou.
Deze marginalia beoogen volstrekt niet een verweerschrift van Streuvels' werk te
heeten. Dit laatste heeft trouwens vitaliteitsprincipes te over om lang na ons
verdwijnen den tijd te trotseeren. Doch ik kan mij bezwaarlijk nederleggen bij
sommaire oordeelvellingen die een auteur globaal doodverven omdat hij een raté
heeft begaan (dat niettemin hoort tot de totaliteit van zijn organisch oeuvre).
Het zou er lief uitzien, moesten wij het procédé veralgemeenen tot industrieelen
als Rubens, Hayn(2), Goethe Balzac, Hugo; verder van Schumann, Brahms, Gezelle
(gezwegen van tijdgenooten als Picasso, Utrillo, Derain bij wier produktie minstens
1/3 afval is waar te nemen, willen wij barmhartig zijn).
Met Permeke had ik desomtrent voor jaren een gedachtenwisseling en hij - die er
iets van afweet - verklaarde mij: ‘al de dagen van den Schepper en zijn toch ook niet
eenderegaal’.
Ik wil eenigszins aanvaarden dat wij een tijd van bijbelsche verwarring beleven(3).
Is dit een reden om allen uit het lood te hangen en het besef te verliezen van eigen
verworvenheden?
Waarom ik Streuvels huldig als een prins der Nederlandsche letterkunde?
Dat ligt aan velerlei redenen.
Ten eerste omdat hij in den diepsten zin zichzelf een onvervangbare entiteit
inkarneert.
Et cela ne court pas les rues tusschen Maas en Schelde, bij mijn weten.
Ik lach mij slap, wanneer ik herhaaldelijk te lezen krijg dat de Vlaamsche literatuur
een der bloeiendste ter wereld is. Zulks zou men kunnen wanen, te oordeelen naar
haar gewicht op de rommelmarkt; dat geef ik toe.
Als cadeau voor de primairen welke dergelijke tijdingen begaan, dit versje hetwelk
Richard Minne Galathea in den mond legt:
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Bezie mijn navel, manneke en word wijs.

Doch, waar duiken de personaliteiten op te midden dier slachtoffers van het
verplichtend onderwijs?(4)
Alleen de stapel hunner boeken
Stijgt tot aan het hemelgewelf(5)

Terdege, indien dezen welke bepaald niets te zeggen hebben definitief mochten
zwijgen, dan zouden wij inderdaad een ongemeenen bloei beleven.
Neen, bestendige vrienden. Je ne marche pas.
Streuvels resumeert een prachtig tijdperk, een historisch moment in de Vlaamsche
letteren. Gij Gods' genade had hij een boodschap te vervullen. En hij heeft haar
volbracht tot verheugenis van ons allen en van toekomende generaties (naar ik
wensch).
Een zin van hem en gij legt dadelijk den vinger op den auteur. Slechts één pen
vermag aldus te schrijven.
Wanneer ik lees (citeerende uit het geheugen) ‘en hij scheen in de lucht de woorden
te bevingeren die hij niet zag’, dan kan dit geen anders toe te schrijven zijn dan aan
den vader van Serjanszoon.
Een sleep van negenakkoorden, een voorslag die rijst en onopgelost blijft steigeren:
Ravel.
Vijf vierkante centimeter van een bloemigen achtergrond of een oortje als een
parelrozen kinkhoorn: Renoir.
Eén vers van Toulet, van de Woestijne, Richard Minne.
Dat lijkt mij steeds immer(6) de stempel, het kenteeken der personaliteit. Dadelijk
iemand herkennen aan zijn stijl.
Het voorkomen, de densiteit der klokspijs, de intieme resonantie, het specifieke
timbre dat wij tusschen twee stemmen onderscheiden, la frappe quoi! En indien er
hier van procédé zou kunnen spraak zijn, waarvoor lukt het dan den epigonen niet?
Truïsmen als een koe! En waarvan wij teweeg zijn den zin niet meer te snappen,
gedompeld als wij liggen in de mostings der ‘aktualiteit’.(7) Ik vernoemde zooeven
het markiesje van den Belvédère.
Hoe paradoxaal het ook lijken mag, wou ik hier een parallel trekken.
Streuvels is vanaf den aanvang zichzelf, in bezit van zijn scheppingsvermogen,
zijn stijl, zijn vakmanschap.
Geen kurve of evolutie: de eerste werken hebben het
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voltage der latere. En dit bedoel ik, lang niet, als pejoratief. Wel integendeel.
Wat men als evolutie karaktiseert, is mij hier niet duidelijk en dit woord heeft voor
mij steeds een bedenkelijk reukje.(8) Wij weten het al te wel wat het te beteekenen
heeft wanneer men van een der onzen verklaart ‘hij heeft van manier veranderd...’
Evenzoo bij Ravel: in wezen, in kern, in techniek is hij dezelfde in Rapsodie espagnole
(1907) als in La Valse (1919). Andersom als bij Debussy b.v. (materie tot een opstel,
hetwelk ver buiten het raam dezer nota's reikt).
Ik zou verlegen zijn, moest ik veel zulker parallel-erscheinungen tusschen
tijdgenooten moeten citeeren.
Verder bewonder ik bij Streuvels dat hij onze moderne letteren heeft verrijkt met
een element uitstijgend boven het lyrisch - romantische, d.w.z. waar hij het epische
bereikt.
Men heeft hem willen minimaliseeren tot meteoroloog. Dan evengoed het gansche
werk der gulzige Colette kwalificeren in globo als hoorende tot de gastronomie, of
zoo.
Het wil mij voorkomen dat Horieneke (Lenteleven - 1899), Rik (De Oogst - 1900),
Jan (Langs de Wegen - 1903, Ivo (De Werkman - 1911) en de personages uit Leven
en Dood op den Ast (1926) toch niet leven als plantsoenen die de weerwisselingen
ondergaan.
Tijden en koncepten keeren, andere regionen worden geprospekteerd. Maar men
kan vaststellen - en betreuren wellicht - dat er bij de huidige ‘manier’ van schrijven
veel van die grootschheid, dat voltage, die ampleur voor immer te loor blijken gegaan.
Het breed-georkestreerde, het fluviale gaan hem af als een spel. Zijn universum
is dat waar hij, kosmisch individu met element verstrengeld, net als Brueghel.
En welk instrument!
Streuvels schreef in een tijd toen men nog in de meening verkeerde dat belletrie
onafscheidbaar was van woord-kunst, zooals men toen melodie, harmonie en rhythme
voor essentieele bestanddeelen der muziek hield.
‘Nous avons changé tout cela’, verkonden de Aeskulapen van Molière(9).
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Dat bloesemige, welige, tellurische proza dat nooit vervalt in de mozaieke
schoonschrijverij der toenmaals heerschende aesthetiek, hoe gering lijkt het van
materiaal en bouwstoffen, wanneer men het onttakelt. En het stijgt niettemin tot de
hoogste vlucht.
Het bezit de vleezigheid van Rabelais' stijl(10), het sensualistische van Toulet en
bovenal het fluïde van Colette(11).
De woorden hebben hier reliëf, volume, glans, kleur, smaak(12) en geur. Men is
buiten en bovenal de literatuur: men tast hier de wezenheid der dingen zelf. Het
domein der vergelijking verlaten voor dat der identitiet. En dat is grootendeels de
toover, de magie welke deze kunst bezielt.
Toen wij Streuvels in 1924 vierden, bij de 25e verjaring van Lenteleven, zei mij
Boutens (met de klem die hem eigen was): ‘Wat de taal is, onze taal, beseffen wij
ten volle bij Streuvels. En daar is hij een unicum. Men is fier tot den Nederlandschen
stam te behooren wanneer men hem leest. Die taal bezit het gouden rhythme van
Vondel.’
Streuvels is inderdaad een mirakel der natuur zooals de Letteren er twee of drie
per eeuw afdwingen.
Mij gaat die kunst buitendien ter harte, daar zij een krachtig antidotum is voor
zooveel neutraal-vlakkig bloed- en kleurloos geschrijf (‘le style rez-de-chaussée’
dixit Valéry), dat thans ten onzent zoo verdacht dreigt te woeden. Een uitstekend
toniek ook om het hoofd te kunnen bieden aan vlagen van gore, weeë uitvindingen
als daar zijn: populisme, existentialisme, dolorisme, e.d.m.
Die lumineuze kunst, zoo kloek, zoo evenwichtig, zoo breed-menschelijk, bevat
al de principes van het energisch, dynamisch vermogen. De kreatieve adem Gods
doorvaart haar met rhythmisch tumult. Zij bezit de kiem van het zaad, zij streeft naar
de zon(13), heeft de bewogenheid van water, wind en vuur. Kortom: zij leeft!
En het laatste argument mijner bewondering hield ik op zak pour la bonne bouchée
(de mijne). Het is van puur sentimenteelen aard.
Gij dacht allicht dat ik mijn jeugd ging beweenen à travers l'écran van die haar
betooverd heeft?
Geenszins, bestendige vriend, want de bekoring van dat
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oeuvre heeft voor mij niets van haar luisterrijken glans verloren.
Integendeel.
Wanneer wij van de hand der Fransche essayisten de apologie te lezen krijgen van
het clair génie français e.d.m. ten propooste van An. France, Valery, Colette, enz.,
dan vinden wij zulks gewoon.
Mocht men objekteeren dat onze Zuiderburen hierin chauvinistisch zijn (de Russen
en Skandinaven niet, waarschijnlijk?), dan wensch ik eveneens dat wij het mochten
worden waar er reden toe bestaat.
Waarom niet prat gaan op dezen Stijn, heraut dezer lage landen, waarvan Britten
en Iberen - na de Duitschers - thans de algeheelheid van het werk aan 't vertalen zijn?
Ik wou maar even bekennen hoe die literatuur mij na staat daar zij een spiegelbeeld
is onzer eigen Vlaamsche wezenheid.
Die taaie kerels met reuzengreep, uitgebouwd als heroën voor een fresko, evenzeer
als die humiele wereld van schamelen, dompelaars en stumperds welke zoo miserabel
verzinken onder het fatum, die lui herken ik al te wel. Hoedanig zijn zij van hier.
Hoe fraterneel klopt mijn hart in eenklank met het hunne.
Dat land, dat landschap, de elementen die er over wentelen, dat alles is mij
vertrouwd en ik vind daarvan geen gelijke bij welke andere literatuur ook.
Langs de Wegen - hetwelk niet moet onderdoen voor Gorki of Hamsun - is de
roman van den Vlaamschen stakkerd.
‘Sla De Vlaschaard open, het is of gij den Bijbel leest’, schreef onlangs Ward
Schouteden. Moest nu eenmaal deze stem, de zoo verwante, haar echo bij de
goegemeente verliezen, dan achten wij het met Vlaanderen zeer slecht gesteld. Deze
perspektief laat mij trouwens volslagen koud, want aan dàt soort literatuur kan ik
mij nog verkneukelen en den Oom van Stijn zeg ik bescheiden na:
God gaf elk land de zijne
En laat ze rijk zijn, laat ze kale
Z' is Vlaamsch en z' is de mijne.
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‘En schooner boom groeit er in Vlaanderen niet’, schreef Toussaint 25 jaar geleden...
De struische stam heerscht als destijds op den berg. Zijn kruin praalt er immer,
even sereen en onverstoorbaar.
JORIS VRIAMONT.

Eindnoten:
(1) Niettemin zou hij zich mogen verheugen om het feit dat zijn werk van langs om meer een
enormen weerklank heeft gevonden in alle bevolkingslagen der beide Nederlanden, wat
vermoedelijk niet aan zijn karansie te wijten is.
Zulk massa-argument mag wellicht misprezen worden door dezen ‘van 't kultureel en den
artistisch’, zooals Richard Minne ze bestempelt in zijn eigen, bijtenden stijl. Het kan den auteur
van Lenteleven toch niet heelemaal onverschillig laten die spontane, naïeve erkentelijkheid
welke bescheidenen en naamloozen hem betuigen.
Ik heb anekdoten met hem beleefd van kellners of hotelportiers, die dadelijk zijn legendarischen
kop hadden herkend en hem een autograaf afdwongen, van treinpersoneel, van gendarmen
welke van hun fiets afsprongen om hem te vragen even zijn hand te mogen drukken uit hulde
voor hetgeen zij hem te danken hadden aan geestelijk genot.
Bloedwarme hart van het volk!
Ravel vertelde mij destijds hoe hij aan den grond geklonken bleef toen hij zijn Bolero hoorde
fluiten door een stukadoor op een steigerwerk. ‘C'était comme une consécration de carrière.
Une des plus belles joies de ma vie!’
Die gevallen zijn bij Streuvels legio. Zoo b.vb. wanneer, kuierende door de straten van Jeruzalem,
de Hebreeuwen hem plots in de gaten krijgen en hem triomfantelijk inhalen met trompen en
schalmeien, het spoor van den Heiland achterna.
(2) De Gesamtausgabe van H. (bij Breitkopf & Härtel, 1908), beslaat 80 volumen (o.m. 104
symfonieën, waarvan amper 1/10 na anderhalve eeuw nog genietbaar is). Idem met Schubert
(B. & H., 1888): 40 volumen.
(3) Nous vivons en un temps où la condition humaine subit de profonds ébranlements. L'homme
moderne est en train de perdre la connaissance des valeurs et le sens des rapports. Cette
méconnaissanc des vérités essentielles est extrêmement grave. Elle nous mène infailliblement
à la ‘transgression’ des lois fondamentales de l'équilibre humain.
J. Stravinsky, Poétique musicale (Paris, 1945).
(4) Wanneer zij lezen kunnen, meenen zij logischerwijze ook aan 't schrijven te moeten slaan. Bleef
het dan daarbij! Maar daarenboven propageeren nog, dank zij de bemiddeling dezer edele kunst
van Gutenberg...
(5) Ik citeer nogmaals den kostelijken Richard Minne. Gij merkt dat ik mijn klassieken ken.
(6) Doch ik ben een oudere van dagen.
(7) ‘Gekoloniseerd door de Angelsaksische protestanten, het sociale en den Amerikaanschen
roman’. (Uit een brief van R.M., 5-9-46.)
(8) ‘Un gland ne change pas quand il devient chêne; il développe le contenu que notre ignorance
n'avait pas su voir en lui.’ (F. Brunetière.)
(9) De avortonen tieren er niet minder welig om.
(10) Steeds parallel-errscheinungen! Hatelijke manie van mij die ik stellig niet aangeworven heb
op de hoogeschool, alwaar dit procédé naar ik thans verneem, tot een princiep verheven is.
Want ik bezocht haar nooit. (Je l'ai échappé belle.)
(11) Nogmaals Colette (welke tal van onverkwikkelijke Dietschers dienden te lezen van a tot z).
Men vergeve mij deze dweperij. Ik deel haar met onzen dierbaren Gust Vermeylen waarvan
wij, eens te meer, de afwezigheid beweenen bij deze feestelijke gelegenheid.
(12) ‘Dat woord smaakt als een muntbol in mijn mond’ (Gezelle).
(13) Uit een brief van mijn ouden vriend Pierre Mac-Orlan wien ik vertalingen van Streuvels had
gestuurd: ‘Celui-là, au moins, c'est un radio-ondique’.
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Streuvels de heiden
Streuvels kan bidden vóór het eten, met het broodmes een kruis teekenen op de
ovenzijde van het door hem zelf gebakken brood, hij mag naar de mis gaan en zijn
Paschen houden, maar in zijn boeken bleef hij lang één van onze schoonste heidenen.
Het heeft ook geen belang of hij lid is van de ‘scriptores catholici’; met zijn talent
zou hij deze vereeniging door zijn adhaesie vereeren; met zijn geest echter haar
overbodig maken, bijaldien hij als criterium voor zijn medeleden zou worden
beschouwd.
Vanzelfsprekend ligt het niet in onze bedoeling te achterhalen of Streuvels een
goed christen is. We beperken ons tot den schrijver, tot den geest, die uit zijn
omvangrijk oeuvre straalt en dan komen wij tot de slotsom dat deze geest een
heidendom weerspiegelt, langs welke zijde men hem ook benadert.
Herkomst, milieu en opvoeding, hadden Streuvels tot een auteur moeten stempelen,
doordeesemd zooal niet van katholiciteit, dan toch van christianisme. Hij had een
soort van Gezelle van het proza kunnen worden.
Stamt hij niet uit een braaf godsdienstig gezin met het aantal er bij passende
kinderen? Ging hij niet naar de kloosterschool te Heule? Werd hij tijdens den
schoolstrijd door zijn moeder niet thuis gehouden, liever dan de lessen te volgen bij
de geuzen? Werd hij niet pensionnaatgast bij den
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‘Bienheureux Jean Berchmans’ te Avelgem? En had hij daarenboven niet een oom,
die pastoor was, niet de eerste de beste, die Nonkel Guido heette?
Dit zou natuurlijk niet volstaan om iemand tot een discipel van Geloofsverdediging
te maken, evenmin als iemand geen missionaris zou kunnen worden, omdat zijn
vader lid was van den Vrijdenkersbond en zijn moeder een ex-café-deerne.
Nooit heeft Streuvels een grootstad bewoond of heeft hij vele jaren in vreemde
landen vertoefd, waar een proces van ontkerstening had kunnen bespoedigd worden.
Zijn leven lang heeft hij in een landelijke atmosfeer vertoefd, onder meer op een
dorp, waar Hugo Verriest in zijn omgang deelde. Ten slotte heeft hij voor het
Davidfonds een boek geschreven, Alma met de vlassen Haren.
Toch heeft dit alles niet mogen baten, de geestelijke invloed is bij Streuvels
overwegend heidensch gebleven.
Wij zullen hem hiervoor noch loven noch afkeuren. Sedert eenigen tijd waren wij,
gedreven door louter onthechte mobielen, in onze letteren aan het opsporen wat er
van een aanwezigheid van God te merken viel. Bij het herlezen van Streuvels' werk,
ter gelegenheid van zijn vijf en zeventigsten verjaardag, viel het ons eensklaps
pertinent op hoe weinig bladzijden als exponenten kunnen dienen van een Vlaanderen,
dat men ons steeds voorhoudt als ‘Gods own country’.
Is ons platteland werkelijk invroom, dan is Streuvels onvolledig geweest. Wij zijn
de laatste om hem hiervoor te laken.
Integendeel, zouden we bijna zeggen, want het zou bewijzen dat Streuvels boven
zijn land is uitgegroeid, dat hij het vermogen had het oermenschelijk te bekijken, dat
hij een groot kunstenaar is geweest, en grooter naarmate hij zelf blijken gaf van
herschepping.
Er ligt ook een andere oplossing voor de hand. De katholiciteit van onze
buitenmenschen heeft, na vijftienhonderd jaar, nog steeds niet hun kern geraakt, hen
er nog niet toe gebracht (of niet meer?) om, doordrongen van de leer, hun daden en
reacties heelemaal op het christelijk klimaat af te stemmen. Streuvels, derhalve, zich
incorporeerend in hun psyche en als kunstenaar waarachtig blijvend zonder zich te
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laten beïnvloeden door een uiterlijke laag, is eerlijk en onbevangen opgetreden als
de vertolker, meteen als de voortzetter van een vroegmiddeleeuwschen mensch, die
zich klein weet tusschen de seizoenen, onder de sterren en met bijgeloof als amulet
een koers zoekt voor zijn troebel binnenste door het grootsche, raadselachtige om
hem heen.
Wie Streuvels leest zal weinig den naam van God, ijdelijk of onijdelijk, ontmoeten.
Dit bewijst niets want men kan aanvoeren dat iemand, die de majesteit of het mysterie
van het geschapene huldigt, ipso facto over den schepper schrijft.
Het kan waar zijn dat de mensch zonder een God niet zou bestaan, maar van
menschelijk standpunt uit bekeken, is het zeker dat God zonder den mensch ook niet
zou bestaan. Het is pas uit beider verhouding, dat de majesteit van den eene en de
onderdanige petieterigheid van den andere zou blijken.
Nu maakt elk boek van Streuvels den mensch zoo klein, zonder dat men één
oogenblik gaat denken, met Streuvels, aan de almacht van den grooten maker. Er is
geen verhouding, geen wederzijdsche althans, tusschen het ‘goddelijk’ omringende
en tusschen de personen, die bij Streuvels Langs de wegen loopen of Sous le ciel de
Flandre, zooals dit boek in de vertaling van Pierre Maes heet. De natuurelementen
drukken de personages grandioos neer, deze worden niet bewogen tegenover het
reusachtig omringende, zelfs het gevoel van bewuste onderwerping ontbreekt, hun
eenige rol is te trachten mee te spelen en de rol, die ze vertolken wordt hun
gesouffleerd door hun instinct.
Dit lijkt ons precies de tragiek van Streuvels ‘helden’ te zijn, een tragiek, die den
lezer diep ontroert, wanneer hij maar één oogenblik denkt aan de vele mogelijke
problemen, die de onrust van het bestaan hem wél bezorgen. Vooral in zijn eerste
periode, van Lenteleven tot Langs de Wegen zijn Streuvels figuren als het ware
uitgehold, sommigen gaan zelfs niet zoo ver hun kader te bekijken. Streuvels doet
zooals God de Vader. Hij vangt aan met de beschrijving van een chaotischen hemel
en een zwoegende aarde en dan pas maakt hij licht in zijn grootsch landschap. ‘En
de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid, zaadzaaiende naar zijnen aard, en
vruchtdragend geboomte...’ Pas na den
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baaierd vertoont zich een stip en dit is de mensch. Maar die mensch spreekt niet tot
God, dankt hem niet, boort geen blik door de lage luchten tot ginds in het paradijselijk
azuur.
In meer dan één boek van Streuvels zijn de menschen totaal overbodig. Er is er
maar één, die telt, een reus van een individualist, en dat is Streuvels zelf, die, de
aarde nascheppende, geniet met een soort van barbaarschen wellust, dien men ook
bij Permeke terugvindt. Zijn barensweelde is hem voldoende, de vrucht interesseert
hem niet, hij vindt het robust zalig zoo mild artist te kunnen zijn, zoo wild door de
ruimten te zweven, bijna zonder herinnering aan de ‘Terre des hommes’.
Deze voldoening, deze dionysische vreugde, dit pantheïsme is van louter
heidenschen aard. Want communiceeren Streuvels' dwergen niet met een oppermachtig
wezen, hij, ‘zoo hoog gezeten’, doet het evenmin. Wanneer l'abbé Moreux in zijn
evocaties van het firmament onder den indruk komt van het door hem opgeroepene,
dan denkt hij aan God. Streuvels doet dit niet, er is geen sprake van transponeeren
van het aardsche naar het bovenzinnelijke, niet méér dan bij de wetenschappelijke
verkaveling van Einstein's cosmische zwaartevelden.
Er zou eens goed kunnen onderzocht worden of Streuvels dit heidensch klimaat
niet heeft opgedaan via het impressionnisme, dat eveneens voldoende ideaal dacht
te vinden in het vastleggen van het uitsluitend zinnelijke maar schoone heidensche
Uitzicht der Dingen.
Ook Streuvels tafereelen worden doorkruist door fluïdiums, door huiveringen en
mysteries, die nooit een antwoord vragen, geen kern zijn derhalve van menschelijke
dramatiek. Streuvels heeft de Noren en de Russen gelezen en in zijn eerste periode
is dit amalgaam van noordersch nevelwoelen en slavisch fatalisme duidelijk te merken.
Heeft Marnix Gysen ook niet op het spookachtige van den Streuvels uit dien tijd
gewezen en op de voorliefde om steeds oude vrouwen uit te beelden?
Dit is zonder twijfel een relikwaat van den echt oud-Germaanschen zin voor
tooverkollen en andere aërodynamische gestalten.
Want welk is dan het typische van Streuvels' heidendom?
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De antieke ‘heidenen’ genoten van het aardsche, sublimeerden de natuur. Streuvels'
gestalten doen dit niet, ze zijn nog heidenen in primairen staat, die zich meer uiten
in gebaren dan in met geest geladen woorden. Daarom is Streuvels onzes inziens
meer dichter dan romancier, iemand, die werkt met oermobielen, zooals in De
Vlaschaard, waar de sobere dramatiek, die den vader en den zoon tegenover elkander
stelt, er ééne is van bijna louter gestes.
Hiermede zitten we reeds in Streuvels' tweede periode, die van een streven naar
evenwicht tusschen natuur en mensch.
De mentaliteit van de personen is dezelfde gebleven, ze nemen echter in ruimere
mate, want nu meer belicht, het temperament over van de primitieve vaart, die door
de natuur schiet. Nog altijd geen spoor van een goddelijke aanwezigheid, noch van
een drang om het gemoed naar een geestelijk hemelsch plan te heffen. We treffen
alleen een duidelijker synchronisatie aan van physische krachten (de bloeiende aarde)
en vage psychische reacties (de mensch). Elk uiterlijk gebeuren is hefboom in
Streuvels' handen om de personages te bewegen. Deze trachten nooit zichzelf te
overwinnen of een inspanning, misschien hierdoor, maar iets moreels of
transcendentaals te doen, ze willen alleen den tegenstrever klein krijgen, om zichzelf
heelemaal te kunnen uitleven, driest, koppig, uit zelfbehoud grootendeels, in elk
geval om zichzelf.
Dit is geen christene levenshouding, wel een van heidenen, die instinctief voelen
dat het leven alles is of die nog niet werden ingelicht over middelen om hooger heil
te bereiken.
Streuvels is natuurlijk geen faun. Daarvoor is er te veel Westvlaamsche
gereserveerdheid in hem overgebleven. Het geslachtsmotief wordt door hem niet
behandeld. Uit deze pudeur, die later in De Teleurgang van den Waterhoek en in
Levensbloesem gedeeltelijk achterhaald wordt, mag niet worden besloten als zou
Streuvels een gecamoufleerde heiden zijn, een gecontroleerde of een hypocriet. Het
is al te duidelijk de Westvlaming, die liefst het doek neerlaat op sexueele uitstalling.
Hij spreekt niet op kwezeltoon over dit zout van het leven, hij zwijgt er totaal over,
niet omdat de kerk het zou afkeuren maar omdat het sexueel programma, dat tot
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geen malheuren leidt, zoo vanzelfsprekend is, dat er niets dient over gezegd.
Daarenboven ligt er zooveel subtiels te sluimeren in een geslachtelijk processus en
de rechterkant van het klavier wordt door Streuvels alleen gebruikt voor
kinderzielmuziek. Dit is ons dan ook veel liever dan de methode van hen, die met
veel propere woorden over de zoogenaamde ‘vuile manieren’ spreken. Desnoods
kan men Streuvels zijn onvolledigheid voorhouden, maar hem in geen geval tartufferie
aanwrijven.
Zooals elk modern heiden heeft Streuvels wel de betoovering van het godsdienstige
gekend. Dit gevoel gaat gewoonlijk gepaard met weemoedige teederheid en een
klimaat waar dit gemengd gevoel uitgeschreven wordt op een toon van eenvoud en
gemoedelijkheid. Ofwel kiest men de folklore, ofwel de poëzie van het kind. Streuvels,
de stem van het ruige geweld, heeft als anti-doot altijd een voorliefde gehad voor
het kind en zoo schrijft hij Het Kerstekind.
Wij aarzelen geen oogenblik om dit boekje als een facet van Streuvels' heidendom
te beschouwen. Het kon door den grootsten geus ter wereld geschreven zijn, omdat
het al de trekken vertoont van een werk, waarvan de auteur 999 dagen op 1000 buiten
de godsdienstsfeer vertoeft. Het Kerstekind beteekent niets anders dan Streuvels' tol
aan een melancholische wazige mystiek, die niets met godsdienstigheid te maken
heeft, een complementaire hoek is van het zichtbaar natuurlijke, een kinderlijk
verlangen van een volwassene om iets van de sfeer te achterhalen, die hij is ontgroeid.
In Prutske zal, jaren later, een identieke ontroering de bladzijden ingeven, gewijd
aan de kerkelijke feestdagen van het jaar. In onze oogen is dit een ander uitzicht van
het onuitgesproken tragische, waarvan meer bij Streuvels aanwezig is dan wordt
vermoed.
In 1914 verschijnt Dorpslucht en voor het eerst treden beoefenaars van den
eeredienst op het tooneel. Streuvels verplaatst het leven van het land naar de kom
van het dorp. Het kader wordt als het ware nauwer toegehaald, het licht moet dan
ook scherper op de figuren vallen en dit licht mag niet in de ijlte stralen, het moet
hinderpalen ontmoeten of neerschijnen in diepten.
In Dorpslucht neemt Streuvels volgens een tamelijk vol-

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

743
ledig plan het vraagstuk van het geloof onder de loupe. Het is ons niet bekend of
iemand hem rond dien tijd misschien attent had gemaakt op de afwezigheid van het
‘goddelijke’ in zijn werk. Streuvels kan ook zelf tot de bevinding gekomen zijn er
van, maar wij meenen van niet. Het opzet lijkt ons zoo systematisch, er werd zoo
naar volledigheid gestreefd, van pilaarbijters tot heiligen pastoor, en ook de minder
gelukte uitbeelding van dit alles is er voor iets tusschen - kortom, wij kunnen ons
niet ontdoen van den indruk: Streuvels heeft ofwel te veel hooi op zijn vork genomen,
en dan schoot hij als artist te kort, ofwel hij heeft zich aan iets gezet, waarvoor hij
niet rijp was en in dit geval is er een decalage in het spel tusschen spontaneïteit en
resultaat, met het voor de hand liggende besluit dat Streuvels de onbewuste heiden,
de ware Jacob is.
Als Streuvels 54 jaar oud is, verschijnt Kerstnacht in Niemandsland. Het kerstekind
is een kerstwerkman geworden, die achter de duistere wolk van zijn slafelijk bestaan
de gouden randen ziet van het hoogere, in casu het godsdienstige. Wij wenschen van
Streuvels geen heiden te maken, wetens en willens en bekennen gaarne dat hij in dit
verhaal er in geslaagd is mystiek en werkelijkheid schoon door elkaar te strengelen
en in zekere mate aannemelijk te maken. Gaarne zouden we hetzelfde hebben gezegd
van nog andere, volgende kerstvertellingen: Drie Koningen aan de Kust (1927),
Kerstwake (1928), Kerstvertelsel (1929). Het zweemt er naar of Streuvels een
gewissen achterstand wil inhalen maar hij slaagt er zelden in boven de folklore, dit
wat de godsdienstigheid betreft, uit te groeien. Er is echter iets nieuws ontwaakt, het
besef van het goed en het kwaad, het ontwaken van het geweten. De schalen vallen
van de oogen bij Streuvels' menschen en dit is een stap vooruit in de richting van het
godsdienstige. De definitieve etape wordt bereikt in 1931 met Alma, dat een echt
katholiek boek is en dan ook werd begroet als de definitieve ‘bekeering’ ofschoon
dit woord niet werd uitgesproken. We aarzelen niet Alma een moedig boek te noemen
daar Streuvels er zonder blad voor den mond de grens trekt tusschen godsvrucht en
katholiek vernis.
Als we dan Streuvels' volledig werk overschouwen in het licht van wat ons
bezighield, kunnen we verklaren dat Streu-
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vels dertig jaar lang geschreven heeft, zooals een natuurkracht, een gezonde maar
elementair blinde; zooals een schoone en kloeke Germaansche god. Niet
anti-godsdienstig maar a-godsdienstig. In zijn rijper wordenden dag schakelt hij als
litterair motief de poëzie van kerstdag in om, over de systematiek, een christelijkheid
te bereiken, die dichter bij God staat dan bij vertoon, huichelarij en gesjacher. Een
boek van de aarde, den boer en de eeuwigheid is Alma met de vlassen Haren niet
geworden, m.a.w. geen volledig-harmonieuze Streuvels, waarin én de elementen én
het leven een orgelpunt vormen vóór den Dood en boven de schepping. Dit boek is
Streuvels ons nog schuldig. Wij wenschen er hem de jaren voor toe.
K. JONCKHEERE.
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Streuvels en de jongere romanciers
Een Vlaamsch spreekwoord zegt dat hij, die een hond wil slaan, altijd wel een stok
vindt. De schrijvers van onze generatie kunnen de algemeene geldigheid dier volksche
wijsheid beamen. Niettemin werd hun werk over het algemeen vrij gunstig ontvangen
en aan hulp, raadgevingen en practischen steun vanwege de oudere geslachten ontbrak
het hun niet. Ook de critiek heeft ten opzichte van hen stellig niet de destructieve rol
gespeeld, die men haar doorgaans toedicht. Het ligt evenwel voor de hand, dat in
dergelijke omstandigheden de afgunst van sommige luidjes, - waaronder de
‘gerateerden’ de eerste viool spelen -, ten slotte haar woordje mee zou gaan spreken.
Het dient echter evenmin verwondering te baren dat de argumenten, - doorgaans niet
meer dan schimpscheuten uit het anale stadium der kinderkamererotiek (zie Freud)
-, waarmee een paar beunhazen vruchteloos het werk van onze generatie zoeken te
kielhalen, uiteraard van zulke pooverteit blijk geven dat het niet de moeite loont er
den handschoen voor op te nemen.
Toch viel het ons den laatsten tijd op, dat er telkenmale in verschillende toonaarden
éénzelfde thema wordt herhaald, waarschijnlijk in navolging van een artikel, door
Walschap verleden jaar in Dietsche Warande en Belfort gepubliceerd en dat thans
in enkele moeilijk verterende magen telkens weer oprispt: de jongeren zijn te
conformistisch, zij missen
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strijdvaardigheid, zij loopen voort in het hun voorgetrokken spoor. Er was zelfs een
slecht ingelichte knaap die beweerde dat één van de jongeren onlangs zou bevestigd
hebben dat de huidige generatie slechts één ambitie heeft: terug te gaan naar Van Nu
en Straks.
Het loont niet de moeite en het is evenmin onze bedoeling hier op deze boosaardige
en met a-litteraire bedoelingen geponeerde insinuaties in te gaan. Doch ze bieden
ons de gelegenheid hier in alle oprechtheid des harten te belijden, dat wij inderdaad
genoeg historischen zin bezitten om in te zien dat Van Nu en Straks voor onze
letterkunde in elk geval méér beteekend heeft en zal blijven beteekenen, dan wat tot
nog toe de daaropvolgende generaties hebben verwezenlijkt. En zonder ons op het
verleden blind te staren, mag het ons ondertuschen bij voorbeeld wel even van het
hart, dat er nog steeds een paar Van Nu en Straksers in de bres staan, daar waar er
reeds zoo vele ééndagsvlinders den geest gaven en zelfs de meest hoopgevende
meteoren, - alles relatief gezien natuurlijk -, van hun tijdelijken glans beginnen te
verliezen.
De jeugd is in wezen onrechtvaardig. Ook wij zijn het geweest toen we Proust,
Faulkner, Mann, Alain-Fournier, Duhamel, Valéry Larbaud, Giono, Huxley, Charles
Morgan, Caldwell en wie al niet vóór onze eigen auteurs begonnen te lezen.
Methodisch moeilijk te verantwoorden, heeft het nochtans onze horizonten van den
aanvang af verruimd en de perspectieven gelouterd. Het gevolg hiervan is trouwens
net het omgekeerde geweest van wat men op het eerste zicht zou verwachten. Het
heeft onze belangstelling niet van de eigen literatuur afgewend, maar ons integendeel
met een gescherpten zin voor realiteit gewapend, beter al het waardevolle leeren
onderscheiden onder wat de Vlaamsche letteren ons bieden kunnen.
Juist daarom hebben wij van een Streuvels leeren houden, niet omdat we ons op
den eigen Vlaamschen navel, die de schoonste in de wereld is, zaten blind te staren,
niet omdat we het interessant vonden dat hij de zoon van een bakker is of omdat we
ons ipso facto door zijn boeren verteederd voelden en zijn haarbos overeind staat,
doch wel omdat we leerden hem te waardeeren als een typisch en individueel
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verschijnsel in de moderne Europeesche litteratuur, dat nergens in het buitenland
zijn weerga vindt, ofschoon we in Frankrijk wel even aan een Giono (maar dan niet
den met zichzelf ingenomen en chargeerenden Giono uit Que ma joie demeure...) in
de U.S.S.R. aan een Gorki, in Noorwegen aan een Hamsun denken. Typisch
verschijnsel waarvoor, zooals men ziet, eventueel de aanknoopingspunten op het
internationaal plan nochtans niet ontbreken, als we naar beproefd Vlaamsch recept
even de perspectieven verwringen. En zal men het ons ten kwade duiden, wanneer
we bij de lezing van Faulkner's ‘Light in August’ even aan onzen Stijn Streuvels
hebben gedacht?
We betoogden het reeds hierboven: men kan de rol van Van Nu en Straks, ook
voor ons, jongeren nog, moeilijk overschatten. Iedere Van nu en Strakser op zichzelf
heeft ontegenzeglijk een geheel nieuw geluid in het collectieve concert laten
weerklinken. Als beeld zou het bepaald onsmakelijk zijn in dit verband te schrijven
dat Streuvels de groote trom bespeelde. Doch in Wagner's Parsifal zijn het twee of
drie keteltrommen, die het wijdingsvolle motief van den Graaltempel scandeeren en
de brug over de kloof van het tijdelijke naar het eeuwige slaan. Streuvels dan heeft
den hartslag van het eeuwig rhythme, dat in aarde en hemel huist, laten weerklinken
zooals geen vóór hem in Vlaanderen het vermocht. Het bloedelooze landelijk idylle
van Conscience en zijn navolgers is bij hem een stuk planetair gebeuren geworden
zooals de formalistische landschapskunst uit de vorige eeuw in het licht- en
kleurdynamisme van Vincent Van Gogh haar uiteindelijke bekroning vond, - een
apotheose van laaiende zonnewielen, brandend koren en boomen als lichtfonteinen
onder de ingehouden dramatiek van een effen, doch niettemin bewogen blauwen
hemel.
We doen Streuvels echter te kort wanneer we hem uitsluitend willen zien als een
kunstenaar met groote picturale gaven, een Vincent van het woord, die de taal als
lapmiddel gebruikt omdat hij de technische gaven van den landschapsschilder ontbeert,
niet weet hoe met verf en penseelen om te gaan. Voor ons, jongeren, is in de literatuur
en ook er buiten, de mensch het begin en het einde van alles. Verwaar-
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loozen we dus ook niet in Streuvels den mensch te zoeken, den mensch in zijn reacties
op het natuurgebeuren, de dramatiek van hemel en aarde als ademstoot en hartslag
der wereld eenerzijds, doch ook den mensch als voelend en handelend personage in
den roman.
Streuvels is niet alleen de schepper van een imponeerende natuurlyriek in proza,
- wat op zichzelf als verdienste stellig niet mag worden onderschat -, hij is in de
eerste plaats een knap schrijver, wat in essentie de primordiale rol, door den mensch
gespeeld, laat veronderstellen. Stellig zouden wij, afgezien van het feit dat Streuvels
onzen honger naar de diepste roerselen van het menschelijk gemoed bezwaarlijk
geheel kan stillen, heel wat op te merken hebben, indien wij op het louter technisch
plan onze eigen romanconceptie tegenover de zijne stelden zooals hij ze in Langs de
Wegen duidelijk heeft laten vermoeden. Maar zelfs indien we vooraf expliciet
betoogden dat wij ook onze eigen conceptie niet als de eenige goede aanzien, - omdat
elke betreffende romantechniek tenslotte slechts een tijdelijke rustpauze is in de
onafgebroken evolutie van het genre zelf -, zouden we de persoonlijkheid van
Streuvels in een verkeerd daglicht plaatsen, omdat elk aanknoopingspunt op deze
gronden ontbreekt. Er staan twee gerijpte geslachten tusschen ons, en vijftig jaar van
gestadige wisselwerking van litteraire invloeden. Streuvels is misschien nooit een
romancier geweest, zooals wij ons deze taak droomen, tenware men hem den
romancier van de aarde noemen zou.
En in dien zin is hij, nog steeds, onweerlegbaar groot. Dat is het, wat ons aan zijn
werk bindt. De teugelloosheid is zijn grootste deugd. Hij kent geen beperking. Zooals
bijvoorbeeld Dostojewski het menschelijk gemoed tot in zijn diepste afgronden en
zelfs tot op de grenzen van het abnormale en het krankzinnige volgt om het ten slotte,
door niets dan de kracht van zijn bezetenheid, als een voorheen onvermoede
werkelijkheid aanvaardbar te maken, zoo heeft Streuvels ons, even onbeheerscht en
bezeten, in tientallen onvermoede aspecten de natuur en de aarde getoond.
Zooals bij Giono, bestaat de mensch slechts in functie van de natuur. Maar Streuvels
heeft, wat het menschelijk facet betreft, maat gehouden. Waar Giono, telkens hij zijn
men-
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schen laat handelen, in doorzichtigen en storenden bluff vervalt omdat hij vergeefs
probeert de gebaren dezer menschen op het formaat van zijn al te grootsche natuur
te brengen, heeft Streuvels zijn mensch onverdoezeld op zijn nietig formaat gehouden.
Dit eerlijk, en misschien wel door het instinct gedreven opzet heeft de schaarsche
menschelijke intermezzi in zijn werk op gelukkige wijze een persoonlijk relief
gegeven.
In De Vlaschaard treedt deze schreeuwende wanverhouding tusschen den mensch
en de cosmische krachten duidelijk in het licht. In De Teleurgang van den Waterhoek
vormen de rivier, het water, het slijk en de moeizaam groeiende brug een
overweldigenden achtergrond, een stramijn waarop, van den nietigen mensch met
zijn passies, zijn instincten, zijn grootheid in den droom en de beperktheid in de
daad, het leven geschreven staat. Er zijn verder nog Langs de Wegen, dat smartelijk
fresco van het leed van den kleinen man en waarin zich duidelijk Streuvels' conceptie
van den roman afteekent; Lenteleven, waarin de somberheid van opzet er op wijst
dat Streuvels minder aan een oppervlakkige kleurenzatheid heeft geleden dan men
het veelal poogt voor te stellen en zoo vele andere werken, die ons het eenigszins
weemoedig aandoend gevoel zouden geven dat zij, hoe machtig ook, in eenzaamheid
onze eigen litteraire droomen zijn ontgroeid, ware het niet dat Het Leven en de Dood
op den Ast, die prachtige, sobere novelle, de brug slaat waarover zelfs de allerjongsten
met een verrassend en verblijdend gevoel van vertrouwdheid tot het werk van den
ouden meester kunnen gaan.
Het Leven en de Dood op den Ast is, volgens de bij onze generatie heerschende
normen, stellig een klein meesterwerk, zooals ook Van de Woestijne's De Boer die
sterft en Caldwells Kneel to the rising Sun kleine meesterwerken zijn. Het is het
eenige oeuvre waarin Streuvels op volmaakte wijze de volledige harmonie tusschen
den mensch en zijn noodlot bereikt, zondet dit noodlot, zooals in zijn andere werken,
in het bedrieglijk perspectief der overweldigende natuurelementen op al te
doorzichtige wijze gestalte te geven. Het Leven en de Dood op den Ast is met
beheerschte hand geschreven. In één enkelen vasten worp staat het kader daar:
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‘De mannen vervullen elk zijne aangewezen rol, - handeling welke ineensluit als een
geordend werktuig dat in 't ijle draait -, een schouwspel dat in 't tijd- en ruimtelooze
afspint’.
Aan de prachtige soberheid van dien aanvang wordt geen afbreuk gedaan door de
eenigszins uitvoerig aandoende traagheid van het gebeuren. Het verhaal is in een
gave en geconcentreerde eenheid van tijd en plaats gehouden, zooals wij die thans
in de beste werken van onze leeftijdsgenooten weervinden: het geheele gebeuren
speelt zich af in een schuur, gedurende één enkelen avond en den daaropvolgenden
nacht. Het Leven en de Dood op den Ast is een klein, maar aangrijpend, drama van
eenzaamheid, menschelijke ellende en herinneringen, dat zich ontspint onder
begeleiding - als het ware in mineurtoon - van het eentonig gerucht van den regen,
en dat met de passende effecten verlicht wordt door het vuur dat in den oven brandt
en als het blinde noodlot, de spelers van dit begrensde drama naar zijn behaaglijke
warmte toe lokt. ‘...Elk mensch draagt een afgrond in zijn binnenste, en gelijk de
kleeren het lijf bedekken, kan men achter een bakkes veel verdoken houden...’ mijmert
een van hen. In Het Leven en de Dood op den Ast heeft Streuvels, voor éénmaal, den
mensch achter dit masker naakt en te voeten uitgebeeld, zelfs niet terugschrikkend
voor een eerlijkheid die aan de wrangheid van Elschots gedicht over het huwelijk
herinnert: ‘...ze stonden tegenover elkaar in hun schamel, bloot wezen, hadden niets
meer te toonen of te verduiken, en voelden zich aaneengebonden gelijk een koppel
ossen aan 't zelfde jok...’ Indien wij het eerbiedig aanvaarden van een op zijn tijd
gekomen, grootsch en persoonlijk oeuvre niet vóór de eigen voorliefde wisten te
plaatsen, zouden wij licht kunnen betreuren dat Streuvels deze strakke, sobere lijn,
die van Het Leven en de Dood op den Ast, niet tot op het einde en boven alle
angstvalligheid uit, heeft doorgetrokken.
Wanneer men, bij om het even welke gelegenheid, een kunstenaar huldigt, mag men
niet, als een struisvogel, den kop in het zand begraven en de oogen voor de realiteit
gesloten houden. Er is op het oogenblik minder belangstelling
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voor het werk van Streuvels, dan vijftien à twintig jaar terug. De eeuwig geldende
wet van tijd en zwaartekracht? De afstand in het tijdsbestek, die ons zuiverder en
scherper de ware perspectieven doet zien? Wij gelooven het niet. De
literatuurgeschiedenis is geen wetenschap met duidelijk formuleerbare en
onveranderlijke normen, doch vertoont, buiten haar ontegenzeglijke, schier
wetenschappelijk vaststaande hoogte- en laagtepunten, nog een tweede, even duidelijk
waar te nemen doch veel meer ingewikkelde golfbeweging, die grootendeels van
louter toevallige omstandigheden, zooals o.m. de wisselende artistieke modes,
afhankelijk is. Doch ten slotte krijgt de groote, eerlijke kunst toch steeds weer de
bovenhand, wordt immer opnieuw het zuiver erts van het klatergoud gescheiden.
Wanneer straks veel anecdotische schrijvelarij van het huidig oogenblik naar den
vergeethoek zal gebannen zijn, grijpt men weer naar enkele onder de beste werken
van Stijn Streuvels, omdat men zeker weet in hem steeds weer een glimp van de
ware genade te zullen vinden.
Dies groeten de jongeren hem met waardeering.
PIET VAN AKEN
HUBERT LAMPO.
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Het eerste van een trilogie der liefde
De drift der jonge toomelooze jaren
als wij gaan beven van een donker vuur
en naar 't geheim van iedre vrouw uitstaren,
is maar 't vervoerd begin van 't avontuur
en van het feest der namelooze nachten
in de toover-taveerne der liefde wild en zoet.
Al wat in ons zoo lang had liggen smachten,
alle de duizend begeerten van ons bloed
springen losbandig open, vlagen jubelingen
roepen verrukt ons mee buiten onszelf
en wij, wij storten uit de smalle kringen
der jeugd, van onder 't donkere gewelf
der eenzaamheid in uitgevierde vluchten
over de wijde vlakten schaetrend los
als heete jagers op den stoet doorluchte
lokkende vliedende nimfen in het bosch,
tillen hen: triomfantlijke trofeeën
op in de zon, vlijen hen uit in 't kruid
overgegeve' als sidderende reeën...
o liefde, liefde, eerst een dronken buit,
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een uitgelaten roes van alle zinnen,
om dan, van nacht tot nacht meer tot elkaar
gekeerd, dichter aaneengestrengeld, binnen
te dringen met een wereloos gebaar
van wellust in de dierbaarste geheimen
en sidderingen klagend van genot,
waarin wij samen bovenaardsch bezwijmen,
naamloos vervreemden van ons eigen lot.
En keer op keer zijn kreunend onze monden
dieper gespleten van aanbeden pijn,
liggen wij zaalger om elkaar gewonden,
want liefde rijpt als vruchten en als wijn
langzaam voldragen, langzaam uitgelezen
van welbehagen honingzoet gestoofd.
In lange streelingen teeder gerezen
langs uwe leden en het donzen ooft
van uwe borsten zwieren uit mijn handen,
zweven mijn lippen wulpsch en als in droom
met kussen en den dronken beet van tanden
midden in al de rozen vol aroom
in uwe haren en uw vleesch geloken
als midden in een raadsel ondoorgrond,
tot eindelijk bedwelmend opgestoken
een wind van vuur ons neerstort mond aan mond.
in ééne huivring naar elkaar geheven,
wij tweeën één, alleen in ons ravijn,
en 'k gansch over u uitvloei, weggegeven
in één aanbiddelijk verloren-zijn.
ACHILLES MUSSCHE.
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De tweede wereld
Met de voetzolen bij het offervuur
en met het woord - nog niet tot lied volgroeid tusschen de tanden, zat ik aan den tijd.
De uren waren steen. Wat is een uur
als men met eeuwigheden samenvloeit,
met de vloeistoffen der vergetelheid
zijn drank kan mengen en zijn dorst verslaan?
Klokken der wereld, nimmer was uw klank
zoo zwaarteloos en tegelijk zoo zwaar
van het verlangen dat uw brons beving.
Nooit hoorde ik u zoo zelfvergeten slaan.
Boomen der wereld, onder uw gebaar
sloot zich de tuin tot een herinnering,
alleen toegankelijk voor wind en maan.
En op de hoeken van het veeg domein,
de nachtbazuinen blinkend aan den mond,
zegden gestalten mij den Regel aan:
‘Verlaat uw Patmos waar de teekens zijn
verkoold tot asch op den vulkaanschen grond.
Verniel de honingraten met azijn
en sla den vuursteen aan dit dor bestaan.’
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Ik wierf de zekerheid dat er een land,
een tweede wereld is waar ieder woord
nog zijn oorspronkelijken gloed bezit;
waar teekens lévend wassen uit het zand
of eeuwig wisselend te lezen staan
in water, stroomend uit het berggelid,
bruisend uit heete springbronnen vandaan.
Dingen der wereld, klokken, boomen, bed,
papier dat als een pampa openligt,
pen die zich niet op pad begeven durft,
ik blijf door uw verschijningen bezet.
Alleen de wind bij tijden en de maan
laten mij, voor den duur van een gedicht,
dat vuurland waar mijn woorden zijn ontstaan.
BERT VOETEN.
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Doem van den geest
Lig nu naast mij, met uw mond aan mijn mond,
elk denken is uit mijn geest gestooten,
laat het wild en lang zijn dit jong verbond,
en houden w' onze oogen nièt gesloten.
Lig nu naast mij, met uw hart aan mijn hart,
de weerstand is uit mijn bloed gebannen,
maak nu teeder en zwak mij, en verward,
laat mij man zijn als d'andere mannen.
Maar hou mij gevangen in stèrken greep,
want dra word ik angstig aan uw zijde,
en wil ik dit hunkrend vleesch met de zweep
van mijn geest weer tot kuischheid kastijden...
MARCEL COOLE.
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De burgerlijke minnaar
Als ik u in uw jonge haren zoen,
en in ons hart een eender vuur gaat branden,
voel ik u rillen onder mijne handen,
en weet dat gij uw oogen toe moet doen.
Dan wordt het donker rood en vermiljoen,
dan spoelt het water over alle landen,
dan wordt de gansche wereld zonder stranden,
dan zijt gij zee en ik ben het galjoen.
Als ik u in uw wilde haren zoen,
en naar uw mond afdaal, en altijd lager,
en gij de geefster blijft en ik de vrager,
tot ik mijn weelde niet meer kan bevroên,
voel ik mij soms belieger en belager,
en schreeuwt in mij de stem van het fatsoen...
MARCEL COOLE.
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De idealiste in de cel
Voor Maria.
Zij heeft het moede hart van die versagen,
het branden van haar droom werd veel te plots geblust.
Zij leert het leed van deze lege dagen
in d'onnatuurlijkheid van té volkomen rust.
Zij, die niets weten kon van alle gruweldingen
die buiten menslijk denkvermogen staan.
Zij bleef haar lied van strijd en liefde zingen
terwijl men kindren in de dood deed gaan.
Zij, felle kampster tegen voze zonden
het wijde denken vol begeestering,
zij heeft haar droom onttakeld weergevonden
door hen, met wie zij diepvertrouwend samenging.
Nu staat als aanklacht in de zure uren
het bleke doodshoofd van vermoorde mens
en overal langs de luguubre muren
gedoofde ogen met gebroken lens.
Een mateloze moeheid merkt het oud gezicht
niets lijkt haar nog begeerlijk
tenzij, misschien, het zingen van een schoon gedicht,
zo nutteloos en heerlijk...
EUGENIE BOEYE.
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Héloïse
[1]
Geen vruchten zijn zoo zoet voor mij als voor een ander,
Geen zon zoo schitterend, geen lucht zoo blauw.
Wij zullen nooit zijn stroom en bedding voor elkander,
Ik ben zijn weduwe en was nooit zijn vrouw.
Geen diep en gaaf verzaam, geen roode, rijpe kussen.
En toch kent hij de bloem, die eens is bij geweest;
Aanhoudend schemering, en nooit een dag daartusschen,
Nooit zelfs een schandge droom, die half geneest...
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[2]
Geschonden leden zijn geschonden zielen,
Een knagend leed is erger dan de dood,
Het foltren merkt den beul meer dan 't vernielen,
Want recht of uitgestrekt slechts is men groot.
Het is geen liefdehart dat niet kan toornen.
't Is wellust die 't verstrekken wil, geen medelij.
Ik haat gedwongen deugd, en rozen zonder doornen,
Geen schaduw slechts van liefde aan mijne zij.
Mijn lippen zijn een wonde, een graf mijne armen,
Aan mijne borsten bloeit vergeefs de rozeknop.
Mijn schoot zal nooit een eigen kind verwarmen,
En wieg slechts zijn voor een gedroomde pop.
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[3]
'k Wou dat gij zat, wanneer de blaren vallen,
Op 't slagveld vielen, en de raaf nabij.
Dat ik, met hem, op stroomen bloed kon varen,
En gij, op uwe beurt, 't doel van mijn spotternij.
'k Wou dat gij zat, wanneer de blaren vallen,
Te huilen voor 't verlies van uw bevrijd geluk,
En dat, wanneer de herftsbazuinen schallen
Uw hoop werd afgerukt, en stuk voor stuk,
Uw hart en uwe nieren krimpen van het hijgen
Naar wellust dien gij kent, en niet meer kennen zult,
En heel uw levensboom, niets meer en zij dan twijgen
Geknakt op dorre schors, en die geen sap meer vult;
Dat tranen dan gestold, vervroren in uwe oogen,
En winter in uw hart, van kou en van verdriet.
Wijl ik gedoogen moet uw huichlend mededoogen
Omdat een stem gebarsten is vóór 't schoonste lied.
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[4]
Heer God, vergiffenis, mijn zinnen dwalen,
Ik ben een vrouw slechts, die een man bemint,
De dood in 't hart, zie ik den wijn verschalen,
Waar ik van dorst verga, al ziende blind.
Men zegt dat 't schoonste lied blijft ongezongen,
De schoonste vrucht slechts na den dood geplukt,
De deining van de zee is nooit voldongen,
't Is het verlangen dat het diepst verrukt;
Doch ik lijd niet alleen, zijn reinste woorden
Druipen als vuur op mijn verhit gemoed,
Ik toef te lang reeds langs de steile boorden,
Van afgronden waarin ik eindlijk vallen moet;
Zoo gij de hand niet strekt, en ik kan bidden,
En naar geen reden vragen van mijn smaadlijk lot,
Zal ik voor eeuwig dwalen ver van 't midden
Van rust en vree der kinderen van God.
Zend de berusting, Heer, de frissche regen
Dien het verschroeide loover neigend zuigt;
Laat mij gelooven dat beproeving zegen
Kan zijn, ook voor de vrouw die eenzaam buigt.

FIRMIN VAN HECKE.
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Kwatrijnen
[1]
Zo trouw geen vriendschap, zo geen liefde groot,
of eenzaam lijdt ons hart zijn diepste nood:
sterven moet elk alléen. - En wat is leven,
dan 't daaglijks méer bereid-zijn tot die dood?

[2]
De rijkste vreugden dragen weemoeds kleed.
O wonder, dieper wonder sinds ik 't weet,
sinds twee dode ogen 't ons verhulde onthulden:
wien 't leven lief heeft, zegent het met leed.

[3]
Naar wat gij niet bezit blindlings gewend,
blijft wat ge wel bezit u onbekend.
Zo schat, zo tijd. Voor 't gistren of voor 't morgen
verspilt ge uw enig leven: dit moment.
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[4]
De dingen gaan zoals ze moeten gaan:
geen god zelfs drijft de sterren uit hun baan.
Aanvaard uw vreugd verblijd, uw leed gelaten;
al wat men verder wijsheid noemt, is waan.

[5]
Het grootst geluk ligt in de kleinste dingen:
het gras, de dauw, het licht, de ritselingen
van wind en blad, de glimlach van een vrouw,
en, verre leeuwrik, ùw onzichtbaar zingen.

[6]
In 't staag lawaai der dagen haast verloren,
door ùw genade eens onverdiend verkoren,
o cosmos in mij, cosmos om mij heen,
geef mij de stilten weer, ùw stem te horen!

GARMT STUIVELING.
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De geliefden van Falun
Voor Marcel Coole als herinnering aan onze Zweedse reis.
Im Grenzenlosen sich zu finden...
Goethe.
Zo is het goed, nu de droom weldra sterven zal. Het kon niet anders zijn. Was zij het
zelf niet, die het me zegde met die weemoedige glimlach, welke ik nooit vergeet,
mijn leven lang? ‘Het staat alles geschreven, mijn vriend. Maar wat morgen brengen
zal weet niemand...’ Zo is het goed in ons huis, waar moeders tegenwoordigheid
mijn pijn verzacht en verinnigd heeft. Al die maanden na mijn terugkeer ben ik met
opzet in de stad gebleven en heb hard gewerkt aan mijn nieuw boek, veel geschreven
voor de krant en schier iedere avond was ik bij goede vrienden te gast. Maar het hielp
alles niet. Daarom ben ik weergekeerd naar het oude huis waar ik geboren ben. De
herfst is een drukke tijd, die me doorgaans op het redactiekantoor weerhoudt. Maar
moeder, die me beter kent dan wie ook, heeft geen vragen gesteld en vader niet
vreemd opgekeken uit zijn eeuwige partituren. Diezelfde namiddag is hij met mij de
sparrebossen ingelopen, waar het nu vol rode paddestoelen staat, tot op de heuvelrug
bij de molen en heeft alleen maar over zijn tuin en zijn nieuwe klaviersonate gepraat,
- even begrijpend zijn hand op mijn schouder gelegd en me een pijp van zijn zelf
gewonnen tabak laten stoppen. Dat was genoeg. Op de piano speelde hij 's avonds
ongevraagd enige dingen
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uit mijn prille jeugd: Couperin-le-Grand, Ravel en Debussy, onder voorwendsel, dat
hij veel moest studeren voor zijn groot concert met sir Thomas Beecham, deze winter
in Amsterdam. Maar ik wist, dat het voor mij was en ik ben er hem dankbaar om,
ofschoon ‘La fille aux cheveux de lin’ me pijn deed deze keer.
En nu wordt het weer avond achter mijn venster, waar ik zit te schrijven in
gezelschap van mijn langharige scheper, die sluimert voor de open haard. De hele
dag waarde de najaarsregen als een zachte muziek om het huis en in de hoge dennen,
- overal was de muziek van de regen en de herfstige wind in het gebladerte. Maar
later is de zon weergekomen, even voor ze ginds achter het sparrebos geheel wegzinkt.
Haar rode licht is ongemerkt over mijn papier gegleden, waarop mijn handen grote
schaduwvlekken leggen, die eenzame handen van me, waarmee ik ééns haar
zilverblonde haren heb gestreeld, héél lang geleden. En toch wiegen er nog bloemen
aan de ruiten, wat late rozen, asters en chrysanten, doch de wilde wingerd wordt
reeds rood. Zo is het weer een avond uit de kindertijd. Straks zal moeder mij roepen
voor het eten, doch het kan nog een hele poos duren, ofschoon ik haar in onze
landelijke keuken druk in de weer hoor.
Ik ben hier gekomen om te vergeten. Maar sedert enige tijd weet ik, dat ik nooit
van de herinnering genezen zal. ‘La fille aux cheveux de lin’ doet me nog te veel
pijn. Rilke durf ik niet van zijn plaats nemen, Alain-Fournier ligt gesloten op mijn
schrijftafel en zelfs de geliefde Rabindranath Tagore schuw ik thans, omdat een zin
van hem, één enkele zin, buiten elk verband met mijn stemming, me deze nacht een
poos heeft wakker gehouden: ‘Ik denk aan andere eeuwen, die dreven op de stroom
van leven en liefde en dood en die vergeten zijn, en ik voel de bevrijding van voorbij
te gaan.’ Het moet weer één van die pijnlijke associaties van mijn onderbewuste zijn,
waarin ik me echter deze maal niet verdiepen wil. De eigenlijke draad zal ik immers
tóch niet vinden en ik schuw mijn eigen verbeelding. Neen, vergeten zal ik niet. Waar
ik ook ga, overal is haar lief gelaat bij me, zoals vandaag overal in het huis de regen
aan de vensters ruiste. Het is vreemd. Indien ik thans de
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blik van mijn papier en mijn handen afwendde, over mijn schouder de schemerige
kamer inkeek en ik zou haar dan in de leunstoel bij de haard zien zitten met die
glimlach vol zelfinkeer om de mond, terwijl ze mijn hond streelde, wiens kop op
haar schoot rust, het zou me niet verbazen. Wie weet, - misschien zit ze wel in de
leunstoel bij de haard en streelt ze mijn hond... Maar ik zie het niet en ik weet niet,
of ik het ooit zien zal, of ooit de berusting me de rijpheid schenken kan om het te
zien, - noodgedwongen berusting weliswaar, maar berusting tóch, als ‘La fille aux
cheveux de lin’ me geen pijn meer doet, wie weet? Maar ik zal haar nooit vergeten,
zo lang ik leef zal haar stralend beeld bij me zijn, waar ik ook dwalen of vèrdwalen
moge.

I
Ik herinner het me, of het gisteren gebeurde.
Het was een voorspoedige vlucht door een stralende hemel geweest, doch boven
de Sund kwamen de eerste wolken opzetten en eer we op het vliegveld van Malmö
neerstreken, regende het bij stromen uit een loden lucht. Het was net de tijd om weer
op te stijgen toen de stewardess ons kwam vertellen, dat het vertrek door het slechte
weder belemmerd werd en we verstandig zouden doen in de stad maar alvast een
hôtelkamer te bespreken.
Op die regenachtige Augustusnamiddag leek Malmö een godverlaten provincienest,
- wat het, afgezien van enige drukte nabij het havenhoofd, inderdaad ook is. Het
bleek nauwelijks bij tweeën; met tegenzin zag ik de eindeloos lange namiddag en de
avond te gemoet, helemaal alleen in deze vreemde stad aan de engte van de Baltische
Zee. Met reeds half doorweekte schoenen liep ik een konditori binnen en vroeg een
kop koffie met een broodje. Het meisje sprak vlot Engels, waardoor ik me dadelijk
op mijn gemak voelde.
- Allemachtig vervelend als men bij zulk een hondenweer naar de trein moet
wachten... opperde ze.
- Ja, allemachtig vervelend, gaf ik grif toe, zonder haar
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eigenlijk veel aandacht te schenken, terwijl ik naar de tranen op de ruiten keek.
Ze was reeds verdwenen, toen ik bewust op haar woorden reageerde:
- De trein? praatte ik haar half luidop na, dat ik daar drommels niet eerder aan
gedacht heb, ezel die ik ben!
Terwijl ik mijn consumptie betaalde vertelde ze me, dat de eerstvolgende express
om tien over drieën naar Stockholm vertrok. Ik stevende dadelijk naar het Centraal
Station, waar in de grote en opvallend reine spoorweghalle de electrische sneltrein
reeds stond te wachten op de aankomst van de ferryboat uit Kopenhagen. ‘Malmö,
Nässjö, Mjölby, Sodertälje, Stockholm’, las ik op de witte bordjes. Zodra ik in de
voorlopig nagenoeg ledige twede-klassewagen een hoekplaatsje had uitgekozen,
feliciteerde ik me zelf niet op het vliegtuig te hebben gewacht. De Zweedse treinen
bezitten een eigen bekoring, die men nergens elders weervindt. Hier geen spraak van
die muffe geur van koude tabaksasse, zwetende lichamen, oude kussens, nooit
gewassen gordijnen, zelden gereinigde closets en nimmer werkende
luchtverversingssystemen, die bij ons iedere reis per spoor voor mij een marteling
maken, evenmin als van de overjaarse korst vuil op de bespuwde vloeren vol
sigarettenpeukjes en ruiten waar iedere vlaag haar striemen in een grijsbruine stoflaag
achterlaat.
Maar dadelijk viel het me ook op, dat het méér bleek, dan het besef beveiligd tegen
weer en ontij in een prachtige spoorwegcoupé te vertoeven. Er was het gevoel van
rust en evenwicht, dat uit alle dingen sprak, ook uit de medereizigers, die thans
begonnen toe te stromen, meestal Denen op weg naar Stockholm of Zweden die na
het verlof in het buitenland weer huiswaarts keerden.
‘Gedreven door de gespannen Europese toestand?’ vroeg ik me onbehaaglijk af,
terwijl de gedachte aan het Machiavellistisch akkoord met de Russen mij vervulde
en Hitler's laatste epileptische crisis voor de microfoons van de Duitse radio-omroep
nog even in mijn oren nagalmde. Ik had ze voor een spoeduitgave van de avondkrant
gestenografeerd, me ergerend in de kinderachtige illogismen en de mytomane
zelfbewieroking, die telkenmale op een krank-
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zinniger Sieg-Heilgehuil werden onthaald. Lang liet ik me door deze herinneringen
nochtans niet afleiden, - daartoe wist ik me té diep door mijn medereizigers geboeid.
Hun tegenwoordigheid versterkte in mij dat onmiskenbare gevoel van harmonie,
waardoor ik me onmiddellijk had getroffen gevoeld. Ik kon bij voorbaat zeggen, dat
de conducteur me niet zou aanblaffen, moest ik te lang naar mijn biljet zoeken of op
een voorbehouden plaats blijken te zitten. Er zou, spijts het bordje ‘Röknung
förbjuden’ niemand me met verontwaardigde ogen zoeken neer te bliksemen indien
ik uit verstrooidheid een sigaret opstak. Het meisje aan de overkant, een jonge
Zweedse veronderstel ik, kruiste niet uitdagend de benen onder haar korte rok,
ofschoon ze wel scheen te merken hoe bewonderend ik haar volmaakt schone lichaam
aanstaarde, duidelijk zichtbaar doorheen de lichte zijden zomerjurk met folkloristische
motieven er op en aan haar prettige open blik merkte ik tevens, hoe ze niet preuts
zocht voor te wenden, dat ze me voor een ladykiller of op zijn minst voor een belager
van haar maagdelijkheid hield. Meteen voelde ik me weer geheel betoverd door die
plotse, doch doorgaans moeilijk te verklaren sympathie, waarmee mijn
medeschepselen me soms opeens vervullen en die me stil maakt, ontroerd bij hun
aanblik, of ik me als broeder, nauw door ziel en bloed verbonden, innig bij hun
vreugde of leed betrokken voel.
Ondertussen hadden we het station verlaten en aanvankelijk spoorden we een poos
langs de Oeresund, die ik daarstraks uit de lucht van tijd tot tijd onder de wolken had
zien liggen. Even brak de zon door en dan glinsterde het water oogverblindend, met
hier en daar fel bewogen groene schaduwvlekken. Eéns voorbij Lund, de eerste halte,
herkende ik het Zweedse landschap, zoals ik het me steeds had voorgesteld: heuvels
tussen weiland en bos verdeeld, met de huizen als heldere en willekeurig verspreide
vlekken op de zachtglooiende hellingen. Telkenmale de zon doorbrak werd de
golvende vlakte één impressionnistisch gamma van honderd soorten groen, wisselend
tussen het zilvertere van de treurwilgen om de woningen en het diepdonker van de
sparrewouden aan de horizont. Toen we het landelijk stationnetje van Alvesta na een
kort oponthoud verlaten had-
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den, scheen het hele landschap verruimd, de dalen werden dieper en breder, de heuvels
hoger en dichter bebost, afgewisseld door de eenzame meren, wier overzijde men
bij pozen achter het bewogen gordijn van de regen slechts vermoeden kon. Het begon
reeds te schemeren, - ondanks de korte nachten in dit jaargetijde komt de schemering
vroeg bij regenweer -, en ik had net het electrische lampje boven mijn zetel
aangeknipt, toen een kellner in een wit vestje in elk coupé door een gedempte slag
op de gong kwam aankondigen, dat het avondmaal was opgediend. Aanvankelijk
aarzelde ik. Doch bij de gedachte straks in een geheel vreemde stad te komen, wellicht
te laat om in het hôtel nog iets te gebruiken, begaf ik me naar de restauratiewagen,
geheel aan het andere einde van de trein, tevens aangelokt door de gezelligheid,
waarmee in dergelijke ongewone omstandigheden het dîner gepaard gaat, en, - laat
ik het maar ronduit bekennen -, de goede faam, die de Zweedse gastronomie bij een
paar epicuristische globetrotters onder mijn vrienden geniet. Of was het iets anders
nog, dat me er toe aanzette? Er schuilt zoveel wonderbaars in dit hele avontuur, dat
ik me achteraf soms weemoedig afvraag, of ik ook in dergelijke kleine en
ogenschijnlijk onbelangrijke dingen geen teken van het transcendente mag zoeken,
een glimp van die onaardse wezenlijkheid waardoor mij een tip van de sluier der
eeuwigheid werd opgelicht...
Toen ik in de restauratiewagen kwam, waar alle lampen reeds brandden, bleek
ieder plaats bezet. Ik wilde ontgoocheld terugkeren, toen de boy zich stilzwijgend
over mij ontfermde en me een twee-persoonstafeltje aanwees, waarvan één stoel nog
vrij bleek. Mijn vis-à-vis was een blonde jongedame, die met een bescheiden glimlach
mijn verontschuldigende groet beantwoordde. Terwijl ik mijn hors-d'oeuvre
verorberde, - gesuikerde haring, in witte wijn en ijs opgediend -, bleef ik halsstarrig
naar mijn bord staren. Een Don Juan ben ik slechts in mijn knapendromen geweest
en alleen aan me zelf overgelaten voel ik me in vrouwelijk gezelschap immer links
en beschroomd. Op het laatste ogenblik ontdek ik tot mijn ontzetting, dat mijn boord
niet meer zo heel net is en mijn das slecht zit, dat ik me vergat te scheren, dat mijn
handen er onverzorgd uitzien, of dat ik
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gemorst heb en reeds een hele poos met de mond open zit te kauwen. Doch toen de
kellner één enkele fles Sauternes voor ons beiden bracht, - toevallig hadden we
dezelfde drank besteld -, werd mijn toestand bepaald hachelijk. De eenvoudigste
vorm van hoffelijkheid gebood me haar glas te vullen, wat ik dan na enig aarzelen
ook deed. Mijn hand beefde lichtjes. Ze dankte me met diezelfde innemende glimlach
van daarstraks en een opgewekt zangerig ‘Tack!’, waaraan ik hoorde, dat ze een
Zweedse was. Hiermee bleek het ijs gedeeltelijk gebroken en ik keek haar onbevangen
aan, onbevangen, maar toch plots ontroerd, een heel subtiele ontroering, die me
vreemd gelukkig stemde. Het leek me opeens, of ik haar reeds eerder ontmoet had,
heel lang geleden, toen ik nog een kleine jongen was en aan de hand van mijn vader
door de korenvelden liep of langs de rivier met hem zat te kijken naar de waterlelies,
om wier blaren zich het water olie-achtig sluit. Toch zegde mij het gezond verstand,
dat ik haar nooit voorheen kón gezien hebben en ik schreef die vreemde indruk toe
aan mijn vermoeidheid, evenals aan de gevolgen van het heerlijk wijntje, dat
waarschijnlijk mijn hoofd had licht gemaakt... Wanneer ik me thans precies zoek te
herinneren, - en zwaar valt het me niet, want alles van ons beiden is als een
heldoorlicht beeld in mij blijven fluoresceren -, weet ik, dat de wijn en daarna de
cognac bij de koffie er hoegenaamd niets mee te maken hadden. Waar had ik haar
vroeger gekend? Zonder dat het één van beiden met schroom scheen te vervullen
keken we elkaar aan.
Terwijl in het westen boven de purperschemerige sparrebossen de dag zich als
een karmijnen waaier dichtvouwt, sluit ik onwillekeurig de ogen en weer verschijnt
haar lief aangezicht op het weemoedig stramijn van mijn verlangen. Ik zie de
zilverblonde haren met de zijdelingse scheiding, die als bij een middeleeuwse
schildknaap los golvend om de schouders vielen, lichtend nimbus om haar volmaakt
schoon gelaat, ik zie het hoge nadenkende voorhoofd, doch vooral die diepe ogen
van haar zie ik weder, helderblauw, vertrouwd en groot, betoverend en tevens
hulpeloos, vervuld met dat innerlijk stralend licht der ziel, slechts weinigen gegeven.
En ook haar handen, die wit op het witte kleedje
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lagen, zacht levend, als de grote bloemen, welke in Skandinaafse volksliederen op
de gletscherranden bloeien, zie ik vóór me, met slechts één heraldieke ring in oud
zilver om de middelvinger. Ik keek op van haar handen:
- Mag ik u een vraag stellen? bad ik haar in het Engels, - voortaan zouden we
steeds Engels praten -, en ik voelde, dat mijn wangen gloeiden.
- Why shouldn't you? antwoordde ze eenvoudig, zonder verwondering of
achterdocht.
- Is het mogelijk, dat ik u reeds eerder ontmoet heb?
Het schaamrood wou niet wijken. ‘Zo begint iedere Don Juan van de goedkope
soort de conversatie met een éénachtsvlinder,’ verweet ik me zelf. ‘Ik zou het haar
geenszins kunnen ten kwade duiden, als ze nu met een formalistische groet de tafel
verliet...’ Doch ze scheen mijn vraag geenszins als een onhandig manoeuver op te
vatten. Ze antwoordde langzaam en bezonnen:
- Onmogelijk is het niet. Doch persoonlijk herinner ik me er niets van. Het was
de eerste maal, dat ik Zweden verliet. Ik kom regelrecht met de Nord-Express van
Parijs, waar ik deze zomer in de leer geweest ben bij André Lhote. Ik schilder, begrijpt
u... Alleen te Kopenhagen ben ik even uitgestapt, nauwelijks een paar uur. Maar ten
slotte, wie weet?...
- Neen, bekende ik, dan moet ik me vergissen. Voorheen reisde ik nooit in Zweden
en het is jaren geleden, sedert ik de laatste maal te Parijs kwam. Ik had vooraf het
overbodige van mijn vraag moeten inzien. Het dadelijke gevoel van vertrouwdheid,
dat haar aanblik in mij opwekte, was er immers een van een geheel andere essentie,
dan de herinnering aan een oppervlakkige kennismaking, waarvan ik me niets meer
in de geest kon roepen?... Terwijl ze een poos naar buiten zat te kijken, - we reden
reeds een hele tijd langsheen het Sommenmeer, loodgrijs onder de regen -, sloeg ik
haar ongestoord gade. Ze droeg een tailleur van de laatste snit in gris-perlelaken met
onder het prachtig zittende vest een prettige chemisierblouse, alles van een eenvoud,
die het volmaakte benaderde. Men merkte duidelijk, dat haar kleding van een
onberispelijke smaak, een hoog onderscheidingsvermogen en een voortdurende zorg
getuigde, zonder
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dat één detail uit de toon viel of de distinctie van het geheel schade berokkende.
Doch spoedig deed haar profiel mij al het overige vergeten, de zuivere snede van
haar hoog voorhoofd, de lijn van neus, mond en kind en het zachte glooien naar de
tere winding der oorschelp, doorschijnend in het witte licht. Ik schatte haar vijf en
twintig, hoewel ze ouder zijn kon, doch waaraan ik geen ogenblik twijfelde was de
ongereptheid van die jonge vrouw: ze sprak uit elk gebaar, uit elke oogopslag, uit
de wijze waarop ze me aankeek, toen ze de blik van het voorbijglijdend landschap
afwendde. Met angst verbeidde ik het moment, waarop ze de tafel zou verlaten, om
ergens in die eindeloze trein haar plaats weer op te zoeken. Het drong langzaam tot
me door, een gevoel, dat zich in mij verspreidde, zonder dat een onbestemde
vertrouwdheid er vreemd aan was en waarin ik de vreugde niet van de pijn
onderscheiden kon: wanneer de deur achter haar door de boy zou worden dichtgeklapt,
zou heel deze reis, - en wie weet, mijn hele bestaan? -, geen zin meer hebben. Toen
ze met de ober afrekende, kromp mijn hart inéén bij de gedachte, dat ze onze
tête-à-tête hiermee als geëindigd beschouwde. Mijn vingers trilden nerveus, terwijl
ik een sigaret opstak. Doch ze bleef rustig zitten en ik herademde, toen ze zelf het
gesprek weer aanknoopte:
- U gaat naar Stockholm?
- Ja, haastte ik me te antwoorden. Ik ben journalist, weet u. Ik ga in opdracht van
de krant om er een reportage over de sociale toestanden, de coöperatie en de
maatschappelijke wetgeving te schrijven... Woont u te Stockholm? waagde ik er aan
toe te voegen.
- Neen, zei ze dromerig achter de rook van haar Chesterfield, neen, ik leef met
mijn ouders te Rättvik aan het Siljanmeer in Dalarna. Doch ik blijf nog een week in
de hoofdstad. Op het einde van de maand gaat als opening van het seizoen in de
opera de creatie van Kowantchina van Moussorgsky, waarvoor ik de decors en de
kostumes heb ontworpen... Kent u Stockholm? Ach neen, vergeef me, hervatte zij
dadelijk, het is immers de eerste maal dat u in Zweden reist...
- Ik dank het toeval u ontmoet te hebben! bekende ik openhartig. Misschien wilt
u me wel enkele gegevens voor mijn reportage verstrekken?
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- Als ik er u genoegen mee doe... Zal ik u de stad tonen? Tijd heb ik gelukkig genoeg.
Ik beschouw het als een laatste vacantieweek, deze zomer. Stockholm is een
wonderbare stad...
Ik dankte haar zwijgend. Op het tafelblad raakten mijn vingertoppen toevallig
even de hare. Ik was gelukkig als een kleine jongen.

II
Toen we de volgende morgen in het ‘Grand Hôtel’ aan de ontbijttafel zaten, ontdekten
we verbaasd, dat we niet ééns elkanders namen kenden.
- Christiaan Terborgh, stelde ik me zelf voor, journalist en romanschrijver in mijn
vrije tijd.
- How do you do? antwoordde ze schalks. Ik heet Anna-Lenah Hellström. En over
de tafel heen reikte ze mij haar frisse rechterhand waarvan ik, als bij een zeer
formalistische kennismaking, de naar eau-de-Cologne geurende vingertoppen kuste.
- Miss Anna-Lenah Hellström... zei ik langzaam, alsof ik beproeven wilde, hoe in
mijn mond die naam wel klinken mocht. Bij ons zou men je Annalene heten. Maar
ik wou je wel Euridike noemen, voegde ik er plots aan toe, zonder recht te beseffen
waarom en zonder dat het me opviel, hoe ik haar tutoyeerde.
- Christiaan Terborgh mag me elke naam geven, die hij goedvindt, sprak ze lachend,
doch zonder dat het geheel scherts werd. Ook Euridike is goed, ofschoon het
weemoedig klinkt, vind je niet?
Het was een vraag, die geen antwoord vergde.
Ik keek geboeid naar buiten, - we zaten vlak bij het venster. De Augustuszon
gloorde boven de schoongeregende morgen en op de kade heerste bij de witte
plezierboten een wemelende drukte van bootslui en vreemdelingen. De Strömmen,
- één van de vele kleinere zeeboezems, waaraan Stockholm haar naam van
Skandinaafs Venetië dankt -, glansde als een fijn geslepen spiegel en aan de overkant
stond het koninklijk paleis in Zweedse renaissance als een
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oosterse burcht tegen de hemel afgetekend, waarin slechts hier en daar een dunne
vederachtige wolkensliert en de vele slanke torens de gepolijste effenheid verbraken.
- Op het eiland aan de overkant ligt de oude stad, lichtte Anna-Lenah toe, weleer
een kleine handelsnederzetting tussen Noord- en Oostzee. Langs deze kant kom je
er over drie verschillende bruggen. Het is er heerlijk lopen in de oude straten. En
wie Stockholm bezoekt moet er ten minste éénmaal gaan eten onder de middeleeuwse
gewelven van ‘Den gyldene Freden’...
- Vanmiddag? opperde ik.
- Uitstekende idee, meende mijn bekoorlijke gids. Doch dan vraag ik deze morgen
vrijaf om uit winkelen te gaan. Tenzij je er geen bezwaar tegen hebt me te vergezellen.
Met zijn beiden is het vanzelfsprekend gezelliger voor me. Maar ik verwittig je: een
vrouw blijft maar een vrouw, ook al noem je haar Euridike!
Ik geloof niet, dat ik toèn reeds bewust op haar verliefd was, doch hield het evenwel
voor volstrekt onmogelijk haar de hele morgen te ontberen. Mijn kennismaking met
Stockholm moest gebeuren doorheen de glans van haar feeïge verschijning, - zó had
ik het me voorgesteld en zó ook zou het zijn.
Een kwartiertje later liepen we naast het flikkerende water in de felle
Augustusmorgen langs de Strömgatan, waar Anna-Lenah me met een hoofdknikje
de opera wees. Ze droeg die morgen ter ere van de stralende hemel een prettig zijden
japonnetje met een korte, breedgeplooide rok, versierd met grillige Chinese figuurtjes,
- een geisha met parasol, een pagode, een bruggetje over het water en een
kronkelboom -, waaronder men de zuivere lijn van haar lichaam bevroedde. Ze zag
er beslist jonge-meisjesachtiger uit dan gisteravond in de trein, doch ze had evenwel
niets afgelegd van die hoge jonkvrouwelijkheid, waardoor ik dadelijk getroffen was
geworden. Ze bleek slechts een weinig kleiner dan ik. Diende het hieraan
toegeschreven? Gedurende een lange wijl keek ik haar van terzijde aan tot ik, verblind
door de glans van het zilveren haar, de blik moest afwenden. Ze schoof vertrouwelijk
haar arm onder de mijne. Het was een heerlijk gevoel met haar aan mijn zijde door
de drukte van
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de Vasagatan te wandelen en tersluiks keek ik naar ons beider spiegelbeeld in de
winkelruiten, tot me weer plots die vreemde vertrouwdheid met haar verschijning
beving, de onverklaarbare indruk haar niet alleen vroeger gekend of ten minste gezien,
toch ook hier met haar in deze mij onbekende omgeving vertoefd te hebben, - licht
melancholisch stemmende herinnering aan wat men nooit, of alleen in droom beleefde.
- Hoe is je eerste indruk? vroeg ze me met haar zangerige stem, hoe bevalt
Stockholm je?
- Heerlijk! zei ik zonder aarzelen. Ik voel me als een jongetje, dat voor de eerste
maal in de stad komt. Maar sedert weken reeds heeft hij van die reis in bed liggen
dromen en alles is net zoals hij het zich voorstelde. Daarom wordt hij er een beetje
stil bij...
- En ik ben een klein meisje uit Dalarna, die hier voorheen nimmer de voet heeft
gezet, maar vandaag op huwelijksreis is...
Ze zweeg eensklaps en wendde de blik af, of ze zich op een geheime gedachte
betrapt voelde. Doch ik toonde niet, dat ik het gemerkt had en fantaseerde voort in
haar plaats.
- Gisteren omstreeks deze tijd kwamen we uit de kerk en in de alleenstaande houten
klokketoren luidde het volop. Je droeg een gebloemd schouderdoek, nog van je
grootmoeder afkomstig, met rode rozen en groen gebladerte op een achtergrond van
witte zijde, een zwart keursje in fluweel, dat juist tot onder je borst reikte en je blonde
haren lagen in twee grote vlechten om je hoofd, doorweven met kleine bonte
veldbloemen. In je rok liepen verticale strepen, dicht naast mekaar, en iedere streep
was op zichzelf een aaneenschakeling van rijk geborduurde motieven in rode, groene
en goudkleurige draad.
- Ik had ook rode wollen kousen en zwarte schoenen met zilveren gespen, vulde
ze aan, geamuseerd door mijn dwaas gepraat.
- Ja, zei ik nadenkend, rode kousen en schoenen met zilveren gespen horen er
natuurlijk ook bij... En vooraan liepen de muzikanten met hun viool en speelden een
danspas, altijd maar dezelfde melodie, en daarachter stapte de hele stoet. De
muzikanten droegen grappige kleine dominees-
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hoedjes, lange vermiljoenen jassen als bij ons de ouderwetse palfreniers, zwarte
kniebroeken en witte zijden sokken.
Niet zonder enige verbazing betrapte ik me er zelf op, dat ik me werkelijk had
ingespannen om me duidelijk het feestpak van de vedelaars voor te stellen, of ik op
een weerbarstige herinnering beroep deed. Anna-Lenah keek me dan ook met haar
grote kinderlijke ogen onderzoekend aan.
- Hoe weet je dat alles zo precies? Heb je vooraf onze folklore bestudeerd? Mijn
kompliment, hoor, je bent een vlijtig leerling!
- Helemaal niet, weerlegde ik, natuurlijk loop ik zo maar wat in het wilde te praten.
Ik ga steeds zonder voorstudie op reis. Later orden ik mijn aldus zuiver gebleven
indrukken door de geschikte lectuur. Het is een raad die ik van Huxley heb! Waarom
stel je me die vraag?
Ze haalde de schouders op.
- Ofwel hou je me voor het lapje, lachte ze en ik zag haar tanden glanzen, ofwel
is het een toeval. Het kan ook zijn, dat je prenten hebt gezien of aquarellen van Zorn...
Ik bleef even staan. Het is een slechte gewoonte van me, dat ik al wandelend steeds
geneigd ben halt te houden, wanneer ik iets héél belangrijks wil beklemtonen -, nam
haar beide frisse handen in de mijne en keek haar ernstig aan.
- Ik zweer je, Euridike, zei ik met langzame nadruk, ik zweer je, dat ik nooit om
het even op welke manier de landelijke Zweedse klederdrachten onder ogen heb
gehad. Van Zorn herinner ik me overigens slechts vaag een paar naaktstudies, die
geen gepaald diepe indruk op me maakten...
Het was niet zozeer om hààr, dan wel om me zelf te overtuigen, doch mijn plots
diepzinnige toon bleek haar geenszins te verwonderen.
- Je hoeft helemaal niet te zweren, luidde haar rustig antwoord. Waarom zou ik je
niet op je woord geloven? Doch het is niettemin vreemd. Het klopt alles precies, op
die in het haar gevlochten bloemen na: een gebruik, dat op het einde van de achttiende
eeuw teloor ging. Vreemd...
Ze zweeg, glimlachte en wierp het hoofd in de nek, of ze een hersenschim wilde
verdrijven. Wanneer ik opkeek, merkte ik, dat we op een ingesloten plein vlakbij
een prachtige fontein stonden, aan wier voet een bloemenmarkt ge-
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houden werd. Het in de zachte wind verstuivende water streek koel langs mijn gelaat
toen ik me omwendde. Op de achtergrond verrees de hoge gevel van een groot modern
gebouw in effen donkergrijze baksteen met slanke arduinen zuilen er voor, blakend
in de zon, dat me door zijn klassiek rationalisme dadelijk een Griekse tempel voor
de geest riep.
- Het concertgebouw, lichtte Anna-Lenah me in. ‘Konserthuset’ zeggen wij in het
Zweeds... En wat zou de fontein wel voorstellen? voegde ze er ondeugend aan toe.
Op een granieten voetstuk, aansluitend bij de trappen van de tempel, rust op
manshoogte een waterbassin, met in krans op de rand een achttal meer dan levensgrote
slanke mannenen vrouwengestalten, geheel naakt, realistisch tot in de kleinste
bijzonderheden en toch van een gestyleerde zuiverheid, die de werkelijkheid eindeloos
voorbijstreeft, met een glans van volledige overgave of naar de wolken hunkerende
beweging. En te midden van die kring, rustend alleen met de rechtervoet op de rug
van een waterkwijlend monster met hoge poten, verrijst een insgelijks naakt reusachtig
bronzen mannenbeeld, rijzig in het trillend gebaar van de lichtjes doorbuigende
knieën als bij een dans, de enigszins naar recht hellende gespierde tors, het schuin
voorwaarts gebogen faunenhoofd met het innerlijk geconcentreerde gelaat en de
greep van de opwaarts gestrekte arm en geestdriftig gespreide vingers naar de slanke
lier van runderhorens op de linkerschouder.
- Wel? hernam ze met nadruk.
Ik had dadelijk de charmante zinspeling begrepen, doch hield me opzettelijk van
den domme.
- Gustav Vasa, stichter van de moderne Zweedse staat?... aarzelde ik schertsend.
Of zou het Pan zijn? Neen, Pan blaast natuurlijk in de Pansfluit... Het kan ook Balder
voorstellen, tenzij Euridikes aanwezigheid in deze stad... Haar arm rustte zwaarder
op de mijne en even nam ze mijn hand.
- Natuurlijk is het Orfeus, onderbrak ze me. Maar kom, wil je, langs deze kant is
het alles veel mooier!
We volgden het voorbeeld van verschillende andere wandelaars, die naar inlands
gebruik op de trappen van het ‘Konserthuset’ van de Augustuszon en de
bloemengeuren zaten te genieten, en namen plaats op de heetgeblaakte tre-
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den achter de fontein. Zo verzonk de hinderlijke huizenachtergrond en nu greep de
rijzige Orfeus van Carl Miles in een breed gebaar van eindeloze hunker naar de
sluierige wolken op de melkachtige hemel.
- Jullie, Zweden, zijn een rein volk! mijmerde ik half luidop.
- Hoezo? informeerde ze geïnteresseerd.
- Ik bedoel, dat bij ons al die onbeschroomde naaktheid fataal herrie zou
veroorzaken... Het zou beginnen met een artikel in een of andere oude-vrijsterskrant
en misschien eindigen, wie weet, met een interpellatie in het parlement en een
ministerieele crisis...
- Ik begrijp niet... onderbrak ze me met twijfel in de stem. Wat zou...?
Ik had het bij voorbaat geweten, dat ze me slechts half geloven zou en drong niet
aan. Alles was zuiverheid aan haar, onze eeuwenoude vooroordelen bleken haar
volstrekt vreemd. Van de eerste oogopslag had ik het geweten en gaf me er opnieuw
rekenschap van, toen ze me weinig later mee in een dameslingeriezaak aan de
Kungsgatan nam, in de schaduw van de twee door een hoge brug verbonden
skyskrapers. Ze vond het vanzelfsprekend, dat ik niet aan de deur bleef wachten en
raadpleegde me zelfs bij de aankoop van kledingsstukken, waarvan men bij ons als
gentleman stilzwijgend verondersteld wordt het bestaan te ignoreren. De winkeljuffer,
een slanke verschijning van het Ingrid Bergmanntype, die me klaarblijkelijk voor de
echtgenoot hield, oordeelde er net op dezelfde wijze over en spreidde voor mijn
enigszins onthutste blikken een weelde van rose, witte en lichtblauwe zijde open,
waarmee de zwarte doorschijnende voile, opgelucht met kant, heftig contrasteerde.
Ik ga er prat op, dat ik geen ogenblik uit mijn rol van intiem geïnteresseerde
levensgezel viel. Heel die morgen liepen we de ene winkel in en de andere uit. Het
scherpst herinner ik me ons bezoek aan de ‘Nordiska Kompaniet’, een van de grote
warenhuizen in de stijl oplopende Hamgatan, dat me dadelijk soortgelijke
departmentstores in Londen voor de geest riep. Nabij de toegangsdeur lagen een
vijftiental honden netjes in de rij, dieren van alle ras, kleur, grootte en sociale stand
rustig en zonder Lebensraumincidenten onder het oog van de geüniformeerde
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portier op hun meesteressen te wachten. Het ontroerde me, dat Anna-Lenah in het
voorbijlopen met een vanzelfsprekend gebaar over de logge kop streek van een zware
dog, die haar zachtmoedig liet begaan.
Spijts de drukte bleek het binnen heerlijk fris.
- Ik zou hier wel uren rondslenteren, vertrouwde mijn gezellin me toe. Doch zó
ver zou Orfeus Euridike niet volgen, wèl?
- Orfeus volgde haar zelfs tot in de onderwereld en het schimmenrijk! lachte ik
en besefte inderdaad, dat ik me om het even waar gelukkig zou gevoeld hebben,
zolang ik haar tedere vrouwelijkheid in mijn nabijheid wist.
Het was hier de ideale omgeving om mijn nieuwe vriendin aan haar landszusters
te toetsen. Op het eerste zicht bleek ze inderdaad al de karakteristieken van de
Zweedse vrouw te belichamen. De winkelmeisjes, de klanten aan de toonbanken,
zelfs de surrealistische mannequins, half mens, half bloeiende bloemenstruik, zij
straalden allen die blonde jonkvrouwelijkheid en voornaamheid uit, waardoor ik
onmiddellijk in haar was getroffen geworden. De smakeloos opgetuigde modepoppen,
waarin men bij ons spoedig de vrouw van de nieuwe rijke, het hoertje op haar
Paasbest, de demi-mondaine en de entretenue van geringe afkomst herkent, schenen
hier tot de wereld der ongerijmdheden te behoren en telkenmale opnieuw voelde ik
me geestdriftig gestemd door de heldergrijze zuiverheid van een oogopslag, de
beminnelijke val van een asblonde haardos, het frisse aroma van een vrouwenlichaam
vlak naast mij, wanneer we ons met moeite doorheen de samenscholingen in de
nabijheid der kassa's werkten. Ik nam me voor er in mijn reportage een beslist niet
onaardige passus aan te wijden... Maar toch meende ik, dat Anna-Lenah iets meers
dan alle anderen bezat, iets als een fluorescerende besluiering, die haar gebaren
afrondde en uit haar hele wezen als een wazige geheimzinnigheid oplichtte. Weinige
ogenblikken later zou ik me veel sterker nog in die tover opgenomen voelen. We
namen de lift naar de derde verdieping, waar ze zich een avondjurk wilde aanschaffen,
daar ze in Parijs niets naar haar smaak gevonden had. Mijn aanvankelijk scepticisme
tegenover een soortgelijke aankoop in een warenhuis, waar men net zo goed met een
fiets, een wastobbe of een pond
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zwarte zeep kon buitenkomen, verzwond als sneeuw voor de zon, toen ze weer van
achter het gordijn van het aanpashokje te voorschijn trad. Ze droeg een droom van
een japon in ruisende satijn, vieux-rosekleurig en gedrapeerd met zwarte kant.
Omstreeks die tijd begon de damesmode zich terug door oude lijnen te laten inspireren
en dadelijk dacht ik aan de grootscheepse partijen aan het hof der laatste Franse
Lodewijken. De corsage reikte slechts even tot boven de borsten en liet schouders
en armen geheel vrij, - vol en blank, doch van een doorschijnende teederheid -, de
rok waaierde breed uit bij elke schrede. Een poos zat ik sprakeloos toe te kijken:
weer rees in mij die aangrijpende indruk, dat ik haar aldus reeds vroeger gezien, haar
ééns bezeten en daarna weer verloren had, héél lang geleden, lang vóór mijn geboorte,
lang vóór deze tijd. Achter het vochtig vlies voor mijn benevelde ogen zag ik, hoe
ze me zwijgend aankeek, alsof ze dadelijk begreep, wat ik op dat moment voelde.
Ik ging op haar toe, - wankelde ik, of was het slechts inbeelding van me? - en nam
haar handen in de mijne. Ik zei:
- Je bent niet alleen Euridike. Je bent ook de weergevonden Euridike...
Ze stelde geen vragen. Ik was er haar dankbaar om.

III
In zekere zin is het een geluk voor me, dat mijn reportage nooit verscheen. Al die
dagen leefde ik als in droom, doch van het werk kwam er niet veel terecht. Wanneer
ik thans die vergeelde papiertjes van weleer opnieuw ter hand neem, lijken ze me
volstrekt zielloos en zonder enig belang. Voor de eerste maal leek mijn taak me ijdel,
op dat ogenblik had ik alleen over hààr kunnen, over hààr willen schrijven en ik had
het moeten doen ook, inplaats van een reeks topografische en sociologische
gemeenplaatsen tot een dor krantenartikel aan mekaar te lijmen. Thans is ieder woord
een pijnlijke zelfkwelling voor me, schijn ik me soms ook in hooggestemde lyrische
ontboezemingen te verliezen. De pijn grijpt me opnieuw om het hart, telkenmale
mijn blik op de
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koelte van dit wit papier afsuit en ik weer haar ogen vóór me zie, die grote grijsblauwe
ogen van haar, waarin de glans der schemerige Skandinaafse nachten was, de diepte
van de meren, de maagdelijke rust van de wouden op de heuvelflanken. Bewust
schrijf ik maagdelijk, want dat bleek wel het meest opvallend aan haar, deze
ongereptheid zonder disharmonie, die noch mildheid, noch overgave uitsloot, vrij
van elke angst voor de vrouwelijke bestemming, waardoor ik bij ons zo vaak bij
jonge vrouwen van haar slag getroffen was geworden.
Ik sluit slechts de ogen en weer zie ik haar vóór me, zoals ze die avond naar Zweeds
gebruik op de met kussens beklede marmeren trap in de klassieke voorhall in
Nationalmuseet onder de andere genodigden met mij naar een concertogrosso van
Haendel zat te luisteren, de witte handen om de hoog opgetrokken knieën geslagen,
één en al toewijding en vroomheid. Er was ook die namiddag, waarop we de koelte
van de museumzalen boven de hete straten verkozen, haar geestdrift voor Rembrandt's
tedere ‘Saskia’, de drie lichtende gratiën van Rubens onder een bloemencascade en
een wonderschone Renoir, - droom van zachte blauwe, groen en purperen tinten in
een nevelige zomermorgen.
Onweerstaanbaar blijven op deze tot inkeer nopende najaarsavond de weemoedige
herinneringen opnevelen. We zitten weer in de kleine barokke schouwburg uit de
achttiende eeuw te Drottningholm te luisteren naar ‘Le Bourgeois-gentilhomme’ in
de decors, tweehonderd jaar geleden door Louis-Jean Desprez geborsteld. En terwijl
nog steeds de muziek van Lully elegisch als deze herfstige regen om me heen ruist,
steken we met een kleine motorboot de Strömmen over, zwerven weer door de smalle
stegen van de oude stad, waar in de koele Riddarholmskyrkan de koningen soldatesk
het appèl van het laatste oordeel verbeiden. We lopen er een straatje om met Bellman,
de troebadoer, - ook in de tuinen van Drottningholm dwaalt zijn schim -, lunchen
met hem in ‘Den gyldene freden’ en gebruiken het vieruurtje onder de laat bloeiende
en zwaar geurende linden op het terras van een konditori, vlak bij het water van de
Riddarfjärden, met op de zuidelijke heuvelen de witte silhouet der moderne buildings.
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Op een morgen reden we met de bus naar het ‘Nacka Friluft-reservat’, een eind buiten
de stad in een idyllische omgeving van heuvelen, kleine eenzame meren, sparre- en
berkebossen. Anna-Lenah had een korfje aan de arm hangen, waarin ze de lunch
voor ons tweeën meedroeg. Lang voor we onze bestemming bereikten, had ik reeds
twee of drie broodjes met leverpastei gegapt: het leek me een heerlijke afwisseling
na al de reebok- en haringincarnaties van de laatste dagen. Ten slotte belandden we
bij het doel van onze wandeling, één van de talrijke kleine meren, gevormd door de
plotse verbreeding van een snelvlietende rivier, tussen de heuvelflanken, die grillig
haar weg tussen keien en rotsblokken vindt. We zochten een plaatsje waar het woud
met zijn vreemd gekronkelde sparren vlak tot bij het groenglanzende water reikt. De
bodem bestaat er grotendeels uit gepolijste en zacht naar het meer hellende rotsen,
onderbroken door grasperkjes, kort en effen gegraasd door de herten, die in het
reservaat hun vrije loop hebben en die men soms verwonderd aan de wegrand ziet
opduiken als verschijningen uit een idyllische tekenfilm. Het was hier heerlijk koel
en een poos lagen we stilzwijgend uit te blazen. Er vlinderde een blauwe waterjuffer
om Euridikes blonde haren, los en uitgekamd om haar schouders. Ze droeg die dag
een verrukkelijk katoentje, zoals men het alleen in Zweden weeft: een crèmekleurige
achtergrond met daarop een rhythmisch patroon van kleine bruine speelse reeën.
- Een droom van een weer om hier te zwemmen! zei ze half luidop tot zichzelf,
nadat we een poos ingetogen de stilte hadden liggen beluisteren, door niets dan het
geklots van het water tegen de voet der rotsen en het ruisen van de nerveuse berken
verstoord.
- Inderdaad! opperde ik en stopte mijn pijp, terwijl ik de ‘Prélude à l'après-midi
d'un faune’ neuriede. We hadden ons badpak moeten meebrengen!
Ze keek me argeloos aan.
- Wat zijn jullie ginder in het zuiden toch gecompliceerde lui! hernam ze op een
toon, die oprecht medelijdend klonk, zonder enige pedanterie... Als wij hier lust
hebben om te zwemmen doen we het ook, weet je, ook zonder badpak. Geen mens
neemt er aanstoot aan!
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- Vergeef me, Euridike, zei ik. Men had het mij verteld, doch ik geloofde het maar
half. Wij zijn nog niet zo volmaakt, zie je, er wegen nog meer dan duizend jaar
middeleeuwse vooroordelen op ons. Een overwegend deel van onze moraal is niet
anders, doceerde ik verder, dan een grootscheeps refoulement met averechtse
gevolgen...
- Toch zul je deze maal een poos je refoulement op zak moeten houden, mijn
geleerde Orfeus, lachte ze schalks en ontwapenend. Ik ben namelijk heus van zins
mij even te verfrissen. Jij blijft ondertusschen netjes aan de kant zitten of je kunt
pootje baden als je er lust toe hebt, want sedert een uur heb je niet opgehouden je
met brood en leverpastei vol te proppen!
Meteen verdween ze achter een rotsblok, vlakbij, en weinig later hoorde ik geplas
in het water. Op een twintigtal meter afstand zwom ze met grote, regelmatige streken
voorbij. Ze wuifde even met de hand. Ik zag slechts een onbestemde glans van haar
lichaam in het heldere water en voelde me volstrekt rustig. Alles hier was vrede,
kalmte en heilige stilte. Misschien zou straks haar naaktheid me ontroeren, als een
heel pril kind op de knieën van de moeder, doch ik wist vooraf, dat er geen drift in
me zou oplaaien. In gedachten zag ik haar duiken onder de oppervlakte waar de zon
nog heerst en een school baarsjes uit mekaar stuiven, die onder de doorschijnende
planten hun heil zochten. Doch ze dook niet en zwom rustig naar het rotseilandje in
het midden van het meer. Ze scheen de bedoeling te koesteren er even op adem te
komen en onwillekeurig wendde ik de blikken af. Doch ze riep me zelf met een
opgewekt ‘Joe-hoe’, zooals wij weleer als kleine jongens deden, toen we Indiaantje
speelden. Ze stond boven op de rotspunt als een godin in het licht, De Venus van
Boticelli, zo even uit het zeeschuim geboren. Het haast onstoffelijke visioen deed
me met enig leedvermaak denken aan onze inlandse geitenbonden die met
oudmodische kachelpijpjurken, wollen kousen, sluike stroharen en 's zomers
transpiratielandkaarten onder de oksels de openbare zedelijkheid en de dochterlijke
deugd beoefenen. Ik zat warempel bij die vergelijkingen in mijn eentje te lachen.
Ondertussen was ze opnieuw van haar uitkijkpost verdwenen en zag ik haar weer de
oever naderen.
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De haren dreven nu om haar hoofd als zilveren zeewier op het water. Ze wuifde
nogmaals en dook op uit het ondiepe gedeelte bij de oever, als de zeenimf van de
Skandinaafse Orfeus, die Andersen geheten wordt. In extase staarde ik Euridike aan,
zonder dat één vezel van mijn wezen door iets anders dan de vergeestelijkte
schoonheid van dit trotse jongevrouwenlichaam werd geroerd.
- Mag ik aan land komen, ja? riep ze schertsend en meteen liep ze reeds over de
gladde rots, waar haar kleine voet een wel afgetekend vochtig spoor naliet,
onmiddellijk door de zon weggeblaakt.
Nooit had ik geweten, dat een naakte vrouw zó religieus zuiver kon zijn, zó dicht
bij de Schepper, wiens hand ze als volmaakte gave en juweel ontsproot. Meteen
begreep ik helemaal, hoe het komt dat schilders en beeldhouwers haar sedert alle tijd
zonder aanstoot aldus gestalte verlenen, zelfs onder gothische kathedraalgewelven
geduld, - o, ontroerende Eva in Sint Baafs -, doch hoe ze tevens die heiligheid verliest
en ze tot een doem verlaagt in de promiscuïteit van een Parijs cabaret met kaalhoofdige
heren in habiet op de parterre of de meer puriteinse dubbelzinnigheid van een
Amerikaanse magazine, met bustehouder in zilverschulpen en zwarte doorschijnende
kousen. Ik zweeg, voelde me sterk en was gelukkig. De reuk van het water en een
helder vrouwelijk aroma dreef als bloemengeur om me heen, toen ze zich naast me
neervlijde. Alvorens geduldig de vochtige haren te kammen met een sculptureel
gebaar van de opgeheven arm in de verlengenis der ontroerende curve van dijen,
heup en borsten, legde ze een klein, doch volumineus boekdeeltje in zwart lederen
band, dat ze uit haar mandje opdiepte, naast me in het gras. Het bleek een kleine
Engelse bijbel te zijn. Onbegrijpend keek ik haar aan. Ze glimlachte, - alleen met
die bezielde ogen en de innerlijke klaarheid van heel haar wezen. Ik vergat volledig,
dat ze naakt naast me zat.
- Heus, ben je thans reeds vergeten, dat we samen de letterkundige brok zouden
lezen, waar we ieder afzonderlijk het meest van houden? Vermits jij er niet mee voor
den dag komt...
Ik tuurde over haar schouder in het opengeslagen boek: ‘Hooglied van Salomo’
stond er boven aan de dichtbe-
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drukte bladzijde. Een wijl dwaalde mijn blik over de minuscule tekst. Toen nam ik
de bijbel uit haar handen en las luidop, terwijl ze zich uitstrekte in het gras en de
ogen sloot: ‘Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijne zuster, o bruid! hoeveel
beter is uw gezegende liefde dan wijn, en de reuk uwer oliën dan alle specerijen! Uw
lippen, o bruid! druipen van de honingzeem; honing en melk is onder uw tong, en
de reuk uwer klederen is als de reuk van Libanon. Mijne zuster, o bruid! gij zijt een
gesloten tuin, een gesloten wel, een verzegelde fontein, een paradijs van
granaatappelen, met edele vruchten, cyprus met nardus; nardus en saffraan, kalmus
en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, mitsgaders alle voornaamste
specerijen. Uwe twee borsten zijn twee welpen gelijk, tweelingen van ene ree, die
onder de leliën weiden...’.
Het was de eerste maal, dat ik het Hooglied onder ogen kreeg. Ik weet beslist, dat
het de eerste maal was. Maar als herinnering aan een heel verre tijd, diep bezonken
in mijn ongedroomde dromen, ruisten de woorden zwaar als geheimzinnige
vertrouwden uit een verre zomernacht door mijn wezen. Ik legde dromerig het boek
neer en keek haar zwijgend aan, uit haar gesloten ogen liepen de tranen langs haar
wangen. Ik legde troostend de hand op haar voorhoofd. Haar naakte lichaam huiverde
onder mijn aanraking, doch zij liet mijn hand op haar voorhoofd. Ergens brak de
pijnlijke schreeuw van een onzichtbare watervogel.
Iedere dag was een voldragen droom.
We reden met het electrische spoor naar Saltsjöbaden en Uppsala, het Rome der
Vikings, waar nu de aartsbisschop de zaken waarneemt en bezochten er de vanouds
befaamde universiteit. En ook in Stockholm zelf bleven we ronddwalen: het
Koninklijk Paleis, het slot van Karel XIV Johan, de plantentuin met een feeërie van
tropische gewassen, de Nobel- en Koninklijke Bibliotheek met de onvergetelijke
‘Codex Aureus’, het cultuurhistorisch Nordiska Museet... Maar het liefst waren wij
in de bossen uit de omgeving, de parken en de straten van de stad zelve, met hun
winkels, bioscopen, warenhuizen en theaters, waar rustig het harmonische
Skandinaafse leven voorbijdrijft.
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Met verstrooide blik, of ik er niets mee te maken had, las ik soms, slechts half
begrijpend en geheel vervreemd de onheilspellende berichten in de ‘Times’ of in de
schuimbekkende ‘Kölnische’. Elke nacht schreef ik mijn vijf velletjes en zond de
volgende morgen mijn kopij naar de krant, wist niet eens, dat ze op de redactie
voorlopig terzijde werden gelegd, omdat andere dingen de geesten in beroering
hielden.
Op een Donderdagavond dineerden we zooals gewoonlijk in het ‘Könstnarshuset’
aan de Smälandsgatan, een intiem restaurantje met een gevel in Venetiaansche
palazzostijl naar hedendaags recept, waar men goed en vrij goedkoop eet. Je hebt er
de keus tusschen drie gezellige salons met satiristische wandfresco's, twee beneden
en één op de eerste verdieping, waar overal het gedempte licht van de lampjes op de
tafels heerst. Deze gezamenlijke maaltijden schenen mij steeds de heerlijkste stonden
van de dag, - misschien wel omdat elkeen ons voor een jong paar op huwelijksreis
hield.
In de najaarsavond bloeien de herinneringen open als de nachtelijke clivia's en
chrysanten van mijn onbestemde weemoed. Nu komt een nevel als een waas, - of is
het de rook van mijn pijp? -, over al de dingen om me heen: de ruit in de rechthoekige
vensternis, de asters in de bruine aarden kruik, het blauw surrealistische paardje van
Dalarna met gele en groene bloemfestoenen op nek en rug. Doch uit die nevel glanst
haar beeld weer zuiver tot me op, zacht bestraald door het licht der lamp op de kleine
tafel in Könstnarshuset. Ze had die dag omwille van de warmte de haren in twee
grote vlechten om het hoofd geknoopt en droeg een purperen zijden jurk met diepe
halsuitsnijding, reikend tot de mysterieuze schaduwvlek, bij het begin van haar
borsten. Ik kon me onmogelijk nog voorstellen, dat ze daags te voren naakt in de zon
naast mij had gelegen, terwijl we het Hooglied van Salomo lazen. Na het eten zaten
we bij de koffie zwijgend te roken, terwijl blauwgrijze arabesken boven de lamp
grillig opkronkelden. De pianist van het strijkje zette als solo-intermezzo een
kinderlijk-zuivere melodie in.
- La fille aux cheveux de lin... zei ze dromerig.
Ik knikte bevestigend, nipte de asse van mijn sigaret en keek haar aan. Een poos
hield ze de blik afgewend en sloeg
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langzaam de ogen tot me op, haar grote ontroerende ogen, die me niet alleen van aan
de overzijde der tafel, doch ook uit mijn binnenste als in een heel verre, doch innig
vertrouwde droom oplichtten. Ik had die ogen altijd gekend, al de dagen van mijn
kindertijd waren er door bestraald geworden, al de gestalteloze verlangens uit mijn
knapenverbeelding aan hun warmte gerijpt. Onwillekeurig moest ik aan mijn moeder
denken. Ik doofde mijn sigaret en nam haar handen in de mijne. Ze beefden lichtjes.
Het ogenblik was gekomen, meende ik. Doch eensklaps, als door een dreigend
voorgevoel bevangen, bleef ik zwijgen. Het leek wel of ik weer in de verte die
watervogel aan het meer vertwijfeld hoorde roepen. Om haar blonde hoofd glansde
haar verlangen als een stervende regenboog.
Een uur of wat later namen we op het Nybroplan de tram en reden langs de
Strandvägen naar Skansen, het uitgestrekte openluchtmuseum op de heuvelen, even
buiten Stockholm. We zaten er in de schemering met de andere bezoekers naar de
folkloristische dansen te kijken, die er door een bonte groep jonge mannen en vrouwen
op het grasveld werden uitgevoerd in een warreling van rood, geel, blauw, wit en
zwart, begeleid door drie vedelaars, insgelijks in nationaal kostuum, beluisterden de
oude volksliederen, - even zag ik weer tranen in Euridikes ogen -, en dwaalden ten
slotte bij kaarslicht hand in hand door de laaggewelfde vertrekken van de archaïsche
Zweedse woning, hier in haar oorspronkelijke staat heropgebouwd. Toen we weer
buiten kwamen herademde ik en gaf me er verbaasd rekenschap van, dat binnen heel
die tijd een sombere beklemming op me gewogen had, als in een huis, waar een lijk
ligt opgebaard. Ondertussen ontvluchtten we instinctief de drukte, dronken hete
punch met veel kaneel aan een kraampje, - het was vrij koel geworden die keer -, en
sloegen een eenzame weg in, langs waar we de top van de heuvel bereikten. Hier
vleiden we ons neer in het droge gras onder de linden die met hun vrouwelijke geur
de schemerlichte middernacht vervulden. Aan de overkant der Saltsjön spiegelde
zich de Narcissustad purper in het water, onder een hemel van glanzend amethist,
waar reeds aan de horizont de sterren schenen te verbleken. Ik legde mijn arm om
Anna-Lenah's middel en ze liet het hoofd
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op mijn schouder zinken. Ze had die keer een heel blond voorjaarsachtig parfum,
dat wonderwel harmonieerde met het natuurlijke aroma van lichaam en haar. Zonder
te weten waarom, knoopte ik haar vlechten los, tot de lokken weer als een cascade
in zilverzijde over haar schouders vielen.
Ze staarde zwijgend voor zich uit en een poos lagen haar lange zijïge wimpers als
een sluier van schaduw over haar ogen. Haar gelaat lichtte matbleek in de schemering,
begrensd door de ontroerend zuivere lijn van voorhoofd, neus, mond en kin op de
achtergrond van de blauwgerande zilverdennen aan onze rechterzijde. Onder zijn
hand leefde haar lichaam in de dunne jurk, vrouwelijk en warm. Ik keek haar van
terzijde aan, tot ze opnieuw de blik langzaam tot me opsloeg. In het halve duister
schenen haar ogen dieper dan bij dag, met pijnlijk grote pupillen. Ik wist, dat ik haar
liefhad. Heel die tijd had ik het geweten, zonder het voor me zelf te willen toegeven.
En had ik me al die tijd geen geluk ontzegd, dat weldra eindigen zou? Was ze niet
als een klein naakt meisje met geopende handen naar me toegekomen, zuiver en
ongeschonden, argeloos maar tot overgave bereid? Toen begreep ik, dat het vrees
was geweest, die me - onbewust? - weerhouden had, die onzeglijke vertrouwdheid
met sommige van haar gebaren, onder de schaduw van haar wimpers een blik soms,
een op dromerige en tè afwezige toon uitgesproken woord, al die herinneringen
zonder wortel in mijn verleden. ‘Jij, idioot’, schold ik me zelf. ‘Jij, idioot, die de
werkelijkheid prijs geeft voor schimmen, die slechts in je verbeelding leven... Zeven
dagen reeds en zeven nachten had je in het paradijs kunnen leven. Maar je bent als
een onbegrijpende dwaas voor de afsluitboom blijven leuteren, terwijl je haar, hààr,
de heerlijkste vrouw, die ooit enige belangstelling tegenover je betoonde, tot de rol
van levende Baedeker verlaagde, gedreven door je kinderachtige zuiverheidsmanie
van een late na-puberteit...’
Het was, of ze mijn gedachten geraden had. Ze glimlachte doorheen haar tot
zichzelf gekeerde weemoed. Ze streelde mijn handen. Toen zei ze, met iets berustends
in de stem:
- Het staat alles geschreven. Dan zweeg ze een poos en de nachtelijke stilte ruiste
door de geur van het geboomte tot ze vervolgde: Maar wat morgen brengen zal weet
niemand...
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Haar aangezicht lag weder verborgen in de holte van mijn hals en schouder. Vlak
bij mijn ogen was haar oorschelp als een tere bloem. Ik dacht aan haar lichaam, zoals
ik het had gezien, toen ze uit het water verrezen was, de ontroerende arabeske van
haar kleine naakte voet tot het welven van haar dijen en langs de blonde schoot naar
de tweelingzusters van haar borsten. Wanneer ze nogmaals opkeek glansden haar
tanden als porselein tussen haar licht van elkaar verwijderde donkere lippen. Toen
ik haar kuste besefte ik, dat ze nooit een ander man gekust had. Ik had het altijd
geweten.
Daarna zaten we als brave kinderen naast mekaar, hand in hand. Was de droom
gebroken, of begon hij pas voorgoed?
Terwijl ik mijn pijp met lichte Zweedse tabak vulde en om de muggen te verdrijven
de eerste rookwolken voor me uitblies vroeg ik haar:
- Waarom keek mijn Euridike zo weemoedig en verstrooid vanavond?
De ervaring had me geleerd, dat ze nimmer met een uitvlucht een vraag ontdook.
- Let er maar niet op, antwoordde ze, als verstoord op zichzelf, ik loop al een hele
tijd met een droevige legende uit mijn geboortestreek in mijn gedachten. Ik heb wel
meer van die dwaze invallen. Na een tijdje gaat het weer over. Het komt telkenmale
weer, wanneer ik me gelukkig voel, of het geluk me angst inboezemt...
- Ik wilde, dat je me die legende uit je geboortestreek vertelde. Hier is het de
uitgelezen plaats, praamde ik.
- Ach, ten slotte heeft het niet veel om het lijf, weet je... zei ze zacht. Maar het is
een heel droeve geschiedenis, die me als klein meisje soms wenen deed, als ik in bed
lag en niemand het bemerkte.
Ik bewaarde een luisterende stilte. De rook steeg rustig omhoog.
- Zoals iedere legende heeft ook deze een grond van werkelijkheid... Juist dat is
er zo droevig aan, zie je...
Nog even scheen ze te aarzelen, - waarom aarzelde ze? -, daarna ging ze voort met
vaster stem:
- Bejaarde lieden in Dalarna beweren het van hun grootvader te weten. Die heeft
het op zijn beurt van de zijne gehoord, die destijds een stokoud grijsaard gekend had,
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waaraan in diens prille jeugd de laatste overlevende ooggetuige het vertelde... Maar
dat heeft geen belang. Te Falun, de stad van de grote Kopparbergs-kopermijn aan
het Runnmeer, woonden twee geliefden, die in het voorjaar hun bruiloft zouden
vieren. Doch de vooravond van het huwelijk, - de trouwjurk lag reeds klaar en in de
tuin achter het huis stonden onder de bloeiende appelaars de schragen voor de
feesttafel -, werd de jonge man door een instorting in de mijn bedolven. Hij kon niet
gered worden en nimmer vond men zijn lichaam terug. Zelfs na jaren nog wees de
vreemd jong gebleven bruid elk huwelijksaanzoek af, of ze nog steeds de bruidegom
verwachtte. De tijd bleek op haar geen vat te hebben en toen haar ouders reeds
gestorven en haar broers en zusters oude mensen waren, scheen ze nog steeds het
prille meisje van weleer. Twee en veertig jaar na de catastrofe in Kopparberg ontdekte
men het lijk van de bruidegom in één van de mijngangen, waar het, geheel afgesloten
van de lucht, volledig bewaard was gebleven. Het werd onmiddellijk in het Stadhuset
tentoon gesteld, - wellicht opdat het er officieel zou worden herkend. Bij het vernemen
van dit nieuws snelde de bruid onmiddellijk toe. Snikkend wierp ze zich op de knieën
naast het ontzielde lichaam van de geliefde, die ze terugvond, zoals ze hem de avond
vóór zijn schielijke dood nog tot weerziens had gekust. Toen gebeurde het gruwelijke
wonder: de onderwijl toegestroomde nieuwsgierigen zagen hoe haar blonde haren
zichtbaar grijs werden, diepe rimpels trokken over haar aangezicht, haar lichaam
verschrompelde als op de bergen de sneeuw, die smelt onder de zon, haar bevende
handen werden dor en toen ze helemaal een oude hulpeloze vrouw geworden was,
gaf ze de geest. Zo luidt de droevige legende der geliefden van Falun...
We bleven een poos zwijgend naast mekaar zitten en zagen de morgen openbloeien
als een inkarnaatrode orchidee boven de bergen over het spiegelende water. Het gras
was nat van de dauw. Ik vroeg me af, waar ik dit verhaal eerder had gehoord. Toen
zei Anna-Lenah nadenkend:
- Eigenlijk is het misschien helemaal géén droevige geschiedenis...
- Neen, trad ik haar bij. Iedere legende heeft haar hogere
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symbolische betekenis. Hier is het de opperste kracht van een meer dan aardse liefde
die, zuiver bewaard, ten slotte de minnenden verenigt over alle grenzen heen, zij het
dan ook in de dood...
En onwillekeurig glimlachte ik, toen ik me er plots rekenschap van gaf, dat ik me
de bruid van Falun heel die tijd in Euridikes gedaante had voorgesteld. Daarom had
het einde me pijn gedaan, spijts de wonderlijke transcendente zin.
Wanneer we het heuvelpad naar de stad afdaalden stond mijn plan vast.
Onmiddellijk na mijn Zweedse reis begon op de krant mijn verlof. Straks zou ik Paps
seinen per vliegtuig geld te zenden en ik zou Euridike naar Dalarna vergezellen.
Want de gedachte haar eerstdaags te verlaten deed me huiveren. We hadden elkaar
nog zoveel te vertellen en later, later... En wie weet, misschien was het deze zomer
of in het vroege zonnige Vlaamse najaar voor haar nog niet te laat om me te
vergezellen naar ons oude huis, ginder ver in het Zuiden aan de boord der
sparrebossen, waar ze door mijn ouders als een eigen kind zou worden begroet... En
half luidop, terwijl onze morgelijke schaduw zich voor onze voeten rok, parafraseerde
ik in het Engels een gedicht, waar ik steeds veel van gehouden had: ‘Ik moet je nog
liefhebben langs de reien te Brugge. Onder de bomen op Sint Michiels weet ik de
plaatsen waar ik je ogen moet zoenen, in dat heilige schrijn Brugge...’ Zij luisterde
en haar weemoed was zonder weigering.
- Ik zal je ook Antwerpen tonen, vervolgde ik geestdriftig en luider, liefst op een
regenachtige najaarsnamiddag. Op een regenachtige najaarsnamiddag is er geen stad
ter wereld als Antwerpen... Je zult de smalle straten zien aan de havenkant, waar ook
Brueghel de regen zag druipen, het huis, waar Rubens Isabella en Hélène beminde...
Ook dààr zullen we samen uit winkelen gaan, weet je, - het regent nog steeds en in
de uitstallingen brandt vroeg het licht -, want op het laatste ogenblik heb je allerhande
kleinigheden in je koffer vergeten te stoppen. Elkeen zal er van je houden en 's avonds
in het schemeruur zal mijn vader ‘La fille aux cheveux de lin’ voor je spelen of de
‘Pavane pour un infante défunte’, ter herinnering aan het meisje van Falun.
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We zagen in de verte ons hôtel liggen. Het uurwerk op de grillige toren van
Kungsholmskyrkan wees halfdrie. Bloeide op dat ogenblik in ons beider hart éénzelfde
verlangen? Het was reeds volop licht, onze dag begon evenwel niet voor tienen, wij
hadden elkaar lief, over alle vooroordelen heen...
Bij ons binnentreden overhandigde de nachtportier van het ‘Grand Hôtel’ me een
brief, gisteravond nog met de luchtpost toegekomen. Een wijl staarde ik verwezen
en onbegrijpend naar de omslag, waarop ik ten slotte in een plotse flits het ouderwets
schoolse handschrift van mijn moeder herkende. Mijn vingers beefden heftig, toen
ik de lip losscheurde en het laconisch mobilisatiebevel van ‘Christiaan Terborgh,
reserveluitenant bij het vliegwezen’ openvouwde.

Epiloog
V
Misschien is het lafheid van me, ik weet het niet. Misschien is het ook, omdat ik
slechts het verhaal van Euridike schrijven wil. Doch ik zal me zelf de herinnering
aan die smartelijke tussenliggende vijf jaren besparen, - vijf eindeloze jaren, elk van
twee en vijftig weken en iedere week zeven eeuwigheden van dagen... Men zou het
trouwens als literatuur doodverven wanneer ik zeg, dat op de terugreis, nog diezelfde
morgen, mijn hart onstelpbaar bloedde. En later, de barre wintermaanden op dat
godverlaten geïmproviseerde vliegveld, - gelukkig enkele wonderbare liefdebrieven
van haar -, daarna de tragische veldtocht, waarin ik reeds de tweede dag met mijn
oude bak door een tweemaal snellere Messerschmidt naar beneden gehaald werd,
doch er als bij wonder, - in tegenstelling met mijn mitrailleur, veel moediger dan ik
zelf -, het leven niet bij inschoot... De eindeloze marsch langs gloeiende wegen naar
het krijgsgevangenkamp, ergens in Oost-Pruisen, waar op sommige zonnige dagen
de glans van de Baltische Zee mijn verlangen verdiepte... De laatste maanden in het
makabere
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Dachau, omdat ik mijn schotelwatersoep en mijn bevroren aardappelen met een
uitterende Pool gedeeld had, - ook misschien omdat de Russen als een vloedgolf naar
het westen bleven oprukken... Doch wat had het te betekenen naast het grenzeloos
verlangen, dat me met zijn trage innerlijke vlam langzaam wegschroeide? Naast die
eindeloze nachten in het lager, wanneer ik star voor me uit, als met verdroogde ogen,
in het duister lag te staren, terwijl ik er naast mij één als een kind om zijn vrouw of
zijn moeder hoorde kreunen en ik me met de pijnkramp om het hart voorstelde, dat
ik me Euridikes gelaat niet meer herinneren kon? Maar toch, - ik heb de hel gezien,
ofschoon ik er levend uit teruggekeerd ben, levend omdat ik leven wilde om hààr
weer te vinden -, om bij haar te gaan sterven, dacht ik op het einde, toen we onder
de geselslagen en het gepriem van bajonetten de dorre lijken onzer lotgenoten als
strobussels naar de kuilen kruiden...
Drie weken na de godendeemstering van Berlijn en de laattijdige operette van
Flensburg ben ik weer thuisgekomen. Vijf maand heeft het geduurd vóór de dokter
mij nagenoeg hersteld verklaarde. Wonder boven wonder bleken mijn longen
onaangetast.
Dank zij de relaties van mijn vader op Buitenlandse Zaken en Landsverdediging
heb ik een paspoort gekregen en zelfs een plaatsje in een Engelse bommenwerper,
die een gezelschap van hogere officieren en ministerieele ambtenaren naar
Kopenhagen transporteerde. Ik heb de Oeresund weergezien en Malmö, thans onder
de sneeuw, want December was haast voorbij. Eén nacht bleef ik te Stockholm, waar
de portier van het ‘Grand Hôtel’ me nog herkende en een wijl zijn statige waardigheid
liet vlotten, om me als een oud vriend te begroeten.
Daags vóór Kerstmis stapte ik in het kleine besneeuwde station van Rättvik uit de
Dalarna-express. Het was omstreeks drieën, doch reeds volop nacht, met alleen boven
het nabije Siljanmeer een heel verre gloed, - misschien wel van het noorderlicht
afkomstig, dacht ik bij me zelf. De kruier op het perron wees me de weg naar de
kerk: ik had slechts almaardoor het schoongeveegde pad langs het meer te volgen.
Eéns aan de landelijke witte kerk wist ik, dat ik links
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de weg naar de heuvelen moest inslaan en een eind verder aan mijn rechterhand een
oud landhuis zou vinden.
- Het huis van Euridike... zei ik luidop tot de grote stilte en ik beefde, terwijl mijn
hart tot hoog in mijn keel bonsde.
Het was een nacht als geslepen kristal en in de fonkelende sneeuw stonden de
roerloze dennen als afgeronde meerschuimen pyramiden op de Kerstnacht te wachten.
Eéns werd de rust verbroken door een groep jongelui, die met de ski's op de schouder
opgewekt pratend voorbijstapten en me beminnelijk groetten, een twede maal door
kindergezang achter de verlichte ruiten van een kleine school, waar ik de kaarsen
van de Kerstboom zag flakkeren in een kringend nimbus van engelenhaar.
Eer ik het goed wist, stond ik vóór het huis.
Ik voelde me thans wonderrustig, of ik de doem van vijf jaren leed en verterend
verlangen voorgoed van me had afgeschud. Een laatste maal keek ik naar de sterren,
waarop ik in de eenzaamheid zo vaak mijn weemoed had verdroomd in eindeloze
nachten zonder verlossende morgen. Toen klopte ik aan, - driemaal, als een
afgesproken mystiek teken. Het was een oud man, die de deur opende en rijzig en
grijs in de klaarte van het portaaltje vóór me stond. Ik zei in het Engels en mijn stem
klonk rustig:
- Ik ben Christiaan Terborgh.
Een wijl was het stil, een diepe, ernstige stilte, stil als die uitgelezen Skandinaafse
avond. Toen antwoordde hij even rustig en zonder merkbare blijk van verrassing:
- Wij hebben je verwacht. Wees welkom in ons huis. Mijn vrouw zal gelukkig
zijn je te zien.
Na deze woorden wist ik genoeg.
Haar moeder heb ik dadelijk herkend. Zij heeft me als mijn eigen moeder gekust
en mijn haren gestreeld. Ze herhaalde het me:
- Welkom in ons huis...
Ik keek dromerig en met vochtige ogen om me heen in de archaïsche huiskamer
met Laplandse weefsels aan de wand en de hoge ingebouwde kachel in gleistegels
en trok langzaam mijn overjas uit, verwonderd ook hier de Kerstboom te zien.
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- Ach ja, zei de grijze mevrouw Hellström, we hebben weer de Kerstboom op zijn
oude plaats gezet, net als toen ons meisje nog bij ons was, weet je, alles is hetzelfde,
alsof ze straks heel gewoon zal binnenkomen en met jou samen in hetzelfde boek
zou gaan lezen... Iedere maal herhaalde zij het: ‘Volgend jaar met Kerstmis zal hij
bij ons zijn...’
En toen moest ik het lange, droevige verhaal aanhoren: haar thuiskomst, lang
geleden, het geluk om haar liefde en de pijn om het verlies, haar vreugde om mijn
brieven en haar antwoorden in den beginne, later haar angst, toen de grijze zondvloed
ons land had overstroomd en elke verbinding onmogelijk werd... Dan het bericht van
haar oom, ambtenaar aan de Zweedse ambassade te Bern, die in de lijsten van het
Rode Kruis mijn naam onder de gevangenen van Stalag L 937 in Oost-Pruisen had
ontdekt, haar vruchteloze pogingen mij opnieuw te schrijven, de immer terugkerende
eigen brieven... Veel later, toen de Duitse ineenstorting naderde, haar besluit niet
langer passief te blijven, terwijl ik... Haar avontuurlijke overtocht van de grens met
enkele jonge Rode-Kruiszusters in de vallei van de Osterdaläven, om mee met de
ondergrondse Noorse troepen de strijd tegen mijn beulen te voeren... Ten slotte, als
een donderslag, het fatale nieuws van Euridikes dood. Onder de linkerborst getroffen
door een verdwaalde kogel, terwijl ze in het struikgewas een achtergelaten gekwetste
uit haar veldfles te drinken gaf...
Ik heb lang en stil zitten wenen, terwijl de hand van mevrouw Hellström moederlijk
mijn haren streelde en daarbij héél langzaam een onzeglijke rust me doorstroomde.
Toen ik opkeek stak de grijsaard de kaarsen in het sparregroen aan. Tot mijn verbazing
bemerkte ik, dat de tafel, reeds gereed bij mijn binnentreden, voor drieën gedekt was.

VI
Die nacht vergezelde ik Anna-Lenah's ouders naar de Kerstmis.
Op de kleine dodenakker ben ik echter eerst met haar
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vader en haar moeder bij de glans der voorbijzwevende lantarens op haar graf in de
sneeuw geknield en heb met hen gebeden. Het was de eerste maal dat ik bad en uit
onwetendheid, deed ik het op mijn manier: ‘God, die leven en dood regeert, schenk
Euridike de eeuwige slaap of het eeuwige bestaan, want zij was zuiver en wij hadden
elkander lief...’ En als een kleine jongen schreef ik met de vinger haar naam in de
sneeuw op de koude steen: Euridike...
Na de plechtigheid, - de kerk was wit, hoog en koel, zonder enige versiersel, doch
wemelend van de bonte kleuren der ouderwetse klederdrachten in het trillend
kaarslicht -, begaven wij ons naar de oudstijlse woning van de dominee, vlakbij, om
hem een zalig Kerstmis te wensen. Toen de anderen in een zacht gesprek gewikkeld
geraakten en de gastvrouw hete punch en gebak opdiende, wandelde ik dromerig en
vol van zware herinneringen door het gezellig grote vertrek met zijn rose gekalkte
muren en zijn balken zoldering, dat wel een klein folkloristisch museum leek, vol
kleurige handgeweven kleedjes uit het hoge noorden, kunstig glaswerk en naïeve
historische prenten in de warme aardetinten van Egyptische hiërogliefenmanuscripten.
Plots bleef ik als aan de grond genageld staan voor een kleine miniatuur in zware
ebbenhouten omlijsting, ingelegd met vergeeld ivoor. Eerst meende ik, dat het slechts
inbeelding van me was, doch toen ik naderbij kwam zag ik, dat ik me niet vergissen
kón. Het medaillon stelde een jonge vrouw in buste voor met zilverblond haar, waarin
ik duidelijk de verloren bruid herkende, zoals ik haar in de oudstijlse avondjurk in
vieux-rose bij ons bezoek aan de ‘Nordiska Kompaniet’, jaren geleden, even gezien
had. Er was geen twijfel mogelijk, het kon geen waanvoorstelling van me zijn! Ik
moest heel diep ademen om mijn zelfbeheersing te bewaren, - een heftige ontroering
heeft steeds een fysische weerslag op mijn lichaam. Op dat zelfde ogenblik voelde
ik de hand van de dominee op mijn schouder rusten. Het vroeg een opperste
inspanning van me, om niets van mijn verwarring te laten blijken en heel eenvoudig
te vragen, wie het portret verbeeldde.
- Ach, glimlachte de geestelijke bescheiden, ik heb het maar gekocht omdat ik het
persoonlijk wel aardig vond, zie

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

798
je. Het is bovendien authentiek en wel een paar honderd jaar oud. Of het enige
artistieke waarde bezit, kan ik moeilijk beoordelen. Maar het greep me aan door zijn
waarachtige teerheid en er is bovendien een wonderlijke legende aan verbonden...
Even was het stil, terwijl hij zijn sigaar aanrookte en daarna een stofpluisje van
de omlijsting veegde.
- Er bestaan in de streek veel varianten, vervolgde hij, die alle doorgaan als de
beeltenis van het meisje van Falun... Heb je ooit die wonderlijke legende gehoord?
Ik knikte bevestigend en dronk met één teug mijn glas tot op de bodem leeg om
mijn emotie te verbergen. De voet rinkelde toen ik het op de bakstenen
schoorsteenmantel neerzette, zo beefde mijn hand.
Toen wist ik me héél langzaam vreemd gelukkig worden, als een zieke, die de
nacht gehaald heeft en eindelijk bij dageraad zijn krachten voelt weerkeren.
Wie heeft de lamp op mijn tafel voor het venster opgestoken? Hoe lang reeds zit ik
hier te schrijven? In de haard is het vuur gedoofd en in mijn pijp de asse koud. De
nacht moet reeds ver gevorderd zijn. Verbeeld ik het me slechts, of kleurt de morgen
reeds de roerloze toppen van de sparren, ginds aan de overzijde van de hei?
Het heeft geen belang ten slotte. Straks wordt het toch weer dag, wat er ook
gebeure. Vóór mij ligt het kleine schoolschrift, waarin mijn liefde opnieuw leven en
gestalte gevonden heeft. Ik ben Orfeus, doch ook Pygmalion geweest. Ik voel me
thans geheel rustig. Ik wilde mijn leed wegschrijven, gelijk ik het destijds in het
Stalag zo vaak vruchteloos heb gepoogd. Maar terwijl in mijn dromen haar
onvergetelijke gedaante opnieuw tot werkelijkheid is opengebloesemd, heb ik de
wonderlijke grond van dit alles begrepen. Niets is veranderd in deze kamer, waar ik
mijn gelukkigste jaren gesleten heb, waar ik in geliefkoosde boeken voor de eerste
maal een glimp van het onuitputtelijke wonder der
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vrouw heb ontwaard. Niets is er sedertdien veranderd. Er hangt in de schemer nog
steeds ‘de Maagd en de Kanselier Rolin’. In de bibliotheek staan de vanouds
vertrouwde ruggen, - ook een kleine Engelse bijbel is er bij -, over de antieke eiken
commode hangt de rode Kempische sjaal van mijn overgrootmoeder. Eén tedere
streling over de geelivoren toetsen van het klavier, en weer ontbloeit ‘La fille aux
cheveux de lin’ als een wonder aan de stilte. Niets is er veranderd.
En ook in mij zal alles blijven zoals het is. Zonder wanhoop kan ik weer haar
brieven van weleer herlezen: ‘Mijn liefste, soms lig ik halve nachten wakker bij de
gedachte, dat wij elkaar nimmer zullen weerzien... Vergeef het me. En toch, wàt zou
ons nog scheiden in deze wereld? De tijd? De afstand? De dood?... Ik kan het niet
geloven. Er schuilt een wonderlijke voorbestemming in ons lot, mijn liefste, sterker
dan scheiding en dood. Sedert alle tijd hebben wij elkaar liefgehad, wij beiden zijn
slechts de stoffelijke verschijningsvorm van een liefde, die reeds rijp bij onze geboorte
was en zelfs voortbloeien zal, wanneer ééns... Zij is bestendig als de wereld zelve,
onaantastbaar voor tijd en eeuwigheid, mijn geliefde...’
Mijn liefde is niet dood. De droom zal niet sterven. Zo is alles goed. En als mijn
liefde niet dood is, kan ook Euridike het niet zijn, want beiden zijn oorzaak en gevolg,
einde en begin. Ik zal haar trouw blijven. Ik voel me weer gelukkig, zo gelukkig als
die avond op Skansen, toen de hemel glansde als een zeldzaam edelgesteente. Nu ik
weet, dat ik haar diep genoeg heb liefgehad en nog steeds hèb, weet ik ook, dat ze
mij ééns opnieuw zal verschijnen, niet in droom of stofontheven bespiegeling, doch
als het argeloze jonge meisje van eertijds, héél onverwachts in de kromming van de
weg, die naar het dorp leidt, de handen vol veldbloemen. Of wie weet, op een
regenachtige najaarsnamiddag in de stad, als achter de winkelruiten vroegtijdig de
lichten branden en de regen door de straten ruist...
Het leed is niet vruchteloos geleden. Sedert altijd zijn wij elkaar voorbestemd. Nu
mag de nieuwe morgen komen. Dies zeg ik amen.
HUBERT LAMPO.
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De droom van Gotland
Je vais divaguer sérieusement.
Paul Valéry.
Het eiland waar wij heen zouden varen, - dat, in vervlogen eeuwen, in den dag boven
water stond maar 's nachts onderdook -, heette Gotland en de boot die er ons uit
Stockholm heen zou brengen, heette eveneens Gotland. Het was een kleine, gewone
boot met witte superstructuur en veel glanzend koper. Het binnenwerk was van
mahoniehout, alles keurig en zindelijk. De hutten waren zéér smal; als je je stokkestijf
hield kon je er zonder moeite in en uit. Verder kon je je makkelijk uitstrekken op
een eng leger, maar het uit- en aankleeden vergde bij dit gebrek aan ruimte, eenige
habiliteit, al ontbrak er in de hut geen knop, zooals ‘pas un bouton’ aan het Fransche
leger, vooraleer het te Sedan werd verslagen. Wie subtiel was, kon zich wasschen,
zich scheren; zijn schoenen aantrekken, nog half in slaap op den rand van het smalle
bedje gezeten. Maar buiten den eisch, dat je je turnoefeningen zoudt herinneren, was
de hut een en al comfort.
Stockholm doet het heel bijzonder. In plaats dat je, zooals te Antwerpen of
‘anywhere in the world’ (voor zoover ik haar ken, wel te verstaan) met een taxi of
een burgerlijk trammetje de kade bereikt, waar de boot gemeerd ligt, brengt je te
Stockholm de trein, en een beste trein (want in Zweden is alles prima, ongeschonden
en een object van

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

801
weelde) aan den voet, zal ik maar zeggen, van de boot. Die boot vertrekt 's nachts,
maar dat merkt je niet als je niet op je horloge kijkt, want de Noordsche nachten zijn
even helder als de dagen (Vondel niet te na gesproken). Het gevolg van dit gebrek
aan uren duisternis, is dan ook dat de Zweedsche lui, die amoureus zijn aangelegd,
zelfs in het volle van den dag van hun opgewonden of teedere zielsgesteldheid doen
blijken - en waarom niet? Want de dag, als hij niet van den nacht kan worden
onderscheiden, kan dan ook gelden als nacht. Maar hoe leelijk het amoureuse spel
in 't licht der zon! Zelfs Zeus, de heerscher, wanneer hij als gouden regen neêrdaalde
naar den zachten schoot van Danaë, 't was avond als het gebeurde, en Selene blonk
in 't zuiver blauw der vere hemelen. Ergens speelde een herder de fluit, opdat zijn
verspreid bestiaal met hem naar 't lampenvolle dorp terug zou keeren...
Goed en wel, toen we, een twintigtal letterkundige heeren en dames, ons in onze
hutten - elk in de zijne - hadden geïnstalleerd en weêr op het dek waren opgedoken
om het plezierig gewoel van elk vertrek naar andere streken met den lijve bij te
wonen, overdonderde mij, die daar eenzaam dwaalde, den blik naar den verren,
grijzen horizont gekeerd, een helsch muziek. De boot gleed door het grauwe water.
Op de voorplecht was een geüniformde muziekkapel opgesteld: de lucht daverde
van muzikale geluiden. O, mijn herder en het zuivere fluiten van een syrinx door de
honiggeurende lucht. O mij, das Land der Griechen mit der Sele suchend!... Aan de
uniform leek het een Heilsleger-muziekkorps. Ik was al bereid tot het offer van een
kroon. Maar niemand kwam met een bus. Ik vond het vreemd. Want vóór men een
vergissing wil erkennen, vindt men het geval vreemd. De muzikanten, zag ik later,
droegen op hun pet een gouden opschrift, precies als de Heilslegermuzikanten, doch
het was Zweedsch, en wat het opschrift dus eigenlijk beteekende, weet ik niet.
Trouwens van geen belang, want het muziekgedaver had opgehouden, alleen het
stampen der motoren vulde den nacht van geluid, en ik ging naar kooi. Ik voelde me
eenigszins mistroostig, alsof ik iets had verwacht dat ten slotte niet was verschenen.
Alleen-zijn in de eenzaamheid, met zijn eigen rijke leven aan verbeelden en
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overpeinzen, is een zeldzaam aardsch geluk. Maar als men, wie weet waarom, wat
liefde om zich heen verlangt, met een verlangen dat allengerhand een schrijnende
behoefte, een gekwetst-zijn-van binnen wordt, en van zulke liefde kan geen sprake
zijn, dan is eenzaamheid de laatste, grauwe pleisterplaats vóór den dood. In de hut,
op het ander bed, lag een oude koffer, veel gebruikt; en op dien koffer een groot dik
boek in zwarten kartonnen band. Ik meende: de Bijbel. En hoorde me mompelen:
‘God weet, wellicht een Jood!’ Niet dat me dit afschrikken kon - als hij maar geen
baard had als Methusalem en geen krullende haarlok langs elke wang - maar nooit
had ik een Jood als kamergenoot op een boot; en de eventualiteit vond ik vreemd.
Maar toen die kamergenoot verscheen leek het een zeer sportieve jonge man, die
daar in een parlavit spiernaakt stond, en reeds onder de dekens was verdwenen
vooraleer ik wat meer van zijn naaktheid had beschouwd dan zijn jogenskop, twee
breede schouders, en de flinke spieren van één arm. 's Ochtends was ik al lang de
gaten uit toen hij, na wat snorken, ontwaakte, en door de verre patrijs, den nieuwen
dag aanschouwde.
Laat kon het niet zijn, want de boot kwam heel vroeg in den morgen te Visby aan,
de hoofdstad van Gotland, een kleine havenstad, met sterke ringmuren, uit lang
verleden tijd. Uit den tijd der Vikings, van wie mij, uit mijn studiejaren bekend zijn
de lange kromme snekken, welke al de zeeën van het Noordelijk Europeesch continent
afvoeren, op het platteland de kerken, de abdijen, de kloosters, de steden en dorpen
verwoestten, en de vrouwen schoffeerden en ontvoerden, erger en brutaler dan de
Romeinen deden met de Sabijnsche maagden, onder wie ook vestalen waren.
Helaas. Want wie een vestale verkrachtte verdiende den dood. Wie een andere
maagd verkrachtte liep, indien hij iets opliep, een mindere straf op. Men vraagt zich
af waarom? Hephaistos, Heraklès, Zeus, Vulcanus, Mercurius, Jupiter, het onderscheid
tusschen vestaalsche en civiele maagd liet hen koud; en een lófzang alleen was de
sanctie, die de geschiedenis over hun baldadigheden heeft uitgesproken...
Maar Visby is een heerlijk stadje. Van de boot stapt men, als het ware direct af te
midden van de bebouwde kom;

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

803
en ik kan me waarlijk niet herinneren of er een aanlegkade was, zoo rustiek leek dat
alles. Visby lijkt verder op een dorp in de Ardennen: een enkele straatweg klimt
langs de helling van den rotsachtigen heuvel, waarop de stadswoningen zijn verspreid.
De weg is krom; en ginder verder, waar hij klimmende zwenkt, lijkt een pleintje te
bestaan, waarop nog een paar straten uitloopen. Langsheen die straten verrijzen
woningen, heelemaal niet hoog, met witten of rosen gevel, en ook geen groote
vensters. Fruit- en groentenwinkeltjes, een klein bazartje, een paar andere winkels,
een paar woninkjes van ambachtslieden, een of twee particuliere huisjes, een paar
kleine café's, een apotheek, eigenaardig van stijl, waarvan de gevel met klimop is
bedekt; daar moet ook ergens de burgemeester wonen, maar waar weet ik niet meer;
en daar staat, het grootste gebouw van Visby, het Museum...
Een autocar zwolg ons echter allen op; en we reden blijmoedig naar ons hotel, niet
te Visby zelf, maar op enkele kilometers van de stad vandaan, te Snäckgärdsbaden,
een badplaatsje dus, heel aardig gelegen op een rotsvlakte, heel dicht bij het zeestrand.
Een uitgebreid gebouw, zonder verdiepingen, met kleine kleurige kamertjes, met
uitzicht, langs den eenen kant van het gebouw, op het rotsachtige strand en de grauwe
oneindigheid van de Baltische zee, langs den anderen kant op een parkje met rotsen,
heesters en bloemperken, kunstmatig op de vlakte aangebracht. Een hotel om er heel
gezellig een paar weken in door te brengen, met je vrouw of je vriendin, genoeglijk,
gemakkelijk, ongegeneerd, - zoo buiten het klasieke gewoel der steden. Geen zand,
geen eb en vloed, precies zooals te Menton of te Roquebrune of Cap Martin; maar
geen azuurblauwe zee, slechts grijsgrauw water tot ginder heel ver aan den horizont.
Een zwemkom met ongelooflijk zuiver-blauw water en, daarom heen, uitgelezen
struiken, heesters en hooge bloemen. En de rotsenlijn op den rand der zee... Er vlogen
heel veel zeemeeuwen. De blauwvoet scheerde hier vrij en vrank door de lucht... O
Vlaanderland...
Het was heerlijk, zoo maar te luieren in een oranje-gelen, grauwgestreepten
strandzetel, tusschen het azuren zwemdokwater en de grauwe, wit-beschuimde zee.
De zon was niet zóó
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fel. De struiken bloeiden en geurden. Insecten bromden. Zalig was dit ochtenduur,
naar den middag toe. Een jonge dame, een rijzige gestalte, met een enkelen witten
draad in 't bruine golvende haarkapsel, de oogen gesloten, rustte in den gestreepten
vouwstoel uit: de zeer lichte ivoorkleur van het gelaat, rose-getint de konen, was als
een wijdingvolle camée in den stillen gloed van de uchtendzon. Ontzettende indruk,
als het taedium vitae je dan plotseling heeft te pakken, en je meteen 't gevoel hebt
dat, hoe vol je leven zij, hoe druk je bezigheden, hoe diep je herinneringen, er toch
nog wàt is dat je mist, dat je steeds missen zult, dat jou totaal ontbeert. Ik zat daar
anders zoo rustig! Doch daar priemt dat gemis, 't gevoel van die naamlooze ontbering,
opeens tot je bewustheid door. Het is of een insect je ongezien had gestoken; of iets,
in 't diepste van je wezen, éven schroeit; of je dreigt het noodlot; maar van waar uit,
o God? En waarom? En over u komt dan, ondanks de zalige rust van den zonnedag,
het ontzettende gevoelen dat het echte, groote geluk van je leven, hoe vele gelukkige
dagen je ook hebt gekend, daar echt voor uw deur staat, er een korte stonde op je zal
wachten, en dan, zonder meer, verder zal gaan. Arme man, als je het grootste geluk
mist, wat heb je dan in je leven wel gehad? En dàt geluk noem je het grootste, niet
omdat je in staat bent te vergelijken, maar omdat je leven ten einde loopt, en in je
hart een onverwacht gevoel van onvoldaanheid knaagt, dit taedium vitae ten spijt.
Ongezien gestoken door een insect, en gekwetst van binnen! Een wonde, waarvoor
geen oorzaak is op te geven, maar die af en toe zuur aandoet, en schroeit. En die,
mocht gij er niet aan denken, allengerhand zou genezen; want zij schroeit pas als gij
er aandacht aan schenkt; en zij schroeit te feller wanneer gij er éven aan denkt, en
dan aan het piekeren gaat!...
De jonge dame ontsloot de oogen, die zacht waren en blauw-groen, met een
licht-bruine halo; en zwarte wenkbrauwen. Als elke vrouw, die in de warme koestering
van de zon een tijdje heeft gesluimerd, lag om haar lippen een verrukkenden glimlach,
als weêr het verrijzen van een morgenstond. En van dien onbestemden glimlach
kreeg ik mijn deel.
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Ariël stond recht en liep over het grasveld, nu langsheen een smallen wegel die
kronkelend klom naar een rotsachtigen heuvel, binnen het park van het hotel. Er
groeiden hier en daar wat pijnboomen en al een steeneik, maar ook allerhande
struikgewas, waaronder heesters in bloei. Goudbruine bloemetjes, en nu en dan een
witte bloesemtros. De kronkelende weg steeg langzamerhand, hield dan plotsling
op. Ariël schreed verder over rotsblokken naar een bank op de helling van de rots,
tusschen enkele waaierpijnboomen, en struiken met goud-bruine bloemen, waar de
bijen om zoemden... Het was hem, of die jonge dame met hem was meêgekomen.
‘Kijk eens’, zei een stem in mij tot me zelf, toen ik daar onder de pijnboomkruin
op de rustbank zat, het oog gericht naar de oneindigheid van de grauw-groene zee;
‘kijk eens, vriend, ik vind het heerlijk dat je meent dat je het hoogste geluk nog hebt
te verwachten; maar je bent een argeloos schepsel Gods, een lam, een haas, een
dwaas, een vogel voor de kat...’ - ‘Wat, een vogel voor de kat?’ kwam iets in mij in
opstand. - ‘Ja, zeker, en waarom jij niet?’ vervolgde die eerste stem in mij. ‘Een
vogel voor de kat zekerlijk, als je gelooft dat dit hoogste geluk, hoe je 't ook begeert,
ooit komt.’ - Waarom niet komen?’ weêrvoer ik opstandig. ‘Het staat toch voor de
deur, ik hoef toch alleen de hand uit te steken.’ - ‘Juist’, spotte nu weêr de eerste
stem ‘alleen uit te steken, maar je hand is lam!’ ‘Mijn hand lam?’... Ik begreep niet,
want mijn hand is niet lam, heelemaal niet lam.
Ik voelde de warmte van het hout van de bank, waarop de zon den heelen morgen
stil had geschenen, en die warmte deed mij weldadig aan. Ik had wel willen blijven
zitten. Waarom weggaan, waarom veranderen? Ik zat hier toch immers goed. - ‘Zou
ik hier niet kunnen wachten op dat hoogste geluk, dat komen moet! - Dwaas, dat niet
komen zal! - waarvoor ik alles wat ik toonbaars heb, alles wat ik mijn bezit mag
noemen, prijs zou willen geven. Tabula rasa? Ja, tabula rasa, van meet aan...
Inderdaad, eerst de puinen geruimd, want op puinen kan je geen eigen woning
bouwen.’
Ik keek juist naar de zee. Een twintigtal meeuwen vlogen
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over den waterspiegel heen en weer in sierlijke bochten. Waarom leef je met je hart
en niet met je oogen alleen? Ik had het gevoel: ‘Man, concludeer nu maar’. En 'k zei,
de meeuwen in hun vlucht volgende: ‘'t Kan inderdaad niet anders: wil ik iets nieuws
en schoons bouwen, mijn groote geluk, éérst de puinen geruimd, op puinen kàn geen
eigen woning gebouwd’. Ik herhaalde slechts, verstrooid door die meeuwenvlucht,
wat ik in mijn dieper wezen reeds voor een ontegenzeggelijke waarheid hield, wat
in mijn hart onuitgesproken al stond geschreven. Maar ik zei het thans als het ware
luid-op, in den stillen bloei van het zonneweer. Ik sprak nu luid-op!
Wie antwoordde? Kwam het niet uit Ibsen?
- ‘Als je je inderdaad een nieuwe woning wilt bouwen, aarzel niet, ruim de puinen,
puinen hebben geen recht op bestaan.’
En ik zei, ook uit Ibsen:
- ‘Goed, en zal jij die woning samen met mij bouwen, met je eigen handen? Ik
kan het niet zonder jou.’
Hoe gek; het gonzen van de insecten hield eensklaps op. Heinde en ver, de diepe
stilte. Hart, nu je 't uitspreekt, hoe voede jij je getroffenl!... Mijn blik dwaalde, dààrom
gewis, onverschillig doende, af. Ik bekeek het bloeien van twee struiken, die stonden
naast elkaêr. Groen loover, maar bruingouden bloesems... Ik was het die opstond,
en zei: het is tijd voor de lunch.
Monsieur Y*** de C***, Fransch auteur ‘de romans d'amour’ - zoo heeft hij zich
aan mij voorgesteld - had zijn mooie overjas, zijn paraplu, zijn Alpenberet reeds op
den kapstok gehangen, en ging, rijzig en recht als een stok, naar de eetzaal toe. Marcel
C*** zat er al: bolrond gelaat, teint de lys et de roses, en zijn kastanjebruin
kroezelhaar; heel en al hartelijkheid, oprechtheid. Op drie plaatsen van hem af was
Monsieur de C*** gaan zitten die, zelfvoldaan, over de wit gedekte tafel keek, recht
op zijn stoel gezeten. Iets militairs. Ik nam plaats naast Marcel. En een charmante
jonge dame - jonge dames die tot mijn vriendenkring
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behooren, zijn altijd bizonder charmant, - kwam zich bij onzen kring vervoegen, riep
ons reeds uit de verte toe; maar hoe ik haar beklaag: ze moest zich te vreden stellen
met de plaats tusschen mij en den minzamen heer Y*** de C***. Drie of vier woorden
heb ik onder de lunch met mijn buurvrouw gewisseld, wat, mijn gewoonte indachtig,
wel iets is, maar toch minder dan wat zou zijn geschied, indien niet de heer de C***
zoo'n innemende causeur geweest was, rijk aan complimenteuze woorden. Ik zei tot
me zelf: ‘Tot het einde van je leven, mijn beste T.V.B., zal je leeren, hoe men met
vrouwen, die lief zijn, om moet gaan. Want met de andere weet je, helaas, maar al
te goed hoe je je aanstelt. Je spreekt geen woord. Je hadt niet een boek in de reeks
ursa minor, maar in de reeks ursa major moeten uitgeven, althans indien het
spreekwoord waarheid spreekt dat ons voorhoudt dat soort zoekt soort. Leer nu van
dien Franschman, hoe je je moet gedragen als je een Vlaamsche gentleman bent, wat
Jan Boon zelf erkent dat je bent.’ Het was wel een alleenspraak dat ik met me zelf
hield, maar ik antwoordde niettemin, meesmuilend: ‘Van dien Franschman leeren?
God beware me, ik schrijf toch geen romans d'amour!’. Maar juist interpelleerde me
de heer Y*** de C***, het elegante hoofd haast op zijn bord, een glimlach om de
lippen. ‘Monsieur’, zei hij, ‘ik had het juist met “notre gentille voisine” over den
roman d'amour. Wat denkt u er over?’ Ik wedervoer, met het hoofd ook al dicht bij
de tafel: ‘Niets bizonders, het is trouwens niet mijn specialiteit. Maar als ze heel
goed zijn, denk ik er niet kwaad over, en als ze zeer slecht zijn, ben ik in den hoogsten
hemel.’ Monsieur de C*** sprak: ‘Oh, mais que c'est gentil, je vous en prie,
expliquez-moi ça’. Ik zei, het hoofd steeds vlak bij het tafelvlak - hij trouwens ook
- ‘Als de roman zeer goed is, zeg ik er geen kwaad van, omdat hij dan toch goed is,
en ik een eerlijk man, een honneste homme à la Brantôme ben; en als hij slecht is
jubel ik omdat ik er heel wat kwaad kan van zeggen, want, zei ik koeltjes, ‘après
tout, je méprise le roman d'amour’. ‘Oh, que c'est gentil, que c'est intéressant’, zong
de Fransche romancier mij toe, het hoofd naast zijn witte bord. ‘Et pourquoi cela?’
Ik meende hem toe te voegen, dat men in Frankrijk ‘fait des romans d'amour’, doch
overal
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elders, en vooral in Vlaanderen, ja, het woordje ‘romans’ veeleer overslaat... toen
C*** me op den schouder tikte en met zijn melodieuze stem vroeg: ‘Wat wil die
kinkel van je?’ Ik hief het hoofd en was te wege hem te antwoorden, maar wàt weet
ik niet meer, toen ik een heel zachte drukking tegen mijn anderen schouder voelde,
en, iets ontroerd, een hand en een arm waarnam, die schoof tusschen mij en mijn
buurvrouw en ik een wit bord op de tafel terecht zag komen, vlak vóór mij. Niets...
Er werd opgediend.
Er is niets ter wereld dat u zulk een gevoel van reinheid en zindelijkheid geeft dan,
in een zonnig verlicht zomerlokaal, een groote lange tafel met sneeuwwit tafelkleed,
tallooze blanke borden en zilverig gerei naast elkaêr en hier en daar een vaas met
kleurenrijke bloemen. En ik zei, goedgestemd ‘smakelijk’ tot Marcel, dien ik mijn
leven lang een antwoord schuldig zal blijven, - maar ja, wat wilde die Franschman
nu van mij? Chi lo sa, ach, die ijle Fransche conversatietoon. Het eenvoudige maal
was keurig, goed van smaak, 't viel erg mee.. Voorafgegaan door een paar glaasjes
aquavit, voortreffelijken nationalen drank, besloten met koffie en aquavit, in matige
hoeveelheid. De Heer Y*** de C*** dronk wijn noch likeur. Geheelonthouder! Ik
vond het erg miselijk. ‘Een roman d'amour is toch wat anders... Wat denkt gij er van,
Marcel C***, die een dichter zijt, en dus ter zake tegelijkertijd objectief en bevoegd.
Want gij hebt ook een mooie stem, men kijkt ook naar u op, en misschien kent ge
zelfs het glorievolle lied:
L'amour, c'est le soleil.

Maar ook ‘enfant de bohême’, Marcel C***!
We keerden naar Visby terug. Het stadje is nog driekwart ingesloten door breede
rotssteenen wallen, met uitkijktorens, wachthuizen, hier en daar slechts iets
bouwvallig. Een paar zware steenen poorten. Binnen haar omheining, de ruïnes van
elf kerken. De ruïne van een kerk is schooner en verhevener dan een kerk in volle
ornaat. Een kerk, alleen bestaande uit eenige bouwvallige muren, met enkele bogen,
vele pilaren, zonder altaar, zonder oksaal, en zonder bim-
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bammende klokken, heeft de grootschheid van de kalme, ongestoorde eeuwigheid.
Want niets is eeuwig dat niet een ruïne is. Zoo de Sita-Karinkerk, de St Laurencekerk.
Mij trof bizonder het steenen kruis, met vier gelijke armen in één band gevat, dat
zoo maar eenzaam op een voetstuk zich verheft, door enkele boomen omringd, - te
midden van een groene weide: het is, lange jaren geleden, opgericht ter nagedachtenis
van een groot aantal Gotlandsche boeren, die hier in 1361 sneuvelden in een gevecht
met de legerbenden van koning Waldemar van Denemarken, die het eiland had
overvallen. Waarom nu precies, weet ik niet: maar het Latijnsche kruis met de
ongelijke armen en den langen paal, die wij in onze gewesten steeds ontmoeten, stuit
me tegen de borst. Ik kan er maar geen beteekenis aan geven, ik vind het vulgair.
Het Grieksch kruis met zware breede armen, in één band ingesloten, geeft mij
integendeel een gevoel van hoogen adel, van grootschheid. Waldemarskorset, het
eenzame kruis op de groote weide, waaronder 900 dappere vrijheidshelden rusten,
heb ik lang bekeken met een zeker onverwacht gevoel van vereering. Ik roep het in
mij op als het edel gedenkteeken voor een edel offer. Want geen enkele boer ontsnapte
aan den dood.
In het kleine museum te Visby hebben enkele herinneringen aan de Vikings me
getroffen. Daaronder, in de eerste plaats, een merkwaardige steen, van een
eigenaardigen vorm, die leek op het patroon van een kleed, - wel terre à terre mijn
verbeelding! - waarop, als op een Egyptischen doodensteen, een gansch verhaal stond
geteekend. Hoe het verhaal luidde, weet ik niet, maar de teekeningen vertelden zonder
twijfel van een overwinning, door de Vikings, varend in hun kromme snekken, op
den vijand behaald. Het onderste stuk gaf een Noorsche boot te zien, met
wijdopengeslagen zeil, vol krijgslui... Van zulken ‘beeldsteen’ (Bildsten is de
Zweedsche term) ken ik de weerga niet. En het deed Egyptisch aan...
's Avonds werd in het hotel te Snäckgärdbaden, na het avondmaal, gedanst: er
waren enkele gasten en pensionnaires bij gekomen, onder wie een drietal mooie
Zweedsche vrouwen, zeer blond of zeer donker haar, welgemaakt van vormen, en
lang niet zoo graatmager. De jonge Zweedsche
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studentinnen die al deze dagen reeds voor ons hebben gezorgd, hadden een avondkleed
aangetrokken! Heel aardig was de blonde Ann Mari met haar teint van honig en rozen
en haar blauwe oogen. Omringd van een zwerm Zweedsche studenten trokken zij
vroolijk voorbij, naar de danszaal toe. Wij zaten als op een balcon. Voor 't eerst sedert
den oorlog zag ik nu een danspartij. Het kwam me vreemd voor, al waren de dansen
vrij sober en al deden de dansers niet gek - gelijk na den eersten oorlog, toen plotseling
een ergerlijke danswoede losbrak. Thans leek het een familie-danspartijtje. Marcel
C***, het gelaat vol vuur en vlam, deed dapper mee. Ik dacht zoo waar aan een paar
verzen, die ik wel graag eens zou schrijven. Ik dronk intusschen een groen likeurtje,
niet onaardig van smaak, omdat aquavit niet was te krijgen. En ik houd weinig van
al die bieren.
In een reeds ouderwetsche car, werden de Fransch-sprekende, in een anderen, even
on-nieuwen wagen, de Engelschsprekende gasten opgeladen; wij kozen dan maar 't
Fransche gezelschap. We zouden een uitstapje doen naar 't Zuidelijk gedeelte van
het eiland.
De heer Y*** de C***, met zijn modieuze overjas, zijn modieuze paraplu, zijn
beret alpin (ik draag er gaarne zelf een, maar niet om er vestimentair eleganter uit te
zien) was van de partij, hij was mijn naaste buurman zelfs, na me mondain te hebben
gevraagd, of hij ‘ne me gênait pas’. Allerminst, zei ik minzaam. Althans uiterlijk
minzaam. Van de antieke levenskunst ken ik gewis enkele regels, die ik bij
gelegenheid dan wel toepas. Maar innerlijk voelde ik wrevel. ‘Langer dan vijf minuten
houd ik het niet uit’, dacht ik. Maar tevens wist ik het: ‘Door schuchterheid hoffelijk
als je bent, ben je tot je ziek wordt aan dit gezelschap gebonden’. Bitter,
wrevelig-hoffelijk... Wat beteekent de C*** als schrijver, had ik aan de Fransche
collega's gevraagd. Hij is een soort hoofdambtenaar, maître des requêtes (of zo wat)
bij de Cour des Comptes te Parijs, - het wapen van die heeren is een paraplu, dien
ze steeds bij de kruk aan hun arm dragen, ook als de zon gloeit en
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nog dagen lang gloeien zal -, maar van zijn romans, d'amour of niet d'amour, bijaldien
hij er zou hebben geschreven, ten minste gepubliceerd, kende geen zijner confraters
in de literaire kunst een enkele. Nooit van gehoord. Ik houd wel van het gezelschap
van een goedbespraakten Franschman. Ik luister er graag naar, als hij interesant is
of eenvoudig spreekt van doodgewone zaken. Te meer dat ik me niet hoef in te
spannen; en ik dan gelegenheid heb, me af en toe eens te abstraheeren, en te luisteren
naar mijn eigen stem, die zich even in mijn dieper wezen laat hooren, wanneer iets
me, bewust of onbewust, heeft getroffen. Maar wat onzin deze oud-militaire,
modieuze, zelfgenoegzame Franschman heeft uitgekraamd, het is niet te zeggen, niet
na te vertellen. Er is onzin die je treft, maar ook onzin zóó banaal dat je hersenen al
meteens gaan gelijken - mêmetisme! - op een spons, en al dat geklets maar laten
doorsijpelen, niets meer nalatend in je geheugen dan de spons overhoudt van het
water dat er uit druppelt. Maar dit belet niet dat men ten slotte, alle
beleefdheidsvormen ten spijt, toch kregelig wordt, en niet zonder wat bitsigheid dan
antwoordt op één toevallig aan u gerichte, uiterst beleefde, maar ontzettend banale
vraag of opmerking. ‘N'est-ce pas que...? N'est-ce pas ceci, n'est-ce pas celà...? Ha,
Cambronne alors! klonk het ten slotte in mij. Maar uit eerbied voor de buurdame ah, hoe zijn dames beter bestand tegen al die fadeur; zij hebben, de besten onder
haar, een innerlijk leven, belevenissen, waardoor ze verharden! - sprak ik het woord
niet uit, niet eens in het zachtere Spaansch. Ik kon alleen nog antwoorden, met een
stereotypieken glimlach, die me innerlijk crispeerde. Ah, que c'est joli, ah, que c'est
gentil et ceci et cela!’
Duizenden en duizenden veldbloemen bloeiden op deze weide, met hier en daar
een uitgelezen struik, een heester, een boom. Alles groeide hier in het wild. En het
was een wuivend tapijt met duizenden kleuren, van paars, over rose, blauw, violet,
tot goud en geel, van het eenvoudigste madeliefje tot de diepe orchidee.
‘Kent ge den oorsprong van dien naam?’ vroeg de heer Y*** de C***. ‘Ik zal het
u niet vertellen, vraag het den heer T.V.B.’. ‘Je ne suis pas si savant que ça’, beet ik
af. De gids zei, dat deze grond door den Staat was aan-
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geworven, hij was vroeger kerkeigendom, om als proefveld te dienen. Alles ontstond
en tierde hier natuurlijk en ongedwongen. Een reservaat voor boomen, planten en
bloemen. Thans stonden duizenden en duizenden kleine bloemen in vollen bloei,
tegen het frissche, diepe, dichte groen van het hooge gras.
Elk dorpje, waar we voorbijreden, had zijn eigenaardige kleine kerk, met een
hoogen smallen, vierkantigen toren - smal als een minaret - en de kerkmeubelen, de
donkerharige Christus aan het kruis, waren fel van kleur, Russischbizantijnsch. Ergens
een oud opschrift in runnenschrift. Steeds heldere, kleurige kerkjes en o.m. het
bizonder interessante kerkje te Oja, met een Christi-kruis, waarvan de armen door
veelkleurig beeldhouwwerk verbonden zijn (tafereelen uit de schrift), Fransch
kunstwerk uit de 13e eeuw.
Men heeft den indruk: twintig geloovigen, ten hoogste, per kerkje! Geen drukte
hoegenaamd. Alles kalm en rustig. Verspreid waren trouwens de dorpswoningen,
kleine boerderijen, met af en toe een klein burgershuis. Een groepje van vier of vijf
huizen was al een gedenkwaardigheid. We lunchten eenvoudig maar voortreffelijk
in een landelijk restaurant, het eenige hotel op het platteland in Gotland. De groote
rust van het dorp.
Een pachthof uit de Middeleeuwen, met op- en dependentiën geheel uit op elkaêr
geplaatste rotssteenen opgetrokken; een oerwoning die zwaarmoedig aandoet, donkere
vertrekken, donkere menschen, donkere zeden. Steen. Iets verder, te midden van een
uitgestrekte weide, een houten schuur met hoog spitstoeloopend rieten dak: een
Vikingswoning, met nog overblijfselen van houtskool in de haardsteê, een zwaren
steenen molen om graan tot meel te pletten. In dezelfde buurt, een paar loodsen en
keeten met verdiepingen en trappen en openlucht terassen, uitkijkbalcons: hier komt
te gelegenertijd de plattelandsche bevolking bijeen voor tooneelopvoering of dansfeest.
Een schouwburg bestaat in Gotland niet, slechts enkele kleine bioscopen.
De cars volgden thans het zeestrand. De weg klom langzamerhand. Eeuwig
grijsgrauw is de Baltische zee. En nu de Vikings uitgestorven zijn, en de vaart steeds
de hooge zee kiest, eeuwig verlaten.
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We stapten af en, in verspreide orde, beklommen de steile helling van de rotsen, op
den oever van de eeuwig deinende zee. Het hoogste punt was een soort terras, hoog
boven den zeespiegel, naakt als de palm van een hand. Aan den eenen kant de
grijsgrauwe zee, eenkleurig tot in de oneindigheid; aan den anderen kant, een
eindeloos hellend vlak van rotsblokken en steenen, in de verste verte uitloopend op
enkele diepgroene boomen en, naar men giste, op heldergroen weiland, op frisch en
malsch gras... Tusschen u en dat effen groene streepje aan gindschen einder, niets
dan grauwe en bruine steen. Even een indruk: ‘Als in oeroude tijden...’.
Boven op de rots verscheen een rijzige jonge vrouw. Hard had ze geklommen. De
stille wind sloeg in haar kleeren die als een peplos wuifden. Klimmen verwekt de
verbeelding. Ik keek naar omhoog, en dacht al op eens, - want boven op de rots stond
in al haar lengte die jonge vrouw, en de zee stroomde kalm, grauwgroen, tot in de
onmetelijke ruimte waar hemel en water bij elkaêr aansluiten, - dacht al op eens op
de rots Leuca, en de mooie Sappho, want zoo noemde ze Socrates wegens de
schoonheid van haar lyrische poëzie (Maximus van Tyrus dixit). Ik dacht dus aan
Sappho, omdat nooit uit mijn geest en mijn herinnering haar Ode aan Aphrodité gaat,
aan Sappho op de rots van Leuca. Maar Sappho stortte zich van die rots in de blauwe
Ionische zee. Ik dacht echter niet aan den dood; mijn eigen gemoed, door het stijgen
op de rotshelling opgewekt, dacht amper aan het groote leven en aan de schoonheid
van den zang. Ja ik verwachtte hem, grandioos. Van op een rotsblok keek ik intusschen
over de oneindigheid van de zee, de oneindigheid van het leven dat zich steeds
hernieuwt en zoodoende herhaalt. Gij wier troon is de regenboog, onsterfelijke
Aphrodité...
Maar Monsieur de C***, met zijn modieuzen overjas, zijn paraplu aan den arm,
maar zijn Alpen-beret in de hand - de zon gaf warmte, ook het stijgen, ondanks een
lichten wind - dook plotseling naast mij op, keek naar den top der rots, zijn bruine
oogen glinsterden even, en riep uit:
- ‘Mais voyons donc, qu'elle est gentille, ce qu'elle est gentille.’
Gentille? dat zal wel. Ik had alleen een rijzig beeld gezien,
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met wuivende kleeren, en de hooge rots, àl grauwe en bruine steen, en de metelooze
zee. Geen zang weerklonk echter in de ruimte. Enkele zeemeeuwen vlogen her en
der. Ach, Griekenland...
Een laatste dîner te Visby zelf. En aquavit, en laatste afspraken en beloften, en de
opgeruimde stemming van lieden die in een roes van nietsdoen en vacantie enkele
dagen te samen hebben doorgebracht, en die misschien elkaêr nog wel ééns zullen
ontmoeten, waar niets ze nochtans bindt. En de heer de C*** stak tot vaarwel de
hand uit en zei tot Marcel C***: ‘Wij deelen dezelfde hut. Maak mij niet wakker als
je slapen komt’. Een heusche glimlach. En hij, de charmeur, naar zijn hut.
- ‘Moest hij ambras maken’, zei C***, ‘ik zwier hem in de zee.’
Het drama had geen plaats. Want toen de Gotland, vroeg in den uchtend, in mistig
weêr in de haven van Stockholm aanlei, stond Monsieur Y*** de C***, met fijnen
overjas, paraplu aan den arm en een aardig bruin hoedje, naast zijn bagage op het
dek. Want hij had haast...
Wij niet. Marcel sliep lang, kwam eerst op het laatste nippertje voor de proppen
en leek niet vermoeid. Als altijd, un teint de lys et de roses. Ik bleef nog een dag te
Stockholm, bracht een stillen nacht door in de hut van een salonboot. En vertrok ten
slotte naar huis terug. Mijn stemming was niet al te best. Adieu, Gotland! Waarom
beteekent van ù scheiden ‘mourir un peu’? Want waar ik ook ben geweest, nooit ben
ik vertrokken met het gevoelen: hier kom ik nooit terug. Doch thans klonk het adieu
diep in mijn hart; adieu dus, Droom van Gotland, nu en in der eeuwigheid...
F.V. TOUSSAINT VAN BOELARE.
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Kroniek
Een nieuwe schrede naar het wereldsocialisme
1. - De gevolgen van den oorlog
De radio veranderde alle landen der wereld in één enkel auditorium; de luchtvaart
herschiep den dampkring tot een wegennet, voor eenieder toegankelijk en de
atoomkracht maakte van den heelen aardbol één militair oefenplein. Bovendien
spannen alle staten zich in om door middel van de Organisatie der Vereenigde
Volkeren een eenig en centraal gezag te scheppen. Doch op het oogenblik mist de
arbeidende klasse van de heele wereld innerlijken samenhang en internationale
eenheid, een des te bevreemdender verschijnsel, daar zij het geweest is, die het
voorbeeld van de internationale solidariteit gaf aan de met elkaar in chaotische
vijandschap levende volksgemeenschappen.
Met onrust en pijn in het hart moet elk socialist zulks vaststellen. Het is dan ook
de plicht van het wetenschappelijk socialisme de oorzaken dezer verschuiving op te
sporen, evenals de middelen om er aan te verhelpen.

De Arbeidersklasse en de Staat
Vóór al het overige moeten twee essentieele verschijnselen
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in oogenschouw genomen en beschreven worden, om daarna uit de hieruit
voortvloeiende feiten de gewenschte besluiten voor de practische politiek te trekken.
Het eerste verschijnsel berust in de wijzigingen die de structuur van de sociale
klassen in de moderne samenleving heeft ondergaan. Op het tijdstip dat Marx zijn
leer concipieerde, thans juist een eeuw geleden (1846), stond het proletariaat overal,
zelfs in de meest vooruitstrevende landen, geheel buiten het bolwerk van het
staatsbestel; de openbare machten beschouwden 't als een doodgewoon onderhoorige
en zijn revolutionnaire opgang ten jare 1848 was van korten duur. Voor de socialisten
uit alle landen had zulks éénzelfde houding voor gevolg, die in het negeeren van den
staat gestalte vond: het anarchisme had het principe van dit negeeren vooropgezet,
daar zijn theorie den staat verwerpt als verschijnsel op zichzelf, terwijl het socialisme
hem practisch veroordeelt als instrument ter onderdrukking van den arbeidenden
stand. Overal verovert het ordewoord: ‘Proletariërs aller landen, vereenigt u!’ de
massa als de uitdrukking van een onloochenbare noodzaak en de rol van het socialisme
zal zijn: zich in te spannen om haar grondig en doeltreffend de beteekenis dezer
noodzaak te doen begrijpen.
Sedert deze periode, doorheen onophoudelijken strijd, vol wisselvalligheden, doch
in haar geheel door welslagen bekroond, drong de arbeidende klasse dieper en dieper
door in het staatsgebouw: op het politieke plan door de verovering van het algemeen
stemrecht, op het economische dank zij een sociale wetgeving en zijn eigen
strijdorganismen, namelijk de syndicaten en de coöperatieven, - beide vruchten van
haar onophoudelijke inspanningen. Van 1848 tot 1938 valt een geleidelijke
vooruitgang aan te stippen, van de deelname aan de regeeringsmacht af (de strijd
rondom het ‘ministerialisme’ in de Tweede Internationale), via het tijdelijk uitoefenen
van deze functie (de eerste Labourregeeringen in Engeland) tot de opslorping van
het heele staatsgezag in Rusland (het zgn. Bolsjevisme).
Deze algemeene opgang weerspiegelt, spijts zekere verschillen in de détails, niet
alleen een chronologische opeenvolging; de hierboven geschetste phazen zullen in
hetzelfde tijdsverband soms naast elkaar bestaan: op één en hetzelfde
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oogenblik kunnen de arbeidende klassen uit de verschillende landen zich in een
verschillende verhouding tot hun respectievelijk staatsbewind bevinden, zoowel
bekeken uit den gezichtshoek van de proporties der verschillende machten als uit
deze van hun ideologische gedragswijze. In dezelfde periode is in sommige achterlijke
landen de arbeidende klasse nog van alle macht verstoken, in andere heeft ze reeds
een zeker gezag verworven, terwijl ze in Rusland de absolute heerschappij uitoefent.
Zoo verliest, naarmate de tijd vordert en de arbeidersbeweging zich over den
aardbodem verspreidt, het internationaal ordewoord: ‘Proletariërs aller landen,
vereenigt u!’ stilaan zijn doeltreffende scherpte van weleer en ook zijn oude
onmiskenbaarheid. Het geldt hier echter klaarblijkelijk een noodzakelijke evolutie
en niet het verlaten van het vroegere theoretische standpunt. Daarom zijn de
voornaamste problemen niet dezelfde in de Eerste en in de Tweede Internationale,
noch in twee verschillende landen, noch voor twee verschillende generaties met een
leeftijdmarge van tien jaar. Afwijkingen in de tactiek zijn opgerezen, werden tot
geschilpunten op het gebied van de principes of van de theorie en hebben ten slotte
niet alleen de theorie van het Marxisme (het ‘revisionnisme’), maar ook de Tweede
Internationale zelf aangetast: de Derde Internationale verschijnt op het podium der
wereldpolitiek.
De mededinging van het imperialisme heeft de verscheidene landen tegen elkaar
in het schild gejaagd en de internationale, welke ook haar algemeene strekking weze,
kan geen enkel definitief succes boeken, dat zijn weerslag op het proletariaat van de
heele wereld zou uitoefenen. Tot nog toe komt ons het Congres van Bazel met zijn
indrukwekkende vredesbetooging van in 1912 als het hoogtepunt van de internationale
Europeesche arbeidersbeweging voor. De eerste wereldoorlog, die ondanks Bazel
uitbrak en die door de arbeidende klasse niet kon tegengehouden worden, luidde een
achteruitgang in, die tot op heden nog niet overwonnen blijkt.
Wanneer men zonder dogmatisch vooroordeel den algemeenen toestand onder
oogen ziet, kan men niet anders dan vast te stellen, dat het onderscheid in de
ideologieën en in het
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streven der arbeidende massa's van zóó verschillend georganiseerde naties het gevolg
is van de opeenvolging en de coëxistentie van uiteenloopende minderwaardige
economische en oppermachtige, evenzeer uiteenloopende staatkundige structuren.
Dit verschijnsel dient toegeschreven aan het feit, dat iedere nationale arbeidersklasse
zichzelf op een andere wijze in het eigen staatsapparaat wist te nestelen. De
staatkundige instellingen zijn het uiteindelijk resultaat van bepaalde economische
wetten, doch in ieder land tierden deze op een anderen geschiedkundigen bodem.
De arbeidende klasse te Sint-Petersburg in 1917-1918 verschilde waarschijnlijk, wat
haar levenswijze betrof, weinig van deze te Berlijn, doch zij leefde in een land dat,
buiten zijn Westelijke deelen, eindelooze gebieden bezat in het Oosten, bewoond
door volksmassa's tot wier geest de democratische gedachte nimmer was
doorgedrongen, in een land bovendien, dat door zijn reactionnaire grondwet bij
voorbaat tot de ineenstorting bleek gedoemd, terwijl de Berlijnsche werkende stand
zich in een meer homogenen staat bewoog, die haar reeds sedert 1867 het algemeen
stemrecht had verleend en waar ze zich tegenover een groote burgerij en een
uitgebreiden middenstand bevond, over het algemeen met vrij vooruitstrevende
gedachten bezield en verder een vloed van plattelandsbewoners, die zich zeer duidelijk
van hun belangen rekenschap gaven. Daarom ook wendden de arbeiders van
Sint-Petersburg middelen aan, die veeleer aan Blanqui dan aan Marx dienen
toegeschreven, d.i. de tactiek van 1848; deze zelfde tactiek bleek nochtans noodlottig
voor de Berlijnsche arbeiders: haar uiteindelijk resultaat was de breuk van de
proletarische solidariteit en dientengevolge het machtsherstel van het kapitalisme en
de jonkers. In de oogen van den geschiedkundige zijn dit alles slechts feiten en geen
vergissingen, onvermijdelijke historische eleminaties en geen theoretische dwalingen.

Differentiatie van de Arbeidende Klasse
De twee wereldoorlogen en de twintig jaar, waardoor ze van elkaar gescheiden
worden, hebben de explosieve kracht van de hierboven beschreven neigingen reeds
voor 1914 merkbaar, ten top gedreven. Toen reeds was het leven van
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ieder arbeider, evenals de toestand van zijn geheele klasse innig met het lot van de
natie verbonden. In het liberale tijdvak konden, wat het levenspeil van de massa
betreft, de staten bij een stelsel van verbonden vaten worden vergeleken, met een
neiging tot internationale gelijkmaking van dit bedoelde peil. Maar het opwerpen
van de tolgrenzen en de wedloop naar de autarchie dwarsboomden deze neiging, de
vaten hielden op nog langer verbonden te zijn en zoo begon de differentiatie van het
levenspeil der bevolking in de onderscheidene landen.
De overwinning en de nederlaag hebben in den schoot der arbeidende klasse diepe
verschillen in het leven geroepen, niet alleen op het ideologisch, doch ook op het
plan van de stoffelijke welvaart. Er bestaat niet de minste gelijkenis tusschen den
toestand der arbeiders in Duitschland vóór het fascistisch avontuur in 1933 en na de
catastrofe van 1945. Vóór 1933 was het levenspeil van de Duitsche en Amerikaansche
arbeiders nagenoeg hetzelfde, althans wat het essentieele betreft, terwijl het na 1945
volstrekt verschillend zal zijn, en dit gedurende lange, misschien wel tientallen jaren:
zóó beloftenvol de toekomst voor de eersten schijnt, zóó somber is ze voor de anderen.
De oorlogspsychose heeft deze materieele en ideologische verschillen in vijandige
mededingingschap omgezet. Zelfs de Marxisten hebben het vaak verwaarloosd het
noodige onderscheid te maken tusschen de oorzaken van en de verantwoordelijkheid
tot dezen oorlog, door zich het recht aan te matigen het proletariaat der overwonnen
naties als medeverantwoordelijk voor den oorlog en zijn wreedheden te beschouwen,
waardoor zij de heerschende klassen van hun eigen land van alle schuld vrij pleiten.
De oorzaken van de oorlogen berusten in de dingen, doch deze oorzaken wisschen
geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid uit. Welk integreerend deel van den
staat de arbeidende klasse ook uitmaakt, de verantwoordelijkheid tot den oorlog rust
uitsluitend op haar regeering en sommige overwinnaars dienen ook hun deel van hun
responsabiliteit te erkennen. Het is de plicht van ieder socialist voortdurend hierop
den nadruk te leggen; moest hij zulks verwaarloozen, zoo zou hij een grove
tekortkoming tegenover het internationaal proletariaat begaan.
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De taak van onze wetenschap is zwaarder en beladen met een grooter
verantwoordelijkheid dan ooit voorheen. Om die taak tot een goed einde te brengen
moeten we vóór alles erkennen, dat de te onderzoeken feiten nieuw zijn, of althans
van een heel andere soort, dan de verschijnselen uit het verleden.
Er ontstond een diepe kloof tusschen het verleden en het heden. De tijd is
aangebroken de Tweede en Derde Internationale in de handboeken over de
geschiedenis onder te brengen, deze boeken vol hatelijke en thans verdorde
tegenstrijdigheden, voorgoed dicht te klappen en eindelijk het boek van het Heden
open te slaan. Alles is van den aanvang af te herbeginnen; we dienen ons ernstig af
te vragen of er inderdaad, - en op welke wijze -, een ware en doeltreffende
internationale mogelijk is en of men met goed gevolg de handen aan den ploeg kan
slaan, vandaag of in een nabije toekomst. Onder geen enkel voorwendsel mag echter
het antwoord op deze vraag uit boeken uit vervlogen tijden worden geput; het mag
daarentegen slechts voortvloeien uit een nauwgezette studie van den waren en zoo
uiteenloopenden toestand van de arbeidende klasse in de voornaamste landen van
de wereld. Het betreft ook niet langer, zooals ten tijde van Marx en Engels, het enge
tooneel van West-Europa, maar van de heele bewoonde wereld. In het nieuwe drama
der menschheid, waarover heden het gordijn wordt gehaald, zullen we buiten Europa
niet meer, zooals in den tweeden oorlog alleen de Vereenigde Staten en Japan
aantreffen, maar ook medespelers, die China, Indië, Inidonesië, Zuid-Afrika, Australië,
enz. heeten. De rol van deze nieuwe medespelers zal niet in de eerste plaats van
militairen en politieken aard zijn, doch vooral sociaal en economisch gericht. Uit
dezen gezichtshoek bekeken zullen sommigen onder hen, die tot nog toe de
voornaamste rollen vertolkten, vrij vaak naar het tweede plan worden verwezen en
in menig geval zal Europa zelfs ophouden het belangrijkste tooneel van de
menschelijke geschiedenis te zijn.
Het moet de taak van het socialisme worden te redeneeren op de verhoudingsschaal
der continenten; van haar geboorte af zal een eventueele Vierde Internationale op
een zoo ruime basis dienen te berusten, dat al de door haar voorgangsters
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onderzochte problemen klein en eng schijnen. Deze uitbreiding van haar grondslagen
vertegenwoordigt op zichzelf een zóó ingewikkeld probleem, dat men het op het
eerste zicht nauwelijks oplosbaar zou achten. Maar ik zeg met nadruk: op het eerste
zicht.
Hierbij dient een ander vraagstuk gevoegd, waarop we voortdurend zullen moeten
hameren. Indien de arbeidende klasse zich als het ware telkenmale in het eigen
staatsgebouw heeft ingewerkt, blijkt zulks niet overal in dezelfde mate het geval.
Een proletariaat, dat in eigen land als oppositie geen enkele verantwoordelijkheid
draagt, zal waarschijnlijk eischen stellen, die in een land met een arbeidersregeering
sedert lang werden voorbijgestreefd; het zal heel goed de tactische voorschriften uit
de veertiger jaren van vorige eeuw begrijpen en er met recht en reden voorloopig de
voorkeur blijven aan geven. Al de overgangen tusschen deze twee uitersten zullen
vertegenwoordigd blijken en de verschillende nationale partijen tijdens een
internationaal congres inderdaad vaak den indruk geven een voor elkaar
onbegrijpelijke taal te spreken. En onmiddellijk voelt men zich genoopt volgende
vraag te stellen: wat blijft er over van de gemeenschappelijke en algemeene besluiten,
die in verband met de partijprogramma's kunnen genomen worden, wanneer men
éénmaal met deze diepgaande en uiteenloopende verschillen rekening houdt?
Het hier opgeworpen probleem werd nog niet door de discipelen van Karl Marx
onderzocht. Maar wanneer we er grondig over nadenken, kunnen de hierboven
aangestipte feiten tot een gemeenschappelijken noemer worden herleid.
Dezelfde economische drijfkracht ontmoet overal een verschillende sociale
bovenstructuur, hoofdzakelijk door verschillende staatsinstellingen vertegenwoordigd,
waarnaast bovendien een gamma van alle mogelijke sociale tradities zijn invloed
doet gelden. Wij, - en hiermede bedoelen we de volgelingen van Marx -, hebben het
verwaarloosd systematisch deze sociale bovenstructuur aan een grondig onderzoek
te onderwerpen. Indien wij hadden rekening gehouden met dezen eisch, dan zouden
wij begrepen hebben, dat dezelfde klassenstrijd, - dezelfde op het economische plan
-, in het Frankrijk van de Derde Republiek met andere
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concrete middelen diende te worden gevoerd dan in het Keizerrijk der Tsaren.

Sociale Antagonismen van Land tot Land
Nog een andere overweging dringt zich op. Laten we aannemen, dat de arbeidende
klasse in al de belangrijkste landen van de wereld, dank zij een snellen vooruitgang
tegelijkertijd een onverdeeld staatsgezag zou verwerven. Men kan zich bezwaarlijk
voorstellen, dat de economische en sociale omstandigheden in al deze staten identiek
aan elkaar zijn. Er zouden onvermijdelijk ongelijkheden voorkomen in rechtstreeksch
verband met den rijkdom van den landbouwgrond of van den bodem: sommige landen
beschikken over een overvloed van voedingswaren en grondstoffen, terwijl andere
hierop weinig of geen aanspraak kunnen maken, waaruit de fatale ongelijkheid van
hun economischen en socialen opbouw voortspruit. Deze landen zullen er bijgevolg
toe gedwongen worden hun producten onderling te ruilen, wat aanleiding kan geven
tot wrijvingen en incidenten. Hieraan dient toegevoegd, dat iedere natie de zware
erfenis van haar verleden achter zich sleept en dat de arbeidersklasse, het gezag in
handen nemend, deze erfenis zal aanvaarden en er op één of andere manier weg moet
mee weten. Taalkundige, cultureele en sociale onderscheiden zullen moeilijkheden
veroorzaken, waarvan nochtans de draagkracht geringer zal zijn, dan deze van de
huidige economische antagonismen, tot wier onderzoek we ons op het oogenblik
genoopt zien.
In één van mijn studies, lang geleden reeds gepubliceerd, onderstreepte ik het
antagonisme der verschillende klassen, niet alleen tusschen de individuën en de
sociale lagen in elk land afzonderlijk, doch ook op het internationale plan, van natie
tot natie dus. Het is een waarheid van elementairen aard, doch het verschijnsel werd
nimmer onderzocht door de Marxisten, die er de draagkracht van onderschatten.
Sommige staten zijn schuldenaars, andere staten zijn schuldvorderaars: ziedaar het
meest algemeen gekende onderscheid. Doch er zijn nog andere verhoudingen van
denzelfden aard. Sommige landen eigenen zich in meerdere of mindere mate
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de grondrente van een ander land toe: dit was gedurende eeuwen het geval tusschen
Engeland en Ierland; andere, die het monopolium van een grondstof in handen houden,
weten zich een monopoliumrente te verzekeren, die ze opeischen van alle andere
naties, aankoopers van het bedoelde product. Sommige staten maakten zich meester
van den handel hunner buren en eigenen zich aldus de commercieele winsten van
deze laatsten toe. Andere weer wisten beslag te leggen op de industrieele
ondernemingen van naburige landen, zoodat de onderhoorigen er toe verplicht werden
ten bate van den usurpateur in overproductie hun heil te zoeken. Ten slotte dan
bestaan er naties, die kapitalistisch zijn in de ware beteekenis des woords, tegenover
andere, - vooral na dezen oorlog -, die als proletarische staten in den meest klassieken
zin van het begrip kunnen beschouwd worden. In ieder van deze landen zal het
proletariaat op het oogenblik, dat het de macht verwerft verplicht zijn deze erfenis
te aanvaarden met al wat ze bevat aan debet en credit. Het is overbodig den nadruk
te leggen op de moeilijkheden en verantwoordelijkheden van een zulkdanige taak.
Op het huidige oogenblik bevindt de Engelsche Labourregeering zich in een
dergelijken toestand tegenover Indië. Op velerlei ander gebied zal een toekomstige
Amerikaansche arbeidersregeering een gelijkaardige rol tegenover een Engelsch
Labourgouvernement moeten vervullen, - men herinnere zich bij voorbeeld de
wassende schuld van Groot-Brittannië tegenover de Vereenigde Staten.
Al wat wij hier vaststellen is verre van nieuw en het geldt dan ook geen enkele
actueele ontdekking. Tegenwoordig zijn deze dingen tot eenieders bewustzijn
doorgedrongen, doch men verleent hun niet de plaats die, rekening houdend met hun
groot belang, door hen zou moeten bekleed worden. Zij die nochtans de mogelijkheid
willen onderzoeken het socialisme op een wereldschaal uit te bouwen en zij, die naar
de schepping van een ware Internationale van het proletariaat hunkeren, zullen deze
feiten tot uitgangspunt moeten kiezen; op dit gebied is het bovendien noodzakelijk
den overgang van de utopie naar de wetenschap te bewerken, de schepping van een
bewuste eenheid in den strijd in het vizier houdend, die zich met zekerheid zou
rekenschap
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geven van het te bereiken doel en niet de schepping van een vage politieke sekte. En
de betrokkenen zullen geheel doordrongen moeten blijken van de idee, dat een
dergelijke gemeenschap een historische noodzakelijkheid is en uit dien hoofde
geroepen zou worden en bekwaam dienen te zijn tot het volbrengen van practischen
arbeid. Vanzelfsprekend begrijpt men dan ook, dat de ordewoorden der voorgaande
Internationales niet doodgewoon overgenomen kunnen worden en dat er geen sprake
kan van zijn, besluiten te treffen, die bovenstaande feiten over het hoofd zien, of er
zich toe beperken ze uit dogmatisch politiek standpunt te brandmerken.

2. - Noodzakelijkheid van en voorwaarden tot een nieuwe internationale
Laten we thans ons best doen, om de noodzakelijkheid en de oogmerken van een
Vierde Internationale uiteen te zetten en de standpunten, waarover de arbeidende
klasse in de heele wereld het ééns kan worden, het noodige reliëf te geven, - er
nochtans met nadruk de aandacht op vestigend, dat de vraagstukken, welke haar
bevoegdheid te buiten gaan in geen geval het voorwerp van de besluiten dier
Internationale mogen uitmaken.
Gaan we vooreerst de verschillen en de tegenstellingen na, die op aarde tusschen
de diverse staten en naties bestaan.
Wat haar cultureele en economische ontwikkeling betreft, bevindt elke natie zich
op een ander peil. In de wereld van weleer, - sedert de verste tijden uit het verleden
tot het jongste imperialisme -, gaven deze verschillen de rijpste, machtigste en rijkste
volkeren aanleiding tot krijgstochten op het grondgebied der andere, die ten slotte
geannexeerd of tot kolonie verlaagd werden. Na eeuwen, of veeleer duizendtallen
van jaren, hebben deze brutale en bloedige methodes een einde gevonden in een
nieuwere methode, die er in bestaat het overwonnn volk door de beschaving van den
overweldiger op te slorpen. Hierdoor werd de gansche wereld doordrongen van wat
men tegenwoordig de Europeesche beschaving pleegt te noemen. Zoo is ook het Ro-
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meinsche imperium der Oudheid ten slotte een conglomeraat van uiteenloopende
volkeren geworden, die men als Romeinsche burgers beschouwde en al de naties
van de toenmaals gekende wereld werden samengesmolten tot de Christenheid.
Vandaar het universalisme van het Christendom, welks algemeene strekkingen zich
tot op onze dagen hebben voortgezet in het katholiek universalisme, m.a.w. het
verschijnsel der posthume bovenstructuur bij uitnemendheid, wat op schitterende
wijze het feit bevestigt, dat sommige bouwwerken gedurende eeuwen hun historische
grondvesten kunnen overleven. Het spreekt vanzelf dat, in overeenstemming met
alle beschaafde menschen de ervaringen van de laatste twee wereldoorlogen
gedenkend, evenals de gevolgen van de atoombomuitbarstingen, de proletarische
internationale uiteraard elke veroveringsmethode zal verwerpen en ze met
eenparigheid van stemmen aanklagen, terwijl ze bovendien de organisatie van den
vrede met een veel grooteren ernst nog dan in het verleden als conditio sine qua non
zal beschouwen tot het slagen en als centraal uitgangspunt van haar politiek en
practisch streven. Moest dit kapitale punt de belangstelling der arbeidende klasse
verliezen, dan zal ze in haar grootste plicht tegenover zichzelf te kort schieten, - in
haar grootste plicht ook tegenover de geheele menschheid en zich verlagen tot
medeplichtige aan een nieuwe catastrofe, die de gansche aarde in een derden
wereldoorlog zou storten.

Oude Ordewoorden en Nieuwe Werkelijkheden
Men kan zich nochtans terecht afvragen, of de geloofsbelijdenis ten bate van een
vredelievende internationale gemeenschap nog steeds niet in den kreet: ‘Proletariërs
aler landen, vereenigt u!’ besloten ligt? Ik vraag het openhartig aan de socialisten
van de heele wereld, of het sedert de eerste dagen onzer beweging ons aller droom
en doel niet is, de oorlog tusschen de volkeren onderling buiten de wet te stellen en
hem volstrekt onmogelijk te maken, opdat al wat we tot dan toe ‘geschiedenis’
noemden, zouden kunnen verbannen tot het barbaarsche terrein der praehistorie, om
eindelijk het tijdvak van een onafgebroken vrede te zien aan-
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breken? Was het niet de diepste ondergrond van onzen honderdjarigen strijd tegen
het militarisme en het imperialisme? Hebben we zoo volledig aan ons zelf verzaakt,
werd ons geloof door zulk een diepe verscheurdheid aangevreten, dat we ons genoopt
zouden voelen te twijfelen aan onze strijdleuze, zulks op het oogenblik, dat ze
geroepen schijnt om de wereld voorgoed te veroveren? Zingen wij ook tegenwoordig,
in plechtige uren het lied niet meer, waarvan het refrein ons hoogste ijveren
verwoordt?...
‘De Internationale zal heel de menschheid zijn!’
De dichter zelf beoogde een grooter doel nog: de Internationale zou er zich niet
toe beperken, de proletariërs aller landen te vereenigen. De kreet van 1848 is niet
het einde van ons streven! De drie voorgaande Internationales vereenigden slechts
de proletariërs aller landen, die langzamerhand zichzelf begonnen te ontdekken, ze
vereenigden ze slechts in verhouding met den graad, door hun groei naar
zelfbewustzijn bereikt. Hun rol was overal dit bewustzijn uit zijn sluimer te wekken
door het gemeenschappelijk ordewoord en zoo de massa's in het gelid te scharen.
Tegenwoordig strekt dit ontwaken zich uit tot de proletariërs van de meeste natiën
op aarde, zelfs in deze, zooals in de Vereenigde Staten, waar zij, tengevolge van een
geweldige ontwikkeling, niet den tijd hadden om de ervaringen en lessen uit onze
jeugdjaren in te halen en ze geestelijk te assimileeren. Op een veel korteren tijd heeft
het Amerikaansche proletariaat den weg afgelegd, waarvoor het Europeesche
nagenoeg een eeuw noodig had, het handelde volgens het voorbeeld van onze daden
en niet volgens de bevelen van onze onderdrukkers; het handelt volgens de noodzaken
van het oogenblik en bekommert zich over het algemeen bitter weinig om de
leermeesters uit onzen Europeeschen kindertijd.
De oude leuze dus is niet langer het einddoel van onzen strijd, de oude banier
schaart nog wel de keurtroepen rondom zich doch het heele leger wordt er niet langer
door voorafgegaan. In de eerste helft van deze bijdrage toonden wij aan, in hoeverre
de arbeidende klasse aan het differentiatieproces werd onderworpen, een arbeidende
klasse, wier keurkorps tegenwoordig in gespecialiseerde onderwijsinstel-
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lingen en wetenschappelijke instituten wordt gevormd. Menig arbeider bereikte een
levenspeil, dat hooger staat dan bij vele vertegenwoordigers van den zgn. middenstand,
waarvan het gevolg is, dat men soms aarzelt hem nog langer als ‘proletariër’ te
bestempelen. De socialistische gedachte heeft bovendien in ruime mate de
intellectueele elite, - in de meeste gevallen van burgerlijke afkomst -, veroverd en
aldus bezit het streven naar internationalisme op het huidige moment een expansieve
spankracht als nimmer voorheen.
Als gevolg van dit alles verwerft ons vroeger devies de meer precieze en veel
sterkere beteekenis van: ‘Socialisten aller landen, denkt er om, dat wij de
Internationale, dat wij de nieuwe menschheid zijn! Weest geheel doordrongen van
deze gedachte, weest vaardig om ze tot tastbare werkelijkheid uit te bouwen! Het
komt er niet langer op aan om de drie jaar de gemeenschappelijke gedachte, dezen
collectieven wil aan de wereld te onderwerpen, zulks ter gelegenheid van onze
congressen, doch integendeel dag voor dag, door middel van ons organisaties, er den
geest der verschillende landen van te doordrenken!’
Deze formuleering geeft duidelijk blijk van wat in meerdere of mindere mate alle
socialistische partijen tegenwoordig instinctief schijnen aan te voelen en wat zich
trouwens van heden af op de gansche wereld aan het voltrekken is, zij het dan onder
nog vaak aarzelende vormen. Doch de bewuste actie verheft zich torenhoog boven
een instinctief tasten in het schemerduister.
Het is geenszins aan een toeval te wijten, dat gedurende de eerste naoorlogsche
maanden de Organisatie der Vereenigde Volkeren werd gesticht en men op deze
wijze in den daarstraks uitgestippelden vorm de Internationale zoekt te verwezenlijken.
Evenmin is het een toeval, dat de eerste vergadering werd gehouden onder het
voorzitterschap van den socialist Spaak en men diens partijgenoot Trygve Lie tot
secretaris koos. Dit alles toont met een verblindende klaarheid aan, dat onze gedachte
veld wint, dat wij, socialisten, de aan een historische noodzaak beantwoordende
instrumenten zijn, de heelkundigen, die een nieuwe menschheid moeten helpen
geboren worden.
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Geven we ondertusschen toe, dat de O.V.V. voorloopig nog slechts een proefneming
is, de tweede in het genre. Na den eersten wereldoorlog en de verschrikkelijke
aderlating van den arbeidenden stand op de puinen van de socialistische Internationale,
werd door de averechts strevende kapitalistische klassen der overwinnaars de eerste
poging gedaan, - niet zonder een hypocriet voorbehoud, hun door het imperialisme
en het nationalisme ingegeven. De poging mislukte en stierf aan ziekten, die haar
reeds in de wieg besmet hadden. Doch een tweede proefneming grijpt thans plaats
met de deelname van de socialisten, die op de commandoposten in de bres staan
welke het meeste verantwoordelijkheidsgevoel vergen! Zij zou niet kunnen falen
zonder het socialisme zèlf in opspraak te brengen; zij zal trouwens niet falen, op
voorwaarde, dat in de heele wereld het socialisme zijn plicht vervult!

De O.V.V. en de Internationale
Op het oogenblik zoekt men dus met behulp van de O.V.V. den wereldvrede te
organiseeren. Het proletariaat moet de meest gewetensvolle en ook de meest
vastbesloten hoeksteen van de O.V.V. blijken en met al zijn krachten de handen aan
den ploeg slaan, om haar uit te bouwen tot een organisme met doeltreffende werking,
van alle practische actiemiddelen voorzien. Een deel van de bourgeoisie en een deel
van de kapitalistische staten zal nimmer, dan met een groot voorbehoud en slechts
na eindelooze voorzorgsmaatregelen ter verdediging van het eigenbelang, zijn trouw
aan de O.V.V. betuigen. Doch het proletariaat moet haar zonder aarzeling en zonder
eenige beperking steunen. Daarom ook zullen de socialisten uit alle landen der wereld
onafgebroken een oog in het zeil moeten houden, met de bedoeling de actie van de
O.V.V. te contrôleeren, haar ondernemingsgeest op te wekken, haar
bewegingsmogelijkheden in de hand te werken. Dit kan geschieden door een
particulier socialistisch organisme in het leven te roepen om haar te flankeeren. Een
dergelijk apparaat, waarin men de beste krachten uit de arbeidende massa van de
heele wereld zou groepeeren, kan zonder bezwaar de Vierde Internationale geheeten
worden,
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ware het slechts om een schoone traditie in eere te houden. We zullen naderhand
over zijn interne organisatie spreken. Deze Vierde Internationale zal de as zijn van
de vredesbeweging, of dan ook de nationale vertegenwoordigingen, die haar
samenstellen al dan niet - om het even! - aan de macht of in de oppositie zijn in hun
respectievelijke vaderlanden.
Doch haar taak kan slechts worden volbracht, wanneer dit organisme van den
aanvang af met den betrekkelijken rijpheidsgraad der onderscheidene naties rekening
houdt. Zulks beteekent geenszins, dat de meest gevorderde en machtigste staat
geroepen is om de minder gevorderde en zwakkere te domineeren, doch wel, dat de
eerste zich als gids, beschermer, helper en leermeester ten dienste van de andere
moet stellen. Het zal de plicht der Internationale zijn in de practijk deze rol toe te
vertrouwen aan de meest geëvolueerde natie en dit feit door de andere te doen
erkennen, er nochtans nauwgezet rekening mee houdend, dat deze toestand in het
tijdsbestek slechts van beperkten duur mag blijken en nimmer ontaarden in
overheersching of uitbuiting, gepaard met machtsmisbruik. Haar functie zal er verder
in bestaan de groote en machtige naties aan een angstvallige contrôle te onderwerpen,
de kleine en zwakke bij te staan en aan te moedigen. De door het kapitalisme in den
loop der eeuwen geslagen wonden moeten door het socialisme worden geheeld, doch
zelfs in de gunstigste gevallen zal zulks verschillende decennia vergen. Het zal zijn
taak slechts tot een gunstig einde kunnen brengen, wanneer ieders juridische toestand
door welomlijnde internationale normen afgebakend wordt en men deze normen op
het geschikte oogenblik aan den algemeenen vooruitgang aanpast. Hieruit zal een
internationaal recht van een geheel nieuwen aard ontstaan, waarvan de opbouw te
beurt valt aan het nieuw tijdvak, dat vóór ons opengaat. Deze taak zal evenwel slecht,
of heelemaal niet volbracht worden, indien men de uitvoering aan kapitalistische
belangen onderschikt, uit vrees voor de te treffen ‘linksche’ maatregelen of ten
gevolge van de mentaliteit van ‘alles of niets’. De uitvoering van dit grootscheepsche
werk is geheel afhankelijk van de vastberaden samenwerking van het gansche
proletariaat en de deelname van alle socialisten in de heele wereld.
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Doch die machtige taak valt bovendien samen met een nog zwaardere proef, waaraan
onze overtuiging en de internationale wijsheid zal onderworpen worden, proef die
van ons eischt, dat het klasse-onderscheid tusschen de staten en de naties overkoepeld
wordt.
Om haar te volbrengen en om alle gevaarlijke experimenten uit te schakelen, zal
de arbeidende wereld haar wijsheid moeten putten uit de ervaring welke ze opdeed
in een onophoudelijken strijd, die reeds een eeuw duurt. Zooals ook de opgang van
de arbeidende klasse in ieder land zich gradueel in den loop van een lang historisch
proces voltrokken heeft, zoo zal tevens de ontvoogding van primitieve of
geproletariseerde staten slechts schrede voor schrede kunnen bevochten worden, tenzij men zich bereid verklaart de wereld naar een nieuwen afgrond te drijven -, een
geleidelijke vooruitgang van succes tot succes zal het zijn, een geschiedkundig rijpen
in den tijd, doch niet het mirakel van één enkelen dag, noch de zgn. geniale
coup-de-théâtre van een leider, noch het resultaat van een socialistischen
vrijheidsoorlog, doch wel van een vredevolle ontvoogding(1).
De tijden, dat de staten-schuldeischers de interesten van hun leeningen gingen
opeischen met oorlogsschepen, die de open steden van hun schuldenaars
bombardeerden zijn weliswaar voorbij. Maar soortgelijke antagonismen bleven
niettemin voortbestaan en werden zelfs door de gevolgen van twee wereldoorlogen
aangedikt. Het is niet uitsluitend in verre gewesten van overzee, - nemen we Indië
als voorbeeld -, dat er nog steeds proletarische landen blijven bestaan, verplicht heel
hun overproductie en nog veel meer zelfs aan een overheerscher af te staan; we zullen
in Europa misschien een Indië zien ontstaan, wellicht voor lang, zelfs nog in stand
gehouden op het oogenblik, dat het Oude Indië geëmancipeerd zal blijken.

De Rol van de Syndicaten en de Coöperatieven
Uit dezen stand van zaken vloeit een ondubbelzinnig gevaar voort voor het proletariaat
van de heele aarde, doch in het bijzonder voor het proletariaat van de landen, waar
het kapitalisme zijn toppunt bereikte en het levenspeil der ar-
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beiders de middelmaat van dezen in de overige naties overschrijdt.
Gedurende den tweeden oorlog verwezenlijkte men op het gebied van het
verkeerswezen en de bewapening een ongehoorden vooruitgang, terwijl de afstanden
tusschen de verschillende landen aanzienlijk werden ingekort: Oost-Azië is op het
huidige oogenblik minder ver van Londen verwijderd dan Berlijn van Weenen in
den tijd toen Karl Marx een adolescent was. Wanneer men er éénmaal in slaagt den
vrede te bewaren, zal tevens de ruil der goederen zulk een uitbreiding kennen, dat
het niet lang duren kan, vooraleer de prijzen der koopwaren in de gansche wereld
genivelleerd zullen blijken. Zooals we het thans onder den dwang der omstandigheden
reeds volop doen, zullen we graan uit Kanada, Argentinië of Manchoerije, uit Indië
of uit Frankrijk betrekken, zonder ons nog af te vragen, waar het werd geteeld.
Dergelijke voorbeelden kunnen tot in het oneindige vermenigvuldigd worden. Ook
zullen zich in de toekomst over het aardoppervlak de productiemogelijkheden en
-omstandigheden veel sneller ontwikkelen dan ooit tevoren.
Deze gelijkschakeling zal zich in het bijzonder doen gelden op het gebied van de
aardrijkskundige verdeeling der voortbrengstmiddelen. Ten gevolge van de beide
oorlogen werden de voornaamste koloniale rijken in aanzienlijke mate
geïndustrialiseerd en dank zij de kapitalistische organisatiemogelijkheden mogen
we sommige voortbrengselen reeds als vrij gelijkmatig over de aarde verdeeld
beschouwen: de petroleumindustrie verspreidde zich over alle continenten, in de
twee halfronden wordt rubber geproduceerd en kolen delft men zoowel in Wales als
aan den Pool.
Waaruit men besluiten kan, dat sommige grondstoffen lang vóór ons, menschelijke
schepsels, werden geïnternationaliseerd.
De internationale gelijkmaking der prijzen brengt tevens langzamerhand de
nivelleering der loonen mede. De val in het pauperisme van gansche naties zal, het
zij een onmiddellijke drukking van de loonen in de landen, die van een hoogeren
levensstandaard genieten voor gevolg hebben, het zij een verschuiving van het
productief zwaartepunt naar
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streken, waar de lagere loonen de mogelijkheid tot goedkoopere voortbrengst
scheppen. De geringe bezoldiging van Poolsche en andere mijnarbeiders had, reeds
vóór dezen oorlog, een gevoelige daling van de inkomsten hunner Engelsche collega's
veroorzaakt. Soortgelijke verschijnselen zullen zich in de toekomst in een steeds
sneller tempo vermenigvuldigen.
Uit economisch standpunt bekeken is de arbeidende klasse volstrekt aan de
gesalarieerde klasse gelijk en uit dien hoofde tevens in oppositie t.o.v. hen, wier
leven op het genieten van rente of winst berust. Op het organisatorische plan worden
de belangen van den bezoldigden arbeider in zijn syndikaten geconcretiseerd. De
arbeider verbruikt zijn loon op de productenmarkt - deze van de verbruiksartikelen
- en daarom ook heeft hij coöperatieven opgericht, teneinde zijn stoffelijke belangen
te verdedigen. Nochtans worden met behulp van deze twee organismen geenszins al
de verzuchtingen van de arbeidende klasse bevredigd; er dienen ettelijke stichtingen
aan toegevoegd, om zijn lichamelijke ontwikkeling en zijn geestelijke ontvoogding
te bewerken. Niettemin kunnen de syndicaten en de coöperatieven als de twee
belangrijkste peilers beschouwd worden in het groote complex van allerhande
organismen, dat door de arbeidende klasse gedurende de laatste eeuw werd
opgetrokken. Deze prachtige schepping, door den menschelijken geest in het leven
geroepen, is niet anders dan het nieuwe gebouw, opgetrokken op de gewelven der
nieuwere economie, die we tot nog toe niet naar onzen wil konden plooien. Deze
bovenbouw, verrezen te midden van en naast de traditionneele maatschappelijke
instellingen, streeft deze laatste langzamerhand in de hoogte voorbij en zal ze ten
slotte in zijn schaduw geheel naar het achterplan verdringen. Anders uitgedrukt:
zooals het uitzicht van onze tegenwoordige steden met hun onweerstaanbare
aantrekkingskracht onzen blik het schouwspel bieden van menig vervallen huis of
menig gebouw met historische of artistieke waarde aan den voet van indrukwekkende
moderne complexen, vinden we naast moderne arbeidersorganisaties vaak feodale
of corporatieve overblijfselen, waarvan het bestaan ons op het huidige oogenblik op
zijn minst lachwekkend voorkomt, daar de meeste even overbodig als eerbiedwaardig
blijken, terwijl andere daarentegen nog
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steeds een groote practische uitstralingskracht bezitten, - zoo bijvoorbeeld het
christelijk universalisme naast de moderne Internationale.
De syndicale en corporatieve belangen, die respectievelijk in verband staan met
het loon en den prijs der koopwaren, zetten de werkende klassen der rijpere naties
er toe aan een zeker belang te stellen in den opgang der minder gevorderde landen,
om tegelijkertijd de drukking van de loonen en de drukking van de prijzen tegen te
gaan. Het imperialisme en het fascisme hebben zich ingespannen om door de
autarchische afzondering van hun land deze drukking te weerstaan, evenals door
onderwerping der andere staten, methodes waarvan het eindresultaat niet alleen het
volstrekt tegengestelde van het beoogde doel bleek te zijn, maar tevens de
onweerlegbare catastrofe van dezen oorlog achter zich sleept. Weliswaar wordt de
socialistische Internationale - zulks ten gevolge van haar eigen innerlijke
wezenlijkheid - er toe gedwongen een zelfde doel na te streven, doch tevens haar
politieke en cultureele inspanningen te ontplooien met het oog op de progressieve
opvoeding en verheffing der naties, die in hun rijpingsstadium verkeeren. Het plan
van de O.V.V. op dit gebied, zooals het blijkt uit de kwestie der trusteeships, verleent
gestalte aan deze algemeene strekking (Charter of the United Nations, hoofdstuk
XII).

De nieuwe Socialistische Internationale.
De nieuwe bovenbouw, het nieuwe organische gebint der arbeidende klassen zal van
den eersten dag af veel verder reiken dan het eigen nationale kader en op het
internationale plan zijn organische voltooiing nastreven: in dien geest hebben de
syndicaten, de coöperatieven, de cultureele genootschappen en de organismen voor
lichamelijke opvoeding, de eene zoowel als de andere, hun eigen Internationales,
waarvan op het huidige oogenblik het belang moeilijk kan worden overschat. In de
meeste gevallen wisten deze Internationales zich te handhaven, ondanks de
scheuringen in de eigenlijke Tweede en Derde Internationale. Deze verbrokkeling
langs de eene en de stabiliteit langs de andere zijde, kan gemakkelijk worden verklaard
door het feit, dat bedoel-
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de bewegingen innig verbonden zijn met de economische en cultureele noodzaken
des levens, dat zij hun oorsprong vinden in gebieden der menschelijke belangstelling,
veel minder gericht op de organisatie van het staatsbestel, dan de actieve dagelijksche
politiek die, zooals wij het hooger aantoonden, oneindig ingewikkelder is, een veel
grooter aantal facetten vertoont en dieper in de traditie wortelt. Zelfs
arbeidersregeeringen zijn niet steeds bij machte conflicten te voorkomen
(Bevin-Stalin) en zien zich dan ook genoodzaakt ze op het diplomatieke plan uit te
vechten. Economische en cultureele organisaties regelen en overwinnen veel
gemakkelijker soortgelijke wrijvingen.
Uit wat voorafgaat mogen we besluiten, dat bij de stichting van een Vierde
Internationale de doeltreffendste impuls van de economische en cultureele
internationales afkomstig zou zijn, d.i. in de eerste plaats van de syndikaten(2). Dit
alles bewijst, dat de internationale organisatie, alle andere overkoepelend, noch
uitsluitend, noch in de eerste plaats op de politieke partijen kan berusten. Als werktuig
dat alle andere omvat, zal zij in dienst moeten staan van alle, tot een
gemeenschappelijke taak opgeroepen arbeidersvereenigingen, die de wederzijdsche
toenadering onder de naties beoogen en zal zij als een vrije tegenhanger naast de
O.V.V. een plaats vinden met de bedoeling er toezicht op uit te oefenen, haar
belangstelling levendig houden, haar te verdedigen en er haar vooral van te
weerhouden de speelbal of de prooi van kapitalistische en imperialistische stroomingen
te worden. Zij zal, evenals de O.V.V., een bestendig organisme zijn, zetelend op
dezelfde plaats, haar stoffelijke toerusting zou er weinig of niet bij ten achter mogen
blijven, terwijl haar intellectueele bewapening geheel ontvoogd zal blijken, vrijer
dus dan deze der O.V.V., die in wezen nog steeds gebonden blijft aan een aantal
veranderlijke regeeringen. Als de O.V.V. de geallieerde regeeringen vertegenwoordigt,
dan zal de Internationale de geallieerde natiën zelf vertegenwoordigen, - zoolang er
ten minste geen spraak kan zijn van een systeem, dat de onmiddellijke
vertegenwoordiging mogelijk maakt. Het overgroot aantal op te lossen problemen
zal na een tijd de geschillen doen vergeten, afkomstig nog uit een voorbijen tijd en
voortvloeiend uit de geschie-
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denis van de Eerste, de Tweede en de Derde Internationale, om de gedachten van de
arbeiderswereld te richten op de dringende vraagstukken en het stralende doel der
toekomst.
Dr. KARL RENNER.
President
der Oostenrijksche Republiek.
Vertaling: HUBERT LAMPO.
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Eindnoten:
(1) Sommigen voelen zich verleid door de gedachte aan een of ander ‘Rood Leger’, dat op zekeren
dag de vijandige kapitalistische staten met het geweld der wapenen zou omverwerpen, om op
deze wijze in de heele wereld het socialisme te doen zegevieren. Waarschijnlijk heeft de uitslag
van dezen tweeden wereldoorlog dit toekomstbeeld doen verzwinden. De ‘kostprijs’ zou te
hoog zijn, het dadelijk resultaat, dat zoowel de overwinnaar als de overwonnene in een
pauperisme zonder voorgaande zou gedompeld worden. Voor een socialist komt een
aanvalsoorlog niet in aanmerking; maar uit dien hoofde kunnen ook de waarde en de
noodzakelijkheid der verdedigingswapens geenszins in twijfel getroffen worden.
(2) Ieder van de aangeduide organisaties vervult een bijzondere rol, economisch, sociaal of cultureel,
die in essentie dezelfde is in alle naties. De politieke partijen daarentegen omvatten het geheel
der staatkundige bedrijvigheid van een bepaald land en zijn in strijd met de traditionneele
bovenstructuur van dit land, bovenstructuur die van natie tot natie verschilt. Daarom zijn de
socialistische partijen schier altijd verplicht zich in een verschillenden zin te oriënteeren en
raken zelfs in conflict met elkaar, daar ieder in haar eigen land tegen klassen- en
partijencombinaties, tegen realiteiten en ideologieën moet strijden, die men elders niet in
denzelfden vorm aantreft, zoodanig zelfs, dat de leuzen en het strijdplan uiteraard van land tot
land verschillen. Het ware een Marxisme van laag allooi, dat bij voorbeeld in 1918 zou geëischt
hebben dat de Engelsche arbeidende klasse tegenover het zegevierend Britsch kapitalisme op
hetzelfde programma en dezelfde tactiek beroep zou hebben gedaan als het Russische proletariaat
tegenover het overwonnen Tsarisme. De oude formule, besmet door de opvattingen van Blanqui:
‘vernietiging van het staatsapparaat’, lijkt ons een uitstekend recept voor een arbeidende klasse,
die nog volstrekt buiten het gouvernementeele verband staat, met voor zich een homogene en
vijandige domineerende formatie, doch deze zelfde formule zou als krankzinnigheid mogen
bestempeld in een meer gevorderd land, waar de politieke macht in dien zin gewijzigd werd,
dat ze reeds voor een groot deel ten dienste staat van de verdediging van den arbeid en de
ontwikkeling der economie en waar het grootste deel onder de functionarissen georganiseerde
socialisten en syndikalisten met ervaring zijn, vermits het in dit geval slechts een ter hand nemen
van de verdere ontwikkeling van een soortgelijk staatsapparaat en niet van zijn vernietiging
geldt. Tusschen deze twee polen zijn de overgangsstadia talrijk. Bijgevolg is het vaak
onvermijdelijk - vooral als de arbeidende klasse zelf sterk gedifferentiëerd is - dat twee of drie
proletarische partijen in hetzelfde land naast mekaar blijven bestaan. Hun buurschap en hun
mededinging stellen hen zelfs in de gelegenheid beter nog het geheel van de arbeidersklasse te
bestrijken. Het zou nochtans geen enkele moeilijkheid opleveren - spijts de scheiding op het
nationale plan - indien ze tot dezelfde Internationale behoorden, op voorwaarde haar richtlijnen
te volgen. De versmelting is inderdaad niet steeds aan te bevelen. Ze is slechts te verkiezen
wanneer de objectieve, zoowel als de subjectieve gegevens de eenheid en de gecoördonneerde
actiemogelijkheden waarborgen.
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Zoek den mensch
More... or less brains?
Het aapje uit de fabel van Aesopus ontdekte reeds hoe zinledig de kunst kan zijn,
toen het met verbazing vaststelde dat in het hoofd van het fraaie plaasteren beeld
hersenen ontbraken... De gehypertrofieerde harten en dito traanklieren der helden en
heldinnen van zijn tijd beu, heeft Meredith ‘More Brains!’ verlangd en Vermeylen
heeft dit postulaat voor rekening onzer Vlaamsche Letteren overgenomen... Over
het rechtmatig aandeel van het intellect in de poëzie gaan Raymond Herreman en
Marcel Coole voort met tegengestelde opvattingen te verdedigen; zoodat deze ‘brains’
- zooals de schedel van den Negerkoning Makakoa in den Eersten Wereldoorlog een veelomstreden voorwerp blijken te worden.
Ter verpoozing van zijn politieke bakkelijen met ‘le bachelier de la Volga’, den
publicist Hervé van ‘l'Humanité’, onderzoekt François Mauriac, in ‘Le Figaro’, de
vraag of de hedendaagsche litteratuur, en in het bijzonder de existentialistische school,
geen groot gevaar loopen door zich op sleeptouw te laten nemen door de filosofie.
Dat zooveel litteraire tijdschriften metaphysische studies opnemen lijkt hem een veeg
teeken. De Fransche romanschrijver herinnert aan het prestigieus tijdperk, nà den
Eersten Wereldoorlog, toen, naast de namen van Claudel, Valéry, Gide, deze van
Proust, Giraudoux en Malraux in de ‘Nouvelle Revue Française’ opdoken. ‘Vous
constaterez que les professeurs ne sont pas là: ils ont leur revue à eux où ils
s'entretiennent entre eux dans leur idiome...’ stelt hij met de smalende schamperheid
vast, die Mephistopheles deed grinniken: ‘Grau ist alle Theorie!’
Dit beteekent geenszins dat de filosofie afwezig was uit de literatuur: zij ging er
onzichtbaar in op. ‘Een hoog litterair tijdperk is zulk, waarin de ideeën het kunstwerk
voeden en zich in hem verwe-
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zenlijken. Een groot schrijver drukt in de meest eenvoudige taal - die ook steeds de
schoonste is - datgene uit, wat de beroepsfilosofen trachten verstaanbaar te maken
met woorden die zij opzettelijk voor zichzelve hebben gefabriceerd.’
Nu echter dat brokstukken onverteerde filosofie aan het oppervlak der litteraire
tijdschriften liggen te dobberen, acht de schrijver van ‘Le Noeud de Vipères’ dat er
iets rots is in de Republiek der letteren. Heden ten dage treft men haast zooveel
filosofieprofessoren in de literatuur aan ‘als admiralen in de regeering van Vichy’!...
Wat wij weten van den mensch, stelt Mauriac vast, danken wij niet aan de filosofen,
maar aan de romanschrijvers en de moralisten en dit is voor hem de aanleiding om
een subtiel onderscheid te maken tusschen deze laatsten en de beroepsfilosofen. Noch
Montaigne, noch Pascal, noch La Bruyère, noch Joubert behooren tot de filosofie
ten zelfden titel als een Descartes, een Spinoza of een Kant. Zelfs de zoogezegde
‘filosofen’ der achttiende eeuw: Voltaire, Diderot, Rousseau zijn het enkel ‘par
antiphrase’. Is het denkbaar dat een beroepsfilosoof een ‘Candide’, een ‘Neveu de
Rameau’ of ‘Les Rêveries du Promeneur solitaire’ hadde vermogen te schrijven?
Terecht vreest Mauriac dus dat de Fransche roman dienstbaar zal gemaakt worden
aan doeleinden die niet tot zijn eigenste wezen behooren. Dit gevaar is zeker niet
denkbeeldig, want dergelijke afwijkingen van zijn waren aard deden zich reeds voor
toen, met Zola en Bourget, de roman aangewend werd ter opluistering en propageering
van bepaalde sociale en moreele doctrinale opvattingen. Sommigen hebben toen deze
evolutie toegejuicht om reden dat, zooals Doumic het meende, ‘de roman hierdoor
aan moreele waardigheid won...’ - ‘Misschien!’ werpt Mauriac hem tegen, ‘maar hij
verloor evenveel aan menschelijke waarheid!’ ...en daarom verwijt hij aan sommige
existentialisten den roman opnieuw in het slop te voeren waaruit Marcel Proust hem
precies gered had.
Dienen wij in Vlaanderen reeds op denzelfden noodhoorn te blazen? In waarheid
merken wij bij onze schaarsche beroepsfilosofen nog geen blijken van eenig koen
en weloverlegd opzet om onze litteratuur te ‘maszregeln’... Het gevaar voor een vrije,
volledige en waarachtig menschelijke romankunst zal uit een andere doctrinale
richting dan de filosofische, zich, in de toekomst als in het verleden, wel verder
voelbaar maken... maar dit is een andere, beroerde geschiedenis, nietwaar, vriend
Gerard? Intusschen is het aandeel dat een vernuftig, verfijnd, speelsch en
ondogmatisch intellectualisme in onze cultuur inneemt, zeker niet datgeen dat den
‘Leeuw’ toekomt - al dragen wij, Vlamingen, dit nobele dier met zooveel fierheid
in ons blazoen. Opdat een behoorlijk rantsoen van deze onmisbare spijs gehonoreerd
kunne worden, zullen wij zeker - zooals voor tarwe en wijn - nog lang beroep moeten
doen op import uit de gewesten, waar deze natuurgave een milden teeltbodem vindt.
R.B.
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Wells of slaan en genezen.
In Mind at the End of its Tether (‘Uitgepraat’), het laatste boek van den auteur van
The Invisible Man, komt Herbert Georges Wells ons voor als een zuur man die,
ontgoocheld, deze wereld verlaat en als het ware met een zekere Schadenfreude ons
aller spoedig einde aankondigt te midden van malheuren allerhande.
Na zich zijn gansche leven te hebben voorgedaan als idealist, komt Wells tot de
bevinding dat hij zich vergist heeft, als idealist.
Wij meenen, dat men zich als idealist niet kan vergissen. Als men er zich bewust
van is dat men het volmaakte nastreeft, of dan in elk geval, een verbetering van het
onvolmaakte, en men slaagt er niet in, dan kan er geen sprake zijn van vergissing.
Men krijgt den indruk dat Wells er spijt over heeft een ideaal te hebben nagestreefd.
Dit strekt hem niet tot zeer groote eer.
Wells heeft iets weg van den profeet Jeremias, den grooten triestigen klager uit
het Oud Testament. Maar is Wells zelf niet een beetje verantwoordelijk voor zijn
ontgoochelingen?
Als de menschheid ooit zal ten onder gaan aan de wonderen der techniek, dan kan
Wells gerust zijn stuk verantwoordelijkheid opeischen. Is hij niet de man die De
gestolen Bacil heeft geschreven en aldus het vuur aan de lont brengt door de
mogelijkheid ruchtbaar te maken dat een gansche stad kan worden uitgeroeid door
microben in de waterleiding aan te brengen? Wij zien niet goed in welk idealisme
er ten grondslag ligt aan dergelijke verbeelding.
Een tweede voorbeeld bracht, in Things to come, de geradiodifuseerde visie, met
de er bij ‘passende’ geruchten van een oorlog tusschen de aarde en mars. Als deze
strijd ooit ontbandt, dan kan de winnende partij zonder blozen een monument
oprichten ter eere van Herbert Georges.
Als kunstnaar heeft hij het recht de meest hysterieke dingen te verzinnen. Maar
als er iets van zijn diabolische droomen werkelijkheid wordt, dan past het niet bokkig
te zijn en te lamenteeren dat de wereld slechter is geworden.
Wells is een beetje Goethe's ‘Tooverleerling’. Hij is ook het geslaagde prototype
van de huidige mentaliteit. Men tracht een kogel uit te vinden, die door alles gaat en
terzelfdertijde vorscht men uit hoe die kogel toch te stuiten is. Ware het niet beter
den kogel in de nevelen van het niet-uit-te-vindene te laten?
Wells wordt versleten als de groote profeet van deze tijden. We hebben dit in de
jongste jaren meer gelezen, zelfs over kerels als Hitler. Wij bedanken voor dergelijke
profeten. Ze zouden zoo verstandig moeten zijn een domper op hun ziekelijke
verbeelding te zetten en hun talent en hun energie te wijden aan positiever zaken.
Absoluut bekeken is er geen onderscheid tusschen den uitvinder van de V-bommen
en Wells, die de gedachte propageert een stad uit te moorden via de waterleiding.
Ze kunnen beiden gerangschikt
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worden, om het met Anton van Duinkerken te zeggen, onder de ‘apen met een
scheermes in de hand’.
Het wordt dan te gemakkelijk om een tweede boek te schrijven om het menschdom
te veredelen. Dit behoort tot de praktijken van den oorlogswoekeraar, die aan den
weerstand een half millioen schenkt en op hypocriete wijze een gelukzalig gezicht
opzet, omdat hij zelf deze penitentie heeft uitgevonden.
Of Wells een groot kunstenaar is geweest, valt te onderzoeken. Maar een vreemd
idealist is hij zeker geweest. Moge hij daarenboven een valsch profeet blijken te zijn.
K.J.

Slecht voorgelicht!
Wie grijpt niet vol belangstelling naar een boek dat de titel draagt: Language as a
social and political factor in Europe? Er is er in Engeland juist zo een verschenen.
De schrijver heet Stanley Rundle. Laat mij meteen zeggen, dat de lezing vrij
teleurstellend is. De meeste problemen worden wel aangeraakt, maar tot een heel
diepgaande behandeling komt het niet. Het betoog, waarin de bezwaren van de
babylonische spraakverwarring der wereld worden uitgemeten, loopt uit op de
beschouwing van practische remedies: een internationale kunstmatige hulptaal zou
de verschillen moeten overbruggen.
Ondertussen heeft de schrijver in zijn overzicht van de bestaande taaltoestanden
veel wetenswaardige feiten bijeengezet. Onwillekeurig slaat men op, wat hij van het
Nederlands vertelt. Met enige verrassing ontdekt men dan, dat in Nederland ‘Dutch’
gesproken wordt en in Noord-België ‘Flemish’. Dit laatste is nauw verwant aan het
eerste, vroeger waren de literaire vormen van beide zelfs identiek. In een tabel der
getallen tot tien toe in 36 Europese talen blijkt inderdaad de nauwe verwantschap
tussen Nederlands en Vlaams. Het enige verschil is dat het Nederlands vijf in het
Vlaams vyf luidt. Veel groter is de afwijking in een passage uit het evangelie van
Johannes (III, 16): In het Nederlands zegt men: Want alzoo lief heeft God de wereld
gehad, enz., en in het Vlaams: Want alzoo heeft God de wereld bemind, enz.; verderve
in het Nederlands heet verga in het Vlaams, en zo meer.
U zult dit alles misschien niet zo heel grappig en ook maar matig belangrijk vinden.
Zie nu echter het voorwoord, gedagtekend van November 1944, waarin Mr. Rundle
dank brengt aan Hunne Excellenties de Gezanten onder andere van België en van
Nederland, alsmede aan den heer Sicheren, van het Nederlandsche Ministerie van
Onderwijs, voor het verstrekken van inlichtingen. Hij voegt daar heel royaal aan toe,
dat die personen noch voor de meegedeelde feiten noch voor de uitgesproken
meningen aansprakelijk gesteld mogen worden. Wij kunnen toch moeilijk nalaten
ons af te vragen, of werkelijk het Belgische gezantschap in Londen het Vlaams houdt
voor de taal van Vlaanderen en met het Nederlands slechts ‘verwantschap’
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erkent; en of werkelijk de Nederlandse autoriteiten over het Nederlands sprekende
met geen woord te kennen gaven, dat het ook buiten Nederland gesproken wordt?
P. Geyl.

Dertien aphorismen over den roman
Er zijn menschen die het je kwalijk nemen dat je een slechten roman geschreven
hebt. Dat zijn de uitgevers en de critici. Er zijn anderen die het je even kwalijk nemen
dat je een goeden roman geschreven hebt. Dat zijn de mislukte romanciers.
Wanneer dan de criticus tegelijkertijd een mislukt romancier is, wordt het een
duistere zaak.
De strengste critici zijn dezen, die er nooit zelf in geslaagd zijn een fatsoenlijken
roman voor elkaar te krijgen.
Soms zien zij ook het scherpst. Zij weten immers best wat een zielig resultaat er
doorgaans uit de meest grootsche conceptie kan groeien.
Er is geen land waar zoo veel romans geconcipieerd worden als in Vlaanderen.
En geen, waar er zoo weinig geschreven worden.
Zoo lang de conceptie van een roman beter is dan het resultaat, zal de romancier naar
de schoone voleinding van zijn kunstenaarsschap groeien.
Maar hij moet zich wel van het verschil bewust zijn.
Misschien zou de Vlaamsche romankunst beter met nuchterheid gediend zijn dan
met allerlei goedgemeende maar al te gevoelige verzuchtingen.
De Anglo-Saksers, die met een onthutsenden eerbied een roman soms naar het aantal
woorden beoordeelen, doen niet zoo belachelijk als onze profeten ons willen doen
gelooven.
Het schrijven van een roman vergt niet meer talent dan het schrijven van een verhaal.
Maar ontzettend meer wilskracht.
Het zou natuurlijk verkeerd zijn, de verschillende literaire genres naar het volume,
dus naar het aantal woorden, in te deelen.
Maar het systeem zou duidelijk aantoonen hoevelen van onze schrijvers aan literair
asthma lijden.
De roman kan voor den schrijver een biechtstoel zijn, waarin hij zijn meest grove
zonden aan het geweten der gemeenschap onderwerpt.
Hij doet echter best niet op de absolutie te rekenen.
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Een beroemd Fransch dichter zei eens minachtend, dat hij geen roman zou kunnen
schrijven omdat hij nooit een zin zou kunnen neerpennen als: ‘Il frappa à la porte et
entra’.
Een eenigszins dom, maar wilskrachtig jongmensch zal inderdaad eerder een
roman voor elkaar krijgen dan de geniaalste luiaard.
Voor sommige schrijvers is de roman het ideaal instrument om op alle tonen hun
egocentrische rhapsodie te laten hooren. Voor anderen is hij een verdroomd
toevluchtsoord waarin zij voor zichzelf en hun alledaagsche zonden vluchten. Zij
ontsnappen in den roman. Zij duiken geestelijk en zedelijk onder.
Zoo komt het dan dat de zedigste roman soms het grootste zwijn verbergt.
De schrijvende puber stelt zijn troebelste droomen graag als een beleefde
werkelijkheid voor. De doorwinterde schrijver handelt net omgekeerd.
Beiden echter doorgaans pour épater le bourgeois.
In den roman, die tijdens de puberteit van den auteur geschreven wordt, neemt,
voornamelijk op sexueel gebied, het verzwegen verlangen de plaats der verbeelding
in. De ondervinding en de levenswijsheid leeren den schrijver de subjectieve
werkelijkheid krachtiger te maken door ze te versoberen.
Er zijn helaas al te veel schrijvers die in een of ander opzicht nooit hun puberteit
ontgroeien.
Een romanschrijver zou niet te veel vrienden of kennissen mogen hebben.
Wanneer een roman van hem verschijnt, staan zij telkens gereed om zichzelf in
een van zijn personages te herkennen.
P.V.A.

Steinbeck helpt laster verspreiden
Ik lees John Steinbeck's The Moon is down in de Nederlandsche vertaling van Ferd.
Sterneberg, als De Vliegenvanger bij De Magneet verschenen. Een buitengewoon
sterke, boeiende roman, vond ik, schoon ik me steeds maar afvroeg waar, in welk
land en op welke plaats - en havendorp bij koolmijnen - het verhaal wordt gesitueerd.
Tot ik op blz. 69 het woord Brussel ontmoette en vernam van een klein oud vrouwtje
uit de hoofstad die, in den vorigen oorlog, ‘twaalf man vermoord had met een lange
zwarte hoedenspeld’. Twaalf Duitschers dus, en met welk museum-wapen, want
sedert 50 jaar worden de hoeden niet meer met lange zwarte spelden vastgespijkerd!
Maar er staat meer te lezen. Op de volgende bladzijde kan men vernemen dat toen
de Duitschers eindelijk terugtrokken, de achterblijvers door de bevolking den pas
werd afge-
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sneden. Ik lees: ‘Sommigen werden verbrand. Sommigen hebben ze de oogen
uitgestoken en sommigen werden zelfs gekruisigd.’
Dat men in Amerika nog steeds aan zulke onzinnige praatjes, door de Duitsche
propaganda tijdens den laatsten oorlog niet eens meer gebruikt, gelooft, is ontstellend.
Dat er wel een Duitscher, bij het wanordelijke terugtrekken van de benden soldaten,
door een opgehitsten patriot kan zijn doodgeschoten, is mogelijk, al zal dit zich zéér
zelden hebben voorgedaan - hoevele officieren en manschappen hebben de muitenden
soldaten toen niet zelf omgebracht! - maar dat Duitschers werden verbrand, verminkt
en gekruisigd, is een leugen zóó dwaas, dat men gaat twijfelen aan de
onbevooroordeeldheid van den Amerikaanschen auteur. Want het is godsonmogelijk
dat iemand met gezond verstand, wat John Steinbeck toch moet zijn - al is hij van
Duitschen oorsprong - waarlijk gelooft dat wij Duitsche soldaten hebben verbrand,
de oogen uitgestoken en zelfs (!) gekruisigd. Of gebruikt hij dien lasterpraat uit literair
oogpunt, nl. om zijn verhaal te kruiden en den menschlievenden ondergrond er van
scherper te doen uitkomen? Leugens helpen in het leven houden om zijn waarheid
steviger te vestigen, lijkt me niettemin een oneerlijke literaire praktijk, hoe
Amerikaansch ze mogen zijn.
T.V.B.

Geboorte van het drama
Slenterend in het ‘Parc des Attractions’ van de Parijsche Wereldtentoonstelling in
1938, werd mijn aandacht inderdaad aangetrokken door een opschrift: ‘Chez les
Nudistes’... Gedreven door een nieuwsgierigheid die sommigen misschien
onbehoorlijk zullen achten, getroostte ik mij de uitgave van tien francs, die mij den
toegang moest verleenen tot dit nieuwsoortig Eden.
Het was een vrij schamele tooneelbarak, zooals men er ook op onze Vlaamsche
kermissen ziet. Maar, net alsof we in het Théâtre Français hadden gezeten, werd het
doek niet opgehaald dan nadat de drie ritueele klopjes hadden weerklonken. Wat
zich op de planken vertoonde, beantwoordde inderdaad aan de verwachting: een half
dozijn naakte dames van diverse pluimage. Zij stonden roerloos in poses die, naar
ik meende, door de onbeweeglijkheid kuisch wenschten te lijken en daarenboven
ook nog aanspraak maakten op een zekere artistieke elegantie.
Een heerschap in gekleede jas verstrekte luidop didactisch commentaar over wat hij
beweerde te zijn ‘een der meest sympathieke cultuurverschijnselen van dezen tijd’
en loofde de hygiënische, ethische en sociale weldaden van het naaktloopen. Terloops
legde hij er ook den nadruk op dat de vertoonde protagonisten van dit
‘cultuurverschijnsel’ niet alleen wegens de vastheid van haar convicties, maar ook
terwille van haar bekoorlijke, ja klassiek-academische anatomie waren
geselectioneerd.
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Nadat instemmend applaus van het publiek deze bewering had bekrachtigd, daalde
het doek om, vrij spoedig - na de drie ritueele klopjes - opnieuw gehaald te worden;
terwijl de commentator aankondige: ‘L'Heure du Courrier’! (Ik had liever gehoord:
‘L'Heure du Berger’...).
Een der zes dames, een kleine brunette, was nu gekleed met een brieventasch en
een facteurspet. Zij reikte aan elke nudiste een schrijven, dat deze dan met de
expressieve mimiek eener gespannen belangstelling scheen te lezen. De commentator
verklaarde: ‘Si les nudistes tiennent à vivre nues, elles aiment aussi à recevoir de la
correspondance...’
Mijn eerste indruk was dat, met dezen volzin, meneer de propagandist den
oppergaai der potsierlijkheid had afgeschoten... tot mijn verstand, met de vertraging
waarin zijn vadsigheid het nu eenmaal kluistert, eindelijk ging beseffen dat dit
aforisme, waarvan de wijsheid niet minder geldt voor de gekleede menschheid, een
groote symbolische beteekenis bezat: Ik was, in waarheid, getuige van de geboorte
der dramatiek in haar oereigenste essentie en in haar meest primairen vorm; waarbij
vergeleken de verklaring die Nietzsche ons biedt in zijn Geburt der Tragödie
natuurlijk een tamelijk ingewikkelde geschiedenis wordt.
De inrichter der attractie had ingezien dat de verstarde statiek dezer levende
standbeelden - die, al evenaarden ze niet in schoonheid de sublieme gestalten van
de Parthenonfriezen, dan toch een aardigen aanblik boden - niet volstond om al de
esthetische behoeften zijner klanten (en meteen deze der menschheid) te bevredigen.
Hij had opnieuw de dramatiek ontdekt met bij zijn personages, die daareven nog
versteend stonden als waren zij - hetgeen zij zeker ruimschoots verdienden! - van de
hand Gods geslagen, twee psychologische motieven in dynamisch conflict te brengen;
in casu: de heliophilie en de epistolâtrie; conflict waarvan hij het verder verloop aan
de goedwillige verbeelding der toeschouwers overliet. Hij had natuurlijk méér kunnen
doen: b.v.: een féerie bestellen bij Giraudoux of een drama vol Freudiaansche
complexen bij Anouilh; maar vermoedelijk reikten hiervoor zijn geldmiddelen of
litteraire onderlegdheid niet toe. Maar, zooals het was in zijn argeloze primitiviteit,
leek het rudimentaire procédé mij waarachtig aandoenlijk, beminnelijk en leerrijk!
Sinds lang ben ik de physische bekoorlijkheid der zes Parijsche dames uit het Parc
des Attractions volkomen vergeten, maar vaak nog duikt in mij weer op, als een
melodische phrase: ‘Si les Nudistes tiennent à vivre nues, elles aiment aussi à recevoir
de la correspondance...’ Mettertijd ben ik er zelfs een genster van voortreffelijke
surrealistische ‘poésie pure’ in gaan ontdekken: vreugde die mij niet iederen dag
beschoren wordt...
R.B.
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Praecolombiaansche poëzie.
Britsch Colombië zou nog, althans voor een tijdje, door een Totem beschermd, een
gewest zijn, beheerscht door den Geest der praecolombiaansche Indianen, met
bloedoffers, praalzucht, geweld, familiehaat, oude gebruiken en de poëzie van het
surrealisme. Constance Lindsay Skinner, uit Britsch Colombië herkomstig, heeft
destijds in het Amerikaansche tijdschrift ‘Poetry’ een aantal gedichten gepubliceerd,
- waar het Zwitsersch maandblad ‘Labyrinthe’ dezer dagen op wees -, aan den
gedichtenschat der inboorlingen ontleend. Een van deze gedichten moge hier in
vertaling volgen, het is een opmerkelijk stuk diepe poëzie:

Zonder Antwoord
Ik ben Ah' wo-é-ti, de Jager.
Ik heb een maagd ontmoet in de schaduw der rotsen.
Haar oogen waren vreemd en helder,
haar lippen hadden den vorm van den boog des uchtends.
Opdat ik zou rusten dreef ik mijn speer in de diepe aarde en vroeg haar naam:
‘Ik ben K'antak, jong meisje naar den morgenstond genoemd.
Op de kim van den berg hoorde ik twee arenden in gesprek,
het woord was “Liefde”.
Zij sloegen elkaêr met den vleugel tot bloedens toe,
en schreeuwden het uit.
Zij viel,
en nochtans schreeuwde zij het hem nog zachtjes
in haar val, terwijl hij steeg in zijn vlucht;
en ze stierf.
Ik kwam in een laag dal van mos en bloesems,
waar ik Men'iak, het blanke fesantswijfje, zag
(blank van zuivere droomen, zooals de Maan-Lente, schooner dan de bloemen).
Doorheen het woud dwarste een zwarte vogel, wreed het oog,
en Men'iak zwenkte haar vlucht naar hem toe.
Zij ligt op het mos, haar blanke borst roodgetint,
en nochtans schreeuwt ze nog, zwakjes, hetzelfde vreemde woord.
Jager, zult ge mij, vóór mijn vuurtje, komen zeggen wat liefde is?’

T.V.B.

Het vlaamsche genie
De door Jacques Maritain te New York opgerichte ‘Ecole Libre des Hautes Etudes’,
verzocht Marnix Gijsen in 1943 een Fransche lezing te houden over het ‘Vlaamsche
Genie’. Deze lezing, in het Nederlandsch vertaald door Herman Bossier, is nu
uitgegeven door de N.V. Standaard. Er is ook een Fransche editie.
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Om wat hij in Amerika over het Vlaamsche genie, d.i. het wezen van de Vlamingen,
heeft verteld, is Marnix Gijsen reeds bitter aangevallen in ons Vaderland, dat immers
tamelijk prikkelbaar is, zooals ieder volk, dat zich gaarne tooit met een groot verleden
en een schitterende toekomst. En het dient gezegd, dat Gijsen het anders had kunnen
doen. Hij had kunnen affirmeeren, dat wij het edelste, het diepzinnigste, het op alle
gebieden superlatiefste volk ter wereld zijn. Men zou hem misschien niet geloofd
hebben, maar het zou onze nationale trots hebben gestreeld. Maar wellicht, verdient
men den eerbied van den vreemde eerder door zichzelf met een onbevangen en
critisch oog aan te kijken, wat de liefde niet uitsluit, dan door zichzelf geestdriftig
over het paard te tillen. Maar ik denk nu niet zoozeer aan het oordeel, dat de vreemde
zich over ons kan vormen; de Vlamingen vooral kunnen het boekje met groot profijt
lezen, overwegen, eventueel aanvullen en corrigeeren. Alleen de onverbeterlijken
zullen zich onbehaaglijk voelen wanneer Gijsen naast onze vele deugden ook meent
onze beperkingen en onze ondeugden te moeten aanstippen.
De kleine veertig bladzijden zitten zoodanig volgepropt met materiaal, dat men ze
wel vele malen mag lezen, wat geheel naar den trant van Gijsen is, die bovendien,
tusschen de regels en langs zijn neus weg, overal gelegenheid vindt om een zeldzame
Vlaamsche fijngeestigheid te laten sprankelen.
De Vlaming wordt er in geteekend naar het klimaat. En veel uitdrukkelijker nog naar
onze geschiedenis. Het is een klein wonder van deze lezing, hoe de geschiedenis van
Vlaanderen er in verwerkt is, tot den tijd toe, dat wij ons nog tweederangsburgers
voelden in België, en tot onze ontwaking in de 19e eeuw. Mij dunkt verder, dat Gijsen
zeer juist den zeer geringen Duitschen, en den grooten Franschen invloed op onze
Vlaamsche beschaving aanwijst.
Maar de psychologische ontleding van het Vlaamsche genie is het vruchtbaarste
gedeelte van het boekje, en zeker zal dit gedeelte iedereen het meest prikkelen, de
eenen tot verzet, sommigen, mag men hopen, tot betere zelfkennis. Ons gemis aan
burgerdeugd, onze neiging tot een somtijds wat grove zinnelijkheid, onze
middelmatigheid op vele gebieden, dat alles hooren wij niet gaarne gezegd, en wij
bekennen het onszelf maar zelden. Doch Gijsen zorgt tevens voor de zalf op de
wonden van onze ijdelheid, en hij roemt onze gezondheid, ons gelukkig evenwicht,
en hoe er als compensatie uit veel nogal laag bij de grondsche burgerlijkheid, soms
iets schitterends en wonderlijks te voorschijn komt. Ondertusschen zullen de
toehoorders van Gijsen gedacht hebben, dat er in ieder geval ook Vlamingen rad van
tong en subtiel van geest zijn. Het boekje is een spiegel - welke spiegel vervormt
niet? - waarin wij wat toilet kunnen maken.
R.H.
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Roman in tablet-vorm
- ‘Je ne tiens pas à t'offrir les restes d'autres’. Hij was te hoffelijk om toe te voegen:
‘en ikzelf wensch de rest niet van anderen’, maar zij bleef zwijgen, terwijl ze hem
met groote zwarte oogen bekeek, en hij wist niet eens, dat deze ontbrekende
gedachtenschakel door haar onmiddellijk werd opgenomen. Zij zweeg. Hij zei nog:
‘Wat ik altijd gezocht heb - aan jou mag ik dat wel vertellen - is een vrouw, die
heelemaal alleen voor mij zou zijn, en zich totaal zou schenken aan mijn onmogelijke,
soms zondige, soms idealistische menschelijkheid. Ik heb ze nooit gevonden; er was
altijd een terughouding, óf bij haar, óf, soms, bij mij. En nu is het zoo laat. Utopisch
wordt het.’
Hij glimlachte, en scheen te staren in het verre verleden. De domkop wist niet hoe
zij hem begeerde, juist toen onzeglijk begeerde, en hoe diep zij voelde, dat zij de
gezochte wàs.
Hij sprak nog: ‘Maar 't is mooi ook tusschen ons, nietwaar, lieve? Zoo een dubieus
gevoel van vriendschap - broederliefde hooger dan kameraadschap - en daarbij het
piment, dat we toch verschillen van kunne, en het niet wenschen te weten’.
Zij had hem kunnen vermoorden. Hij zweeg en glimlachte, wat weemoedig,
misschien. Ook in gelatenheid en verzaken bleef het leven hem mooi.
Franz de Backer.

Kunst in tablet-vorm
Enkelen tijd geleden las ik een mooi gedicht, door een mij onbekende en duidelijk
nog jonge dame. Het ging over Eline Vere en haar smart, die Weltschmerz van het
einde der 19e eeuw werd doorvoeld als de eeuwige smart van het hakende vrouwelijke
wezen. En de dichteres geloofde duidelijk aan het bestaan van de heldin van Couperus.
De kwestie, die zou moeten uitgemaakt worden, is deze: bestààt Eline Vere? Niet
zoozeer de Haagsche jonge vrouw die Couperus, misschien, in zeer weinige trekken,
oorspronkelijk deed denken aan Eline, de loutere aanleiding tot de uitbeelding, naar
ziel en lichaam, van het wezen dat ons allen ontroerd heeft: dat oorspronkelijke
juffertje zal we lang dood zijn. Maar: bestààt Eline Vere? Is ze zelfs niet échter dan
de realiteit?
Of is daar een misverstand: weten wij niet minder af van werkelijke, levende
menschen, omdàt het onze schuld is? Om het tot eenvoudige termen te herleiden: is
het leven reëeler dan de kunst, of de kunst reëeler dan het leven? Wij schijnen zoo
vaak de menschen slechts uiterlijk te kennen, en dan nog zoo weinig - maar de
menschen zijn daar toch, volledig. En wij scheppen menschen in fictie, die voor onze
illusie, en, we verwachten het, voor die van den lezer, symbolische, definitieve
gestalten lijken. In die fictieve menschen ligt onze visie van het leven omvat. En het
leven gaat voort...
Franz de Backer.
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Hij heeft niets meer te zeggen.
In ‘Journal d'un écrivain’, van Dostoievski, staat een recensie over ‘Anna Karenina’.
Dostoievski zegt er in dat Tolstoï in dezen roman herhaalt wat hij tevoren reeds veel
beter heeft gezegd en dus is leeggeschreven.
Dostoievski heeft gelijk. Al wat in ‘Anna Karenina’ staat, vindt men in ‘Oorlog
en Vrede’ en nog veel meer.
Maar wat kon de leeggeschreven Tolstoï antwoorden?
Eerst en vooral dat, wanneer hij leeggeschreven was, zijn roman nog altijd stukken
beter werd dan vijf en negentig procent van al wat in de vijftig volgende jaren in de
verschillende landen en werelddeelen zou worden gepubliceerd.
Vervolgens dat een schrijver die niets meer te zeggen heeft dus vroeger iets te
zeggen heeft gehad en dat dit van negentig procent der schrijvers niet kan gezegd
worden.
Verder dat men het vel van een beer die ‘Oorlog en Vrede’ geschreven heeft en
nog capabel is om ‘Anna Karenina’ te schrijven, niet moet verkoopen vóór hij
geschoten is.
Ten slotte kon Tolstoï vragen of Rembrandt en Rubens na hun meesterwerk,
Shakespeare na zijn koningsdramas, Beethoven na zijn vijfde symphonie en alle
kunstenaars na hun hoogtepunt leeggeschreven waren en of de doodgewone
hoeveelheid van hun werk en de onvermoeibaarheid van hun creatief vermogen dan
niets toevoegen aan hun waarde en aan de kennis van hun genie.
G.W.

Practisch feminisme
Stakingen zijn een dagelijksch verschijnsel in Amerika en worden niet als
ziektephenomenen beschouwd, veeleer als een bewijs dat het sociale kader er tegen
bestand is.
In de huidige omstandigheden echter leveren zij wel een bepaald gevaar op. Zij
doen onvermijdelijk, alhoewel onrechtstreeks, de levensduurte stijgen en leiden
stapsgewijs naar de zoo gevreesde inflatie. Indien zij niet gepaard gaan met een
krachtige onderdrukking der prijsverhooging der waren en winsten, dan moet het
précaire economische evenwicht er ten slotte onder bezwijken.
Op dit gebied echter is de huidige administratie erg ontmoedigd. Zij laat begaan
en de prijscontrolen, verzwakt, zien er over. Een veertigtal brave huismoeders zijn
dan ook deze week naar Washington gegaan om de leden van het Congres die hun
distrikt vertegenwoordigen, eens duchtig de les te spellen. Ik kan u verzekeren dat
een verbolgen Amerikaansche huisvrouw een gevaarlijk verschijnsel is. De senatoren
hebben dan ook beloofd hun best te doen om het Office of price administration, den
dienst voor prijscontrôle, in stand te houden.
M. GIJ.
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Nieuwe verzen
Ik breek het brood thans iederen dag alleen
Ik slaap alleen, alleen ga ik mijn wegen
Ik praat alleen, die liever had gezwegen
Ik noem uw naam, ik noem uw naam alleen.
Ik bid tot God, maar God laat mij alleen
Ik ben alleen, ik ben alleen gebleven
Ik eet alleen, aan 't einde van mijn leven
Ik leef alleen, en straks sterf ik alleen.

Naar een motief van Christine de Pisan.

Diep in den nacht
Diep in den nacht, als het werk is gedaan
De pen is neergelegd, de hand vermoeid,
Dan word ik weder als de slaaf geboeid
Die voor zijn heer de dagtaak heeft volbracht,
Dan gaan de ketenen der smart weer aan,
Allengs lichter te dragen, want zoo vaak
Verlicht dan ook het duister van den nacht
Een schemering of er een venster is
Hoog in de muur der cel. En ik ontwaak
Tot ander leven dan de wereld is
En spreek met u en hoor berisping aan
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En lof, gelijk ook vroeger vaak des nachts
Als ik kwam slapen na het werk. En onverwachts
Komt gij met groot licht, met zoo grooten schijn
Dat gij mij overstelpt met zaligheid
En wij niet spreken, maar gemeenzaam zijn;
Dan zeg ik, als de duisternis weer stort
Als regen, en de zwarte eenzaamheid,
Het harde werk, de boeien in de cel
Mijn deel weer zijn: mijn liefste, het is wél
Gods arbeider en slaaf te zijn, hoe hard
Het bed alleen, hoe bitter soms de tijd
Dat ik moet wachten totdat gij er zijt,
Wat deert het nog, dat wie dit kent, dit lijdt.

November '45.

Ballade van de dingen die niet overgaan
De geur van diepe bosschen na den regen,
De geur van water en van roestbruin hout,
De geur van 't paard dat men het liefst mag rijden,
En van het donker haar waarvan men houdt
Duister en licht in 't witte bed gelegen,
En, wat het beste is in dit bestaan,
Te slapen met de liefste aan zijn zijde
En dat dit zoo zal zijn in alle tijden,
Dit zijn de dingen die niet overgaan.
De kracht van stieren in de voorjaarsweide
De glans van tranen en van witte zijde
En parelen om een slanke hals gedaan,
De macht van armen om een hals geslagen
De nacht van zoete antwoorden en vragen,
De pijn der vrouwen die in 't kraambed gaan,
De pijn die men van zijn vrienden moet lijden
En dat dit zoo zal zijn in alle tijden,
Dit zijn de dingen die niet overgaan.
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Geluid van water dat van rotsen stort
En van een kerk waarin gezongen wordt,
En van zwaar weer dat niet wil overgaan,
Van slagregens in slapelooze nacht
Dat men verlaten ligt en niet meer wacht;
Het leeg wit bed, beschenen door de maan,
De liefde die verkeert in 't lange lijden,
En dat dit zoo zal zijn in alle tijden,
Dit zijn de dingen die niet overgaan.
Valschheden van zijn vrienden ondergaan
Haat, afgunst, nijd, bedrog en eigenwaan
Spijt en berouw, en dat men 't meest moet lijden
Om wat men door de liefde heeft misdaan,
En dat dit alles niet was te vermijden,
Maar eeuwig zoo zal zijn en voort zal gaan,
En wolken die stil drijven langs de maan
Terwijl men ligt en denkt aan beter tijden,
Dit zijn de dingen die niet overgaan.
De stank van drek, rot vleesch en rottend graan
't Gezicht der liefste die is uit haar lijden,
De aasvlieg die daarop te gast wil gaan,
De huichelaars die uw geluk benijden,
De straf dat men gestraft wordt door zijn vrienden,
Terwijl 's lands vijanden slechts straf verdienden,
Het onrecht, in den naam van recht gedaan,
En dat dit zoo zal zijn in alle tijden,
Dit zijn de dingen die niet overgaan.
Prince:
Prinses Marie, Maria Magdalene,
Mij meer vertrouwd, als bitter zondares
Wier donker haar door Gods licht werd beschenen
Dan God en Jezus zelf, leer mij de les
Om in het leed een beter weg te gaan.
‘Vervloekt en ongezegend is het lijden
Totdat men leert onder het kruis te staan
En dat dit zoo zal zijn in alle tijden,
Dit zijn de dingen die niet overgaan.’
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Drie kleine gedichten
I
Het gras verwelkt, het blad vergeelt,
De kleine bruine eekhoorn speelt,
En die op iedere noot in 't gras
Nieuwsgierig als een eekhoorn was
Ligt onder 't welke gras gestrekt
Met doode blaren toegedekt,
En die voor ieder feest een schat
Van goud en witte kleeren had
Heeft niets aan dan dood's witte pij
Voor statiepracht en feestkleedij
En die geen dag was zonder vriend
En zooveel vriendschap ondervond
Zij ligt met een gesloten mond
Voor 't eerst met bloemen slecht bediend.
Het blauwe juffertje in 't groen
Staat dor in 't zand in 't grafplantsoen,
Moet wachten tot de lente komt
Met bloemen waar de bij in bromt.

II
Die met het rijke en felle hart
Geloofde als kind en sprak met God,
Haar oordeelt niet een streng gebod,
Haar spaart Hij wel de eerste smart
En wekt haar niet, maar laat haar droomen
En in een tuin vol bloemen komen
En zitten in een kleine stoel,
Dat zij het wereldsche gewoel
Mag weerzien als een kind dat speelt
Totdat het speelgoed haar verveelt,
En slaperig te bed gebracht,
Ontwakende in diepen nacht
In het nabijer firmament
Zoo goed de nieuwe sterren kent,
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Dat zij, begrijpend waar zij is
Gerust wordt in de duisternis,
En met geen droomen meer voldaan,
Verder haar weg tot God wil gaan.

III
Auf der dunklen Erde.
Dieses: Stirb und werde!
Bist du nur ein trüber gast
Auf der dunklen Erde.
GOETHE.
Zij heeft naar ons niet omgezien
Dan in dien eersten nacht misschien,
De wereld goed genoeg gekend,
En snel vaarwel gezegd in 't end,
En haastig, als zij alles deed
Tot hare nieuwe taak gereed
Is zij op Gods glans in den hoogen
Blind als een vlinder ingevlogen,
Haar kleine zalige gezicht
Verbleef niet in het milde licht
Waarmee soms dooden ons bezoeken;
Waar is de kleine vlinder heen
Die stierf omdat het lamplicht scheen
Op dit papier? Niets dat er bleef
Dan wat een hand er neder schreef
Om raadselen van den dood te zoeken:
Die hier met zoo fel hart beminde
Wist in Gods licht haar weg te vinden.

Gebed met de dooden
Twee fragmenten in vrees voor de aarde.

I
Millioenen die gestorven zijt, getal
Van menschen onbegrijpelijk, gij stof
Tot stof gekeerd, en weder element
Dat wij inademen met den winterwind
Als bitterheid en kou, verwaaiend stof
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Van kathedralen en van kleine huizen
Waar God gewoond heeft en waar vrede was
En liefde op 't altaar, en witte kussens,
Gij, die gestameld hebt als man en vrouw,
Als een ziek kind, als priester in gebed,
Gij allen, die wij drinken met den wind,
Die op de lippen zijt van hem die bidt
Opnieuw getroond in de allerlaagste sfeer
Om uwen dood, terwijl de dood reeds zit
Dat nog der aarde vrede moge zijn
Dier aarde waar de menschen meester zijn...
Bidt gij met onzen mond, die gekastijd
Het oordeel hebt ervaren, en waait voort
Door 't vurige heelal, het raderwerk
Van zon en sterren tot die verre sfeer
Waar een aartsengel in 't onzichtbaar licht
Zweeft, en ter neder staart op dit gewoel
Van flonkerend duister, en verwonderd is
Een dorre smaakt te proeven in den mond
Die nog zooeven zoet was van gezang.
Zoo hoog waaie uw stof, en ons gebed
Dat hij één oogenblik ontsteld mag zijn
Deinzende op zijn wiek, en wervelt heen
De steilte in des lichts, tot waar hij spreekt
Met dit stof nog verbitterend op zijn lip:
Heer, geef genade in dit uiterst uur,
Kinderen spelen met het aardsche vuur
En schroeien zich, laat Gij hen niet verbranden,
Reeds wervelt de asch omhoog tot uwen troon...
En dan, me dunkt, hoort hij de ontzagbre stem:
Ik heb mijn Zoon gegeven in hun handen.

II
Droog is mijn mond van vreezen en ontzag
En waken in den nacht om deze tijden,
De weegschaal van het wereldsche gezag
Met sidderende tong te zien, de mond
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Gapend van het kanon op onze borst
Gericht, de vuursproeiende lont
Der sterren vallend in 't blind firmament
Duizelend snel, de duizelend snelle tijd
Gelijk een stormwind vegend het heelal
Alom, met stervend licht ontzaggelijk;
En ik, vermoeid, met machtelooze hand
De pen bestierend waar een wereld brandt,
Alleen, alleen, op een dak in den nacht,
Beseffende de kortheid van den tijd
Die ons nog rest de snelheid van het licht
Te achterhalen, eer het Godsgericht
De aarde straft met eigen elementen
Ontbonden tot de ontbinding onzer kracht:
Zegen, verkeerd in vloek, Judas gestraft
Door eigen kwaad, gehangen aan den tak,
Aan de eigen boom waar Jezus werd verraden,
Duisternis in den hof der hemelen
Met van de aardsche ster 't verwaaiend stof.
Zoo, eens, de nachtwind in Gethsemane
Woei, om een lijk dat in de schaduw hing
En speelde met het stof aan die twee voeten
En om den zak, met dertig zilverling.
En wat dan wij, oneindig zwaarder boetend:
Het waaiend puin van een gedoemd planeet
Spattend uiteen met scherven zon en maan
Nog in 't vergaan vermaan van onze roeping,
Zoo groot is het vergaan van ons geweld:
Eeuwen een teeken, tot de oceaan
Des hemels weer bedaart tot vredig licht
En wellicht al dit wild en droevig stof
Vergadert, als eens onder Judas' voeten
De wind zich lei, en die vergeten man
Begraven is, en stof en aarde is
Op deze lippen waar ik thans mee spreek
In groote vrees voor u, mijn broeder mensch,
In groote vrees, voor deze groote schat:
De aarde, waarop ik heb liefgehad.
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Ballade de tout mon coeur
Denk ik aan 't glas waaruit ik met u dronk
Eer het uw mond ontzonk,
Waarop de goede spreuk geschreven stond:
De tout mon coeur,
Dan denk ik weer aan wat mij werd ontzegd
Toen gij zijt in het diepe graf gelegd,
Die met uw laatsten adem hebt gezegd:
De tout mon coeur.
Zie ik de bloem, gestorven in het gras
Die deze lente nog uw vreugde was
Dan denk ik weer hoe moe gij hebt gezegd:
De tout mon coeur.
Hoor ik de deur die kraakt in winternacht
Dan staat het hart stil dat u toch verwacht,
Ja, iedere nacht verwacht
De tout mon coeur.
Al is er niets, niets dan de winternacht,
Hoe hoor ik toch die zachte woorden weer,
Al woedt de wind, al slaat de regen neer
De tout mon coeur.
'k Wilde mijn werk doen in mijn eenzaamheid
En u die verre zijt
Als grafschrift geven wat gij hebt gezegd: De tout mon coeur.
Dat was uw vraag, eer gij werd neergelegd
In dat wit bed, om niet meer op te staan,
Waar ik het kruis heb om uw hals gedaan
De tout mon coeur.
En op uw haar mijn handen heb gelegd,
Die nacht, dat ik voor 't laatst u heb verstaan
Toen gij mij hebt gezegd:
De tout mon coeur.
Envoy à Dieu.
Prince, dit was mijn troost, mijn toeverlaat
Dat zij gezegd had op dien avond laat:
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De tout mon coeur.
Maar dézen nacht hebt Gij mij op doen staan
En mij die woorden wààrlijk doen verstaan:
De tout mon coeur.
't Was niet aan mij, het was aan U gezegd;
Ook deze troost was mij niet weggelegd.
Nu rest mij niets, tot ik eens zeg: Seigneur..
De tout mon coeur.

Kerstnacht 1945
Ik zie de sterren staan in den Kerstnacht
En ik herdenk, het is een jaar geleden,
De daverende Ardennen van die nacht
Dat ik tot God om vrede heb gebeden,
En zag, hoe van de hooge witte dennen
De sneeuw neerviel, en hoorde in die nacht
't Kanon, ver en nabij, en zag wie vielen
Liggen, onder het dichte groene hout
Toegedekt met een lap en sparretakken,
En hief van een der dooden het gezicht Verminkt. Een hand, krampachtig op de borst
Verstard, met een klein, ebbenhouten kruis.
Dien nacht sliep ik met u, het klein goud kruis
Hing stil tusschen de glans van uwe borsten
En mij, zoo stil, dat wij niet spreken dorsten,
Wij wisten 't niet, maar de dood was in huis.
Nu is het weder stil in de Ardennen
En stil in Amsterdam, in déze nacht
Maar als ik de oogen sluit, zie ik daarbinnen
Een glans, en een klein kruis, ook déze nacht
God leerde mij door u een nieuw beginnen
En deed ook mij de ware vrede winnen
Als de Ardennen, in een winternacht...
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Grafschrift voor miep van 't hoff
Opgedragen aan Mària Inez Ignatia Schopman, haar kleinkind, in wie zij
voortleeft.
Nimmer vergeet ik dit vermoeide
En doodelijk bedroefd gezicht,
De bloem die nog des morgens bloeide
Gestorven in het avondlicht,
En nimmer de roestbruine haren
Weerzijds het wassen hoofd gelegd,
De handen die mij dierbaar waren
Op het doodslinnen neergelegd,
De voeten, in de witte vouwen,
Die 'k zooveel jaren kussen mocht,
En 't kantgewaad met witte mouwen
Als doodskleed samen uitgezocht.
Nu moet ik u het grafschrift geven
Dat ge mij spelend hebt verzocht,
Dan zal ik u dit grafschrift geven
Zooals 't u zelf het beste docht:
Ik beeld u in den dood naar 't leven:
Roestbruin de haren in hun pracht,
Die zijn geschud om 't God te geven
In vreugde, in zoo menig nacht.
Onder de dicht gesloten leden
De oogen, roekeloos en vrij
En fel, en nimmer gansch tevreden,
Noch met de wereld, noch met mij;
Geen goud kruis op het stijve linnen
Was ooit zoo zacht en rijk gebed
En zoo beleden met de zinnen,
En God, als waar op dit wit bed
Het witte kantwerk nog moet zwellen
Van den verborgen glans bij 't hart,
Twee borsten als twee immortellen
Al zijn zij in den dood verstard.
Want God bemint de minnaresen
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Wier ziel is vuur, wier borsten glans,
Wier dorst alleen Hijzelf kan lesschen,
Gelijk gij wist, verzadigd thans.
Iedere ring aan deze handen,
Onrustig en thans zoo gerust,
Is klein, en als voor kinderhanden,
Thans voor het eerst in slaap gesust,
Thans samen slapend op de borst
Die zooveel schoone nachten waakte,
Allen ontvangen van een vorst,
Een minnaar, die gij koning maakte
En schatten gaf van liefdes glans,
Sitl als diep water, en met bloemen,
Versteend onder dit kantkleed thans,
Die 'k in den dood nog schoon durf noemen.
Gratie van God in alle leden
Gratie, die meer dan schoonheid is,
Een vogel, steeds vol bezigheden
Tot hier, waar 't in Gods stilte is;
Ja, als een zwaluw die de vlerken
Niet stil kan houden op het nest
En vliegen moest, zingen en werken
Zoo waart gij, thans in God's gewest.
Een vrouw zooals de vrouwen haten
Omdat Gods vuur gevaarlijk is,
Een vuur dat gij hebt branden laten
Zonder vraag om vergiffenis,
Zooals ge 't goud met beide handen
Versmeten hebt voor schoonheids praal
Terwijl het stille hart toch brandde
Als kaarsvlam in de kathedraal;
Gewaden, schoon als altaarkleeden,
Ja, voor het wereldsche gezag,
Maar pracht, met zooveel vreugd beleden
Dat ook daar God van weten mag...
Die mij geploegd hebt als een akker
En tot in 't hart gansch omgespit
Die 't eigen grafschrift u riep wakker
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Waartoe ik aan uw voeten zit,
Die hier aan 't einde van het leven
Gestorven en onsterfelijk ligt,
U moet ik thans de stilte geven
En leggen in het eeuwig licht
En nog de laatste krans u maken
Zonder het wild gebloemt der smart;
Dan neem ik van het witte laken
Twee witte rozen van bij 't hart,
Twee witte rozen uit de handen,
Eén witte roos van uwen schoot,
En met Gods zegen in mijn handen
Wijdt deze witte krans uw dood;
En laat de onnoemelijke bloemen
De trots, de hartstocht en de pracht
Verwelken zonder ze te noemen,
En erken slechts de enkele macht
Doode, waarin gij zijt gelegen
Even koud als het hart thans is,
Dat juist kracht genoeg heeft gekregen
Tot het grafschrift geschreven is,
En laat er niets van al uw kleuren,
Dan een groen blad, Venus gewijd
En als de herinnering der geuren
Een enkele roos in eeuwigheid,
Een bloem die nimmer zal verbleeken
Rose geaderd in den steen
Als levende en zelf verlicht,
Als het geheim van ons alleen,
Met God, en als het meesterteeken
Dat liefde hier gezegend ligt,
Gods bloem, waarvoor wij danken moeten
Geheim, zoo vaak samen gezegd
En thans aan twee versteende voeten
Wit en onsterfelijk neergelegd.
Mijn lieveling, wààr op de zerken
Van gansch de wereld ligt er een
In kathedralen en in kerken
Schoon beeld, als ik voor u alleen
Hier, en in verzen mocht bewerken,
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Terwijl de hand beefde van pijn
En de oogen vuur van tranen zijn.
Dit is niet mijn, dit zijn Gods werken,
Hij hieuw dit kantwerk in den steen,
En waar men u het graf mag delven
In veld, in wildernis of kerk,
De hemelen zijn uw graf gewelven
En dit vers eeuwig uwe zerk.
Vaarwel mijn lief; het wit gewaad
Waarin ik u nu achterlaat
Is eeuwig, ja, zoolang de menschen
Beminnen en de vrouwen wenschen
Naar zulk een grafschrift op den steen.

Ballade van den stervensdag
Mij is dan heden aangezegd,
Gezegende onder menschen,
- Hebt gij er u bij neergelegd? En 'k zeide: ja, ik heb geen wenschen.
De dag is goed, het uur aan U.
Twee zomers nog en 't hart zal sterven.
De dood als tweejarige plant
Heb ik in mij als zaad van U,
Ontvangen uit dezelfde hand.
Waar 'k alle bloei van mocht verwerven.
Het licht waarin ze werd gezaaid
Is zekerheid dat in de velden
Des hemels niet meer wordt gemaaid
En de oogsten die ik van U telde
Op aarde, waren rijk van U.
Ik zal, gelijk een goede knecht
Oud, en in 's meesters dienst vergrijsd
Opschrijven ales wat gij zegt
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Zonder om uitleg meer te vragen
En dankbaar voor mijn oude dagen.
Geef Gij alleen dat ik eens weet,
Gezegende onder de menschen,
Waarom ge mij zoo zegenen deed.
Want gij volbracht al mijne wenschen
En ik, al was 'k een vlijtig knecht
Wist weinig van het goed of slecht,
Dan dat ik de appel van het kwaad
Brak, als uit Uwe hand gekregen
En zag van geen vrouw het gelaat
Zalig, dan zoekend naar Uw zegen...
Nu wordt dit een ballade zonder prins,
Nu ik den prins heb in het hart gekregen
En voortaan vrede heb op al mijn wegen.
Maar geef hen die mij volgen eenigszins
Hetzelfde en wat ge mij nog hebt verzwegen
En kroon de dichter eeuwig tot uw prins.

Op een glas, in den oudejaarsnacht 1945
Es war ein König, in Thule...
Ik heb een afspraak, dezen nacht
Met niemand, enkel met een glas,
Dat eens van mijne liefste was
Die slaapt het eerste jaar in 't gras,
En leven zal nog enkele tellen
Helder en vol met lichten wijn
Met zooveel kleine schitterbellen
Als sterren aan den hemel zijn
Waaronder zij ligt, dezen nacht.
Kom glas dat mij zoo dierbaar is
Vol als het hart met droefenis
Wees voor het laatst herinnering
Aan alles wat ik ooit mocht drinken,
Aan haar die 'k in het graf zag zinken:
God gaf mij de verandering

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

863
Dat 'k alle leed en licht van leven
In heldere verzen heb geschreven
Helder als gij zijt, lichten wijn.
Nimmer heb ik den smaak vergeten
Van haar met wie ik heb geweten
Tot stervens toe dorstig te zijn.
Ik drink op de engel van den dood
Die mij zal brengen waar zij is,
God schenke mij vergiffenis
En herstel uit de wilde scherven
De beker van de lafenis
Die 'k dit nieuw jaar hoop te verwerven.
Ik drink op de engel van den dood
En ben bereid om thans te sterven
Nu 't hart en 't glas gebroken is.

Ballade van de ringen
Een ring ligt ergens in het zand
Gedragen aan een kleine hand,
Gezet met ééne diamant.
Wie telt de korrels van het zand,
Ontelbaar zijn de milliarden...
Wie telt de bloemen bij den dood
Wie telt de doode nachtegalen
En de zangvogels in het veld.
Wie telt de ringen van de vorsten,
Wie telt de graven, wie het brood
Dat priesters ter genade gaven
Wie telt de wijn die men vermorste
Van vreugd, van leed, wie telt de zalen
Van de paleizen, wie de wijzen,
Wie de milliarden van den dood.
Wie telt de korrels van het zand
Ontelbaar zijn de milliarden
Wie telt der ringen diamant
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Wie de saffieren, de opalen
Van Thais, wie telt Sheba's goud,
Salomo's wijsheid, wie de woorden
Van de gebeden, wie de flarden
Der bedelaars, wie in het woud
De takken, wie telt de vermoorden,
Wie telt der sterren diamant.
Wie telt aan 't firmament de flarden
Der sterrennevels die God's wind
Wentelen doet, de milliarden
Van korrels zaad, die strooit Zijn hand
Wie telt het licht in deze zalen
Wie telt de cirkels, de ovalen
De onzichtbre ringen van het licht,
De engelen voor Gods aangezicht,
Wie telt de korrels van het zaad
Wie telt van 't firmament de flarden.
Wie telt de ringen van het licht
Wie telt de duur der eeuwigheid
Wie telt de uren, de seconden
Wie telt de korrels van het zand
Wie telt de sterren die verstarden,
Wie telt de engelen op hun ronden
Wie telt de menschen en hun zonden
Wie telt wat Hij nog voorbereidt,
Wie telt de raadselen van het licht,
Ontelbaar zijn de milliarden.
Een ring ligt ergens in het zand
Gedragen aan een kleine hand
Wie telt de korrels van het zand
Wie telt genaden van Gods hand
Ontelbaar zijn de milliarden
Wie telt de woorden die ik hoorde
Wie telt de tranen die verstarden,
De korrels zand, die uit Gods hand
Een ring van ringen zijn geworden:
Een ring en ééne diamant.
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Ballade van de goede vrouwen of ballade van Don Juan
In dankbaarheid, eer dat ik sterven moet
Vraag ik nog een ballade voor diegenen
Die als een goede vrouw aan mij verschenen,
En gaven vreugd zooals een vrouw dat doet.
Wetende dat er in het hart maar eene
En niet gansch zij mij dorstig maakte 't bloed,
Maar zegenend de bron door God beschenen,
En gaven vreugd zooals een vrouw dat doet.
Ja, wild en stil, zooals mijn eigen bloed,
En wijkend als 'k u noemde als de eene
Wiens glans mij in hen allen is verschenen,
En gaven vreugd zooals een vrouw dat doet.
Want God geeft dit de vrouwen in het bloed
Dat één ding hen maar heilig is, dit eene:
Liefde, die zij herkenden als het Eene,
En gaven vreugd zooals een vrouw dat doet.
Dorst van het leven, en eens dorst bij eene,
Wil, die dorst geeft, dat men verdorsten moet?
Mij brak Hij bronnen uit de rots, en meer dan eene,
En gaven vreugd zooals een vrouw dat doet.
Prince
Goede princes, Maria Magdalene
Venus, die eens Prins Jezus hebt ontmoet
In eendre liefde en eendre dorst naar 't eene
En hebt geknield en hebt gezalfd den voet,
Gij kent het licht waarin zij mij verschenen
En weet, dat ik, in 't diepste van 't gemoed
Zoo heb geknield als thans ook aan zijn voet,
En vraag: genade, niet alleen voor de eene,
Maar voor de velen die mij eens beweenen,
En gaven vreugd zooals een vrouw dat doet.

J.W.F. WERUMEUS BUNING.
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Een groot schrijver is heengegaan
Arthur van Schendel is 72 jaar oud geworden. Hij werd te Batavia, in Java, geboren.
De tragedie die het moederland heeft beleefd, de zware tijd dien zijn geboortegrond
Indonesië nog steeds doormaakt, hebben meer dan zijn ziekte, zijn laatste levensdagen
versomberd. De oorlogsjaren had hij in het antieke visschersdorp Sestri-Levante,
vlak bij de krijgshaven Genua onder het fascistisch régime en onder voortdurende
bombardementen door de geallieerde vloot- en luchtmacht, doorgebracht. Hij moest
naar de bergen vluchten, op grooten afstand van elke groenten- en vruchtenmarkt.
Eerst nadat Italië was verslagen en Nederland bevrijd, kon hij naar Amsterdam terug:
hij had gehoopt enkele dagen in het voorbijgaan te Brussel te kunnen vertoeven,
doch, reeds zwaar ziek, mocht de terugreis niet worden onderbroken. Enkele maanden
later zag ik hem, bedlegerig, voor het laatst. Hoe hij er in die dagen uitzag, vergeet
ik nooit. Evenmin echter zal uit mijn geheugen gaan het beeld dat ik me van hem
vormde, de enkele malen dat we elkaêr in vroegere jaren hebben ontmoet.
Te Sestri-Levante moest hij al zijn bezit achterlaten. Zoodat hij, te Amsterdam
terug, in een pension op kamers woonde. Wat een ander ondragelijk zou hebben
gevonden, nam hij, tot kort voor zijn dood, philosophisch op. Ik heb

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

867
trouwens nooit iemand gekend, minder dan van Schendel gehecht aan de aardsche
goederen. Hij leefde alleen voor zijn literaire werk. Dit kunstenaarschap nam den
heelen dag in beslag. De laatste maal dan dat ik hem zag, op zijn ziekbed gekluisterd,
hield hij in zijn hand het kleine vierkantige papier waarop hij gewoon was, met een
stompje potlood, den tekst te schrijven van zijn romans. Hoe ziek naar het lichaam
ook, was zijn uitzonderlijk heldere en actieve geest bezig met nieuw werk, dat nu
pas na zijn dood zal verschijnen, samen met twee romans, uit Sestri-Levante
meegebracht die, wegens de papierschaarschte nog niet het licht hebben mogen zien.
Ik ben overtuigd dat de waarde van die laatste werken, en in de eerste plaats van het
allerlaatste, op het ziekbed geschreven, niet bij die van zijn vorig werk zal onderdoen.
De kunst van van Schendel was inderdaad volkomen onafhankelijk van het milieu,
van den stoffelijken en zelfs moreelen toestand waarin de auteur op het oogenblik
zelf verkeerde. Het hing als het ware uitsluitend af van de creatieve verbeelding van
den schrijver; en die creatieve verbeelding bij van Schendel was zoo ontijdelijk, zoo
een wereld op zich zelf, waarin de schrijver zich geheel kon concentreeren, dat ik
bij geen anderen letterkundige er een dergelijke heb gekend. Geen aardsch gebeuren
van dezen tijd had invloed op het literaire werk van Arthur van Schendel; zijn oeuvre,
dat in hoofdzaak uit tal van romans en kortverhalen bestaat, vormt als het ware een
verbeelde menschheid, met tal van levende typische personnages: een omvangrijke
literaire creatie buiten den tijd en het tijdelijke, zooals alleen, in onze literatuur,
mutatis mutandis, er een Vondel, een Bosboom Toussaint, een Couperus, een hebben
tot stand gebracht en nagelaten.
Het waren, laat ik zeggen: uitvoerige kortverhalen die van Schendels naam hebben
gemaakt, heelemaal in het begin van zijn lange carrière, namelijk het verhaal Een
zwerver verliefd dat, toen het in 1907 verscheen, zoowel onder de ouden van dagen
als onder de dolle jeugd een rustig blij enthousiasme heeft verwekt. Een zwerver
verliefd, waarop al heel spoedig de andere kortverhalen: Een Zwerver verdwaald en
De Berg van Droomen volgden, heeft de periode van het neo-romantisme dat, toen
ter tijd, onder meer door
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Lodewijk van Deyssel, in den persoon van de werken van Emile Zola, werd
geproneerd.
Naast het allesbehalve productieve Nederlandsche naturalisme leefden en
woekerden de Hollandsche familieroman en het Hollandsche binnenhuis-realisme,
die diepere wortels hadden geschoten en waartegen de verbeeldingen van van
Schendel afstaken als een zonnige zomerochtend bij een grauwen Aprilschen lentedag.
In de meeste romans en verhalen die te dien tijde op de Nederlandsche markt
verschenen was het des schrijvers bedoeling, hier laat-realistisch, elders
impressionnistisch het uiterlijke leven ‘met alle middelen van indruk en aandoening’
weer te geven; in Een Zwerver verliefd en in van Schendels eersteling Drogon, een
jaar vroeger verschenen, in de latere Een Zwerver verdwaald, Een Berg van Droomen,
was het er den auteur integendeel om te doen, een tafereel te geven van het innerlijke
leven. Het was droom- en geestesleven en dus léven boven de aardsche conjoncturen,
milder en zelfs, in een diepere zienswijze, menschelijker dan de aardsche realiteit.
Het verbeelde weergeven in den natuurlijken eenvoud van sierlijke schrijfmanier,
die trouwens van Schendels manier van schrijven is gebleven. Ik zeg schrijfmanier
- en ik heb dit woord van Albert Verwey. Het bestanddeel ‘manier’ in dit woord wijst
er op dat hier sprake is van een doelbewuste schrijfmethode, die zeker met den
dieperen aanleg van den kunstenaar verband houdt, maar die daarom niet minder een
resultaat is van zijn kunstenaarsbewustheid. En die doelbewuste schrijfmethode komt
neer op de eeuwige waarheid dat vorm en inhoud, in de verbeelding onvergankelijk
wezen, één moeten zijn. En prachtig illustreert het oeuvre van Arthur van Schendel
deze onuitwischbare waarheid.
Dat oeuvre is ontzaglijk. Het telt ik weet niet precies hoeveel boekdeelen. Deze
staan - onvolledig meen ik - op een lang rek van mijn bibliotheek: kleine boekjes,
groote boeken, dunne plaquettes, dikke boekdeelen. Essay's over Verlaine, over den
Man van Nazareth, over Shakespeare. Deze drie essay's hebben, naar het uiterlijke,
niet het exact wetenschappelijk uitzicht als een man van de zuivere wetenschap het
zou willen eischen, - ondanks de reusachtige documentatie, die van Schendel bij de
conceptie van elk zijner werken bijeen-
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bracht, maar zij schenken echter den lezer het hoogste genot, om den zuiveren
verhaaltrant zeker, doch meer nog misschien om den innerlijken inhoud, om het
nobel menschelijke beeld dat de schrijver ons geeft van Jesus van Nazareth en van
de beide dichters Shakespeare en Verlaine(1).
En naast die essay's merk ik in de rij der boekdeelen het kleine bandje De Schoone
Jacht op, een van de allereerste werken van van Schendel, enkele korte verhalen,
zooals hij er daarna nog honderden zou schrijven, haast één elke week, zal ik maar
zeggen. Niet omdat die kenschetsing historisch juist is, maar omdat het de
mogelijkheid aan de hand doet om de onuitputtelijke scheppingskracht van van
Schendel te meten en te bewonderen. Een van de dikste boekdeelen Herinneringen
van een dommen Jongen bevat niet minder dan vijftig van zulke korte verhalen. Nu
wil ik wel erkennen dat ik niet gloei van bewondering voor elk van deze honderden
verhalen; er zijn er onder die mij slechts matig en zelfs heelemaal niet hebben geboeid.
Maar daarentegen zijn er vele aan te wijzen die, laat het me zoo maar zeggen opdat
men het goed zou verstaan, pareltjes zijn van het zuiverste water. Het zijn er tientallen
en tientallen, rustige verhalen, lichtjes romantisch maar diep menschelijk onder een
schijn van rustige onverschilligheid tegenover de wisselvalligheden van het leven
en van 's menschen lotsbestemming - in een taal, die soms wat langzaam vloeit, maar
die den smaak heeft van frissche melk, béste melk; een taal, waar elk woord zijn
juiste beteekenis heeft, elk beeld zijn echt potentieel, elk adjectief zijn exacte waarheid
of waarachtigheid.
Op de eerste periode van uitvoerige kortverhalen als Een Zwerver verliefd, Een
Zwerver verdwaald, De Berg van Droomen, zijnde de eerste kennismaking met een
nieuwe neoromantische richting in de Nederlandsche prozakunst, volgde er in van
Schendels overvloeiend kunstenaarschap een tweede, die volgens mij zwakker is
dan de eerste. Niet dat elk werk uit die tweede periode niet de volle aandacht waard
zou zijn, doch in alle is er een zekere loomheid in de verwerking van de verbeelde
idee waar te nemen. Het is de periode waarin Pandorre, Tristan en Isolde, Rose
Angelique ontstaan en verschenen zijn. Ofschoon uit dezelfde periode de heerlijke
verhalen Safija, Angiolino en de Lente, Fratila mur en
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een tiental andere juweelen van vertelkunst dagteekenen. Wie rijk leeft, leeft niet
altijd diep.
Maar dan versterkt, vermannelijkt zich weer van Schendels scheppingskracht,
wordt weer zijn woordkunst scherper, gebalder, en hij schrijft Het Fregatschip
Johanna Maria, Jan Compagnie, De Waterman, die alle werken zijn van
onvergankelijke monumentale schoonheid, compositorisch diep, krachtig en ruim.
Dan volgt wederom een serie romans en verhalen zooals De rijke Man, De grauwe
Vogels, De Fat, de Nimf en de Nuf, met prachtige brokken vernuftige verbeeldingen,
maar weêr niet meer zóó sterk en gebald gebouwd, niet zóó stevig van innerlijken
koelen gloed. Om dan weer den roman De Wereld is een Dansfeest te zien verschijnen,
zoo spannend van spel, zoo schitterend van taal, zoo rijk van menschenlijken inhoud,
zoo sterk van, uit de innerlijke aandoening, weêrgegeven en verbeelde leven, dat er
geen tweede van dat formaat en van dat uitzonderlijke genre in de Nederlandsche
literatuur te noemen is. En maar een zeer enkelen roman buiten ons taalgebied. Het
bezit in mijn oogen de waarde en de beteekenis van Les Dieux ont Soif van Anatole
France in de Fransche letterkunde. Een unicum, dat hoogten en laagten zal kennen,
doch een unicum zal blijven.
Want Arthur van Schendel was, in onze Nederlandsche literatuur, een schrijver
van wereldformaat; een schrijver, de grootsten onder de groote buitenlanders niet
ónwaard. Nullius impar. En daarbij, echt en zuiver Nederlandsch van aandoening,
van verbeelding, van woordkunst. Een man met de schoonste, nobelste
karaktereigenschappen was hij ook: en een vriend...
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.

Eindnoten:
(1) Van deze drie figuren ken ik het leven van Verlaine het best. Wie nu het essay van Arthur van
Schendel leest, en geen verdere biographie, zal nooit weten dat de vriend van Rimbaud nu niet
zoo'n heilig leven heeft geleefd. Maar uit het beeld dat van Schendel ons van den dichter geeft
kan men leeren hoe schroomvallig de Hollandsche schrijver sommige afwijkingen van de
gewone moraal liefst maar in het duister liet. Die punten juist waar andere biografen het scherpste
licht op richten.
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Arthur van Schendel
1874-1946
Arthur van Schendel gold als een der grootste prozaschrijvers die Nederland heeft
voortgebracht. Doch hij was meer dan dat. Hij was voor zijn volk een nationale
gestalte, voor zijn vakgenooten, jong en oud, een voorbeeld en een maatstaf.
Van Schendel heeft een lang menschenleven gewijd aan één aangelegenheid: de
letterkunde en meer in het bijzonder, aan zijn letterkundig werk! Hij heeft zijn bestaan
georganiseerd zoo dat alle krachten en alle mogelijkheden onder de gunstigste
omstandigheden konden samen werken ten bate van zijn kunst. Hij heeft geestkracht
noch tijd verspild. Hij heeft zich nimmer met politiek bezig gehouden. Hij kende
geen andere eerzucht dan om een goed werkman te zijn en hij hield zich daarom ver
van alle maatschappelijke en wereldsche verplichtingen. Wij weten allen hoe vele
kunstenaars zich van hun eigenlijke taak laten afbrengen door onwezenlijke
bijkomstigheden, hoe zij roem en eer nastreven, hoe zij hun tijd verdoen in salons
en wachtkamers, hoe zij een belangrijk deel van hun energie misbruiken voor
vruchtelooze, doellooze konkelarijen. Het leven van van Schendel echter, dat een
harmonisch geheel vormt, heeft zich immer gekenmerkt door een weloverwogen
economie. Hij heeft veel gewerkt; maar, vooral in zijn jeugd, heeft hij nooit vergeten,
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dat een kunstenaar moet leven om te kunnen werken. En zoo heeft hij zich immer
den tijd gegund voor alle zaken die het leven belangrijk, boeiend geschakeerd, warm
en aantrekkelijk maken. En één van de grootste vreugden van zijn leven,
onuitputtelijke bron voor zijn vondsten, was zijn reisdrift. Het was geen toeval, dat
het hoofdwerk van zijn jeugdperiode, thans één der klassieke boeken van onze
letterkunde, den naam droeg van een zwerver: Een Zwerver Verliefd en Een Zwerver
Verdwaald. Hij schreef deze verhalen toen hij zwervende was, ergens in een klein
plaatsje met een onuitspreekbaren naam, in Wallis. Het zwerversmotief komt eindeloos
geschakeerd door alle perioden in zijn werk voor. Zoo is het ook geen toeval dat hij,
die zelden of nooit een letterkundige studie schreef, twee biografieën in het licht
zond: één over den reizenden tooneelspeler Shakespeare, één over den tragischen
vagebond Paul Verlaine. De twee groote figuren uit zijn tweede, rijkste
scheppingsperiode, ik bedoel Brouwer uit Het Fregatschip Johanna Maria en Rossaart
uit De Waterman, zijn zwervers. Arthur van Schendel heeft zijn gansche jeugd en
jongelingsjaren een zwervend bestaan geleid. Hij werd geboren in Nederlandsch
Indië, ging school in Nederland, maar nauwelijks volwassen trok hij er op uit. Eerst
naar Engeland dat hij grondig bereisde, daarna naar Skandinavië, later naar Spanje,
Italië, Duitschland, Frankrijk en naar het Heilige Land. Omstreeks 1910 vestigde hij
zich te Ede in Gelderland en dit verblijf duurde betrekkelijk kort. In 1920 verliet hij
Nederland voor goed. Wel kwam hij er geregeld terug, meestal in den winter, maar
zijn domicile had hij toch in Italië. Het is kenmerkend voor den aard van van
Schendel's persoonlijkheid en van zijn werk, dat hij in zijn Hollandsche periode
Italiaansche stof, in zijn Italiaansche uitsluitend Nederlandsche stof verwerkte. Deze
wezenstrek namelijk, dat hij alléén kon schrijven over een werkelijkheid waarmede
hij niet onmiddellijk in verbinding stond, vormt het romantische in van Schendel.
Er is al menig bladzijde volgeschreven over de vraag of van Schendel een romanticus
is of wat men noemt een klassisist, een klassieke natuur. In de Nederlandsche
literatuurgeschiedenissen wordt hij gewoonlijk aangeduid als een neo-romanticus,
doch ikzelf en enkele anderen die zich verdiept hebben in van Schendel's
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levenswerk, zijn van meening, dat dit een al te simplisistische voorstelling van zaken
is. Niemand is geheel dit of geheel dat en van Schendel had een zoo rijke
menschelijkheid, dat daarin de meest uiteenloopende eigenschappen in boeiende
tegenstellingen herkend kunnen worden. Hij bezat inderdaad enkele romantische,
misschien zelfs sterk romantische neigingen; maar ik geloof stellig dat zoowel in
zijn wezen als in zijn werk klassisistische grondtrekken overheerschen, en wel: het
verlangen naar evenwicht, zuiverheid, spaarzaamheid met middelen en het vrijwillig
aanvaarden van een sterke geestelijke en technische discipline. Wanneer men
belangstelt in dit probleem, dat inderdaad één van de kernproblemen van van Schendel
is, dan moet men één van zijn hoofdwerken bestudeeren, den roman Een Hollandsch
Drama. Deze kan, naar mijn opvatting, beschouwd worden als een verbeelding van
de botsing tusschen de klassistische en romantische grondtrekken in dezen schrijver
en in ieder levend, dat wil zeggen denkend en voelend mensch.
Ook toen hij in Italië gevestigd was, bleef van Schendel zwerven, maar zijn tochten
brachten hem niet meer zoo ver van huis af als in zijn jeugd. Gewoonlijk werkte hij
ingespannen, dag in dag uit, aan het boek dat hij onderhanden had. Het was vooral
in de laatste jaren voor den oorlog niets ongewoons voor hem om tien tot twaalf uur
per dag schrijvende door te brengen. Maar was het werk voltooid, dan beloonde hij
zichzelf met een reis die soms vele weken duurde, doch die hem nooit buiten de
grenzen van Italië bracht. En terwijl hij zoo het land van zijn keuze doortrok vol
belangstelling voor oude legenden en verhalen, rijpte in hem het nieuwe boek, dat
hij zou gaan schrijven en dacht hij dus met de verhelderende intensiteit van het
verlangen, aan het midden waarin dit zou spelen: Holland! Ik geloof dat géén
Nederlandsch schrijver zoo heftig en diep de hunkering naar Nederland heeft gevoeld
en uitgebeeld. En dit verheven heimwee concentreerde zich in twee vizioenen, in
een visioen van het heldere, snelle, koude water en in een visioen van de schemerige
intieme beslotenheid van onze oude steden. Ik herinner aan wat ik zijn meesterwerk
noem, De Waterman en vooral aan het laatste deel daarvan, dat één hymne op het
Hollandsche water is. Zij die Holland kennen, weten dat
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van Schendel daarbij aan de Waal gedacht heeft. Maar wat hij ons geeft, is niet zoo
beperkt; het is niet één rivier, het is een synthese van alle Hollandsche stroomen.
Met Een Hollandsch Drama voert hij ons naar Haarlem en wederom is het niet alleen
Haarlem, hoewel men die stad duidelijk herkent, maar een samenvatting van alle
steden die als Haarlem doordrenkt zijn met een Nederlandsche traditie van eeuwenher.
Het is één van de merkwaardigste verschijnselen van onze letterkunde, dat juist
deze van Schendel, deze zwerver, die het grootste deel van zijn leven buiten het land
doorbracht, deze cosmopoliet die zich gemakkelijk aanpaste bij vreemde gebruiken
en die vreemde talen vloeiend sprak, de meest Hollandsche van al onze Hollandsche
schrijvers zou worden. Hij heeft Holland en het Hollandsche ontheven aan het kleine
en tijdelijke en ik geloof dat hij er in geslaagd is een nieuwe wereld te scheppen, een
nieuw vaderland, dat veel Hollandscher is dan Holland zelf. Hij ontdeed Holland
van het vluchtige, van het onwezenlijke, van het oneigenlijke en hij maakte het tot
een symbool, tot een duurzaam beeld, doch zonder het daardoor van zijn levenskracht
te berooven. En zoo is het ook met zijn menschengestalten, zij zijn méér dan
menschen, zij vertegenwoordigen een menschensoort, belichamen een bepaalde
geesteshouding, zonder echter daardoor hun menschelijke waarschijnlijkheid in te
boeten. En daarin ligt, geloof ik, het kenmerk van een werkelijk groot kunstenaar:
dat hij het bijzondere weet te veralgemeenen, het tijdelijke te verduurzamen, zonder
dat hij er de drift en de beweeglijkheid van het leven aan onttrekt.
Arthur van Schendel, die tegelijkertijd teruggetrokken leefde en toch zeer
toegankelijk was, die zijn werk boven de actualiteit uit hief en die toch innig
belangstelde in de groote gebeurtenissen van de wereld, was voor zijn tijdgenooten
en voor de jongeren een klassiek voorbeeld van schrijverswaardigheid. Hij heefd
een domineerende plaats in de Nederlandsche letterkunde verworven uitsluitend door
zijn werk. Nooit heeft hij één concessie gedaan, nooit heeft hij gunst of bijval gezocht.
De liefde en de bewondering die hem van alle kanten toestroomden heeft hem vooral
in de jaren voor den oorlog innig verheugd, - de bezetting van Nederland
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en het lijden van zijn volk daarna, hebben zijn van huis uit krachtige natuur gesloopt
en toen de bevrijding waarnaar hij zoozeer verlangd had, eindelijk kwam, waren zijn
dagen geteld. Met Arthur van Schendel hebben wij onzen grootsten prozaschrijver
verloren en verloor Nederland een Nederlander die er op een blijmoedige, natuurlijke
wijze prat op ging, Nederlander te zijn.
JAN GRESHOFF.
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Het huis te Borgen
Luisterend aan de eerste deur rechts in de gang
Dit huis, dat eens het onze was, ik zou het nu kunnen binnendringen door de schouw,
zooals Sint Niklaas, of doorheen het dak, zooals Zambullo, die dit vermogen van
den kreupelen duivel Asmodeus ontving... Maar waarom niet doodgewoon de groote
voordeur geopend zooals in mijn kinderjaren?...
Uit al mijn krachten duwde ik met beide handpalmen tegen het onderste paneel;
Mademoiselle Juliette, mijn gouvernante, een monkel van gefingeerde inspanning
in het vriendelijke gelaat, draaide de bronzen klink en leunde met den schouder tegen
het gerasterde bovenpaneel: onder onze dubbele stuwing wentelde de zware deur en
open lag nu de lange, duistere gang.
Mademoiselle Juliette haastte zich gedienstig naar de Japansche verandah, waar
mijn moeder de taak zou opgeven die zij bedacht had gedurende het uur dat de
gouvernante met mij uit wandelen was geweest. Ikzelf echter bleef lanterfanten in
deze gang die, alhoewel donker en kil, toch menige bekoring bood. In de rechter
zijwand was er vooreerst de dubbele deur, die toegang had kunnen verleenen tot den
juwelierswinkel van Héloïse Vanhoeck, ware het niet dat, om redenen van
diefstalgevaar, zij steeds zwaar dicht-
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gegrendeld bleef... Doorheen deze deur drong vaak de stem van de oude juwelierster;
echter niet wanneer zij zich met klanten onderhield, - dit gebeurde steeds op
gedempten toon en den gevraagden prijs fluisterde zij in het oor van den
belangstellende alsof deze vertrouwelijke mededeeling, die steeds van de plechtigste
mimiek vergezeld ging, een esoterisch geheim of een uitzonderlijke gunst ware,
waarop het nalaten van den koop aan te gaan: een botheid of een affront hadde geleken
-, maar wel wanneer zij aan het telefoneeren was.
Dit deed zij met een weliswaar beverige, maar toch nog scherpe stem. Het geheim
van deze afgeluisterde conversaties boeide mijn aangeboren nieuwsgierigheid; al
stribbelde mijn geweten wel wat tegen - vooral wanneer mademoiselle Juliette mij
betrapte en zich, bij dit abstracte geweten, in hoogst eigen persoon aansloot om met
een oprecht desolate mimiek mij mijn onkieschheid te verwijten: ‘Malheureux, tu
finiras par devenir espion!...’ en daar zij mij de zaak Dreyfus had verteld, wist ik dat
op dit speciaal beroep een bijzonder odium kleefde. De oogen ten hemel geheven,
al wou zij zich rechtvaardigen, zooniet tegenover mijn schutspatroon, dan toch
tegenover mijn engelbewaarder, jammerde mijn lieve gouvernante: ‘En ik die mij
inspan om dien bozen bengel een perfekte opvoeding te verstrekken, deftige manieren
aan te leeren, die hem waardig zullen maken om in de salons der groote wereld, wat
zeg ik, aan het hof der Vorsten ontvangen te worden!...’
Mademoiselle Juliette vermoedde niet, dat, wat ik afgeluisterd had, reeds bij mij
een plan had doen rijpen, om veel sneller dan haar theoretische welgemanierdheid
het ooit hadde vermocht, mij toegang te verschaffen tot ‘het hof der Vorsten’...
Inderdaad, aan den klant, die haar had opgebeld, hoorde ik Héloïse verzekeren:
‘Certainement! Votre Altesse Impériale peut être assurée que le collier sera réparé
pour vendredi. Il sera remis à votre Altesse avant midi...’ En nadat de hooge klant
vermoedelijk bedankt had voor haar belofte, werd de conversatie afgesloten met een
laatste: ‘Je salue Votre Altesse Impériale...!’, waarbij ik, in gedachte, Héloïse een
hoofsche buiging vóór haar telefoon zag uitvoeren. Want
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waardig was zij om aan hoven te verschijnen deze vrouw in elegante kleedij, met
haar ‘port de tête altier’ zooals mijn gouvernante, met meer bewondering dan
afkeuring vaststelde; waarbij ik mij vaak afvroeg of deze ‘trotsche houding van het
hoofd’ wel de weerspiegeling was van Héloïse's karakter, dan wellicht veeleer
opgedrongen door de stijve baleintjes die, rondom den rimpeligen hals, een zwarte
kanten ‘guimpe’ schraagden tot onder de ooren en de spitse kin.
Den volgenden Vrijdag zegde ik reeds vroeg in den morgen aan de juwelierster
dat, zoo zij eenige boodschap had te verrichten, ik dit gaarne voor haar zou doen.
Deze oude vrouw, die alleen nog van haar erfgenamen blijken van vriendschap in
ontvangst had te nemen, was getroffen door zooveel onbaatzuchtige dienstvaardigheid.
‘Wat zijt ge een brave jongen! Dit zal ik aan uw moeder vertellen!’
Deze laatste verzekering sloeg mij met ontzetting, bewust als ik was van de
weigerachtigheid die ik steeds betoonde wanneer mijn moeder op mij beroep deed
om in der haast twee dozijn broodjes naar de bakkerij te halen. Dit gebeurde steeds
met tegenstribbelen en mopperen van mijnentwege, met zuchten en jammeren van
harentwege over een zoo flagrant gebrek aan filiale bereidwilligheid. Maar meer nog
zou mijn moeder zich ergeren omdat de persoon die van mijn gedienstigheid zou
profiteeren, juist deze onder haar huurders was die zij beslist niet kon luchten.
De gespannen verhouding tusschen mijn moeder en mejuffer Héloïse dagteekende
van veel jaren hèr. De oude vrouw had den winkel reeds aan mijn grootouders
gehuurd, met wien, naar zij beweerde, haar betrekkingen steeds opperbest waren
geweest. Van den dag dat mijn moeder haar eigenares was geworden: ‘le charme
avait été rompu’... vertelde zij aan wie het hooren wilde, met de klaarblijkelijke
bedoeling: dat de gewillige toehoorder het ook aan het gewenschte adres zou
oververtellen. Mejuffer Héloïses antipathie openbaarde zich opvallend op den 18n
Augustus, moeder's naamdag. Zooals in de Middeleeuwen de lijfeigenen hun heer
bedachten met geschenken gewonnen op hun akker of boomgaard: een zak tarwe,
een korf vruchten, zoo kwamen onze huurders opdagen met voorwerpen, die symbolen
waren zoo-
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wel van hun bedrijf als van hun sympathie: Madame Emérence bood een tuil rozen,
Mejuffer Minerva een flacon parfum, Pelgrijn een boek met verkleurden omslag,
daar het, onverkocht, te lang in het uitstalraam had gelegen. En terwijl, in de Japansche
verandah, mijn moeder de champagneroemers volschonk en dankte voor de
complimenten, zuchtte ze terloops bij het zien van een onbezetten stoel, overwegend
hoe vollediger haar geluk ware geweest, hadde ze daar gezien: Mejuffer Héloïse,
met in de offerende handen een paar oorringen - al zouden die dan nog maar uit
glazen safieren zijn geweest.
Om deze en gelijkaardige incidenten moet mijn moeder er zeker aan gedacht
hebben een anderen huurder voor den hoekwinkel van de Kerkstraat en de Kleine
Markt te zoeken. Vader volgde haar echter daarbij niet in. Alleen een luxehandel als
die van Mejuffer Héloïse, kon de hooge huursom opbrengen die de juwelierster met
een voorbeeldige stiptheid betaalde. Had Héloïse soms norsche kuren? Wat kon ons
dat schelen: wij waren toch niet met haar getrouwd!... (‘Met dergelijk karakter is het
niet verwonderlijk dat ze nooit een man heeft gevonden’ volledigde mijn moeder).
En de andere huurders dan? Viel daar niets over op te merken? Aan Madame
Emérence, een sympathieke vrouw zeker, maar vaak getroffen door allerhande grillen
van den tegenspoed, moest onze menschlievendheid steeds uitstel van betaling
toestaan; Pelgrijn was een saaie vent en verlangde iets waartegen mijn vaders geweten
van eerlijk ambtenaar in opstand kwam: dat hem het monopolie zou toegestaan
worden van de levering van bureelbenoodigdheden voor het stadhuis. En wat
Mademoiselle Minerva betreft, die zich wellicht vergist had bij de keuze van haar
patronimieke Godin, ja daar zou mijn vader maar liever het zwijgen over bewaren reserve die ik mij niet voorneem te volgen; zoo deze gevarieerde opstellen althans
een voldoende aantal lezers kunnen winnen...
En mijn vader concludeerde: ‘Wij zullen ons niet formaliseeren over de nukken
van Héloïse. Zij is een stokoude vrouw; want, zoo ik het goed voorheb, is ze zoo oud
als de Belgische Onafhankelijkheid...’
- ...En ze zal deze voorzeker nog overleven!...’ zuchtte mijn moeder, die de manie
had niet alleen familiale, maar
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ook nationale rampen in een duister verschiet te ontwaren. En, al wou ze de verdienste
van dezen gezegenden ouderdom kleineeren, betoogde ze verder:
‘'t Is waarachtig geen kunst om zoo goed geconserveerd te zijn op haar jaren.
Héloïse zoekt steeds het beste klimaat: 's zomers te Borgen, 's winters te Nice... Zij
heeft niet, zooals ik, twintig maal op één dag, drie étages op te stormen - wat zoo
slecht is voor het hart; maar de grootste inspanning die zij zich moet opleggen is:
een ring te passen aan een vinger of een broche te spelden op een corsage en daarbij
wat complimenten te verkoopen: ‘Meneer, uw dame (of vriendin) zal in den hemel
zijn over dit geschenk! of “Madame, met dit halssnoer ziet u er uit als een prinses
uit de Duizend en één Nacht!...” Ze heeft niet, zooals ik, zich gestadig af te vragen
hoe ze in deftigheid vijf kinderen zal grootbrengen, kinderen die niet eens beseffen
hoeveel hartzeer ze hun moeder soms berokkenen...’
Maar toen mijn vader stierf, heeft mijn moeder zich met mejuffer Héloïse verzoend,
omdat hààr rouwbeklag: ‘het meest tactvolle’ was geweest. De juwelierster had
verklaard: ‘Zoo'n braaf en rechtschapen mensch, zoo'n gewetensvol ambtenaar: het
is onbegrijpelijk dat de Voorzienigheid hem niet in het leven heeft behouden’ - alsof
een eerlijke levenswandel meteen de waarborg van een gezegenden ouderdom in
zich zou dragen - hetgeen, als ‘omgekeerde stelling’, natuurlijk enkel vleiend kon
zijn voor de goede reputatie van iemand die aldus het bewijs leverde van een zoo
smetteloos als lang verleden.
En nu dat wij verzoend waren, werd het eenigszins overbodig dat ik, in de gang,
aan de eerste deur rechts, mij aan mijn onwelvoegelijk afluisteren verder bezondigde;
want het gebeurde dat Héloïse haar telefoonconversaties zelve kwam oververtellen.
Zoo herinner ik mij dat zij met een ongewone blos van opwinding op het wasbleek
gelaat eens de Japansche verandah kwam binnengestormd: ‘Mijn kleinneef telefoneert
mij daar net dat een Franschman van op het Wellington hippodroom te Oostende
met een machine van bamboestokken en zeildoek de lucht is ingevlogen, tweemaal
rond den vuurtoren getoerd en zonder braak of ongeval op het strand is
neergekomen!... 't Is merveilleus!...’ en daar-
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na, na een moment van overweging, ‘... en 't is affreus!...’
Wij stemden in met haar geestdrift: ‘'t Is merveilleus...’; maar vroegen haar wat
er ‘affreus’ kon schuilen in de uitvinding van de luchtvaart? De schrandere vrouw
gaf ons voor antwoord:
‘Wel de Apokalyps verwittigt ons toch dat: als de voituren zullen rijden zonder
paarden (en de automobielen die zijn er nu), de menschen vliegen in de lucht en de
Joden terugkeeren naar Palestina: dan is het Einde van de Wereld nabij! Twee
condities zijn nu al vervuld...’
‘Zoo is het!...’ beaamde mijn moeder, die haar pessimisme koesterde, maar mijn
zuster voegde er de bemoedigende overweging bij ‘dat de Joden blijkbaar nog altijd
liever naar de Belgische kust terugkeerden dan naar hun van God verlaten Azië...’
In onze familiale gesprekken is Héloïse's gezegde: ‘'t Is merveilleus en 't is affreus’
telkens weer opgedoken als het ging over zulke gebeurtenissen die, zooals Marcel
Proust het in een subliem beeld zegt ‘portent en eux comme des rameaux opposites:
le bonheur et le malheur’; maar, daar onze familie slechts een kleine, zeer begrensde
kern is in het algemeene sociale leven, kijkt een oningewijde steeds vreemd op
wanneer ik het ‘'t is merveilleus en 't is affreus’ voorschotel als hadde dit het belang
van een wijze uitspraak van Pascal...
Maar wacht Son Altesse Impériale niet ongeduldig op het halssnoer, terwijl ik mij
in deze digressie vermei? Héloïse klopte mij dus goedkeurend op den schouder
terwille van mijn dienstvaardig initiatief en overwoog:
‘Laat ons eens zien wat ge voor mij kunt doen...’ Zij wreef met de magere vingeren
over het gerimpelde voorhoofd tot aan den rand der grijze pruik. ‘Zeker kunt ge een
boodschap voor me doen. Ik heb zoo'n afschuwelijke migraine. Ik heb zoo akelig
gedroomd. Loop eens rap naar den drogist en koop een halve kilo mosterdmeel voor
voetbaden. Maar ge moet niet bij Poncin gaan’ (dit was de meest dichtbije en de
duurdere) ‘maar wel bij Bekaert: dat zijn heel vriendelijke menschen...’
Het keizerlijke halsnoer zal Héloïse wel in eigen persoon aan den doorluchtigen
klant overhandigd hebben. Enkele weken nadien schilderde Lamoen op de winkelruit
in
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zilveren letters onder een blazoen van gouden bijen: ‘Fournisseur de sa Majesté
Impériale le Prince Napoléon Bonaparte’.
Het zou niet bij dezen éénen hoogen klant blijven; want in Juli 1913 wees Héloïse
mij eens een forsigen meneer, die voorbijwandelde, als zijnde Aartshertog Franz
Ferdinand van Oostenrijk. ‘Het is zoo 'n braaf mensch. Hij zou kunnen zijn tijd
verslijten met op de roulette te spelen of zich met cocottes te amuseeren. Maar neen!
's Ochtends vroeg wandelt hij eenzaam naar Wenduine en 's namiddags zit hij in de
kerk te luisteren naar Robaert die hem op het orgel Bach en César Franck voorspeelt.
Hij heeft in mijn winkel een diamanten dasspeld gekocht die hij aan den organist
cadeau zal doen bij zijn afreis. Zoo'n voortreffelijk mensch!’ - (vermoedelijk bedoelde
ze tevens: zoo'n goede klant!) - ‘zal een groot keizer worden en lang leven. Ge zult
het zien. Dat staat in de sterren geschreven!...’
Helaas! In de sterren stond geschreven dat, nog vóór de dierenriem zijn volledige
omwenteling zou hebben voltrokken, Héloïse's doorluchtige klant met zijn tragischen
dood den ondergang van millioenen medemenschen in zou luiden...
Zooals ik u bekende, heb ik veel gesprekken afgeluisterd, de meeste van een
banaliteit die het mij overbodig maakt ze hier te memoreeren. Sommige echter zal
ik niet zoo spoedig vergeten. Iederen ochtend belde Héloïse haar geaccrediteerde
waarzegster op. Madame Amanda (‘la seule véritable’, preciseerde het prospectus,
dat soms ook in onze brievenbus terechtkwam en blijkbaar het discrediet wenschte
te werpen op een naamgenote die niet dezelfde esoterische bekwaamheden bezat)
verklaarde de occulte beteekenis van Héloïse's droomen en wist, naar den stand der
planeten uit te maken welke edelsteenen de juwelierster diende te dragen om de
booswilligheid van het Noodlot te bezweren en profijtelijke zaken te doen.
Zoo het waar is dat de droomen de meeste intieme geheimen der menschelijke
ziel verzinnebeelden, zoo past het dat ik de onbescheidenheid, die ik als jonge knaap
bedreef, nu ik op veel rijperen leeftijd ben gekomen, niet vererger met ‘uit de biecht
te klappen’ en de angsten, de verlangens, de
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obsessies van deze oude vrouw aan de nieuwsgierigheid van den lezer prijs te geven.
Over de verklaringen die Madame Amanda van uit Oostende telefoneerde, kan ik
uiteraard niet veel vertellen, daar ik hierover slechts gissingen kan doen, naar gelang
de reacties die zij bij mejuffer Héloïse uitlokten. Wat er ook van weze, deze
verklaringen zullen wel niet méér, maar stellig ook niet minder, betrouwbaar zijn
geweest dan deze welke een moderne, zoogezegde ‘wetenschappelijke’ psychanalyst
der Freudiaansche school er nu zou uit distilleeren.
Van dezen regel der discretie wil ik niettemin één maal afwijken; daar het geval
dat ik u zal vertellen - althans op het oogenblik dat het zich voordeed - in mijn ooren
en oogen van jongen knaap een dramatische beteekenis zou verkrijgen zooals ik er
later niet zoo heel veel zou ervaren.
Zekeren ochtend dus, hoorde ik Héloïse in het telefoonapparaat klagen: ‘Amanda,
m'n jongske, 'k heb een afschuwelijken droom gehad. Ik zag een pastoor mijn winkel
binnenkomen. Hij wilde een gouden crucifiks en twee zilveren kandelaars koopen.
Beteekent dit dat ik binnen kort moet sterven?...’ Madame Amanda moet haar hierop
ter bezwering van het Fatum een bepaalden vestimentairen raad gegeven hebben,
want Héloïse repliceerde: ‘Wel zeker: ik draag altijd zwarte zijden japonnen. Op
zwart komen mijn juweelen het best uit en ik ben haast bestendig in de rouw voor
een of ander van mijn erfgenamen, die door het lange wachten op mijn fortuin, zijn
hart zoodanig heeft opgevreten dat hij er aan bezwijkt... Bang zijn?... Wat ge durft
denken?... Ik heb toch, tien jaar geleden, eens een booswicht in mijn winkel
neergeschoten...’
Ik kende dit incident. Een gauwdief had, onder de bedreiging van een ‘browning’
gepoogd een ‘plateau’ briljanten ringen te bemachtigen. Maar Héloïse had, heel vlug
haar trommelrevolvertje uit de schuiflade gegrepen en den man neergekogeld; 't zij
dat deze dief niet zoo ‘gauw’ was als de oude vrouw; 't zij dat het mecanisme van
dit, in deze dagen, nog nieuwsoortig wapen in het ongereede was geraakt. Mijn vader
vertelde vaak dit eigenaardig incident, niet alleen om den moed en de slagvaardigheid
van mejuffer Héloïse te roemen, maar ook om uit deze gebeurtenis een exemplatieve
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en allegorische beteekenis te halen. Toen de eerste socialist, die te Borgen opdook,
hem poogde te overhalen tot de leer van Karel Marx, antwoordde mijn vader: ‘Ik
houd niet van al die innovaties op politiek gebied. Ik houd mij bij het liberalisme,
het trommelrevolvertje van Héloïse...’
Dien zomeravond zat ik naast onze voordeur op een bank, die tegen één der ramen
van den juwelierswinkel aanleunde. In die jaren nam het souper in alle hotels stipt
een aanvang te zeven uur, zoodat de straat in de invallende schemering, zeer verlaten
en stil was geworden. Een enkele gast daalde van den dijktrap: een priester. Hij
wandelde te midden van de straat; maar op de hoogte van ons huis trad hij op het
trottoir en bleef staan vóór den winkel van mejuffer Héloïse.
Hij bekeek wat elk van de vijf uitstalramen te bieden had: het eerste: gouden en
zilveren uurwerken; het tweede: ringen, armbanden en halssnoeren; het derde: fantasie
zilverwerk zooals vruchtenschalen, in miniatuur: karossen, draagstoelen, galjoenen;
het vierde: Saksisch, Delftsch en Chineesch porselein. Voor het vijfde hield de priester
langdurig stand. Hier pronkten kandelaars en crucifiksen: porseleinen Christussen
met een wijwatervatje onder de gekruisigde voeten; ivoren Christussen op
ebbenhouten kruisen; ook een gouden Christus met om de kruisbalken een enorm
aureool van gouden stralen. Ik aanschouwde den man: een bleek aangezicht met
sterke jukbeenderen en donkere diepliggende oogen. Een type dat, vooral wanneer
het om priesters gaat, men ‘ascetisch’ pleegt te noemen. Ik zag den man; zag hoe
een glimlach fleurde op de triestige lippen, terwille van het schoone, kostbare beeld
dat hij bewonderde. En toen bemerkte ik dat, van in haar winkel, Héloïse ook den
priester gadesloeg. Zij stond roerloos vóór den toogbank. Haar hand rustte in de
opene schuiflade. Ik wist wat haar vuist omknelde... Zij stond roerloos, maar haar
blik volgde door de winkelruit al de bewegingen van den toeschouwer, die nu een
besluit scheen gevat te hebben en zich naar de deur richtte. Zijn hand vatte reeds de
klink. Toen moet hij Héloïse gezien hebben. Hij week achteruit als had hij gestaard
in het gelaat der Gorgone!... Zonder omblikken verwijderde hij zich naar den dijktrap.
Nu kwam Héloïse op haar drempel staan met gekruiste armen: het beeld der
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Onverschrokkenheid!... Op den dijk teekende het zwarte silhouet van den priester
zich nog even af tegen den gouden avondhemel als een Christus op een gouden
aureool en verdween achter den hoek van het Grand Hotel. Dan liet Héloïse het licht
aan in de uitstalramen, waar de metalen en edelsteenen feller fonkelden dan ooit.
Vol ontzag keek ik op naar deze vrouw die het Noodlot had bedwongen. Het ‘goen
avond’ dat ik haar wilde wenschen bleef mij stokken in de keel.
In welke gedaante is haar ten slotte genaderd de...?
Maar wat gewaag ik van ‘ten slotte’?... Geen rouwbrief, geen sterveling heeft mij
ooit het overlijden van mejuffer Héloïse Vanhoeck gemeld. Maar, moest een zoo
uitzonderlijk geval van langlevendheid in den lande voorkomen, zoo zouden mijn
radioreporters wel zeker mij attent gemaakt hebben op deze uitstekende stof voor
een uitzending.
Zeker, de juwelierswinkel is verdwenen van den hoek der Kerkstraat en der Kleine
Markt te Borgen, in dezen tijd dat, ingevolge twee rampzalige wereldoorlogen, de
vorstenhuizen zoodanig uitgedund en gepluimd werden, dat hun leden niet meer
vermogen door hun royale geschenken aan schoone vrouwen en kunstminnende
organisten dergelijke luxehandel in een Belgisch kuststadje te doen floreeren. Maar
soms vraag ik mij af of, aan de Azurenkust, in de schaduw van eeuwiggroene ceders
en laurierboomen, knikkebollend en handebevend in een rolstoel, een oudje in zwarte
zijde, bejuweeld als een relikwieschrijn, niet te dubben zit: een Héloïse in wier tanend
bewustzijn af en toe de herinnering opflakkert aan Borgensche zomers.
RAYMOND BRULEZ.
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Zangzaad voor musschen
I
De mensch bestaat niet, een mensch soms.
Wie tegen bezit is, is tegen liefde.
Ik ben ervan overtuigd, dat bezit heilig is, want het stelt den mensch in staat tot zijn
eenige edele handeling: geven.
Er bestaat slechts één middel ter verrijking: geven. Wie spaart wordt altijd arm.
Men moet heel arm of heel gierig zijn, als men niets beters weet te geven dan zichzelf.
Men moet geven en nemen; nemen om nog meer te kunnen geven.
Dank heft de gave op en maakt er ruil van.
De ondankbaren verhoogen sterk de voldoening van hun weldoeners.
Ik verkies verspiller en vrek boven den zuinigen notaris.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

887
Men is onrechtvaardig tegenover den vrek. Hij is een verzamelaar als een ander.
Het hemd is nader dan de rok, maar stinkt daarom eerder.
Alles wordt in den eigen munt betaald: zielsrust met leugens.

II
Zij die niet zijn wat zij schijnen, kunnen ons bedriegen zoolang zij ernstig blijven,
doch verraden zich oogenblikkelijk in hun lach.
De burger kan zich met een groot gevoel belachelijk, de dichter met een klein
onsterfelijk maken.
De burger maakt zich het belachelijkst door zijn vrees voor de belachelijkheid.
Voor den burger is de wereld alles en hij maakt er niets van, voor den dichter is de
wereld niets en hij maakt er alles van.
De kunstenaar vormt de wereld naar zijn denkbeelden, de burger vormt zijn
denkbeelden naar de wereld.
Geen wijsheid zonder een grein van dwaasheid; de domheid kan zich die weelde niet
veroorloven.
Het is een zegen dat intelligentie zoo zeldzaam is, want vrijwel niemand kent de
gebruiksaanwijzing.
Ligne, die de menschen in zijn tijd kende als geen ander, noemde Lafayette een
onbeduidende nul. Dit belette dezen laatste niet om held te worden en bovendien
nog afgod der Amerikanen.
Wie zich laat gaan komt altijd op een lager, nooit op een hooger plan terecht.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

888
Ik begrijp niet hoe zoo velen ontspanning zoeken, waar er zoo weinig gespannen
zijn.
Als droomen bedrog zijn, blijft er voor hen die de werkelijkheid als een schunnigen
zwendel beschouwen, niet veel aantrekkelijks over.
Men moet toch iets vereeren! Inderdaad. Maar wijs mij eerst iets dat het vereeren
waard is.

III
Poëzie behoort tot de exacte vakken.
De woordenkeus der wiskundigen, past wonderwel voor de dichters: overoneindigheid,
de oneindigste macht, enti primitivi.
Er bestaat romantische geest, geen romantische vorm: poëzie is altijd romantisch,
het gedicht nooit.
Poëzie is altijd tegelijk zeer elementair en zeer gecompliceerd.
Het is de taak des dichters de natuur van haar natuurlijkheid te verlossen zonder haar
die te doen verliezen.
Toeval hier, is regel in de tweede wereld.
De liefde gaat in het gedicht onder.
Een waarmerk van poëzie is dat zij in ons het gevoel van ballingschap wekt.
Een parel en een gedicht ontstaan altijd uit een schending.
Een goed gedicht is niet klaar óf duister. Het is klaar én duister tegelijk.
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Een gedicht, als men bepaald een vergelijking zoekt, is niet als een schilderij, doch
als een beeldhouwwerk. Hoe men zich ook wendt of keert, één kant ervan blijft altijd
aan het gezicht onttrokken en moet geraden worden.
Zij die de mechanisatie bevorderen, spitsen zich op middelen om het toeval uit te
sluiten. Daarom verafschuwen allen die in poëzie gelooven de ingenieurs.

IV
Het heimwee naar het Zuiden is een algemeen en zeer begrijpelijk gevoel, maar van
een afwijking als heimwee naar het Noorden, heb ik, godlof, nog nooit gehoord.
Indien voor een bovenmenschelijke heerlijkheid als Chartres, honderdduizend duistere
menschenlevens geofferd moesten worden, zou ik geen oogenblik aarzelen: het
noodigste moet vóórgaan.
Ik sluit niemand uit. De dommen sluiten zich door hun domheid zelf en vanzelf uit.
Zij die de kwade zaak van Napoleon willen verdedigen, komen nooit met zijn
veldslagen, maar uitsluitend met zijn wetboek aandragen.
De macht des dichters is eenzijdig: wat hij met zijn woord uit het niet heeft
opgeroepen, kan hij op géén wijze weer in het niet doen verdwijnen.
Angst wordt poëzie of misdaad.
Mijn bezwaar tegen buiten-zijn: dat men er zich nooit eenzaam kan voelen.
Ik heb altijd mijn best gedaan om een goede indruk op mezelf te maken. Ik zit ten
slotte den geheelen dag en geheelen nacht met me opgescheept.
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Het doel bederft de reis.
Het Duitsche volk is verworden door de vlijt.
Men is beschaafd naarmate men deel heeft aan Frankrijk.
Slechts de gesneuvelden kunnen met voldoening op een oorlog terugzien.

V
Wat ons aan onze lotgenooten bindt is het dierlijke, wat ons van hen onderscheidt
het menschelijke.
Tusschen mij en mijn buurman bestaat een dieper en wezenlijker verschil dan tusschen
een koedoe en een regenworm.
Leven en samenleving zouden volledig en gelukkig veranderen wanneer ieder mensch
er zich van bewust kon worden, dat hij, hoe arm, dom, ellendig ook, niettemin eenig,
onvervangbaar, en onherhaalbaar is.
Zij die het algemeene verheerlijken, vergeten dat het slechts de som is van tallooze
bijzonderheden. Zij verheerlijken dus alleen het aantal.
Wie zich aan een overtuiging bindt, neemt vrijwillig zijn intrek in de strafgevangenis.
Wanneer de productiemiddelen werkelijk aan de gemeenschap behooren, waarom
zonderen de geestdrijvers dan de vrouw, die de werkkracht produceert, daarvan uit?
Zij die de familie een natuurlijke kerngroep noemen, zijn niet vriendelijk tegen de
natuur.
Van de tallooze miljoenen op aarde zijn er slechts enkelen, die niet slechts
aanwezig-zijn, doch bestààn.
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De verheerlijking van de gezondheid en alles wat gezond is, leidt onvermijdelijk tot
het kweeken van Blonde Beesten.
Het meervoud is de ontaarding van het enkelvoud.
Abbé Turmel is het voorbeeld van de ware opstandige. Hij holde het stelsel, dat hij
openlijk beleed, in stilte uit. Revoluties zijn niet het werk van brullende samsons,
maar van den geluidloozen, geduldigen, onzichtbaren houtworm.
Er bestaat voor de kwalen des tijds een doeltreffend geneesmiddel, maar het is bitter:
een onpeilbare onverschilligheid.

VI
Te denken dat uit het oneindig aantal mogelijkheden nu juist deze wereld
verwezenlijkt werd.
Ik onderwerp mij onvoorwaardelijk en zonder protest aan alle wetten, verordeningen
en voorschriften, omdat ik ze zonder één uitzondering als onredelijk en onzedelijk
veracht.
De ambtelijke verheerlijking van het gezin duurt alleen maar zoolang als de gezinnen
kostelooze tuchtscholen ter opleiding van staatsburgers blijven.
De staat ontleent zijn kracht aan de onmondigheid der burgers, vandaar dat het
onderwijsstelsel er vrijwel uitsluitend op gericht is om, door middel van taboes, die
onmondigheid te bestendigen.
Hyena's leven in kudden, leeuwen niet. Is de hyena koning der dieren?
Het leven begint waar de samenleving ophoudt.
De heer is trots op wat hem van anderen onderscheidt, de knecht op wat hem aan
anderen bindt.
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Er is altijd baas boven baas en, helaas, knecht onder knecht.
Ambtenaar is eenieder, die denkbeelden door bezwaren vervangt.
Alle ondeugden, ook de afschuwelijkste, worden door een tooverslag kapitale deugden
zoodra een ambtenaar ze ex officio uitoefent.
Het duizendjarig rijk is een drogbeeld voor lafaards en zwakken. Hij die het leven
werkelijk liefheeft, bemint het vergankelijke.
Wat heeft men tegen halve maatregelen? Het zijn de eenige die menschelijk zijn.

VII
De menschenliefde heeft meer lijken op haar geweten, dan de menschenhaat.
De politiek erkent geen menschen, alleen vogelverschrikkers en zondebokken.
Vrijheid is een hersenschim, gelijkheid een onrecht en broederschap een leugen. En
in naam van deze zoogenaamde idealen zijn honderdduizenden vermoord.
Het geweldige prestige van het woord democratie, blijkt het duidelijkst uit het feit
dat de overwinnaars het noodig hebben als een scherm om er hun neo-fascistische
toekomst achter voor te bereiden.
Waarom zou Hitler nu dood zijn? Hij leefde immers allang voor zijn geboorte.
Zij die zich in de sombere dagen van München verheug-
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den over het handhaven van den vrede, vergaten in hun domheid dat men niet kan
handhaven wat niet bestaat.
Zoolang er paspoorten bestaan kan men niet beweren dat wij in een zedelijke en
ordelijke wereld leven.
Het recht van vereeniging en vergadering, eerste eisch der democratie, omsluit
onherroepelijk de voorwaarden voor de vernietiging der democratie.
Wanneer men, als gewoonlijk, zegt: ‘Nederland heeft negen miljoen menschen’ is
daarin Nederland een fictie. Zegt men: ‘Negen miljoen menschen hebben Nederland’,
dan is Nederland een werkelijkheid geworden.
Waarom een slechte samenleving met groot verlies aan menschen en grondstoffen,
om te zetten in een andere slechte samenleving? Of is er iemand zoo kinderlijk dat
hij denkt met menschen ooit een goede samenleving te kunnen opbouwen?
Mr. X. is te koop? Zelfs dat niet: alleen te huur.
Hij die op een leugen betrapt wordt heet leugenaar.
Hij die zoo snel en luid liegt, dat niemand de kans krijgt hem te betrappen, heet
propagandist.

VIII
De burgerij wreekt haar onbegrip in zake kunst, altijd en hartstochtelijk, op de
kunstenaars.
Niet hij is de vriend der menschen, die de maatschappelijke en geestelijke geschillen
vereffent, verschillen uitwischt; maar hij die ze vermeerdert, verdiept en verduurzaamt.
Het genot van den lezer wordt mogelijk door de kwelling van den kunstenaar. Het
is bijna ondenkbaar, dat daar géén misverstand uit ontstaan zou.
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Velen zijn kritisch, doch er leven bitter weinig kritici.
Kritiek is een uiting van liefde en ik stel daarom geen prijs op de belangstelling der
kritiekloozen.
Alleen hij die met een zonnige natuur en een kinderlijke onbevangenheid gezegend
is, kan een goed kriticus worden.
Wij noemen in onze eigenwaan: scheppen, wat in werkelijkheid slechts schikken en
schakeeren is.
Hij die meer belangstelt in denkbeelden dan in menschen, meer in ontwikkelingen
dan in gebeurtenissen, wordt nooit een groot romanschrijver, noch een groot
romanlezer.
Een geleend boek kàn mij niet hetzelfde genot, noch dezelfde leering verstrekken,
als een boek in mijn bezit.
Wanneer het verre nageslacht zich Churchill herinnert, dan is dat niet om zijn politiek,
doch om zijn stijl.
Een zwakke Van Schendel is nog altijd, godlof, een Van Schendel en de beste Robbers
blijft, helaas, altijd een Robbers.
Natuurlijke vormen zijn voorloopig en wachten op de kunstenaar om ze definitief te
maken.

IX
Vrouwenvereering is het eenige middel om aan de liefde beteekenis en wijding te
geven. Zij die de vrouw minderwaardig verklaren, maken daarmede de liefde tot een
onedel bedrijf. Zij kleineeren zichzelf.
Wat wij in onszelf altijd bewonderen, ook al staan wij overigens scherp kritisch en
afwijzend tegenover onszelf, is ons vermogen om lief te hebben.
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Een onbeduidende man is niets, een onbeduidende vrouw is toch altijd nog een vrouw.
Het vrouwelijke in den man is belachelijk, het mannelijke in de vrouw beangstigend.
Er bestaan, buiten de groote groep der onverschilligen, twee typen van mannen: de
jagers en de schutters.
Liefde is een vriendschap, edel en sterk genoeg, om den bijslaap te overleven.
De aardsche liefde, op haar hoogtepunt, toont duidelijk dat wij ons oorspronkelijk
kannibalisme verdrongen, niet overwonnen hebben.
Eerst wanneer onze liefde wederliefde wekt, worden wij ons bewust van het
onherroepelijke van onze eenzaamheid.
De natuurlijke vijand van den mensch is de natuur.
Mensch-zijn is anders-zijn.
- Gij waant u blijkbaar het middelpunt van de wereld?
- Niet alléén het middelpunt, ook de omtrek en den inhoud.
Bestaat er iets immoreelers dan een heerschende moraal?

X
Wij kunnen de volmaaktheid niet alleen niet bereiken, wij kunnen er ons zelfs geen
flauwe voorstelling van vormen.
Aangezien het aantal dingen de moeite waard om gewild te worden uiterst gering is,
verdient het aanbeveling zich zooveel mogelijk van willen te onthouden.
Die mediteeren, moorden niet.
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Als er Eeuwig Leven bestaat, bestaat er Eeuwige Angst.
Wij weten heel goed, dat de eeuwige dingen en de eeuwige waarden niet eeuwig
zijn. Wij achten deze echter belangrijk genoeg om onszelf en anderen wijs te maken
dat zij eeuwig zijn.
Wie niet voortdurend protesteert tegen zijn geboorte mist hooger
rechtvaardigheidsgevoel.
Het heden wordt geen verleden. Het verleden is een persoonlijke hergroepeering en
interpretatie van enkele gegevens door het heden verstrekt.
Leven en dood duidt geen opvolging doch een gelijktijdigheid aan.
Het leven is een voorbereidingsschool tot den dood, maar de methode deugt niet en
de leerlingen zijn onbegaafd en onoplettend. Vandaar dat het aantal van hen die rustig
en gelukkig sterven zoo beperkt is.
Het afschuwelijkste en het vernederendste van den oorlog is, dat hij den dood zoo
goedkoop en onwaardig maakt.
Het is dom niets, het is dom alles aan het toeval toe te schrijven.
Men kan niet leven buiten de conventies en er binnen bestaat geen leven.
J. GRESHOFF.
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De dood in den speeltuin
Nog altijd wanneer ik een speeltuin zie, komt dat onuitsprekelijk eenzame en trieste
gevoel over mij, hoewel de rampzalige dood van Tante Ella, waaraan ik zijdelings
schuld heb, toch al ruim twintig jaar geleden plaats vond. Bij tusschenpoozen, soms
van een jaar, maar veelal ook van een week of een maand, word ik zelfs nog in mijn
droomen achtervolgd door het beeld van den draaimolen, de schommels, de wippen
en de hobbelpaarden; zij worden niet door drukke kinderfiguurtjes bewogen, maar
staan en hangen roerloos in een doodelijke verlatenheid. In mijn droom ben ik mij
ook sterk bewust van den angst en de noodlottige dreiging, die mij dien avond, lang
geleden, tot een obsessie werden en mijn ziekte ten gevolge hadden. Maar als ik dan
weer wakker word, niet met den panischen schrik dien men zou veronderstellen,
doch door een peillooze stilte die mij ongemerkt van den droom in de werkelijkheid
doet overgaan, besef ik onmiddellijk wat de oorzaak van mijn nachtmerrie is en slaap
even later rustig verder. Ik kan er sinds lang weer over spreken en denken, maar toch
heb ik na mijn ziekte, waarin ik er voortdurend over geijld moet hebben, geen
speeltuin meer bezocht, en wanneer ik er nu nog een zie, loop ik er liefst met een
omweg langs. Het moet mij als kind een grooten schok hebben gegeven en ik geloof
ook zeker, dat ik er, hoewel onbewust, nog zeer langen tijd onder geleden heb. Toen
het gebeurde, was ik bijna tien jaar, en indien ik het
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mij systematisch wil herinneren, moet ik beginnen bij het huis van mijn grootmoeder.
Dat huis, dat zij met Tante Ella bewoonde, stond heel dicht bij den dood. Wel was
het kerkhof ver weg, ruim een uur loopen, maar toch scheen het mij vlak in de buurt.
Misschien kwam het door de begrafenisstoeten, die op hun weg altijd het huis
passeerden, of door den wind, die in de hooge iepen voor de ramen nestelde en dien
ik herkende als denzelfde welke ik op het kerkhof over de populieren zag waaien.
Misschien kwam het door de zijstraat, rechts aan den overkant, die wij altijd insloegen
wanneer wij naar de begraafplaats te Crooswijk gingen, of wellicht leek het mij zoo,
omdat alles in huis oud en afgedaan en uit een heel anderen tijd was.
De mahoniehouten meubelen, die dof waren geworden en waarvan het roode
pluche op de stoelen kale plekken vertoonde, de spiegel met het kroontje van vergulde
vogeltjes en de vergulde lijst die bladderde, het kastje van Japansch lak waarop de
rose vlinders stukjes parelmoer uit hun vleugels misten, de piano met veel krullen
en gedraaide pooten en die driekwart opgebrande stompjes kaars, die nog in de groen
aangeslagen ligusters staken, en de portretten, sommige met een krans gedroogde
bladeren op het vergeelde passepartout, van menschen die ik nooit gezien had en die,
volgens grootmoeder, allang dood waren toen ik geboren werd.
Het was of zij en Tante Ella alleen maar gestorven menschen kenden en zij beiden
de eenige overlevenden waren uit een vaag, geheimzinnig verleden. Er kwam geen
sterveling bij grootmoeder op visite, en zelf bezocht zij niemand anders dan de dooden
te Crooswijk. Ik was in die periode van mijn leven veel bij haar, omdat mijn ouders
met een klein tooneelgezelschap het land afreisden. De étage die zij bewoonde was
niet groot; een zitkamer, een alkoof met een diepe, donkere bedstede, waarin zij sliep,
een popperig keukentje met bijbelspreuken tegen het fletse bloemetjesbehang, en
een zolder. Op de tweede verdieping woonden twee zusters van ver over de zeventig,
die precies bij het huis pasten. Bij hen leek alles even dicht bij den dood als beneden.
Er was weinig over van hetgeen eens een ameublement moest zijn geweest, en de
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eenige versieringen in hun ongezellige zitkamer waren de speeldoos, die nu en dan
een naief blikkerig geluid liet hooren, en op tafel een vaas met papieren rozen, die
van ouderdom zoo verkleurd en doorzichtig waren geworden, dat het leek of zij bij
de minste aanraking tot stof uiteen zouden vallen. Beide vrouwtjes droegen een soort
vilten muilen, waardoor je hen nooit hoorde loopen, zoodat de étage boven ons den
indruk gaf onbewoond te zijn.
Behalve Tante Ella had grootmoeder nog vier dochters, die allen getrouwd waren.
Ik kon niet begrijpen waarom Tante Ella, die een nakomertje was en verreweg de
mooiste van de zusters, geen man had gekregen. Haar gezicht was bleek en smal,
met een hoog, kinderlijk gewelfd voorhoofd; haar haren waren blauwzwart en zoo
lang en zwaar, dat de wrong in haar hals altijd losraakte; de mond, hoewel kleurloos,
had een opvallend vastberaden trek, in tegenstelling tot de oogen, die onrust en
zwakheid verrieden en een eigenaardige roestbruine kleur hadden.
Al speelde zij niet met mij, zooals grootmoeder, en hoorde ik zelden den klank
van haar stem, toch zocht ik telkens haar gezelschap. Er was iets vreemds aan haar,
wat de andere tantes niet hadden.
Zij prikkelde mijn nieuwsgierigheid en verlevendigde mijn kinderfantasie. Nu
eens was zij een vermomde prinses die, te vondeling gelegd, door grootmoeder was
opgevoed, dan weer was zij uit een ver land komen vluchten, waar men haar in een
grot gevangen had gehouden; en wat het meest aantrekkelijke was, dat mij 's avonds
angstig en heerlijk deed huiveren wanneer wij zaten te schemeren en ik het roestbruin
van haar oogen zag glanzen: zij verborg een groot en verschrikkelijk geheim. Ik
verwachtte iets van haar, ofschoon ik volstrekt niet wist wat.
's Zomers zoowel als 's winters lag zij, door kussens ondersteund, voor het open
raam. Zij las of borduurde, maar kon ook uren afwezig voor zich uit staren. Spreken
deed zij bijna nooit, en alleen als het heel mooi zonnig weer was, ging grootmoeder
een eindje met haar wandelen.
Het vreemde aan deze tante was ook het verbod haar te kussen of dicht bij haar
op den bedrand te zitten. Toen ik pas bij grootmoeder woonde, vergat ik het
meermalen, maar
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deze bleef zoo'n wakend oog op mij houden, dat ik ten slotte niet beter wist. Het
werd een gewoonte, haar op een paar meter afstand toe te spreken, en het komt
waarschijnlijk daardoor dat ik haar nog altijd zoo duidelijk voor mij kan zien: als
een schilderij, dat men langdurig en geboeid op eenigen afstand heeft bekeken.
Eens in de week, op Zaterdag, maakten grootmoeder en ik onze vaste wandeling
naar het kerkhof. Nu geloof ik niet meer zoozeer, dat het grootmoeder te doen was
om de vele dooden die zij daar had liggen, als wel om een doel voor ons uitstapje te
hebben, hoewel ik toch weer niet begrijp waarom zij geen opwekkender bestemming
had gekozen. Een van de zusters boven kwam dan bij het bed van Tante Ella zitten
en bracht bij deze bezoeken een grooten bijbel mee, dien zij nauwelijks kon torsen.
Nog hoor ik de eentonige, krakerige stem van de oude vrouw de onbegrijpelijke
woorden uit het dikke boek voorlezen en zie ik het onbewogen profiel van Tante
Ella's gezicht, dat naar de ruischende kruin van den iep was afgewend.
De ploselinge dood van de twee zusters, door kolendamp veroorzaakt, bracht veel
verandering in grootmoeders huis. De eenige bloedverwant dien zij hadden bleek
een achterneef te zijn, die bovendien niet eens een vaste woonplaats had. Grootmoeder
had alles al geregeld en met den notaris in orde gemaakt, toen hij eindelijk kwam
opdagen. Met een belachelijk klein alpinopetje tusschen zijn groote handen zat hij
op een der pluche stoelen en keek een beetje verbouwereerd naar grootmoeder, die
hem van de gebeurtenissen in kennis stelde. Het was een betrekkelijk jonge man met
breede schouders, die hij optrok als hij sprak, en nogal gedrongen van gestalte. Zijn
gezicht viel dadelijk op door de roodbruine kleur, als van iemand die veel heeft
gereisd, en de blauwgrijze oogen, die er vreemd licht bij afstaken. Het had het gezicht
van een boer kunnen zijn, als de vorm niet geaccentueerd werd door de fijne lijnen
van neus en mond. Hij hield zijn blik strak op grootmoeder gericht en keek geen
enkelen keer in de richting van Tante Ella. Wat zij hem vertelde, scheen hem echter
weinig te interesseeren. Op alles wat zij hem vroeg knikte hij toestemmend en zij
moest er op aandringen dat hij het weinige geld, dat zijn oudtantes hem had-
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den nagelaten, zou accepteeren. Van de meubelen wilde hij niets hebben.
Het eenige waarnaar hij informeerde was of de woning al een nieuwen huurder
had. Toen grootmoeder ontkennend haar hoofd schudde, draaide hij het petje aarzelend
tusschen zijn knieën rond en stamelde verlegen of zij er iets op tegen had, dat hij er
voor enkele maanden zijn intrek zou nemen. Hij legde haar uit dat hij musicus was
en het grootste deel van het jaar op tournee placht te zijn met het orkest, waaraan hij
zich had verbonden. Zij waren zoojuist van een rondreis door Europa teruggekeerd,
en het was de bedoeling een tijdje rust te houden voor zij naar Amerika gingen. Daar
hij toch geen vast tehuis had, kwam het hem bijzonder gemakkelijk uit, de vrij
gekomen étage voor dezen korten tijd te betrekken.
Grootmoeder's gezicht toonde weinig enthousiasme voor het plan, maar zij kon
moeilijk bezwaren maken. Nog dienzelfden dag bracht de achterneef een koffer naar
boven, die zijn heele bezit bleek te bevatten, en merkten wij voor het eerst sinds
jaren, dat de tweede verdieping bewoond was.
Overigens was hij een gemakkelijke buur. Wij hadden geen last van hem. Hij ging
niet veel uit, behalve 's middags om in een naburig restaurant te eten, en ontving
weinig bezoek. De keeren dat ik hem in de gang of op de trap tegenkwam was hij
buitengewoon vriendelijk. Zooals dat bij de meeste kinderen het geval is, voelde ik
intuïtief, of menschen van kinderen hielden. Soms sloop ik naar boven (grootmoeder
wilde zich zoo weinig mogelijk met den tijdelijken bewoner bemoeien) en kreeg een
appel of een reep chocola. Ook konden wij uren bij elkaar zitten, olienooten pellend
of ganzebordend; of hij vertelde mij van de landen waar hij was geweest, en alles
wat hij op zijn reizen gezien en beleefd had. Hij wist dit zoo onderhoudend en
suggestief te doen, dat het mij veel meer boeide dan de sprookjes, die grootmoeder
mij telkens uit hetzelfde boek voorlas. Hij werd mijn speelkameraad, en ik hield van
den geur van zijn pijpen en scheerzeep en het geluid van zijn zwaren voetstap op de
trap. Om hem was het aureool van het vreemde, het onbekende: de wereld, zooals
zij zich ver van grootmoeder's huis openbaarde. De levenskracht en de liefde voor
het leven waren in dezen onge-
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compliceerden man zoo sterk, dat zij van hem leken af te stralen. In zijn nabijheid
voelde ik mij veilig en op mijn gemak; van zijn rustige, zekere bewegingen en
opgewekte stem ging een stimuleerenden invloed uit. Ik was bijzonder ontvankelijk
voor zijn sterke persoonlijkheid, en zijn goed humeur miste nooit zijn uitwerking op
het mijne. Hij kon de manieren van een kwajongen hebben, en het gebeurde dan ook
meermalen, dat wij krijgertje speelden om de wankele tafel van zijn gestorven tantes
of ons met vurig enthousiasme op het knikkerspel wierpen; een gat in het rafelige
kleed was de pot, en op onze knieën kropen wij dan over den grond, geheel in ons
spel verdiept.
Eens vond grootmoeder ons zoo toen zij mij zocht, en na dien keer zei zij er niets
meer van als ik naar boven ging.
Het was ongeveer een paar weken nadat Rolf, zoo heette hij, de étage gehuurd
had, dat ik mijn intrigues begon. Het leven bij grootmoeder was, afgezien van de
uren bij Rolf doorgebracht, zoo weinig afwisselend en doelloos, dat ik de tochten
naar Crooswijk, al was het dan ook een kerkhof, als het lichtpunt van de week was
gaan beschouwen. Sinds den dood van de zusters was er niets meer van gekomen.
Ik voor mij had het heelemaal niet vreemd gevonden als Rolf Tante Ella gezelschap
zou houden, wanneer grootmoeder en ik uit waren, en ik besloot er een balletje over
op te werpen. Toen ik weer eens boven was, stelde ik het hem voor. Hij schilde juist
een sinaasappel en bleef mij een oogenblik vreemd aanstaren, met de lange oranje
krul tusschen mes en duim. Daarna boog hij het hoofd een beetje dieper over de
vrucht en schilde verder. Hij had er niets op tegen, verzekerde hij, en wilde het graag
doen, als grootmoeder geen bezwaar had. Hij stelde voor, dat hij ook nu en dan met
mij kon wandelen, al ging hij liever niet naar een kerkhof; maar om de een of andere
reden drong hij er niet op aan.
Nu moest ik grootmoeder en Tante Ella nog voor het plan zien te winnen. Met
kinderlijke slimheid begon ik bij beiden mijn beklag te doen over het gemis van mijn
Zaterdagsche tochten. Tante Ella verzocht met klem, dat wij ze zouden hervatten en
verontschuldigde zich tegenover mij dat zij er niet eerder aan gedacht had.
Grootmoeder beweerde echter,
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zooals ik wel verwacht had, dat zij Tante Ella niet alleen wilde laten, en daarmee
was het onderhoud afgeloopen.
Op een middag, toen ik het gesprek er weer koppig op terug bracht, zamelde ik al
mijn moed bijeen en waagde den sprong. Grootmoeder keek mij verontwaardigd en
stomverbaasd aan, maar Tante Ella bleef, als had zij mij niet gehoord, neerkijken op
het boek dat zij las. De blos, die een oogenblik door de bleeke huid van haar wangen
scheen, ontging mij echter niet. Grootmoeder wilde er niets van weten. Later is het
bij mij opgekomen, dat zij er Rolf van heeft verdacht mij dit voorstel te hebben laten
overbrengen. Boos en bedroefd vertelde ik onzen buur het resultaat. Hij beloofde
mij er met grootmoeder over te zullen spreken, en zoolang zou hij zelf met mij
uitgaan.
Deze laatste belofte was het begin van een reeks overheerlijke middagen.
Grootmoeder liet oogluikend toe, dat wij eens in de week samen verdwenen, al leken
mijn opgewonden verhalen, als ik thuiskwam, haar hoe langer hoe meer te hinderen.
Tante Ella, die zich anders voor niets interesseerde, toonde zich evenwel, zeer tot
mijn verwondering, vol belangstelling. Blij, dat ik ten minste iemand deelgenoot van
mijn vreugde kon maken, sprak ik haar over de uren, die Rolf mij tot een feest maakte.
Want in plaats van naar Crooswijk te gaan, liepen of tramden wij naar Kralingen,
waar wij in een speeltuin, De Oude Plantage, ons verlangen naar bewegingsvrijheid
konden botvieren. De tuin lag aan een buitenweg tusschen reusachtige boomen en
hooge rhodondendronstruiken. Hij werd over 't algemeen door weinig menschen en
kinderen bezocht en het is mij nog altijd een raadsel, waarvan de eigenaar geleefd
moet hebben. Wij vermaakten ons evenwel best, zaten samen op de schommels, de
wippen, die Rolf in balans wist te houden door wijdbeens in het midden te gaan staan,
de hobbelpaarden en de witte houten paardjes van den kleinen draaimolen, dien je
zelf aan den gang moest brengen.
Zoolang als ik gehoopt had, duurden deze hoogtij-dagen echter niet, want
onverwachts gaf grootmoeder zich gewonnen. Ik denk dat Tante Ella met haar
gesproken heeft, en dat het deze ten slotte gelukt is grootmoeder te overreden. Mijn
vreugde was niet zoo hevig als zij eenige weken tevoren
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zou zijn geweest, maar Rolf troostte mij door mij te zeggen, dat wij toch den speeltuin
zouden blijven bezoeken.
Zoo gebeurde het, hoofdzakelijk door mij, dat Rolf zich een keer in de week naast
Tante Ella's bed zette, op dezelfde plaats waar zijn oudtante had gezeten. Hoewel de
bijbel, dien deze aan Tante Ella had nagelaten met de speeldoos en de papieren rozen,
dicht in zijn nabijheid lag, las hij er haar niet uit voor. Maar wat ik er van kon merken,
waren beide den eersten keer nogal verlegen met den toestand, doch reeds den
volgenden Zaterdag bij onze thuiskomst hoorden grootmoeder en ik onder aan de
trap muziek, en boven gekomen zagen wij Rolf achter de piano zitten. Tante Ella,
die ons niet had gehoord, zat rechtop in bed, de oogen als in hypnose op den man
gericht, en glimlachte. Getroffen bleven wij in de deuropening staan. Ik moet wel
heel verbaasd gekeken hebben, want ik had Tante Ella nog nooit zien glimlachen.
Na dien middag stemde Rolf zelf de piano en kwam bijna iederen avond beneden.
Ik geloof, dat grootmoeder het niet prettig vond, maar zij liet niets van haar
ontstemming merken, als ware het een stilzwijgende afspraak tusschen haar en Tante
Ella. Deze hield veel van muziek. Als kind moet zij reeds van een merkwaardig talent
hebben blijk gegeven, en dat zij op haar zevende jaar al pianoles kreeg, daarvan
getuigde de oude piano, die sinds haar ziekte met gesloten deksel en opgebrande
kaarsen in een hoek van de kamer stond. Zij had nooit een gramophoon of radio
willen hebben.
Er moet een andere wereld voor haar zijn opengegaan, toen Rolf speelde, en dit
was misschien de reden waarom grootmoeder toeliet dat hij zijn bezoeken voortzette.
Tante Ella had het hem waarschijnlijk zelf verzocht, of wellicht had hij het haar
aangeboden.
De avonden dat hij kwam waren niet alleen voor haar, maar ook voor mij een bron
van het grootste genot. Rolf was niet meer zoo verlegen als in het begin. Hij zat
tegenover grootmoeder aan de tafel, met het licht van de lamp op zijn stug, blond
haar, en wisselde een paar woorden met Tante Ella. Daar grootmoeder zich echter
nooit in het gesprek mengde, stokte het al gauw. Alsof hij hierop gewacht had, stond
Rolf dan op en zette zich in den schemerigen kamerhoek voor de piano. Erboven
hing de vergulde spiegel met
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het kroontje van vogeltjes, en het gaf mij een onverklaarbaar schuldig gevoel toen
ik merkte, dat Rolf's blik en die van Tante Ella elkaar tijdens het spelen erin
ontmoetten. Grootmoeder ontging dit geheel, want als Rolf er was hief zij haar hoofd
nooit op van de zwarte kous, waaraan zij alleen in zijn tegenwoordigheid verwoed
zat te breien. Daardoor zag zij ook de rose vlek op Tante Ella's wangen niet en de
groote, schitterende oogen, waarvan het roestbruin een roodachtig gouden gloed had
gekregen.
Vele avonden heb ik haar zoo zien zitten: het zwarte haar op het kussen, het gezicht
wat afgewend, en de oogen met dien vreemden gloed verloren en in betoovering op
één punt gericht. De bijbel en de speeldoos lagen op het tafeltje naast haar, en telkens
weer trof mij dan de gelijkenis van de broosheid der papieren rozen en de doorzichtige
matheid van Tante Ella's handen, die roerloos naast elkaar op de sprei lagen.
Het kwam ook voor dat ik niets zag en niets merkte; dan was het of Rolf een
glanzend net om mij heen spon van klanken, die mij aan heel ijle, lichte dingen deden
denken, zooals waterdruppels en zeepbellen: soms liepen de tonen elkander na,
verloren hun evenwicht en tuimelden schaterlachend en in groteske wanorde terug,
gaven zich vervolgens aan een stille, weemoedige stemming over om daarna weer
onverwachts uit den band te springen, zich roekeloos en vurig mee te laten sleepen
en zich tot slot in een gelaten aanvaarding van samenstroomende accoorden op te
lossen.
Tante Ella ging er in dien tijd veel beter uitzien. Haar huid leek niet meer zoo
doorschijnend bleek, zij hoestte minder, toonde belangstelling om het leven om haar
heen, en kon bepaald drukke en levendige gesprekken voeren.
De rimpel in grootmoeders voorhoofd, daarentegen, werd dieper, de blik van haar
oogen drukte meer dan ooit zorg en angst uit, en haar dunne lippen sloten zich steeds
vaster opeen, als moest zij zich geweld aandoen niet te spreken. Haar houding
tegenover mijn vriend werd met den dag stroever, en de stilten die 's avonds tusschen
de gesprekken door in de kamer vielen, kregen een onbehagelijke beklemming. Ik
keek niet meer met zooveel ongeduld uit naar de avonden van
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Rolf's komst en was het liefst boven met hem alleen. De gelegenheid daartoe deed
zich echter hoe langer hoe schaarscher voor, omdat hij of uit was naar de repetitie,
of bij Tante Ella zat.
De gebeurtenissen namen een geheel andere wending, toen grootmoeder te kennen
gaf dat zij niet meer met mij uit wilde. Het vermoeide haar te veel, beweerde zij.
Dit was ongeveer begin Augustus. Kort daarop vroeg Rolf stamelend, maar
vastberaden aan grootmoeder (hij was, geloof ik, een beetje bang voor haar), of het
niet goed voor Tante Ella zou zijn, als zij bij mooi weer met ons mee ging. Wij
konden dan een rijtuig nemen, zoodat zij zich niet behoefde te vermoeien. Hij stelde
grootmoeder evenwel niet voor, ons te vergezellen. Zij was trouwens te ontdaan om
iets te kunnen zeggen, en de blik, waarmee zij Rolf aankeek, was, als ik mij niet
vergiste, bijna vijandig. Zij gaf geen rechtstreeksch antwoord op zijn voorstel en zei
er eerst met den dokter over te moeten spreken.
Deze was een ouderwetsche man met kwakzalversideeën en methoden die al lang
hadden afgedaan. Hij bleef echter met de halsstarrigheid van een conventioneele
zeventigjarige zijn principes getrouw, zonder te beseffen dat hij daaraan het welzijn
van zijn patiënten opofferde. Hij weigerde natuurlijk. Maar Tante Ella's bleeke mond
werd beslister dan hij ooit geweest was, en den eersten den besten dag dat de zon
scheen kwam er een klein, gesloten coupé'tje voor, op den bok een man met een
hoogen hoed, en reden wij (ik had toen zomervacantie) naar De Oude Plantage.
Eenmaal daar, zetten Rolf en Tante Ella zich zoover mogelijk buiten het gerucht
van de paar bezoekers onder een der oude boomen. De rhododendronstruiken, die
er in een kring om een open plek waren geplant, vormden tezamen een natuurlijke
afschutting. Het leek een kleine tuin op zichzelf, speciaal voor hen aangelegd, met
het tafeltje en de twee stoelen en het miniatuur vijvertje, dat eigenlijk niet meer dan
een gemetselde uitholling was, waarin men een paar voet water had laten loopen.
Het was een geliefkoosde speelplaats van mij en ik placht er bierviltjes en papieren
bootjes, die Rolf voor mij maakte, op te laten drijven. Ditmaal kreeg ik geen viltjes,
en Rolf maakte ook geen bootjes. Ik begreep dat
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mijn nabijheid niet gewenscht was en dat Rolf zich nu niet zooveel met mij zou
bemoeien. Toch verveelde ik mij geen oogenblik in mijn eentje. Een paar keer kwam
hij schuldbewust het draaimolentje voor mij op gang brengen, maar overigens zag
ik hem niet dan wanneer ik warm en moe mijn limonade kwam drinken.
Het was die maand ononderbroken prachtig zomerweer, en het gebeurde wel, dat
wij twee maal in een week den ouden bekenden weg naar Kralingen insloegen. Rolf
en Tante Ella gingen nooit zonder mij, waarvoor ik hun altijd zeer erkentelijk was,
niet wetend, dat grootmoeder dit had geëischt.
Deze bezoeken herhaalden zich vele keeren. Toen kreeg Rolf van den dirigent van
zijn orkest bericht, dat zij den eersten September naar Vlissingen zouden vertrekken
voor een tournee door Zuid- en Noord-Amerika.
Ik schreide oprechte tranen. Niet alleen om het verlies van de vele zonnige uren,
die hij in mijn vreugdeloos bestaan bracht, maar ook om het verlies van een goeden
vriend.
Het was verbluffend welk een ommekeer het nieuws voor Tante Ella ten gevolge
had. Plotseling verviel zij in haar oude, zwijgzame houding van afwezige gelatenheid.
Haar hoofd lag weer stil en afgewend in de kussens, en zonder te lezen of te borduren
staarde zij in de kruin van den iep. Grootmoeder noch ik kon haar aandacht afleiden;
zelfs op de bezoeken van Rolf reageerde zij nauwelijks meer. Het was of hij zijn
plaats achter de piano niet meer durfde in te nemen, en de weinige avonden die hem
nog restten bleef hij, zonder muziek te maken, met doffe, wezenlooze oogen tegenover
grootmoeder aan tafel zitten.
Zoo brak de onverbiddelijke dag van Rolf's vertrek aan. Hij zou 's avonds den
trein nemen, en 's middags zouden wij voor het laatst uit gaan. Ondanks grootmoeders
openlijk protest ging Tante Ella mee. Zij had er met ongewone heftigheid op
aangedrongen, en toen wij het huis verlieten, zag ik voor het eerst machtelooze woede
in grootmoeders blik.
Met hetzelfde coupé'tje en denzelfden man op den bok reden wij de stad uit. Er
stond een koele wind, die den onnoembaren geur van welkende bloemen en oud
geworden bladeren met zich meedroeg. De zon liet zich niet
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zien, en den hemel bleef door een vochtigen grijzen nevel afgesloten. Het verwonderde
mij dan ook niet, dat er dezen keer heelemaal geen menschen of kinderen in De Oude
Plantage waren. Meer dan ooit aan mijzelf overgelaten, begon ik het oude, bekende
spel met de schommels en hobbelpaarden. De tuin had langzamerhand zooiets
vertrouwds voor mij gekregen, dat ik hem als een persoonlijk bezit was gaan
beschouwen. Ook in de keet, die het restaurant voorstelde, voelde ik mij volkomen
thuis. Als ik den kelner haalde om af te rekenen (hij vertoonde zich nooit in de buurt
van Rolf en Tante Ella, of hij moest geroepen worden), maakte de juffrouw achter
het buffet een praatje met mij, en mocht ik op de weegschaal staan en een munt in
de mechanische piano gooien, zonder er iets voor te betalen.
Dien middag kwam Rolf niet één keer naar mij toe, en lusteloos probeerde ik zelf
den draaimolen voort te duwen. Na bijna een uur vergeefs op hem gewacht te hebben
(meestal riep hij mij als er een glas limonade voor mij klaarstond), liep ik naar het
hoekje waar hij en Tante Ella zaten. Toen ik het naderde, bleef ik echter verschrikt
stilstaan bij het geluid van Tante Ella's stem. Deze klonk zoo heftig en zoo heel
anders dan gewoonlijk, dat ik niet naar hen toe durfde te komen. Verward drong ik
mij tegen de uitgebloeide rhododendrons en zag tusschen den wirwar van bladeren
twee ineengestrengelde gestalten. Ik wachtte ademloos, tot Rolf zich losmaakte en
buiten de beschutting van de rhododendrons trad. Zijn gezicht had een vreemd grauwe
kleur, en in zijn eene hand hing slap het kleine alpinopetje, dat ik hem sinds zijn
komst in grootmoeders huis niet meer had zien dragen. Hoewel ik zoo dicht bij hem
stond, dat hij mij wel op moest merken, keek hij met niets zienden blik langs mij
heen. Een oogenblik bleef hij nog zoo voor zich uitkijken, toen, met een ruk, keerde
hij zich om en liep snel in de richting van den uitgang. Ik wilde hem roepen, hem
achterna loopen, doch er kwam geen geluid over mijn lippen en ik bleef onbewegelijk
staan. Er was geen uitleg voor, maar ik voelde dat Rolf mij en Tante Ella verlaten
had en dat wij hem nooit zouden terugzien. Hij zou niet meer met mij knikkeren, en
den wip niet meer in evenwicht houden; hij
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zou nooit meer piano spelen in den schemerachtigen kamerhoek en Tante Ella in den
spiegel aankijken.
Tante Ella. - Stijf, als kostte het mij moeite, wendde ik mijn oogen van de plek
waar Rolf zooeven had gestaan, en keek door de struiken. Zij zat recht op haar stoel
en staarde, net als thuis, voor zich uit, zonder haar hoofd ook maar een oogenblik te
bewegen. Haar gezicht weerspiegelde geen enkele emotie; zelfs haar rustelooze blik
had plaats gemaakt voor een kalme uitdrukking, als had zij na lang zoeken eindelijk
zekerheid van iets gekregen. Een onwezenlijk blauw licht drong door de boomkruin
op haar neer, en zooals zij daar zat, met den leegen stoel naast haar en op het tafeltje
nog halfgevulde kopjes en een onaangeroerd glas roode limonade, wat geld en den
hoed met het groen lint dien zij altijd bij onze uitstapjes droeg, leek zij een geheel
verstard beeld uit een vreemd, sinister panopticum. Ik waagde het niet haar te storen,
hoewel ik hevig verlangde naar de troostende nabijheid van een mensch.
Langzaam keerde ik terug. Het was nauwelijks te merken dat de middag vorderde,
want de hemel bleef zijn grijze kleur behouden. Alleen aan den wind, die nog wat
koeler en vochtiger werd, voelde ik dat het laat moest zijn. Zoo vertrouwd en
goedgezind als de speeltuin mij steeds was geweest, zoo vijandig en vreemd leek hij
mij nu. Het was of hij, met het vertrek van Rolf, een ander aanschijn had gekregen;
of hij de eenzaamste, somberste plek op aarde was geworden, door ieder levend
schepsel verlaten en vermeden. Een onafwendbaar noodlot scheen met den traag
vallenden avond neer te dalen, een dreiging die zich kil over den tuin uitspreidde. Ik
durfde mij niet te bewegen en was niet meer in staat op of om te kijken. Achter mijn
rug wist ik het veilige restaurant met de juffrouw en den kellner, maar door een
onzichtbare, dwingende macht bevangen, werd ik vastgehouden op de plek waar ik
stond. Een suizende stilte hing in mijn ooren, en door een nevel van tranen, die ik
niet schreide, aanschouwde ik de silhouetten van schommels, wippen en houtes
paardjes. Eén met hen geworden, werd ik opgenomen in hun doodelijke verlatenheid,
en weerloos aan hen verbonden door een onbekend, doch zelfde lot. Als door
koortsvizioenen overvallen, en op den achtergrond begeleid
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door flarden uit Rolf's composities, zag ik den roodachtigen gloed van Tante Ella's
oogen, die een groot geheim moesten bewaren, de glimmende breinaalden van
grootmoeder achter het theeblad, en de lange, oranjekleurige sinaasappelschil tusschen
Rolf's duim en mes, toen hij mij dien keer zoo vreemd had aangekeken; ik zag den
spiegel boven de piano, die zijn gezicht weerkaatste, de verkleurde rozen van papier
en Tante Ella's handen, die er zoo op leken, naast elkaar op de sprei. Het was of er
iets in mij sprong, en tot mijn eigen verwondering voelde ik, hoe mijn voeten mij
pijlsnel naar het café brachten. Het grint knarste en schoot onder mijn schoenen weg,
terwijl ik met bonzend hart naar de bewoonde wereld vluchtte. In een flits zag ik op
den weg het coupé'tje staan met den koetsier, die heen en weer drentelde voor de
kleine ophaalbrug.
Toen ik de klein zaal binnenstoof, keek de kelner mij grinnikend aan.
‘Ze houden het uit,’ zei de juffrouw achter het buffet, met een hoofdknik in de
richting van den tuin, en reikte mij met een gewoontegebaar wat munten toe.
Deze beweging maakte alles weer reëel. Ik probeerde niet meer aan de benauwde
oogenblikken van daarstraks te denken, en terwijl ik door het raam den koetsier hoe
langer hoe ongeduldiger zijn eentonige wandeling zag herhalen, stond ik op de
weegschaal en klingelde de piano haar bekende wijsjes volgens het vastgestelde
program.
‘Och, mijn lieve Augustijn, alles is weg - weg - weg,’ zong de juffrouw mee,
glazen spoelend.
Zij werd midden in haar gezang gestoord door den koetsier, die luidruchtig en
mopperend binnenkwam.
‘'k Heb wel eens lang op jullie gewacht, maar dit gebeurt me geen tweeden keer’,
zei hij, met een toornigen blik op mij, en bestelde een kop koffie.
De kelner fluisterde hem iets toe, dat hem blijkbaar in een beter humeur bracht,
want hij lachte luidkeels en gaf den ander een elleboogstoot, waarop hij het nogmaals
uitschaterde.
Toen ik echter vertelde, dat Rolf al lang weg was en mijn tante alleen in den tuin
zat, keken zij mij alle drie ongeloovig aan. De koetsier nam zijn hoogen zwarten
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hoed af en poetste hem bedachtzaam met zijn mouw op.
‘Dat kan mooi worden. Straks zie ik nog geen cent ook,’ zei hij, opnieuw kwaad
wordend.
‘Er ligt geld op de tafel,’ haastte ik mij te zeggen. Verbeeld je dat hij wegreed
zonder Tante Ella.
‘We zullen de juffrouw wel even waarschuwen,’ zei de kelner.
Gelijk wij zoovele malen gedaan hadden, liepen wij samen naar het eind van den
tuin.
Het onbehagelijke gevoel, dat mij voor korten tijd had verlaten, keerde terug. Hoe
dichter wij de rhododendronstruiken naderden, hoe meer mijn angst weer de overhand
kreeg. Op hetzelfde oogenblik echter, dat wij in de beschutting van de afgelegen plek
traden, leek alle vrees en spanning van mij af te vallen. Inplaats van terug te deinzen,
zooals de kelner, liep ik op Tante Ella toe, die voorover bij het vijvertje lag. Het was
of zij door een beeld in het water werd betooverd, zoo diep en toegewijd lag haar
hoofd er in weggezonken; alsof haar een geliefd gezicht uit het water had
tegengeblonken, zooals eens uit den spiegel boven de piano. Ik vergat heelemaal dat
ik niet dicht bij haar mocht komen, en raakte haar schouder aan. Op een of andere
manier wilde ik haar terug laten komen uit die zwarte diepte, waarin zij verzonken
lag.
De kelner maakte een waarschuwend geluid en kwam plotseling in beweging.
‘Ga de anderen halen, vlug!’ schreeuwde hij mij toe en bukte zich, zonder verder
op mij te letten, over Tante Ella heen.
Hij trachtte haar bij de armen op te trekken, maar de tengere handen hadden zich
zoo diep en vast in de vochtige aarde aan den rand van het vijvertje gegraven, dat
hij de vingers een voor een moest losmaken. Eindelijk haalde hij met een ruk het
hoofd uit het water en legde het stijve, gekromde lichaam achterover op het grint.
Toen eerst begreep ik, dat Tante Ella dood was.
TONNY VAN DER HORST.
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Kronieken
De Vlaamsche reacties op de Februari-omwenteling van 1848
Bij het uitbreken der Februari-omwenteling te Parijs kwamen er de elementen aan
het bewind, die vóór 1848, in de oppositie, zoo dikwijls gesproken hadden van de
aantrekkingskracht door de Fransche natie uitgeoefend op de volkeren van zelfde
taal en ras, die door het noodlot te Waterloo van Frankrijk waren gescheiden. De
drang naar de natuurlijke grenzen werd in de republikeinen belichaamd. Zij eischten
de vernietiging der verdragen van 1815 en achtten de vereeniging van België met
Frankrijk onvermijdelijk; 1830 noemden ze een politieke fout. Bij den val van
Louis-Philippe rees dan ook te Brussel de angstwekkende vraag op, of ze niet zouden
trachten deze fout te herstellen, en toen het nieuws van het slagen der omwenteling
bekend werd, geloofde men algemeen aan een opmarsch der Fransche troepen naar
ons land(1).
Tegenover dit gevaar, dat ons uit Frankrijk scheen te bedreigen, kwamen in heel
het land sterke anti-Fransche en anti-republikeinsche gevoelens tot uiting(2). De orde
werd nergens verstoord, integendeel, algemeen werd een adresbeweging aan den
koning bijgetreden en van alle zijden betoonden de Belgen hun gehechtheid aan den
Vorst en de nationale instellingen. Te Brussel vooral was de ijver zeer
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groot, zoodat de burgers zich lieten inschrijven op de rol der stedelijke burgerwacht(3),
en geen enkele republikeinschgezinde manifestatie deed zich voor, buiten enkele
kreten van ‘Vive la République’, die verloren gingen in de menigte. Ook in het
parlement kwam deze vaderlandsche geest tot uiting: de zelfstandigheid, de orde en
de eigen nationale instellingen waren bedreigd; het kwam er op aan gezamenlijk
daarvoor in de bres te springen(4). Liberalen en katholieken hebben zich onder den
druk der omstandigheden dan ook verzoend, en in de Kamer heerschte een geest van
eendracht, die voortvloeide uit het bewustzijn dat men alle krachten moest inspannen
om de toekomst van het land te beveiligen. In de zitting van 1 Maart antwoordde
minister Rogier, op een interpellatie van Adelson Castiau over het arresteeren van
sommige Franschen, dat België voor alle vreemdelingen gastvrij was, maar hun niet
kon toelaten wanorde te stichten(5). Daarop nam afgevaardigde Delfosse het woord:
hij feliciteerde den minister en beklemtoonde dat de ideeën der Fransche revolutie,
die volgens Castiau de wereld gingen veroveren, in België niet meer moesten
gepropageerd worden. Vrijheid en Gelijkheid, beide principes waren in de Grondwet
en ook in ieders hart gegrift, en België zou die vrijheden ongeschonden weten te
bewaren(6). De spreker werd door zijn collega's gelukgewenscht en toegejuicht, en te
midden eener diepe ontroering werd de zitting gesloten, zonder dat de dagorde
besproken was.
Deze redevoering werd met zooveel enthousiasme ontvangen omdat ze uitdrukking
gaf aan het algemeen nationaal gevoelen. Was er dan in de kringen der Vlaamsche
Beweging een zelfde vaderlandsche houding te voorschijn getreden? Inderdaad, ook
de Vlaamschgezinden, ja, vooral zij, vreesden niets zoozeer als een aanvallend
optreden van Fransche zijde, wat de inlijving van ons land bij Frankrijk als resultaat
zou hebben gehad. Er ontstond dan ook in deze dagen een uitgebreide, krijgshaftig
gestemde literatuur, en van Vlaamsche zijde werd op duidelijke manier getuigenis
afgelegd van de gehechtheid der Vlamingen aan vorst en vaderland.
Te Brussel namen de Vlaamsche letterkundigen het initiatief tot een adres aan den
koning, waarin ze verklaarden dat ze bereid waren alles op te offeren voor het behoud
der
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vaderlandsche instellingen(7). Daarbij stuurden ze een dergelijk ontwerp-adres rond
aan de Vlaamsche maatschappijen en letterkundigen van andere steden, met een
begeleidend schrijven, waarin ze verzochten de onderteekening van dit adres te
begunstigen en het binnen de acht dagen over te maken aan een daartoe opgegeven
secretariaat te Brussel. ‘De ongemeene toestand waerin zich het vaderland bevindt,
toestand die alle belangen van gezindheid, alle partyschap uit ons midden heeft doen
verdwynen, en alle gemoederen te zamensmelten in één gevoel, in een hevig gevoel
van nauwe verknochtheid aen onze dierbare nationaliteit; de gevoelens van trouwe
vaderlandsliefde die inzonderheid onze vlaemschgezinde taelgenooten bezielen, zyn
hun [den afzenders van het ontwerp-adres] een zekere waerborg van den aendrang
die ieder toonen zal, om het onderhavige verklaringsschrift door zijn handteeken te
bekrachtigen’(8). Deze opmerkenswaardige zin uit het begeleidend schrijven toont
duidelijk aan met welke gevoelens de Brusselsche Vlamingen waren bezield.
G.J. Dodd, een deus minor uit de rij der toenmalige Brusselsche letterkundigen,
schreef op 24 Maart een stuk, getiteld: ‘De Fransche Vryheid, Terugzigt’(9). Een
woelgeest, zoo schrijft Dodd, komt uit het Zuiden op ons toe, en wil hier burgeroorlog
stoken onder de leuze ‘vrijheid en volkssouvereiniteit’, doch wij weten wat Fransche
vrijheid beteekent. Republiek en Keizerrijk hebben het België maar al te duidelijk
laten voelen; die leuze is slechts het masker van ellende en slavernij. Niet België's
heil wenscht Frankrijk, maar België's overheersching. Doch wij, wij blijven koning
en grondwet trouw en zullen ze weten te verdedigen. De laatste strofe is een oproep
tot dapper verzet:
‘Neen, wy verloochnen niet den koning,
Wien 't vaderland zoo dierbaer is;
Neen, ons berouwt zy niet zyn kroning:
Ze is onzer ziel een lafenis,
En mogt de vyand ons bedreigen,
De moed zal in ons hart niet zwygen;
Het glinsterende zwaerd blinke in ons regterhand,
En zy onze oorlogskreet: Vorst, Vryheid, Vaderland!’(10)
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Dodd las zijn stuk voor in de algemeene vergadering van het ‘Nederduitsch Tael- en
Letterkundig Genootschap’, te Brusel, op 30 April 1848.
Volgens ‘De Eendragt’(11) maakte het zeer grooten indruk, en Dodd schrijft zelf
aan Van Kerckhoven dat het stuk nogal bijval gevonden heeft, hetgeen hem doet in
overweging nemen het in een brochure uit te geven(12). ‘De Fransche Vryheid’ gaf
immers uitdrukking aan de algemeen gangbare gevoelens, die de Brusselsche
letterkundigen beheerschten bij hun adresontwerp. Dit adres draagt als handteekening
‘verscheidene letterkundigen’. Het valt, samen met de ‘Eendragt’, te betreuren dat
de schrijvers niet hun namen hebben genoemd of zich niet beter hebben laten
kennen(13). Mag uit de term ‘verscheidene’ worden afgeleid dat het adres te Brussel
niet algemeen is bijgetreden? Er valt alleszins iemand aan te wijzen, die toen te
Brussel in Vlaamsche middens een vooraanstaande plaats bekleedde, en die de
Februari-omwenteling toejuichte, met name Domien Sleeckx.
In een ongedateerden brief aan P.F. Van Kerckhoven schreef hij: ‘Ik heb de
omwenteling te Parys met veel genoegen gezien. Ik wensch niet vuriger dan dat zy
't alles goed op zyne pooten krygen. Den eenigsten man dien ik in 't gevallen
staetsbestuer betreur is Guizot, die ondanks al het gebeurde voor my een groot
staetsman blyft en wien men alleen maar dees kan te last leggen dat hy 't egoïsmus
van Louis-Philippe te veel op hem liet drukken’(14). Van waar Sleeckx' enthousiasme
voor deze omwenteling? Sleeckx juichte toe omdat hij in deze gebeurtenissen de
overwinning begroette van de democratische partij. Reeds vier maanden vóór de
omwenteling had hij tegenover Van Kerckhoven getuigenis afgelegd van zijn eigen
democratische opvattingen(15) en in den voornoemden brief bevestigde hij zijn
stellingname: ‘Maer het volk beschaven, voor de regten van 't volk werken, het volke
de ware grootheid van den mensch leeren kennen, zyne vrienden en vyanden doen
zien, zyn nut en zyn kwaed voor hoogen (sic!) houden ziedaer wat ik wil; kortom ik
zal een demokraet pur sang worden, indien ik in myne kwaliteit van zoon eens
werkmans het al niet lang door gevoel alleen ben.’ Dat beteekent evenwel niet dat
Sleeckx in ver gaande excessies zou vervallen. Hij zou nooit deelen
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in hetgeen hij noemt ‘de zotte gedachten van een Jottrand, een Kats’ - voorstanders
van een programma dat werkelijk democratisch mag worden geheeten(16) - en hij was
er van overtuigd dat, hetgeen aan de nationale instellingen volgens hem nog ontbrak,
ook zonder een revolutie kon verkregen worden(17). Republikein, dat was hij niet, en
zijn overige publicaties laten toe te affirmeeren dat hij aan de Belgische
onafhankelijkheid evenzeer gehecht was als zijn medestrijders in de Vlaamsche
Beweging. Het bovenstaande laat nochtans toe te veronderstellen dat Sleeckx niet
zal gefigureerd hebben onder de onderteekenaars van het Brusselsch adres. Het blijft
een open vraag in hoever hij in dien zin op zijn stadsgenooten invloed mag uitgeoefend
hebben. Het succes, dat Dodd met zijn stuk wist te verwerven, schijnt er nochtans
op te wijzen dat Sleeckx' standpunt weinig of geen ingang heeft gevonden.
Toen de Vlaamschgezinden te Gent het nieuws van het uitbreken der omwenteling
vernamen, verwachtten ze zich aan het ergste. Reeds vóór 1848 waren te Gent
republikeinschgezinde agitators aan het werk geweest: er waren meetings gehouden,
waarop o.a. door Kats, Spilthoorn en Pellering in zeer democratischen zin was
gesproken, en de ‘Messager’ zoowel als een paar nieuwgestichte bladen hadden een
anti-gouvernementeele houding aangenomen. Daarbij waren verdachte elementen
gesignaleerd, die uit Parijs afkomstig heetten. De Vlaamschgezinden, gegroepeerd
in het ‘Vlaamsch Gezelschap’, waren dan ook op hun hoede: ze veronderstelden dat
in het geheim een annexatie bij Frankrijk werd voorbereid(18).
De eerste dagen van Maart bleef alles rustig. De regeering nam militaire
voorzorgsmaatregelen: soldaten werden opgeroepen, en op de vestingen werd het
geschut Zuidwaarts gericht. Rond half Maart zetten evenwel woelingen in; groepen
werklieden doorkruisten de straten onder geroep van ‘Vive la République!’, ‘Vive
la Garde Nationale!’, op de Vrijdagmarkt werden kasseien opgebroken, en de ruiten
van het Jezuïetenklooster werden verbrijzeld. Uitgezonden troepen herstelden daarop
de rust en burgemeester de Kerckhove vaardigde een proclamatie uit, waarbij
samenscholingen werden verboden en het sluitingsuur op negen uur vast-
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gesteld. Niettemin bleven de arbeiders betoogingen organiseeren en er deden zich
nog regelmatig woelingen voor(19). Daarbij werd het bekend dat te Parijs een
Fransch-Belgisch legioen gevormd werd, dat naar België zou oprukken en er de
republiek uitroepen. Deze alarmeerende geruchten vergrootten natuurlijk de onrust,
en de overtuiging, dat het land in groot gevaar verkeerde, werd algemeen(20).
De Vlaamschgezinden hebben dan getoond dat ze met gloeiend patriotisme waren
bezield. In het eerste nummer van ‘De Eendragt’, dat na het bekend worden van de
revolutie verscheen, publiceerde Snellaert een gedicht: ‘'s Lands Onafhankelykheid’,
dat een waar krijgslied mag geheeten worden, een oproep tot gewapend verzet tegen
de Fransche bedreiging.
‘Welaen, Kameraden, ten stryde gesneld!
Voor vryheid en eere gevochten!
Grypt moedig het wapen, geen vyand geteld,
Hoe velen u aenvallen mogten!
En roepen wy moedig het Vaderland aen:
Dat durven de vlaemsche gezellen bestaen.’(21)

‘De Eendragt’ drukte de hoop uit dat de gebeurtenissen, die hun vreedzaam karakter
nog niet hadden verloren, - het was nog niet tot de incidenten aan de
Fransch-Belgische grens gekomen - in denzelfden zin zouden evolueeren, zoodat
aldus aan dezen oproep geen gevolg zou moeten gegeven worden; niettemin werd
het stuk gepubliceerd ‘als bewys van de vaderlandsche stemming der
vlaemschminnende jeugd van Gent’(22).
Deze vaderlandsche stemming kwam reeds den volgenden dag, 13 Maart,
onbeheerscht tot uiting. In de bovenzaal van den Minard-schouwburg, zetel van het
‘Vlaamsch Gezelschap’, werd een banket gehouden, waarop de burgemeester en
andere overheidspersonen aanwezig waren. Verschillende Vlaamschgezinde
Gentenaars hielden hierbij gloeiende redevoeringen, waaronder deze van den jongen
Jaak Heremans het meeste succes oogstte(23), en bij het einde van het feest waren aller
hoofden, door deze toespraken en door den drank, sterk verhit. De ‘Vlaamsche
Gezellen’ verlieten ten
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slotte het lokaal en zingend trokken ze de straten door, terwijl een groep onbesuisden
de ruiten ging inslaan bij de professoren Huet en Moke, die van al te sterke Fransche
sympathieën werden verdacht(24).
Ook de volgende dagen kwamen de leden van het ‘Vlaamsch Gezelschap’ 's avonds
regelmatig in hun lokaal bijeen, om dan, in gesloten gelederen en onder 't zingen van
Snellaert's ‘Welaen, Kameraden, ten stryde gesneld!’ of van De Laet's ‘Vaderland!’,
door de straten te gaan betoogen; meestal trokken ze naar den Kalanderberg, waar
vóór Artevelde's huis met ongebreidelde geestdrift dubbel hard werd gebruld(25).
Misschien werd bij deze manifestaties ook wel ‘De Vlaamsche Leeuw’ gezongen.
Begin Maart werd, op een avond, in den schouwburg een voorstelling gegeven,
waarbij het publiek verzocht om dit nationaal gezang van H. Van Peene, dat door
Karel Miry op muziek was gezet. De politie kende echter den inhoud niet van dit
‘schoon nationael volkslied’ en vroeg daarom dat men er zou van afzien, waarop dan
ook zonder protest werd ingegaan(26). Het verschijnen van ‘De Vlaamsche Leeuw’
werd vermeld door ‘De Eendragt’, in haar nummer van 26 Maart en, hoewel het nog
voor betwisting vatbaar blijft wanneer dit stuk juist werd gedicht, in deze dagen
kwam het wellicht in de mode. Het was trouwens zeer van aard om de vaderlandsche
geestdrift ten top te voeren.
Onder de Gentsche letterkundigen en taalvrienden hadden velen het bekende
ontwerp-adres uit Brussel ontvangen. Het bestuur van het ‘Vlaamsch Gezelschap’
wenschte de edelmoedige gevoelens, daarin uitgedrukt, bij te treden, en, zonder van
het Brusselsch ontwerp gebruik te maken, stelde het zelf een adres op, dat rechtstreeks
aan den Koning werd gezonden, onderteekend door de leden van het ‘Vlaamsch
Gezelschap’ en van de maatschappij ‘De Tael is gansch het volk’(27). In dit adres
drukten de Vlamingen uit Gent, die door de Februari-omwenteling hun liefde voor
de onafhankelijkheid van hun vaderland aangewakkerd voelden, hun verkleefdheid
uit aan den koning en de nationale instellingen. De Vlaamsche letterkundigen - zoo
werd verder daarin verklaard - hadden door hun geschriften steeds getracht hun
moedertaal te verspreiden, doch daarbij hadden ze de
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vaderlandsliefde der Belgen steeds zoeken op te wekken en te bevorderen. Daarin
zouden ze blijven volharden(28).
Een der laatste dagen van Maart, of begin April, verscheen dan een anonieme
brochure: ‘Wat zullen wy worden?’, gedateerd op 25 Maart, en waarvan het
auteurschap aan baron J. de Saint-Genois wordt toegekend.
Dit vlugschrift lag volkomen in de lijn van hetgeen in het voornoemd adres was
bevestigd. Nu in Frankrijk de omwenteling zegeviert, zegt de schrijver, vraagt iedereen
zich af wat er met België gaat gebeuren. Welke houding de nieuwe Fransche regeering
tegenover ons zal aannemen, staat nog niet vast. Moesten we worden overvallen,
dan mogen we alleszins rekenen op den steun van Europa, want een onzijdig België
is voor Europa een politieke noodzakelijkheid. Wat de houding van België zelf betreft,
tegenover den nieuwen stand van zaken in Frankrijk, deze is wel te bepalen. Er zijn
drie categorieën menschen, die een aansluiting bij Frankrijk zouden toejuichen: een
aantal industriëelen, die slechts het belang van vlas- en katoennijverheid op het oog
hebben, een aantal woelzieke koppen, die zich bij 1830 nog altijd niet hebben
neergelegd, en ten slotte de eigenlijke republikeinen, waarin verschillende
schakeeringen: idealisten en gelukzoekers. Dezen ter zijde gelaten, is België
eensgezind tegen Frankrijk, getrouw aan zijn koning en zijn nationale instellingen.
In deze houding moeten wij blijven volharden en de ontaarde zonen moeten tot inkeer
komen; hun houding is immers niet goed te praten, en wordt dan ook afdoende
weerlegd. De regeering doet goed het leger op te roepen en de versterkingen in staat
van verdediging te stellen, zoodat we desgevallend ons grondgebied niet zonder
dapper verweer zouden laten aanranden. Komt het niet tot een Franschen inval, dan
mogen we een vreedzame inlijvingspropaganda verwachten, waardoor we ons niet
mogen laten verblinden. Laten we eendrachtig blijven, Walen en Vlamingen, en
moge hierbij niemand nog vergeten dat de Vlaamsche Bewegers de warmste en meest
belanglooze verdedigers zijn van 's lands onafhankelijkheid.
Deze brochure, die door ‘De Eendragt’ volkomen werd bijgetreden(29), vond te
Gent algemeene instemming en bracht velen tot de overtuiging dat de
onafhankelijkheid
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met alle mogelijke middelen diende te worden verzekerd. Deze overtuiging was in
den schoot van het ‘Vlaamsch Gezelschap’ algemeen, en de leden hadden dan ook
het verschijnen van deze brochure niet afgewacht om zich voor te bereiden op een
daadwerkelijke verdediging van 's lands grondgebied en onafhankelijkheid. Ze
besloten daartoe een soort gewapend vrijkorps in te richten, en kregen van de stad
de toelating om oefeningen te houden in het Brood-magazijn, waar nog een voorraad
oude geweren voorhanden was, die hun eveneens ter beschikking werd gesteld. Twee
oud-sergeant-majoors, Paul Van Loo en Fr. Van Campen, boden zich aan als
instructeurs en schoten dadelijk aan het werk. Als we Willem Rogghé's getuigenis
mogen gelooven, zou een groot aantal leden, waaronder velen uit den hoogeren stand
zooals baron J. de Saint-Genois en advocaat P. de Decker, de latere minister, zich
hebben laten inschrijven. Op gestelde dagen werd er dan geoefend, vroeg in den
morgen of in den laten namiddag, dit om iedereen de kans te geven aan de ‘exercities’
deel te nemen(30).
Aldus bereidden de Gentsche Vlaamschgezinden zich voor om, wanneer het
legioen, dat te Parijs gevormd was, het Belgisch grondgebied zou aanranden, voor
de verdediging van 's lands territorium en nationale instellingen in de bres te springen.
Einde Maart bracht dagen van groote spanning. De grensincidenten van Quiévrain
en Risquons-Tout leverden het bewijs dat de Fransche bedreiging inderdaad lang
niet denkbeeldig was, en de bijzonderheden, weldra hierover bekend, toonden aan
dat de mannen van het ‘Vlaamsch Gezelschap’ den toestand helder hadden ingezien
en zeer vaderlandlievend hadden gehandeld. Er verscheen dan nog een vlugschrift,
waarin de Gentenaren opnieuw werden opgeroepen zich rond den koning te scharen
en, onder zijn bevel, hun nationaliteit en hun onafhankelijkheid aan Frankrijk voet
voor voet te betwisten(31). Het kordate ingrijpen van de Belgische militaire
detachementen bij voornoemde grensincidenten stelde echter voorgoed een einde
aan de pogingen van Fransche zijde om België in den omwentelingsstroom mee te
sleuren, en de oefeningen van het Vlaamsch vrijwilligerskorps konden dan ook
stopgezet worden.
Uit dit alles blijkt hoezeer de Februari-omwenteling de
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gemoederen der Gentsche Vlaamschgezinden deed trillen van patriotisme, en hoe
vurig en welgemeend ze hun vaderlandlievende gevoelens tot uiting brachten. Zooals
vermeld, had J.F.J. Heremans uitgeblonken in al deze manifestaties; een dezer
spanningsvolle dagen trok hij naar Antwerpen en droeg er daar het zijne toe bij om
den vaderlandschen roes, die ook de Antwerpsche romantici te pakken had, nog aan
te wakkeren. Hij had een wervingslijst op zak en kwam vrijwilligers ronselen voor
het korps, dat ‘de Witte Kaproenen’ zou heeten, ter herinnering aan de stoute Gentsche
volgelingen van Jan Hioens, en dat naar de grenzen zou trekken om er het vaderland
tegen Frankrijk's ‘roofzucht’ te verdedigen.
August Snieders heeft ons een geestig relaas nagelaten van Heremans' avontuur
te Antwerpen(32). De jonge Flaminganten vergaderden destijds in ‘De Granaetappel’,
een oude herberg vlak bij de beurs. In dit lokaal had men driftige, vaderlandlievende
redevoeringen gehouden en ook fel gezongen. De Laet's vers ‘Onze ouderen waren
groot, en wy, wat zyn wy heden?’, dat in 1848 een herdruk kende, werd er fel
gesmaakt, en den avond dat Heremans de vergadering bijwoonde, vlamde de
patriottische geestdrift weer hoog op. Heremans droeg er het zijne toe bij door het
pas geschreven en getoonzette lied van Snellaert ‘Welaen, Kameraden, ten stryde
gesneld!’ aan de vergadering te openbaren. Men zong het lied mee, men stampte de
maat mee onder Heremans' leiding, zoodat de heele zaal ervan dreunde. Laat in den
avond legde Heremans zijn wervingslijst op tafel, en wie een echte Vlaming was
moest natuurlijk teekenen. Het legioen zou naar Brussel stoomen en recht naar het
koninklijk paleis marscheeren om den koning zijn diensten aan te bieden. Doch, 's
anderendaags 's morgens kwamen de helden van den vorigen avond, ontnuchterd,
hun handteekening terugvragen, hetgeen Snieders geestig doet opmerken: ‘Och, 't
waren geen witte kaproenen, Sire, 't waren maar witte slaapmutsen!’ Heremans
weigerde heldhaftig (!) maar het plan bleef in zijn zakken steken, en het vaderland
is dan ook zonder dat gered.
Deze romantische avond kan, honderd jaar later, eenigszins potsierlijk aandoen,
hij levert alvast een tastbaar bewijs
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van de groote vaderlandsche geestdrift, die toen de Antwerpsche Vlaamschgezinden
bezielde. Van deze vaderlandsliefde hebben zij trouwens ook meer reëele bewijzen
gegeven.
De Vlaamsche gelederen waren te Antwerpen reeds enkele jaren gesplitst in twee
groepen, de eene rond Conscience, de andere rond Van Kerckhoven, een splitsing
gegrond op de antithese tusschen katholicisme en liberalisme, die in deze jaren voor
het eerst haar nefasten invloed op de Vlaamsche Beweging liet gelden. In ‘De
Schrobber, Weekblad voor dezen tyd, door geene zeeldraeijers opgesteld’ en in ‘De
Roskam. Een weekblad van den ouden eed, door dry diepzinnige staetkundigen
opgesteld’, trokken de vertegenwoordigers van beide groepen tegen elkaar van leer,
en ze leefden aldus in permanente tweedracht. Zoo gauw nu het nieuws van de
Februari-omwenteling bekend werd, staakten Schrobber en Roskam hun verschijnen
- de laatste op 27 Februari, de eerste op 4 Maart - en wel omdat de Antwerpsche
letterkundigen eendrachtig de nationale belangen wenschten te behartigen. Op 5
Maart verscheen dan het eerste nummer van een nieuw tijdschrift: ‘Het Vaderland.
Een nationael weekblad, opgesteld met medewerking der bezonderste vlaemsche
schryvers’, onder het motto: ‘Eendragt maekt magt’.
Nu het vaderland bedreigd werd, was er voor de Roskam geen plaats meer.
Persoonlijke gevoelens moesten wijken voor de algemeene veiligheid. De eendracht
onder de burgers moest dus worden bevorderd, en de Vlamingen wilden hierin het
goed voorbeeld geven. Zij schaarden zich rond den vorst en rond het staatsbestuur,
met de leuze ‘Vaderland’ op hun vaandel, en spraken van geen grieven meer nu het
vaderland moest worden beschermd en gered. Mochten eendracht, moed en
burgertrouw België's grootheid en België's toekomst verzekeren(33)! ‘Voleinden wy
wat wy hebben begonnen; vergeten wy alles wat ons mogt verdeeld hebben; heden
klinkt uit alle borsten de heilige roep: Vaderland! Vaderland!’(34). ‘Het Vaderland’
stond dan ook heelemaal in het teeken van deze beginselverklaring. De volgende
nummers stonden vol oproepen tot eendracht en eensgezindheid, moed en
burgertrouw, refutaties van artikelen uit Fransche dagbladen, eigen artikelen waarin
gewezen werd op het
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gevaar dat België vanwege Frankrijk bedreigde, berichten over het verloop der
omwenteling, ingestuurde liederen die België verheerlijkten en Frankrijk
schandvlekten, verslagen over vaderlandschgezinde manifestaties en dergelijke meer.
In verschillende artikels kan men de pen herkennen van Johan Alfried De Laet,
die samen met Conscience en Vleeschouwer het trio van de vroegere Roskam had
uitgemaakt. Onmiddellijk nadat het nieuws van de omwenteling bekend werd, dichtte
De Laet een stuk, in dato 28 Februari 1848, getiteld ‘Vaderland’, dat door Alph.
Belpaire op muziek gezet werd en aldus uitgegeven(35). Evenals Snellaert, Dodd e.a.
riep De Laet zijn medestrijders te wapen, ter verdediging van vorst en vaderland,
waaraan ook hij zich zeer gehecht betoonde:
‘Komt! ontrolt den leeuwenstandaert!
Op! voor Vorst en Vaderland!
Komt! de vryheid van den landaert
Wordt bedreigd met smaed en schand.
Op! staet op! by krygsgedommel
Komt! broeders naer het veld!
Luistert! ginder slaet de trommel
Die ons reeds den zege meldt!
O Vaderland! O Vaderland!
Aen U myn hart, aen U myn hand!
O Vaderland! O Vaderland!
O heilig Vaderland!’

De Laet was er de man naar om die woorden gestand te doen. Hij was er zich van
bewust dat de vrijheid der Belgen met het bloed der voorvaderen was gekocht. Deze
vrijheid mocht niet verloren gaan, want met haar zou ook het Vlaamsch leven ten
onder gaan(36). Hij verheugde zich dan ook over het feit dat de Vlamingen eensgezind
waren, en vooral over de waardige houding en de vrijheidszucht der Belgen, beide
gefundeerd op de nationale instellingen. ‘Welk ook zyn staetsvorm mogt zyn - zoo
schreef hij op 12 Maart - wy hebben altyd ons vaderland vurig bemind; maer nooit,
wy zeggen het met de diepste overtuiging, hebben wy met zooveel hoogmoed als
heden den naem van Belg gevoerd. Wy juichen in ons gemoed over de weerdige
hou-
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ding onzes Vaderlands, wy juichen en danken God als na een roemryke
overwinning!’(37).
Niet alleen de groep van de vroegere Roskam betuigde aldus zijn gehechtheid aan
vorst en vaderland, ook de eerste figuur van de andere richting, P.F. Van Kerckhoven,
voelde zijn vaderlandsliefde aangewakkerd. Dodd schreef, in den vermelden brief
aan Van Kerckhoven, dat zijn stuk ‘De Fransche Vryheid, Terugzigt’ veel in den zin
was van een toespraak van Van Kerckhoven, en dat zij het op meer dan een punt
eens waren in hun manier van zien(38). Van Van Kerckhoven bleef dan ook een zeer
patriottisch gestemde ontboezeming bewaard, waarin hij België's roem, België's
grootheid en vrijheidszucht in het verleden verheerlijkte. Nu Europa in beroering
was moesten de burgers dit verleden gedenken, zich aan het vaderland hechten,
vereend hun vrijheid en hun onafhankelijkheid handhaven, en aldus Europa's
bewondering voor de toekomst verzekeren(39).
Ook te Antwerpen was de reactie dus eensgezind anti-Fransch en
anti-republikeinsch, en de vaderlandsche ontboezemingen allerhande, die in ‘Het
Vaderland’ bleven verschijnen, wijzen er voldoende op dat zoowel hier als te Gent
of te Brussel patriotisme alles was wat de klok sloeg. Ook buiten deze centra der
Vlaamsche Beweging reageerden de gemoederen in denzelfden zin. Het
ontwerp-adres, uitgaande van de Brusselsche letterkundigen, vond overal bijval. Uit
Diest, Diksmuide, Leuven, Luik (het genootschap ‘Religioni et Patriae’), uit Mechelen,
Ninove, Sint-Niklaas, Sint-Truiden (het genootschap ‘Utile Dulci’) en enkele
plattelandsche gemeenten werden afschriften onderteekend teruggezonden(40). Uit
talrijke andere plaatsen werden adressen den koning rechtstreeks toegestuurd.
De openbare meening in Vlaanderen, meer bijzonder de houding der
Vlaamschgezinden, was dus heelemaal van aard om de woorden, door afgevaardigde
Delfosse in de Kamer uitgesproken, enthousiast te ontvangen. Gehechtheid en trouw
aan vorst en vaderland, aan de grondwet en de nationale instellingen,
anti-Frankrijksgezindheid, gloeiende vaderlandsche geestdrift en wil tot eendrachtig
verzet: het zijn de tonen, die opklinken uit de Vlaamsche strijdliteratuur van Maart
1848. Men kan zich afvragen of dit alles niet veel-
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eer woorden waren in plaats van werkelijke overtuiging. Hierop moet een volstrekt
ontkennend antwoord worden gegeven.
Inderdaad, reeds herhaaldelijk vóór 1848 was er van Vlaamsche zijde gewezen
op het gevaar dat Frankrijk voor België beteekende. In de
Vlaamsche-tijdschriftenliteratuur vindt men meermaals de stelling uitgedrukt dat
Frankrijk sedert de Middeleeuwen het denkbeeld eener verovering van onze gewesten
niet heeft losgelaten, en Frankrijk wordt voorgesteld als onze traditioneele erfvijand.
Daarbij heeft Frankrijk na 1830 bewijzen genoeg geleverd dat het België beschouwde
als geroepen om bij het groote ‘moederland’ te worden ingelijfd. Toluniepolitiek,
perscampagnes, verklaringen van diplomaten en volksvertegenwoordigers lieten
hierover geen twijfel bestaan. Dit alles was in België goed bekend en van Vlaamsche
zijde werd er herhaaldelijk op gewezen. Daarbij hebben de Vlaamschgezinden
gewaarschuwd tegen het gevaar dat verscholen lag in de binnenlandsche verfransching
in België. Openbaar leven, administratie, onderwijs, leger, rechtswezen, het had alles
Fransch als voertaal. Parijssche mode en Parijssche tooneelliteratuur waren hier
schering en inslag. De Fransche uitwijkelingen werden nergens beter dan hier
ontvangen. De Belgische pers was voor een groot deel in Fransche handen. Fransche
officieren bekleedden leidende functies in het leger. De Vlaamschgezinden
waarschuwden er tegen dat de binnenlandsche verfransching aldus het bewijs scheen
te leveren van de beweringen der Fransche pers, die de zaken voorstelde als was
België slechts een uithoek van Frankrijk. Ze wezen er verder op dat de verfransching
der geesten zou uitloopen op een verfransching in feite, nl. op een aansluiting bij
Frankrijk. Wanneer ze dan in de bres sprongen voor de taal van het Vlaamsche
volksdeel, dan waren ze zich ervan bewust dat zulks ook de belangen van het
Belgische vaderland moest ten goede komen; zij waren er immers van overtuigd dat
het ‘Nederduitsch’ het krachtigste element was der Belgische nationaliteit, omdat
een eigen taal het beste middel was om België van Frankrijk te onderscheiden.
De anti-Frankrijksgezindheid en de pro-Belgische houding der ‘Vlaamsche
Bewegers’ kunnen niet in twijfel worden
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getrokken, en in 1848 gaven ze slechts uiting aan gevoelens, die reeds verschillende
jaren tevoren aanwezig waren. De heftigheid, waarmede die gevoelens nu werden
beleden, was natuurlijk te wijten aan het actueele van de Fransche bedreiging, maar
deed geen afbreuk aan hun oprechtheid, integendeel. ‘Zy die in gewoone tyden nooit
het nationael doel uit het oog verloren en alles opofferden om het te bereiken, konden
zeker, nu het gevaer ons dreigt, niet achteruit blyven. Dat hebben zy ook niet
gedaen’(41). In de volgende jaren zouden de Vlaamschgezinden nog herhaaldelijk
gelegenheid krijgen om tegen een Fransch annexatie-drijven protest aan te teekenen;
ook dan schoten ze hierin nooit te kort.
Lic. MAURITS DE VROEDE.
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Wat bezitten wij aan maecenaten
‘Naar Comacina varen wij saâm
waar ze villa's bouwen voor de artisten met naam.
............
daar komen de zwartoogige wijven
ons zoeken in de schaduw der olijven!’
Richard Minne.

Wie herinnert zich nog hoe, vóór twintig jaar, de melodieuze naam Comacina
plotseling opdook en, zooals uit hierboven aangehaald rijmpje blijkt, hoopvolle
verwachtingen wekte in een warm artistenhart?
Comacina is een klein eiland, amper een voorschoot groot, in het Lago di Como,
op een paar kilometer van den oever gelegen, zonder andere verbinding met het land
dan een roei- of motorbootje. In 1920 werd het gelegateerd aan wijlen koning Albert,
die het op zijn beurt aan den Italiaanschen Staat schonk. Deze gaf aan de Academia
di Brera te Milaan opdracht er een kunstcentrum van te maken.
Volgens de toenmaals getroffen regeling zouden Belgische schilders, beeldhouwers,
graveerders, musici en schrijvers aldaar onderdak vinden. Belgische maecena's
verklaarden zich dadelijk bereid om voor dit onderdak te zorgen, maar verontrust
door zekere contractueele bepalingen (de grond werd slechts van jaar tot jaar in pacht
gegeven) besloten zij het Comacina-plan te laten varen en de verzamelde gelden
uitsluitend te besteden aan de Academia Belgica te Rome. Het smaragd-groen eilandje
dat op een boogscheut van het ‘vasteland’, in het verrukkelijk blauwe meer ligt,
‘melodisch door den wiegezang der boomen’,
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bleef aldus onbewoond, tenzij door den bewaker van het eenige, geheel verwaarloosde
hotel.
Bij het uitbreken van den wereldoorlog waren de zaken evenwel in zooverre
opgeschoten, dat een Italiaansche vereeniging gevormd was die te Comancina huizen
voor artisten zou bouwen, terwijl de fascistische regeering zou zorgen voor
drinkwaterputten en behoorlijke paden. Op 1 Februari 1940 werd zelfs, naar de
ambtelijke bescheiden verzekeren, met den opbouw van een eerste villagroep een
aanvang gemaakt.
Hoever de zaken nu, na den oorlog, staan, zou alleen een ooggetuige kunnen
vertellen en dien hebben wij tot nog toe niet ontmoet, zoodat er gewacht moet worden
op de - aangevraagde - secure inlichtingen. Wellicht komt er eensdaags toch iets
terecht van den dichterlijken Comacina-droom...
Zooeven werd een tweede naam in verband met onze mogelijkheden in Italië
vernoemd, namelijk de ‘Academia Belgica di Roma’.
Deze Academia werd in 1939 opgericht in de Valle Giulia, een wijk waar
verschillende andere landen eveneens zoo 'n tehuis bezitten.
Tegen lagen prijs (thans 100 lire, zegge ongeveer 20 frank daags), wordt aldaar
aan een beperkt aantal kunstenaars en studeerenden een eenvoudige, doch uitstekende
slaap- en verblijfgelegenheid geboden, naast de mogelijkheid om rustig te werken
in de pas aanzienlijk verrijkte bibliotheek. Prof. Franz Cumont, de bekende autoriteit
op het gebied van de antieke godsdienstgeschiedenis, heeft namelijk aan de Academia
Belgica waarvan hij voorzitter is, zijn heele, uitzonderlijk rijke bibliotheek
geschonken, die begin December van dit jaar plechtig wordt ingehuldigd.
Bij het aanvaarden van de kostgangers worden zekere prioriteiten in acht genomen.
Zoo gaat de voorkeur naar houders van den prijs van Rome, van den Godecharle-prijs
of van wetenschappelijke studiebeurzen, maar ook gewone studenten die te Rome
op eigen kosten verblijven, kunnen aanvaard worden.
Vanouds bestaan er meer zulke stichtingen in de Eeuwige Stad, o.a. de Fondation
Darchis, die naast theologen ook
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artisten opneemt, geboortig uit het oud-Prinsbisdom Luik; en de Nationale Prinses
Marie-José-stichting, waarvan graaf Lippens voorzitter is, die toelagen verleent aan
studeerenden in de kunstgeschiedenis.
Aldus is Italië, hoewel het met ons land geen cultureel akkoord heeft gesloten,
ingeschakeld in de vrij grootscheeps aangevatte poging tot verruiming van ons
wetenschappelijk en artistiek leven, door een systematisch opgevoerde, internationale
wisselwerking met Nederland, Groot-Brittanje en Frankrijk, straks met andere landen
als Tjecho-Slowakije en Noorwegen, Denemarken, de Vereenige Staten van Amerika,
eventueel met Polen, Luxemburg, Zwitserland, Zuid-Afrika...
De tentoonstellingen, concerten en andere spectaculaire uitingen van dergelijke
internationale betrekkingen vestigen algemeen de aandacht. Doch is het wel voldoende
bekend dat thans reeds, ook voor studenten aan hoogere kunstinstituten, academies,
conservatoria, de mogelijkheid bestaat om eenige weken, een semester of een heel
schooljaar in Nederland door te brengen?
Merk wel, op de veel grooter mogelijkheden die aan professoren, afgestudeerden
of studenten in de verschillende takken van de wetenschappen geboden worden,
wordt hier niet ingegaan.
De vele baantjes op een of andere ministerieele of parastatale kantoorkruk niet
meegerekend, beschikt de Belgische Staat slechts over drie ‘sinecuren’: het kasteel
te Gaasbeek, het Wiertz-museum te Elsene en het Warocqué-museum te Morlanwelz.
Dit beteekent dat het Vlaamsche als het Waalsche land gelegenheid bieden tot de
benoeming van één conservator, terwijl het Wiertz-museum (de woning van Hendrik
Conscience!) logischerwijze en volgens een ongeschreven traditie, om beurten aan
een Vlaming en een Waal moet toegekend worden. Deze traditie is echter, in de
laatste jaren, niet meer nageleefd geworden. Wij denken hierbij aan de opeenvolging
aldaar van uitsluitend Fransch-Belgische schrijvers: Max Elskamp, Grégoire le Roy
en Valère Gille. Hier dient dus voortaan een oog in 't zeil gehouden!
Thans kunnen wij nog één nummer bij deze kleine lijst
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voegen: namelijk het Beauvoorde-kasteel te Wulveringen bij Veurne. Dit, in de
vorige eeuw geheel herbouwde slot, met zijn bemeubeling en de omringende
eigendommen, is een vorstelijke gift van wijlen jonkheer Arthur Merghelynck. Doch
pas tijdens den oorlog, sinds het overlijden van Mevrouw de douairière Merghelynck,
is het volledig eigendom geworden van den Belgischen Staat, en ter beschikking van
de Koninklijke Vlaamsche Academie gesteld. Een heerlijk gelegen waterkasteel is
het, omgeven door een groenen gordel van boomen en weiden, dat best kan ingericht
worden tot een rust- en herstellingsoord voor schrijvers of kunstenaars in het
algemeen. Over de benuttiging van dit mooie legaat wordt thans van gedachten
gewisseld. In alle geval zou het, met zijn écht oude en zijn namaak-antieke meubelen
en schilderijen, tot heel wat meer moeten dienen dan tot een tweede vergaderplaats
van de Koninklijke Vlaamsche Academie, de mogelijkheid die in het testament van
den schenker werd overwogen.
Eigenlijke maecenas-gebaren kennen wij weinig, veel te weinig, in vergelijking met
de Angelsaksische landen b.v. Zonder precedent is het bij ons, dat aan een
schrijvers-vereeniging, de ‘Association des Ecrivains Belges’, een tehuis wordt
geschonken als het hotel Camille Lemonnier, op den Waverschen steenweg te
Elsene-Brussel.
Sinds lang is voor onze democratie het probleem gesteld, hoe zij de groote heeren
uit vroeger eeuwen zou kunnen vervangen als verlichte beschermers van kunsten en
letteren. Eén enkele maal is een vakvereeniging ertoe te bewegen, zij het voor de
versiering van een lokaal, zij het bij de viering van een voorman, een ‘artistieke’
bestelling te doen. Doch dit zijn uitzonderingen.
Ook de Staat, de provinciebesturen, sommige steden, wanneer zij jaarlijks één of
meer prijzen, studie- of reisbeurzen toekennen aan artisten van alle slag, betreden
den goeden weg. Volgend jaar wordt tevens, naar allen schijn, het bedrag van alle
staatsprijzen, evengoed de driejarlijksche als de groote Staatsprijzen tot bekroning
van een loopbaan, aangepast bij de levensduurte. Reeds dit jaar zullen voor het eerst
enkele tientallen beurzen van vijf- tot vijftienduizend frank
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worden uitgekeerd aan jonge muzikanten, schilders, architecten, beeldhouwers die
nog studeeren of pas afgestudeerd zijn.
Zelfs heeft onder de bezetting het departement van Openbare Werken besloten
een bedrag van 5% van alle kredieten voor gebouwen, aan versieringswerken te
besteden. Toch hebben wij niet het gevoel dat, met dit alles, van een samenhangende,
doelbewuste kunstpolitiek der openbare besturen sprake kan zijn. Het zou van
onbetwistbaar nut wezen, eens een volledige lijst op te stellen van alle bestaande
prijzen in conservatoria, academies en dergelijke, al was het maar om ons rekenschap
te geven, eensdeels van wat bestaat, anderdeels van wat dient aangepast te worden
aan de huidige levensduurte. Publiciteit op dit gebied is welkom.
Ook zou de uitreiking van officieele onderscheidingen, zooals Gerard Walschap
eens heeft voorgesteld aan een blijkbaar niet zeer aandachtige Academie, met eenigen
luister gepaard moeten gaan om ze hun volle beteekenis te geven.
Een strenge scheidingslijn moet getrokken worden tusschen de menschlievendheid
en den steun aan echte kunstenaars die men wil aanmoedigen of beloonen. De
menschlievendheid zou overigens best aan soepele, discrete, dichter bij de
begunstigden staande beroepsvereenigingen overgelaten worden, als b.v. het
Steunfonds voor de Letterkundigen.
Een ander van de (onoplosbare?) twistpunten is de vraag of de Staat zich goedkoop,
bijtijds, werken zal aanschaffen van jonge, althans nog niet gearriveerde artisten, op
gevaar af zich dikwijls te vergissen, dan of hij integendeel zware kredieten zal
besteden aan den aankoop van representatieve werken van reeds algemeen erkende,
dus dure schilders en beeldhouwers?
En wie zal over het principe van deze aankoopen beslissen zonder dat hierbij van
vriendjespolitiek of eenzijdige beoordeeling van bepaalde richtingen of groepen
sprake kan zijn? Zal men het opnieuw met een aankoop-commissie probeeren? Of
met één, eventueel twee, verantwoordelijke adviseurs?
Aangewezen lijkt het ons dat alle, door den maecenas-Staat
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aangekochte werken jaarlijks openbaar ten toon gesteld zouden worden, zoodat Jan
Alleman precies kan nagaan hoe de openbare besturen de hiervoor beschikbare
gestelde gelden besteden. Dat dit tot hartstochtelijke debatten aanleiding kan geven,
tot polemieken in de pers en dergelijke, schrikt ons heelemaal niet af, eerder
integendeel. Wat leven in de brouwerij kan slechts de zaak van de echte kunst en de
opleiding van het publiek ten goede komen.
Ook wat de letterkunde betreft, moet het bevoegd Departement initiatief nemen en
vooral jonge talenten opsporen. Het laat zich gemakkelijk indenken wat het zou
beteekenen voor een jongen schrijver om onverwacht een, door een hoog ambtenaar
of door den Minister zelf onderteekende brief thuis bezorgd te krijgen, waarbij hem
- spontaan, ongevraagd! - een geldelijke aanmoediging of een bijdrage in de
uitgeverskosten gemeld wordt.
Sinds de dienst voor Openbare bibliotheken haast geen boeken meer plaatst in de
door hem erkende inrichtingen is de eenvoudigste vorm van staatssteun, door aankoop
van een zeker aantal exemplaren, niet meer van toepassing. De uitgave van allerlei
belangrijke publicaties van hooge litteraire of artistieke waarde wordt hierdoor, in
landen als het onze, met een klein taalgebied, erg moeilijk zooniet onmogelijk
gemaakt.
Dat mag niet langer.
J. KUYPERS.
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Uit medisch Amerika
Wij hadden het voorrecht onlangs door de ‘Belgian-American Educational
Foundation’ te New York uitgenoodigd te worden om een bezoek te brengen aan
verscheidene Universiteiten in de Vereenigde Staten en om er deel te nemen aan
congressen en bijeenkomsten, waarop de meest actueele vraagstukken der biologische
en medische wetenschappen werden besproken. In den loop van deze reis van twee
maanden verzamelden we heel wat indrukken en gegevens omtrent den verbazenden
vooruitgang die in de medische wetenschappen werden verwezenlijkt.
In de eerste plaats wenschen wij bondig de organisatie van het medisch onderwijs
en van de wetenschappelijke navorsching op het gebied der biologische en
geneeskundige wetenschappen in Amerika te beschrijven.
Het medisch onderwijs wordt er gegeven in talrijke ‘Medical Schools’ of ‘Colleges
of Medecine’. Dit zijn scholen voor geneeskunde die grosso modo met de faculteiten
voor geneeskunde der Belgische Universiteiten overeenstemmen. Zij maken meestal
deel uit van een Universiteit, alhoewel er ook enkele, en soms zeer beroemde, zooals
de Cornell Medical School te New York, afzonderlijke inrichtingen zijn.
De Scholen voor geneeskunde en de universiteiten in Amerika zijn meestal private
en volkomen autonome stichtingen. Sommige zijn scheppingen van een der Staten
of soms ook van steden. Als beroemde private universiteiten
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vermelden wij de Colombia University te New York, de North Western University
te Chicago, de Stanford University te San Francisco, de Harvard University te Boston,
de Johns Hopkins University te Baltimore, de Cornell University Medical School te
New York, enz. Onder de inrichtingen die aan de Staten of steden hun ontstaan te
danken hebben, citeeren wij de University of Pennsylvania te Philadelphia, de
University of Michigan te Ann Arbor, de University of Minnesota te Minneapolis,
de Western Reserve University te Cleveland, de Wayne University te Detroit en zoo
meer.
De standing van de talrijke Universiteiten en Scholen voor geneeskunde is zeer
verschillend. Vele bereiken een zeer hoog peil wat onderwijs en wetenschappelijke
prestaties betreft; andere staan minder hoog aangeschreven, zoodat het diploma van
doctor in de geneeskunde waarde heeft naar de mate dat het door een hoog of minder
hoog aangeschreven Universiteit of School werd toegekend. Derhalve trachten de
beste studenten hun diploma in de hoogstaande Universiteiten of Scholen te
verwerven.
Hoe geschiedt de aanwerving en de selectie der studenten in de geneskunde door
de hoogstaande Universiteiten? Het aantal studenten dat tot elke klas van de
geneeskundige studies wordt toegelaten is in de hoogstaande Universiteiten streng
beperkt. Het bedraagt vijftig tot honderdtwintig. De selectie gebeurt jaarlijks en
voornamelijk voor het eerste jaar der studies. De studenten melden zich eerst als
candidaat-student, en hun titels en persoonlijke waarde worden op zorgvuldige wijze
door een hiervoor speciaal aangesteld selectie-comité onderzocht. Enkele cijfers
zullen de beteekenis van de selectie in het licht stellen. Het aantal
candidaten-studenten bij de University of Pennsylvania Medical School bedraagt
voor het eerste jaar der geneeskunde gemiddeld 1200. Er worden er 120 uitverkoren.
Bij de Harvard Medical School te Boston worden 75 studenten op een vijfhonderdtal
candidaten voor het eerste jaar aanvaard. Geeft een student niet de gewenschte
voldoening in den loop der achtereenvolgende jaren van de studies, dan wordt hij,
door een student uit een andere universiteit en die reeds bewijzen heeft gegeven van
waarde, vervangen. Deze jaarlijksche selectie drijft het technisch en wetenschappelijk
niveau der
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studenten en der geneeskundigen in Amerika zeer hoog op.
Verder is het medisch onderwijs zeer nauw verbonden met het wetenschappelijk
geneeskundig onderzoek, zoowel wat de theoretische als wat de practische klinische
vakken betreft.
De universiteitsprofessor, alsook zijn hulpkrachten, besteden in de eerste plaats
hun tijd aan hun universitaire opdrachten van onderwijs en navorsching. De
professoren, de hulpprofessoren en de assistenten zijn over het algemeen full-time
werkers, wat beteekent, dat zij al hun tijd en werkkracht aan hun universitaire
verplichtingen wijden. Om hun dit mogelijk te maken en opdat zij aan de gestelde
eischen zouden kunnen voldoen, wordt er, met het oog op een degelijk onderwijs en
den vooruitgang van de wetenschappelijke navorsching, gezorgd voor een behoorlijke
materieele vergoeding en voor een voortreffelijke wetenschappelijke uitrusting van
laboratoria, klinieken en hospitalen.
Een voorbeeld zal dit toelichten. In het laboratorium voor physiologie, een der
grondvakken van de geneeskunde, van de Western Reserve Medical School, zijn
benevens de leider van het laboratorium ook nog 24 hulpkrachten aan dit laboratorium
verbonden. Allen besteden hun tijd aan onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
zij worden aangesteld en benoemd op grondslag van hun wetenschappelijke waarde
en prestaties. De uitrusting der laboratoria, klinieken en hospitalen verzekert zoowel
aan de studenten als aan de zieken, het beste wat de moderne geneeskunde kan bieden.
In deze voorwaarden kan het niet anders, of het medisch onderwijs en de medische
wetenschappelijke navorschingen moesten in Amerika dan ook de mooiste vruchten
afwerpen.
En ziehier eenige van de veroveringen:

De Antibiotica.
Nooit heeft zich wellicht in de geneeskunde een meer grondige omwenteling
voorgedaan dan in den loop der laatste tien jaren, die gekenmerkt zijn door de
ontdekking en de toepassing van tal van nieuwe geneesmiddelen: de antibiotica.
De antibiotica zijn stoffen die de eigenschap bezitten den groei en aldus de
schadelijke werking van een aantal micro-
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ben, verwekkers van ziekten bij mensch, dier en planten, te verhinderen, te remmen
en te doen verdwijnen. Dit onderdeel der pharmacotherapie, dat chemotherapie wordt
genoemd, heeft zijn grondslagen in de ontdekkingen van Pasteur, die reeds in 1877
het antagonisme tusschen verschillende microben kon vaststellen, alsook in de
onderzoekingen van Ehrlich die, vooral in 1912, de specifieke kiemdoodende werking
van verschillende arsenikale verbindingen tegen de syphilis ontdekte.
Van 1935 af deed de chemotherapie een waarlijk verbazenden sprong, toen Domagk
de kiemdoodende en genezende werking van de sulfamiden bij ziekten als de
pneumonie, roos, meningitis, gonorrhea, gasgangreen, en zoo meer, ontdekte. Het
gebruik van de sulfamiden, zwavelverbindingen die synthetisch worden voorbereid,
heeft in de behandeling van een aantal tot dan toe zeer gevaarlijke ziekten, een
indrukwekkenden ommekeer gebracht. De sterfte ten gevolge van pneumonie,
meningitis, appendicitis, is sedert het gebruik der sulfamiden zeer sterk gedaald.
Het experimenteel onderzoek heeft bewezen, dat de sulfamiden doodend werken
op de microben, door hun uitwerking op een of ander van de voor het leven noodig
biologisch proces dat zich in de cel van de microbe ontwikkelt. De sulfamiden grijpen
in als antibiotica, als stoffen die de normale biologische verrichtingen van de microben
ontwrichten, ze dooden en aldus de ziekten voorkomen of genezen.
De sulfamiden behooren tot de groep der scheikundige antibiotica, dus tot de
specifieke antiseptica die kunstmatig, synthetisch in het scheikundig laboratorium
worden voorbereid. Zij worden tegenwoordig met zeer veel succes gebruikt onder
den vorm van pharmaceutische bereidingen zooals astreptine, prontosil, rubiazol,
cibazol, septazine, dagenan, sulfadiazine, irgafene en zoo meer.
De proefondervindelijke onderzoekingen van Pasteur en Joubert in 1877, van
Emmerich en Loew in 1899, van onzen landgenoot Gratia in 1923, en vooral van
den Engelschen bacterioloog Fleming in 1929, hadden reeds bewezen, dat sommige
microben en schimmels de eigenschap bezitten de ontwikkeling van andere microben
te remmen of uit te roeien. Uit die vaststellingen is onlangs een belangrijke
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groep antibiotica ontsproten, waarvan de zoo beroemde penicilline tot nu toe de
meest belangwekkende is.
Fleming had reeds in 1929 waargenomen dat een schimmel, de Penicillium notatum,
de ontwikkeling van sommige microben op een voor hen anders normalen
voedingsbodem verhinderde. De schimmel Penicillium notatum grijpt hier in als
antagonist en als antibioticum. Dit interessant verschijnsel, in 1929 door Fleming
ontdekt, bleef nochtans beperkt tot het laboratorium totdat, in 1940, de Engelsche
patholoog Florey en zijn medewerkers, onder den drang der oorlogsomstandigheden,
het probleem aan een nieuw en verder onderzoek onderwierpen en er in slaagden de
werkzame antibiotische stof, de penicilline, af te zonderen, te zuiveren en als zeer
werkzaam geneesmiddel ter behandeling van verschillende ziekten aan te wenden.
De Nobelprijs voor geneeskunde werd dan ook, in 1945, aan Fleming, Florey en hun
medewerker Chain voor de ontdekking van de penicilline toegekend.
Het afzonderen, het voorbereiden, het zuiveren van de penicilline zijn de vrucht
geweest van een ruime en hardnekkige samenwerking onder de Engelsche en
Amerikaansche vorschers, die in een tijdspanne van drie jaren den meest verbazenden
vooruitgang, wat de productie van de penicilline betreft, hebben mogelijk gemaakt.
De penicilline wordt door den schimmel Penicillium notatum gesecreteerd wanneer
de schimmel, die op gist gelijkt, op een gepasten voedingsbodem wordt gekweekt.
De vloeibare voedingsbodem, waarin de Penicilium notatum zich heeft ontwikkeld,
wordt dan scheikundig bewerkt om er de gezuiverde penicilline uit af te zonderen.
Zeer groote hoeveelheden voedingsbodem en talrijk scheikundige bewerkingen zijn
hiervoor noodig. Gedurende ons verblijf in Amerika bezochten we een der
penicilline-fabrieken, een enorm gebouw met vier verdiepingen, waarin zonder
onderbreking, dag en nacht, penicilline wordt voorbereid. Een aantal gelijkaardige
fabrieken zijn over heel Amerika verspreid en bezorgen nu de zeer groote
hoeveelheden, noodig voor de behandeling van allerlei ziekten. In den loop van de
eerste drie maanden van 1943, bedroeg de gezamenlijke productie der penicilline
150 millioen eenheden en in den
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loop van de laatste drie maanden van 1945 is de productie tot 1980 milliard eenheden
gestegen. In de maand April 1946 bedroeg de productie meer dan 2000 milliard
eenheden per maand, waarvan 700 milliard eenheden door Amerika naar het
buitenland zullen verzonden worden. De kostprijs der penicilline is in den loop der
laatste twee jaren van 900 Belgische frank tot 25 fr. per 100.000 eenheden gedaald.
Penicilline werd onlangs ook in zuiver kristallijnen vorm verkregen en de
scheikundige samenstelling er van bepaald, zoodat de weg geopend is naar het
synthetisch kunstmatig voorbereiden van dit antibioticum. De synthetische penicilline
zal een nieuwe en zeer belangrijke vooruitgang beteekenen.
Penicilline is een antibioticum dat de ontwikkeling, den groei en het leven van
een groot aantal microben remt. Experimenteele gegevens wijzen er op dat meer dan
veertig verschillende microben, verwekkers van ziekten, zeer gevoelig zijn voor de
penicilline. Dit antibioticum is dan ook het tot nu toe beste geneesmiddel voor de
behandeling van ziekten als de pneumonie, meningitis, de acute osteomyelitis, de
gasgangreen, de kraambedkoorts, de gonococcenbesmettingen en zoo meer. Bij
sommige ziekten wordt penicilline gelijktijdig met andere chemotherapeutische en
antibiotische middelen aangewend.
Alle ziekten, en onder meer de typhus et de tuberculose, zijn niet vatbaar voor de
penicilline-behandeling, omdat dit antibioticum niet ingrijpt op de microben van die
ziekten. Om die reden werd dan ook naar andere antibiotica gezocht. Tot nu toe
werden, vooral in Amerika, meer dan een honderdtal antibiotica afgezonderd en
proefondervindelijk bestudeerd.
Benevens de penicilline betuigde zich tot nu toe maar één enkel ander antibioticum
bruikbaar als geneesmiddel. Dit tweede antibioticum werd in 1944 in Amerika door
Waksman en zijn medewerkers ontdekt, en kreeg den naam van streptomycine. Dit
nieuw en zeer interessant antibioticum wordt uit den voedingsbodem getrokken
waarop een zwam, de Actinomyces griseus, wordt gekweekt. Streptomycine werd
vooral met succes in de geneeskunde gebruikt bij typhus
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en bij besmettingen door de colibacillen die verschillende ziekten van bloed, nieren,
lever en darm veroorzaken.
Streptomycine is ook een antibioticum tegen den verwekker van de tuberculose:
de tuberculose-bacil. Deze antibiotische werking van streptomycine werd tot nogtoe
vooral bij experimenteele onderzoekingen in Amerikaansche laboratoria vastgesteld.
De eerste mededeelingen betreffende de gunstige werking van streptomycine bij
sommige vormen van tuberculose bij den mensch zijn zeer bemoedigend. In Amerika
zijn er groote fabrieken voor het vervaardigen van de streptomycine in aanbouw.
Volgens een recente mededeeling van den Franschen bacterioloog Hollande, zou
een ander antiobioticum, de clitocybine, dat door een zwam wordt geproduceerd,
ook antibiotisch ingrijpen op de tuberculose bacil. Uit Californië kwam het
sensationeel bericht dat nog een nieuw antibioticum, de subtiline genoemd, verkregen
werd, dat de eigenschap bezit den verwekker der tuberculose te vernietigen. Deze
zeer recente gegevens moeten nochtans aan verdere contrôle onderworpen worden
vooraleer een definitief oordeel omtrent hun waarde als geneesmiddel tegen de tering
kan geveld worden.
Het nieuw domein der antibiotica, waarvan de studie pas voor een zestal jaren
werd aangevat, heeft de geneeskunde reeds een aantal middelen ter hand gesteld,
waarmede zeer gevaarlijke ziekten op de meest effectieve wijze kunnen behandeld
en genezen worden. De proefondervindelijke geneeskunde, het laboratorium voor
experimenteel onderzoek, heeft aldus een belovenden weg voor de geneeskunde
geopend, weg die ongetwijfeld nog tot meer ontdekkingen zal leiden.

De Kankerbestrijding.
Het woord ‘Kanker’ volstaat om bij vele menschen een afschrikkend beeld van ziekte,
pijn, ellende en dood op te roepen. Kanker wordt terecht beschouwd als een der
grootste plagen die het menschdom teisteren en evenveel slachtoffers neervellen als
de bloedigste oorlogen. Tegen den kanker is sedert vele jaren een hardnekkige strijd
ingezet. De wetenschappelijke vorschers uit alle landen, en voornamelijk uit
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landen als Amerika, waar de middelen die ter beschikking van de wetenschap worden
gesteld zoo ruim zijn, hebben aan deze ziekte een onverbiddelijken oorlog verklaard.
Het menschelijk lichaam is een agglomeraat van cellen, die een gespecialiseerde
functioneele opdracht hebben te vervullen en die bij den groei van het lichaam, de
verschillende deelen ervan vormen. Zoo ontstaan door de vermenigvuldiging en den
groei van de primitieve eicel al de andere cellen en deelen van het lichaam: het
zenuwstelsel, het beenderenstelsel, de huid, het bloed, de spieren, het hart, de darmen,
enz. De normale ontwikkeling van het lichaam wordt beheerscht door de
gecoördineerde vermenigvuldiging en differentiatie van de primaire eicel, totdat het
volwassen normale lichaam met al zijn onderdeelen in zijn normale verhoudingen
en proporties is ontstaan. De biologische processen die den groei en de ontwikkeling
van de cellen en de weefsels van het lichaam beheerschen, grijpen niet enkel
differentieerend maar ook remmend in, zoodat groei en ontwikkeling niet alleen
geordend zijn, maar ook binnen een bepaalde tijspanne gebeuren. Wanneer de weefsels
en onderdeelen van het lichaam hun normale ontwikkeling en proporties hebben
bereikt, wordt de groei der cellen en weefsels in normale omstandigheden geremd.
Zoo groeit het kind op tot volwassen mensch; zoo groeien en cicatriseeren de weefsels
totdat de wonden toegegroeid en de weefsels hersteld zijn. Sommige factoren die de
cellulaire differentiatie en den groei der cellen en der weefsels beheerschen zijn
bekend. Zoo weet men, dat sommige klieren met interne afscheiding en die hormonen
afscheiden, zooals de schildklier, de hypophyse en zoo meer, reguleerend en remmend
op de ontwikkeling van de cellen, van de weefsels en van het lichaam ingrijpen. Een
tekort aan secretie van de hypophyse klier veroorzaakt dwergengroei, terwijl
hypersecretie van dezelfde klier reuzengroei doet ontstaan. Een aantal groeifactoren
zijn dus bekend, andere zijn nog duister of geheel onbekend.
Uit een tot nog toe onbekende oorzaak ontsnappen sommige cellen van het lichaam
aan den invloed van de groeiremmende factoren. Zulke cellen hernemen ineens hun
vrijheid, ontwikkelen zich op een onstuimige, niet gecoördineerde wijze. Zij woekeren
en dringen in de omliggende
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weefsels en aldus ontstaat er een gezwel, een kanker.
Hoe wordt kanker verwekt?
De biologische wetenschap blijft het antwoord op die vraag nog grootendeels
schuldig. Wel zijn interessante gegevens reeds bekend. Sommige kankers worden
door microorganismen, door een virus, verwekt. Deze virusverwekker werd onlangs
zichtbaar gemaakt met behulp van den electronenmicroscoop, die voor den gewonen
microscoop onzichtbare organismen, tot 35.000 maal vergroot, zoodat ze in de
kankercellen zichtbaar worden en aldus kunnen opgespoord en gephotographeerd
worden. Dusdanige electronenmicroscopen worden in Amerikaansche laboratoria,
onder meer in het beroemde Rockefeller Institute te New-York, gebruikt, niet alleen
om micro-organismen, om virussen op te sporen, maar ook om de verschillende
bestanddeelen uit de levende kankercellen af te zonderen en deze dan verder aan een
scheikundig en biologisch onderzoek te onderwerpen. Men hoopt en verwacht
grondige scheikundige en biologische verschillen te kunnen vaststellen tusschen de
normale weefsels en de kankerweefsels, en aldus de hand te leggen op de oorzaak,
op het mechanisme van den groei der kankercellen.
Experimenteel werd vastgesteld dat ook eenige scheikundige stoffen, waaronder
sommige gelijken op secretieproducten van klieren, op hormonen, de merkwaardige
eigenschap bezitten kankers te verwekken. Meer dan 200 verschillende stoffen, die
kanker kunnen veroorzaken, zijn tot nog toe bekend. Deze gegevens der
experimenteele biologie brengen de oplossing van het ontstaan van den kanker nader.
In afwachting dat dit fundamenteel vraagstuk meer volledig zal toegelicht worden,
werd de geneeskundige bestrijding van den kanker ook langs andere wegen
experimenteel en klinisch aangegrepen.
Kankers en kwaadaardige cellen kunnen door chirurgisch ingrijpen uit het lichaam
verwijderd worden. Als de heelkundige tusschenkomst vroegtijdig genoeg gebeurt,
kan de kanker volledig en definitief genezen worden. Vroegtijdige diagnose en
vroegtijdig chirurgisch ingrijpen zijn hier vaak levensreddend.
Ook X-stralen en radium-stralen kunnen de kankercellen vernietigen of hun
ontwikkeling remmen. Onlangs hebben
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scheikundigen en natuurkundigen ontdekt, dat bij oplossing van zeer geringe
hoeveelheden radium in een bepaalde scheikundige stof, een radioactief gas, radon
genoemd, vrijkomt. Dit gas wordt in buisjes gesloten die dan in de kankerweefsels
worden ingevoerd. De recente ontdekkingen in verband met de atoomenergie, hebben
nog nieuwe wapens voor de kankerbestrijding geleverd. Het is nu mogelijk sommige
scheikundige elementen zooals iood, phosphor, ijzer, bismuth, ook radioactief te
maken en deze radioactieve stoffen ter behandeling van sommige kankers aan te
wenden.
Zeer belangwekkende uitslagen met radioactief iood verkregen bij de behandeling
van de kanker der schildklier, werden onlangs in Amerika medegedeeld. Ook
radioactief phosphor werd bij de leukemie, een kankerziekte van de bloedcellen, met
succes gebruikt.
Onlangs werden scheikundige stoffen ontdekt, die remmend of vernietigend
ingrijpen op den groei van de kankercellen. Sommige preparaten zijn min of meer
ingewikkelde organische stoffen; eventueel behooren ze tot de groep der hormonen
of der weefselextracten. Op een Congres, in April te Philadelphia gehouden, hebben
welbekende onderzoekers op het gebied van kanker medegedeeld, dat zij er in
geslaagd waren een extract uit kankergezwellen te bereiden dat bepaalde kankercellen
bij het proefdier vernietigt. Op een Congres te Atlantic City, ook in April, werd door
andere vorschers aangekondigd, dat sommige scheikundige stoffen, synthetische
zwavelverbindingen, bepaalde vormen van kanker bij proefdieren en mensch konden
opklaren.
Wij zijn er innig van overtuigd, en ons bezoek aan Amerika heeft deze overtuiging
verstevigd, dat de biologen en de natuurkundigen die onlangs de belangrijke geheime
krachten der natuur, als de kankerverwekkende en de kankerremmende stoffen en
de atoomenergie hebben weten te bemeesteren, binnenkort het geheim van den kanker
volledig zullen ontraadselen, en aldus het menschdom van deze vernietigende kwaal
zullen weten te bevrijden.

De Arterieele Hypertensie.
De arterieele hypertensie, de hooge bloeddruk, bekommert met reden heel wat
menschen. Hooge bloeddruk kan gron-
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dige stoornissen in physiologische verrichtingen verwekken en gevaarlijke toestanden
zooals hersenbloeding, hartinsufficientie en nieraandoeningen doen ontstaan. De
geneesheer moet bij hoogen bloeddruk vaak ingrijpen. De tegenwoordige levenswijze,
voornamelijk in groote steden, heeft het aantal patiënten, die aan arterieele hypertensie
lijden, heel wat doen stijgen.
Bij den mensch bedraagt de gemiddelde druk in de groote arterieele bloedvaten
100 à 110 millimeter kwik, een druk die met ongeveer 130 à 140 centimeter waterdruk
overeenstemt. In de groote arterieele bloedvaten wordt de druk hoofdzakelijk
teweeggebracht en bepaald door de activiteit van het hart, de zuig- en perspomp die
het bloed in beweging houdt, alsook door den weerstand van de kleinere periphere
bloedvaten waardoorheen het stroomend bloed door het hart moet gestuwd worden.
Alhoewel de hoogte van den arterieelen bloeddruk afhankelijk is van verschillende
factoren, die aan een aantal wijzigingen onderhevig zijn, blijft de gemiddelde
bloeddruk toch vrij constant. En de vraag rijst dus: hoe wordt de arterieele bloeddruk
op zulke nauwkeurige en bestendige wijze geregeld en binnen zijn normale perken
gehouden?
Onderzoekingen tijdens de laatste twintig jaren in ons laboratorium te Gent,
brachten het bewijs dat de regulatie van den bloeddruk op automatische wijze gebeurt.
Het is de bloeddruk zelf die, door zijn werking op zenuwuiteinden die gevoelig zijn
voor druk en zich in den wand van sommige bloedvaten bevinden, op reflectorische
en automatische wijze de activiteiten van het hart en den peripheren weerstand in de
kleinere bloedvaten regelt, zoodat de druk in de groote arteriën aldus op normale
hoogte wordt gehouden of teruggebracht. De bloeddruk regelt zich dus, door dit
mechanisme, op automatische wijze.
Hoe ontstaat nu een afwijking van den normalen bloeddruk, hoe kan een toestand
van bestendig hoogen bloeddruk ontstaan?
Dit vraagstuk werd in den loop der laatste jaren, vooral in ons en in buitenlandsche
laboratoria, aan het experimenteel onderzoek onderworpen en grootendeels
beantwoord. De experimenten bewezen dat de normale bloeddruk voortdu-
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rend door bepaalde zenuwen wordt geremd. Die zenuwen, bloeddrukremmers
genoemd, verhinderen, onder normale omstandigheden, de arterieele hypertensie.
Hun uitschakeling brengt, inderdaad, een chronische arterieele hypertensie teweeg.
Andere onderzoekingen, vooral van den Amerikaanschen patholoog Goldblatt,
toonden aan dat ingrijpen op de nieren ook een chronisch hoogen bloeddruk kan
teweegbrengen. Het eng verband tusschen de functies van de nieren en den bloeddruk
was reeds sedert lang in de geneeskunde bekend.
Verdere proeven brachten het bewijs dat hooge bloeddruk, teweeggebracht hetzij
door het uitschakelen van de bloeddrukremmers, hetzij door het verwekken van
stoornissen in de nieren, op een verhooging van den weerstand der kleinere periphere
bloedvaten berust. De vernauwing van de periphere bloedvaten is immers de
fundamenteele oorzaak van den hoogen bloeddruk.
Deze gegevens, proefondervindelijk gestaafd, vormen den grondslag van de
moderne behandeling der arterieele hypertensie.
Eerst werd naar een methode gezocht die de verhooging van den peripheren
weerstand der bloedvaten, die de periphere bloedvatenvernauwing, zou kunnen
opheffen, en aldus den arterieelen bloeddruk zou doen dalen. Het vraagstuk werd
proefondervindelijk onderzocht; daarna ging men over tot de toepassing van de
experimenteele gegevens op den mensch.
De proefondervindelijke en de klinische ervaringen, die vooral in ons laboratorium
en in Amerika werden verzameld, bewezen dat het heelkundig uitschakelen van de
zenuwen die het centrale zenuwstelsel met de periphere bloedvaten verbinden, den
hoogen bloedruk bij dieren en menschen doet dalen.
Deze zenuwen loopen in het gedeelte van het zenuwstelsel dat men, in de anatomie
en in de physiologie, het sympathische zenuwstelsel noemt. Met behulp van een
nauwkeurige en vernuftige heelkundige techniek, zijn Amerikaansche chirurgen er
met veel succes in geslaagd niet alleen een belangrijk deel maar zelfs het geheele
sympathisch zenuwstelsel bij den mensch, in gevallen van arterieele hypertensie,
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uit te schakelen. Het volledig wegnemen van het sympathisch zenuwstelsel in gevallen
van arterieele hypertensie, werd in Amerika door Grimson, een onzer oud-leerlingen,
als behandeling in de heelkunde ingevoerd. De uitslagen zijn zeer bemoedigend en
beteekenen een grondige verbetering in de behandeling en genezing van de arterieele
hypertensie. Eens te meer hebben zich aldus de proefondervindelijke onderzoekingen
en de kliniek de hand gereikt om de behandeling van de soms zeer gevaarlijke
arterieele hypertensie te vervolmaken.

Andere Merkwaardigheden.
Lang voor Colombus Amerika ontdekte, gebruikten de Indianen een toxische
bereiding, Curare genaamd, om hun pijlen te vergiftigen. Dit hevig vergift werd uit
planten verkregen en was tot voor korten tijd enkel om zijn toxische werking in de
geneeskunde bekend.
Onlangs slaagden Engelsche en Amerikaansche vorschers er echter in het werkzame
bestanddeel, de Tubocurarine, uit het curare der Indianen af te zonderen.
Tubocurarine verlamt op electieve wijze de uiteinden der zenuwen die, wanneer
ze geprikkeld worden de spieren doen bewegen en samentrekken. Zij schakelt aldus
de beweeglijkheid uit en brengt een volledige verslapping ervan teweeg. Bij een
juiste doseering van Tubocurarine worden de ademspieren gespaard, zoodat, wanneer
de andere spieren door Tubocurarine verlamd zijn, de adembewegingen verder kunnen
gaan. Van deze eigenschappen der Tubocurarine werd nu in de geneeskunde, vooral
in de heelkunde, gebruik gemaakt. Zij werd bij diepingrijpende operaties,
voornamelijk bij heelkundige operaties op de buikorganen, toegediend om de
beweeglijkheid, alsook de toniciteit van de spieren, vooral van de buikspieren, te
verlammen, wat de operaties heel wat vergemakkelijkt. Een tweede voordeel van
Tubocurarine is, dat de hoeveelheden van de algemeene anesthetica die bij operaties
moeten worden toegediend om de gevoeligheid en de psychische functies uit te
schakelen, veel geringer zijn dan wanneer ze zonder het gelijktijdige toedienen van
Tubocurarine worden toegereikt. Hierdoor wordt het gevaar van
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vergiftiging bij het gebruik van de algemeene anesthesie merkelijk verminderd.
Tubocurarine wordt ook nog gebruikt bij de behandeling van sommige ziekten als
spastische spierkramp en tetanos. Het vergift van de pijlen der Indianen werd aldus
naar aanleiding van de wetenschappelijke vorschingen in Engelsche en Amerikaansche
laboratoria, in een kostbaar geneesmiddel omgezet.
Een andere recente aanwinst voor de geneeskunde is het synthetisch folium-zuur.
In 1941 hadden Amerikaansche vorschers reeds waargenomen, dat een extract uit
bepaalde groenten, voornamelijk uit spinaziebladeren, biologische eigenschappen
bezit. Het werkzaam bestanddeel werd uit dit extract in zuivere kristallijnen vorm
afgezonderd en folic acid of folium-zuur genoemd.
De scheikundige samenstelling van het folium-zuur werd onlangs ontdekt, zoodat
men, in 1945, tot het synthetisch voorbereiden van het folium-zuur kon overgaan en
dit preparaat voor proefondervindelijke en klinische onderzoekingen in de
geneeskunde aanwenden. De uitslagen wijzen er op dat het werkzaam is als
geneesmiddel bij de behandeling van de pernicieuze anemie, een zeer gevaarlijke
bloedziekte, en bij andere ziekten die ook vooral door bloedarmoede zijn gekenmerkt.
Het synthetisch folium-zuur is in zeer geringe hoeveelheden als geneesmiddel
werkzaam en zal wellicht binnenkort de tot nu toe gebruikte leverpreparaten bij de
behandeling van verschillende bloedziekten vervangen.
Een ziekte die de tropische landen, onder meer Belgisch Congo, ten zeerste teistert
en veel slachtoffers eischt onder de binnenlandsche en de blanke bevolking, is de
malariakoorts. Als geneesmiddel tegen de malaria of moeraskoorts, werd vóór den
laatsten oorlog, vooral kinine gebruikt, een geneesmiddel uit den bast van een boom,
den Kinaboom, die vooral in Nederlandsch-Indië en in andere zuidelijke landen
gekweekt wordt. Meer dan 2 millioen kilo kinine werden jaarlijks als geneesmiddel
tegen de malaria over de wereld ge-
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bruikt. Door de oorlogsgebeurtenissen werd een van de voornaamste bronnen der
kinine, namelijk Nederlandsch-Indië, van de Angelsaksische landen afgesneden,
zoodat er naar een vervangmiddel moest gezocht worden. De Amerikaansche en
Engelsche vorschers wisten dit probleem op te lossen. Meer dan 14.000 nieuwe
scheikundige stoffen werden voorbereid en proefondervindelijk onderzocht. Niet
alleen werd hierbij een goed substituut voor kinine gevonden, maar nieuwe
synthetische scheikundige stoffen werden ontdekt, die op een meer effectieve wijze
dan kinine, de malariakoorts kunnen voorkomen en genezen. Een van deze, een
guanidinederivaat, werd onlangs, onder de benaming Paludrine, ter beschikking van
de geneeskunde gesteld. Paludrine zou, volgens de tot nu toe bekomen uitslagen,
tienmaal actiever en merkelijk minder giftig zijn dan kinine voor de genezing van
de verschillende vormen der malariakoorts.
Ten slotte nog een laatste aanwinst voor de geneeskunde.
Bij sommige ziektetoestanden gebeurt het, dat de patiënten zich niet meer langs
mond, maag en darm kunnen voeden. Sedert lang had men getracht door het direct
inspuiten in den bloedsomloop, de noodige voeding toe te reiken. Deze proeven
werden in den loop van de jongste jaren met succes bekroond. Zoo is het nu mogelijk
geworden, aan zieken die lijden aan vergevorderde ondervoeding of aan de gevolgen
van verbrandingen, kwetsuren, bloedarmoede, heelkundige operaties en zoo meer,
de onontbeerlijke suiker en eiwitderivaten, aminozuren genoemd, alsook verschillende
vitamines, rechtstreeks in te spuiten in den bloedsomloop.
Die behandeling heeft gedurende en na den oorlog een groot aantal menschenlevens
gered. Het voeden van zieken langsheen den bloedsomloop werd onder meer op
groote schaal en met veel succes toegepast bij de zeer erg ondervoede menschen, die
uit de concentratiekampen in Duitschland werden bevrijd.
Voorloopig laten wij het bij deze enkele grepen uit een bijzonder rijk studiegebied.
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België's betrekkingen met medisch Amerika.
Hoe kan ons land de ontwikkeling van de medische en andere wetenschappen in
Amerika volgen en er het noodige nut uit trekken ten bate van de geneeskunde en
andere vakken der wetenschap?
In 1920 werd te Brussel en te New York de C.R.B. Educational Foundation gesticht
door Herbert Hoover, oudpresident van Amerika en nu voorzitter van het Hulpcomité
voor de landen waar hongersnood heerscht, alsook door den Belgischen meceen
Emile Francqui. Deze wetenschappelijke stichting werd opgericht met de
overblijvende gelden van de ‘Commission for Relief in Belgium’, de C.R.B., uit den
eersten wereldoorlog. De naam van de stichting werd kort voor den laatsten oorlog
gewijzigd in ‘Belgian-American Educational Foundation’. Deze stichting wil de
wetenschappelijke betrekkingen tusschen België en Amerika bevorderen. Hiervoor
werden, sedert 1920, jaarlijks ongeveer dertig reisbeurzen naar Amerika aan Belgische
afgestudeerden der universiteiten en hoogescholen toegekend. Meer dan zeshonderd
landgenooten kregen aldus in den loop der laatste twintig jaar de mogelijkheid
gedurende een of twee jaar hun wetenschappelijke vorming in Amerika te voltooien.
Aan een aantal professoren en leerkrachten onzer universiteiten werd door dezelfde
stichting kans geboden om studiereizen in Amerika te doen. De werkzaamheden der
Belgo-Amerikaansche Stichting werden tijdens den laatsten oorlog onderbroken,
maar onmiddellijk na de bevrijding hervat.
In den loop der komende maanden zullen zich achttien vertegenwoordigers van
de verschillende vakken der wetenschap in België naar Amerika begeven. De vier
rectors onzer Universiteiten brachten als gasten van de Belgo-Amerikaansche Stichting
een bezoek aan verscheidene Amerikaansche Universiteiten. Zoo wordt het contact
tusschen de wetenschap en de universiteiten van Amerika met de wetenschap en de
universiteiten in ons land hersteld. Wij koesteren de hoop dat het zoo hoogstaand
medisch onderwijs en de zoover gevorderde wetenschap in Amerika hun
stimuleerenden invloed op ons land verder zullen uitoefenen.
Prof. Dr. C. HEYMANS.
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Zoek den mensch
Ignatius en Lenin ontmoeten elkaar.
Twee Fransche Jezuïeten beschrijven in ‘Etudes’, Juli-Aug. 1946, blz. 58, hun bezoek
aan de Chineesche stad ‘Yen-An, terre sainte de la démocratie’, waar de communisten
een veelzijdige model-organisatie hebben opgericht die inderdaad belangrijk en
boeiend is. Zij ontmoeten er ook kameraad Keue, tooneelschrijver en tooneelleider,
die het volk opvoedt door zijn kunst en de vorming van jonge acteurs en dramaturgen.
Hij zegt hun dat hij de middeleeuwsche mysteriespelen navolgt: ‘L'église savait qu'on
n'instruit pas le peuple avec des paroles sèches. Il faut l'amuser, donner du goût à
l'enseignement qu'on veut faire assimiler. Cela suppose chez tous les pionniers de la
culture nouvelle un véritable esprit de sacrifice. Cet esprit de sacrifice, requis de tous
les communistes, les missionnaires nous en ont donné l'exemple. Ils quittent tout et
se donnent. Le communiste essaye d'inculquer cet esprit’.
Zijn dat vanwege kameraad Keue hoffelijke, complimenteuse woorden of niet?
Of het voor de Jezuïeten aangenaam was te hooren dat zij in China de goede methoden
voor de verspreiding van het communisme hadden ingevoerd, weet ik niet, maar
kameraad Keue bedoelde het in alle geval als een hulde.
Men kan zich het gezicht van Ignatius' strijders voor het oud geloof voorstellen
bij deze verklaring van den apostel van het nieuwe geloof. Symbolisch moment van
historische beteekenis. Ignatius en Lenin ontmoeten elkaar, de man van het hemelsch
en die van het aardsch paradijs, in China. De eerste had er veel last en weinig resultaat,
de tweede komt er van eerstaf machtig vooruit.
De Jezuïeten stelden kameraad Keue een vraag, die ik niet lief vind na het genereus
compliment dat zij ontvingen: ‘Sur quoi basez-vous cet esprit de sacrifice? Pourquoi
vous dévouer ainsi?’ Kameraad Keue, hoffelijker, verstandiger, gaf den steek onder
water niet terug, al had hij hun met veel meer recht dezelfde vraag kunnen
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stellen. Indien hij hen niet begreep zooals zij hem niet begrepen, hij liet het in elk
geval niet merken. De Jezuïeten schrijven: ‘Il nous a parlé du bien du peuple, mais
sans bien comprendre notre question’.
Had kameraad Keue hun dezelfde vraag gesteld, hij zou in zijn dagboek genoteerd
hebben: ‘Ils m'ont parlé de l'âme et de l'au delà, mais sans bien comprendre ma
question’. Ik vertaal dit uit het Chineesch natuurlijk.
Ware Kant er geweest, hij zou genoteerd hebben: ‘Zij gehoorzaamden alle drie
aan denzelfden kategorischen imperatief en begrepen het van elkander niet’. Dit in
het Duitsch.
Ware ik er geweest, ik zou hun gezegd hebben: ‘Leest alle drie Thornton Wilder:
‘De hemel mijn belooning’. En vooraleer zij het zouden gelezen gehad hebben, zou
ik veilig uit de voeten zijn geweest.
G.W.

Marginalia in schijnbare tegenspraak.
Kunstvereering.
Onze tijd staat in het teeken van een overdreven vereering van de kunst. Als een
taktiek tegenover schriftgeleerden, Pharizeeërs en andere intellectueel gelubden, en
tegenover het neerhalende ‘panem et circenses’, is dat te begrijpen, maar zelfs dan
niet te verrechtvaardigen.
De kunstenaar is de begenadigde, die het essentieele in het leven ziet en kan
weergeven. Maar het leven bestaat, buiten en boven hem. Wij moeten het leven
vereeren, niet de kunst, haar dienstmeid. Zooals men God vereert, - 't is misschien
hetzelfde - en niet den ootmoedigen priester.

Engelsch esthetisme.
Burns zong zooals hij gebekt was, zonder aan kunst-theorie te denken. Keats en
Shelley gaven een versmelting van het antieke en het moderne: Keats, de geboren
Griek die geen Grieksch kende, Shelley, de jonge klassiek belezene, die, moest hij
thans leven, zou verketterd worden als Bolshevist. Ruskin wilde kunst met een
ethische strekking, die het leven verhevener zou maken. William Morris wilde door
haar het leven schooner maken, tot in de kleinste bijzonderheden. Walter Pater, met
de toenmalige beste schrijvers in alle landen, wilde enkel kunst om de kunst. Oscar
Wilde dreef dit tot de uiterste konsekwentie en wou van het leven zelf een kunstwerk
maken.
Sedertdien hebben we de velen, die de kunst beschouwen als staande in functie
van de gemeenschap - of in dienst van het leven alleen, zonder meer. En we hebben
nog altijd Shaw, die de kunst beschouwt als de profetische uitspraak van de zeer
weinigen, die een dieperen zin van het leven hebben, - en al de rest zijn liefhebbers
of commerçanten welke geenerlei recht hebben en hoegenaamd niet tellen.
Kan het allemaal veel schelen? Men geve ons kunst.
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Romantisme en Klassicisme.
Romantisme in kunst brengt iets nieuws, naar vorm en in essentie, hoe vreemd ook,
hoe onvolmaakt. Klassicisme behoudt het oudere, naar vorm en in essentie, en wil
dit oudere verlouteren tot steeds grootere volmaaktheid. Alle echte kunst is te gelijker
tijd romantisch en klassiek. Vele slechte kunst is doorgaans één van beiden.

Nieuwe onderwerpen en nieuwe vorm.
Er is geen goed boek zonder stijl. Veel werd reeds gezegd, sommigen beweren: alles;
een Engelsche criticus had zelfs de gewoonte, wanneer men hem sprak van een nieuw
onderwerp in de literatuur, dat onderwerp na te slaan in zijn boekenkast van Grieksche
klassieken. Wij vertellen misschien altijd hetzelfde, en alle kunst kan tot enkele
onderwerpen worden herleid. Maar wij drukken onzen hedendaagschen stempel op
het eeuwenoude.
Die stempel moet nieuw, eigenaardig en stijlvol zijn. Nieuw en eigenaardig is niet
genoeg. Wat de schrijver altijd redden zal is: stijl. Geen boeken zonder stijl leven
langer dan enkele jaren; de meeste worden doodgeboren.

Gewenscht: een romancier.
Waar is de schrijver, die ons in Vlaanderen de satire zal geven van het grijze,
eentonige leven van dag na dag, het saaie, enge, zielfnuikende bestaan in de dorpen
en steden van het land van Pallieter? Wanneer komt bij ons de opstand van een
elite-in-menschelijkheid tegen toestanden die zooveel treffender zijn dan die
bijvoorbeeld in het Normandië, of het Parijs, van Flaubert? Of in het Engeland en
het Amerika van nu, in welke landen een heele bent schrijvers revolutionair optreden?
In deze, onze streek, zonder bijna eenig sociaal leven het spreken waard, een
gelatenheid bij het overweldigende Beotië, als een schuchterheid wanneer men iets
meer kent, iets meer is, en wellicht minder geld heeft dan een ander. Een benauwende
eenzaamheid.
De dichters zijn gelukkig: zij ontsnappen, bij poozen, aan den onmenschelijken
druk van het middelmatige, al was het maar om met Laforgue te zuchten:
Ah, que la Vie est quotidienne...
of, als Richard Minne of Bert Decorte, te zingen dat zij hun pollevieën vegen aan
vele fossiele dingen en idola mentis, - en toch, niet blij zijn.
Wij hebben noodig een romancier, die in het bewustzijn van het publiek den
opstand doet laaien tegen het enge en stereotype, tegen het miserabele
klein-burgerlijke dat ons geestes- en zieleleven bedreigt. Er is moed toe noodig, en
een kolossaal talent. Buysse heeft nu en dan geprobeerd, en slaagde een paar maal
meesterlijk. Zielens had er een aanvoelen van. Walschap zou het kunnen, hij heeft
het bewezen. Intusschen: sommigen zullen het hun nooit vergeven.
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Ik had dat neergeschreven, toen mij plots te binnen schoot, dat ik iemand vergeten
was, - vergeten was, naar de gewoonte van ons land:
Daar is de groote Willem Elsschot.
Franz de Backer.

Plagiaat rendeert.
Gelooven, leert de Catechismus, is iets aannemen op het zeggen van een ander.
Plagieeren nu: iets aannemen - in casu overnemen - van een ander zonder het te
zeggen. Men kan echter ook iets overnemen zonder het te weten. Myope waarnemers
noemen dit toeval echter eveneens plagiaat en omdat dit nogal eens gebeurde en nog
gebeurt, ben ik geneigd aan te nemen dat plagiaat veelal een kwestie is van fair-play
bij den plagiaris maar inzonderheid bij den ontdekker eener overeenkomst van twee
uitdrukkingsvormen en -inhouden. Schreeuwt hij zijn ontdekking over de daken uit,
dan is het er hem soms om te doen ‘houdt den dief’ te roepen als afleidingsmanoeuvre.
De dief in kwestie is echter nooit ver af...
Dat Buning - na Wilde o.m. - de eerste was om de ballade in eere te herstellen
heeft men ons te dikwijls voorgezongen opdat men het niet zou weten. In zijn Maria
Lecina kan een handig en goed gedocumenteerd waarnemer zeker elementen
terugvinden van Spaansche copla's. Hij kan ook een toevallige ontdekking overdrijven
en veralgemeenen en de toevalligheid (?) van volgende overeenkomst in twijfel
trekken. Ik bedoel hier een vers uit een middelnederlandsche ballade: Den dag en
wil niet verborgen zijn, dat luidt ‘Haddic den slotel van den dage’ dat met een regel
uit Buning's 100 of 99-strophig gedicht een angstwekkende gelijkenis vertoont:
‘Wanneer ik den sleutel had van het daglicht...’. Is dit nu plagiaat of louter
reminiscentie? Laten wij de kwestie in het midden en vragen wij ons af of Maria
Lecina nu minder genietbaar is geworden.
Is Villon minder genietbaar omdat zijn Testament krioelt van volksche gezegden
en spreekwoorden, van versregels die bij zijn tijdgenooten of voorgangers te vinden
zijn? Zeker niet als men weet dat de Middeleeuwen een heel andere kijk hadden op
de plagiaatkwestie, een gezondere kijk wellicht en zeker een ruimere.
Deze Middeleeuwsche opvatting van het plagiaat hadden ook de creators van het
beruchte lied Violetta, door iedereen die zich respecteert gekend. Zij ontleenden aan
een aria van Verdi een grooter aantal noten dan toegelaten was en kwamen in conflict
met het nageslacht van onzen Italiaan, dat eventjes 2 millioen frank schadevergoeding
opeischte. Ze werden haast zonder weerstand uitgekeerd met een laconisch: dat er
nog wel enkele millioentjes overschoten. Van zaken gesproken.
De erfgenamen van den Middeleeuwschen Franschen anonymus moesten het
echter zonder een rooden duit stellen. Ik maak hier allusie op de origineele versie
van het bekende lied Tout va très bien
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Madame la Maquise, die ik hier (met bronvermelding) zonder het klassieke
commentaar laat volgen:

Maimon
‘Maimon était le valet du comte de Mailly. Son maître, un jour, revenant chez lui
après un tournoi, le rencontra sur le chemin et lui demanda où il allait.
- Je vais, répondit-il avec sang-froid, chercher un logement quelque part.
- Un logement! reprend le Comte: qu'est-il donc arrivé chez moi?
- Rien, monseigneur.
- Mais quoi encore?
- Pas grand-chose, vous dis-je. Seulement votre chienne que vous aimiez tant est
morte.
- Comment cela?
- Votre beau palefroi, qu'on pansait dans la cour, s'est effarouché: il l'a écrasée en
courant, et il est allé se jeter dans le puits.
- Et! qui l'a effarouché, le cheval?
- C'est notre damoiseau, votre fils, qui est tombé à ses pieds du haut d'une fenêtre.
- Mon fils! grand Dieu! Où étaient donc sa bonne et sa mère? Est-il blessé?
- Oui, sire, il a été tué roide; et, quand on est venu l'apporter à madame, elle s'est
tellement saisie, qu'elle est tombée morte aussi sans parler.
- Coquin! au lieu de t'enfuir, que n'es-tu allé chercher du secours? Ou que ne
restais-tu au château?
- Il n'en est plus besoin, sire. Marotte, en gardant Madame, s'est endormie, une
lumière à mis le feu: et il n'en reste plus rien.
Ainsi le Comte perdait à la fois tout ce qui lui était cher; il se trouvait sans asile;
et, à entendre le butor, il n'y avait dans tout cela presque rien.’
(Les Fabliaux du Moyen-Age, colligés par Jacques Loyseau, 2me édition, revue et
augmentée, Paris, Plancy, 1854, pp. 241-243.)
Plagiaat? Zet het nonchalant op mijn rekening, lezer, en op die van het duiveltje
dat mij op dien vooroorlogschen, Gentschen namiddag inblies voor enkele franken
dit klein boekje te koopen. En wellicht is mijn ontdekking geen nieuwigheid en
schreef een-mij-onbekend-iemand over hetzelfde. Wellicht doe ik - even onbewust
- aan het gewraakte plagiaat?
Paul van Keymeulen.

Pour prendre date...
In het eerste nummer van het ‘Nieuw Vlaamsch Tijdschrift’ precies in onderhavige
rubriek ‘Zoek den Mensch’, heeft H.T. aan de hand van zeer eigenaardige gevallen
zich afgevraagd wat eigenlijk zekere ‘lijdzame expropriaties zijn die van nature uit
behooren tot de phenomenale wisselwerking van eenling en getal’.
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Men kan geen genoeg voorzorgen nemen ten einde zich het verwijt van ‘plagiaat’
niet op den hals te halen. Ook dan wanneer wij door ‘plagiaat’ niet zoozeer verstaan:
de specifieke letterdiefte van een ne-varietur, woordgetrouwe (zoo men van ‘trouw’
mag gewagen in dergelijke gevallen van onkieschheid!) weggekaapte tekst, zonder
eenige bronvermelding; maar wel: de ‘ontleening’ van een gedachte, een plan, een
litteraire methode...
Heden (12 September 1946) lees ik in Mon Faust, het laatste werk van Paul Valéry
(achevé d'imprimer le trente avril 1946), den volgenden passus:
Faust: Je veux faire... un livre:... il serait un mélange intime de mes vrais et de
mes faux souvenirs, de mes idées, de mes prévisions, d'hypothèses et de déductions
bien conduites, d'expériences imaginaires...
De lezer zal zich misschien herinneren dat, in de Inleiding tot ‘Mijn Woningen’
(N.V.T. 2 Mei 1946) ik het inzicht kond deed: ‘een thema te overwegen en te
behandelen waarbij de verbeelding gestadig de herinnering zoodanig verbuigt, dat
de lezer er geen moment uit wijs geraakt of hij met een roman of met “mémoires”
te doen heeft...: een ideale positie, daar ze tot niets verplicht en alles mogelijk maakt,
en niet het minst fantastische droomerijen op het conto der werkelijkheid te boeken
en werkelijke gebeurtenissen, moesten ze den lezer aanstoot geven, als onschuldige
kinderen eener speelsche verbeelding te laten excuseeren...’
Opdat men later niet van ‘phenomenale wisselwerking’ gewage, leek het mij wel
nuttig en wenschelijk even aan te stippen dat bedoelde bijdrage door mij geschreven
werd tusschen 4 en 10 Oktober 1945 en kort daarop ingezonden aan den directeur
van het ‘Nieuw Vlaamsch Tijdschrift’.
Het ligt natuurlijk niet in mijn bedoeling... de rollen om te keeren: Ik vergeet niet
dat Paul Valéry reeds overleden was op 19 Juli 1945...
R.B.

Gedenkteekens op de markt.
De oorlog heeft vele woningen vernield, hij heeft ook standbeelden en gedenkteekens
vernield, maar de verhouding van de vernielde standbeelden en gedenkteekens tot
de vernielde huizen, is waarlijk ontzettend. Op 187.575 woningen is slechts één
standbeeld als offer aan het oorlogsgeweld gevallen, - als offer aan het oorlogsgeweld
gevallen, als men zich zoo uitdrukken mag. Uit deze wanverhouding blijkt eens te
meer hoe aartsblind en dom het geweld is. Want indien op de 1000 gedenkteekens
die er in Europa te vinden zijn er 980 werden vernield en 20 onbeschadigd behouden,
en op 180.000 woningen er slechts één volkomen beschadigd, dan zou geen enkel
aesthetisch én ethisch of alleen aesthetisch en alleen ethisch voelend mensch een
jammerkreet slaken. Want het is bekend dat de duizenden standbeelden, van den
eenvoudigen infanterist tot den
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beroemdsten vorst te paard, die Europa's pleinen, squares en parken heeten te
versieren, op zeer enkele na, ontzettende leelijkheden zijn, veel erger nog dan de
bronzen en marmeren beeldjes waarmede de bourgeois zijn salon versiert.
Ontzettender nog dan de leelijkheid van die beelden is het feit, dat die zoogenaamde
eereteekens over het algemeen zijn opgericht na een wedstrijd onder de beste
beeldhouwers en architecten van het land, zoodat men niet alleen den maker van het
beeld gaat houden voor een artistiek mispunt, maar de gansche nationale
beeldhouwkunst ervan verdenkt niet zoo heel veel te beteekenen. Trouwens, in elke
stad kan men op de vingers tellen de gedenkteekens ter eere van beroemdheden
opgericht, die kunstwaarde hebben en eventueel bij een ramp of een oorlog gered
zouden verdienden te worden.
Indien wij ons tot Brussel beperken - de zegswijze indachtig: ab ano disce omned
- moeten we wel verklaren dat er van de paar honderd standbeelden en gedenkteekens
die er op de pleinen en squares te zien zijn, er niet meer dan 5 eenige artistieke
beteekenis hebben. En men mag het daarom hartgrondig betreuren dat in drie
Brusselsche wijken honderd en zooveel woningen door projectielen uit
bommenwerpers verwoest zijn geworden, terwijl geen enkel van die misselijke
monumenten geraakt werd. Zoo gaat het altijd in deze wereld, wie het verdient krijgt
het niet.
Het vraagstuk dat zich elders opdringt, n.l. te weten of men het monument, dat
zóó gelukkig niet meer bestaat, terug op zal richten, wordt dus wat Brussel betreft
niet gesteld. En voor zoover mij bekend, trouwens nergens in Vlaanderen. De
monumenten ter eere van de vliegers, van de Brabançonne, van Em. Hiel, van de
gesneuvelden 1914-18, van de infanterie, van de artillerie, van de gendarmerie, van
Gabrielle Petit, van Woeste, van enz., enz, staan daar gaaf, ongerept in hun banaliteit
en leelijkheid. Geen mogelijkheid dus te beslissen, dat zij niet opnieuw zullen worden
opgericht. Helaas, helaas, waar zijn mijn schepen, zuchtte Xerxes, naar het woord
van Sofokles, na den slag bij Salaminé. Een zelfde zucht kunnen we dus niet slaken
in verband met onze gedenkteekens. En ik neem het zoowel de Engelsche vliegers
als de Duitsche nazis kwalijk, dat zij ons niet het leedvermaak hebben gegund te
treuren om de vernieling van déze kunstschatten.
Zij hebben ons echter derwijze langdurige en vergeefsche discerties bespaard over
de vraag of we deze eerbiedwaardige, maar ontzettend leelijke gedenkwaardigheden
wederom uit den grond zouden doen rijzen. Er valt niet aan te twijfelen dat de zuiveren
van smaak het zouden moeten afleggen bij de omnipotentie van de smakeloozen, die
zich telkens en telkens beroepen op het historisch feit, op de samengegroeidheid van
monument en omgeving, op de aandoenlijke liefde van het volk voor het gedenkteeken
(Gabrielle Petit), op tal van kleine contingenties - waar het de eenvoudige schoonheid
beminnenden een gruwel is rekening meê te houden. Ook op architec-
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tonisch gebied wint de sjacheraar, de man der ethiek, bron van oneenigheid en strijd,
het steeds van den Eenzame, den man der Schoonheid, bron van elk waarachtig en
echt aardsch geluk. Om den socialen en economischen vooruitgang te dienen gooien
wij op de stadsvaalt al de verouderde principes en instituten, tot de bergen van
barmhartigheid toe, die ons door onze voorvaderen, die er groot nut hebben van
gehad, werden overgeleverd - en daarin doen we goed; maar wij houden, sommigen
onbewust, hardnekkig vast aan ethische standpunten, ons door de Heilige Kerk
opgedrongen - in sommige tijden niet zonder tortionnaire overtuigingsmiddelen - of,
in mildere periodes, ons als alleenzaligmakend voorgehouden. Ik houd het met het
heidensche Abbenae op welker markten en pleinen geen standbeelden prijkten - voor
zoover uit mijn studiejaren bekend - en waar de helden met metalen kronen werden
vereerd in de tempels der Goden of hoog geprezen in de zangen der godengelijke
dichters.
T.V.B.

Het geval Phemios, literair collaborateur.
De oudste, systematische zuiverings-reactie in de geschiedenis, waarvan een
gedetailleerd verslag bewaard bleef, is die welke door Odusseus werd ondernomen
bij zijn terugkeer te Ithaca. Van de vijftig dienstbare maagden waren een goed dozijn
die zich met de vrijers van Penelope hadden ingelaten. Odusseus geeft aan zijn zoon
bevel deze alkoofcollaborateurs met het zwaard ter dood te brengen. Hij komt van
verre (verder dan van Londen, inderdaad) en maakt kort spel met deze boelinnen van
den vijand, maar Telemachus heeft deze ‘zwarten’ bezig gezien dag aan dag en het
is hem niet genoeg ze te halsrechten. Zij moeten een smartelijken dood sterven. Hij
hangt ze op lijk lijsters, ‘ze spartelen nog even met de voeten, niet lang,’ zegt
Homeros. Gezuiverd.
Het interessantste geval, van literair standpunt, is dat van den zanger Phemios.
Deze man heeft heel wat op zijn kerfstok. Hij heeft de vrijers geamuseerd met zijn
zangen. Hij was bij hun braspartijen aanwezig en gaf zijn liederen ten beste. Waarom?
omdat hij Odusseus haatte? Neen, hij had het baantje noodig en de vrijers hebben
drukking uitgeoefend op hem. Zal Odusseus dezen amuseur dooden? Odusseus heeft
een zeker misprijzen voor dezen collaborateur en hij laat hem ongedeerd gaan. Maar,
den man, die wapens geleverd heeft aan den vijand, Melanthios, dien snijdt men den
neus, de ooren, de handen en de voeten af en zelfs de schaamdeelen, die men dan
aan de honden toewerpt.
Als men meer dan drie decennia de Odusseia tot zijn dagelijksche lectuur heeft
gemaakt, is het moeilijk deze les te ontwijken. Moet men de zangers zoo weinig
ernstig opnemen? Moet men ze terug het woord geven? Ik vroeg het mij af toen ik
uittreksels uit De Linie, het tijdschrift der Jesuieten in Nederland te lezen kreeg. Zij
bergen
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onder hun mantel een aantal pikzwarte heeren en laten die los op wie het hun belieft.
De heer A.K. (een volbloed N.S.B.'er) kreeg zoo de kans Jan Greshoff, die zich
tijdens den oorlog afsloofde voor de verbreiding der Nederlandsche literatuur in het
buitenland, hysterisch aan te vallen met scheldwoorden die gewoonlijk niet in een
‘deftig tijdschrift’ te vinden zijn. Ook uw dienaar kreeg een felle veeg uit de pan,
maar dat laat zich verstaan. Jaren geleden deed hij de dwaasheid een gebaar à la St.
Martinus te begaan ten voordeele van dit personage. Faites du bien à un vilain.
Een ketterjager ben ik niet. Ik weet al lang hoe het aandoet ‘gejaagd’ te worden,
maar ik begin te vermoeden dat zelfs Odusseus zich in zijn wijsheid wel eens kon
vergissen.
In Amerika heeft men de zaak beter opgelost. Ezra Pound, die ongetwijfeld de
belangrijkste figuur van de Amerikaansche experimenteele literatuur is geweest lange
jaren, werd in dienst van den Duce radiocomentator te Rome. Men heeft hem
gevangen genomen, naar Washington gebracht en op den vooravond van zijn proces
gek verklaard. Hij blijft opgesloten.
De Zeer Eerwaarde Dean Inge van Canterbury meent dat Goering en consoorten
genoeg hebben geboet sedert hun aanhouding en dat men deze sukkels maar moet
vrij laten. De 12 millioen dooden van het naziregiem moeten we maar vergeten. Inge
heeft den leeftijd van Shaw, hetgeen bewijst dat de tachtigers niet noodzakelijk
verstandig zijn maar G.B.S. bewijst toch ook dat ze niet noodzakelijk seniel moeten
zijn. De beweging voor de barmhartigheid is dus ingezet. Phemios moet er van
profiteeren, maar hoe? Zullen we hem de rubriek ‘Schelden en uitschelden’
toevertrouwen in het N.V.T. of zullen wij tegelijk verstandiger en wreeder zijn en
zeggen, zooals de redders van Washington dat hij gek is? Het woord is aan maarschalk
T.V.B.
M. Gij.

Gevaar.
Het wordt en zal van langsom meer gewoonte worden de vergissingen der epuratie
gevaarlijk te noemen voor den staat.
Ik geloof dat niet meer. In den tijd van Herman Van Den Reeck, Berten Vallaeys
en anderen noemden wij het vergieten van dit bloed ook gevaarlijk voor den staat
en het is totaal ongevaarlijk gebleken. Toen wij in 1941 werkelijk niet meer te eten
hadden, achtten wij het gevaarlijk voor den vijand het volk te laten honger lijden.
Het bloed van Herman Van Den Reeck ging slechts de vlaamschbewuste
intellectueelen, maar de honger ging iedereen aan. Hij moest dus gevaarlijk zijn. En
hij was het niet. Wat later werden massa's werklieden en bedienden gedeporteerd.
Dat moest gevaarlijk zijn. In de kampen moest revolutie ontstaan. Ze is niet ontstaan.
Ik geloof dat het volk gehoorzaamt, bukt en lijdt en dat men er mee doet wat men
wil zoolang het denkt dat de verdrukker sterk is.
Wij hebben tot in 1940 de Duitschers misprezen die zich lijdzaam

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

959
lieten knechten door de dictatuur, maar in 1940 versloeg de dictatuur Europa en
geheel Europa bukte en zweeg, nog wel voor een vreemde dictatuur, totdat het einde
September '40 onzeker werd dat zij het zou halen.
G.W.

Kiezen is verliezen.
Het leven heeft mij geleerd dat menschen van mijn slag zich niet boos moeten maken
wanneer hun schamper verweten wordt, dat zij subjctief en dus niet onpartijdig zijn.
Ik ben dan ook niet boos geworden toen, naar aanleiding van een bloemlezing door
mij samengesteld, een kriticus zich voor de duizendste keer opwond over mijn gebrek
aan objectiviteit. Maar toch lijkt het mij nuttig om dit vraagstuk eens nader onder
het oog te zien. Het komt mij namelijk voor, dat men ook te ver kan gaan in zijn
genegenheid, zèlfs voor een zoo edel begrip als de onzijdigheid.
Een bloemlezing eischt, als ik het wel heb, onherroepelijk een keuze. En ik zie
niet goed in hoe, met de beste wil van de wereld, een keuze objectief kan zijn. Keuze
toch is voorkeur. En wel de voorkeur van de man die kiest en niet die van zijn
buurman. Laten wij eens aannemen dat er, in de loop der tijden, in Nederland
honderdduizend lierdichten vervaardigd zijn en dat een uitgever u betaalt om er
daaruit honderd samen te lezen, dan volgt daaruit dat gij er negen en negentigduizend
en negen honderd zult moeten verwerpen. Een objectieve bloemlezing ontstaat alleen
wanneer men de honderdduizend gedichten op even groote vellen overtikt, er even
groote rollen van maakt, deze in een ton van indrukwekkende afmetingen door elkaar
husselt en er dan honderd laat uitpikken door een achterlijke weesjongen onder scherp
toezicht van twee doofstomme koddebeiers, die lezen noch schrijven kunnen.
Ik heb, om een cigarencentje te verdienen, tallooze bloemlezingen samengesteld
en steevast zijn er eenige kritici op de proppen gekomen om, al naar hun inborst
vriendelijk of hatelijk, mede te deelen dat zij een gansch andere keuze voorstaan.
Ik twijfel daar niet aan. Ik wist dat van te voren. Wanneer men tien personen met
een persoonlijkheid opdraagt om honderd gedichten uit te zoeken, komen ze alle met
een verschillende lijst voor den dag en in die lijsten weerspiegelt zich ieders
persoonlijkheid. Ik geloof niet dat er algemeen geldige maatstaven bestaan, volgens
welke men zou kunnen vaststellen, dat de eene keuze beter is dan de andere. De
beoordeelaar, prijst, onder het tiental, die keuze als de beste, welke het meest met
de zijne overeenstemt.
In het onderhavige geval ging het niet over dichtwerken, doch over proza en mijn
kriticus verweet mij dat ik proza van A. Roland Holst, M. Nijhoff en enkele anderen
opgenomen en daarvoor een schrijfster als Willy Corsari verwaarloosd had. Voor
deze kriticus beteekent objectiviteit dus, dat ik in mijn bloemlezing bijdragen, die ik
leelijk en onwaardig vind, had moeten opnemen in de plaats van
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al wat ik mooi, goed, aangenaam en vertegenwoordigend beschouw. Tegen deze
eisch is mijn soepelheid niet opgewassen. Of had ik wellicht, omderwille van
evenwicht en onpartijdigheid, naast ieder stuk dat ik bewonder, een stuk dat ik
verafschuw moeten plaatsen? Ook deze prijs wil ik voor de objectiviteit niet betalen.
Ik vrees deswegen dat ik nooit de koele heerlijkheden van de objectiviteit bereiken
zal. En ik vrees ook dat, zoo mij dat toch nog wonder boven wonder gelukte, ik er
mij niet thuis en niet op mijn gemak zou voelen.
De kriticus kan en mag van een bloemlezer die hij kritiseert, niet eischen, dat deze
laatste zijn geweten geweld aandoet en bijdragen opneemt, welke hij uit volle
overtuiging verwerpt. Hij heeft alleen het onmiskenbaar recht vast te stellen, dat en
in hoeverre de voor hem liggende keuze afwijkt van die, welke hijzelf gemaakt zou
hebben. En wanneer die kriticus dan niet al te bang is voor een ietwat subjectieve
beschouwingswijze, zou hij tot de slotsom kunnen komen, dat al wie ànders denkt,
gevoelt, geniet, en oordeelt als hij, een ongeneeslijke idioot is.
Paul Valéry verklaarde eens dat hij het gelijk-willen-hebben als het zekerst kenmerk
der domheid beschouwde.
J. Greshoff.

Lapnamendynastie.
Te Bl.-aan-zee, een stadje waar haast iedere ingezetene, van den eersten
garnaalvisscher tot den laatsten sonnettendichter zich in het bezit van een bij- of
lapnaam verheugt, leefde, een halve eeuw geleden, een burger van ietwat al te
demonstratieve vroomheid. Hij werd dan ook bijgenaamd: ‘De Paap’. Hij kreeg een
zoon welke consekwent: ‘Het Paapje’ zou heeten. Deze, op zijn beurt, verwekte een
telg, die zich, helaas, gedurende de jongste bezetting, door zijn uitdagende
duitschgezindheid zou onderscheiden. Door zijn medeburgers werd hij dan ook dra
als... ‘Von Papen’ gebrandmerkt!
R.B.

Kroostrijke gezinnen.
‘De speelzucht is een schoone zaak
En geeft de menschen veel vermaak.’

zou Woutertje Pieterse gedicht hebben... ‘Veel vermaak’ en aanzienlijke inkomsten
aan de uitbaters van deze menschelijke hartstocht... en ook aan den Staat; want aan
de roulettetafel zit bestendig één klant, die altijd wint en nooit verliest: de Fiscus...
Om den tempel der godin Fortuna te betreden moet men echter lid zijn van een
‘club privé’. Een misschien niet gedesinteresseerd voorstander der spelen noemde
deze instelling: ‘un prolongement de la famille’.
Te Bl. aan zee telde, dezen zomer, dergelijke ‘familie’ negentien duizend leden...
Voorwaar een kroostrijk gezin, waarnaast dit van koning Salomo haast
malthusianistisch lijkt!
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De nieuwe domper.
De uitgever A. Donker te Rotterdam zond mij een vlugschrift toe, dat naar ik hoop
niet bedoeld is als een voorbeeld van Nederlandsche drukkunst. Het geheel ziet er
sjofel uit en verraadt een gebrek zoowel aan vakkennis als goeden smaak. Het behelst
een ballade, welke, als men de mededeeling van den uitgever zou gelooven, ‘van
onbekende hand’ is. Maar niemand gelooft natuurlijk den uitgever. Toon en techniek
verraden onmiddellijk de hand van J.W.F. Werumeus Buning. Het gedicht is leelijk,
heel leelijk, doch dat doet in het verband niet ter zake.
Had de uitgever Donker echter willen protesteeren tegen het schrijfverbod in het
algemeen en tegen dat waardoor Buning getroffen werd in het bijzonder, dan stond
hem één weg open: de openbaarmaking van Buning's werk onder Buning's naam, en
dan af te wachten wat er gebeuren zou. En er zou niets gebeuren.
Het schrijfverbod is een uitvinding van de Domheid, die zich, zoo wil het mij
voorkomen, na den oorlog overal behagelijk gevoelt en zich zeer breed maakt.
Overigens gaat het, volgens mijn leekenverstand, lijnrecht in tegen de grondwettelijke
gewaarborgde vrijheid van drukpers. Het is mogelijk dat sluwe rechtsgeleerden daar
wel iets op weten te vinden, maar dat kan nooit anders zijn dan een formeele
oplossing. Het schrijfverbod is voor mij, buitenstaander, een der meest kenmerkende
nawerkingen van oorlogsverdwazing, welke een algeheele vervalsching van waarden
ten gevolge heeft.
Landverraad, verstandhouding, heulen en handeldrijven met den vijand vormen
misdrijven en behooren, zoo zij bewezen kunnen worden, als misdrijven gestraft te
worden, dus al naar den aard van het geval en de omstandigheden, met de kogel, met
eenzame opsluiting of met geldboeten. Fantaisiestraffen, opgelegd door
fantaisie-rechtbanken, passen niet, nu niet en nooit, in een ordelijke samenleving,
die zich bovendien nog democratisch noemt.
Verder vermag ik met den besten wil ter wereld niet in te zien, dat de beoefening
der schoone letteren in verband staat met eenigen vorm van misdadigheid. Gedichten
zijn autonome verschijnselen, welke hun ontstaan danken aan een dichter, doch
verder los van hun schepper een eigen leven leiden. Die dichter kan een deftig
landedelman, een strandjutter of een straatroover zijn, hij kan Graaf de Vigny heeten
of Villon of Verlaine; wàt hij al in de wereld moge uitspoken en misdoen, kan nooit,
mag nooit den allergeringsten invloed uitoefenen op de waardebepaling van zijn
gedichten, noch op de vrijheid die te drukken en te verspreiden. Wanneer de
potsierlijke Mussert nu eens enkele prachtige gedichten geschreven had, zou zijn
wangedrag, gevolgd door zijn terechtstelling, de pracht van die gedichten in geen
enkel opzicht kunnen schaden en het zou dom en onrechtvaardig zijn die schoonheid,
door een publicatieverbod, onbereikbaar voor het Nederlandsche volk te maken. En
nu vraag ik: wanneer een groot dichter nu eens niet beschuldigd werd van
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misdadige, ongepaste of ongewenschte handelingen gedurende een vijandelijke
bezetting, doch van een ernstig vermogensdelict of een zedenmisdrijf, zou men dan
daarin ook redenen voor een ‘schrijfverbod’ ontdekken? En zoo niet, waarom dan
uitsluitend wanneer er van verstandhouding met den vijand sprake is?
Ik geloof zeker, dat men op den verkeerden weg is.
Van tweeën één: de heer Buning heeft het een of ander op zijn kerfstok, hij moet
dan op een behoorlijke wijze berecht en, zoo de rechtbank hem schuldig bevindt,
gestraft worden; - of men vindt geen steekhoudende bewijzen en argumenten, welke
tegen hem pleiten en in dat geval moet hij als onschuldig beschouwd en met rust
gelaten worden.
Ik weet niets van Buning's handelingen in de bezettingsjaren en ik spreek mij er
dus niet over uit. Ik zeg alleen dat een publicatieverbod tegen den geest en de vrijheid
van drukpers indruischt, onredelijk, onzedelijk en bovenal belachelijk is.
Het eenige wat verboden behoorde te worden is het publiceeren, door een dichter
van beteekenis, van zulke slechte verzen als deze ‘Ballade van de Dingen die niet
overgaan’.
J. Greshoff.

Mijn pijnboom.
Ik ken - mij dunkt sinds jaren, al is onze sympathie van zeer recenten datum - een
pracht van een pijnboom. Op den uitsprong van een rots staat hij, ietwat afgezonderd
van zijn honderden soortgenooten, aan den voet van een Alpenreus wiens
plomp-driehoekige spits tot hoog in het blauw reikt.
Over hoeveel stormwinden heeft mijn pijnboom al niet getriomfeerd! Vorst en
sneeuw hebben hem evenmin geschonden: fiks houdt hij zich daar. Solide. Ietwat
stoer.
Gisteren regende het, zooals het alleen in de bergen 's zomers stortregenen kan:
een wolkbreuk, met gerommel van donder alom, en verre bliksemschichten. Na al
dat geweld heb ik, in een frisch gewasschen avondlucht van 't reinste paarlemoer,
mijn oude kennis teruggevonden, deerlijk toegetakeld met neerhangende takken,
lammenadig druipende naalden: een beeld van weedom dat ik niet aan kon zien.
Maar vandaag in de ochtendzon, staat hij weer pal, zijn aard getrouw: kaarsrecht.
Sereen symbool van den Weerstand, wil hij blijkbaar de bui vergeten die over hem
is heengegaan, hem momenteel zijn kop heeft doen buigen en zijn armen doen hangen.
Dag Zwitsersche pijnboom, dag broer!
J.K.

De dichter ontmaskerd...
Als tegenvoeter van den romancier, deze ‘vuige en berekende lijkenschenner’ staat
de dichter, de vertegenwoordiger van een lijdzame, sentimenteele variëteit van het
menschenras. Zoo caracteriseert
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Van Aken, den doorsnee-dichter van Vlaanderen en zoo kon hij met een gerust
geweten den doorsnee-dichter caracteriseeren: een individu dat op een bepaald
oogenblik door de muze bij de haren of de ooren getrokken, voor zijn schrijftafel
gesleurd, vulpen in de hand gestopt en gedwongen wordt te pennen op diktaat, zonder
kritiek, zonder weerspanningheid, lijdzaam als een volleerd automaat.
Er zijn echter in dit overbevolkt dichterskamp overloopers. Herreman bv. laat zich
niet zonder verzet ‘des muses tepel’ toereiken. Neen, de dichter van Het Helder
Gelaat bekijkt haar met kritische blikken, proeft, ontleedt het vocht dat hem
aangeboden wordt, en wil zelf den vorm kiezen waarin het hem wordt opgediend.
Dit is, volgens Van Aken steeds, de culinair-critische methode. De Herremansiaansche
Eros heeft dus benevens zijn gewone toebehoorigheden ook een maag, een fijne,
fragiele maag weliswaar, maar toch een maag.
Er zijn echter, waarde Van Aken, andere overloopers bv. Herwig Hensen die meer
nog dan Herreman op rationalistische wijze afreageert en wiens methode we gerust
de ‘mathematische’ kunnen noemen.
En verder dan het cynische anti-sentimentaliteit-wapen van een Elsschot en een
Minne, de formeel ‘onpersoonlijke’ afreacties van een Decorte (merk de afwisseling
van ernst en leute in Germinal), verder nog andere categorieën vertegenwoordigd
door Gilliams, Jonckheere, Gijsen en andere. De eerste Vlaamsche dichters zijn dus
overloopers. Tant pis. Het zijn nog wel geen lijkenschenners maar peut s'en faut.
Een Minne komt zeker in aanmerking. En zonder overdrijving mag ik concludeeren
dat Van Aken de grenzen te streng heeft afgebakend, te zeer heeft veralgemeend en
geen rekening heeft gehouden met de overgangsgebieden waar zeer aanlokkelijke
sirenen zingen. Wie zal mij zeggen waar de dichter eindigt en de romancier begint?
Ik geloof dat niemand mij zal kunnen overtuigen, want de incubatie-theorie van
Lampo is - hoewel ook te streng geformuleerd - even goed op den dichter als op den
romancier toepasselijk. Spreekt Eluard niet van la poésie ininterrompue?
Beslist, een romancier heeft meer gelegenheid dan een dichter om de bevindingen
van alle dag in zijn roman in te schakelen. De critiek bij hem, het schiften en
berekenen is meer noodig dan bij een dichter. Maar deze laatste kent ze ook. Slechts
de kleinsten durven aan de heiligheid van de eerste worp niet roeren en houden voor
heiligschennis het verwerken van hun producten. Een dichter die bekent slechts
zelden zijn gedichten te herwerken, maakt op mij een verdachten indruk. Wil een
gedicht volledig menschelijk zijn, dan dient het de uitkomst te zijn van de
wisselwerking tusschen gevoel en rede, van evenwicht tusschen vorm en inhoud. Is
het louter gevoel, het is te sentimenteel, te vrouwelijk. Is het louter rede, het is te
strak, te rationeel, te mathematisch, te geestelijk. Mist het vorm, het gaat mank en
mist het inhoud, het klinkt hol. Zoo dan hoeft de
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dichter ook te wikken en te kiezen, zijn woorden, rijmen en rhythmen af te wegen
op een goudsmederschaal. Doch waar het er in een gedicht soms op een woord, zelfs
op de plaats van het woord aankomt, dan heeft de romancier vele mogelijkheden en
kansen om zich te herpakken. De dichter schiet maar eens: roos of niet. De romancier
is een mitrailleur: zijn kansen zijn grooter, oneindig grooter. Daarentegen moet zijn
wapen verder dragen dan dit der dichters, al beginnen deze zich reeds op langere
afstanden te oefenn. Ik denk hierbij aan de verhalende gedichten, die m.i. tegen de
essentie van de poëzie ingaan. Maar dit is een andere geschiedenis...
Paul van Keymeulen.

Rodin.
Juist als ik mij voorgenomen heb 's anderendaags naar het musée Rodin te gaan,
draait de kino der Cité Universitaire te Parijs een niet aangekondigd nevenfilmpje
over hem. Het heeft lang niet de allure van den Michel Angelo-film, maar indien het
beter, het kon ook veel slechter zijn. Eénmaal geeft de commentator een artistieke
belijdenis van Rodin, die, zooals alle echte kunstenaars veel en gaarne en met eenvoud
en duidelijkheid over zijn vak sprak. Het is het eenige citaat van Rodin dat ik
genoteerd heb. Vijftien jaar geleden, toen ik nog niets opschreef, heb ik dàt
opgeschreven: ‘Est faux en art tout ce qui ment, tout ce qui se cambre ou se cabre’.
Van dag tot dag heb ik sindsdien op die woorden gekauwd. Soms kwam het mij in
een soort ontzetting voor dat zij den weg wijzen naar de mediocriteit. Er is zeer veel
moed noodig om de artistiekerigheid geheel af te leggen, maar telkens wanneer het
hard valt ga men Rodin zien om de zekerheid terug te winnen dat een groot hartstocht
de radicale verzaking van elke mooidoenerij niet vreezen moet.
G.W.

Rodin en Balzac.
Nietzsche zegt ergens dat hij in zijn leven enkele genieën gekend heeft en dat het
allemaal bescheiden en hard werkende menschen waren. In het Rodin-filmpje zag
ik er onverwacht twee te gelijk: Rodin moeizaam zoekend naar zijn Balzac-figuur
en zijn voorstudies heelemaal niet stukslaand of verbergend om den schijn te wekken
dat het groote werk uit een plotse ingeving der goden was ontstaan. En Balzac die
nacht en dag geschreven heeft, niet eens om een comédie humaine tot stand te brengen,
maar om zijn failliet te betalen en geld genoeg te verdienen om een nieuwe zaak op
te zetten.
G.W.

Walschap als fin de saison
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Op het einde van het schooljaar werd er veel voorgelezen in de klas, als afscheid aan
het werk en prelude tot het verlof. Mijn tienjarige ventjes schenen ten slotte de
cowboy- en rooversgeschiedenissen zoo vervelend te vinden, dat ik besloot - tegen
alle pedagogische en psychologische recepten in - een innovatie door te voeren als
test.
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Ik schreef op het bord: Gerard Walschap, toonde zijn foto en vertelde dat hij te
Londerzeel geboren werd. Ik zegde dat zijn verhalen, op eenige kortere na, alleen
door groote menschen konden begrepen worden, maar dat hij speciaal voor de
kinderen Zotje Petotje en Gansje Kwak geschreven had. Mijn snaken schenen hem
echter nog niet het minste crediet te verleenen.
Zoodra ik echter Peutrus uit Volk begon te lezen: Peutrus, dien heb ik eens op den
toren zien kruipen, langs buiten, twee en vijftig meters hoog, schoven se dichter bij.
Daar lagen er lijk aandachtige honden met hun kin op den lessenaar. Of met hun kop
tusschen hun handen en hun twee ellebogen op de bank. Eén kwam naast mij op de
trede zitten en begon te weenen, wanneer Peut uit de gevangenis een brief naar huis
schreef.
Den volgenden dag bracht een jongen Zotje Petotje mee en ik begon er uit voor
te lezen. Maar allen vonden ze Peutrus veel schooner. Alleen de minder snuggere
knaapjes verkozen Zotje, omdat ze het beter verstonden. Maar de massa verkoos iets
lijk Peutrus. Dan heb ik maar naar de stem van het volk geluisterd en eenige
fragmenten uit Teugels' Gust ten beste gegeven. Dien morgen zouden ze wel nà het
belsignaal willen blijven hebben. En ze zegden: ‘Pertang een schoon boekske, een
heel schoon, nogal wat schooner dan al die ander.’
Bewijst die revolutionnaire test, dat er geen kinderen meer zijn? Of eerder dat
Walschap voor iederen leeftijd en bijna voor elk verstand geschreven heeft?
Decadentie van de jeugd of universaliteit van het genie? In alle geval, de ventjes
vroegen achteraf of ze dat portret van Walschap op het kaftje nog eens mochten
bekijken... En kinderen spelen nog niet zoo gemakkelijk comedie.
Frans De Bruyn.

De dood komt maar eens
Voorjaar '45. Er vallen minder V-bommen. Nu bovendien de lente in de lucht hangt,
houd ik het niet langer in den kelder uit en ga weer boven slapen. Maar als het
zwellend gebrom van een naderende V-1 me wekt, kan ik het niet helpen dat het hart
me tot in de keel klopt terwijl ik roerloos lig te luisteren hoe de motor stil valt en het
tuig zijn duikvlucht inzet.
Ik vraag me af wanneer ik me nu eindelijk zal kunnen bevrijden van dien dierlijken
angst voor den dood. We moeten ons wennen aan zijn moderne methoden. Dat is
alles, want dood is dood. Met mijn gedachten bij hem die in zijn voortdurende
aanwezigheid een deel van ons bestaan is geworden, slaap ik ten slotte in.
Ik droom: Ik kijk door de openstaande deur in de andere plaats en zie hem staan.
Hij draagt een zwarten mantel en breedgeranden, zwarten hoed. Er gaat een groot
gevoel van ernst en rust van hem uit. Het is de dood; hij kijkt me even aan en gaat
dan verder. Als ik 's anderdaags naar mijn werk rijd, moet ik aan dien droom terug-
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denken. Het lijkt wel een voorteeken, zeg ik tot mezelf; 't is alsof de dood aan mij
zal voorbij gaan zonder me te treffen.
Ik werk als scheepsschilder aan een transportschip dat een eind buiten de stad aan
den stroom gemeerd ligt. De morgen is mistig. Dan hebben de vliegende bommen
meer kans om door het spervuur te geraken. Af en toe boort er een met verwijderd
gebrom door de grijze stilte van den mist.
Onder het werk hooren wij er een naderen, ditmaal in onze richting. De motor valt
echter stil op behoorlijken afstand. Ik luister enkele seconden; de ontploffing blijft
uit. Vreemd, denk ik en wil juist weer aan den arbeid gaan als opeens de mist boven
ons zoevend openscheurt. Het geluid wordt een gierend loeien dat zwelt tot tastbare
ontzetting. De lucht splijt. Het schip davert en hangt vol rook en waterstof: de bom
is vlakbij in den stroom geslagen. Bij het plots bewustzijn dat het mijn beurt nog niet
is lijkt het me of ik hem door de openstaande deur in de andere kajuit zie staan. Hij
draagt een zwarten mantel en een breedgeranden, zwarten hoed. Hij kijkt me even
aan en gaat dan verder alsof hij me zeggen wil: ik kom immers niet vóór mijn tijd.
Lode De Groof.

Teirlinck.
Teirlinck is en blijft m.i. de sterkste figuur uit het Vlaamsche proza, omdat hij onder
de ouderen misschien de eenige is, die uit intuïtie weet, dat de ware kunstenaar zich
in ieder werk moet vernieuwen. En in tegenstelling met een paar van de meest
eminente vertegenwoordigers uit de generatie, die op de zijne volgt, is hij nooit een
epigoon van zichzelf geworden. Maar juist hierdoor wordt hij vaak het slachtoffer
(een goedlachs slachtoffer, veronderstel ik, dat maling heeft aan wat de schoolmeesters
van hem denken), van sommige critici, die hem een koorddanser of een geniaal
grappenmaker noemen en alleen persoonlijkheid ontwaren als een schrijver zichzelf
gedurende vijftig jaren op dezelfde manier napraat. De sympathie van de jongeren
voor Teirlinck is opvallend. En misschien hoort hij inderdaad wel het meest bij hen
thuis. Want net als van hen, kan men van hem nog alles verwachten, in tegenstelling
met auteurs, die twintig jaar na hem kwamen, maar sinds hun tweede of hun derde
werk litterair dood zijn.
H.L.

Erratum.
In het artikel van Herman Teirlinck over Stijn Streuvels (nr 7 van het N.V.T., blz.
714, lijn 28) stond een zinstorende drukfout: ‘totale eeuwigheid’. Men gelieve te
lezen: ‘totale eenzelvigheid’.
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In België is het N.V.T. verkrijgbaar:
AALST: Teurckens, Vrijheidstraat, 35; St-Théresia, Kapellestraat, 13; Noens,
H. Hartlaan, 10.
AARSCHOT: Vandenbroeck, Leuvenschestraat, 61.
ANTWERPEN: Branding, Paardenmarkt, 90; De Pue, Lange Beeldekensstr.,
36; Groote Boekhandel, Huidevettersstr., 46; De Magneet, Plantijn-Moretuslei,
7; L. Opdebeeck, Provinciestr., 42; Rembrandt, Korte Nieuwstr., 46; De Sikkel,
Lamorinièrestraat, 115 Standaard, Huidevettersstr., 59; Veritas, Huidevettersstr.,
21; Moderne Boekhandel, Lange Pothoekstr., 25; De Pioen, Kerkstr., 6; Het
Pennoen, Carnotstraat, 82; Nederlandsche Boekhandel, St-Jacobsmarkt, 50; De
Sleutel, Plantijn-Moretuslei, 20; Pantheon, Gretrystr., 8; Potvlieghe, Leopoldstr.,
23; De Backer, Groenplaats; Crion, Ste-Kathelijnevest, 55; Karweeltje, Lange
Beeldekensstr., 46; Van Issenhove, Van Straelensr., 8; Wouters, Lange Leemstr.,
88; Roxy, Meir, 101; De Nederlandsche Pers, Jezusstr., 56; De Vroe, Isabellalei,
61; Het Eekhoorntje. Hemelstr., 35; Groenen, Volhardingstr., 58.
BERCHEM: De Zonnebloem, Statiestr., 60; De Pioen, Groote Steenweg.
BOOM: De Wit, Blauwstr., 28; Van Dievoort, Blauwstr., 12.
BRUGGE: Brugsche Boekhandel, J. De Meester-Dyverstr., 2; Luc. De Beyghere,
Groote Markt, 12; Editions du Cygne, Nieuwe Gentweg, 3a; Unicium,
Vlamingstraat, 7; Rouseau, Langestr., 25; Centrale Boekhandel, Breydelstr., 2.
BRUSSEL: Agence et Messageries de la Presse, rue du Persil, 14; Du Monde
Entier, rue du Grand Hospice, 3a; Gudrun, Em. Jacqmainlaan, 98; Office
Internationale de Librairie, rue Hôtel des Monnaies; Standaard, Em.
Jacqmainlaan, 121; Meddens, Galerie du Roi; Vereenigde Boekhandel., Groote
Markt, 24-25; Van der Linden, rue des Grands Carmes, 17; Office de Publicité,
rue Neuve.
DEURNE: De Pioen, Turnhoutschebaan, 36.
DEINZE: Caccecilia, Tolpoortstraat, 101.
DENDERMONDE: Van Geertryen, Dijkstraat, 5.
DIEST: De Greve, Scholenstraat, 6.
EEKLOO: Rud. Schautet-Van Vooren, Statiestraat, 22.
GEERAARDSBERGEN: Alburo, Oudenaardschestraat, 18.
GENT: Claeys-Verheuger, Volderstr., 6; Artes, St-Niklaasstr., 28; Dubeulle,
Mageleinstraat, 26; Het Pennoen, Dampoortstr., 85; Rombaut, Kouter; De
Verzamelaar, Kraanlei, 2; De Vlam, St-Pietersnieuwstr.; Standaard, Lange
Kruisstr., 62.
HASSELT: Limburgsch Persagentschap, St-Jozefstraat.
HERENTALS: Van Geel, Markt, 7.
KORTRIJK: Centrale Boekhandel, Doornikstr., 42; Vermaert, Lange Steenstr.,
28.
LEUVEN: Vanderveken, Parijsstr., 54; Van der Veken, Tienschestr., 69.
LIER: De Nethe, Antwerpschestr., 11; De Winter, Leopoldstr., 21.
LOKEREN: Rombaut, Kerkstraat.
MECHELEN: Beiaard, Ouden Bruul; Salvator, Kathelijnestr., 13; De
Rijck-Leemans.
MEENEN: Van der Steen, Rijselstraat, 45.
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MERKSEM: 't Galjoen, Fr. de l'Arbrelaan, 3
OOSTENDE: Internationale Boekhandel, Vaartstraat.
ROESELARE: Roeland, Ooststraat, 17.
ST-NIKLAAS: Waasche Boekhandel, L. Vrouwstraat, 6.
TEMSCHE: Michiels, Pastoor Boelstraat, 28.
TIELT: Van Landegem, Yperstraat, 1.
TIENEN: Oversteyns, Leuvenschestraat, 41.
TURNHOUT: Pelikaan, Otterstraat, 68; Waterschoot, Gasthuisstraat, 36.
VILVOORDE: De Rielder, Nolet de Brauwerstr., 11a; Michiels,
Leuvenschestraat, 176.
WILLEBROEK: Pintens.
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In Nederland is het N.V.T. verkrijgbaar:
AMERSFOORT: G.G. Veenendaal, Langestraat, 33; G.A. de Weille & Zn.,
Arnhemscheweg, 5.
AMSTERDAM: N.V. De Arbeiderspers, Hekelveld, 15; Balkema, O.Z.
Voorburgwal, 249; C. Boonacker, P.C. Hooftstraat, 57; ‘De Brug’,
Koninginneweg, 137; Van Heteren, Rokin, 153; Lankamp & Brinkman,
Spiegelgracht, 19; N.V. Moderne Boekhandel. Leidschestraat, 74 en 78;
Boekhandel Pegasus, Leidschestraat, 25; N.V. van Rossum, Beethovenstraat,
33; N.V. Scheltema & Holkema, Rokin, 76; Gebr. Schroeder & Dupont,
Keizersgracht, 516; c.v. Swets & Zeitlinger, Keizersgracht, 471; N.V. Urbi et
Orbi, Rokin, 130.
APELDOORN: Dixon, Hoofdstraat, 170.
ARNHEM: D. Brouwer & Zoon, Bakkerstraat, 17; N.V. Hijman, Stenfert Kroese
& v.d. Zande, Groote Oord, 15; R. Israël, Bakkerstraat, 67.
BERGEN N.H.: Eerste Bergensche Boekhandel, Oude Prinsweg, 11.
BERGEN OP ZOOM: Fa. P. Harte, Lievevrouwenstraat, 46-48.
BREDA: c.v. W. Bergmans, Ginnekenweg, 66; Verzendhuis ‘Ella’, Nieuwe
Ginnekenstraat, 9.
BUSSUM: N.V. Bussumsche Boekhandel, Vlietlaan, 68.
DEVENTER: Charles Dixon, Korte Bisschopstr.. 28; P. de Lange, Lge
Bisschopstr., 41.
ENSCHEDE: W.G. Witkam, Gronauschestraat, 14a.
's-GRAVENHAGE: N.V. Boekencentrum, Anna Pawlownastraat, 21; L.J.C.
Boucher, Noordeinde, 39a; E.D. Couvée, van Hoytemastraat, 66-68! N.V. M.
Dijkhoffz, Plaats, 27; N.V. vh. W.J. van Hoogstraten, Noordeinde, 98; A. Koens,
Bankastraat, 10; N.V. Mart. Nijhoff, Lange Voorhout, 9; Oriental Bookshop,
Noordeinde, 115a; J.B. van Seters, Bezuidenhoutscheweg, 81a; W.P. van
Stockum & Zoon, Buitenhof, 36; M.C. Verwijs, Prinsengracht, 2.
GRONINGEN: N.V. De Arbeiderspers, Zwanestraat, 14.
HAARLEM: H. Coebergh, Ged. Oudegracht, 74; N.V. De Erven Loosjes, Groote
Houtstraat, 100; Fa. H. de Vries, Jacobijnestraat, 3.
's-HERTOGENBOSCH: Adr. Heinen, Kerkstraat, 27.
HILVERSUM: Harkema, Havenstraat, 107; N.V. Hilversumsche Boekhandel
vh. J.W. Ebert, 's-Gravelandscheweg, 46a.
LEIDEN: N.V. De Arbeiderspers, Steenstraat, 12; Fa. C. van Beijen en van
Rooy, Nieuwsteeg, 27; Burgersdijk & Niermans, Nieuwsteeg, 1; J. Ginsberg,
Kort Rapenburg, 17.
LOCHEM: Schepers, Bierstraat, 34.
MIDDELBURG: van Benthem en Jutting, Dam, 2.
NIJMEGEN: Fa. J.J. Berkhout, Pater Brugmanstraat, 18.
ROTTERDAM: van Buul's Boekhandel, Goudschesingel, 503; N.V. Hector &
Bazendijk, Jongkindstraat, 10; W.J. van Hengel, Coolsingel, c5; N.V. Kramers
& Boymans, Mauritsweg, 43; J.A. van Leeuwen, Bergsingel, 237.
UTRECHT: N.V. vh. J.G. Broese, Nachtegaalstraat, 20; H. de Vroede, Trans,
6.
TILBURG: c.v. W. Bergmans, Markt, 35.
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VOORBURG: ‘De Voorburgsche Boekhandel’, vh. H.E.G. Ruijs, Heerenstraat,
124.
WINSCHOTEN: P. Raman, Torenstraat, 8.
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Keuninksken
De eerste werkman dien Dominiek van Dam in de fabriek ontmoette, vroeg hem:
- Zeg, manneken, wat kom-de gij hier doen?
Hij antwoordde:
- Werken. Ik ben gisteren door den directeur aangenomen.
- Zoo, gij werken... En wien zoekt ge?
- Den meestergast, hij moet me zeggen wat ik te doen heb.
- En hoe oud zijt ge?
- Achttien jaar. Maar, zeg het maar. Ik zie er jonger uit. Maar ben ik klein, ik ben
sterk. En kan werken...
- Hewel, Keuninksken, ginder staat de meestergast. Ga er naartoe. Hij zal blij zijn
met zoo'n kloeken man. Adjuus...
- Keuninksken, zei Dominiek tot zich zelf... Ze zullen zien of ik niet sterk ben, of
ik niet werken kan als de beste. Hij was inderdaad klein van gestalte, als de kleine
vogel die koningsken heet, bij een kip of een ooievaar. De meestergast bekeek hem
met spottende oogen.
- Zoo, manneken, kunt ge werken? Hoe oud zijt ge wel?
- Achttien jaar, m'nheer, maar werken kan ik als de beste.
- En wat kunt ge zoo wel?
- Al wat ge wilt.
- Stout gesproken! We zullen 't zien. Ge zijt gij de neef
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van Dominiek den stoker, - wel?
- Ja ik, zijn petekind.
- Goed zoo; hij wordt al stillekens oud. Ge zult hem bijstaan. Kent ge den weg?
- Ja ik...
- Ga dan. Hij zal u wel zeggen wat ge te doen hebt. Adjuus...
- Adjuus, Keuninksken, lachte luidop de meestergast, allez, ga nu maar!...
‘Keuninksken’ riep de arbeider uit de verte.
Dominiek ging heen naar zijn oom toe. Keuninksken was hij nu, naar den kleinste
der vogels - en Keuninksken zou hij blijven, hoe de jaren verliepen, zijn leven lang.
Ondanks zijn breede schouders, zijn gespierde armen, zijn vuisten die waren gelijk
mokers, zijn beenen waarop hij stond als op stalen pijlers.
- Peter, zei de oude Dominiek, 't is goed. Ge kunt me helpen. Maar aan de fornuizen
komt ge niet aan. Die bedien ik zelf. Ge kunt gij de kolen aanvoeren, den grond
kuischen en de machines schoon maken, maar het koper poets ik zelf op. Ge moogt
beginnen.
Gedurende langen tijd deed Keuninksken dat werk: met den kortewagen kolen uit
het kolenkot aanvoeren tot vóór de fornuizen, de sintels opladen en op den tas stapelen,
den vuilen vloer borstelen, het zwarte stof van de machines vegen; en om de maand
de ketels binnenin reinigen van de kalkaankleefsels. Hij was klein en rank en kon
dus gemakkelijk door het gat, met hamer en beitel. De oude Dominiek schoot de
kolen in den gapenden muil van de fornuizen, bekeek en bestudeerde de beide
manometers, regelde de kracht van de vlam in den oven; trok, op de gezette tijden,
aan de ketting van de stoomfluit, opdat het schelle geloei de arbeiders in de fabriek
zou waarschuwen dat de schoftijd was aangebroken of beëindigd; of dat het paste
op den weg haast te maken om op tijd op de fabriek aan te komen. Dat alles deed de
oude Dominiek zelf, gelijk hij het sedert jaren had gedaan. Dat waren de blijken van
zijn superioriteit.
- Houd gij er uw pooten van af, Keuninksken, zei de oude. Als ik dood ben, moogt
gij het doen. Als 't God belieft. Maar vóór dien tijd, de pooten thuis, dat zeg ik.
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Keuninksken vond dit venzelfsprekend goed. Hij bepaalde er zich dan ook toe,
geregeld uit de kolenloods tout venant en gaillettes aan te brengen, de sintels weg te
voeren tot op de groote baan om er putten te vullen, en als hij niet wist welk stuk
van de machines met de poetsvod te bewerken, bleef hij uren lang op de berrie van
zijn kortewagen zitten, zijn grijze pijp in den mond, kijkend, met zijn vinnige oogjes,
naar wat de oude deed. En na korten tijd had hij het beet: hoe de oude, naar vereischt
was, kolengruis opschoot of kolenkorrels; en dit zoo handig deed dat de kolen zich
gelijkelijk van de breede schop over den ganschen brandenden oven verspreidden.
En hoe hij telkens weêr een van de lange stangen, lange koterhaken, hanteerde, met
een lap over den handpalm tegen de hitte, om het vuur van sintels en slakken te
zuiveren. En hoe hij den manometer nooit uit het oog verloor, maar de kracht van
de vlam regelde naar het wisselend beweeg van den wijzer... Keuninksken had spoedig
den indruk: ‘ik kan dat ook’. En in den grond dacht hij zelfs: ‘ik doe het beter dan
de oude’...
Maar langzamerhand bleef hij al meer en meer buiten, vooral wanneer hij, in den
zomer, met bloot bovenlijf, sintels vèr over de baan of ergens over kleine veldwegen
voerde naar een put, een groef of een gracht die gevuld moest worden. Hij ontmoette
dikwijls Sidnie, de dochter van zijn buurvrouw op den Buizemont, en die hij sinds
zijn eerste kinderjaren kende, met wie hij zelfs had gespeeld; en die nu in de fabriek
werkte: zij voerde er wagentjes karton naar de weide, waar ze in de zon droogden,
en in den tusschentijd hielp ze de keukenmeid van Madam, en deed boodschappen
in de winkels ginder op de groote baan. Als Keuningske ze ontmoette, ging hij een
tijdje op de berrie van zijn kortewagen ziten, altijd de korte pijp in den mond, en
bleef Sidnie in haar volle lengte naast hem staan, den korf aan den arm. Onbewust
bekeek ze voortdurend de naakte schouders, en later de gespierde armen en de
krachtige borst met een heel dun net blonde haartjes. Eens zelfs, de zon bloeide in
de eindeloos blauwe lucht, gleed haar open hand over zijn oliezoeten schouder, over
't sleutelbeen, haast machinaal, waarom? En ze schoot in een schamperen lach, zei
dan, verward: e...e...ja... wat is uw vel zacht, Keuninksken, percies
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spek. En weêr een lachje, dat verlegen klonk. En plots was Sidnie weg geloopen.
Met een geweldigen snok had hij de berrie van zijn kortewagen vastgegrepen, was
hij haar achterna gegaan, zoo snel als zijn voeten gaan konden, want hij dorst niet te
loopen; hij had haar wat te vragen, hij had haar wat te zeggen - maar wat? En, schoon
hij slechts snel stapte, was het hem of hij geweldig liep, haar achterna liep, maar hij
haalde ze niet meer in. Hij zag ze, een groot beeld van een vrouw, verdwijnen in de
keuken van het woonhuis, tusschen de twee geweldige vleugels van de fabriek, ten
einde van de werf.
's Avonds, nadat hij zich aan de waterkraan van de stokerij had gewasschen, kolengruis kleefde hem overal op gezicht en bovenlijf, wat had hij vandaag gezweet
-, met bizondere zorg gewasschen, bleef hij t'einde van den Molenweg op Sidnie
wachten, waar de weg de groote heirbaan kruist. En ze liepen samen naar huis toe,
boven op de Buizemont, met hun tweeën te zamen over de heerlijke lanen van het
Buizemontbosch. Ze zeiden weinig of niets: Keuningsken vroeg niet wat hij had
willen vragen en niet wist wat het was; en Sidnie zei niet, waarom zij met haar
handpalm over zijn blooten schouder had gewreven, want ze wist het niet, ten anderen.
Maar die ronde zoele schouder was zoo zoet als olie, als honig, als vet spek. En na
acht dagen gingen ze zij aan zij naar de fabriek, in de eerste ochtenduren; en keerden
ze elken avond samen naar huis terug, ook wanneer de dagen begonnen te korten en
de duisternis reeds inviel als zij 't Buizemontbosch bereikten. Eens, 't was al donker,
maar de zon had den heelen dag geschenen, en zoel was nog de lucht, zoel met frische
vleugjes avondlucht, had Keuningsken haar om het middel gegrepen, haar die een
kop grooter was dan hij, en met zijn krachtigen arm meêgetroond iets dieper het
bosch in, waar tusschen hoogstammige beuken en zware eiken 't kreupelhout dicht
wast. Er kwam trouwens nooit een mensch in het Buizemontbosch, behalve, des
Zondags, een enkele wandelaar met zijn kinderen uit de stad. Maar Keuninksken
kende het bosch in alle deelen en ook het leven in het bosch. Het was zijn domein.
Hij ving er de vogels, schoot er de wilde duiven en, volgens het seizoen, de lijsters
en de voorbijtrekkende eenden, en de sneppen bij den water-
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plas; hij schoot er, in elk seizoen, de konijnen en de hazen en al, een enkelen keer,
een verdoolde reebok. Van dien eersten keer af nam hij wel eens meer Sidnie met
hem meê naar een duistere plek van het bosch. Na een paar jaar, in den vroegen
Winter, bouwde hij, op de meest eenzame vlek, onder een honderdjarigen eik, een
hutje uit planken en takken en plaatste er een kacheltje: nu en dan kwam hij het 's
ochtends aansteken opdat het hutje 's avonds warm zou zijn. In een hoek lag over
den grond een hoop droog eikenloof uitgespreid... Zoo ging het leven zijn gang.
Op een morgen zei hem de oude:
- Peter, ik ben moe. Ik word zeker oud. Ik moet mijn krachten sparen. Schiet gij
voortaan de kolen in. Ik heb het nu al vijf en veertig jaar gedaan. Kom, ik zal 't u
toonen...
Hij greep de zware breede schop, stak ze in den kolentas, maar bleef gebogen een
tijd, kon zich niet meer rechten, zoo'n pijn in de leên... Oei, oei, zuchtte hij.
- Neen, 't gaat niet, doe 't maar zelf, Dominiek. Probeer...
Langzaam kwam hij van her recht, de handpalmen tegen de lenden aangedrukt.
Hij dacht spijtig: ik heb te lang gewacht om 't hem te leeren. Hoe loopt het nu af.
Maar Keuninksken had met een fel gebaar de breede schop gegrepen, stak ze diep
in den tas en schoot de kolen tot het diepste van het fornuis waar zij zich gelijkelijk
verspreidden als koornzaad over den akker. Met drie schoppen was de oven tot den
voorsten rand voorzien en sloeg overal de vlam weêr op, met een gelijke hitte.
De oude stond er op te kijken als op een ongelooflijk wonder. Er was niets op af
te dingen. Hij deed het perfekt.
- Waar hebt ge dat geleerd, Dominiek? vroeg hij. Zijn stem aarzelde van ontroering.
- Maar van u, van u alleen, Peter. Alleen van u te zien doen.
- Heb ik het u dan geleerd? meende de oude. U dat dan toch geleerd?
Hij mompelde 't haast met zijn ouden mond, te midden van zijn korten stoppelbaard,
dien hij elken dag 's avonds
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vóór hij vertrok, met bruin zeep waschte in een emmer koud water. Het water was
telkens zwart van een laag kolengruis en zwartdooraderde vlekjes vet. De oude goot
dan den emmer over den tas kolengruis...
Wanneer hij nu kolen aanvoerde of sintels wegvoerde bleef Keuninksken nooit
meer lang op de baan, te meer dat de oude thans den heelen dag op de berrie van de
kortewagen bleef zitten, zijn korte pijp te midden van den stoppelbaard, de oogen
voortdurend gericht op de naald van den manometer. Trouwens, veel had Keuninksken
niet meer aan Sidnie te zeggen, ze kenden nu malkander - en van dien zomerochtend
af, een Zondag, toen Sidnie naakt, gansch naakt, het jonge veulen uithaalde, en
rondliep tusschen de dichte heesters rondom de hut; en hij haar eerst had nagekeken
en dan achtervolgd in een dolle vaart en vastgegrepen en gedwongen had neêr te
liggen in het bedauwde malsche gras - van dien dag af dan. Ze kwamen thans 's
ochtends te zamen op de fabriek en keerden 's avonds samen naar huis toe, zij aan
zij.
Eens zei de oude:
- Dominiek, mijn oogen zijn versleten. Ze zijn door de vlam verbrand. Vijf en
veertig jaar lang. Ik zie tenauwernood den wijzer op den manometer. Ik zie een zwarte
streep, maar geen cijfer meer. Hoe staat hij?
- Op vier, Peter.
- Goed. Onder vier, gaillettes, niet waar; boven vier, gruis.
- Dat doe ik, Peter. Vrees niet.
- Als ge vijf zoudt naderen, brult de noodfluit. En dan...
- Geen vrees, Peter; ik let er op; dat zal niet gebeuren. Dat is toch ook nooit met
u gebeurd.
- Nooit, Dominiek, nooit!
Hij zei het zelfzeker, trotsch. Hij stond eerst onder den manometer. Toen ging hij
zich gerust, en zeker van zijn Petekind, voor goed neerzetten op de berrie van den
kortewagen. Zijn pijp smaakte zooals nooit. Een gleufje overvloedig speeksel
kronkelde in de duisternis van zijn stoppelbaard. Na enkele maanden bleef hij op
een morgen thuis. Drie dagen later was hij dood. Keuninksken bleef alleen. Uit zijn
woning bracht hij een van zijn blinde botvinken mee en hing de kleine muit aan een
spijker aan de deurpost van de
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stokerij; tegen 's nachts hing hij de muit aan den binnenkant van den stijl. En als hij
nu op de berrie van den kortewagen zat keek hij af en toe naar den manometer, maar
toch langer naar de botvink, en hoe zij telkens eten en drank en een stuk suiker noodig
had en hoe ze zong uit volle keel, den zonnigen dag door. En vaak ging Sidnie op
boodschappen voorbij, en Keuninksken zag niet, hoe ze voorbij liep, naar hem keek,
en later niet meer naar hem keek. Ja, zoo ging het leven door...
Toen die Duitsche soldaten op de werf van de fabriek opdoken, herkende Keuninksken
onmiddellijk den Duitschen monteur die, drie jaar geleden, de nieuwe continu had
gemonteerd en in gang gestoken. En die den dag vóór Paschen, na één nacht waarop
zij zonder rust hadden doorgewerkt, met zijn helpers naar Duitschland was
teruggekeerd. Hij stond aan het hoofd van de bende: hij was ruw en barsch. De
directeur moest op staanden voet weg, verhuizen waar hij wilde, maar alles, mobilair
en levensmiddelen achterlaten. Hij zelf, met twee man, nam zijn intrek in de woning.
De anderen sliepen in de garage, op bedden uit de stad aangevoerd. Keuninksken
bleef nu thuis. Hij zou nooit meer terug keeren. Maar Sidnie liep nog een paar keer,
in die twee weken, naar de fabriek. Machines had men opgebroken en al de stukken
in een hoek van de werf opgestapeld, in regen en zon. Nieuwe machines waren
aangekomen, door al die mannen op een parlavit gemonteerd... De wagons van den
spoorweg werden tot aan den voet van den talu aan den straatweg, aan welks overzijde
de fabriek stond, gevoerd en door een gat in de haag, kwamen 't nieuwe alaam en de
stukken van de machines direct ter bestemming aan. Niets werd nog per camion op
het station afgehaald. Ploegen van het oude personeel, door den Duitsch opgevorderd,
deden het werk. Na veertien dagen was alles klaar.
Op een morgen, pas was de zon aan den hemel gerezen, stonden die Duitscher
met twee man, hun geweer in beide handen, vóór de deur van Keuninksken. Al zijn
vinken waren aan het kwinkeleeren. Zij waren blind, zij tierden om het meest. Het
was of niets buiten hun zang bestond.
Keuninksken kwam voor. ‘Mit’ zei de Duitscher, en deed
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een teeken met den wijsvinger in de richting van de stad en de fabriek. ‘Kom, mit’,
- sebiet, voegde hij er aan toe, in het Vlaamsch. Sebiet. Hij lachte luid op. Maar
Keuninksken schudde het hoofd van neen. Hij mompelde ‘neen ik’, maar de Duitscher
riep ‘Sebiet. Verstehen?’ De twee man keerden hun geweer met de kolf in de lucht.
Ze keken naar de botvinken die kwinkeleerden in de vele kleine muiten, vast aan
spijkers in den gevel, boven het venster. ‘Verstanden? Mit, mit.’ Hij balde de vuist.
Keuninksken zag dat die vuist hem bij den arm ging grijpen. Wat zouden die kolven
doen? Waar op nêer komen. Zijn kop, de vinken? Juist liep Sidnie voorbij, een
Duitscher achter zich. Ze liep in haar volle lengte en lachte schamper als ze voorbij
kwam. ‘Mit, mit, brulde de feldwebel. Ich sage mit.’ Keuninksken voelde 't: hij moest
toegeven. Hij gaf toe. Zooals hij was, met broek en hemd, en zonder zijn muts, liet
hij alles achter en volgde de drie man. Hij leek gewillig nu; hij kookte inwendig van
razernij. Wat willen ze van mij? Hij wist het: voor hen stoken, stoken voor den
Duitsch. Maar wat moesten ze echter van Sidnie hebben? Dat kon hij zoo niet raden.
De vraag ging weg, ze kwam terug. Hij maalde er over. Nijdig, vol van een razernij
zonder doel, zonder stoffelijke reden. Waarom Sidnie? Wat met Sidnie?... Die
smeerlappen!...
Er was heel wat veranderd in de fabriek. Duitsche soldaten liepen her en der in de
ruime gebouwen, te midden van vroegere arbeiders. Oude machines lagen uit elkaêr
gerukt op een kant van de werf in weêr en wind en van de nieuwe contenu was niets
meer over: andere, splinternieuwe machines waren overal in de plaats van de oude
gekomen. In de stokerij was wat vuur in de ovens, een lichte vlam die groen uitsloeg,
maar stoom werd er niet door verwekt, de manometer stond op een en half. Een
Duitsche soldaat bleef bij Keuninksken staan en beduidde hem dat hij de vlam
aanwakkeren zou. Keuninksken schudde het hoofd van medelijden. Hij wist wat hij
kon! De eerzucht greep hem aan. Hij opende den oven, koterde met den langen staak,
schoot kalm kolen in, zooals het moest. Zooals de oude Dominiek dat deed. En hij
na hem - en niemand anders. En na één uur steeg de manometer tot vier: stoom vulde
de ketels. Het enorme vliegwiel, ginder te midden van de fabriek, half
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onder den grond, ging opnieuw aan het draaien; overal gingen de riemen en de wielen
aan den gang. Een blij rumoer van mechanische drijfkracht zweefde door de fabriek...
Plots kwam de Duitscher dien hij kende in de stokerij, een breede glimlach op zijn
bakkes, de oogen glommen van genoegen, dat was te zien; en hij klopte Keuninksken
op den schouder en schreeuwde hem woorden in het oor, die deze niet verstond.
Maar hij greep hem bij de hand en schudde die hartelijk. Het bloed van Keuninksken
stond plotseling stil; hij voelde zich kil worden, alsof ijs in zijn bloed vloeide. Hij
was te wege ineen te kruipen van razende ontzetting. Maar hij dacht: de smeerlappen.
Hij rechtte zich, sloeg den oven open, greep het lange pookijzer en begon als een
razende te rakelen in de vlammende kolenlaag zoodat wel de helft van de roode
vuurlaag terecht kwam in de asscheput, onder de fornuis. De wijzer op de manometer
kroop langzaam naar 3 terug en dan naar 2. Maar plots stond weêr een Duitscher
naast hem, gewapend. Keuninksken schoot gaillettes in, met volle schoppen. De
vlammen laaiden weêr hoog en de temperatuur steeg.
Keuninksken ging naar buiten. Hij had versche lucht noodig. Hij kon het anders
niet meer uithouden. En het moest lukken: juist kwam Sidnie voorbij; hij keek vol
verbazing uit zijn oogen. Ze duwde een wagentje over de werf naar de fabriek toe!
En Keuninksken merkte toen hoe een Decauville-spoor over de werf was gelegd,
van aan het gat in de haag van den spoorweg... en, zich omkeerend, zag hij door de
staken van het hekken, ginder een kraan, een hooge krachtige kraan die schepels erts
uit de wagons in de laagte van den talud overhevelde in de Decauville-wagentjes op
den straatweg. De Duitscher is tot alles in staat. Keuninksken bekeek Sidnie: ze leek
te lachen bij dit nieuwe werk, ze liep achter het wagentje dat al van zelf liep. Ze
verdween in de groote poort van de fabriek. En zoo ging weêr het leven zijn gang,
dag aan dag.
Keuninksken bracht weêr een blinde botvink meê, hing de kleine muit aan de
deurstijl, buiten in de frissche lucht. Misschien zou Sidnie, als zij voorbij ging, naar
den vogel opkijken, die dan wel zou tierelieren. Maar Sidnie keek haast nooit om.
Ze kwamen nog samen naar de fabriek, maar
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meestal was Sidnie niet te zien als hij zich terug naar huis zou begeven. Ze kwam
veelal later in den avond, en nu en dan eens in den nacht zijn huis voorbij, zonder
stil te staan, zonder goe'n avond te wenschen als weleer. En nooit kon hij haar nog
meêtrekken naar het hutje in het Buizemontbosch... En wanneer ze, op de werf,
voorbijreed, ze stond nu soms heel recht in haar volle lengte op het wagentje dat toch
van zelf liep, wendde ze nooit de oogen naar de stokerij, hoe de vink ook kwinkeleerde
in de zonnigheid van den zomerdag...
Op een laten avond vergezelde een man, en de zware stap wees uit dat het een
Duitscher was, Sidnie naar haar woning. Een tijdje daarna vernam Keuninksken zijn
stap op de heirbaan, wanneer hij terugkeerde. Hij was nu altijd alleen in de stokerij.
Alleen met de kwetterende botvink. Op een dag was de pressie in den ketel te groot
en een van de buizen sprong, het kokende water vloog als een fontein in de lucht.
Keuninksken liet de alarmfluit gillen. De machinerieën werden stil gelegd - en heel
het gedoe op de fabriek. De Duitschers kwamen kijken. Neen, rechangebuizen had
men niet; het gat soldeeren, was het eenige middel. Uren gingen er aan: het gansche
bedrijf stond te wachten. Riemen sprongen elders kapot en dra mankeerden leeren
lanières om ze te herstellen; vaak liepen waterbakken leêg, onverklaarbaar. Ook op
de manometer spookte 't. Nu eens stond de wijzer te hoog en stiet de alarmfluit haar
waarschuwing scherp in de blauwe lucht, dan weêr stond hij zoo laag dat de wielen
langzaam gingen draaien, bij gebrek aan stoom. De nieuwe kolen deugen niet, zei
Keuninksken. Ik kan er niet aan doen.
Een avond wachtte Keuninksken Sidnie op aan de hekkenpoort. Hij wou toch
eindelijk weten, hoe de vork in den steel zat. Hij had er genoeg van. En hij zou ze
binnen trekken in zijn eigen huis, bij al zijn vinken en sijsjes - het moest er toch eens
van komen. Ook van trouwen. Maar Sidnie kwam niet. Toen de avond was ingevallen,
meende hij haar binnen te zien gaan in het woonhuis van den directeur, waar thans
de Duitscher woonde dien hij kende. Hij bleef lang lanterfanten op den weg nabij de
fabriek. Tot het al diep nacht werd. Niemand kwam nog uit het woonhuis. De eerste
verdieping werd helder verlicht... Keuninksken trok een-
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zaam naar huis. Hij kookte over van woestheid. Zijn sterke vuisten balden zich tot
mokers in zijn broekzak. Hij liep voorovergebogen, looppas. Verdomd, verdomd.
Hij bleef 's anderdaags uitkijken naar Sidnie: zij kwam niet buitenshuis. Een ander
vrouw duwde het Decauville-wagentje. Later in den morgen kwam ze echter uit het
woonhuis te voorschijn, een korf aan den arm, op boodschappen, kwam tegen den
middag terug en verscheen niet meer buiten. Ook niet toen de nacht weer inviel - de
duistere kille nacht. En weêr werd een kamer op de eerste verdieping een gat helder
licht in de diepe donkerheid allentom. Keuninksken voelde het geweld van de
eenzaamheid. Hij liep Het Huis van Commercie, op de kruising met de heirbaan
binnen. Vier goede bekenden zaten in een hoek, elk vóór een borrel. ‘Zoo,
Keuninksken’, zei er een, met onverschillige stem. Keuninksken antwoordde niet,
bleef staan bij den toog. Jenever. Nog een glas. ‘Kom bij ons zitten, Keuninksken,’
zei dezelfde onverschillige stem. ‘Alleen is toch maar alleen...’ En met de kameraden
dronk Keuninksken nog ettelijke glaasjes jenever. Dronken keerde hij naar huis: een
ontzettende hoop vervulde hem, hart, nieren, bloed. Welke hoop? Hij wist het niet,
niemand wist het...
Elken avond liep nu Keuninksken het Huis van Commercie binnen: telkens zaten
er al zijn vrienden. En weldra staken ze de koppen dicht bijeen en fezelden onder
elkaêr. Een onder hen was een oud-rijkswachter sedert jaren op pensioen, een andere
arbeider in een steengroeve in den omtrek, reeds in de Walen... Op een avond zei
Keuninksken: komt morgenavond in mijn hut in het Buizemontbosch. Daar kunnen
we vrij spreken. Niemand komt er ooit voorbij...
‘Ik kan dynamiet meebrengen, zooveel als ik wil,’ zei de arbeider in de Waalsche
steengroeve. Er ligt er heel wat verdoken in een schacht van de groef en ik weet waar.
Stop hem intusschen onder den voet van den eik daar, meende Keuninksken. En ik
breng uit de fabriek ijzeren vaten meê, zei hij nog, er zijn er genoeg. Hij schoot in
een luiden lach, krewellig. En ik maak dan het instrumentje, besloot de
oud-rijkswachter. Ik zorg voor de wiek en de rest. Hij sprak schamper. Het was een
bitter groepje. In eenieders hart
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woelde nijd of haat. Als een verterende vlam. Elke lach sloot met een nijpen van de
tanden, zoodat de kaken plotseling pijn deden, of er een slag was op neêrgekomen,
met scherpe steken. Ze gingen telkens uiteen, laat in den nacht, in de ontzettende
eenzaamheid van den nacht.
Een nacht, bijzonder donker, geen ster, geen maan, vloog het station in de lucht.
Vele goederenwagens werden vernield, het seinhuis was met den grond gelijk
gemaakt. Rails lagen krom over den grond, staken recht in de lucht. Het was één
vernieling. Onbruikbaar was het station. Na twee dagen werd ook het werk in de
fabriek noodgedwongen stilgelgd: geen treinen kwamen aan met het noodige erts.
Maar een duizend Duitsche soldaten kwamen aan, werkten dag en nacht. Drie weken
later liepen weer goederentreinen binnen, stapsgewijze. Keuninksken kreeg order
terug te komen. Hij kwam met zijn blinde botvink in een kleine muit.
Aan den oud-rijkswachter zei hij, op zekeren avond in de hut: ‘Laat me eens zien,
hoe ge dat doet?’ En hij keek scherp toe. Nu wist hij het. Even goed als de
rijkswachter. In zijn knapzak bracht hij nu telkens en telkens materiaal meê. Maar
de makkers verhuisden. Voorzichtig. Men kan nooit weten. Keuninksken had nooit
aan Sidnie gedacht - en of ze niet kon verklikken. Maar de oud-rijkswachter mompelde
eens van die hoer, die nu madam speelde, met dien grooten Duitscher, een feldwebel,
stelde hij vast. Keuninksken's bloed keerde in een geut om. Het werd alles kil in hem.
De dynamiet lieten ze begraven aan den voet van den ouden eik. De bergplaats leek
een konijnenpijp. Keuninksken zorgde er voor: sporen van konijnen waren steeds
zichtbaar in de opening van het hol, in het zachte zand.
Een avond klom Keuninksken in de kruin van de acacia, die op de werf van de
fabriek groeide, vlak bij de haag, rechtover het woonhuis. De boom stond in vollen
bloei, de gele bloesems geurden. De lucht was nochtans frisch; en oneindig blauw
de koepel van den hemel, vol gouden sterren. Keuninksken keek. Hij wist wel wat
hij zien zou. Niettemin popelde zijn hart, klopte het onzinnig in zijn borst... Hij keek
dus vol angsten zijn oogen uit. Vol angsten naar de kamer op de eerste verdieping.
Plots ging het licht aan. Het was de slaapkamer van mijnheer en madam. En nu staat
ze
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daar, te midden van de plaats, Sidnie, en kleedt zich uit. Ze kleedt zich langzaam uit.
Het hemd ook, over den kop. Ze verdwijnt even. Ze komt terug, naakt, naakt van
kop tot teen. Ze gaat zitten op den rand van het bed, naast de lamp op de nachttafel.
Haar naakt lijf, in het schijnsel van het licht, bloeit als op dien ochtend dat ze rondliep
tusschen de struiken in het bosch, rond de hut, waar hij nu alleen nog komt. Verlaten,
verraden. Een donkere massa voor het licht in de kamer. Het venster wordt één
donkerheid. Weêr volop licht. De Duitscher ontkleedt zich. Keuninksken glijdt
plotseling langs den stam van de acacia naar beneên: de ruige bast kneust zijn
gespannen knieën. Hij komt op den grond terecht, de beenen in een plooi. Hij wil
loopen, weg van hier; maar de wondeplek schroeit. Schroeit geweldig. Hij mankt
zoo waar. Hij sukkelt nu over de werf, naar het hekken toe. De wachthond gromt,
volgt op enkele stappen afstand; gromt nog eens zonder doel. De nacht is diep.
Keuninksken bereikt toch den straatweg. Hij loopt enkele passen; hij voelt weêr de
pijn, gaat stap voor stap, krom; hij vervolgt eindelijk, gejaagd, zijn verren weg. En
bereikt eindelijk Het Huis van Commercie. Zijn vrienden zitten er in hun hoekje, de
koppen dicht bijeen.
De rails waar de spoorweg zich in twee richtingen splitst vliegen in de lucht, uit
elkaêr gerukt. Er liggen overal stukken van ijzeren staven en van dwarshout. En een
geweldige put. Het spoor is onbruikbaar. Geen trein kan nog door. 't Zal vele dagen
duren. Een bom ontploft in het goederenstation. Totaal vernield met al wat er in
geborgen was: kisten levensmiddelen die waren aangekomen, kisten gestolen goederen
en waren, gereed om weggevoerd te worden. Naar 't vaderland. De smeerlappen. Op
een morgen ligt, in honderd stukken, aan den voet van den talud de kraan die uit de
wagons het erts en het alaam in de Decauville-wagentjes overhevelde. Een gat in de
haag; en verder de leêgte.
Sidnie komt nu en dan uit het woonhuis, een korf aan den arm, op boodschappen.
Nu voor dien Duitsch. Het valt Keuninksken op dat zij bij het voorbij gaan, naar de
stokerij kijkt. Maar hij is vastberaden. Hij zal niet omkijken. Eens dat hij op de werf
zijn botvink in de muit verzorgde, keerde hij haar zelfs den rug toe. En floot den
vogel een leutig
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vooisken voor. Het valt Keuninksken ook op dat er wel heel wat Duitsche soldaten
in het Buizemontbosch rondkuieren. Eens stonden er twee in de buurt van de hut; ze
keken er naar, en gingen dan langzaam weêr weg. Ze hadden zware revolvers aan
hun riem. In het Huis van Commercie kwamen onbekende klanten. Nu eens een man
alléén, maar die bleef niet lang. Soms met hun tweeén, die hadden altijd heel wat te
vertellen, in het begin aan den toog, daarna gezeten aan een tafel. De vrienden, in
hun hoekje, keken den oud-rijkswachter aan: zijn gezicht lag dan meteen in een
straffe plooi, de kaakbeenderen tegen elkaêr geprest - en hij zweeg. Het was doodstil
in den hoek.
- Laten wij een kaartje leggen,’ besloot den tweeden avond de oude rijkswachter.
‘Baas, de kaarten!’
Ze speelden kaart en gingen heen. Nu elken avond.
- 't Doet niet,’ zei de oude rijkswachter, ‘er is geen haast bij. We kunnen wachten.
Uitstel is geen afstel...’
Op een avond liep Sidnie zijn huis voorbij. Het was volle maan. De weg lag klaar
als in vollen dag. En de lucht was, hoe frisch de avond opkwam, nog warm van de
hitte van de zon. Sidnie bleef staan, kwam tot de voordeur, sprak met de blinde
botvinken in de muiten aan den gevel, met het sijsje, waarvan de kleine kooi op de
vensterbank stond. Ze ging weêr weg, zonder in de kamer te kijken. Twee Duitsche
soldaten kuierden, op kleinen afstand, achter haar aan. Een anderen keer sprak ze
ook de vogels toe, die dol kwinkeleerden: het was een Zondag, nog vroeg in den
avond, een late zonnestraal gleed als goud over den witgekalkten gevel. Zijn
koestering verrukte de blinde vogels.
Ze sprak de vogels aan bij hun naam. Ze zei: pietje, pietje tegen het sijsken dat
vroolijk kwetterde. Ze trok uit een lederen handtasch, iets nieuws, een geschenk
zeker, brokjes suiker en stak ze tusschen de tralies. Ze keek inmiddels door 't venster,
geniepig. Keuninksken stond in den duisteren hoek van de kamer. Hij kookte van
razernij. Misschien komt ze zien of ik thuis ben, en wat ik doe, dacht hij. Verrekt dat
wijf. Wacht maar. Maar onder zijn wraaklust voelde hij een scherpe pijn: hij was
haar kwijt. Hij was haar kwijt die zijn gedachten vulde - hij wist het toen niet, maar
nu - die in zijn hart heerschte; die hij uit zijn hoofd niet zetten
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kon. Hij zou ze willen grijpen, haar de beide armen grijpen in zijn woeste vuisten en
neersmakken op den grond... naakt, naakt, als dien keer, dien ochtend in het gras
rond de hut, naakt als in de kamer met dien Duitsch...
Keuninksken was te wege de deur open te stooten, en op dat wijf los te gaan met
gebalde vuist - toen Sidnie plots zelf wegliep, terug naar de fabriek, met een
zonderling gegichel, dat achter haar klonk als geknetter. Er kwam een krop in de
keel van Keuninksken; een trilling doorliep den vouw van zijn armen; hij dronk een
volle kruik water. Het onverzettelijke van het noodlot hing over hem als de mist over
een koe op de weî...
De baas van Het Huis van Commercie zei dat hij Keuninksken had zien voorbij
gaan met een knapzak op den rug, dat hij niet opkeek, de oogen naar de kasseisteenen
gericht, en zelfs niet had opgekeken als hij hem had toegeroepen; alleen iets had
gegrommeld lijk adieu. En voort had gestapt, gebogen, naar den grond, hardnekkig,
zonder omkijken. Het was vreemd.
Keuninksken kwam, halverwege den weg tusschen de herberg en de fabriek,
Virginie tegen, de rosse Virginie, die den laatsten tijd het Decauville-wagentje had
voortgeduwd. Ze hield hem tegen. Hij scheen niet te luisteren, maar ze zei het hem
toch. ‘Hawel, Keuninksken, wat mag er wel zijn gebeurd? Ze hebben gisteravond
kermis gevierd, zulle. En hoe? In de eetkamer van mijnheer en madam. De luchters
brandden, hoe zeggen ze dat, met giorno. Kermis men kan niet meer, man! Eerst aan
tafel, dan champagne, de tafel stond vol glazen en flesschen; en de muziek ging 'ne
gang, 't een na 't ander, zonder ophouden. Men kon alles zien van op straat. Geen
enkele gordijn. Leute, Keuninksken. Wat zouden ze wel gevierd hebben? 't Is een
schande. En 't leste: ik heb het gezien! Ik was met Annemie, ge kent ze wel, die van
de bleekerij. Wat hebben we gezien? Al meteens, het ammelaken weg met alles wat
op tafel stond. En plotseling op de naakte tafel onder de brandende luchters, een
vrouw zoo naakt als een hand, die danste en de Duitschers daarrond aan 't lachen,
Keuninksken, aan 't lachen en in de handen aan 't klappen dat het klonk tot op de
straat, en aan 't brullen, Keuninksken. We zijn weggeloopen. We hadden schrik
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gekregen. Wilde beesten... en wie die vrouw was: Sidnie, Keuninksken.’
Hij wist het dat het Sidnie was. Daarom was ze zeker van morgen met zijn vogels
komen spreken; versche lucht; misschien al berouw, berouw om al die smerigheid.
Maar dat gegichel, als ze wegliep. 't Doet er niet toe: het noodlot is het noodlot.
Dominiek voerde kalm met den kortewagen, de kolen aan: alleen braisettes. Voor
de rest liet hij zich op de werf niet meer zien, hoe Sidnie ook een paar keer voorbij
de open poort der stokerij slenterde en naar binnen keek. Keuninksken zag het niet,
maar hij wist het. ‘Ze zou wel willen weten of ik het al heb gehoord,’ dacht hij na,
koel en scherp. Onverzettelijk. Omstreeks elf uur stond hij van de berrie van den
kortewagen op, lei zijn pijp op de vensterbank, en begon zijn twee ovens te verzorgen
als nooit te voren. Hij pookte met de lange ijzers, de kleine gloeiende kooltjes vielen
bij honderden in de grijze asch onder het diep fornuis; hij schoot voortdurend versche
braisettes bij volle schoppen, in den laaienden gloed. De vlammen vlogen over de
diepe ruimte, die één roode gloed geleek. Het water kookte hoorbaar in de ketels, de
stoom suizelde in de buizen. De wijzer op de manometer steeg voortdurend met een
stijve hardnekkigheid. Hij liep al boven vier. Keuninksken keek er niet naar. Het kon
hem nu niet meer schelen.
De fluit huilde: middag, schoftijd. De arbeiders, mannen en vrouwen, liepen over
de werf in groepjes, de eenen huiswaarts, de anderen naar de herbergjes in de buurt,
de volle eetzak in de hand, met de kommetjes. Er bleef weinig volk in de fabriek.
In het woonhuis was integendeel het bedrijf in vollen gang. Sidnie in het centrum.
En de Duitscher dien hij kende. Keuninksken keek nu eindelijk eens naar den
manometer. De wijzer was al een eind boven vier. Het was ongehoord heet in de
stokerij: het bloote bovenlijf van Keuninksken blonk van het vochte zweet, druppels
rolden over zijn blinkende borst met de gezengde haartjes; de spieren van zijn armen
zwollen als ronde bollen. Hij was een en al besliste bedrijvigheid, energie tot den
dood.
De alarmfluit gilde plots in de blauwe, oneindig blauwe
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lucht, een zure scheur in de milde zomeratmosfeer. Keuninksken grinnikte. Hij opende
de poorten van de twee ovens - twee muilen van vuur spalkten naar de ruimte toe.
Kalm haakte hij de kleine muit van de deurpost los. De blinde vogel tierde en tierde
van zomerleute. Keuninksken gooide met een ruk de kooi in den gapenden muil van
vuur. Een geknetter als van een noot, die kraakt. Niets meer... Hij opende zijn knapzak,
haalde er twee voorwerpen uit, rond als bommen. Legde ze beide zorgvuldig op de
breede schop, en of het brokjes kolen waren, schoot ze diep in de gele vlammen, die
in de diepte dansten.
Een geweldige ontploffing. Een zwaar gedonder. Stukken ijzer vlogen de ruimte
in, vielen overal in de gebuurte terug. Het kokend water spoog in de lucht, vloeide
overal als een bergvloed tot in de vlammen der fornuizen, die ploften en weêr ploften.
Een mist van heeten damp hing over het gansche spel. De scheidsmuur tusschen
stokerij en woonhuis kantelde om, dekte het lijk van Keuninksken op den tas kolen,
de borst ingedrukt door den stoot van de deur van het fornuis, losgerukt door den
geweldigen luchtdruk. Overal wankelden, de heele fabriek door, de muren, en stortten
ineen over de machines; de daken vlogen stuk, gebinten en pannen kwamen verspreid
naar beneên. Gruis en stof stegen als grauwe wolken de lucht in. Het woonhuis lag
in puin: een hooge stapel steen, mortel, hout, pannen, kromme ijzeren staven.
Daaronder lagen de lijken.
Het was of een moessom de streek had vernield. Doch het uitspansel bleef blauw,
effen blauw, tot in de verre oneindigheid.
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.
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De groote vrees
O groote Vrees nimmer genoeg te kunnen weten
van wat aan schoons niet meer en nóg verborgen ligt;
het hart te zijn verscheurd, den geest te zijn gespleten
van 't hunkren naar het eeuwig wijkend vergezicht.
O groote Vrees zich nooit genoeg te kunnen meten
met rhythme en rijm, met klank en beeld van het gedicht;
duivel en god zijn en den mensch in zich vergeten,
het brood, de vrouw verzaken om één sprankel licht.
O groote Vrees nooit diep genoeg te kunnen delven,
nooit hoog genoeg te kunnen stijgen naar de zon,
zijn hoofd te pletter vliegen tegen de gewelven,
het ruischen hooren, maar nooit stooten óp de bron.
O groote Vrees nimmer genoeg te kunnen geven,
opdat een glimlach sieren zou dit moeilijk leven.
MARCEL COOLE.
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Picasso
Ik moet nu voor elkeen gesloten zijn,
wie mij verlangt en zoekt zal mij niet vinden,
men zal slechts over eeuwen weer ontbinden
wat ik vandaag vermeng met eigen pijn
en hard begrip dat geen begrijpen vraagt.
'k Zal blijven zingen maar uw taal niet spreken,
mijn kleuren zullen zijn als donkre kreken
waarin de felste zwemmer zich niet waagt,
al bloeien paradijselijke bloemen
bij trossen aan den bonten overkant.
Men zal steeds huiverend mijn naam vernoemen,
men zal mij uitstooten en mij verdoemen,
terwijl ik, jong achter mijn oude hand,
zal glimlachen gelijk een lenteland.
MARCEL COOLE.
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Het huis bij den stroom
Gij zijt het huis nabij den stroom, met uitzicht op de reede,
omschaduwd door de laatste zon, bij avondkoelen wind.
Weer kom ik in uw zacht gebroken licht getreden,
gelukkig als een man die voor het eerst bemint.
O huis, met in den hof de schuimende seringen,
waaruit der nachtegalen roekelooze zang
ontstijgt: een stortbeekbron van klanken: hoor ze zingen
als aan zich zelf verplicht, een koninklijke dwang.
Hoor, hoe het hart weer bonst. Zie, mij nu weer verlangen,
de avondwinden voeren traag een zacht gesuis;
steeds voeld' ik me met geur van eeuwigheid omhangen,
O aangebeden vrouw in 't aangebeden huis.
J. COVELIERS.
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Simeon Stylites
Vergeefs zocht ik het eiland Eenzaamheid,
Het ongeschonden in zichzelf gezegend,
Waar zelfs de zee, om heel de sfeer bewegend,
Gelijk een schuwe gast terzijde glijdt Waar is 't? Waar is't? Bestaat dit eiland nog?
Of is 't een spieg'ling slechts in schemerbaren?
Want waar ben ik gezeild, zonder te ontwaren
Van menig vreemde schip het troeb'le zog?
Heer God! En daar 't Uw almacht niet beviel
Dat ik hoog boven op een wolk zou wonen,
Moet ik trots in verstarring blijven tronen
Op deze zuivre zuil van de eigen ziel LIEVEN RENS.
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Galilei aan den inquisitor
Gij, die de vrijheid van de gouden sterren
Die banen volgen naar hun eigen wet,
Door God zelf aan hun wezen voorgezet,
In enge dogmenbanden vast wilt sperren En die mijn stem, als had ze zwaar gezondigd,
Met wreede vuurbedreiging hebt gesmoord
Omdat zij overtuigd het groote woord
Der waarheid, 't woord van God dus, had verkondigd Mij kondt ge dwingen door uw valsch gebod:
Zwak is mijn menschlijk vleesch - Maar boven al
Is toch de wijze schepper van 't heelal,
Geen kanonieke, maar een levensgod.
En zwaarder dan dekreet en banvloek weegt
Dit: dat het tóch de aarde is die beweegt!
LIEVEN RENS
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Nasir-Eddin aan Timoer
Kom mede, Heer, op mijn ivoren toren,
Die open oprijst tot de sterrenpracht,
En stel u heel alleen onder de nacht
Opdat geen mensch uw eenzaamheid zou storen.
En hef het hoofd, Heer, en wil stom aanschouwen
Die overweldiging van ruimte en licht
En kniel dan neder en verberg 't gezicht
Om onze schamelheid beschaamd, lijk Parsivrouwen.
En hoor mij, Heer, en weet dat zelfs kometen,
Die steeds verbreeden hunne zegebaan,
Tot simpel stof uiteenvallend vergaan
Als zij hun voorgeschreven maat vergeten.
Bedenk! Ook de eerste ster valt eenmaal neer En eens gevallen, stijgt zij nimmermeer.
LIEVEN RENS.
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Narkissos
I
En ben ik nog alleen, met u
zoozeer in mijn gedachten,
dat 'k ieder lastige ure nu
een maat weet op mij wachten?
Zoovele jaren gold uw zorg
wie ver en na u stonden,
dat gij wat 't eigen hart verborg
verzuimdet te doorgronden.
Gij leedt hun leed, gij waart hun troost,
voorzienigheid, geweten;
en waar gij steeds hun heil verkoost,
hebt ge eigen heil vergeten.
Het gaf u moed, het maakte u sterk
de steun te zijn, de wachter;
maar waar elk trok het eigen zwerk,
bleeft gij vereenzaamd achter,
verloren in een wereld wijd,
verloren aan uw eigen,
vertwijflend aan uw schamelheid
nog ooit houvast te krijgen.
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Maar zie, een dag van wanhoop zwart,
- het hart moest u haast breken,
aleer gij met uw eigen hart
van mensch tot mensch kondt spreken.
Wij hebben nog niet uitgediend,
wij hunkren nog van binnen;
laat ons vandaag, mijn nieuwe vriend.
op nieuwen kerf beginnen.
Er is geen tijd, er is geen duur;
wat zou 't verleden binden
wie, zij het ook in 't uiterste uur,
zichzelve wedervinden?

II
O zorgloosheid van wie alleen
zijn eigen zorg te dragen:
hij leeft over zijn nooddruft heen,
hem voedt het hongerknagen
zoolang een droom zijn daden drijft,
zoolang zijn hart kan vragen,
zoolang een sprankel vuur hem blijft
om 't leven uit te dagen.
Geen lust verzuurt, geen wensch verschaalt
- geen rekenen, geen sparen -,
geen drift waarvoor de zatheid faalt
waarin haar koorts bedaren.
Hij is zijn eigen heer en knecht:
wat is, is goed geboden;
en of hij rust en of hij vecht,
hem zegenen zijn Goden.
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III
Ontroerd door eigen zang,
door eigen net omweven,
gij, worm, eeuwig bang,
eeuwig verliefd op 't leven,
gij spint u om uzelf
en huichelt het verzaken,
opdat, binnen 't gewelf,
ge als vlinder zoudt ontwaken.
KAREL LEROUX.
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In memoriam Arthur van Schendel
Hij had dit land zeer lief en was bereid
Zijn lof te zingen voor wie luist'ren kon;
Hij zong van wolken, water, wind en zon,
En van der menschen goed' en kwaden strijd.
Zijn woorden waren sterker dan graniet,
En glansden van steeds wisselende kleur;
Doordrenkt van licht en van der aarde geur,
En van de dingen die het hart soms ziet...
Hij hield van zwerven, als de dichter doet
Die in den nacht een stem hoort die hem vraagt;
Een aad'laar die de eenzaamheid verdraagt,
Wijl hij geboren is met koningsbloed.
Hij was een Ziener die zijn g'loof beleed,
En die het leven heerlijk prees groot;
Eén, die God's wil gaf in de goede Daad,
Wiens laatste woord zegt wat geen mensch ooit weet.
K.H.R. DE JOSSELIN DE JONG.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

996

Lodewijk de Raet en August Vermeylen
De oprichting van een Vermeylen-Fonds heeft de aandacht van het Vlaamsch publiek
getrokken, niet alleen op deze Vlaamsche figuur, maar ook op den tijd waarin zij
geleefd heeft en op de beteekenis van dezen tijd in de geschiedenis van het Vlaamsche
volk.
De laatste jaren van de negentiende eeuw, de eerste jaren van de twintigste, de
onze, hadden een uitzonderlijke beteekenis voor de oriëntatie en de toekomst van
het Vlaamsche volk.
Merkwaardige jaren, merkwaardige tijd! Het is de tijd waarin men een talrijke
schaar van buitengewoon begaafde geesten de leiding der Vlaamsche Beweging ziet
nemen, terwijl een ongewoon rijke oogst van nieuwe gedachten, een nieuwe kracht
aan de oude beweging schenkt. Het is de tijd van Max Rooses, Mac Leod, Hippoliet
Meert en Alberik Deswarte, van Lodewijk Dosfel, van Dr Depla, van Dr Van de
Perre, van Hugo Verriest. Het is de tijd waarin de Vlaamsche Beweging zich op
enkele werkelijk groote Vlaamsche parlementaire figuren kan beroepen: een Louis
Franck, een Frans Van Cauwelaert, een Camiel Huysmans, die de taak van Edward
Coremans in het Parlement met ongeëvenaard talent zullen hervatten en voortzetten.
Het is de tijd van de litteraire opleving van na 1890, die haar treffendste illustratie
vindt in het ontstaan van de groep Van Nu en
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Straks, met kunstenaars als Van Langendonck, Van de Woestijne, Buysse, Stijn
Streuvels, Toussaint van Boelaere, Maurits Sabbe, Herman Teirlinck. Het is de tijd
van August Vermeylen. Het is ook de tijd van Lodewijk de Raet.
Aan de opstellen van deze beide figuren heeft de Vlaamsche Beweging, in het
begin van deze eeuw, de meeste en in ieder geval de meest oorspronkelijke, nieuwe
opvattingen ontleend, nieuwe opvattingen waaruit zij haar nieuwe stuwkracht zou
putten, vóór 1914 en ook na 1918.
Lodewijk de Raet wordt doorgaans gehuldigd als de baanbreker van de economische
richting in de Vlaamsche Beweging en als de hoofdfiguur in den strijd tot
vervlaamsching van het hooger onderwijs in Vlaanderen. Hij is de schrijver van het
Economisch Programma voor de Vlaamsche Beweging dat in 1905 verscheen. Hij
is de schrijver van twee lijvige boeken, waarvan de boventitel luidt: Over Vlaamsche
Volkskracht. In het eene verdedigt hij een opvatting van de universiteit en
voornamelijk van de Vlaamsche universiteit, waarop wij verder terugkomen en die
zijn volstrekt eigen, nieuwe aanbreng is in den strijd. In het andere beschrijft hij de
Vlaamsche economische ontwikkeling, van de Middeleeuwen af tot het begin van
de twintigste eeuw.
Lodewijk de Raet was een paar jaren ouder dan Vermeylen. In feite behoorden zij
tot dezelfde generatie. Zij werden allebei geboren te Brussel. Zij bezochten allebei
het Koninklijk Athenaeum: de Raet zat in de wetenschappelijke afdeeling, Vermeylen
in de Grieksch-Latijnsche. Zij werden allebei lid van den Vlaamschgezinden
leerlingenkring Help U Zelf. Zij richtten te zamen, tijdens hun Athenaeumjaren,
Jong-Vlaanderen op, waarvan steeds gewag wordt gemaakt wanneer de geschiedenis
van Van Nu en Straks of van Vermeylen wordt verhaald.
De Raet en Vermeylen hebben dus, in hun oorsprong, in hun scholing, in hun
belangstelling, heel wat gemeens.
Hieruit kan echter niet afgeleid worden dat hun opvattingen overeenstemden en
dat zij allebei de dragers waren van een zelfde boodschap.
Hoe meer men beide figuren bestudeert, hoe meer men
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begint in te zien hoe verschillend, zelfs uiteenloopend zij waren in hun opvattingen,
in hun streven, ja in hun personaliteit. Dit komt tot uiting in hun jeugdjaren, tusschen
1890 en 1895, op een treffender wijze nog dan later.
Die jaren, 1890-1895, zijn beslissend voor allebei. Het zijn de jaren waarin
Vermeylen's Kritiek der Vlaamsche Beweging ontstaat. Het zijn ook de jaren waarin
de Raet den grondslag van zijn eigen opvattingen opbouwt.
De geschiedenis van die jaren is weinig gekend. Zij moet nog geschreven worden.
Hij die zich de moeite getroost de vergeelde boeken, brochures, bladen en brieven
uit die periode van dichtbij te onderzoeken, zal het niet te betreuren hebben. De
menschen, de verhoudingen, de toestanden, komen in een vaak onvermoed licht te
staan. Veel dat duister schijnt, wordt ineens duidelijk en begrijpelijk.
Voor de diepere kennis, voor het situeeren in, de Vlaamsche Beweging, ja zelfs
voor de beoordeeling van twee figuren als de Raet en Vermeylen, is dergelijk
onderzoek buitengewoon belangwekkend.
Wanneer, in den Zomer van 1889, de Raet het Athenaeum verlaat en Vermeylen er
zijn laatste studiejaar moet beginnen, verschijnt Jong-Vlaanderen. De redactie van
het blad, dat om de veertien dagen moet verschijnen, bestaat uit Huibert Langerock,
August Vermeylen en Lodewijk de Raet. In die volgorde worden de opstellers
vermeld. De hoofdopsteller is Langerock.
Alles te zamen genomen komt Jong-Vlaanderen voor als een overwegend litteraire
en aesthetische publicatie, een trachten naar het schoone, zooals de ondertitel luidt
en zooals het eerste nummer het met klem bevestigt. Men vindt er geen uitgesproken
flamingantische bijdragen in, geen flamingantische propaganda. De oriëntatie naar
het algemeen menschelijke is opvallend en kondigt het latere Van Nu en Straks aan.
De zuiver litteraire bijdragen nemen de ruimste plaats in. De overblijvende plaats
wordt ingenomen door critische, vooral kunstcritische bespiegelingen en de
wetenschap, niet alleen de sociale wetenschappen, maar ook de natuurwetenschap.
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Wat is het aandeel van de drie opstellers in hun blad? Langerock levert eigen litteraire
proeven en critische bespiegelingen of gelegenheidsbijdragen over schilders en
musici. Vermeylen verschijnt als litterator, als litterair criticus en als litterair agitator.
Zijn aandacht is in gelijke mate gericht op het litterair schoone en op het doel dat
Jong-Vlaanderen na te streven heeft in dienst van een vrije kunst. Van de Raet
verschijnt een enkele zuiver litteraire bijdrage zonder belang. De overige bijdragen
van zijn hand zijn aan de bepaling van den arbeid en aan de geschiedenis van de
wetenschap gewijd. In het eerste nummer worden van hem Wagnerstudiën
aangekondigd die evenwel niet verschijnen. De specialiteit van de Raet in
Jong-Vlaanderen, ja de besliste voorkeur die in zijn bijdragen aan den dag komt, is
het sociologische en het economische. Hij blijkt, gelet op zijn jeugdigen leeftijd, zeer
beslagen op dit stuk: hij verwijst naar een indrukwekkende reeks auteurs en noemt
er een veertigtal.
De geest die uit Jong-Vlaanderen spreekt is ongetwijfeld meer bepaald door
Vermeylen en Langerock dan door de Raet. De bezorgdheid om het Schoone is wel
deze van Vermeylen en Langerock, niet deze, alleszins niet de hoofdbezorgdheid
van de Raet. Het wegblijven van iedere strekking, zoowel op sociaal als op nationaal
gebied, het opvallend weren van den flamingantischen strijd en de besliste voorkeur
voor het algemeen menschelijke en cosmopolitische, beantwoordt ook niet aan
hetgeen wij weten over den jongen de Raet.
Vermeylen heeft zelf getuigd dat de Raet, als voorzitter van Help U Zelf zijn
kameraden tot vurige Vlaamschgezindheid aanzette. Een dezer jeugdige
redevoeringen, in het archief bewaard, stelt dit duidelijk in het licht.
Nog vóór het eerste nummer van Jong-Vlaanderen verschijnt, met het eerste, het
oudste gedrukte opstel van de Raet, heeft deze laatste op flamingantisch gebied een
daad gesteld: hij is een der voornaamste oprichters van de Vlaamsche Wacht, die in
Augustus 1889 tot stand komt. De Vlaamsche Wacht wordt de vereeniging van de
radicale, vooral jongere flaminganten van de hoofdstad. Zij voeren strijd. Zij voeren
propaganda: bijna iederen Zondag wordt,
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op het platteland, een vergadering belegd, met voordracht, en soms met concert,
verhaalt Lode Opdebeek.(1)
Vermeylen en Langerock zijn niet betrokken bij deze flamingantische actie. De
Raet echter wel. Hij is er volkomen in zijn element. Méér nog: op dat oogenblik, in
het najaar van 1889, ontstaat de scheppende gedachte waaraan zijn naam
onafscheidelijk verbonden is: zijn opvatting over de beslissende rol van de economie
in het leven der volken heeft hij met zijn flamingantisch geloof verbonden; hij legt
de grondslagen van hetgeen hij zelf later zou noemen de economische richting in de
Vlaamsche Beweging.
Opdebeek, medestichter van De Vlaamsche Wacht en ooggetuige, schrijft uitvoerig
over het optreden van den jongen de Raet - op dat oogenblik nog geen twintig jaar
oud -:
‘Lodewijk de Raet kon uren spreken over de economische beteekenis van onze
Beweging, hoe onze menschen niet alleen naar de ziel hongeren, maar meer nog zich
onmiddellijk moeten toebereiden op den strijd voor het bestaan.’
Wat verder zegt Opdebeek, in verband met de propagandistische vergaderingen
op het platteland:
‘Lodewijk de Raet ontwikkelde op menige meeting het economisch programma
der Vlamingen en oogstte bij de buitenlieden steeds den meesten bijval.’
Tusschen den aesthetischen gezichtshoek die in Jong-Vlaanderen overweegt en
dezen die bij den jongen de Raet tot uiting komt, is er een verschil dat in de volgende
jaren nog duidelijker wordt.
In 1892 wagen het een groep radicale flaminganten uit de hoofdstad, een
zelfstandige flamingantische partij op te richten. Tot deze groep behoort de jonge de
Raet. Het is trouwens de Vlaamsche Wacht die den steen aan het rollen heeft gebracht.
De nieuwe partij heet de Vlaamsche Volkspartij. De Raet neemt deel aan haar strijd,
naast Frans Reinhard, Maurits Josson, Dr Beving, Emiel De Veen, Jef Verbeeck.
Zijn rol is zoo belangrijk dat Lode Opdebeek getuigt: ‘Wat Lodewijk de Raet is
geweest voor de zelfstandige Vlaamsche partij, staat in de verhouding van een vader
tot zijn kind.’ Uit wat Opdebeek verder verhaalt kan men af-

(1) In ‘Bloemekens van den Vlaamschen rozelaar’, Antwerpen, 1928.
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leiden dat de Raet een groot aandeel had in het opstellen van het programma der
Vlaamsche Volkspartij, ‘model van economisch vernuft’, zegt hij.
De uitslag der verkiezingen voor de Vlaamsche Volkspartij is even vernietigend
in 1892, vóór de herziening van de grondwet, als in 1894, nà de herziening: 2 t.h.
van de stemmen.
Zoo wij het feit aanhalen, waarover heel wat zou te zeggen zijn - de cijfers zijn
inderdaad interessant, vooral in verband met den invloed van het veralgemeend
kiesrecht op den groei der Vlaamsche Beweging -, dan is het hoofdzakelijk omdat
wij den jongen de Raet in de rangen van de politieke flaminganten zien optreden.
Intusschen schrijft hij, van 1892 af, geregeld in De Goedendag, een studentenblad
dat om de veertien dagen verschijnt, een blad van jonge, strijdende flaminganten.
Daar verschijnen verschillende bijdragen waarin hij met klem optreedt ten voordeele
van de vervlaamsching van het hooger onderwijs in Vlaamsch-België.
Een dezer opstellen zou in zijn geheel moeten overgenomen worden, want het legt
een der hoofdpijlers bloot in de opvattingen van den jongen de Raet. Het is het
bekende, vaak aangehaalde opstel, verschenen in Juli 1892, waarvan de aanhef luidt:
‘Twee Walkuren, epische zusters, beheerschen de wereld: de Gedachte en het Zwaard.’
De schrijver bekommert zich om het lot van Vlaanderen in den onderlingen strijd
der volken. De verstandelijke macht beheerscht in onzen tijd de stoffelijke macht.
De verstandelijke macht wordt gekweekt in de universiteiten. De universiteit is een
onmisbare factor van economische macht en welvaart, van beschaving, van
weerbaarheid in den struggle for life der moderne naties. Hij betoogt:
‘Ons volk kan zich opbeuren indien het verkrijgt wat het mist: verstandelijke
werktuigen, die het in staat stellen met andere volken te wedijveren: het moet eene
Nederlandsche Hoogeschool en een wel ingericht wetenschappelijk vakonderwijs
bekomen.’
Het besluit is:
‘Wij willen voor ons volk het grootsch verleden aan een schitterende toekomst
snoeren: het eerste wapen daartoe is
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een Nederlandsche Hoogeschool voor Vlaanderen.’
Een ‘wapen’ zegt hij, een wapen om een schitterende toekomst te veroveren. En
die schitterende toekomst is er eene waarin het Vlaamsche volk stoffelijk machtiger
wordt en zich aldus beter kan weren in de onderlinge mededinging der volken.
De beteekenis van de stoffelijke macht laat den jongen de Raet niet los. In een
opstel dat in 1895 in hetzelfde studentenblad verschijnt en waarin hij het boek van
Hamelius over de Vlaamsche Beweging bespreekt, komt een eigenaardige,
onverwachte, maar geheel in zijn gedachtengang passende overweging: de verdringing
van Vlaanderen, na 1830, is in ruime mate toe te schrijven aan het economisch
overwicht van Wallonië, in het midden van de verleden eeuw bereikt, door de
vestiging van de moderne nijverheid in de Waalsche kolenstreek.
Dat de universiteit een sociale taak en een beschavende taak te vervullen heeft,
spreekt vanzelf. Dat drukt hij uit in een ander opstel.
Dat de universiteit een nationale taak te vervullen heeft, belicht hij ook. ‘Het is
geen hersenschim, schrijft hij, aan een nationale ontwikkeling door een
Vlaamsch-nationale Hoogeschool te denken.’
Al deze opstellen van de Raet verschijnen in De Goedendag van 1892 tot 1895,
dus van zijn 22e tot zijn 25e jaar.
Zij behelzen de hoofdlijnen van het flamingantisch systeem van de Raet. Hij zal
later zijn stellingen staven met een statistisch materiaal dat hem in die jaren nog
ontbreekt. Maar de grondslagen van het systeem dat hij vijftien jaar later in zijn
boeken Over Vlaamsche Volkskracht zal ontwikkelen en waarvoor hij dan de geheele
Vlaamsche Beweging zal winnen, zijn in zijn opstellen uit de jaren 1892-1895 gelegd.
Intusschen heeft hij, in 1894, een vergeefsche poging gedaan om, in de hoofdstad,
een Nederlandschtalige university extension in te richten. Dat is de voortzetting van
een initiatief dat tot 1892 teruggaat, wanneer hij met Pieter Tack, een brochure
daarover publiceert. De titel drukt de strekking uit: Het university extension movement
en zijn toepassing op de Vlaamsche Beweging.
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Waar is en wat doet in dien tijd Vermeylen? Het contact met de Raet schijnt
afgebroken, na het verdwijnen van Jong-Vlaanderen. Zij, de Raet en hij, hebben
elkander uit het oog verloren, heeft Vermeylen zelf verhaald. Vermeylen is bij geen
enkel initiatief van de Raet betrokken geweest, noch bij de oprichting van de
Vlaamsche Wacht, noch bij de oprichting en den strijd van de Vlaamsche Volkspartij,
noch bij de oprichting van een Vlaamsche university extension te Brussel. Hij neemt
niet deel aan de congressen van de flamingantische studenten en schrijft niet in De
Goedendag.
Hij richt echter Van Nu en Straks op, in 1893, ‘een vrij voorhoede-orgaan gewijd
aan de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording - die van Straks hier en in 't buitenland.’
In het eerste nummer van de tweede reeks van Van Nu en Straks, in Januari 1896,
verschijnt zijn Kritiek der Vlaamsche Beweging.
Met de verschijning van Van Nu en Straks in 1893 en, meer nog, met de
verschijning van de Kritiek der Vlaamsche Beweging, zijn wij volkomen ingelicht
over de richting van Vermeylen.
Niets is zoo belangwekkend voor de diepere kennis van beide jonge intellectueelen,
als de vergelijking van den gezichtshoek die in deze Kritiek aan den dag komt met
dezen dien de Raet heeft opgebouwd en dien wij zooeven in zijn hoofdzaak hebben
geschetst.
In den grond zijn de beide begaafde, oorspronkelijke jonge geesten dezelfde
gebleven als in het najaar van 1889, toen zij te zamen Jong-Vlaanderen opstelden.
Bij Vermeylen overweegt steeds het aesthetische, humanistische, cosmopolitische.
Bij de Raet overweegt steeds het sociologische en economische, verbonden met
uitgesproken, tot actie leidend nationaal bewustzijn.
Doch de finale stellingen zijn scherper van elkander gescheiden in 1895 dan in
1889. Men begrijpt dat de Raet niet medewerkt aan Van Nu en Straks, noch aan de
eerste reeks, noch aan de tweede - 1896-1901 -. De Kritiek is een aanval op al datgene
waaraan de Raet vasthoudt.
In de eerste plaats is zij gericht tegen de politieke flaminganten, inzonderheid
tegen de Vlaamsche Volkspartij.
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Zij valt niet alleen het politiek flamingantisme aan, maar de politiek in het algemeen,
met den Staat, de Parlementen en het Bestuur.
De jonge de Raet - wij weten het - is rechtstreeks betrokken bij den strijd der
politieke flaminganten. Hij is een van de stichters der Vlaamsche Volkspartij. Hij is
lid van het Nationaal Vlaamsch Verbond. Hij is lid van den Vlaamschen Volksraad,
dit soort Vlaamsch Parlement, opgericht in 1892 en samengesteld uit verkozen
afgevaardigden van alle Vlaamsche gewesten, - met een zetel per groep van 20.000
inwoners -. Hij is een der medewerkers van het weekblad Schild en Vriend, het blad
der radikalen, waarin ook verschijnen de bijdragen van Frans Reinhard, de spil van
de politieke Vlaamsche Beweging te Brussel. De Raet gelooft niet alleen aan de
waarde van den politieken strijd. Hij gelooft ook aan de beschermende, leidende,
beschavende functie van den modernen Staat. Hij hecht zooveel belang aan den Staat
en al wat er mee verband houdt, dat hij het meerendeel van zijn tijd besteedt aan deze
wetenschappen die de maatschappij bestudeeren: de staathuishoudkunde, de
sociologie.
Vermeylen, die den Staat verwerpt, gelooft natuurlijk ook niet aan de roeping van
de instellingen die onder zijn bescherming zijn ontstaan. In het onderwijs ziet hij,
van den lageren graad tot de universiteit, het ‘schoolvossendom’ en het ‘nauwsluitend
stelsel van leugen’. ‘Een echt en goed litterair werk, voegt hij er aan toe, heeft zekerder
invloed dan een hoogeschool’.
De Raet echter - wij hebben het zooeven aangehaald - schrijft aan het onderwijs
in het algemeen en inzonderheid aan het technisch en het hooger onderwijs, een rol
toe die beslissend is in de ontwikkeling der volken; het is een onontbeerlijk element
voor den geestelijken en stoffelijken vooruitgang van het volk, inzonderheid het
Vlaamsche volk.
Vermeylen wantrouwt de geliefkoosde termen der strijdende Vlaamschgezinden,
als ras, stam, natie, vaderland, vaderlandsliefde, taal en taalbroeders. ‘Ik wil geen
abstracte entiteiten boven mij’, zegt hij met klem. En hij laat er op volgen: ‘Hebt den
moed alleen in uzelf te gelooven’.
Termen als ras, stam, natie, zijn daarentegen onmisbare
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steunpunten in de Raet's gedachtengang. Zij zijn voor hem geen abstracte entiteiten,
maar een levende werkelijkheid die hij liefheeft en die hij boven den mensch stelt.
Daar Vermeylen wantrouwig staat tegenover het begrip natie, verwerpt hij ook
zonder moeite de voorstelling van den onderlingen strijd der volken. Hij schrijft:
‘Thans groeit hoe langer hoe meer het besef onder de menschen van gewichtiger
verhoudingen dan de “nationale”... Klasse richt zich in tegen klasse, veel meer dan
volk tegen volk...’
Bij de Raet krijgen de nationale verhoudingen precies den voorrang in zijn
belangstelling. Het sociale, het economische, het cultureele, het politieke ziet hij
altijd in het raam van het nationale. Dat is een hoofdelement van zijn gedachtengang.
De onderlinge mededinging, ja de strijd der volken om het bestaan is, in zijn oogen,
een zekerheid. ‘Tusschen de volkeren, schrijft hij, bestaat er een strijd om het leven,
juist zooals onder de individuen... Een volk moet zich sterk inrichten op verstandelijk
gebied, wil het zijn vijanden weerstaan in den struggle for life van natie tot natie.’
Hij wil het Vlaamsche volk sterker maken, geestelijk en stoffelijk, met het oog op
dien struggle for life.
Het spreekt vanzelf dat het nationaal gevoel niet het eerste is dat in Vermeylen
opkomt. Met minachting haalt hij aan dat men ‘eerst en vooral flamingant’ moet zijn,
wanneer men lid wordt van de Vlaamsche Volkspartij. Hij antwoordt: ‘Kom me niet
preêken dat ik eerst en vooral Vlaming moet zijn. Ik ben eerst en vooral, ik, een
mensch.’
Welk verschil, ook op dit gebied, tusschen het standpunt van den jongen Vermeylen
en dat van den jongen de Raet! Deze laatste schrijft, in De Goedendag, enkele
maanden vóór de verschijning van Vermeylen's Kritiek: ‘Wij schrijven hier over
nationaliteit, op het oogenblik dat men overal tracht het begrip der vaderlandsliefde
te ontzenuwen en te verzwakken. Zijn wij, Flaminganten, dan slechts ijdele droomers
en kleingeestige liên, dat een gevoel, door zekeren misprezen of geloochend, zooveel
ruimte in ons hart bekleedt?’ En hij besluit, na een gevoelvolle beschrijving van het
Brabantsche landschap waarin hij ‘de ziel van het Verleden’ ziet opdagen: ‘De liefde
tot den geboortegrond en tot den volksstam waartoe men behoort is geene
hersenschim.’
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Gansch in de lijn van zijn gedachtengang veroordeelt Vermeylen de romantische
verheerlijking van het verleden van de Kerels en Klauwaerts met den ‘horizont van
goedendagen’.
Hoe geheel anders de jonge de Raet! De Kerels en de Klauwaerts, de Leeuw van
Vlaanderen en Artevelde nemen een ruime plaats in zijn hart in. Hij laat niet na hen
te herdenken op den Elfden Juli, precies in dien tijd waarin Vermeylen zijn Kritiek
schrijft: ‘O Breidel en de Coninc, ik groet U... helden van het glorierijk verleden, U
en al uwe dapperen, in dezelfde Dietsche taal, waarin uw “Vlaanderen die Leeu”
weerklonk!’ En wat verder luidt het: ‘Mogen wij hopen dat ons volk eens genoeg
idealisme zal bezitten om in het geruisch onzer zee en in het gefluister onzer wouden
de bezielende stem zijner helden te herkennen, die van vaderlandsliefde zingt?’
Voor den mensch, waarop Vermeylen al zijn belangstelling concentreert, eischt
hij vrijheid, de meest volledige vrijheid die het hem mogelijk moet maken zichzelf
te verwezenlijken. Om wille van de vrijheid verwerpt Vermeylen de maatschappij,
den Staat met al zijn instellingen die even zoovele beperkingen en belemmeringen
zijn voor de souvereiniteit van het individu.
De jonge de Raet erkent niet het absolute recht op vrijheid van het individu. ‘De
vrijheid, schrijft hij, is iets veranderbaars, naar tijd en ruimte, dat beheerscht wordt
door het verleden en het heden van den Staat... Zij moet geregeld worden in het
belang der nationaliteit en der algemeene ontwikkeling.’ Elders luidt het: ‘Om te
beslissen of vrijheid of onvrijheid moet heerschen, is het dus een valsch principe uit
te gaan van het “natuurlijk” recht van den eenling, en den rechtstoestand der volle
persoonlijke vrijheid als den “natuurlijken” idealen toestand te beschouwen...’
Kunnen de beide jonge intellectueelen, die tot dezelfde generatie behooren, in
dezelfde onderwijsinstellingen terechtkomen en zich bij dezelfde beweging aansluiten,
nog wel méér uiteenloopend oordeelen over de vragen van den tijd?
Alles te zamen genomen kan het diepere onderscheid tusschen beiden aldus worden
samengevat:
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de grondslag van Vermeylen's gedachtengang is de mensch;
de grondslag van de Raet's gedachtengang is het volk.
Vermeylen vindt zijn houvast in den mensch. Vandaar zijn naar anarchisme
overhellend individualisme en zijn cosmopolitisme. Op het hoogste plan verheven
is zijn fundamenteele strekking een humanistische.
De Raet vindt zijn houvast buiten en boven den mensch, in den stam, in de natie,
in het volk, in al deze maatschappelijke instellingen die het leven der gemeenschap
omramen en den Staat uitmaken. Vandaar zijn nationaal gevoel, dat de grondtoon
uitmaakt van nagenoeg al zijn geschriften en dat ook een kleur en een zin geeft aan
zijn belangstelling voor de sociologie, de economie en de politiek.
Waar allebei voor de waarden staan, hecht Vermeylen in de eerste plaats belang
aan het schoone, de Raet aan het maatschappelijk goede, of juister, aan het nationaal
goede, met inbegrip natuurlijk van het nationaal nuttige.
De opvattingen door de twee jonge mannen opgebouwd, tusschen hun twintigste en
vijf-en-twintigste jaar, hebben hun verder leven beheerscht.
Vermeylen heeft wel progressief zijn scherpste stellingen opgegeven, namelijk
tegenover den Staat, zijn instellingen en de politiek. Het socialisme verdrong bij hem
het anarchisme. In hun wezen echter ondergingen de hoofdpijlers van zijn denken
geen wijzigingen. Dat is in de eerste plaats in zijn geschriften na te gaan: in zijn
opstellen, in zijn kunstcritiek en kunstgeschiedenis, in zijn romans.
De Raet heeft de grondslagen ontwikkeld die hij in zijn jeugd had gelegd. Hij heeft
een indrukwekkend flamingantisch systeem gebouwd waarop wij verder terugkomen.
Hij heeft strijd gevoerd om zijn vlaamschgezind ideaal in werkelijkheid om te zetten.
Laten we dezen strijd bondig samenvatten.
In November 1903 neemt Lodewijk de Raet deel aan hetgeen men, in de
geschiedenis der Vlaamsche Beweging, den strijd der stelsels heeft genoemd. Het
gaat om de stelsels van
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vervlaamsching der Gentsche hoogeschool, door de flaminganten onder elkaar
besproken.
Mac Leod heeft, in 1897, een stelsel vooruitgezet dat ruime instemming vindt in
de meeste middens der Vlaamsche Beweging. Het stelt de vervlaamsching voor van
de vier oude faculteiten: wijsbegeerte en letteren, natuurwetenschappen, rechten en
geneeskunde.
De Raet is gekant tegen dat stelsel. Hij trekt in 't openbaar te velde tegen dat plan.
Waarom? Het laat de technische scholen terzijde. Het verwaarloost het hooger
onderwijs in den landbouw, in de veeartsenijkunde, in het mijnwezen. Het miskent
de economische belangen van het Vlaamsche volk. De Raet wil niet dat de Vlamingen
weinig vragen om toch iets te bekomen. Hij wil dat zij vragen wat zij noodig hebben.
En dat wat zij noodig hebben is een hooger onderwijs dat rekening houdt met hun
economische belangen. In alle landen die den toon aangeven in de wereld, in Europa
en Amerika, erkent men dat de tijd der empirie en der routine voorbij is en dat de
nijverheid, de handel, de landbouw, niet meer kunnen gedijen zonder een
gespecialiseerde vorming in gespecialiseerde technische scholen. Het volk dat in de
hedendaagsche wereld zijn bedrijfsleiders en zijn werkkracht niet ontwikkelt - en
zulks in de eenige taal die daarvoor aangewezen is, de volkstaal - moet een volk van
coolies worden. Wie de Vlaamsche economische belangen miskent, op het oogenblik
dat een kolenbekken in Limburg ontstaat, pleegt verraad jegens zijn volk. In de
provinciën Limburg en Antwerpen zal, binnen afzienbaren tijd, een reusachtig
economisch complex ontstaan. Het economisch zwaartepunt van België - dat betoogde
de Raet veertig jaar geleden - zal zich naar het Noorden verplaatsen. Vlaanderen kan,
door deze economische gebeurtenis, de overwegende macht in België worden, zooals
ook Wallonië, in het midden van de verleden eeuw, door een andere economische
gebeurtenis, de overwegende macht in België was geworden. Laten we ons
intellectueel voorbijstreven, door gebrek aan de noodige werktuigen, die een
Nederlandsch onderwijs van laag tot hoog moet verschaffen, dan leveren de Walen
en de verfranschten het technisch personeel, dan levert Vlaanderen de coolies, dan
tast de verfransching met al haar kwalen, weldra
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ook Antwerpen aan, dan beteekent de gebeurtenis, die van het Vlaamsche volk het
leidende volk in België moet maken, het verlies van de provinciën Limburg en
Antwerpen, ja, den ondergang van het Vlaamsche volk, als Nederlandschtalig volk.
Het is een noodkreet die door de Raet geslaakt wordt. Scherp zijn de bewoordingen,
sterk echter het wetenschappelijk materiaal waarop zijn betoog rust.
Hij publiceert zijn Economisch Programma voor de Vlaamsche Beweging. Hij
publiceert zijn eerste boek Over Vlaamsche Volkskracht. Hij houdt lezingen te Gent,
te Brussel, te Antwerpen. Het stelsel Mac Leod wordt weldra door niemand meer
verdedigd.
In 1907 wordt een nieuwe Vlaamsche Hoogeschool-Commissie opgericht. Zij telt
een vijftigtal leden. Zij vereenigt al de leidende personaliteiten der Vlaamsche
Beweging. Maurits Basse noemde haar den Grooten Staf der Vlaamsche Beweging.
Zij had inderdaad de leiding der Beweging in handen tot bij het begin van den eersten
wereldoorlog. Max Rooses is haar voorzitter, de Raet eerst haar verslaggever, later,
in 1913, bij het aftreden van Rooses, haar voorzitter. Het plan dat aangenomen wordt
is dat van de Raet. Op dat plan wordt een grootscheepsche strijd aangevat zooals er
nog nooit een gezien was geweest in Vlaanderen. Zij, die er aan deel genomen hebben,
spreken er nog met geestdrift over. Enkele maanden vóór den eersten wereldoorlog,
in Maart 1914, vindt het wetsontwerp tot vervlaamsching van het hooger onderwijs
in Vlaanderen, in opdracht van de Hoogeschool-Commissie, ingediend door Louis
Franck, Frans Van Cauwelaert en Edward Anseele, een meerderheid in de
Kamerafdeelingen. Het succes van den propagandatocht verbaast vrienden en
tegenstanders.
De Raet is in dien strijd niet alleen de ontwerper van de stellingen en de vinder
van de argumenten maar ook de veldheer geweest.
Toen hij de economische richting in de Vlaamsche Beweging inluidde, toen hij
betoogde dat de intellectueele belangen van het Vlaamsche volk verbonden waren
met de stoffelijke belangen, toen hij het lapidaire slagwoord taalbelang is stoffelijk
belang in den strijd wierp, toen hij die opvattingen

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

1010
ook bracht in den strijd om de Vlaamsche Hoogeschool, dan was het hem alleszins
heilige ernst. Doch hij heeft met scherpzinnigheid ingezien welke beteekenisvolle
waarde het argument hebben kon, welk tactisch en strategisch voordeel er uit te halen
was. Hij sprak in 1907, te Antwerpen, tijdens de vergadering die de nieuwe
Hoogeschool-Commissie moest samenstellen, deze veelzeggende woorden uit: ‘Wordt
er aan boeren en werklieden, aan ambachtslieden en kleine burgers bewezen dat de
Vlaamsche hoogeschool rechtstreeks ingrijpt in hun bestaan, een factor is van hun
dagelijksch loon, terugwerkt op het welzijn van hun huisgezin, dan mogen wij hopen
dat eens de vervlaamsching van het hooger onderwijs in Vlaanderen een volkszaak
wordt’.
De voorspelling viel uit. De beweging voor de vernederlandsching van het hooger
onderwijs in Vlaanderen, die zich vereenzelvigde met de Vlaamsche Beweging, jaren
lang, wèrd een volkszaak, een zaak waaraan deze middens gingen deelnemen die
vroeger, toen de Vlaamsche Beweging hoofdzakelijk litterair was, afzijdig waren
gebleven. Dank zij de fonkelnieuwe argumenten door Lodewijk de Raet bezorgd...
Herman Vos herinnerde er aan bij de herdenking van de Raet, in 1939: ‘Men mag
gerust zeggen dat van af 1910, de geheele strijd voor de vervlaamsching van Gent
gevoerd is hoofdzakelijk met de argumenten die Lodewijk de Raet in zijn geschriften
bezorgde’.
Wij maakten zooeven gewag van het flamingantisch systeem dat de Raet opbouwde.
Het is inderdaad een systeem, een omvattend stel van opvattingen dat de Raet met
een zeldzaam combinatorisch vermogen, ja, met scheppingskracht, zooals Frans Van
Cauwelaert belichtte(1), tot een gesloten geheel verwerkte.
Het is noodig dit even te onderlijnen. De Raet schreef strijdschriften. Ieder geschrift
was voor een bepaalde gelegenheid bedoeld. Een enkel opstel, het verscheen in het
Aprilnummer van Vlaanderen, in 1907, kan in zekere mate gelden

(1) In een rede te Gent, bij de herdenking van de Raet, in November 1939.
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als een systematische uiteenzetting van zijn opvattingen. Het is derhalve voor hem
die niet vertrouwd is met het geheele werk van de Raet, niet gemakkelijk de eenheid
in de veelheid te ontwaren en meteen het monumentaal perspectief dat hem vóór den
geest zweefde volledig te overzien.
Wij staan vóór heel wat anders dan een min of meer uitgebreid stel van argumenten
in dienst van een of ander toevallig opgerezen programma der Vlaamsche Beweging.
Wij staan voor een geheel, waarvan alle onderdeelen, hoe talrijk en verscheiden ook,
organisch met elkander verbonden zijn.
Een der commentatoren die het diepst in de Raet's werk doordrongen, namelijk
Prof. André de Ridder, schreef hierover: ‘Heel de systematiek van dezen meester is
uit één stuk... Hoe meer ik in de Raet's geniaal werk doordring, hoe meer valt me de
organische eenheid daarvan op...’
De Raet houdt de verschillende gebieden die de maatschappij uitmaken en al de
krachten die zij bergen, tegelijk in het oog, als een levend geheel waarin noch het
demographische, noch het sociale, noch het economische, noch het cultureele, noch
het politieke als op zichzelf beslissend, maar integendeel als bestendig met elkander
verbonden, worden voorgesteld.
‘Noch het sociale, noch het economische, noch het cultureele werden door hem
op zichzelf beschouwd’, getuigde een andere kenner van de Raet's werk, namelijk
Dr. Victor Leemans.
Ieder onderdeel van het geheel vervult een functie die geconditionneerd is door
de overige onderdeelen en op zijn beurt de functie van al de andere conditionneert.
Ieder onderdeel krijgt pas zijn volle beteekenis door zijn functioneele verhouding
tot de andere. Alle dienen. Alle zijn rechtstreeks of onrechtstreeks voor elkander een
middel.
De universiteit is geen doel op zichzelf. Zij is een middel. Zij dient. Zij is, zooals
de Raet zegt: ‘een instrument van cultuur en economische macht’. Zij moet aan
Vlaanderen ‘den leidenden stand bezorgen, zonder welken de Nederlandsche taal
nooit het gezag bekomt om haar algemeen gebruik te onzent te wettigen’. Zij moet
‘de Vlaamsche cultuur in het leven roepen en onderhouden’. Zij moet aan Vlaanderen
de ‘mannen met technische opleiding’ verschaffen die
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het productie-vermogen van het Vlaamsche volk zullen verhoogen en meteen zijn
welvaart en zijn macht.
De economie is evenmin een doel op zichzelf. De economische welvaart, de
economische macht, zijn geen doel op zichzelf. Zij zijn ook een middel. De
economische welvaart is de grondslag van een verhooging van het cultureele peil.
De cultuur kan niet gedijen in de armoede. De economische macht beheerscht de
politiek in de wereld. De Raet wijst er op hoe de technische en economische macht
een steeds grootere rol spelen in de politieke verhoudingen en zelfs de politiek
beheerschen.’ De economie beheerscht thans alle andere machtsverhoudingen... De
techniek bracht aan zekere volken rijkdom en macht, eerst op economisch, dan op
staatkundig terrein... Thans voelt elke natie heel duidelijk dat hare politieke macht
door hare economische ontwikkeling bepaald wordt, en tracht op technisch gebied
aan het hoofd der beweging te staan.’
Zoo de Raet met zooveel klem de economische richting in de Vlaamsche Beweging
voorstaat, dan is het precies om al datgene dat bij de economie betrokken is: niet
alleen de cultuur en de stoffelijke welvaart, ook de politieke positie van Vlaanderen
in België.
De Raet houdt ook met aandacht den demographischen factor in het oog: ‘In de
vier zuiver Vlaamsche provinciën worden tweemaal zooveel kinderen geboren als
in de vier Waalsche... Dus moet wiskundig gesproken de Vlaamsche bevolking de
bovenhand krijgen.’
België vereenigt twee volken in één Staat. De moderne Staat is er een die in iedere
phase van het gemeenschapsleven optreedt. Hij kan door zijn bemoeiïng veel tot
stand brengen, door verwaarloozing veel laten ten onder gaan. Het is van kapitaal
belang voor het Vlaamsche volk dat het, in den Belgischen Staat, niet op het achterplan
blijft zooals zulks na 1830 het geval was. Het resultaat was toen niet alleen een
verwaarloozing van de Vlaamsche economische belangen, meteen een stoffelijke
verarming, maar ook een cultureele inzinking, kortom de zoo vaak in het licht gestelde
intellectueele en economische minderwaardigheid der Vlamingen.
Het Vlaamsche volk heeft in den Belgischen Staat niet het aandeel waarop het
aanspraak maken mag.
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De Vlamingen zijn de meerderheid in België, sedert 1830. Die meerderheid van
Nederlandschtaligen is echter een meerderheid zonder gezag in den Staat. Waarom
de zwakheid van die meerderheid op politiek gebied? Omdat zij ook zwak is op
intellectueel en economisch gebied.
De Raet wil de veelzijdige zwakheid van het Vlaamsche volk verhelpen. Hij wil
het Vlaamsche volk sterker zien. Hij wil: de Vlaamsche volkskracht verhoogen.
De term volkskracht, door de Raet steeds weer gebruikt, werd door sommige
commentatoren wel eens verkeerd begrepen. Volkskracht is nationale kracht. De
Raet gebruikt de termen gelijktijdig met een zelfde beteekenis. Hij schrijft in zijn
boek van 1906: ‘Er geschiedt in Vlaanderen een schromelijke verspilling van energie,
die, beter voorgelicht, geleid en gebruikt, onze volkskracht op wonderbare wijze zou
doen stijgen. Want verhooging van het productievermogen door kennis, beteekent
een verhooging van nationale kracht en kracht is er noodig om te weerstaan aan den
drang der naar expansie hunkerende volken.’
Het doel en de methode zijn duidelijk: de Raet wil dat het Vlaamsche volk, als
volk, als nationale gemeenschap, eerst de intellectueele, vervolgens de economische,
ten slotte de politieke macht zou verwerven die het noodig heeft om zich te handhaven,
om zich te weren, om zichzelf te blijven, om zijn mogelijkheden te ontplooien. De
intellectueele kracht is, in onze moderne wereld, een voorwaarde tot het bereiken
van een hooger peil van economische kracht en deze kracht is dan weer voorwaarde
tot het bereiken van de politieke kracht. Gezonde sociale verhoudingen, welvaart,
beschaving, zijn begeleidende verschijnselen.
De Raet houdt voor oogen het leerende verleden, ‘toen Vlaanderen economisch
machtig en staatkundig groot was’. Maar hij is geen droomer. Hij is een realist. Hij
zegt het zelf: ‘Ik ben geen droomer, maar een realist die rekening houdt met de
mogelijkheden’. Hij spant zijn ontzaglijke werkkracht in op het bereiken van het
eerste doel: de universiteit. De rest volgt wel. De rest, dat is: de ontplooide
volkskracht, de ‘volledige harmonische ontwikkeling’ van de Vlaamsche volkskracht.
Het resultaat is ten slotte een toestand waarin de Vlamingen hun ‘integrale
ontvoogding’ verwerven, vanzelf,
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met wiskundige zekerheid, ‘de bovenhand’ krijgen, ja, ‘de heerschende macht in
België’ worden en, eindelijk, een ‘gezond en fier volksbestaan’ inluiden.
Dàt is de toekomst die werkelijkheid wordt indien zijn wenken in acht worden
genomen.
De economische minderheid omzetten in economische macht; de intellectueele
achterlijkheid omzetten in intellectueelen glans; de onderworpenheid, gevolg van
een langdurige vernedering, omzetten in Vlaamschen trots... Dàt is het programma.
Het is een revolutionnair programma. Het is, in zijn finaal aspect, een politiek
programma.
Juist daarom kon de zooeven aangehaalde Dr. V. Leemans zeer te recht Lodewijk
de Raet een politiek denker noemen.
Intusschen had Vermeylen zijn eigen wegen gevolgd. Zij waren niet deze van de
Raet. Zij waren niet in het teeken van den flamingantischen strijd, ofschoon de
flamingantische polemiek niet geheel afwezig was in zijn opstellen. Zij brachten
hem niet, in ieder geval, op het politieke plan waarop de Raet zich, in laatsten aanleg,
bewoog. De rijpere Vermeylen was, in den grond, juist zooals de rijpere de Raet,
trouw gebleven aan hetgeen hij vereerd had in zijn jeugd. En terwijl de Raet, langs
de universiteit en de economie om, de Vlaamsche volkskracht wilde verhoogen en
meteen de politieke positie van het Vlaamsche volk of, zooals hij wel eens zei, van
den ‘Nederlandschen stam in België’, wilde waarborgen, bracht Vermeylen zijn
meest omvangrijk en wellicht zijn meest belangrijk werk tot stand: zijn geschiedenis
van de Europeesche plastiek en schilderkunst.
Zestien jaar na hun samenwerking in Jong-Vlaanderen vonden de Raet en
Vermeylen elkander nochtans terug. Het gebeurde met het tijdschrift Vlaanderen,
door Vermeylen en zijn vrienden uit Van Nu en Straks in het leven geroepen, in
Januari 1903. In dat tijdschrift, aanvankelijk maandschrift voor Vlaamsche letterkunde,
van 1906 af algemeen Vlaamsch maandschrift, verschenen, van 1905 af, enkele van
de meest schitterende opstellen van de Raet. In 1907 maakte de Raet ook deel uit
van de redactie van het tijdschrift. De vroegere
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mede-opstellers van Jong-Vlaanderen waren mede-opstellers van Vlaanderen
geworden.
In 1907 werd Vermeylen opgenomen in de nieuwe
Vlaamsche-Hoogeschool-Commissie. Zij stonden voortaan wellicht dichter bij
elkander dan in hun Athenaeumjaren.
Maar hun gebieden, hun overwegende belangstelling, ja, de geheime bron van hun
kracht, bleven verschillend, zooals zij altijd verschillend waren geweest.
Bij de oprichting van het Vermeylen-Fonds werd, door de initiatoren en ook door
Prof. Hegenscheidt die de radio-feestrede uitsprak, uit Vermeylen's werk een zin
aangehaald die werkelijk op zeer volledige wijze de kern van Vermeylen's boodschap
samenvatte: ‘Mijn vriend, wij zullen dit land schooner maken’.
Het land schooner maken...
In een gelijkaardige gelegenheid, zou de Raet, zich wendend tot een fictieven
vriend, gezegd hebben: ‘Mijn vriend, wij zullen dit volk geestelijk, stoffelijk en
politiek sterker maken, wij zullen de Vlaamsche volkskracht verhoogen’.
De Vlaamsche volkskracht verhoogen, die termen, die steeds weer voorkomen in
de Raet's boeken, kunnen gelden als de samenvatting van zijn boodschap.
De boodschap van den Vlaamschen humanistischen estheet en deze van den
Vlaamschen politieken denker sloten elkander niet uit. Integendeel! Zoo heeft het
Vlaamsche volk het begrepen. In het licht van dit dubbel parool, eenerzijds op het
schoone, anderzijds op de kracht gericht, kan het met vasten stap zijn toekomst te
gemoet gaan.
MAX LAMBERTY.
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Kronieken
Over de positie van de poëzie
Naar aanleiding van de jongste gedichten van Aafjes, Coole, Vercammen,
en Jonckheere straks
In de laatste honderd jaar heeft zich, in de positie van de dichter en van de poëzie in
de Westeuropese maatschappij een diepgaande, een tot de kern gaande kentering
voltrokken - en men zou deze ontwikkeling waarschijnlijk het best in haar wezen
kunnen beschrijven als een terugtrekkende beweging, een zich in zichzelf
terugtrekkende beweging.
In de tweede helft der XIXe en in de eerste helft der XXe eeuw heeft de poëzie
zich meer en meer in zichzelf teruggetrokken, en dus van de samenleving afgekeerd,
in een op den duur haast dodelijke eenzaamheid. Er is in al die jaren voor de meeste
dichters geen andere karakteristiek te vinden, dan dat zij eenzamen zijn geweest,
vereenzaamden tegenover het leven, wereldschuwen, ‘ganz angstallein’. Zeker, er
zijn ook hiertegen tegenstromingen geweest, zoals er in de stroom van het leven wel
altijd tegenstromingen zijn: wij hoeven, in onze eigen literatuur, slechts te denken
aan de tegenstroom van de socialistische poëzie met Gorter en Van Collem en
Henriëtte Roland Holst, en aan de tegenstroom later van

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

1017
het expressionnisme; maar de grote stroom, de hoofdstroming was duidelijk de
hierboven bedoelde terugtrekkende beweging, waardoor de dichter en de poëzie meer
en meer buiten de samenleving, als het ware ‘extra muros’ kwamen te staan.
De enorme lengte van deze ontwikkeling kan men op indrukwekkende wijze
overschouwen, als men terugdenkt aan figuren als Shelley en Heine. Ik noem met
opzet geen dichters als Byron en Victor Hugo, die men zou kunnen betwisten, maar
een Shelley en een Heine. Een Shelley, die niet alleen de slot-strophen van Adonais
en de Hymn to Intellectual Beauty dichtte, maar ook dat geweldig strijdlied van het
proletariaat in Song to the Men of England schreef en in zijn honend Mask of Anarchy
de machtige minister Castlereagh te lijf ging naar aanleiding van de beruchte
moordpartij op een meeting van arbeiders te Peterloo bij Manchester in 1819. En
een Heine, die niet alleen de verrukkelijke dichter van het Buch der Lieder en van
de breed-uitstromende vrije rhythmen in de beide Nordsee-cycli was, maar ook van
dat opruiend ‘wintersprookje’ Deutschland en zovele andere sociale stukken.
Aan zulke grote zuivere poëten als Shelley en Heine kan men zien, dat het in die
jaren nog mogelijk was voor de dichter, om weliswaar zijn kant van eenzaamheid te
hebben - natuurlijk, durf ik zeggen, hoe zou hij ook anders een dichter zijn? - en toch
terzelfder tijd aan het leven der wereld deel te nemen, ook met zijn verzen direct aan
het leven der wereld deel te nemen - al was het dan ook als rebel. Rebellen waren
zij zeker, maar geen heimatlozen onder de mensen. Dat thans zovelen een zekere
moeite ondervinden om het beeld van die sociale dichter Shelley en die sociale dichter
Heine nog te verenigen met het beeld van de andere dichter Shelley en Heine, ja, dat
sommigen die politieke en maatschappelijke verzen als een soort van een smet op
de figuur van de dichters beschouwen, is een afdoend bewijs hoe ontzaglijk de
doorgemaakte ontwikkeling is.
Maar ook de sociologische positie der poëzie zelf is in die honderd jaar zo grondig
mogelijk veranderd. Er is een tijd geweest, tot omstreeks het midden der XIXe eeuw,
dat een dichtbundel ook een sociale gebeurtenis kon zijn; wij kun-
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nen ons waarschijnlijk geen juiste voorstelling meer vormen van de betekenis der
grote romantische dichters, als dichters, voor de mensen van hun tijd. Tot zelfs de
veroordeling van Les Fleurs du Mal was een erkenning van hun maatschappelijke
betekenis; het vonnis was bedoeld als een smaad voor de dichter, maar het was een
eer voor de poëzie, dat men het de moeite waard vond haar te vervolgen: zij moest
dus blijkbaar nog resonanties wekken en invloeden oefenen, zo hevig en diep, dat
de rechter haar macht kon vrezen. Maar sedertdien, van welke verzenbundel zou
men nu nog kunnen zeggen, dat hij een maatschappelijke gebeurtenis was? Wat
betekent de dichter, als dusdanig, nog in de samenleving?
De poëzie heeft zich in zichzelf teruggetrokken en op de meeste van haar vroegere
motieven is zij met misprijzen neer gaan zien. Trots en onaantastbaar, eenzaam en
duister is zij geworden in de loop van die eeuw, die ligt tussen Edgar Allan Poe en
Paul Valéry, over de toppunten van Rossetti, Rimbaud, Mallermé, Stefan George,
Rilke heen. Hoe meer zij zich terugtrok, hoe meer gesloten zij ook werd, hermetisch
en ontoegankelijk; hoe meer zij zich zuiverde, hoe duisterder zij ook werd. Als een
soort van een zwarte kunst. Geheimschrift voor ingewijden. Orakeltaal voor de
priesters alleen, en dan nog. Nu lijdt het weliswaar niet de minste twijfel, of de poëzie
kan heel wat raadselachtigheid verdragen; zij gaat zelfs graag een beetje gesluierd
uit, al is zij daaronder soms moedernaakt; men treedt er in binnen, in de poëzie, als
in een stukje heiligdom - maar men moet zich afvragen, of het heiligdom in deze
soort van poëzie niet meteen tot een doolhof, een vertwijfelende doolhof werd, en
of dit wel de laatste bestemming van de poëzie kan zijn. De grootheid van de
hierboven aangehaalde dichters staat boven elke twijfel of betwisting verheven, maar
het gaat hier thans niet om de grootheid van die dichters, maar om het lot zelf van
de poëzie, en om de vraag of zij met hun ontwikkeling de poëzie niet ad absurdum
naar een grandiose ondergang hebben dreigen te voeren.
Wat is het lot van de poëzie? Haar zeldzaam geworden minnaars kunnen niet
anders dan ongerust zijn, maar ook de staatslieden, als zij vooruitziend waren, moesten
zich daarover bekommeren. Heeft de poëzie nog een toekomst? Bestaat
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er in de maatschappij nog een plaats voor de poëzie - wij willen zeggen: een andere
plaats dan het hoekje ‘anywhere out of the world’, waar zij met de vreemde pracht
van een orchidee staat te bloeien bijna voor zichzelf alleen? Schrijven de dichters
nog voor iemand anders dan voor de dichters zelf? Is er in de wereld van vandaag
en van morgen nog een publiek, een werkelijk publiek te vinden om te luisteren naar
de stem van de poëzie?
Het is zeker, dat er daarvoor een en ander zal moeten omkeren in de samenleving:
want de poëzie heeft zich niet alleen teruggetrokken, zij werd ook gedeeltelijk
teruggestoten. Maar even zeker moet er daarvoor iets veranderen in de poëzie. De
maatschappij willen wij hier voor de sociologen laten, en voor de poëzie zullen wij
geen leuzen slaken, omdat zij geen leuzen verdraagt. Maar wij zouden toch wel
durven spreken van: een terugkeer naar het leven, naar een alleszins bredere basis
van menselijkheid dan het steile, maar smalle hoogland van zovele poëzie uit de
laatste tientallen jaren. Tussen de uitersten van volkslied en duistere poëzie moet er
toch ergens ook een snijpunt liggen, waar het gedicht nog zeldzaam en uitgelezen
genoeg kan zijn en toch voldoende open blijft, zodat het in de wereld die weerklank
wekt en dat antwoord vindt, waarnaar zowel een Marsman als een Henriëtte Roland
Holst van uit hun ver afgelegen standpunten even dringend hebben gesmacht: ‘Ik
zocht een klankbord en ik vond er geen’, klaagde de oude dichteres, terwijl de jonge
dichter hartstochtelijk smeekte:
Volk, ik ga zinken als mijn lied niet klinkt;
ik moet verdrogen als gij mij niet drinkt;
verzwelg mij, smeek ik - maar zij drinken niet;
wees mijn klankbodem, maar zij klinken niet.

Maar het is niet genoeg terug te keren naar het leven, wij hebben het in de jaren 1930
kunnen zien aan een aantal toenmalige jongere Hollandse dichters: Van Breen, Van
Hattum, Hoornik, den Brabander. Zij hadden het eiland Elysium met zijn zingende
engelen en de sneeuw in het hooggebergte van hun voorgangers verlaten; zij gingen
hun stof zelfs bij voorkeur halen uit de meest alledaagse werkelijkheid, maar
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zij brandden als het ware die werkelijkheid eerst af tot op het laatste laagje verf, zij
krabden het vlees van het leven eerst af tot op het rauwe been, zij overgoten hun
dichterlijke stof eerst met een zuur van cynisme - maar met al het cynisme van de
wereld samen schept men nog geen grote lyriek. Ik zou de jonge dichters van deze
tijd, als een oudere broer, willen waarschuwen: reageert niet zo gemakkelijk, met
niets dan wat scepsis, op uw tijd; scepticisme, cynisme zijn vergift voor een grote
poëzie - en als gij naar mij niet wilt luisteren, als gij misschien mocht denken, dat ik
als gewezen ‘humanitair expressionist’ nog altijd vooringenomen ben, herinnert u
dan wat Karel van de Woestijne heeft geschreven over ‘de kanker van het
scepticisme’.
Hoe zullen wij dan met de poëzie terug naar het leven moeten keren? Er is geen
andere weg dan deze: in een gevoel van ontzag en van liefde, van soms huiverend
ontzag en van ach ongeneselijke liefde voor het leven, het grote diepe raadselachtige
leven. Ik spreek van ach ongeneselijke liefde, want het leven is vaak niets anders
meer dan één rauwe wonde, maar het hoort tot de taak van de dichter om ook van
die dodelijke pijn evenzeer als van vreugd en geluk te zingen in onbegrijpelijk zoete
schoonheid. En ik spreek van het diepe raadselachtige leven, want als de poëzie terug
moet naar het leven, dan bedoel ik daarmee zeker niet alleen maar de dagelijkse
werkelijkheid, doch ook onze droom en ons heimwee - ook het eiland Elysium en
het hooggebergte behoren tot dit leven. Maar de poëzie moet opnieuw het volledige
leven omvatten; zij moet een aantal gebieden terugveroveren, die zij sedert de XIXe
eeuw maar al te geredelijk hooghartig heeft ontruimd - al zal zij zodoende zeker iets
van haar esoterische kuisheid uit de latere jaren moeten opgeven.
Tekent er zich een nieuwe stroming in die richting af, of zou dit niets dan een
louter toeval zijn, dat hier bijna naast elkander gedichten kunnen verschijnen als die
verrukkelijke Voetreis naar Rome van Bertus Aafjes in het Noorden, en ten onzent
die twee grote liederen: Eurudike van Marcel Coole en De Parelvisscher van Jan
Vercammen - om nog te zwijgen van het nieuwe werk, waaraan Karel Jonckheere
misschien reeds de laatste hand heeft gelegd? Ik voor mij geloof het niet, dat het
alleen maar een toeval zou zijn; daar-
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voor zijn zekere verwantschappen tussen deze gedichten te talrijk en te duidelijk.
Er is, om te beginnen, bij alle vier dit zelfde zingend aanvaarden van het leven:
bij Bertus Aafjes behoort dit tot de diepere zin van zijn gedicht, bij Jonckheere en
bij Coole kan men het sedert jaren tot de essentie van hun dichterschap rekenen;
maar zelfs iemand als Vercammen, zo vaak een tedere dromer in wazige verten,
schijnt in de beste passages van zijn gedicht ‘uit de zee van het verleden’ vernieuwd
te willen verrijzen en op weg naar een ruimer completer belijdenis van het leven.
Maar er is onbetwistbaar nog meer overeenkomst. Er is ook die injectie, dat soort
van onderhuidse injectie met epische elementen, die deze dichters aan hun lyrisme
hebben toegediend. Want dit zijn alle vier onmiskenbaar lyrische gedichten: die
‘kleine Odyssee’, die lange cantileen van de schoonheid der wereld en het geluk van
het leven door die moderne menestreel die Bertus Aafjes heet; en die
droomverschijning van de onvergetelijke eerste geliefde der jeugd in Eurudike; en
die twee summa's van wat het leven totnogtoe heeft geboden aan de veertigjarigen
Vercammen en Jonckheere, die zich nog eens omkeren, nog eens omzien en het alles
in een afscheid overschouwen - dat is alles ongetwijfeld naar zijn innigste wezen
lyrische poëzie, maar opgenomen en gedragen op een lichte adem van epiek.
Natuurlijk is dit episch bestanddeel in het ene gedicht al wat sterker dan in het andere:
in Een Voetreis naar Rome, dat dan toch ook een reisverhaal is, speelt het een grotere
rol dan in De Parelvisscher, terwijl men in verband met Eurudike zelfs van een
ballade heeft gesproken, wat mij dan toch als een misbruik voorkomt van deze steeds
meer vervagende term, waarvoor ik hier liever ‘romance’ in de plaats zou willen
stellen. Maar nergens wordt deze epische mengeling opdringerig of gaat zij storend
werken; tot in de vormgeving zelfs hebben de dichters de eigenaardige gevaren van
de poëtische verhaaltrant behendig weten te vermijden door een speels en los hanteren
van de metrische schema's, door de vrij deinende achtregelige strophe bij Coole en
de bijzonder muzikale zesregelige strophe van Vercammen. En het effect, door dit
invoeren van een episch element bereikt, is in alle vier
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gevallen hetzelfde en wijst op zijn beurt in de richting van een meer open poëzie.
De epiek kan inderdaad moeilijk anders dan de lyrische stof helpen onttrekken aan
een eventuele esoterische geslotenheid, want de verteller richt zich, hoe dan ook, tot
een luisteraar: epiek, zonder aanraking met toehoorders, zou een tamelijk onding
zijn.
Een derde gemeenschappelijke trek van de vier bewuste gedichten is de breedheid
van hun adem. Deze dichters lijden niet meer aan een zeker asthma, waardoor zovelen
in de laatste jaren in enkele regels reeds onmiddellijk uitgezongen waren en met een
veelzeggende voorliefde zich te buiten gingen aan een overdaad van kwatrijnen. Ik
hoef hier zeker wel niet te herhalen, dat het kwatrijn, het Oosterse kwatrijn van een
Omar Khayyam, een compleet afgeronde wereld in miniatuur, een voltooide
microcosmos in zichzelf, en dus een volwaardige vorm kan zijn, doch meer dan eens
ook werd het een teken van onmacht of althans van poëtische kortademigheid. En
al denk ik er dus geen ogenblik aan, om het bestaansrecht van het kleine gedicht te
verminderen - hoe zou dat immers kunnen en wie zou zo dwaas durven zijn? - maar
een poëzie die niets dan lyriek zou zijn en deze dan grotendeels in comprimé-vorm,
zou toch wel een bedenkelijke ontwikkeling zijn. De Nederlandse poëzie wordt al
genoegzaam bedreigd door een dubbel gevaar: het gevaar van te grote vereenzaming,
en de verleiding om tot ciseleerkunst te vervallen; inderdaad is de Nederlandse poëzie
vaak te veel een kleinodiënschrijntje - zeldzaam en edel verfijnd, maar toch te veel
slechts een schrijn.
Men moet de bedoeling van dit artikel niet misverstaan. Ik heb volstrekt geen pleidooi
willen schrijven, noch voor het sociale gedicht, noch voor het epische gedicht, noch
voor het grote gedicht, alsof nu alle Nederlandse poëten zonder uitstel en zonder
verpozen niets dan grote verhalende gedichten of gedichten op sociale motieven
zouden moeten gaan schrijven... de Goden mogen ons bewaren. Ik heb zelfs geen
requisitoir tegen het duistere gedicht als dusdanig willen richten: er is in de republiek
van de poëzie stellig ook plaats voor het hermetisch gedicht. Het duistere gedicht
kan in de
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moderne literatuur de functie overnemen van het middeleeuwse mystieke gedicht:
huiverende uitspraak van de meest verborgen zielsgeheimen, waar de ‘vreemden’ om met Hadewijch te spreken - moeten buiten blijven staan.
De enige stelling die ik hier heb willen vooruitzetten, is dat het voor de toekomst
van de poëzie een gevaarlijke ontwikkeling zou zijn, indien zij zich eenzijdig,
exclusief in de richting van het duistere gedicht zou blijven bewegen. Dan zou zij
aan haar eigen esoterische vereenzaming ten slotte ten onder kunnen gaan. Daarom
verheug ik mij ook dubbel over deze nieuwe gedichten, omdat er de wil en het
vermogen uit spreken om de eenzaamheid en veel ‘kleinbedrijf’ van de Nederlandse
poëzie te doorbreken. Het moet een der beginselen zijn van een ruim opgevatte critiek,
om elk litterair exclusivisme uit de weg te gaan; de criticus mag niet slechts zijn
eigen voorkeur zien, hij moet ook altijd bekommerd zijn om het gehéél van onze
letteren. Want de bloei van een literatuur ligt ook in haar veelzijdigheid.
ACHILLES MUSSCHE.
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‘More brains’
Er zijn dingen, die te dikwijls worden herhaald, uitdrukkingen, die, om die reden,
niet alleen vervelende slogans worden voor wie persoonlijk denken wil, maar, veel
meer, klinken als zinledig, ijl, gemaakt.
Een denkende mensch wordt ziek van sommige, om niet te zeggen van alle slogans.
Zij zijn als een kleineering van zijn eigenwaarde en zijn vermogen, de toestanden
helder in te zien. Zij wenschen hem, lineair te doen denken. Zij maken mechanisch
wat levend moet blijven, - want oorspronkelijk was het levend. Het levende woord
wordt de doode letter.
Aldus, onder veel meer, het gevleugelde gezegde van mijn vereerden meester
Vermeylen: ‘Wij willen Vlamingen zijn, om Europeeërs te worden.’ Wie zich de
moeite getroost - en 't zal een schoone belooning zijn - die woorden in hun samenhang
te lezen, zal inzien, dat Vermeylen dit wenschte: zelfstandigheid en menschelijke
waardigheid op alle gebied, opdat een minderwaardig gehouden volk weer mee zou
tellen in Europa -, of, laten we thans zeggen, in de gansche wereld. Slechts door dien
eigen aard te bewaren en waardigheid, op alle gebied, te veroveren, kan dat. Echter,
altijd aan wordt het slagwoord thans gebruikt met een soort van nieuw romantisme,
dat doet denken aan het leeuwengebrul en -gedans bij Sporenslagvieringen, met een
exaltatie van den in den grond nog aan een inferioriteitscomplex lijdenden Vlaming.
En er gebeurt weinig of niets, maar de Vlaming maakt zichzelf wijs, dat hij fier mag
zijn. Moest Vermeylen, met zijn helderen, kritischen geest en zijn zin voor feiten,
terugkomen, hij zou zeggen: dat heb ik niet bedoeld, dat heb ik niet gewild.
Maar over dàt slagwoord heb ik het thans niet, wel over het slogan ‘more brains’,
dat hij, in 1927, in onze kleine wereld bracht. Hoe dikwijls het gebruikt, en vooral
mis-
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bruikt wordt, is ontelbaar. Om te beginnen, het geeft wel aan hem, die het uitspreekt
een certificaat (van eigen maaksel) van intellectualiteit, en het staat overigens heel
goed, vooral thans, wat Engelsch te gebruiken, zooals het trouwens wél staat met
Latijn zijn taal te doorspekken. Aldus sprak een hooge baas in de onderwijswereld
eens meesmuilend: ‘Que voulez-vous? Ce sont des mini habens’. ‘Mini’, meervoud
van ‘minus’, moet je begrijpen. Aldus kan de gewone journalist de uitdrukking ‘the
man in the street’ niet vermijden, tenzij hij het noemt: ‘the man on the street’. Bezield
door den besten wil, werkelijk ‘more brains’ te brengen, of, gewoonlijk, slechts uit
mode, zullen zooveel menschen in ons land dat slogan vermelden, dat het een obsessie
wordt. Geen krant, geen tijdschrift, of we hebben de ‘more brains’. Raymond
Herreman, wel wat kwajongensachtig, zegt in het ‘Nieuw Vlaamsch Tijdschrift’ (blz.
233), dat hij door een gedicht van Marnix Gijsen ‘bij de keel en bij de brains werd
vastgegrepen’. Dat ‘bij de brains’ is me sympathiek, omdat ik er wrevel onder voel,
teweeggebracht door een te veel herhaald slagwoord. En een ander teeken van zoo
een wrevel vind ik een gedicht van Johan Daisne, ‘Less Brains’ (Minder hersenen),
Klaverdrie, Juli 1946 -, waarover nog een woord later.
Intusschen wordt het slogan tot in den treure voortgebruikt. Niet enkel in
geschriften, ook, en gestadig, in redevoeringen en, wat jammerlijker is, in allerlei
gesprekken. Op de Vermeylendagen te Deurle was ik in de streek aan het kuieren,
die ik eens, jaren geleden, heb liefgehad, en sedertdien niet meer had gezien. Ik was
geschokt door de vernieling veroorzaakt door al het Gentsche geld en parvenuschap
in een eenig landschap, dat ik enkele maanden geleden zag van uit een vliegmachine
op weg naar Engeland: o, van uit de hoogte, van tusschen de wolken, die gewijde
stilte, die zilverig kronkelende linten van ons aller herten Jordane! - en dat ik toen
waande hetzelfde te zijn gebleven. En toch, plots kwam weer de openbaring: die
fijne boomen, die zwarte takken, dat hél-groene gras, die rustige vérgezichten van
De Saedeleer; die lineaire boomgaarden en omheiningen en rozige pachthoeven en
die idyllische schapen van Gustave van de Woestijne. En 'k was aan 't speculeeren
met de
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gedachte, of ik het landschap niet zàg door de herinnering heen van schilderijen,
ofwel of, volgens het gezegde van Oscar Wilde, de natuur de kunst niet navolgde.
In mijn bloed zong het lied van Gezelle's ‘aderslag mijns levens’, en ik zag vóór mij
een landschap, gewijd in sereenheid, als vergeestelijkt. En plots bekroop me de vrees:
in zulk een streek, op deze Vermeylendagen, - die ‘more brains’! De vrees was maar
al te gegrond. 'k Was nog maar pas op de vergadering, of de brains werden opgedischt.
Aldus, altijd aan, het slogan.
Wie geen, of weinig, Engelsch kennen, geven de meest vermakelijke variëteiten van
de uitspraak er van. Onder meer deze, in verband, logischerwijze, met ons woord
brein: ‘moor breins’, zoodat een vulgaire Engelsche cockney-uitspraak uit den mond
kan worden gehoord van enkelen onder de meest verfijnden. Staat u me toe, voort
te gaan met pedant te zijn: de eind s van brains wordt z uitgesproken, en - lieve hemel,
nu gaan ze 't nog méér zeggen! - het Engelsch is: ‘breeinz’. Maar laten we het even
onderzoeken, en u zult begrijpen, hoe iemand, die Engelsch kent, er nog meer dan
anderen kan genoeg van hebben. Met autoriteiten zooals het New Oxford Dictionary
en, onder anderen, O. Jespersen: A Modern English Grammar (Heidelberg 1914, II,
5.281, 5.283 en 5.752) aan de hand, kan ik u het volgende vertellen, indien u me
anders niet gelooven mocht. Het Engelsche woord brain - ons brein - beteekent in
het enkelvoud de hersenen als orgaan; sedert de 16e eeuw heeft het meervoud brains
den voorrang verkregen voor: brein-massa, een meervoud zooals bij het woord bowels
(ingewanden). Aldus spreekt men van de ziekten van het ‘brain’, maar zal, voor de
brein-massa en niet het bepaaldelijk organische, gesproken worden van: ‘to blow
out somebody's brains’ (iemand voor het hoofd schieten, letterlijk: iemand zijn
hersens uitblazen), ofwel van het culinaire: een schotel ‘brains’, laten we zeggen ‘à
la vinaigrette’. Het ‘more brains’ doet onwillekeurig, en wat walgelijk, culinair aan.
Maar daarbij komt de beteekenis: ‘intellectueel vermogen’, - de beteekenis in het
slogan. Welnu, daarvoor zegt men, ofwel brain,
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enkelvoud, ofwel, dikwijls, brains, meervoud. Dat is eerder willekeurig. Ik excuseer
me, maar dat is niet van belang ontbloot wanneer men in Meredith gaat naslaan welke
de bewuste passage is, door Vermeylen met zooveel succes herhaald. Zij staat in
‘Modern Love’, 1862, een lang, introspectief gedicht, dat wel doet denken aan een
roman, een gedicht over de verhouding tusschen een man en een echtgenoote, die
hem ontrouw werd. En de uitroep is:
More brain, o Lord, more brain.

Daar staan we dan. Liefst niet het culinaire.
Willen we eens even bondig onderzoeken het opstel van Vermeylen waarin deze,
dus lichtjes onnauwkeurige ‘more brains’, voorkomen? Vóór mij ligt de met piëteit
bewaarde drukproef, verbeterd door Vermeylen, met het oog op de uitgave van den
door mij bezorgden bundel ‘Proza’ (1941), in de reeks ‘Bibliotheek der Nederlandse
Letteren’ (wij verbeterden elk één exemplaar, ik natuurlijk uitsluitend de drukfouten,
en ik verschafte clan de definitieve versie), drukproef van de lezing ‘Onze
na-oorlogsche Literatuur’, oorspronkelijk in 1927 door hem in de Koninklijke
Vlaamsche Academie gehouden.
De vereerde leider begint met een verklaring van zijn titel. Hij wenscht geen
overzicht te geven van de Vlaamsche literatuur na 1918 - want, u weet natuurlijk,
dat het hier ging over de letterkunde na een ànderen vroegeren oorlog - maar wel
‘onze jongste literatuur, als een geheel beschouwend, de vraag (te) willen stellen, in
hoever ze ons deelachtig maakt aan nieuwen levensinhoud’. Willen we dat even
noteeren: ‘in hoever ze ons deelachtig maakt aan nieuwen levensinhoud’? Hij
onderzoekt het begrip ‘levensinhoud’, hetgeen heel wat anders is dan ‘behandelde
onderwerpen’, bespreekt zijn - vroeger reeds verdedigde - stelsel, dat er geen groote
of geen kleine onderwerpen zijn: ‘het onderwerp is van geen tel. Ge kunt in een boom
of een bloem de heele natuur doen voelen, de eeuwige menschelijke ziel in een
stumper, God in de klacht van een harmonica.
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Alles hangt af van hetgeen ge uit uw onderwerp maakt’. De inhoud is wat het
onderwerp wérd bij den kunstenaar, en wordt gemeten naar diens ‘innerlijk leven’,
dat, op zijn beurt, afhangt van het verband met de wereld. Men denkt hier aan
Verhaeren's gezegde: ‘La grandeur se mesure à la part de monde qu'un poète porte
en soi’. Dan bespreekt hij het dubbele karakter van de kunst, vooreerst, doordàt ze
kunst is, ‘zuiverder naarmate de kunstenaar geen bijbedoelingen heeft nagejaagd’,
en dan wegens ‘het uitzonderlijk dynamisme dat een werk ontleent aan de kracht,
de fijnheid, de ruimte en den samenhang van 's kunstenaars innerlijk leven.’
Hij blijft niet staan, in deze beschouwing, bij wat in onze literatuur kan worden
aangezien als ‘een voortzetting van vooroorlogsche tradities’. Met fierheid spreekt
hij over de hoeveelheid van het nieuwe. Maar dan komt de vraag: ‘wat is de beteekenis
van onze jongste literatuur?’
Een oordeel kan gevormd worden door een vergelijking met het buitenland. Het
eigenaardige inheemsche, dat niet kan vervangen worden, is het béste, maar wordt,
met de internationale betrekkingen beperkter. Hebben wij schrijvers, die, in vertaling,
het uitheemsche publiek kunnen aantrekken? ‘Een Conrad, een Gorky, een Rilke,
een Hamsun, een Proust of een Rabindranath-Tagore, om alleen maar de levenden
of pas afgestorvenen te noemen?’ En, tusschen haakjes, Vermeylen's
drukproefcorrectie verving hier het origineele ‘een Gide, een Valéry’, door ‘een
Proust’. Daar ligt een wereld in. Maar verder. Want dan komt het cruciale:
schilderkunst wordt ongeveer op dezelfde wijze beoefend overal - want de wereld,
wegens de internationale betrekkingen, is kleiner geworden. ‘Bekennen we 't maar:
wat onze schilderkunst doet, vermag onze literatuur helaas nog niet.’
Hij bespreekt dan karaktertrekken van alle na-oorlogsche literatuur. De onrust,
den geest voor vernieuwing. Het kleine realisme, toch ingegeven door liefde, ruimde
de plaats voor ‘de vrij scheppende verbeelding’. De geest zoekt naar het bindende,
blijft niet staan bij het verschijnsel. Het individualistische ruimt de plaats voor het
gemeenschapsgevoel. En daarbij komt de lust alle tradities omver te gooien.
Dat vindt men bij ons. Voorbeelden worden aangehaald. Onder meer ‘Komen en
Gaan’, van Maurice Rodants, door
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Vermeylen genoemd ‘den eersten louter-psychologischen roman in de Vlaamsche
letteren’. - Daarover nog later. Vooral echter worden vermeld de nieuwe dichtkunst,
en de tooneel-innovaties van Teirlinck. Niet dat dat allemaal zóó nieuw zou zijn.
Walt Whitman en ‘Van Nu en Straks’ waren er vóórdien. En Vermeylen had kunnen
bijvoegen: de school van Praag en ook Gordon Graig wat Teirlinck's tooneel betreft.
Dat is allemaal heel mooi. Maar dan komt het bezwaar. Dit is te fragmentarisch,
er is te weinig durf. En dan, de kern zelf van het opstel: ‘onze literatuur zit nog al te
zeer bevangen in kleinburgerlijkheid’. Er is gebrek aan ruimte. Vooreerst naar de
diepte toe. De kern wordt niet bereikt, zooals bij Gezelle. Er is gebrek aan passie, 't
is de ‘middelmaat’, die nog zegeviert. Er is gebrek aan intellect. En hier, in deze
derde categorie, slechts één categorie van de drie mangels aan ruimte, komt dan: ‘ik
zou onze literatuur het woord van Meredith willen toeroepen: More brains! In 's
hemelsnaam, meer hersens! Het is trouwens alleen met de hersens dat ge bouwen
kunt, construeeren. Maar dat is niet genoeg gezegd. De gedachte is toch de
waardigheid van den mensch. Wij zijn iets meer dan instinct en zinnen. De natuur
is niet volledig zonder den geest. Het licht van de idee is in ons als het goddelijke
licht in het heelal. Ik beweer niet dat onze schrijvers geen gedachten hebben, maar
ze hebben geen veelomvattende gedachten, gedachten, die ons ik grooter maken. Ik
vraag ook niet, dat ze propaganda zouden voeren voor bepaalde denkbeelden, een
programma of een strekking verdedigen: zoodra ge in een boek leven en idee uit
elkaar kunt houden is het als kunstwerk mislukt, de idee heeft eerst literaire waarde
als ze het wezen van den kunstenaar zoo volkomen ingenomen heeft, dat ze één is
met zijn gevoel van het leven. Maar dat ontbreekt ons juist, de passie voor ideeën,
die den geheelen psychischen mensch doordringt als een geloof dat tot in ons bloed
meeklopt. Dat is het eerst, wat macht heeft over de gemeenschap en de gemeenschap
feitelijk maakt.’
En nochtans, besluit Vermeylen, weet hij wel, dat ons volk nog geen ‘heusche
verstandelijke cultuur’ bezit. Die cultuur is echter aan 't groeien. Maar bij onze
schrijvers is nog de
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sleur, al leven de groote ideeën overal rondom ons, ook in ons volk. De schrijvers
moeten zich - herhaling van belang - vooreerst bevrijden ‘uit onze kleinburgerlijkheid’.
Dit opstel, hoe meesterlijk ook, kan misleidend zijn. Men heeft er als kern in gezien:
de ideeënliteratuur, en dan met gemakzucht geresumeerd: more brains. Vandaar het
slogan. De kern is echter duidelijk: wij durven niet genoeg, wij zijn te braaf, te
kleinburgerlijk, er is gebrek aan ruimte, aan levensvisie. En vergeten wij vooral niet,
dat bijna twintig jaar verliepen sedert Vermeylen's lezing.
Laten we eens zien, bij wijze van nieuwsgierigheid, wat Meredith zelf wenschte,
Meredith, die aangehaald wordt als de man die meer hersens zou willen in de
literatuur. Vooreerst, in het verband zelf van het citaat is dat niet te vinden, want
daar gaat het om een levenshouding. Wat Meredith wenschte werd door hemzelf
mooi beschreven in ‘Diana of the Crossways’, eerste hoofdstuk: ‘Our world is all
but a sensationnal world at present, in maternal travail of a soberer, a braver, a
brighter-eyed’. (Onze wereld is vooralsnog bijna geheel een wereld van de sensatie,
in moederlijke barensweeën voor een meer bezadigde, schoonere, meer helderoogige
wereld.) En hij gaat voort, dat ‘dienen’ de leus moet zijn. En dan: dat het
intellectueele, wat hij noemt brainstuff - hij wist van die culinaire brains - niet schraal
is, het intellectueele in de fictie is innerlijke geschiedenis, en hij durft voorspellen:
‘if we do not speedily embrace philosophy in fiction, the Art is doomed to extinction
under the shining multitude of its professors’. Hij wenscht dus wijsbegeerte in de
fictie, anders zal de kunst verduisteren en vergaan onder de schitterende
menigvuldigheid van haar beoefenaars. Wij moeten gaan naar een leven omstraald
door wijsbegeerte, en de romancier moet dat weten. ‘Een enkele vlucht van het
intellect zal haar bereiken en omhelzen, u geven den smaak van de Waarheid, het
echte gebruik van de zintuigen, de oneindige liefelijkheid van de Realiteit, want deze
dingen zijn aanwezig in de wijsbegeerte, en fictie, die condenseering van het werkelijk
leven, het binnen en buiten van ons, proza of verzen, moeizaam bij den grond of
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in hooge vlucht, fictie is de verkoren dienstmeid van de wijsbegeerte’.
Dat vergt uitleg. Fictie moet dus doordrongen zijn met wijsbegeerte. Welke
wijsbegeerte kleefde Meredith aan? Niet zoodanig een stelsel, strikt genomen was
hij geen groot, diep, origineel denker en de metaphysica was hem wat abstract. Maar
eerder hetgeen E. Baker noemt (The History of the English Novel, vol. 8, blz. 276)
‘a confluence of romanticism and modern enlightenment, faith and reason, religion
and science’. (Een samenvloeien van romantisme en moderne verlichting, geloof en
rede, religie en wetenschap.)
Van belang is vooral dat, doorheen het gansche, uitgebreide werk van Meredith,
proza en verzen, gestadig het accent wordt gelegd op de drie-eenheid
Blood and brain and spirit,

de mensch, zoon van moeder aarde, aan haar steeds getrouw, die instinctieve mensch
gaat door het verstand naar het hoogere, geestelijke, vergeestelijkte. Het verstand brain - is hier een tusschenschakel.
Dat is een openbaring. Niet voor Vermeylen, die dat wel zal geweten hebben, en
trouwens ongeveer hetzelfde zegt met andere woorden, maar voor de vlaggenzwaaiers
van het ‘more brains’.
Dat zijn dus de gegevens, objectief.
Kunnen wij ze aanvaarden? Kunnen wij aannemen al wat Vermeylen zegt in zijn
opstel, en de theorieën van Meredith als de eenige ware of menschelijke beschouwen?
Ik druk nogmaals hierop, dat Vermeylen's opstel goed moet begrepen worden en
eerder gaat over een gebrek aan durf en visie, over een kleinburgerlijkheid in onze
literatuur. Dat was in 1927. En, in dat korte opstel, dat met opzet spijkers op den kop
wilde slaan, is er niet veel nuanceering te verwachten. Kleinburgerlijkheid bestond
niet bij Gezelle of Van de Woestijne, ik zou die moeilijk kunnen vinden bij Streuvels
of Teirlinck, bij Van Ostayen of Gijsen. Het psychologische heeft den voorrang in
vele geschriften van
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Buysse, Teirlinck, Toussaint van Boelaere, om slechts van de ouderen te gewagen,
en Vermeylen was wel wat geestdriftig edelmoedig toen hij Roelants dat ontzaglijk
compliment maakte. Maar hij wist wat hij deed. 't Zijn trekken van den teekenaar,
sterke woorden van den redenaar die treffen wil. Hij wilde op die manier doen inzien
dat de zin voor het diepere doorgaans ontbreekt in onze literatuur.
En hoe is de toestand thans? Och God, 't is gemakkelijk om aan te toonen, dat veel
meer literatuur bij ons, sedert 1927, aan het verwijt van Vermeylen ontsnapt. Zooals
wij vroeger moe waren van de eeuwige dorpsnovelle, zijn wij moe van het
schilderachtige folkloristische, het eenvoudig anecdotische met een eindelooze galerij
van pittoreske en oolijke of sentimenteele imbecielen. Maar wij mogen niet vergeten,
vooreerst, dat de dichters ruimere visie hebben dan vroeger doorgaans het geval was
en bv. Daisne of Decorte stellig niet kleinburgerlijk aandoen. Dan, dat de prozaïsten,
evenals de dichters, alle recht hebben, en dat een dorpsverhaal van Streuvels evenzeer
bekoort als het vergeestelijkte van Toussaint's ‘Landelijk Minnespel’, dat de kunst
om een anecdote goed te vertellen niet te versmaden is - dat alles afhangt van de
behandeling, de levensvisie, en Vermeylen, in zijn kort opstel, zooals zoovelen in
Vlaanderen, Elsschot vergat, die een anecdote behandelt op zijn eigen vlijmende
manier. Vergeten we niet dat we Walschap hebben, dien rasechten, dynamischen
schrijver, schepper van levende gestalten, dat we, onder meer, Brulez hebben met
zijn philosophische ironie, en een heele schaar jongere schrijvers.
Toch, in breede trekken, blijft Vermeylen gelijk hebben.
En onze jongeren, met zooveel liefde bekoesterd door het oudere geslacht, dat de
generatie van De Boomgaard en het Roode Zeil wat verwaarloosde waar precies de
herleving op meer intellectueele basis werd nagestreefd, onze jongeren, met al hun
talent, breken geen ruiten, slaan niet, met den onrechtvaardigen moedwil van de
jeugd, de heele boel aan stukken, vooral: drukken nog te weinig hun eigen tijd uit,
doorstralen of doorhuiveren ons nog niet met hun levensvisie.
Dan, Meredith. Hoeft men zijn wenschen te veralgemeenen? Vooral, moet men
ze als exclusief beschouwen?
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Het ontbreekt ons nog, bij de Daisne's en Brulez, aan meer bepaaldelijk intellectueele
schrijvers. Maar niet alle schrijvers hoeven dat te zijn, evenmin als in Engeland niet
iedereen is gaan schrijven gelijk Meredith.
Meer nog, het fatale misverstand van de more brains wijst op iets dat, ik herhaal
het, Meredith zelf niet precies wilde: een intellectualistische kunst. Voorrang van
verstand en rede? Och, en de 18e eeuw van de verlichting dan? Het verstand op
zichzelf is niet genoeg, dat weten we sedert de 18e eeuw, dat wist Meredith bij wien
het verstand het tweede, slechts het tweede stadium is van de drie-eenheid instinct,
verstand, vergeestelijking, - dat wist Vermeylen. Voor Bergson (L'Evolution Créatrice,
1908) bestaat ons bewustzijn uit verstand en instinct, het is een grootere macht die
beide omvat. En belangrijker is bij hem de intuïtie, die hij noemt ‘l'instinct devenu
désintéressé, conscient de lui-même, capable de réfléchir sur son objet et de l'élargir
indéfiniment’ (blz. 198). En wat verder toont hij de evolutie aan: ‘On dira que, même
ainsi, nous ne dépassons pas notre intelligence, s'il n'était pas resté, autour de notre
pensée conceptuelle et logique, une nébulosité vague, faite de la substance même
aux dépens de laquelle s'est formé le noyau lumineux que nous appelons intelligence.
Là résident certaines puissances complémentaires dont nous n'avons qu'un sentiment
confus, quand nous restons enfermés en nous, mais qui s'éclaireront et se distingueront
quand elles s'apercevront elles-mêmes à l'oeuvre, pour ainsi dire, dans l'évolution de
la nature. Elle apprendront ainsi quel effort elles ont à faire pour s'intensifier et pour
se dilater dans le sens même de la vie.’ Voor hem kan de theorie van de kennis niet
gescheiden worden van de theorie van het leven. Vooralnog ‘il y a des choses que
l'intelligence est capable de chercher, mais que, par elle-même, elle ne trouvera
jamais. Ces choses, l'instinct seul les trouverait, mais il ne les cherchera jamais.’ En
Bergson voorziet een oogenblik waarop het bewustzijn, sterker zijnde dan het verstand
en het instinct of intuïtie en ze beiden omvattend, zijn doel zal bereiken: de kennis
van het leven en van den zin van het leven. Deze conceptie is episch: ‘L'animal prend
son point d'appui sur la plante, l'homme chevauche sur l'animalité, et l'humanité
entière,
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dans l'espace et dans le temps, est une immense armée qui galope à côté de chacun
de nous, en avant et en arrière de nous, dans une charge entraînante capable de
culbuter toutes les résistances et de franchir bien des obstacles, même peut-être la
mort’ (blz. 294).
Het verstand op zichzelf is dus, noch voor Bergson, noch voor Meredith, noch
voor Vermeylen voldoende. Er is een strekking om de rol van het verstand te
overschatten, en, in de samenleving, dus sociaal gesproken, aan de intellectueelen
een wellicht te groot belang toe te kennen. Ik denk aan een passage in een stuk ‘Waste’
(1907), door den pas overleden Granville-Barker:
Lady Davenport: Don't you think our aristicracy of brains is the best aristocracy,
Miss Trebell?
Frances Trebell: I am sure it is just as out of touch with humanity as any other...
more so, perhaps. If I were a country I would not be governed by arid intellects.
Mrs. Farrant: Manners, Frances.
Frances Trebell: I'm one myself and I know. They're either dead or dangerous.
(Op de vraag, of onze aristocratie van de hersens niet de beste aristocratie is,
antwoordt Frances Trebel: ‘'k ben zeker dat ze al even buiten 't verband met het
menschdom is als om het even welke andere aristocratie... meer nog, misschien.
Moest ik een land zijn, 'k zou niet willen geregeerd worden door dorre intellectueelen’.
Men vraagt haar, beleefd te zijn, maar zij zegt: 'k Ben zelf een intellectueele en 'k
weet: Zij zijn ofwel dood, of gevaarlijk!)
Ik kom terug op de vraag. Indien we Meredith dan niet meer mis begrijpen, met
hem accoord zouden kunnen gaan dat de mensch, aan de aarde trouw verbonden,
door het intellect naar een derde, hooger stadium reikt, en dat die drie stadia in
samenwerking moeten blijven, zelfs dan: moét daarom de literatuur per se een
wijsgeeringen inslag hebben? Men noteere: Meredith wenscht een wijsgeerigen
inslag, niet een bepaald intellectueele. En hij wist toch genoeg, zooals Hamlet, dat
There are more things in heaven and earth, Horatio,
Then are dreamt of in your philosophy.
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(Men weet mischien niet, dat in Shakespeare's tijd ‘philosophy’ de ruimere
beteekenis had van: kennis.)
Een wijsgeerige, zelfs alleen een intellectualistische kunst is niet de exclusief goede.
De introspectieve Meredith leidde, via Henry James en Joseph Conrad, naar Marcel
Proust, en naar Virginia Woolf en James Joyce. Zeer groote schrijvers alle. Hadden
wij er zoo maar een! Maar Goddank zijn deze schrijvers, op verre na, niet de eenigen,
noch is hun richting zelfs de belangrijkste.
Meer bepaald intellectueele schrijvers werden teweeggebracht door een lange
beschaving: Ibsen, een Shaw, een Gide, een Huxley, een Morgan. Maar wie zal
beweren, dat alle schrijvers zóó moeten zijn? Schrijvers van het tweede én derde
stadium in de drievuldigheid van Meredith. Bij ons zijn de schrijvers meestal die van
het eerste, het instinctieve, en tevens wel niet zelden van het derde. Wij hebben beslist
een Huxley, een Morgan, een Gide noodig. Maar werd hun richting bij ons de
voornaamste (ze is het in geen enkele literatuur), dan zou iets eigenaardigs voorkomen.
In de wereldliteratuur zouden wij, van het standpunt van mode gesproken, achteruit
krabbelen. Want daar is de mode, meer en meer, - ik denk bv. aan den
Amerikaanschen en Engelschen roman - het instinctieve, primitieve, volksche,
regionale, waarvan men bij ons, terecht, genoeg begint te krijgen. 't Mag paradoxaal
klinken: voor een keer zijn wij in de literatuur misschien vooruit. 'k Zeg: misschien.
Op den levensinhoud komt het aan. Dat is het wat Vermeylen wenschte. En zelfs
niet bepaaldelijk ideeën. In het prachtig stuk ‘De Geest van James Ensor’, verschenen
in ‘Vandaag’ 1929, dus twee jaar na den ‘more brains’-uitroep, herdrukt in ‘Proza’,
onmiddellijk na ‘Onze Na-Oorlogsche Literatuur’, komt dit eigenaardige:
Ik slenterde door zijn tentoonstelling te Brussel, en daar kwam een lieve dame me
zeggen: Een meesterlijk ‘schilder’, zeker, maar wat jammer, dat hij door geen idee
bezield is.
God is goed, en hij zal, hoop ik, alle lieve dames veel vergeven, maar ik vrees dat
de duivel er genot in vinden zal, deze op een spit te braden, ten eeuwigen dage.
Er zit geen idee in een kinkhoorn, maar ge hoort er de
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heele zee in ruischen. Als Ensor een schelp schildert of een rog, dan schildert hij die
zoo stoffelijk, dat ik ze meen aan te raken, en daarbij zoo rozig lillend in paarlemoeren
licht, dat ze heel wat anders worden dan de rog of schelp die ik in een winkel zie
liggen. Het gevolg is vooreerst een exaltatie van het leven in mij, waarvoor ik ideeën
cadeau geef. Maar die schelp of die rog, door de wijze waarop ze gezien en
geschilderd zijn, worden de heele zee, ge vindt er al de glanzen van de zee in terug,
en door den samenhang met het leven van het licht werden ze een deel van het heelal,
van de eeuwige levenskracht, en al de droomen van de meerminnen zijn er in, en de
oneindige geheimenis die we achter of in al het zijnde vermoeden en voorgevoelen.
Danken we Ensor, dat hij door de voorstelling van een rog of een schelp den
religieuzen zin van het leven in ons weer wekken kan.’
Een bemerking. Die dame die ideeën wenschte is wat ver, maar ze behoort stellig
tot de more brains-generatie en heeft den Gust kribbig gemaakt. Want dit is nu pikant.
In den origineelen tekst stond eigenlijk het volgende: ... en de oneindige geheimen
die we achter of in al het zijnde vermoeden en voorgevoelen. Raca voor ideeën! Maar
danken we Ensor, dat... enz. De verandering werd door Vermeylen in '41 toegebracht
op de drukproef die hier voor mij ligt. En eenvoudig omdat die uitroep een wanklank
is. De geest zelf van het stuk blijft natuurlijk dezelfde.
Er is dus een misverstand van belang met die more brains. Bepaaldelijk
intellectualistische kunst wordt niet bedoeld, en is dat te verwachten trouwens
vanwege Vermeylen, die de Hollandsche literatuur zoo goed kende en liefhad, maar
wél wist dat ze soms wat stroef en dor intellectueel is? 't Is dàt, haar gebrek. Er is
iets te zeggen voor ónze spontaneïteit, als die maar niet naar oppervlakkigheid en
middelmatigheid leidt.
Ik denk aan de grootheid van Balzac en Dickens, stellig geen intellectueelen. De
eersterangs intellectueel is zelfs doorgaans geen groot scheppend kunstenaar, zijn
denkend, critisch vermogen staat hem in den weg. Levensvisie heeft noodig een
groote, schoon, menschelijk hart, misschien meer dan een scherp intellect. Ik denk
aan Hemingway's ‘For whom the Bell Tolls’, waar een op zichzelf beschouwd eerder
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banale, en zelfs ook brutale, kortstondige liefdesgeschiedenis als een monument
wordt van luisterrijke schoonheid, een openbaring van den samenhang van het eeuwige
menschenpaar met de aarde en de sterren. En waar de geest van dezen tijd in leeft,
waar het anti-fascisme geen propaganda werd, maar innerlijk deel uitmaakt van het
zuivere kunstwerk.
De geest van dezen tijd. Is dat noodig? Het gebrek in onze literatuur blijft toch
vooral dat ze weinig de ideeën, verzuchtingen, gevoelens, problemen van den eigen
tijd uitdrukt. Het is de beperking van den genialen Gezelle, aan wien ik, precies
daarom, den genialen Van de Woestijne verkies. Beiden hadden anders die drieëenheid
van Meredith. De blomme van Gezelle doet wel inzien, dat hij, zooals Wordsworth,
meende, dat ‘nature must be spiritually discerned’ (de natuur moet ontwaard worden
op een vergeestelijke wijze). En ook hoe de zoon van den hovenier van Brugge (die,
zooals alle hoveniers, een dichter moest zijn) ook hoe Gezelle aan de aarde instinctief
verbonden bleef met al zijn roerende, vrome menschelijkheid. Nogmaals, Vermeylen
zei zelf dat het onderwerp van geen tel is en alles afhangt van de behandeling. De
blomme van Gezelle is de schelp van Ensor. 't Is oneindigheid.
Maar toch: onze tijd. Onze tijd van zoeken naar een evenwicht, zoeken naar iets
positiefs in een geschokte wereld, naar een constructie van iets nieuws. Niet meer
zoodanig de onrust en het oneindige begeeren van vroeger, niet meer de wrange
pessimistische gelatenheid, scepticisme, verzadiging, niet meer dat soort van
romantisme waar de schrijver zijn gevoel maskeert met een lach die spottend wil
zijn en pijnlijk klinkt. Wij staan op den drempel van een nieuwe wereld. De kunstenaar
moet die nieuwe wereld laten zien.
Heel zeker, àlle onderwerpen zijn goed. Maar laat ze deel uitmaken van die nieuwe
wereld. Laten de schrijvers minder geijkte, eeuwenoude motieven behandelen. Huxley
zei reeds in '24 (Uncle Spencer): Want wij zijn allen veel te nieuwsgierig over de
zaken van onze naburen. In 't bijzonder over de zaken van een erotische natuur. Wat
een soort van jeuking wij hebben om te weten of Meneer Smith een affaire heeft met
zijn secretaresse, of zijn vrouw élders haar troost zoekt, of een zekere kabinetsminister
werkelijk de sater is waarvoor
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men hem onderduims uitgeeft. En intusschen gebeuren de meest ongelooflijke
mirakels overal rondom ons: steenen, wanneer wij ze oplichten en dan laten gaan,
vallen op grond; de zon schijnt; bijen bezoeken de bloemen; zaden groeien tot planten,
een cel, in negen maand, vermenigvuldigt haar gewicht enkele duizend maal duizend
keeren, en is een kind; en menschen denken, scheppende de wereld waarin zij leven.
Die dingen laten ons bijna volkomen onverschillig.
Maar betreffende de wijzen waarop verschillende individuën het pramen van één
afzonderlijk instinct voldoen hebben wij, spijts de vreeselijke monotonie van de
situatie, spijts de ééne, welbekende onvermijdelijke consummatie, een eindelooze
en steeds versche nieuwsgierigheid. Eens, misschien, zouden we een weinig moe
kunnen worden van boeken waarvan het thema altoos dit bepaalde instinct is. Eens,
zou het kunnen gebeuren dat de suksesvolle romancier zal schrijven over de
verhouding van den mensch tot God, tot de natuur, tot zijn eigen gedachten en tot
de duistere realiteit waarin deze werken, - niet meer over de verhouding tusschen
den man en de vrouw. Intusschen echter...
Welnu, daar wordt wel wat aan gedaan. Maar zeer weinig bij ons. En het sociale
verantwoordelijkheidsgevoel? Wij hadden de poging van Zielens. Maar thans? En
de conflicten van allerlei plannen en ideeën? Of een soort van muzikale compositie,
zooals bij Browning of Huxley?
De les van Vermeylen was niet ‘more brains’. Ik ben er van overtuigd, dat de
literatuur, evenals alle kunst, naar de essentie van de dingen zoekt, niet naar hun
uiterlijk aspect. En wij maken het ons wat te gemakkelijk, wanneer wij nog dat
uiterlijke aspect willen weergeven. Ofschoon dat wel aantrekkelijk kan zijn is het
nóg - en dat is Vermeylen's verwijt - bij ons té veel dat uiterlijke. Kunst zoekt naar
het permanente, essentiëele, zelfs in de vluchtigste verschijnselen. Zij moet het heilig
mysterie van het leven in en om ons belichten, zij roept naar geloof. Het is niet met
more brains, of met brains alleen, dat men dat bereikt. Daisne, in het reeds vermelde
gedicht, wenscht Less brains, minder hersens!
Wat kan de klaarste lamp bij dag?
Zelfs als die dag de zon niet zag,
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zal hem geen lampelicht doen blozen.
O hersenmens, o machteloze!
Maar 't kleinste kaarslicht in de nacht
is zichtbaar zeeën ver en bracht
stoutdromenden door storm en donder.
Geloof, o mens, en vind het wonder!

Dat is een levenshouding. Maar 't geldt ook voor de kunst. Het is precies de taak van
de kunst een levensvisie te openbaren.
Wij zijn hier ver van het uiterlijke. Toen men aan Michel Angelo verweet dat zijn
beeld van Lorenzo - dien Lorenzo Magnificus, dien jeugdigen Renaissance-man van
daad en denken en schoonheid - niet zeer gelijkend was, klonk het fiere antwoord:
over honderd jaar zal het wel gelijkend zijn. De kunstenaar wist, dat hij het essentiëele
in Lorenzo had gevat en weergegeven, en gaf minder om het onmiddellijk uiterlijke.
Welnu, die gave hebben wij in ons, volk van schilders, volk van droomers, volk van
mannen van arbeid en daad. Vermeylen zegt: wij kunnen ze niet genoeg gebruiken
als schrijvers. Hij zei dat in '27. 't Is nog waar nu, spijts de verbetering.
Heel stellig zal de meer verfijnde, meer intellectueele lezer niet danig veel zijn
gading vinden in onze hedendaagsche literatuur. Maar men moet verder gaan: het is
niet zoodanig het intellect dat telt, het is het levensgehalte. Natuurlijk zal dat rijker
en ruimer zijn, of kunnen zijn, bij een meer ontwikkelde. Maar daarom nog niet:
intellectualistische kunst!
Laten we voorzichtig zijn. Niet iedereen is intelligent aangelegd. Bij ons zijn er
betrekkelijk weinigen. Ne forçons pas notre talent. De more brains komen door een
beschaving die we nog moeizaam aan het heroveren zijn.
Ik hoop op een nieuw Vlaanderen, dat zijn rijk artistiek temperament behoudt en
het vermengt met organisch gegroeid intellect, en het verruimt. Organisch gegroeid
uit de volkslagen, sinds de burgerij honderden jaren afvallig bleef.
Verstaan we Meredith. Geen intellectualistische kunst,
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kunst met meer intellectueelen inslag en meer levensvisie. Verstaan we Meredith en
Vermeylen: zoeken we naar het permanente, vergeestelijkte, - en 'k zou meer zeggen:
het menschelijk gehalte. Uit de duisternis van het instinct, in contact met de ijlten
van het hoogere, laten wij, zooals Ahasverus, onder de menschen komen. 't Is
uiteindelijk enkel het menschelijke gehalte dat telt, de uitstraling van het menschelijke
in de kunst en in het leven.
Het menschelijke, op zijn beurt, uitstraling van het goddelijke. Het goddelijke dat
wij ontwaren in het leven, en dat ons mysterievol tegemoet komt in de kunst.
De geest van Vermeylen leeft onder ons. Het is niet alleen zijn brein: het is ook
zijn heldere, warme menschelijkheid.
FRANZ DE BACKER.
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Zoek den mensch
Kroniek der inquisitie.
In het Novembernummer van Dietsche Warande en Belfort heeft Westerlinck
scherprechter Toussaint van Boelaere tot de orde geroepen in casu zijn requisitorium
tegen Timmermans. Als ‘buitenlander’ kan ik me niet accoord verklaren met de
bewering, dat Timmermans voor ons een ‘schande’ zou geweest zijn. Dat hij een
tijdlang ‘een ‘schade’ was, geef ik grif toe: hij deed de buitenwereld gelooven, dat
we een zooitje vroolijke pummels zijn, hetgeen onjuist is, al hebben de vele duizenden
lezers van Timmermans in Vlaanderen den indruk gegeven, dat zij met die
beschrijving accoord gingen. Toussaint, die van nuances houdt, heeft ze ditmaal erg
verwaarloosd.
Zijn voorbeeld heeft echter aanstekelijk gewerkt, want in het zelfde nummer van
D.W. en B. stel ik vast, dat de inquisitoriale geest ook in andere streken waait. In de
gedenkschriften van Mej. Belpaire over Peter Benoit, bemerk ik, dat het Nazisme,
zoals Toussaint het beweert, inderdaad retro-actief en historisch kan werken. Mejuffer
Belpaire spreekt over het oratorio ‘De Schelde’, dat eindigt met het Wilhelmuslied.
Zij merkt daarbij aan: ‘Het doet er niets toe, dat de geschiedenis hier een deuk wordt
gegeven. Want Oranje was geenszins een volksheld. Persoonlijke eerzucht was zijn
drijfveer. Een Duitscher was hij, een onzer hedendaagsche Duitschers naar de letter,
en we weten wat een Duitscher voor een Vlaming beteekent.’
Niemand heeft Mejuffer Belpaire er ooit van verdacht een historicus te zijn. Na
deze uitlating is alle twijfel dienaangaande definitief van de baan. We weten nu, dat
Oranje eenvoudig een Mof was, noch min, noch meer. Als het zóó zit, kunnen we
enkel besluiten, dat de hertog van Alva een voorlooper is geweest van Eisenhower
en dat koning Philips II, (een vorst die de Moffen haatte!)
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een combinatie was van Churchill en Roosevelt. We kunnen desnoods ook cardinaal
Granvelle thuiswijzen als een soort De Gaulle.
De Geuzen zongen van ‘de Spaansche Inquisitie, van God malitie’ maar wat gaan
wij zingen om tegen de nieuwe vormen der Inquisitie te reageeren, of zullen we
eenvoudig aan Mejuffer Belpaire den raad geven bij haren leest te blijven, zooals
het een goed schoenmaker past?
M. Gij.

Epuratie
De Vereeniging van Letterkundigen in Sovjet-Rusland heeft, om diverse redenen,
een aantal leden uit haar schoot verbannen; zoo o.m. een schrijver die, vermoedelijk
bewust van zijn menschelijke feilbaarheid, het recht opeischte ‘om zich te vergissen’.
Verder ook één omwille van zijn ‘onverschilligheid op politiek gebied’.
Maar wàt nù gedaan met de bekoorlijkste apologie der totale onverschilligheid:
Watteau's Indifférent, die, zoo ik mij niet vergis - en mocht ik het dan wèl doen, dan
hoop ik toch dat de Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen er geen reden in zal
vinden om mij buiten te walsen - nog altijd een der fraaiste sieraden uitmaakt van
het Ermitage-Museum te Leningrad?...
R.B.

Materialist.
Gij zegt dat ik een materialist ben en ik lees in uw oogen medelijdend misprijzen,
want een materialist is voor u een man van klein verstand, een menschelijk zwijn,
dat in modder ploetert.
Mag ik u vragen welke spiritualistische theorie in vernuftigheid evenaart wat de
materialisten hebben onthuld over de samenstelling van de stof? Kent gij een anderen
weg tot de kennis van geest en god dan de studie van de stof? Is de heilige
drievuldigheid een genialer vondst dan de theorie van de atomen? Is Augustinus'
verbeelding van een hemelsche genadewerking in de ziel van den mensch schranderder
dan het ontdekken en preciseeren van cosmische en radioactieve stralen? Zijn de
bewijzen van bestaan en onstoffelijkheid der ziel betrouwbaarder dan de observaties
der materialisten van parapsychologische en occulte verschijnselen? Hebben de
spiritualisten ooit iets anders gedaan dan God anthropmorphisch belachelijk maken
en hebben de materialisten hem door de studie van de stof niet in eere hersteld in de
hooge en ongenaakbare regionen van het agnosticisme?
Gij zegt dat gij een antwoord hebt op de levensvragen en ik niet.
Welk antwoord hebt gij tenzij de godslasterlijke primitivismen van Genesis etcetera
en wat hebben twintig eeuwen spiritualisme daar ooit verhelderends aan toegevoegd?
Niets, mijnheer, maar het materialisme wel. Door de studie van het heelal en van de
situatie daarin van onze planeet weet het zeker dat de aarde niet de reden van deze
schepping kan zijn geweest. Door de vergelijking van den ouderdom der aarde met
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onzer aarde niet de mensch kan zijn.
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En door de berekening dat in het melkwegstelsel niet eens in honderdduizend jaar
een beschaving kan voorkomen, weten de materialisten dat het heelal niet kan ontstaan
zijn ter wille van het menschelijk leven.
Ziedaar in tien regelen meer en grootscher metaphysica van de materialisten dan
al uw kerkvaders te zamen in hun bergketens papier ooit hebben gedroomd.
Gij hebt ons nu lang genoeg geminacht als onwetenden en onreinen, ons beleedigd
met uw spiritualistische hoovaardij. De onwetende zijt gij. Schaam u en bestudeer
met ons nederig de stof, want gij zijt zelf stof en haar lof is gezongen door uwen
dikken vriend Ernest Hello.
G.W.

Bij mijn verjaardag.
Het schijnt dus, dat ik vijftig jaar zou geworden zijn. De napluizers en de rekenaars
van de burgerlijke stand verzekeren het althans - en met die bio- en bibliographen
van tegenwoordig zijn de schrijvers nergens meer veilig.
Bio- en bibliographen zijn creaturen des duivels, op het aardrijk afgezonden om
ons, de schrijvers - die schepselen des Heren zijn - geen dag, geen uur, geen ogenblik
rust nog te laten. Haha! gij hebt jeugdzonden bedreven, die gij voor het oog van de
wereld zoudt willen verbergen? - de bio-bibliographen zijn u reeds op het spoor en
ontmaskeren u en ontkleden u in al uw arme naaktbeid. Gij hebt wel eens prulletjes
en onzin geschreven, maar die gij in de grafkelders van de tijdschriften lang verloren
en vergeten waant? - de bio-bibliographen delven uw schande weer op en tonen ze
zo maar langs de grote weg. Gij vermomt u, om duizend en één kapitale redenen,
achter initialen en pseudoniemen? - maar de bio-bibliographen ontraadselen alles en
wijzen u overal met de vinger na. De bio-bibliographen bespoedigen de ondergang
van de literatuur: wie zal, op den duur, nog een regel op papier durven brengen? wie
zal nog vijftig jaar durven worden? Ze roepen het uit in de radio, ze plakken het uit
in de kranten, ze zitten zelfs klaar om u te vieren met een banket als een dodenmaal
- al de schone jonge meiskens van Gent, die moeten het nu wel weten wat er mij zo
pas overkomen is.
Ik heb, God zij geloofd en gedankt, een troost, een grote troost. Zij willen het niet
geloven, en het kan mij weinig schelen. Het is niet omdat men ouder wordt, dat men
daarom ook oud wordt. Men heeft slechts de jaren die men voelt. De jaren beginnen
pas te tellen, als zij u beginnen te drukken.

Een litteken.
Men heeft te dier gelegenheid ook geschreven, dat ik een ontgoochelde zou zijn. Een
schrijver moet veel over zich heen laten gaan; hij ondervindt het aan den lijve, wat
voor een dwaze winkel de critiek dikwijls is (al doet hij er zelf aan mee).
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Het is waar, dat de mensen van mijn leeftijd in de jaren 1920 enkele extra
teleurstellingen hebben opgelopen. Wij hebben behoord tot een prachtig begonnen
en groot bedoeld avontuur, dat jammerlijk mislukt is. Als vele anderen allicht, draag
ik ergens een litteken uit die dagen. Maar de wonde is toe. Als gij mij daar naar
vraagt, moet ik u eerlijk zeggen: gewichtiger dan de pijn achteraf, is toen eerst het
geluk geweest. Het was een schone vervoerende tijd, en ik zou niet willen ruilen
voor het scepticisme van de jeugd van tegenwoordig. De dichters van mijn generatie
hebben het weer zo duidelijk mogelijk ervaren, dat ook de tijd de dichter maakt, de
dichter mee helpt maken. Eerst heeft die tijd ons omhoog geheven, ons boven
onszelven uit geheven; toen heeft die tijd ons neergesmakt - maar ik blijf de goden
dankbaar dat zij mij lieten behoren tot zo een generatie, die eens in haar leven tot
een bovenpersoonlijke droom werd opgetild.
Wat er daarna is gebeurd, dat komt er gewoonlijk bij; men kan daar in de hoogte
niet blijven gloriëren. Maar het geluk is de diepe pijn waard geweest. Wie daarbij
van ontgoocheling spreekt, zegt te weinig en te veel. Te weinig, omdat wij na de val
op de grond als gebroken hebben gelegen. Te veel, want wij zijn weer rechtgestaan,
gereed om opnieuw te beginnen: van al het andere afgezien, is dat onder de bezetting
de diepere betekenis van de weerstand voor mij persoonlijk geweest. En is dat ten
slotte niet het enige wat hier telt in dit verband: bereid te blijven voor het leven?
A.M.

Verstek der schoonheid
Ik heb in het begin van de vorige zomer een muziekavond bijgewoond, waar mooie
dingen van Chopin en Albeniz door een nog jeugdig jeugdvriendinnetje van me op
de vleugel werden uitgevoerd. Er waren niet veel mensen, wellicht vanwege het
mooie weer buiten; en, waarschijnlijk ook ten gevolge van die rijke temperatuur,
rook het binnen in de zaal nogal kwalijk, o.m. naar voeten. Wat, moet ik het zeggen,
hinderlijk op mijn artistieke aandacht en op mijn esthetische genoegen heeft ingewerkt.
En, zoals dat veelal gebeurt, bracht het ene onverkwikkelijke het andere met zich
mee. Hoe ik me ook er tegen te weer stelde, ik kon het dwangdenkbeeld maar niet
van me wegstoten, dat al die kunstlievende mensen daar in de zaal, evenzo goed als
het vriendinnetje in azuren avondjapon ginds op de scène, benevens van hoofden
doorruist met muzikale dromen, ook eigenaar waren van ingewanden, met de
weerzinwekkende overblijfselen van vier en twintig uren geleden genoten spijzen.
En dat, door de technische inspanning welke haar edele kunst haar kostte, het
vriendinnetje thans in de intieme vouwen van haar lichaam vermoedelijk allerhande
zure vochtjes aan het uitzweten was; dat haar spijsvertering waarschijnlijk tot een
momentane stremming in haar maag was gekomen, met opstijging van onsmakelijke
gasjes langs haar slokdarm, een droge tong, en kleverig, tot kleine zwarte korreltjes
verdikkend speeksel in haar mond-
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hoeken. Men vergeve me deze ongenietelijke optekeningen, die men trouwens, als
onverbloemd ‘menselijk’, van buitenlandse auteurs, als een Huxley bvb., geredelijk
de bon ton vindt. Ik koester niet het minste verlangen om daarmee als een epigoon
van de schrijver van ‘Point Counter Point’ te worden beschouwd. Ik ben integendeel
gelukkig, dat ik sinds lang geen dagboek meer bijhoud, want ik zou er, steeds
veelvuldiger, allerlei naars van de hierboven ten toon gespreide soort, aan moeten
toevertrouwen, en te veel gelegenheid krijgen om mijn verval te beschreien, door
vergelijking met optekeningen van tien à twintig jaar geleden, toen ik dat vriendinnetje
nog als een engelachtige verschijning zou hebben gezien, een paradeigma uit Platoon's
luisterrijke bovenwereld, met een mond als een orchidee of als een kwetsuur van
liefde - kortom gelijk een, in de magische mengeling van de glans der schijnwerpers
en de schemer der schouwburgzaal, schoon en welriekend tot vlees geworden
droombeeld. Zekere andere mensen, vrees ik, zouden bij het herlezen van dergelijk
‘naiefs’ uit hun jonge jaren, grinnikend de schouders ophalen, welvoldaan over de
groei die zich middelerwijl aan hen heeft voltrokken. Misschien zijn ze nog niet aan
mijn trieste fysiologische kwelvoorstellingen toe, maar ook indien ikzelf nog niet
zoverre mocht wezen, zou ik toch niet anders kunnen, dan de loop der dingen te
bewenen, tevens, een beetje zoals de Musset, mijn laatste geluk en trots er in vindend,
dat ik dan ten minste nog schreien kan. Want wat is huilen al anders dan een weliswaar
kleurloos bloedvergieten, maar dat toch getuigt van een onbesliste strijd tussen illusie
en werkelijkheid, waartegen de gewonde ziel het nog niet wil afleggen?
Inderdaad, ik kan me maar niet verzoenen met de voorstelling als ‘groei’, van wat
ik integendeel zeer smadelijk als een achteruitgang gevoel. Want wie bewijst me dat
ik thans, ouder, daarom ook juister zie, wanneer ik nu lelijkheid constateer, waar
mijn jonge ogen eens schoonheid hebben aanschouwd? Ik wil, ik moet wel toegeven,
dat die vriendin haar fysiologie licht toén al zal zijn geweest als tans; ik heb het alleen
niet opgelet, en enkel oog gehad voor een ander uitzicht van de situatie. Maar, wie
zou durven te verklaren, dat ‘schijn’ de enige naam is welke dat andere aspect
verdient, terwijl dit uitzicht van thàns, het ‘wezen’ zou weergeven? Stel, dat mijn
verbeelding me toen heeft misleid, door me enkel die ‘schijn’ voor te spiegelen; mag
ik dan de vraag, of ik thans niet door mijn zintuigen word bedrogen, wanneer ze mij,
met dit zgz. ‘wezenlijke’ uitzicht, de ogen willen uitstoten? Ik gevoel dat nu eenmaal
zo, en de wetenschap is nog lang niet zo ver gevorderd, en zal dat misschien ook
nooit wezen, om het gevoel van een mens, wat toch ook een natuurlijke kennisbron
is, helemaal tegen te kunnen spreken of op te heffen. Bovendien ligt er, op slot van
zaken, in alles wat ons omringt zoveel zin, dat ook mijn rede méér moet voelen voor
een hypothese, welke iets positiefs als de schoonheid, niet voor minder waar wil
beschouwen dan de negatieve le-
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lijkheid. De volksmond zegt soms: 't is te mooi om waar te wezen, maar de
gedragingen van de mens, door de eeuwen heen, en zelfs van de grootste sceptici,
bewijzen wel dat ze allen, zonder onderscheid, leven en blijven streven,
overeenkomstig een axioma dat onuitroeibaar in het diepste van hun ziel wortelt: 't
is te schoon om onwaar te kunnen zijn. Zoals liefde niet blind, maar helderziende
maakt. Is het trouwens méér afgodisterij, in de schoonheid te geloven, dan voorop
te stellen dat de werkelijkheid niets dan een stinkende poets van de Duivel zou zijn?
Die is toch ook een Engel, al werd hij dan uitgestoten. Zo zie ik dan mijn actuele
‘verval’, als een tijdelijke, wellicht nodige passage in ons aller bestaan. De visioenen
dan, van onze jeugd, moesten dienen om ons te onthullen, waarom het hem met dit
bestaan is te doen. Eén ogenblik, om het te leren kennen en begeren, hebben we toen
het Geluk mogen aanraken. Zo geeft men toch ook, gevoeglijkerwijs, de deelnemers
aan een wedstrijd, vóór die is begonnen, kennis van de uitgeloofde prijs. En nu het
kampspel gaande is, krijgen we kennis aan de hinderpalen die we zullen moeten
overwinnen, willen we eenmaal het Land van Belofte bereiken. Door welke
redekunstige figuren, ik God niet wens af te schilderen met de onnozele trekken van
een krijtwaarder of prijsrechter. Die ‘beproevingen’ en ‘beloningen’ moeten niet
georganiseerd of uitgereikt worden, maar spruiten waarschijnlijk, op een boven onze
bevatting gelegen wijze, vanzelf uit de aard der zaken voort. Op aarde, waar alles zo
relatief is, laat de schoonheid zich misschien maar begrijpen, door middel van haar
contrast met wat lelijk is. Vandaar dat we de lelijkheid moeten aanvaarden, om ze
te bekampen. En in die strijd staat God wellicht niet eens van bezijden toe te kijken,
maar vecht Hij als primus inter pares met ons mee: misschien is dàt de symbolische
betekenis van de Godmens Jezus Christus. Kan het niet zijn, dat God Zijn Hemel
nog even zo goed aan het opbouwen is, als wij hem nog moeten veroveren? Wat hier
ongerijmd mag aan lijken: God, tegelijk Schepper en schepsel, reeds volmaakt en
nog wordende - kunnen die paradoxen hun oplossing niet vinden in het mysterie der
vierde dimensie: de lijn van de tijd rond zijnde als een hoepel, versmelten niet alle
begin en einde, en alle oorzaken en gevolgen met elkaar? Zo moeten we dan de stof
aanvaarden tot oefening van onze geest, en leven ter voorbereiding van de dood, van
een geslaagde dood, opdat, wanneer het hulsel uiteenvalt, een ziel moge opstijgen
naar Daar, waarvan we eens in onze prille jeugd, en was het dan nog maar in drie
dimensies, het schone vergezicht gade hebben geslagen.
J.D.

Klein of groot meesterwerk.
In hun Streuvels-stuk in N.V.T. gebruiken Piet van Aken en Hubert Lampo de
uitdrukking ‘klein meersterwerk’ in verband met ‘Leven en dood op den Ast’ en met
een paar genoemde werken van buitenlandsche auteurs. Het hoedanigheidswoordje
klein of
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groot bij het woord meesterwerk heeft me steeds ergernis bezorgd. Een meesterwerk
is een meesterwerk, en een meesterwerk kan nu subtiel zijn, verheven zijn,
middeleeuwsch of modern zijn, kortom het kan heel wat nader worden bepaald, maar
het kan groot noch klein zijn. Men kan het niet naar het volumen bepalen: het volumen
is een grove kwaliteit, geen waardepalend element. Tolstoy's Oorlog en Vrede is een
meesterwerk, maar de Sonate à Kreutzer is het ook, maar wat heeft groot of klein
daarmeê te maken ter bepaling van het meesterschap. Niets. De zeven wonderen der
oudheid waren zeer verschillend van aard, maar waren niettemin wonderen zonder
meer: de tempel van Diana te Ephesus was bij de Pyramiden en zelfs bij den colossus
van Rhodes vergeleken... klein, in de terminologie van V.A. en L. Maar voor zoover
ik er over oordeelen kan zou de tempel van Diana me meer hebben bekoord dan de
Colossus of het lichtbaken van Alexandrië. Het is m.i. verkeerd de onaesthetische
kwalificatie groot en klein te gebruiken in zake kunstbeoordeeling. Het formaat, de
omvang doen niets ter zake. Er zijn meesterwerken op miniatuurkunstgebied te
noemen, die zelfs meesterwerken op schilderkunstgebied in gevoelige
schoonheidsontwikkeling overtreffen, niet omdat ze klein van omvang zijn en de
andere groot, maar ook niet ofschoon de eene groot en de andere klein zijn: maar
enkel omdat kunstwerken uitsluitend met maten moeten worden gemeten die
elementen van schoonheidswaardeering zijn. Ondanks zijn omvang is een kilogram
pluimen niet zwarder dan een kilogram lood. En men kan moeilijk spreken van een
groote kilogram pluimen en een kleine kilogram lood.
T.V.B.

Vervlakking der kunstsensatie
Het vergaat met de kunsten zooals met de vrouwen: zij bekoren vooral in haar jeugd...
Met de jaren verzwakt de ‘greep’ waarin zij hart en gemoed omknellen.
In zijn Kronike des Ibykus weet Schiller ons te vertellen hoe, toen de antieke
Grieksche tragedie nog jong was, bij een vertooning der Eumeniden, een toeschouwer
zoozeer onder den indruk van het spektakel kwam, dat hij rechtsprong en luidop
bekende een moord te hebben begaan. ‘Die Scene wird zum Tribunal...’ Ik betwijfel
of, in onze dagen, zelfs de kundigste opvoering van Elcerlyc iemand tot
boetvaardigheid, laat staan tot een publieke biecht zou bewegen... Ik beweer niet dat
men thans onverschillig toekijkt of luistert. Neen, maar de ontroering is niet meer
elementair. Zij is hoofdzakelijk verworden tot een ‘waardeering’ der artistieke
prestatie: de techniek van het spel der acteurs, de finesses der regie.
Hetzelfde verschijnsel van progressieve vervlakking, ja afstomping der reacties
bij de toeschouwers stelt men vast in de geschiedenis van de film. Toen Lumière, nu
vijftig jaar geleden, de Aankomst van een trein in het station van La Ciotat liet
afrollen, gingen angstkreten op in de zaal: de toeschouwers vreesden door de
aansnellende
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lokomotief te zullen worden vermorzeld! Ik herinner mij ook nog hoe, bij de
vertooning van één der eerste geluidsfilms: In het Westen geen Nieuws, bij het ratelen
der mitrailleuse, heel wat toeschouwers in bezwijming vielen. In de jongste maanden
echter brachten de Actualiteiten heel wat meer aangrijpende en afschuwelijke
tooneelen: de lijkenpyramiden van Belsen en Buchenwald, het opknoopen van
oorlogsmisdadigers. In de zaal heerschte zeker spanning. Maar het kwam toch niet
tot zenuwcrisissen...
Een jongere kunst: het radiodrama, vermag intusschen nog met het uitzenden van
Invasies uit Mars of Atomieke wereldrampen de nuchtere Amerikanen en de
geblazeerde Parijzenaars de paniek op het lijf te jagen. Maar ook tegen deze
beproevingen zullen de zenuwen der luisteraars wel spoedig ‘gemithridatiseerd’
geraken...
R.B.

Pseudo-anonymiteit.
Men kan de stelling verdedigen, dat het van ondergeschikt belang is, wie een gedicht
schreef. En zeer zeker wanneer het gedicht een buitensporige verspreiding verkreeg,
tengevolge van omstandigheden, welke niets te maken hebben met de verdienste van
den schrijver of met de poëtische waarde van het geschrevene. En men zou dan tot
de slotsom kunnen komen, dat ieder gedicht anoniem wordt, wanneer het door het
volk, op een bepaald tijdvak, voor dagelijksch gebruik aanvaard wordt.
Niettemin is mijn gevoel voor nauwkeurigheid te sterk ontwikkeld om niet te
reageeren op een mededeeling, welke mij onjuist lijkt, gedaan door Johan Daisne in
zijn opstel ‘De Universaliteit der Russische Literatuur’ in het Meinummer van ‘Nieuw
Vlaamsch Tijdschrift’.
‘Ziehier, om ons tot onze eigen letteren te beperken, een
Verzetvers uit de beginjaren van Nederland's bezetting.
‘Ik sla de trom, het is geen tijd voor zingen
Voor maanlicht, minnepijn en mooie dingen... etc.’

Deze regels maken deel uit van een rijmproeve getiteld ‘Een Strijdbaar Man’, dat te
vinden is in mijn Verzamelde Gedichten. ‘Een Strijdbaar Man’, één uit een reeks
‘Voces Mundi’ werd geschreven in 1936 te Sestri Levante en heeft dus niets met het
verzet in Nederland te maken, en het stamt pertinent niet uit de beginjaren der
bezetting.
Het onderhavige gedicht, dat ik nooit zeer geslaagd vond, staat mij nu, door het
misbruik dat ervan gemaakt is, sterk tegen. Het heeft geringe poëtische waarde, maar
ik stel er toch eenigen prijs op van wege de profetie welke er in vervat is.
J.G.
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Literatuur en humanisme
Ik zal met een stelling beginnen.
Literaire critiek behoort partijdig te zijn.
Hoe nu? zult ge misschien zeggen of willen zeggen. Hebben wij dan niet altijd
geleerd dat de criticus zonder aanzien des persoons moet nagaan, in hoeverre de te
beoordelen schrijver zijn bedoeling door het geschrift tot werkelijkheid heeft gemaakt
en in hoeverre op dit geschrift de qualificatie ‘schoon’ kan worden toegepast? Wij
dachten dat het voldoende was, wanneer een werk getuigde van denk-, gevoels- en
schrijfvermogen en verder die geheimzinnige, niet te definiëren, maar altijd door
den ontvankelijken en geoefenden lezer op staande voet te onderkennen eigenschappen
bezat, die men de aesthetische pleegt te noemen. En wij dachten dat deze vermogens
en eigenschappen objectief geschat konden worden.
Maar ziedaar reeds een eerste vergissing. Denk-, gevoels- en schrijfvermogens
zijn voor den enen lezer voldoende, terwijl ze bij den anderen niets bereiken. De een
vindt dat ze op overvloedige, ja overbodige mate zijn aangewend en zich nodeloos
inspannen om helderheid te brengen over zaken die reeds zo helder zijn als het licht;
en de ander ziet al lezende niets dan een gevecht van negers in de duistere nacht,
zoals de Fransen zeggen. De een voelt zich gehinderd door een veelheid van
schakeringen die hem laakbaar romantisch toeschijnt; de andere daarentegen begrijpt
óf niet de
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inhoud, óf niet de saveur van een inhoud die hem, door de klassieke vorm waarin hij
wordt gegeven, te simpel lijkt om aanspraak op belangstelling te maken. Daarenboven
hebben ook de zogenaamde aesthetische hoedanigheden, in de engere zin dan, niet
voor iedereen dezelfde waarde. Terwijl ik in de eerste plaats sierlijke lijnen, ijlheid
en evenwichtige verhoudingen verlang, zal mijn buurman misschien om klodders
vragen, zich door barokke verhoudingen laten bekoren. Het subject, naar men ziet,
heeft op zulke oordeelvellingen veel invloed. Van onpartijdigheid geen sprake. Men
vindt mooi en goed wat aan de eigen gevoels- en verstandsreactie, dat is aan de eigen
‘partij’ beantwoordt; waarbij ‘partij’ begrepen moet worden als: groep van degenen
die op dezelfde wijze gevoelen en denken.
Er is meer. Geeft het u dezelfde voldoening, een roman te lezen waarin, om iets
te noemen, conflicten tussen homosexuelen behandeld worden, of een verhaal dat
een, laat ik zeggen, meer orthodoxe liefde tot thema heeft? Wat verkiest ge, een
historische evocatie, bij voorbeeld van het leven in het oude Carthago, of een roman
die in de pas geëindigde oorlog speelt, onder hen die zich metterdaad tegen de
barbaren hebben verzet? Een Katwijkse vissersvertelling, of een schildering van
Parijse of Londense zeden? Is u dat hetzelfde? Ik weet dat sommigen uwer ‘ja’ zullen
zeggen en eraan toe zullen voegen: mits het maar diep gevoeld, goed verwezenlijkt,
tot schoonheid gemaakt is. Ik voel dat met hen mee, ik begrijp het, ja ik beaam het
tot op zekere hoogte; maar ik kan er niet toe komen het hun volmondig en zonder
beperking na te zeggen. Ik behoor niet tot de velen die menen dat het onderwerp er
werkelijk in het geheel niet op aankomt. Ik zeg niet dat het mij veel uitmaakt, maar
het is me toch niet ten enenmale onverschillig. Ik mijd plattelandsverhalen, als er
geen besliste reden is waarom ik ze lezen moet; ze vervallen zo licht tot folklore...
In buien van knorrigheid kan ik ertoe komen - maar ik durf het uit eerbied voor
Flaubert nauwelijks te zeggen - Salammbô openlijk onder te brengen bij het enige
genre dat volgens Voltaire in ieder geval geen waardering verdient, het genre
ennuyeux. En wat aangaat die eigenaardige mannen die dol zijn op andere mannen...
ze kunnen me maar niet interes-
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seren. Het is mijn smaak niet; en daar is voor mij alles mee gezegd. Kortom, ook
hier, ik bedoel ten aanzien van de onderwerpen die kunstwerken ons voorzetten,
geeft de subjecttiviteit van den beoordelaar de doorslag; ook hier kan hij nooit anders
dan... partijdig zijn.
Ge geeft mij toe dat het onderwerp en de vorm beide door verschillende mensen
zeer verschillend gewaardeerd kunnen worden? Dan ben ik een eind gevorderd; maar
dat wil nog niet zeggen dat ik ben waar ik wilde zijn. Ik kom er nu pas toe. Ik kom
eerst nu tot de stelling waarom het mij te doen is: een werk van kunst moet mede
naar de tendentie beoordeeld worden. Ja zelfs, men kan niet anders doen, dan het
mede naar de tendentie te beoordelen.
Wat is tendentie? Het is de richting waarheen een werk wijst. De richting in
philosophisch, of de richting in moreel opzicht; of ook de psychologische zienswijze
of stelling die erin ligt. Deze tendentie, houd ik vol, moet altijd worden onderkend
en ze wórdt ook altijd min of meer onderkend, zij het soms half onbewust. Ook houd
ik vol dat ze, eenmaal onderkend, aan de rede moet worden getoetst. En ten slotte
beweer ik dat ze, aldus behandeld, bij de uiteindelijke beoordeling van het werk in
rekening moet worden gebracht - en overigens vanzelf altijd in rekening gebracht
zàl worden. Ziedaar wat ik bedoel als ik zeg dat ook uit hoofde van de tendentie onze
critiek partijdig moet zijn.
Weer verwondert ge u. Heeft men ons dan niet al tientallen jaren voorgehouden
dat vorm en inhoud, dat dus ook de vorm en de betekenis van de inhoud,
onverbrekelijk één zijn en onmogelijk ieder afzonderlijk in beschouwing kunnen
worden genomen? Was dat niet het grote principe van Kloos en vóór hem van
Théophile Gautier, van Baudelaire, van Flaubert? ‘L'idée et la forme sont deux êtres
en un’, had Baudelaire geschreven; en Flaubert heeft verzekerd, langzamerhand tot
een ‘espèce de mysticisme esthétique’ te zijn geraakt. Poëzie heeft geen ander doel
dan zichzelf, verklaarde Baudelaire meer dan eens, en zonder bezwaar kunnen wij
‘poëzie’ hier vervangen door ‘literaire kunst’; nooit zou deze dus het doel kunnen
hebben, een wijsgerige stelling, een psychologische zienswijze, een morele voorkeur
onder woorden te brengen. Het zou niet nodig, niet wense-
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lijk en zelfs dikwijls niet mogelijk zijn, in enig literair voortbrengsel een daarin
verwerkte wijsgerige stelling, morele voorkeur of psychologische zienswijze aan te
wijzen, afzonderlijk te bespreken en in aanmerking te laten komen bij de vorming
van ons oordeel over het geschrift. Literaire geschriften zouden uitsluitend goed
genoemd kunnen worden, indien de vorm goed is, want de vorm omvat de inhoud,
brengt de inhoud mee, dus ook de tendentie, die, indien overgebracht in een andere
vorm, meteen zelf anders zou worden.
Ge herinnert u deze leringen. Ons die nu volwassen zijn, heeft men erbij groot
gebracht, althans in Nederland veelal. Deze theorie van de kunst om de kunst heeft
men ons ingescherpt als iets volkomen onaantastbaars. Wij begrepen het niet steeds,
wij voelden het niet mee en in de keuze van onze lectuur gedroegen wij ons er nooit
naar. Maar men heeft ons te verstaan gegeven, dat dit heel verkeerd van ons was, dat
wij gevaar liepen een heilige wet te schenden en ons de geringschatting op de hals
te halen van fijner besnaarde lezers die het wel begrepen. En men gaf ons dit te
kennen in een tijd dat de oorspronkelijke belijders van ‘kunst om de kunst’, Gautier
dus, Flaubert, Kloos, als kunsttheoretici reeds lang verlaten waren en overstemd door
schrijvers die na hen waren gekomen, die het ook niet hadden begrepen, die het zelfs
niet wilden begrijpen, en er in het geheel niet meer aan geloofden. Men doceerde
ons op onze scholen dit ‘l'art pour l'art’, in dezelfde jaren dat de practijk reeds heel
anders was geworden, dat Adama van Scheltema, bij voorbeeld, bij de beoordeeling
van de ganse cultuur wilde uitgaan van het marxisme, dat Van Eeden zijn kunst
welbewust op socialistische en religieuze basis optrok, dat Gorter en Henriëtte Roland
Holst in hun gedichten de socialistische levensbeschouwing vertolkten, dat Zola
ertoe was gekomen, in romans te willen tonen, ja door romans te willen aantonen,
dat vruchtbare gezinnen de meeste kans hebben op geluk en dat de wonderen van
Lourdes niets anders zijn dan een illusie. Wat het wonderlijkste is, en de voornaamste
reden uitmaakt waarom ik over deze duurzame verbreiding van het ‘l'art pour l'art’
zo nadrukkelijk spreek, dat is dat zij heden ten dage schijnt op te leven. Heden ten
dage, nu
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bijna ieder de theorie met de mond verloochent en in de practijk de Nederlandse
literatuur sedert lang is uiteengevallen in vitalistische, katholieke, protestantse, sociale,
christelijk-humanistische en paganistisch-humanistische groepen, heden ten dage
zijn er plotseling weer enige critici die in indrukwekkend-esoterische termen de alle
tendentie te boven gaande ‘magie van het woord’ in het licht willen stellen. Met
graagte halen zij de schoonschijnende theorieën van Valéry aan, volgens welke alle
waarde der poëzie van de techniek afhankelijk, en ieder kunstvoortbrengsel niet
anders zou zijn dan ‘un trésor de figures, de combinaisons et d'opérations
coordonnées’.
Die zo spreken kan men rustig ongelijk geven. Er is inderdaad een magie van het
woord, maar zij ontstaat als het woord in innige verbinding met een gedachte of een
gevoel gebruikt wordt. Als deze gedachte logisch en diep, als het gevoel sterk is en
blijvend, als degeen die ze in zich heeft en ze wil verwoorden, daarbij een werkzame
en niet te licht falende verbeeldingskracht heeft - welnu, dan heeft het woord een
magisch vermogen; maar het heeft dat nooit op zichzelf en evenmin heeft ooit een
reeks van woorden of zinnen dat op zichzelf. Juist het werk van dienzelfden Valéry
bewijst het. Wel verre van louter vorm, louter combinatie en structuur te zijn, maakt
het op ieder aandachtig lezer de indruk, door een krachtig, ofschoon ingehouden,
gevoel en door een waarlijk dramatische gedachtengang te zijn ingegeven. Wat hij
er zelf van zeide, bestond uit paradoxen, uitingen van de lichte coquetterie die hem
eigen was, zowel als van zijn begrijpelijke minachting voor de gedachtelozen en de
slordigen onder de dichters-van-het-gevoel.
Wil dit nu zeggen dat literaire kunst geschreven moet worden met de bedoeling
een philosophie te verbreiden, een psychologie bekend te maken, het zedelijk goede
aan te bevelen en het slechte te ontraden? Volstrekt niet. Zola had, in zijn laatste
periode, eigenlijk wel beschouwd toch ongelijk met zijn poging om, door middel
van een roman en met opzet, vrouwelijke vruchtbaarheid te bevorderen; een roman
is daarvoor niet het beste middel. De socialistische gedichten van Gorter halen niet
bij zijn Mei. De toneelstukken van Heijermans zijn gedeeltelijk ongenietbaar gewor-
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den, omdat de overigens onbetwistbare stelling dat de vis dikwijls duur betaald wordt,
aan de hoorders van toneelstukken niet met zoveel woorden moet worden
voorgehouden: zij raden het liever. Tendentieuze geschriften zijn geen goede kunst.
Maar kunst hééft wel tendentie! Zij heeft die zonder dat de kunstenaar het wilde,
soms zelfs zonder dat hij het van tevoren wist. Het is ondenkbaar dat kunst géén
tendentie zou hebben. Kunst is de werkzaamheid van iemand die waarneemt om zich
heen en in zichzelf. Wat hij waarneemt laat indrukken bij hem na, het maakt gevoelens
in hem gaande, het brengt hem tot gedachten. Hij wordt er kwaad van of verdrietig,
hij verblijdt of verbaast zich erover, hij poogt het te begrijpen, het te overzien, het
met de geest te boven te komen. En hij vormt er zich een beeld van. Dat laatste doet
juist hij bij uitstek; hij doet het bij voortduring en met sterke voorkeur. Want hij is
niet enkel een waarnemer als een ander: daar hij kunstenaar is, is hij tevens een maker
van beelden. Maar hoe dan ook, op het waargenomene reageert hij. En wat is deze
reactie in wezen anders dan de vorming van een oordeel? De kunstenaar oordeelt
over het leven. Reeds door de keuze van hetgeen hij beschrijft, maar dan ook door
de toon waarop hij beschrijft en weergeeft, duidt hij aan wat hij over het leven denkt,
wat hij bij de levensuitingen gevoelt. Op die wijze kan hij te kennen geven dat het
leven, naar zijn indruk, beheerscht wordt door dezelfde onontkoombare wetten als
de levenloze materie, of integendeel dat het geestelijk en psychisch leven vrij is; dat
een voorzienigheid over ons regeert en ingrijpt in ons bestaan, of dat wij ten prooi
zijn aan onze passies, die onbeperkte macht over ons hebben; dat opoffering bij
voorkomende gelegenheden goed is, of dat het voor allen de voorkeur verdient, zich
zonder om te zien ten volle uit te leven. Zulke overtuigingen, zulke tendenties leven
in zijn werk, ook al heeft hij ze er niet met opzet in gelegd; ze kunnen er dus in
teruggevonden worden.
Wij vinden ze er ook altijd in terug, omdat wij er altijd naar zoeken. Wij, lezers,
willen er ons rekenschap van geven, wat Aldous Huxley bezield heeft bij het schrijven
van zijn laatste boeken en wij bemerken spoedig dat het een terugkeer naar het
philosophisch en religieus idealisme is. Wij
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voelen dadelijk in de romans van Gide dat deze de protestantse denk- en gevoelswijze
van zijn jeugd voor een goed deel heeft opgegeven en een bijna volkomen scepticus
is geworden. Sommigen van ons prijzen Huxley om zijn tendentie, anderen prijzen
Gide. Wij beoordelen het gelezene zeer zeker naar de vorm, maar nooit laten wij na,
het tevens te beoordelen naar de ons behagende of verkillende strekking. Wij doen
dat omdat ieder oordeel over het leven ons interesseert, omdat wij onvermoeid hopen
over het leven zoveel mogelijk ‘waarheid’ te vernemen en omdat wij instinctmatig
Shelley gelijk geven, als hij zegt dat kunst is: ‘the very image of life, expressed in
its eternal truth’.
Ik mag waarschijnlijk hopen, mijn eerste stelling bewezen of ten minste aannemelijk
gemaakt te hebben: wij mogen en kunnen niet anders dan over kunst een partijdig
oordeel uitspreken.
Thans zal ik u dan uiteenzetten, waarop het oordeel dat ikzelf erover uitspreek,
voor een groot deel pleegt te berusten. Voor een groot deel. Want ditmaal zal ik mij
niet uitlaten over mijn voorliefde of afkeer in zake de behandelde onderwerpen, noch
over de voorwaarden waaronder ik de vorm kan waarderen. Ge weet, onze reacties
op de vorm en het onderwerp dragen naar mijn mening tot onze noodzakelijke
partijdigheid bij; maar ik zal nu uitsluitend spreken over die andere belangrijke factor
waarop wij ons subjectief oordeel gronden, de tendentie.
Kunst kan een metaphysische functie hebben. Wanneer Claudel in zijn verzen of
proza te kennen geeft, dat al het geborene God heeft verlaten, met het enige doel tot
hem terug te keren, dat de zondige mens door een verkeerd gebruik van de vrije wil
zich van God afwendt, maar dat de mogelijkheid der verlossing voor hem open blijft;
dat de mens reeds op aarde God kan kennen en dat hij, indien hij zalig wordt, eeuwig
bij God zal wonen; wanneer Claudel daaraan toevoegt dat het 's dichters taak is dit
alles onder woorden te brengen, dan kent Claudel aan zijn kunst zulk een
metaphysische functie toe. En dan sta ik onthutst. Niet
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dat ik het voor het eerst hoor. Ik ken dit natuurlijk. Ik weet dat het een oeroud en ook
nu veel verbreid geloof is, het geloof der eenvoudigen van ziel en van geest. Maar
ik ben er toch altijd opnieuw verrast door, wanneer zeer beschaafde en nadenkende
mensen als deze schrijver, deze welonderlegde, hooggeplaatste ex-ambtenaar van
de Derde Republiek, die in zijn ambtelijk werk de redelijkheid zelf was, dit alles als
vaste waarheid, en niet als hypothesen of dichterlijke verbeelding, tot uitdrukking
brengen. Van een persoonlijk ‘god’, moet ge weten, heeft de mensheid naar mijn
vaste overtuiging om zo te zeggen nooit iets gemerkt; wanneer zij met ernst haar
lotgevallen nagaat, kan zij niet anders dan de beklemmende indruk verkrijgen dat
zij in de cosmos volkomen alleen staat - alleen en op tragische wijze overgelaten aan
haar lot. Wat de leer van de zondeval en de verlossing betreft, ik houd haar voor een
mythologie die zinvol schijnt, maar moeilijk is waar te maken. Indien ik aan de vrije
wil moet geloven, dan zoek ik toch - bij voorbeeld bij Bergson - naar andere gronden
dan de simpele verzekeringen van een zoon der kerk, die dit dogma in zijn stelsel
niet kan missen, omdat zijn hele stelsel, zijn hele geloof dus, ervan afhangt.
Ziedaar wat ik over Claudel heb te zeggen. Hij kan mij nu rangschikken ‘avec les
Voltaire, et les Renan, et les Michelet, et les Hugo, et tous les autres infâmes’, wier
naam, zoals hij zegt, ‘après leur mort est un poison et une pourriture’; ik zal mij er
zeer vereerd door gevoelen.
Denkt ook eens aan een schrijver als Bernanos. Het lijkt, op mijn woord, of de
auteur van Sous le Soleil de Satan letterlijk overtuigd is dat er een ‘Duivel’ bestaat
en dat dit interessante, maar toch eigenlijk nogal hypothetische wezen in de gang
der natuur op de meest positieve, op een voor ons rechtstreeks waarneembare wijze
kan ingrijpen! En moet ik Julien Green geloven, in zijn Varouna, dan is éénzelfde
persoon in verschillende eeuwen, letterlijk alweer, herleefd. Dit zijn geen symbolische
wijzen van voorstellen, we hebben hier niet met dichterlijke verbeeldingen te doen,
neen, neen, deze schrijvers nodigen ons uit, het werkelijk bestaan van den Duivel,
het werkelijk, meetbaar, fotografeerbaar gebeuren van wonderen met evenveel
gereedheid aan te nemen, als wij
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doen met het ondergaan van de zon of het ter wereld komen van een kind.
Als ik ons aller goeden vriend, onzen bewonderden essayist en dichter Anton van
Duinkerken zie beweren, gelijk hij doet in zijn Hedendaagsche Ketterijen, dat ons
enig doel op aarde is, God te dienen om te zijner tijd in de hemel te komen, en als
ik hem ook in gedichten zich volgens die overtuiging zie uiten, dan vraag ik hoe hij
dat weet en met name wat hem eigenlijk bekend is - wat men noemt bekend - over
onze toekomst na de dood. Waaruit is hem gebleken dat er zo iets als een ‘hemel’
bestaat en wat waarborgt hem dat hij kans heeft daar ooit te verblijven?
Mauriac heeft de hoogste graad van romanschrijversvermogen bereikt: hij schept
levende personen en zijn pastoor Calou uit La Pharisienne, deze pharisienne zelf en
zoveel andere figuren in zijn werk zullen niet spoedig uit ons geheugen verdwijnen.
Hij munt uit in het aanschouwelijk maken van moreel minderwaardige levens, in het
voelbaar maken van beklemmende, koortsige, onweerszwangere milieu's. Wij
bewonderen dat alles zeer, wij genieten ervan. Maar als hij aan het eind van bijna
elk zijner romans - o, op de meest bescheiden, maar toch onmiskenbaar duidelijke
wijze - te verstaan geeft dat al deze slechtheid alleen hieraan was te wijten, dat de
daders ervan de genade niet hadden; als hij aanduidt dat deze ‘genade’ dus het
redmiddel voor alle kwaad is, dan vraag ik - en ik ben immers de enige niet? - wat
deze genade in wezen toch zijn mag, dan willen wij weten waarin zij zich van
kinderlijke goedgelovigheid onderscheidt.
Ik ben tot alles bereid. Ik ben bereid te erkennen dat deze schrijvers voortreffelijk
stileren. Ik geloof ook zeker dat zij menen wat zij zeggen. Hun onderwerpen boeien
mij zeer. Maar altijd gevoel ik bij hen op een essentieel punt een tekortkoming die
ik niet uit mijn geest vermag te bannen: zij gaan van veronderstellingen uit die zij
hunnerzijds voor zekerheden aanzien en die ik van mijn kant niet kan nalaten als
illusies te beschouwen. Ik kan van hun werken slechts ten dele genieten omdat het
mij voorkomt dat zij dikwijls, doodeenvoudig, o n g e l i j k hebben.
Tot dusverre heb ik voorbeelden gegeven van wereld- en
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levensbeschouwelijke overtuigingen die, geheel of gedeeltelijk, tot de metaphysica
behoren. Laat ons thans die van zedekundige aard in beschouwing nemen. Wat dunkt
u, zou iemand die in een gedachtenwereld leeft als de mijne de latere romans van,
bij voorbeeld, Paul Bourget met vreugde en instemming kunnen lezen? Denkt ge dat
Bourget iets gevoelde voor verdraagzaamheid, deze door moderne sceptici zo hoog
gestelde deugd? Hij verkettert al wie niet katholiek is; verdraagzaam is hij allerminst
jegens vrijdenkers, jegens relativistische geesten, jegens mannen van daad en gedachte
die leven naar de beginselen der Franse Revolutie. Al dezulken, in zijn romans, zijn
gemene of onbruikbare lieden; onder toejuiching van den auteur worden zij door
verontwaardigde deugdhelden neergeschoten, vervallen door eigen toedoen tot
armoede, zijn van tevoren en bijna automatisch tot maatschappelijke mislukking
gedoemd. Enkele der nobelste niet-christelijke morele tendenties worden bij Bourget
ten enenmale miskend: de eerbied voor andermans overtuigingen, het streven naar
vrijheid, gelijkheid en broederschap, de vurige begeerte naar sociale gerechtigheid.
Meent ge dat hij den mens de gelegenheid zal gunnen, ten volle te leven naar de aard
die de natuur hem heeft toebedeeld? Iedere askese prijst deze schrijver, beknotting
van het leven is naar het schijnt zijn doel. En gelooft ge dat hij het, thans te recht
door velen zo nadrukkelijk beleden, ideaal der menselijke persoonlijkheid, het besef
der menselijke waardigheid zou beamen? Eens heeft Bourget in een roman gepoogd,
aannemelijk te maken dat echtscheiding iets schandelijks zou zijn: een stelling die
ik niet aarzel, wegens haar miskenning van de rechten der persoonlijkheid, zelf
schandelijk te noemen.
Ik staak hier mijn betoog aangaande het oordeel dat door zulke schrijvers over de
metaphysische positie en het morele en sociale leven van den mens wordt uitgesproken
of gesuggereerd. Het is geen oordeel. Het is een reeks van vooroordelen, van
onbewezen hypothesen, die aan hun zwak reagerende rede worden opgedrongen door
hun overmachtig en devoot gemoed. En omdat het dat is, zijn lezers en critici als ik
in de volstrekte onmogelijkheid, zichzelf ten aanzien van de werken dezer schrijvers
tot iets anders te overreden, dan
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tot de beleefde verklaring dat ze zeker wel oprecht bedoeld en ongetwijfeld met talent
geschreven zijn; wij bepalen ons verder tot zakelijke registrering in de jaarboeken
van de geschiedenis der fraaie letteren, die ten dele de jaarboeken der menselijke
dwalingen zijn.
Wij willen meer. Wij willen dat men ons geestdriftig maakt. Wij willen telkens
opnieuw het schouwspel beleven van kunstenaars die tot zelfstandig oordelen in staat
zijn. De geest van schrijvers naar ons hart is een onbeschreven blad. Geheel zonder
vooraf aanwezig patroon neemt deze geest de ervaringen welke zijn omgang met de
wereld en met zichzelf hem gebracht heeft, in zich op. Even onbevangen verwerkt
hij die ervaringen en legt hij zijn gevolgtrekkingen vast. En zelfs dat is niet voldoende.
Iedere keer dat hij de ontvangen indrukken verwerkt en gebruikt heeft, moeten ook
de sporen ervan worden uitgewist, moet hij opnieuw het blanke vel zijn, waarop weer
andere ervaringen zich neer zullen schrijven. Een altijddurende ontvankelijkheid,
een volledige bereidheid om vroeger verkregen inzichten zo nodig te herzien, een
toestand van telkens herlevende onwetendheid, die ook telkens in haar tegendeel
verkeert, ziedaar wat wij onontbeerlijk achten, wil er literaire kunst in de ware zin
van het woord geboren worden. De kunstenaar is alleen. Alleen verwerft hij zijn
inzichten, zijn levensgevoel, en in eenzaamheid spreekt hij ze uit door zijn beelden.
Hij vraagt daarbij niet, wat een kerk, een paedagoog, een moralist ervan zullen zeggen.
Als hij zich ervan bewust is dat een kerkleer of enig ander stelsel van doctrines zijn
jeugd heeft beheerst, dan is zijn eerste taak in het leven, het hem geleerde aan een
onverbiddelijk onderzoek te onderwerpen. Hij behoort zich te gedragen naar het
eeuwig geldige voorschrift van Descartes: hij behoort tabula rasa te maken, alvorens
zich tot de opbouw te zetten. Verzuimt hij deze elementaire voorzorg, dan loopt hij
gevaar zijn kunst tot de dienstmaagd van een theologie of een dogmatische moraal
te maken, dat wil zeggen tot iets dat geen kunst is.
Vele zijn de verleidingen waaraan hij bloot staat. Zijn jeugd is misschien beschermd
geweest, hij kan haar als veilig en warm gevoeld hebben, door een welluidende
prediking, die hem onder begeleiding van tegen hoge gewelven weer-
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kaatsend gezang en van ruisende orgelklanken met wijding werd geboden. Bij de
ontroerende herinnering daaraan zal het hem moeilijk vallen, aan te nemen dat veel
van hetgeen men hem op die wijze leerde tegen een onbevangen onderzoek niet
bestand is. Ook kan hij een onweerstaanbaar verlangen naar volstrekte zekerheid in
zich hebben; zijn gemoedsbehoeften kunnen hem telkens opnieuw het toch zo
noodzakelijke, zo wijze en weldadige inzicht ontzeggen, dat de mens nu eenmaal
niet alles kan weten, en met name dat hij ten enenmale niets kan weten omtrent zijn
metaphysische oorsprong en zijn toekomst na de dood. Als hij dat inzicht niet
verdraagt, of er zelfs niet toe geraakt; als hij zich door het uitblijven van een antwoord
op die vragen verward, onveilig, ontredderd gevoelt en te meer zo in tijden van onheil
- welnu, dan begint hij somtijds te zwichten. Dan dienen zich de drogredenaars aan
die tot hem zeggen: millioenen immers hebben vóór u geloofd; of ook; niet geloven
is geestelijke hoogmoed; of: geloven is geluk; of: wat verzet zich tegen uw geloof;
uw verstand; maar ge weet toch hoe gebrekkig dat is, en zijn er niet meer dingen
tussen hemel en aarde...? Of ook: het staat immers geschreven? Dan luistert hij met
steeds gereder aandacht. En eindelijk bezwijkt hij. Eindelijk schuift een samenstel
van innerlijke en uiterlijke krachten hem naar de grote magneet toe.
Maar niet uit zulk lijdzaam ijzervijlsel groeit het zelfstandig oordeel. Een geest
die zelfstandig oordelen kan is niet zo zwak; hij zwicht niet voor de inblazingen van
een zelf door verleidingen overmeesterd gemoed. Hij is sterk en hij schraagt het
gemoed; hij zal het niet miskennen, maar hij zorgt dat er evenwicht zij. En als dan
de innerlijk evenwichtige mens zijn mogelijkheden tot het opbouwen van een werelden levensbeschouwing overziet, dan kan het niet anders, dunkt ons, of hij komt tot
de volgende voorlopige hypothesen. Voorlopige, ik leg er de nadruk op. Want het
‘humanisme’ dat die hypothesen tezamen vormen is nog geen uitgewerkte philosophie;
het is in hoofdzaak een methode en een houding. Minder niet, maar ook niet veel
meer.
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Metaphysisch gesproken is den mens geen enkele zekerheid gegeven.
Het is bezwaarlijk, het opperste beginsel van de cosmos als gescheiden van de
cosmos te denken. De cosmos kan daarom ‘goddelijk’ heten, het goddelijke kan als
identiek met de cosmos worden beschouwd.
Dientengevolge is het vraagstuk van het kwade niet voor oplossing vatbaar,
aangezien datgene wat wij kwaad noemen blijkbaar mede aan het ‘goddelijke’
inhaerent is.
Het zijnde moeten wij ons denken als eeuwig en oneindig, als nooit geschapen,
als voortdurend wordend - en daarbij wel bedenken dat deze woorden door hun aardse
oorsprong van nature ontoereikend zijn om het wezen van het zijnde ook maar bij
benadering te omschrijven; het is immers reeds onmogelijk dat wezen geheel te
denken.
Hoe onze geestelijke individualiteit ontstaan is, zal ons te allen tijde volkomen
onbekend blijven; welke toekomst haar wacht, evenzeer.
De stoffelijke wereld schijnt onvrij, dat is: geheel en al gedetermineerd. Grotendeels
zal dit ook het geval zijn met de geestelijke wereld; maar het is denkbaar dat deze
toch mede beheerst wordt door de wil der levende wezens, die, zo het waar is dat zij
deel hebben aan de algeest, in wezen ‘vrij’ genoemd kunnen worden. Afwijkingen
van de volkomen bepaaldheid der stoffelijke wereld, de zo geheten wonderen dus,
zijn tot dusverre niet waargenomen.
Ten aanzien van het probleem der kennis is een van onze voornaamste
veronderstellingen, dat er geen wezensonderscheid bestaat tussen weten en wat
genoemd wordt: geloven. Dit geloven schijnt ons toe, niets anders te zijn dan
onvolkomen weten.
Het meest bevredigende antwoord op de vraag naar het ontstaan van onze kennis
is door Kant gegeven: zij ontstaat door samenwerking van de ‘buitenwereld’ met de
structurele activiteit van onze geest. Er volgt uit dat wij over hetgeen het absolute
genoemd wordt niets kunnen denken of zeggen.
Kennis kan alleen van de relatieve wereld verkregen worden. De empirische
methode is hier de juiste. Al wat wij door deze methode menen te weten te zijn
gekomen - dat is dus
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ons ganse beeld van de werkelijkheid - moet op zijn waarschijnlijkheid en betekenis
getoetst worden door de rede: ‘vere scire est per causas scire’.
De moraal, ten slotte... De onze is historisch gegroeid, hoofdzakelijk in Zuid- en
West-Europa; zij komt ten dele met die der christenen overeen. Meer dan dezen altijd
hebben gedaan, hechten wij, humanisten, aan verdraagzaamheid, aan de vrijheid van
ieder individu om zijn vermogens en neigingen tot hun recht te doen komen - al
wijzen wij het zich noemende vitalisme, dat de remmen losmaakt, natuurlijk af. Wij
hebben vóór alles eerbied voor de menselijke persoonlijkheid, wij geloven in den
mens, wij kennen hem om het enkele feit reeds van zijn menszijn een waardigheid
toe. Daarom vrezen wij de onbeperkte macht van den Staat, die van nature de neiging
heeft de waardigheid van het individu te miskennen. Het hoogste vermogen van den
mens achten wij zijn rede; zij brengt mee dat hij streeft naar kennis van de waarheid.
Wanneer wij zien hoe vele van onze medemensen, met name christenen, zonder het
te willen, maar door hun gemoedsbehoeften gedwongen, de waarheid ontrouw worden,
dan roepen wij uit: de waarheid bovenal! Evenals de christenen, ten slotte,, zien wij
de liefde van mens tot mens als een schoon ideaal; maar wij kunnen hun beginsel
niet beamen, dat de mens den mens moet liefhebben ‘in God’, dat is op de bijzondere
wijze die zij ‘agapè’ noemen. Vandaar dat wij de liefde toch minder hoog stellen
dan zij en aan het principe der gerechtigheid een nog voornamere rang toekennen.
Het zal overbodig zijn op het ogenblik dit alles nog toe te lichten. Misschien is
het na het gezegde voldoende, als ik u naar onze schutspatronen verwijs, dus naar
de denkers en schrijvers in wier werken of mondelinge uitspraken metaphysische en
morele voorliefden als de door mij genoemde, hetzij met zoveel woorden neergelegd,
hetzij in beelden vertolkt zijn. Ik noem u dan Socrates, sommige stoïci, Spinoza,
Locke, Voltaire, Renan, Comte, Anatole France, Gide, Kant, Lessing, Goethe,
Nietzsche, Multatuli, Leo Polak, Menno ter Braak. Ik zou er vele andere kunnen
noemen en u de tekenen wijzen van een humanisme als het onze, dat altijd, zij het
soms in het geheim, bestaan heeft en is beleden.
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Maar een bedenking is misschien bij u opgekomen: deze betoger onderhoudt ons
over de beoordeling van literatuur en hij schijnt ons ertoe te willen brengen, alle
literaire uitingen naar de beginselen van zijn ‘vrije gedachte’ te waarderen! Wat
daarmede niet strookt, moet blijkbaar worden uitgeworpen; en dit wordt dan het
einde van alle waardering voor Dante, Pascal, Bossuet, Milton, Vondel... Die
schrijvers immers hebben de vrijheid der persoonlijkheid niet voorgestaan: men
schrappe hen uit de geschiedenis der wereldliteratuur! Zij veroorloofden zich, in de
Voorzienigheid te geloven: anathema over hen! En wat doet deze betoger, zult gij
vragen, met al die toch zo talrijke auteurs die op de door hem genoemde gewichtige
punten noch pro noch contra waren, met die onschuldige vertellers of zangers die,
de eeuwen door, in volkomen argeloosheid aandacht hebben gevraagd voor boeiende,
psychologisch leerzame of aangrijpende levensdrama's, of de verzoeking niet hebben
weerstaan, in aanstekelijke bewoordingen te kennen te geven dat de lente een
verrukkelijk jaargetijde, en dat een trouweloze minnares verfoeilijk is? Moeten Villon
en Musset, moet Charles d'Orléans, moeten Racine en Molière, moeten Proust en
Van Schendel ook al veroordeeld worden, omdat zij er nooit uitdrukkelijk blijk van
hebben gegeven, niet in de zondeval te geloven en bezwaren tegen de inquisitie te
hebben?
Het zijn bedenkingen die ik ten volle begrijp.
Laat mij, alvorens te trachten er een antwoord op te geven, nog even ingaan op de
term ‘vrije gedachte’. Hij is ietwat in discrediet geraakt; hij doet tegenwoordig denken
aan platvloers anticlericalisme, aan botte ontkenning. Wij in Nederland, wier
philosophische voorliefden ik in grote trekken geschetst heb, geven er thans veelal
- zoals ge al hebt kunnen bemerken - de voorkeur aan, ons humanisten te noemen.
Ge weet, in de middeleeuwen was humanisme de belangstelling voor de
gemoedsbeschaving der Ouden (in tegenstelling, toenmaals, tot het
natuurwetenschappelijk denken); en de middeleeuwers meenden in de uitingen dier
antieke beschaving een bevestiging van hun geloof te vinden. Ge weet ook dat de
Renaissance onder humanisme de studie der klassieke literatuur en wijsbegeerte
verstond en dat zij
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tegelijkertijd, van haar kant, juist dikwijls dacht dat diezelfde geestelijke wereld haar
argumenten tegen het geloof kon leveren. Deze laatste tendentie is op den duur door
het humanisme aangehouden; en tegenwoordig is het de denkwijze die uitgaat van
de overtuiging, dat de mens ‘de maat is van alle dingen’, dat hijzelf de schepper is
van al zijn geestelijke waarden.
Maar nu uw tegenwerpingen zelf. Het is er verre van, dat wij Dante zouden
uitbannen! Onze reacties op de Divina Commedia worden mede bepaald door de
overweging, dat hij in zijn tijd en omstandigheden moeilijk anders kon denken dan
hij gedaan heeft, door het besef van de diepte zijner gedachten en verder ook ten
zeerste door de vele algemeen menselijke elementen die hij er, op immers vaak zo
aangrijpende wijze, in heeft verwerkt. Wij zullen waarlijk de episode van Francesca
da Rimini niet versmaden! Behalve aan schrijvers als hij hebt ge, naar ik
veronderstelde, ook gedacht aan wat we kunnen noemen ‘neutrale’ romanschrijvers
en lyrici. Weest ervan verzekerd, dat wij tegenover hen volkomen tot waardering of
bewondering in staat zijn. De kunst om levende mensen te scheppen en menselijke
gevoelens op taalmuziek te zetten, dat is, in beide gevallen, om beeldende psychologie
te geven (en ik duidde in het begin reeds aan, dat ook dit ‘tendentie’ kan heten) wordt
er in onze ogen niet minder op, als degenen die haar beoefenen zich niet rechtstreeks
over de grote levensvragen hebben uitgelaten, of als hun werken voor de
beantwoording van die vragen geen aanwijzing geven. Alleen waarderen wij hen
slechts dan ten volle, wanneer niets erop wijst dat zij zich bij hun reacties op het
leven door vooroordelen laten beheersen.
De tijden zijn ernstig. Er is bijna geen land in West-Europa waar niet de partij van
het politiek en economisch behoud haar heil zoekt bij hen, die de mensheid met
nadruk wijzen op hetgeen ze haar bovenaardse bestemming noemen en haar op die
wijze - dikwijls onwillens of onwetend, ik geef het toe - ervan afhouden met alle
kracht het geluk te zoeken op deze aarde, die het enige is dat zij waarlijk bezit en
kent. Daar komt bij, dat de totalitaire dreiging voortduurt.
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Het fascisme en het nationaal-socialisme schijnen op het ogenblik verpletterd; zoudt
gij niet menen dat zij onder de puinhopen een kruipend leven voortzetten en met van
haat en wraakzucht giftige blikken speuren naar een gelegenheid om weer boven te
komen? En ook buiten de fascistische of fasciserende bewegingen om blijft de absolute
staatsmacht haar schaduw over ons leven werpen. Het blijft mogelijk, dat zij zich in
geheel Europa vestigt en dat in haar omhelzing het geestelijk leven verstikt wordt.
Zou het in deze omstandigheden, die tragisch kunnen worden, niet zaak zijn, al
die krachten te hulp te roepen die het recht der persoonlijkheid, de vrijheid, de
waarheid kunnen helpen redden? En behoren tot die krachten niet in eerste linie de
veelvermogende mannen en vrouwen die, door middel van zonder dwang of
vooroordeel geschapen beelden, een antwoord geven op wat het uiterlijk en innerlijk
leven ons zegt? Ik voor mij ben overtuigd, dat het ons belang en onze plicht is, ons
ook tot hen te wenden, omdat niets verzuimd mag worden dat ertoe kan bijdragen,
ons schaarse, wankele geluk te bevestigen en - wie weet? - op den duur bestendiger
en algemener te maken.
JOHANNES TIELROOY.
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De lederen handschoenen
Een week na den dood van zijn vrouw kwam mijn grootvader bij ons wonen. Zoodra
de familieraad die beslissing genomen had, trok mijn vader met zijn broer naar boven.
Mijn beddebak werd uiteengehaald en naar den zolder gesleurd. Niemand vroeg mijn
oordeel. Ze vonden het allen heel gewoon, dat de jongste bewoner van het huis elken
avond elf trappen hooger klom en onder de pannen sliep. Mijn oom, die sterk is in
scatologische grappen, kreeg weer een inval en zei:
- Nu heb je geen nachtspiegel meer noodig. Je kan het door het dakvenster in de
goot doen.
Maar de lach, waarmee hij steeds zijn eigen moppen placht te versterken, werd
door de lage ruimte tot een wanklank vervormd. En ik kon er niet mee lachen. Want
die duiventil was voortaan mijn slaapkamer. Ik begon bij mezelf het bilan te maken
van allerlei onaangenaamheden, die nu mijn nachtrust zouden kunnen vergallen. Om
te beginnen sliep ik zeer onrustig en droomde, dat ik onder een omgekeerde roeiboot
gekneld lag...
Vroeg in den morgen werden wij wakker gescheld. De broer van mijn moeder had
twee mannen gezonden, om de slaapkamer van den oude te verhuizen. Ze dachten
natuurlijk, dat ze hier dien rommel moesten opladen, want ze stonden daar met een
leege stootkar. Mijn vader riep naar boven:
- Ga jij met die kerels eens mee.
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Nog slaperig en zonder een beet eten in mijn lijf, liep ik naast de rammelende kar
door den killen ochtend. Mijn grootvader was nog maar juist uit zijn bed, toen wij
den wagen met de berrie omhoog, voor zijn stil huis neerkletsten.
Het duurde nog een eeuwigheid om het boeltje op te laden en ik danste bijna omhoog
van de zenuwen, wanneer we terug thuis kwamen. De werklui uit het ijzermagazijn
van mijn oom sjorden de vracht naar boven, zonder hun zware schoenen uit te trekken.
Toen ze weer wegreden om nog wat kleine rommel en kleederen te halen, ging mijn
moeder opgewonden de splinters tellen, die ze met hun benagelde pooten uit de trap
gestooten hadden. En morrend betastte zij eenige krassen, door de gesculpteerde
leeuwenkopjes van de lavabo in haar olieverfschildering gemaakt.
Voor mijn part mochten die ijzermannen seffens met hun paardenhoeven door de
zoldering trappen. Als ieder hier zijn deel der ongemakken kreeg, dan zou het hun
vlug berouwen, dat ze mij naar den zolder gejaagd hadden, om dien oude hier binnen
te halen.
's Namiddags kwam mijn grootvader zelf met een mand linnen. Hij scharrelde van
onder den stapel hemden een paar bruine, lederen handschoenen en een handtasch
uit kleine metalen ringetjes gevlochten. Met trage zorgvuldigheid nam hij de
voorwerpen op zijn groote handen, die hij vooruit stak als een presenteerblad, en
ging ze wegsluiten op zijn kamer. Het waren waarschijnlijk de eenige weeldeartikelen,
die hij en zijn vrouw in hun sober leven ooit bezeten hadden. En ik kon wel
vermoeden, dat hij ze angstvallig zou blijven bewaren tot aan zijn dood.
Tegelijkertijd dacht ik, hoe goed ik die lederen handschoenen zou kunnen
gebruiken. Ik droeg nu al zoo lang dat gebreide paar in die belachelijke donkerroode
kleur. Maar mijn moeder kon geen ander koopen. Ze was al blij, wanneer ze ieder
trimester de som voor mijn schoolgeld en mijn abonnement op de tram bij mekaar
kreeg. Maar mijn grootvader bezat een paar lederen handschoenen, die hij in een
schuif van zijn lavabo ging laten beschimmelen. Moest ik nog drie winters de kou
aan mijn vingeren laten vreten en mij laten uitlachen om de meisjeskleur van mijn
handschoenen?
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Die oude en al zijn rommel erbij mochten voor mij gerust gestolen worden. Als ik
zijn handschoenen maar kreeg.
Sedert ik onder de spinnewebben sliep, ging ik zelden naar boven zonder te kijken
naar de krassen in den muur, die in mijn verbeelding elken dag breeder en langer
werden.
Ik draafde hard genoeg op de trappen, wanneer ik er vroeg uit moest of laat naartoe
trok, om mijn grootvader te doen daveren in zijn bed. Want ik wilde hem laten voelen,
dat hij hier niet zou vertroeteld worden en dat hij beter in zijn eigen kot gebleven
ware.
Onze maaltijden, die vroeger orgelpunten van rust en aangenaam verpoozen waren,
hadden van den eersten dag zijner aanwezigheid al hun aantrekkelijkheid verloren.
Hij nam tijdens het middagmaal mijn vroegere plaats in, naast de kachel. Mijn vader
zat recht over hem naast den pompbak. En daar de tafel tegen den muur geschoven
stond, omdat de keuken zoo smal was, moest ik naast mijn moeder zitten eten, met
de ellebogen tegen het lijf geplakt en de beenen onder mijn stoel geduwd.
Elken middag zat de oude met een mes op zijn bord te kloppen, tot de soep er was.
Dan legde hij zijn zwarte, stinkende pijp er naast en begon snuivend te eten. Meestal
spreidde hij nog een dagblad open, om er al de stukjes op uit te stallen, die hij niet
kon bijten of niet lustte. En regelmatig haalde hij na den maaltijd zijn valsch gebit
uit den mond en begon het met zijn pennemes af te krabben. Alhoewel ik verschillende
malen op het onaangenaam vertoon met pijp, gazet en valsch gebit voorzichtig trachtte
te zinspelen, ging hij voort met op zijn eigen manier te eten. Gelukkig moest ik
dikwijls een vroegen of een laten cursus bijwonen, zoodat ik alleen mijn maaltijden
kon gebruiken.
Elken namiddag ging hij op de sofa van de woonkamer liggen snorken. Na een
paar uur stond hij langzaam recht en begon luid te geeuwen, met zijn dikke vingeren
op den zit van een stoel te trommelen of naar zijn zware zakhorloge te kijken, tot het
tijd werd om te avondmalen. Dan begon hetzelfde spelletje opnieuw en rond negen
uur klauterde hij zuchtend de trap omhoog.
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Door zijn schuld durfde ik geen vrienden meer mee naar huis brengen. Die man
vervormde nacht en dag, mijn vroegere manier van doen. Ik trachtte dan ook hem
het leven zoo zuur mogelijk te maken, door het dagblad, waarop hij verzot was, weg
te stoppen. Door met de deuren te klappen en te zingen, wanneer hij sliep. Door hem
nu en dan eens toe te bijten. En door hem voor de rest links te laten liggen. Had hij
nu zelf nog een tegemoetkoming gedaan. Door over dag niet meer te snorken. Of
door simpel te zeggen:
- Jij mag die leeren handschoenen hebben. Ik draag ze toch niet meer.
Dan zou ik al veel door de vingeren gezien hebben. Maar hij bleef onbewogen
voor alle judasserij. Hij trok zich onverstoorbaar terug in zijn hardhoorige
eenzelvigheid. En ik? Ik vrat mijn hart op, bij de minste van zijn kleine daden, die
mij hoe langer des te onverdraaglijker werden...
Ik begon stilaan te vreezen nog op dien vuilen zolder te moeten slapen, wanneer ik
al getrouwd zou zijn. Maar zoodra hij 's morgens later naar beneden kwam en zijn
eetlust langzaam verminderde, begon ik mij te verheugen, dat ik misschien weldra
weer in een behangen kamer met een groot raam en gordijnen zou slapen.
Het werd lente. In onzen hof begon de perelaar te leven. Eenige crocussen bloeiden
rond den stam. Mijn grootvader werd echter sukkelachtiger. Op een kermisdag kwam
hij niet meer uit zijn nest. Hij kloeg over onbepaalde pijnen. Hij voelde zich moe.
Hij wist zelf niet wat hij had. In een café recht over ons huis raasde de pick-up al
van 's morgens vroeg. Het lawaai zeefde door de muren. Ik neuriede soms eenige
maten mee. Ik schaamde mij voor mezelf. Maar ik kon het niet helpen, dat ik een
beetje blij was. Hij had al zoo lang geleefd. Hij werd oud. Er is een tijd van komen
en gaan. En beter rap en pijnloos den dood in. Post mortem nihil.
Aderverkalking vrat zijn lijf weg. Ik zag het doodshoofd al door zijn vel komen.
Zijn armen werden dun als trommelstokken. Het was alsof zijn groote handen nog
groeiden. Elke hap naar lucht deed hem pijn. Af en toe kwam een dokter hem een
injectie geven om te verdooven. Hij werd dan kalm.
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Ik zegde:
- Als het weer vaststaat, dan wordt je wel beter.
Maar ik geloofde er zelf geen zier van. En ik dacht: er is niets aan te doen, hij
komt er nooit meer uit.
Hij sliep in. Een paar uur. En dan begon het gekerm weer. 's Morgens. 's Avonds.
's Nachts. Een injectie. Dan wat slapen. En weer kermen. Hij kon alleen niet meer
eten of drinken. Mijn moeder was dag en nacht te poot. Het huis stond op zijn kop.
Ondertusschen liepen de cursussen ten einde. Het blokverlof begon. Ik had een
zeer klein studeervertrek naast zijn kamer. Maar van studeeren kwam niets. Het
gekerm hield niet op. Voor injecties werd hij gevoelloos. Mijn moeder werd doodelijk
vermoeid. Ik kreeg een deel van haar last. Naar den apotheker en naar den beenhouwer
en naar den groentewinkel loopen. En waken, terwijl zij het eten gereed maakte.
Ik hielp tegen mijn zin. Hier was hulp menschelijk, maar zonder zin en zonder
doel. De dokter kon er ook niets aan doen. Ik wachtte maar op het voltrokken feit.
Wat onmiddellijk voorafging, kon me niet schelen. Er zijn verschillende manieren
om te sterven. Maar ze komen allemaal bijeen in één punt: den dood, nihil, het
absolute, perfecte niets.
Mijn moeder was beneden. Ik ijsbeerde op den overloop met Cicero in de hand.
De deur van zijn kamer stond open.
Etsi vereor, jiudices, ne turpe sit... Daar begon dat ellendig gekerm weer.
Etsi vereor, jiudices, ne turpe sit pro... Hijgen. Oprispen van een maag. Ik riep
mijn moeder en trok naar boven. Naar mijn duiventil. Ik kon de zuur-zoete reuk van
urine en eau de cologne niet meer verdragen. Mijn maag keerde mij om in het lijf.
Mijn moeder kwam nog juist op tijd om hem een gulp half verteerde pap te laten
overgeven in een lampetkom. Toen ik aan tafel verscheen, zei ze minachtend:
- Jij lafaard. Je zoudt hem laten liggen als een hond. Steenen hart. Je moest
doodvallen van schaamte.
Maar ik viel niet dood. Want ik had geen ouderdom. Hij echter was op en versleten.
Bij zijn gekerm voelde ik plots het bloed in mijn keel kloppen. Mijn hart sloeg. Mijn
hart
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leefde. Het zijne kon elk oogenblik stilvallen. Het leven is het begin van alles. De
dood het einde van alles.
Denzelfden nacht moest ik bij hem waken. Mijn moeder had rust noodig. En mijn
vader moest elken dag van 9 tot 6 op een kantoorkruk gaan zitten, om akten te
registreeren. Hij kon dus zeker geen nacht op een half lijk passen.
Ik zat al drie uur met mijn rug tegen de marmeren schouw op den grond, achter
de sponde van zijn bed. Gelukkig sluimerde hij wat. Af en toe kermde hij lichtjes.
Maar ik kon blijven zitten. Ik moest hem ten minste niet laten drinken of wateren of
overgeven.
De nachtelijke kilte had mijn handen een beetje koud gemaakt. Ik dacht aan
handschoenen. En vooral aan de zijne. Waarom zou ik ze nu niet nemen? Hij zou
toch nooit meer opstaan, om te kijken of al zijn prullen nog op hun plaats lagen.
Hoogstens zou hij nog eens op een stoel gaan zitten, om zijn doodbed te ontvluchten.
En had ik geen schraapzuchtige tante, die na zijn laatsten zucht alle laden als een
jachthond zou komen doorsnuffelen en van alles eerlijk de helft eischen? En natuurlijk
die schoone, lederen handschoenen voor haar man, die de oudste was van de twee
broers en soms voor haar met de fiets om melk moest rijden.
Ik wist de handschoenen liggen. Ik had ze reeds ontdekt, toen hij nog kon gaan
wandelen.
Hij lag nu zeer kalm. De stilte zoog suizend in mijn ooren. Ik hoorde den dood.
Zonder recht te staan, trok ik aan de onderste lade van de lavabo. Met een lichte
knal schoot ze open. Opeens vreesde ik, dat hij wakker zou worden en beginnen te
kermen. Of dat hij zou recht komen en mij zien. Maar alles bleef stil.
Ik stak de handschoenen in mijn zak. Ik voelde mij door en door ellendig. Als een
dief, die een arm en ziek mensch bestolen had. Mijn moeder had het gezegd:
- Lafaard, je hebt een hart als een steen.
Zij had gelijk. Zij zou op mij spuwen, moest ze het weten van die handschoenen.
Ik walgde van mezelf.
Den volgenden dag kwam mijn tante een handje toesteken. Want het was er bijna
mee gedaan. De lijkreuk had haar aangetrokken als een hyena.
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Ik kon nu weg en ging naar een vriend om samen met hem eenige moeilijke
hoofdstukken uit Cicero te repeteeren. Ik was daar nog geen uur, of er werd gescheld.
Een man, die al twintig jaar naast ons woont, kwam zeggen:
- Je moet eens komen. Er is iets.
Ik begreep, dat hij dood was. Hij lag scheef achterover in zijn flanellen hemd op
den rand van het bed. Zijn dunne, witte beenen hingen op den vloer. Zijn gelaat, dat
gedurende weken tot een pijnlijke grimas plooide, was nu vredig en kalm. Het leek
bijna doorschijnend en wit als porselein. Gestorven was hij schooner dan levend. De
dood moest zoet geweest zijn.
Mijn moeder weende zacht. Zij zegde:
- Hij heeft niet veel meer gesproken. Het kwam zoo ineens. Eenige minuten
daarvoor zat hij nog te vertellen, dat jij die handschoenen van hem hebben...
Mijn hart brak in twee...
Maar ik kon niet weenen. Ik zou willen bidden hebben. Maar ik had nog nooit een
gebed gelezen. Mijn wroeging bad voor mij...
Den volgenden avond ging ik in het salon voor zijn kist knielen:
- Arme man, ik heb naar je dood getracht. Maar het spijt mij, dat je gestorven bent.
Ik zou graag geschreid hebben. Maar mijn moeder had gelijk:
- Je hebt een steenen hart. Lafaard.
De dagen vóór de begrafenis gingen verloren in allerlei voorbereidingen, die mij
geheel in beslag namen. De uitvaart maakte mij weer een beetje week. Maar daarna
moest ik weer eens zoo hard studeeren voor het examen, om den verloren tijd in te
winnen. Ik sliep terug in mijn eigen kamer, die na de begrafenis verlucht, opgekuischt
en opnieuw behangen was.
Mijn grootvader was dood. Dood en vergeten. Post morten nihil. Nihil.
Na het groot verlof ging ik naar den cursus met een paar bruine, lederen handschoenen,
die met de vingeren uit de
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zak van mijn vest omhoogstaken. Wanneer ik geen boeken te dragen had, liep ik er
zwaaiend mee in mijn linkerhand. De motten konden nu die wollen maar opvreten.
Ik zou nooit geen wollen meer dragen.
Ik was fier op mijn handschoenen. Zulke kwaliteit was raar na vijf jaar oorlog. Ik
tastte dan ook honderd maal per dag naar mijn zak om te voelen of ze nog op hun
plaats zaten.
Maar ik heb ze nooit met een gerust geweten gedragen. Wanneer ik ze aantrok,
moest ik dikwijls denken aan den sukkelaar, waarvan ik ze gepikt had, terwijl hij lag
te krepeeren. Op den duur werd de onrechtvaardige manier, waarop ik hem bejegend
had tijdens zijn verblijf in ons huis, bijna een obsessie voor mij. Die handschoenen,
zijn handschoenen, hielden de herinnering aan mijn eigen onmenschelijkheid levendig.
Zij werden een bestendig verwijt. Zij ontstaken een pijnlijk vuur van spijt en berouw
in mijn hart. Mijn handen zaten nu in de plaats van die van hem. Van hem, wiens
dood ik verlangd had, omdat hij mijn dagelijksche gemakken een beetje verstoorde.
Ik zou ook wel oud worden. Want ik kreeg eerst nu een langzaam inzicht in de
bestendige verschuiving der geslachten: jeugd, rijpheid, ouderdom. Onafwendbaar
en fataal lijk het rijpen van de perziken in den hof. Och God! Als ik ook bijna vijftig
jaar klei in houten vormen geslagen had, dan zou ik misschien elken namiddag nog
langer gesnorkt hebben. En leelijke handen gekregen hebben, zoo groot als brooden.
Was het zijn onontvreemdbaar recht niet geweest den dood af te wachten, op een
manier die hem lief was? Al krabde hij ook zijn tanden af na het eten.
Maar ik had me gevoed met zijn misère. Zijn lijden en zijn dood hadden mijn
leven bevestigd. Maar mijn leven zou niet eeuwig duren.
Ik moest die handschoenen, samen met het bewustzijn van een groot onrecht,
trachten kwijt te raken. Ze van de brug in de rivier smijten? Het zou zonde zijn. Ze
wegsluiten, tot al die schrijnende associaties er uit waren?
Maar ik verloor één handschoen. Tusschen de halte van de tram en de school.
Opgewonden zocht ik het gaanpad af. Terug. En weer. En nog eens. Niets te vinden.
Indien ik ze dan nog beide verloren had. Maar wat kon iemand met
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één handschoen aanvangen. En ik met dien andere? Ik beproefde mijn geluk met een
annonce. Maar vruchteloos.
Van dan af droeg ik mijn boeken in mijn linkerhand. En mijn bloote rechterhand
stak ik in mijn overjas.
De kwelling hield aan. Grootvader, je waart wel dood. Maar je linker handschoen
bleef mijn geweten beroeren.
Ik besloot mezelf te bevrijden door een goede daad. Ik kwam op die gedachte, toen
onze dagbladverkooper mij op een wintermorgen met zijn naakte linkerhand een
krant toestak. Hij was een jongen van negentien jaar. Ik had hem nooit anders gekend,
dan met zijn rechter mouw plat gevouwen in zijn zak en met een star glazen oog in
zijn mager gelaat. Ik hoorde mijn moeder dikwijls van hem zeggen:
- Men zou al beter dood zijn, dan zoo door het leven te moeten gaan.
Ik zou trachten aan dien sukkelaar te vergelden, wat ik aan een anderen misdaan
had. De handschoen, symbool van mijn wreedheid, moest de losprijs voor mijn
gewetensrust worden. Uit verlangen naar een menschelijker hart.
's Morgens treuzelde ik wat, tot ik een krant onder de deur hoorde schuiven. Ik
liep buiten. Den dagbladjongen achterna. Ik stak hem den handschoen toe.
- Je kan hem hebben. Ik heb den andere toch verloren.
Hij bekeek mij verbaasd. Met een gezicht, alsof ik hem gevraagd had een karweitje
voor mij op te knappen. Hij aarzelde.
- Als jij er dan noch niets mee doet. Maar als men altijd buiten is, dan kan men
tegen de koude.
Met een onverschillig gebaar stak hij den handschoen in zijn zak, en liep de straat
over met zijn schommelende tasch dagbladen op den rug.
Hij was niet eens blij. Ik bleef daar staan als een geslagen hond. Ik voelde mij
even ellendig, als op den nacht, toen ik de handschoenen gestolen had.
En ik wist, dat de diefstal als de ergste laagheid der onrechtvaardige bejegening
van mijn grootvader, nog lang op mijn steenen hart zou blijven drukken. Zooals
onverteerd eten op een zieke maag.
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Elke zonde moet uit mijn ziel etteren als een kwade zweer. Want ik kan niet biechten.
Of niet bidden. Omdat ik geen christene ben.
Dat grootvader mij vergeve. En dat hij in vrede moge rusten.
En dat de duivel mij hale. Amen.
FRANS DE BRUYN.
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Een brief
Voor Herman Teirlinck
Mijnheer de Burgemeester, Teleurgesteld heb ik U vanmiddag, hoe verwijt ik het
mij! Vergeef mij, bid ik U, ik kon niet anders. U hebt mij niet begrepen, U kón
onmogelijk begrijpen. Trouwens, begrijp ik mij zelf?
Uw goede bedoeling was duidelijk genoeg, uw hulpvaardigheid is mij overvloedig
gebleken. Ik dank U ten zeerste. U hebt het initiatief genomen, om een nietig
onderwijzeresje op het stadhuis te roepen vooraleer haar een straf op te leggen. Maar
recht is recht, een zoo zwaar vergrijp als het mijne verdient een passende sanctie.
Dat onderwijzeresje, geen eerste jonkheid meer en tot nog toe van onbesproken
levenswandel, is Zondag in schromelijken staat van dronkenschap op straat gezien,
door kinderen achternagezet. Tot voor den Gaiety Bar, bij het station, heeft zij
schandaal verwekt, de dametjes betoonden zich zusterlijk verbolgen. Een heer (wie
het was weet ik niet, hij droeg een lange, bruine hangsnor, lijk de Gallo-Romeinsche
krijgers, of lijk Emile Verhaeren op zijn klassiek portret), een anonymus heeft ze in
een taxi gestoken en naar huis gevoerd, na eerst voor een apotheek te hebben
stilgehouden. Zoo, althans, heb ik in het politierapport gelezen, mij betreffende.
U hebt nog andere rapporten doorloopen, hoofdschuddend alsof U tot U zelf sprak,
als om U te overtuigen, mijn-

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

1077
heer de Burgemeester. Verwondering trilde in uw stem:
‘Maar dat is ongelooflijk! Hoe is zooiets mogelijk, juffrouw Van Tuyckom? Iemand
als U!
Gemeentelijke meisjesschool van het Centrum. Eerste graad. Voorbereiding van
lessen: zeer goed. Methode: zeer goed. Uitslagen: bevredigend. Algemeene
beoordeeling: uiterst toegewijd en van een voorbeeldige stiptheid... Is geteekend: de
inspecteur...’
Uw oogen, mijnheer de Burgemeester, gingen onderzoekend van uw stukken naar
mij. Liet uw menschenkennis U in den steek? U hebt gevraagd naar mijn
familieverhoudingen, U hebt gepolst naar mijn verleden, beurtelings vaderlijk
vermanend en ambtelijk streng. U hebt mij haast gedwongen tot spreken, gepraamd
tot een verklaring die ik niet heb gegeven. U was zoo vriendelijk te herinneren aan
de twee nichtjes van U die indertijd vóór mij op de banken hebben gezeten. In uw
blik las ik hoe jammer U het vindt, wat mij overkomen is. En U sprak aldoor, gelukkig
maar! Zooniet had ik in een stille poos misschien wat anders gedaan dan beschaamd
gezwegen... Nu leek het of alles speelde zich ver, zéér ver van mij af, in een andere
wereld waaraan ik geen deel meer heb.
Toen vielen uw laatste woorden:
‘Bent U soms vermoeid, juffrouw Van Tuyckom? Overwerkt? Wenscht U een
ziekteverlof? Morgen of overmorgen stuur ik U den stadsdokter aan huis. Afijn, we
zullen ons bedenken. Een verplaatsing misschien al zal het moeilijk gaan. De raad
of het ministerie eischen waarschijnlijk uw ontslag.’
De rest is mij ontsnapt, mijnheer de Burgemeester. Excuseer mij, ik zag mij
plotseling broodloos, eerloos, hulpeloos. Alles draaide, wentelde voor mijn oogen.
U was juist doende mijn dossier in orde te brengen, aleer het ter zijde te leggen... Ik
heb hardnekkig gezwegen, en U door dit zwijgen misnoegd.
- Vannacht kwam het onbedwingbaar in mij op: ik zou U schrijven. Niet naar dat
vreeselijk stadhuis evenwel, niet ambtelijk, doch aan uw persoonlijk adres, en zonder
eenige hoop op mildering van uw welwillend vonnis. Neen, ik mocht U alzoo niet
krenken door mijn stilzwijgen. In uw
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oogen blonk er een glimp die niet bedriegt, in uw stem klonk meewarigheid. Aan
uw goedheid ben ik deze biecht verschuldigd. En ik vertrouw op U, U zult mij niet
verkeerd verstaan. Wat ik tegenover mijn directrice niet heb gekund (zij is een vrouw),
noch tegenover mijn inspecteur (hij is een koele, vèraffe vreemdeling), noch tegenover
de heeren van het bureau van onderwijs, die vastgevezen zitten op hun reglementen,
- wat ik ook in uw aanwezigheid niet heb aangedurfd, zou ik u schrijven.
Zooeven ben ik opgestaan, als op een wekroep van het geweten. Waak ik, droom
ik? Het is nacht. Mijn pen loopt vanzelf over het papier, ze wordt geleid door een
andere dan door deze, mijne hand. Wanneer U dit zal gelezen hebben, scheur het
dan, bid ik U, of bewaar het buiten het bereik van andermans oogen, voeg het in geen
geval bij mijn dossier en roep mij niet ter verantwoording op: nooit zou ik het bestaan
weer voor U te verschijnen, nadat ik mij aldus de kleeren van 't lijf heb gerukt.
Vijftien, twintig jaar geleden was ik jong en zelfs knap. Ik ben in onecht geboren,
moet U weten. Mijn vader - nu ja, ik verzwijg zijn naam - was rijk, had zijn moeders
huismeid verleid, een kind van buiten dat ze met haar paksken en een aalmoes
terugzonden. Ik mocht studeeren, met een discreet steungeld, aan een kweekschool
voor onderwijzeressen, een goedkoop nonnenpensionaat. Maar bij elke vacantie
voelde ik mij minder thuis, in een boersch milieu aardde ik niet langer. Niet dat mijn
vader, die slechts mijn voedstervader was zooals ik vroeg genoeg vernam, slecht
voor me was, integendeel. Ik achtte mij van een andere stof gesneden dan mijn broers
en zusters, ik was de eenige gestudeerde in huis, ik had een ‘bibliotheek’ en
bekommeringen die uitgingen boven den slommer van den grond en de beesten. Ik
heb er lang over gedacht om voorgoed in een klooster te gaan.
Eens gediplomeerd, geraakte ik makkelijker aan een plaats dan de meesten, hier
ter stede, onder uw ambtsvoorganger. Toentertijd werd moeder ziek en kwijnde weg.
Alles hebben wij voor haar beproefd, niets was ooit te duur, of te veel, of te ver.
Jarenlang heb ik dagelijks, weer of geen weer, den weg naar het dorp afgefietst, elken
avond en elken Zondag haar gezelschap gehouden, ze verzorgd, bij haar ge-
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waakt. Mijn belooning bleef niet uit: eer zij stierf, vroeg zij of haar man, haar brave
man die zooveel ouder was dan zij zelf, bij mij mocht inwonen wanneer zij er niet
meer zou wezen. Ik stemde gereedelijk toe: een model van een voedstervader, een
echte Sint Jozef was hij immers geweest, die fierder over mij was dan over zijn
bloedeigen kinderen. Verboerd, jong getrouwd met klein gebroed om hun ooren,
zaten die al genoeg in de zorg.
Met dit al was het leven niet mild voor mij, die er zooveel van verwachtte. Sinds
vader een geraaktheid kreeg en, lam in de beenen, op een stoel met wieltjes
rondgereden wordt, beterde het niet. Ik klaag niet, ik deed gewoon mijn plicht: op
school, tehuis en daarbuiten.
Of het mij zwaar viel? Soms, ja, waarom het ontkennen? Vooral wanneer ik het
zooveel luchtiger, loszinniger bestaan van mijn jonge collega's zag, hoe zij steeds
het beste deel kozen. Jeugd is ons toch gegeven voor liefde, voor levensvreugd?
Maar ik had geen haast, wist nog niet dat het onderwijs zoo gauw verslijt, ik
bekommerde mij niet over een enkel vroeggrijzend haar, een rimpel die blijft, wat
frommels in de ooghoeken.
Tot, op een avond aan zee, er mij iets bizonders overkwam. Ik ging, in de vacantie,
met vader bij een vriendin inwonen: hij om warme zeebaden te nemen en zich te
laten electriseeren in een kliniek.
Eens zou een oud-collega er komen logeeren. Een schat van een man, wien het
onderwijs geen voldoende kans gaf voor zijn jeugdige werk- en eerzucht. Wat voor
zaken hij precies dreef is mij ontgaan. Ik kende hem lang niet zoo goed als Angèle,
doch ik had meer dan genoeg over hem gehoord om te weten dat hij menig watertje
had doorgezwommen. Voor 't overige, tiptop een gentleman, die zijn wereld kende
en wist hoe met vrouwen om te gaan.
Praten, mooipraten dat hij kon! Onze vriendin was onverwacht afgereisd en zou
pas 's anderen daags terugkeeren. Eens vader ter ruste gelegd, babbelden wij getweeën
zeer los, zeer vrij, een heel stuk in den nacht. Als oude kennissen die wij waren: over
gemeenschappelijke souvenirs, over heden en toekomst. Hij ontvouwde mij zijn
plannen: hij stond op
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het punt voor Kongo te teekenen en vroeg mij om raad, hij sprak vol geestdrift over
het zwarte kontinent. Er was zoete likeur waar ik een zwak voor heb, hij zorgde voor
sigaretten. Het werd middernacht, en later.
Was ik verliefd? Ik geloof van ja. Misschien was ik het altijd een beetje geweest.
Heeft hij toen zoo innig gesproken, en mij charmeerend ingepalmd? Of heb ik er dat
later bijgefantaseerd? Iets is zeker: ik leefde en lachte in een roes, ik ben maar weinig
gewend.
Ik heb mij voorgenomen alles op te biechten, mijnheer de Burgemeester. Arthur
heeft mij in mijn kamer opgezocht.
O, het was geen overweldiging. Ik zie, ik hoor hem nog, fleemend: na zulk een
onvergetelijken avond kon hij den slaap niet vatten, hij wenschte alleen nog wat na
te praten, tenzij ik te moe was en hem de deur uitwees. Kon ik zijn brutaliteit
vergeven? Voor het eerst zag hij mij, een collega en vriendin van jaren her, als vrouw,
de jeugd is blind. Zooeven, toen ik in négligé, hem nog een peluw bracht, trof het
hem hoe mooi ik was, niet banaal-mooi als een schoonheidsprijs of een filmster,
maar brandend, innerlijk schoon, met een vlam in de oogen. Hij had dit vanavond
duidelijk gevoeld en, complimenteus, ook halvelings gezegd. Nu wilde hij het
uitdrukkelijk zeggen, of herhalen, gedreven door een kracht die sterker was dan zijn
wil. Hij voelde zich zoo alleen, zoo hopeloos alleen, met een verre reis in 't verschiet.
Schrikte Afrika mij niet te zeer af? - En in deze kamer, in deze lucht, hing, zweefde
mijn parfum, geen odeur de Paris maar een veel subtieler, openluchtscher parfum,
dat iets van zeewater en jodium behouden had...
Hij gaf mij, die, pruilend, half opzat en slechts langzaam tot bezinning kwam, een
zoen op het voorhoofd.
Natuurlijk heb ik ongelijk gehad hem er niet onverbiddelijk uit te zetten, - vader
mocht ons hooren! Eén oogenblik heb ik de oogen gesloten onder dien kus, in
zaligheid. Zag hij een gelukslach huiveren om mijn mond?
Natuurlijk had ik mij kordater moeten verweren. Eén ernstig-gemeend boos woord,
overigens, en Arthur had mij met rust gelaten, alleen. Den traan die in mijn oogen
geweld was zoende hij weg, belovend dat hij zoet zou zijn en niets onbehoorlijks
doen.
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In zijn blauwe pijama met zware witte brandebourgs, een losse haarlok over zijn
voorhoofd hangend, leek hij schoon als een jonge god.
‘Wees goed voor me,’ herhaalde hij voortdurend: de klacht van een ziel in nood,
geen geweldenaarstaal, geen bruut bevel van een veroveraar... Toen hij me bij de
schouders vatte en een hand om mijn middel sloeg, brak alle weerstand. Ik rilde.
Rilde van schrik, van bevangenheid, en van puur geluk. Zijn koozewoordjes,
dichtbij mij oor, verrukten mij. En ik snikte, snikte stil, om die greep en uit vrees.
Vrees voor de zonde, vrees voor den biechtstoel. En vooral vrees voor de gevolgen.
- Moeder, het voorbeeld van Moeder!
Elk gebaar, elk woord in die helder-electrisch verlichte kamer staat me na jaren
nog duidelijk voor den geest. En dat ik niet toegegeven heb, dat ik mij halsstarrig
ben blijven weigeren.
‘Hou je dan niet een heel klein beetje van mij?’
‘Ik hou wel van je, Arthur, ik heb altijd van je gehouden, geloof ik.’
‘Herhaal dat, lieveling!’
‘Maar ga nu...’
Hij omarmde mij inniger, hij wilde geen woestaard zijn, zwoer hij telkens. Toen
vroeg hij oorlof om mijn tors te ontblooten en hij deed het meteen. Met streelende
hand omwuifde hij mijn naaktheid. ‘Prachtig, zoo roze en zoo vol,’ bewonderde hij,
zoodat ik beschaamd - gevleid het hoofd afwendde.
Ik beefde, ik beefde over al mijn leden. Op mijn lippen bestierf de roep naar
‘Moeder, Moeder!’ Haar waarschuwend voorbeeld gaf mij kracht om hem de deur
te wijzen...
's Anderen daags naderden wij elkaar gereserveerd. Ik dankbaar, en wellicht toch
ontgoocheld door zijn zelfbeheersching. Hij fier over zijn edelmoedigheid (wanneer
werd ze beloond?) en toch ontevreden over mij, met mijn scrupules, en over zichzelf.
Hij wachtte zijn kans.
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Onze vriendin arriveerde tegen middag, precies op tijd voor het bad. Aarzelend, met
bleeke handen ontbond ik mijn kleed: mijn ietwat boersche vormen en te breede
heupen, in het blonde zonlicht op het strand en in de golven - welke ontgoocheling
brachten ze hem, wellicht! Angèle was zooveel slanker.
Ja, mijnheer de Burgemeester, met vuur heb ik toen gespeeld. Niet lang evenwel.
Gedrieën, gevieren met vader, in een drukke badstad, bleef er weinig of geen
gelegenheid voor minnekoozerij. Vader voelde zich denzelfden nacht onwel, het
Oostendsch regime bekwam hem niet, hij moest weg. Arthur zou naar een pension
verhuizen; alleen met Angèle onder één dak, dat paste niet. Ik heb toen van jaloezie
gehuild.
En op Arthur gewacht, op die uitgestelde kans. Aan een zondige illusie heb ik mij
vastgeklampt, voor haar verwezenlijking heb ik gebeden, schaamteloos gebeden in
de Lieve-Vrouwekerk. Het was mij een troost, en een verlichting van de duivelsche
kwelling des vleesches.
Mijn biechtvader ziet altijd alles luchtig in, wat mij betreft, of doet alsof. ‘Niet
piekeren, kind,’ hield hij mij tegen, de paar malen dat ik begon mij te beschuldigen.
‘Niet piekeren, dat gaat wel over.’ Hij bedoelde waarschijnlijk: met trouwen. Hield
hij mij voor manziek? Of voor een scrupuleuze kwezel?
De verbeide kans kwam niet. En (ik beken het zonder blozen, mijnheer de
Burgemeester) tot mijn onzeglijke spijt. Ergens in Kongo leefde een man die mij
niets formeel had beloofd maar zooveel voorgespiegeld (of had ik dat alleen mij
zelf?), wien ik geweigerd heb wat ik zoo zielsgraag had willen, en niet heb dùrven
gunnen: dit thans verslensend, verdorrend jongedochterslijf. Zoo onzeker voelde ik
mij ten slotte (ik die mij alles van dien nacht, mijn nacht, meen te herinneren: ik die
elke streeling duizendmaal heb nagenoten, elk vleiwoord duizendmaal nageproefd),
dat ik weken-, maandenlang gebeefd heb, en soms in bange nachtmerries nog beef,
- voor de gevolgen. Zoozeer zijn waarheid en wenschdroom dooreengestrengeld,
zoo vaak heeft mijn verbeelding er bij verwijld, al deze jaren...
Op dezen éénigen nacht-aan-zee heeft mij diepste ziels-
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verlangen zich gespitst. Nooit meer heb ik mijn deur op het nachtslot gedaan: Arthur
mocht eens komen! Laat hem mij dan bezitten, o God. Geef mij een kind van hem,
ondanks mijn verzet.
Ik voelde mij een eeuwige bruid. En een moederschoot, die wacht.
Meteen begrijpt U, mijnheer de Burgemeester, waarom de onderwijzeres die ik
ben altijd in de lagere klassen wil staan. Ik duld slechts heel jonge kinderen om mij
heen, geen miniatuurvrouwtjes met vrouwenlisten en -streken.
Ik heb mij weleens afgevraagd: is Oostende geen zinsbegoocheling geweest, geen
heidensch-heerlijk spiegelbeeld? Het verhoopte avontuur is immers uitgebleven, en
een oude neut ben ik aan 't worden, een onhebbelijk schepsel dat zich liefst niet meer
of niet te lang in den spiegel bekijkt. Van zoogenaamde liefde heb ik daarbuiten
alleen maar gekend de hitsigheid van ievers een getrouwden lap, ter afwisseling van
zijn huiselijke ratjetoe: of van een scharrelaar die je achternazit met vervelende
zotteklap.
Tot ik voor eenigen tijd van Angèle verneem: ‘Arthur is terug in 't land. Hij heeft
naar je gezondheid geïnformeerd. Eerlang komt hij over.’
Inderdaad, verleden week ontvang ik een telegram: ‘Morgen Zondag elf uur verheug
mij wederzien Arthur’.
Monkel niet om mijn onnoozelheid, mijnheer de Burgemeester. Ik wilde er
feestelijk uitzien, niet als een schoolmamsel die naar de veertig loopt en zich wat
laat gaan. Bij den kapper heb ik mijn dunnend haar doen golven, al bezorgt zijn helm
mij telkens hoofdpijn. Mijn ondergoed vond ik belachelijk, over mijn witflanellen
nachtjapon heb ik mij geschaamd. Dus een paar nieuwigheden gekocht, en mijn beste
jurk opgestreken. Fleurig wilde ik er uitzien, lichtjes bepoederd met, discreet, een
ietsje lippenrouge. Was ik het wel, dat kreatuur vóór den spiegel? Nu eens met, dan
zonder hoed (Hij zou mij immers meenemen naar een restaurant, of zoo); ook met
ontbloote schouders (God, wat zijn die hoog en knokig geworden!), of slechts
halfgesluierde borsten. Mijn kleurigsten zijden peignoir heb ik uitgehaald, en er mee
gedanst, ja gedanst, hem telkens verschuivend, anders heffend, anders leggend, open,
toe, hem nogmaals en nogmaals ver-
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schikkend. Geen oog heb ik gesloten, jachtig als ik was, hoewel ik mij trachtte te
overtuigen dat ik straks frisch moest schijnen, zonder wallen of ganzepoot, een flets
gezicht of een te scherpe kin als op mijn minder goede dagen. Zou ik Arthur ten eten
vragen? Neen, dat niet. Zeker zou hij me inviteeren. Een flesch port had ik mij
aangeschaft. De duurste, maar was hij wel zoo lekker als de winkelier vezekerde?
Voorzichtigheidshalve zou ik hem kunnen proeven, dan vatte ik wellicht meteen den
slaap. Ik verplichtte mij roerloos te liggen, zonder te denken, en dommelde in. Om
een uur daarna op te schrikken met kloppend hart: dat telegram, was er wel een
telegram? Waar heb ik het gelegd? Op de nachttafel? - Het licht aan: neen. Ik op
zoek. Waak ik dan, of droom ik? En toen ik het gevonden had, knaagde een andere,
wreedere twijfel: was het echt? Echt? En geen misplaatste grap van Angèle? Of van
dien plaagzieken mannelijken collega, een oolijkerd die altijd beweert: ‘Hou er den
moed in, jandorie! In een welgeordende maatschappij moet elk potje zijn deksel
vinden. Dat is half de sociale kwestie...’
Probeer maar te slapen met zulk een pak op uw hart! Bij klaarlichten dag schoot
ik wakker. Iemand had gelachen, hardop gelachen. Ik zelf? - Ja, en ik herinnerde mij
waarom: in de duinen hadden wij zoo pas gestoeid, lijk wij het voor veertien jaar
misschien (en, bij nadere overweging, waarschijnlijk niet eens) hadden gedaan. Hij
kittelde mij, kittelde mij onder de oksels, zóó dat ik het lachen niet kon laten.
Lacht U mij gerust uit, mijnheer de Burgemeester. En nog bespaar ik U veel: mijn
zotste invallen, mijn domste aarzelingen, mijn ongebreideldste verlangens. En,
bovenal, mijn vrees. Vrees voor mijn indruk op hem. Vrees voor zijn
veeleischendheid, mijn zoete hoop. Vrees voor - de gevolgen: het voorbeeld van
Moeder!
Ik, Johanna van Tuyckom, gemeenteonderwijzeres alhier, zag en minachtte mij
als een looze, verlepte coquette, gekalefaterd met huid-crême en poudre de riz, onder
een schuitje van een wijnrooden hoed, de toon van mijn geverfde lippen. Wat
wenschte ik? Wat verhoopte ik, dat ik niet eens durfde bekennen voor mijn eigen?
Een vrouw die haar laatste kans loopt...
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Even over elven (Zou hij komen of niet? Zou hij komen, komen, of was 't een sinistere
grap?) belde iemand aan. Hij, Arthur.
Een keurige heer, als voorheen. Rijper. Diepgebronsd, zoodat zijn grauwe haren
bijna grijs afstaken. Eerder vermagerd. Energiek en joviaal tegelijk, een kordate
koloniaal. Mij docht, met iets in zijn blik van den gebieder, den slavendrijver.
Vuurrood stootte ik zijn harden, indringenden blik terug. Ik las er in: wij verslijten,
verweeren...
‘En hoe gaat het, Jo, hoe gaat het?’
Hij was niet alleen. Een mulatknaap vergezelde hem, zoo'n soort van bamboela.
Hij ging zitten, langzaam, tergend langzaam, aldoor om zich heen kijkend, en naar
mij. Toen deed hij plotseling uitbundig, zijn veel te luide stem vulde de kamer, zijn
lach schetterde, zijn familiariteit klonk onecht, gedwongen, valsch...
Ik ben geen kind. Onder die bespotting (wat verborg zij precies?) was het of iets
in mij vaneenreet. Wreed, ongenadig wreed was hij, en niet eens voor de eerste maal.
Vreemden, wildvreemden waren wij voor elkaar, geen pluimstrijken verhelpt het.
Hij had iets gemeens over zich: ja, van een slavendrijver. En dan dat halfwild
negermormel (zijn zoon, natuurlijk) dat een porseleinen vaasje op mijn buffet brak;
het hield zijn handen nergens af, het reed zoo ongedurig op de canapé...
- Wat er dien Zondag verder gebeurd is, weet U, mijnheer de Burgemeester, althans
wat er van voor de buitenwereld belang heeft. Eens die flesch port alleen uitgedronken,
moest ik, moest ik de straat op. Nóg drinken. Stommiteiten doen, desnoods! Schandaal
verwekken! De beest spelen, voor den eersten, hopelijk den eenigsten keer van mijn
leven. Alles liever dan de hand aan mij zelve te slaan.
De gemeenschap is geschrokken, wat weet zij van vrouwenleed? Denk eens, een
opvoedster der jeugd! Zulk een toonbeeld! Zulks een val! Uw politie heeft
geïnformeerd, zooals het haar bevolen was, de inspecteur is op school geweest, aan
geloofwaardige getuigen ontbreekt het niet. Ik denk er overi-
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gens niet aan, iets te loochenen. Ik leef nog, ik ben een helschen dans ontsprongen.
Al is mijn laatste kans, mijnheer de Burgemeester, mijn laatste als vrouw, verspeeld...
Mij dunkt, na deze biecht weegt mijn leed reeds minder zwaar. Mijn gebloemde
peignoir ligt terug op zijn plaats, in de onderste la, hij kan er beschimmelen, verrotten.
Mijn spiegel heb ik gebroken, doch ik schaf mij een nieuwen aan: dat ik mij opnieuw
met meedoogenlooze oogen kan aanstaren! Zoeken, in het beenig gezicht, zonder
blanketsel of rouge voortaan, of het vogelkopje al doorschemert dat wij, verdorde
vrijsters, op rijperen leeftijd heeten te worden.
Met verschuldigden eerbied verblijf ik, mijnheer de Burgemeester,
Uw ootmoedige, steeds dankbare,
Johanna van Tuyckom,
gemeenteonderwijzeres.
JULIEN KUYPERS.
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Confiteor
Omnia vincit Amor et nos cedamus Amori
(Vergilius)
Confiteor, ja ik belijd
voor God en voor de menschen allen
dat ik in elken appel bijt
die voor den voet mij komt gevallen;
en dat ik ook de perzik lust
en de framboos en de zoo teere
aardbeien en den dronken lust
van druiven uit den gaard des Heeren,
en nooit de weldaden zal weren
van kers, van abrikoos en pruim:
slechts door te proeven kan men leeren
en al de rest is enkel schuim.
En ik belijd dat ik de tulp
van een paar heet-verliefde lippen,
broos als een gloeidraad, wild of wulpsch,
mijn mond ongaarne laat ontglippen;
dat 'k al de zachte rozen van
een weeldrig vrouwenlichaam kussen
en duizendmaal liefkozen kan,
zonder mijn ziel te verontrusten;
en dat ik nooit dat zalig rusten,
tegen een boezem 't hoofd, verzuim:
want zalig maken 's levens lusten
en al de rest is enkel schuim.
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'k Belijd en zeg het ééns voorgoed,
dat 'k iemand ben uit vleesch en bloed,
dat ik van liefde ben bezeten,
dat zij mij als een ros berijdt
en in mijn flanken slaat de sporen,
dat ik voor tijd en eeuwigheid
uit liefde steeds wordt weergeboren,
dat zij me als prooi heeft uitverkoren
en mij doet leven naar haar luim:
ik drink uit haar overvloedshoren
en al de rest is enkel schuim.
Prinses, die mij in dit refrein
mijn liefde-leven laat belijden,
laat proeven ons van dezen wijn,
die goddelijk ons maakt en blijde.
De diepte van 't azuren ruim,
den droom van 't eindelooze leven
wil ik in ruil voor liefde geven,
want buiten liefde is alles schuim.
BERT DECORTE.
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Ballade van den haat of ballade van de parapluwen
... O tristesse des parapluies,
Bourgeois repus et satisfaits...
Vervloekte beesten zonder ooren
Vervloekte menschen zonder hart
Vervloekte burgers die niet hooren
Al zingt een engel aan uw ooren
Al zingt een dichter voor uw hart,
Gij, schimmen, onder parapluwen
Als met een zwart dak toegedekt,
Waar van Gods stralen zegen lekt,
Tienmaal te goed voor u en de uwen,
Tevredenen, gij ambtenaren
Van 't natgeregende geluk,
Moogt gij uw vrouw zien zitten staren
En sterven van haar ongeluk
En huilen, om niet te bedaren,
Terwijl gij niet weet wat is stuk,
Moogt gij vanavond eenzaam eten
Alleen, in 't leeg café gezeten
Doodsangstig met uw ongeluk,
Ja, zelfs uw parapluw vergeten
Zoo in de war, van God vergeten!
O God, ik haat uw parapluwen
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En ik haat u en uw gezicht
Dom en tevreden, volgevreten
Of uw vrouw thuis te huilen ligt,
Uw oogen waar geen glans in ligt
Wàt er geschiedt met u en de uwen
Onder het dak der parapluwen.
Vervloekt begrafenisgezicht
Ik bid God om nog harder regen
Dan ge ooit hebt op uw dak gekregen,
Ik bid God om het bliksemlicht
Dat dwars slaat door uw parapluwen,
Een regen die niet meer zal luwen
Eer de aarde naakt en glanzend ligt
Zooals u nooit, u en de uwen
Een vrouw of kind in de armen ligt.

Prince
Prince, ja spoel toch met Gods zegen
De aarde schoon van dit geslacht
Open de sluizen van den regen
En stort het duister van den nacht
Op dezen en hun parapluwen,
En geef de aarde U en de Uwen
Terug, de dichters en de dwazen
De vogels en de witte hazen,
En Noah, en een nieuwe geslacht...
J.W.F. WEREMEUS BUNING.
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Ivoren toren
In ieder leven gaat een dieper epos schuil.
Het mijne groeide tot een bonte kavalkade,
voor kleine dingen bouwde ik een granieten zuil
en voor frivoliteiten schreef ik een ballade.
Dan kwam ik tot bezinning op een eenzaam uur.
Ik zwoer thans nimmer bij mijn oude tondeldoozen;
ik werd er zeer baloorig om en overstuur
dat ik niet vroeger nieuwe wegen had gekozen.
Doch in de onberoerde vijvers van den tijd
wacht wellicht andermaal een splinternieuw bekoren
want zie met welk een naarstigheid, met welk een vlijt
ik weer aan 't bouwen ben aan een ivoren toren.
J. COVELIERS.
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O, leven
Het leven lokt met duizend monden
En kleeft zich aan mijn dronken roep.
Het leven slaat met zóóveel wonden,
Maar 'k ijl het tegemoet.
Ik weet het in mijn hart, mijn leden,
Ik pers het in mijn smalle hand.
Het komt als wijn langs mij gegleden.
Het is de vlam, waarop ik brand.
Ik draag het op mijn lichte schreden
Naar elken nieuwen dageraad...
Ik word met d'aarde ééne bede
En glans waar mijne schaduw staat.
JULIA TULKENS.
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Berusting
Een oude kamer vol bloemen en boeken,
een groote zetel, een meerschuimen pijp een vrouw die van mij is, uit alle hoeken
mij toelacht, die gansch mijn doenwijze begrijpt.
In de tuin de bloeiende kerselaar,
een plekje groen, stille tulpenkelken Een vrouw die monter, mij waterklaar
zingt, van rozen die langzaam verwelken.
Geef ons iedre morgen een dag vol licht!
Een licht dat in 't diepste der wezens peilt.
Sluit, avond, de levensgrage oogen dicht
als de goudlach der zon ons ontzeilt.
FRANK DE LANGHE.
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Bij een vertaling
van de Sonnetten van Louise Labé
O wanhoop grijpt mij aan telkens ik weer
een zang van u uit mij omhoog moet halen,
want buiten 't eeuwig wonder van uw tale
is er zoveel dat ik van u ontbeer:
zoveel, uw vrouwlijkheid, uw liefdegloor,
de duizeling, de steeds herhaalde tover
van rythme en rijm, van rozen en van lover,
dat ik uw stem zo dikwijls machtloos smoor.
Laat mij eenmaal niet meer mezelve zijn:
in u vergaan en worden in uw pijn!
Er is zoveel dat ik niet eens vermoed....
En jaag uw brand, o dronkenheid der zinnen,
ook door mijn vers, dat ik met vlaamse gloed
verhaal hoe deze vrouw eens durfde minnen.
LUC VAN BRABANT.
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Kronieken
Neo-romantisme, kind van den oorlog
Men laat zich bij het nagaan van de ontwikkelingsgeschiedenis der literatuur vaak
begoochelen door de veelvuldigheid der ismen die beurtelings op het voorplan zijn
getreden. Veelal staat men tegenover oppervlakkige varianten of nuanceeringen van
twee grondtendensen.
Het is voldoende de laag tijdvernis weg te krabben om de elkaar afwisselende
klassieke of romantische fondtonaliteiten bloot te leggen. Dit is trouwens het geval
geweest vanaf de eerste periode waarin de literatuur vasten vorm heeft gekregen.
Aldus bestaat er een romantisme ‘avant la lettre’ dat, ingevolge schoolsche opvattingen
of juister ingevolge een eenmaal door den geest genomen plooi, in den smeltkroes
van het XVIIe eeuwsche classicisme is vermengd.
De fijnzinnige gestorven criticus Ramon Fernandez heeft een der eersten den
klemtoon gelegd op het valsche historisch perspectief blijkens hetwelk het romantisme
zou voortgesproten zijn uit het classicisme als een onmiddellijke en scherpe reactie
ertegen. Hij gelooft veeleer aan de absolute prioriteit van het romantisme dat de
eerste houding zou zijn van den litterairen mensch, de Adamitische houding, ‘une
attitude de premier jet’. Het classicisme beperkt zich aldus niet tot de XIXe eeuw
maar vormt dan telkens als het ware de even-
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wichtsperiode die volgt op een romantisch tijdvak. Het dient telkens als indijking
voor de aanvankelijk onstuimige stroomen. Waar tot dusver het gevoel en de droom,
de duistere en de mystische krachten er op los hebben gebruist, komt naderhand het
beheerschende dwangbuis van den wil, van de rede en van het oordeel.
Men pleegt het classicisme van de eeuw van Lodewijk XIV als een monolitisch
blok te beschouwen. Men overziet daarbij dat dit tijdperk er niet een geweest is van
volledige eenvormigheid. Tusschen 1660 en 1700 is er meer dan een generatie aan
het woord geweest; van de antithese Corneille-Racine krijgt men pas een juist beeld
wanneer men bedenkt dat Racine nauwelijks gaan schrijven is wanneer de oudere
Corneille reeds was doodgeloopen. Er is tusschen hen de gansche afstand die de
opwekking van een heroïsche geestdrift en van de levendige beweging scheidt van
de meer nauwgezette psychologische ontleding van de meer delicate gevoelens.
Nu ligt het voor de hand dat de scheiding niet steeds haarfijn kan worden
doorgetrokken. Grosso modo zijn de menschelijke complexen te herleiden tot
romantische en classieke. Het probleem strekt immers veel verder dan het zuiver
litterair gebeuren. Maar evenals er bij den naar classieke normen levenden mensch
een nauwelijks te verhelen trek is naar de verlokkelijke zijpaden der romantische
uitspatting, evenzeer is er bij den buitensporigen romanticus een niet te onderdrukken
heimwee naar beheersching en lijnrichting. Vandaar dat veelsoortige kruisingen en
inentingen niet alleen binnen dezelfde tijdruimte maar in denzelfden persoon tot
bonte schakeeringen hebben geleid.
Romantisme en classicisme volgen elkaar niet steeds op in den tijd maar vertoonen
zich eventueel ook als tegen elkaar opworstelende krachten, mededingers naar de
kroon van eenzelfde generatie.
Veelal zijn het geenszins literaire gebeurtenissen die over het uiteindelijk resultaat
van dezen tweestrijd beslissen. Evenmin speelt het qualitatief overwicht van een der
geestelijke groepen noodzakelijk de doorslaggevende rol. Lodewijk De Raet opperde
de meening dat twee Walküren de wereld beheerschen: de gedachte en het zwaard.
Dat dit
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laatste eerder meer dan min op de weegschaal drukt, zoowel op het internationaal
als op het sociaal terrein, heeft de geschiedenis der laatste decenniën ten overvloede
bewezen.
De literatuur is inderdaad niet los te denken uit haar tijdsverband. Er zijn tijdperken
die automatisch zwanger gaan aan romantische geesteskinderen; er zijn er andere
waarvan de classieke geestelijke filiaties bijna mathematisch te voorzien zijn.
Jean-Richard Bloch heeft dit kernachtig uitgedrukt in de formuul dat ‘de literatuur
en de kunsten altijd de proef door negen zijn op de politieke toestanden’. Aan een
betrekkelijk rustig tijdperk, waarop sociale en nationale stabiliteit een stempel van
ordonnancie drukken, zal een meer gebondene en meer tuchtvolle literatuur het
paswoord geven. Maar het is voldoende dat er ongedurige krachten het staatsbestel
ondermijnen, dat expansiezucht of drang naar levensruimte aan de gevestigde
internationale orde tornen, opdat de mystische elementen zouden loskomen die aan
de litteraire vormgeving een onstuimiger, kleurvoller karakter verleenen.
Er zijn weliswaar elementen voorhanden die in schijnbare tegenstelling zijn met
deze vooropzetting. Vandaar dat Denis Saurat (Perspectives Classiques et
Romantiques) tot het besluit komt dat de historische periode, die het romantisme, in
zijn beperkten zin opgevat, bestrijkt, een vlakke periode geweest is, gekenmerkt door
twee mislukte omwentelingen (1830-1848) en een bloeiend Frankrijk. De tegenstelling
is, zooals gezegd, slechts schijnbaar. Men kent de vergelijking door Péguy gemaakt
tusschen de tijdstippen die hij ‘époques’ en deze welke hij ‘périodes’ noemt. De
eerste worden gekenmerkt door de diepgaande verschuivingen welke ze met zich
brengen, de andere zijn tijdperken van normalisatie. Nu kan het niet in twijfel
getrokken worden dat 1789 en de Napoleontische oorlogen een ‘époque’ hebben
ingeluid welke geenszins met Waterloo is weggestorven. Integendeel heeft deze
‘époque’ pas na Bonaparte haar litterairen inslag gekregen. Het Keizerrijk had de
literatuur om politieke redenen onder den domper gehouden. De krachten die nadien
zijn losgekomen, hebben zich des te ruimer ontplooid naarmate ze heviger onderdrukt
geweest waren.
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Het mag wel zijn dat noch Lamartine, noch Hugo een levendigen weerklank gevonden
hebben bij het terugtrekkende getij van het verburgerende Frankrijk. De
gebeurtenissen waren niet op het peil van hun heroïsche bevliegingen; maar zonder
de bijna dertigjarige exaltatie welke de Fransche omwenteling heeft ontketend zou
het heimwee naar het heldhaftige, naar het avontuurlijke, naar het ‘losbandige’,
wellicht zijn compensatie in de literatuur niet hebben gevonden. Het XIXe eeuwsche
romantisme heeft voor een deel zijn holle en opgezwollen taal toe te schrijven aan
het verschil van diapason tusschen een zich vervlakkend tijdperk en het nalevende
Napoleontische heldenepos. ‘Je suis trop grand pour moi’, heet een tooneelspel van
Jean Sarment. In dit woord ligt de gansche tragiek besloten van een uit de voegen
geraakte generatie die tevergeefs in de geschiedenis die ze schiep een equatie heeft
gezocht met haar eigen hooggestemde verwachtingen.
Er is echter een andere zijde aan het vraagstuk. Het ware onjuist de Fransche
romantici van de eerste helft der XIXe eeuw enkel te belichten van uit den hoek van
hun onmiddellijk verleden. Voor een groot deel zijn zij insgelijks de voorboden
geweest van een nieuw sociaal gebeuren en wel namelijk van de langzaam opkomende
macht van de arbeidersklasse; 1848 mag een mislukking geweest zijn en de
voor-Marxistische stroomingen van het socialisme mogen nog niet de alles
overweldigende vloed zijn geweest die naderhand de dijken eener gevestigde
maatschappij heeft overspoeld. Wanneer men echter litterair tot de bronnen dezer
stroomingen teruggaat komt men tot de hoogvlakten waar de Fransche romantiek
haar oorsprong heeft gevonden.
Iemand heeft zeer juist gezien dat de omwentelingen aanvankelijk gedragen worden
door het gevoel, maar dat hun verdere verwezenlijking een zaak is van de critische
rede.
Op zichzelf reeds leidt deze vaststelling tot het aprioristische besluit dat in het
huidig tijdsverband de gevoelselementen een dominante rol moeten spelen. De eerste
levensteekenen na de Fransche nederlaag van 1940 zijn de proef op de som geweest
van deze vooropstelling. Het ligt voor de hand dat deze reacties chronologisch in de
eerste plaats hun uiting moesten vinden in de poëzie. De poëzie is de meest
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pregnante, de meest onmiddellijke vorm van de literatuur. Ze is geen vrucht van
lange bezinking, van trage berusting, van stille overweging. Ze is ‘en prise directe’
met het tijdsgebeuren. De stemming van het oogenblik vindt erin haar beslag. De
drukking van den tijd wordt in den bloedsomloop der poëzie geschreven. Het essay
vraagt vier en twintig uur bedenktijd, de roman eischt overzichtelijkheid in tijd en
ruimte; de poëzie daarentegen is de vluchtige, spontane, intuïtieve reportage der ziel.
De Fransche poëzie tusschen de twee oorlogen had geleefd op een dubbel, vaak
zeer schitterend spel: de ‘poésie pure’ en het surrealisme. De vlucht in het woord en
de vlucht in den droom. Produkten van geestelijk mandarinisme of van anarchistische
dissidentie. Het eene luxusartikel voor verfijnde ‘upper ten’; het andere ultimatum
van een generatie die ‘forfait’ verklaarde.
‘Les peuples ont cessé d'entendre le poète’, schreef Jules Romains in 1925, in zijn
gedicht ‘L'homme blanc’. Voor een groot deel was het omdat de dichter zelf zich
minder tot de volkeren richtte. Jean Cocteau, die zelf steekspel speelde in alle
tornooien en zelf de lont heeft aangestoken van alle vuurwerken, heeft namens allen
het aangrijpende mea culpa geslagen van ‘Le Roi du Monde’ (Allégories):
‘Ah! que vous m'écoeurez, vieux monde intelligent!
votre incrédulité m'a refroidi les moelles:
Il existe des jeunes gens
Qui vont du Thibet aux étoiles.
Bavarde Europe, sourde aux flûtes du Thibet,
Vous avez trop parlé, le Thibet sait se taire.
Le Thibet sait marcher au dessus de la terre...
Si tout à coup, Thibet, votre masque tombait
Qui couvre le sourire enfantin du mystère,
La bavarde, la sourde, aurait tellement peur,
Aurait tellement peur dans son fauteuil Voltaire,
Qu'un cri secouerait sa torpeur,
Empourprerait sa bouche exsangue.
Thibet, crevez ses yeux et coupez lui la langue:
Rendez-nous le trésor du coeur.’
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Rendez-nous le trésor du coeur! De oorlog zou er zich mede belasten, veeleer dan
de wekroep zonder echo van Cocteau. Frankrijk werd tot in zijn diepste roerselen
doorwoeld; zijn kinderen, in de eerste plaats zijn dichters, werden tot in hun
ingewanden aangegrepen. ‘Crève-Coeur’ luidde de titel van een der eerst verschenen
bundels; het gebroken hart was het eerste dat de beklemde borst gevoelde toen ze
weer op adem kwam. Toen ze er in gelukte de eerste hoorbare klanken lucht te geven,
was het in den vorm van de oude ‘complainte’. Zoo waar is het dat, zooals op de
stervende lippen de roep naar ‘moeder’ gaat, de literatuur in het cruciale uur spontaan
de tonen terugvindt die bij haar geboorte, eeuwen geleden, zijn opgeweld.
Het mirakel is geweest dat ditmaal de Phoenix van de eeuwige Fransche poëzie
opgerezen is uit de asch van het surrealisme. Van ‘Le Paysan de Paris’ tot
‘Crève-Coeur’ heeft Louis Aragon de waardenschaal der Fransche poëzie omgeslagen;
1940 is voor hem een dubbele vuurdoop geweest; de dichter heeft zich gelouterd aan
het lijden der natie; het bloed van het volk is niet weggevloeid in het ijle maar door
transfusie heeft het de dichterlijke anemie overwonnen. Voor de eerste maal sedert
jaren betaalt de dichter zijn tol aan het volk dat zijn ziel heeft gevoed; de stroomlijn
dichtervolk is hersteld; de verslagen soldaat van Juni 1940, de vluchtende vrouw van
den modernen exodus herkennen elkander opnieuw in de herrezen ballade:
‘Ceux qu'arrêtèrent les barrages
Sont revenus en plein midi
Morts de fatigue et fous de rage,
Sont revenus en plein midi
Les femmes pliaient sous leur charge
Les hommes semblaient des maudits
Les femmes pliaient sous leur charge
Et, pleurant leurs jouets perdus
Leurs enfants ouvraient les yeux larges...’

Pierre Bessand-Massenet heeft in een merkwaardige

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

1101
bloemlezing (Itinéraire sentimental - de Musset à Cocteau, Editions du Milieu du
Monde, Genève 1942) den pelgrimstaf opgenomen om den weg te wijzen die leidt
van en naar het hart. Op het uur waarop al het gevestigde was ineengestort en de
nieuwe houvasten zoo maar niet voor het grijpen lagen, bleek het laatste
toevluchtsoord ook het meest primitief-menschelijke te zijn. ‘L'homme, dans cette
extrémité, éprouve le besoin d'une sorte de sagesse première, de vérités essentielles,
et ces vérités premières, il n' y guère que la voix des poètes qui les rendent
soutenables, - la seule voix qui n'arrive jamais brouillée parce qu'elle emprunte les
ondes de l'esprit. Voix sans visage, qui parle aux lecteurs de ceux qui aiment comme
lui, souffrent comme lui, passent comme lui; qui parle de la vie, quand bien même
il ne sait plus ce qu'elle vaut ni ce qu'elle vaudra jamais; voix confidentielle qui
évoque l'apaisement et le renouvellement propres à toutes les choses humaines, le
silence et le baume de la grande nature, l'éclaircie naissant sous l'averse, le souvenir.
“Souvenir, souvenir, que me veux-tu?...”
Voix fraternelle où chacun croit trouver comme un écho de ses propres pensées,
ce qui est toujours la première des consolations...’
De oorlogsberichtgeving heeft op veelvuldige wijze gewaagd van terugtochten op
verkorte verdedigingslijnen. Was zulks vaak een camouflageformuul voor militaire
nederlagen, voor den mensch in oorlog was dit een diepe werkelijkheid. De laatste
schans was de moederaarde, de bedreigde haard, het uiteengerukte gezin. Er was
geen ruimte meer voor het lichte minnespel, voor de schitterende fantasia, voor het
geestelijk onanisme. Er was een verlegging van het muzikale accent van den
snerpenden jazz naar de warme cello-toonen. Indien de ‘swing’ naderhand de dans
op den vulkaan is geworden, was dit slechts een wanhopige poging van de jeugd om
onder het zenuwachtig step-getrappel de onderaardsche losbarstingen te overstemmen.
Maar de dichter die niet langer aan verdoovingsmiddelen geloofde, ging opnieuw
vertroosting zoeken in de armen der natuur. Wanneer hij zich onder het geratel der
machiengeweren en onder het neerploffen der huilende bommen ten gronde wierp
voelde hij
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zich aan als de zuigeling die instinctmatig aan den boezem der moeder om
bescherming zoekt...
Laten wij niet vooruitloopen op de evolutie die de poëzie in dezen naoorlog zal
doormaken. Een zaak staat buiten kijf: de oorlog heeft doorbroken contacten hersteld:
een nieuwe romantiek is geboren. In de mate dat ze den dichter nader tot het volk
heeft gebracht, heeft ze een kentering veroorzaakt die de literatuur weer op breeder
sporen voert.
RICHARD DECLERCK.
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De Diogenes van Poussin
Twintig jaar geleden ontwaakten wij, als jongsten, tot de schilderkunst, midden het
strijdgewoel van het zegevierend expressionisme, en we bezochten tentoonstellingen
en musea, volgden lezingen en colleges met in het hart den afkeer voor al wat naar
‘de werkelijkheid’ én, al was het ook maar in de verste verten, naar de ‘academie’
rook! Zoo moesten we, in het Louvre, aan het veertigtal doeken van Poussin
voorbijgaan met dat wrokkig gevoel: ‘hoe is het mogelijk, zulk een reeks doode
dingen aan den wand te houden en moderne grootkunst te negeeren’. Maar op een
dag dien men nooit vergeten zal, is uit die doode dingen een licht opgegaan en toen
heeft men zich herinnerd, gehoord en gelezen te hebben, dat Poussin een heel groot
meester is.
Ten onzent is deze schilder haast een nietszeggende naam, in Duitschland heeft
hij sinds Goethe en tot Mayer-Graefe toe hartstochtelijke bewonderaars gehad, in
Engeland vindt men hem in de voortreffelijkste verzamelingen en in zijn vaderland
geldt hij als een der hoogste uitingen van Franschen geest in de schilderkunst. Er is
in hem iets dat ons, Vlamingen, wellicht eerst tegenvalt, omdat het minder naar onzen
aard is. Van de heel grooten vragen wij immers, dat ze ons overweldigen, dat ze ons
in hun ban slaan door een heerlijk koloriet, waarin dadelijk de polsslag van
buitengewone begenadiging waar te nemen is; en dat blijkt met Poussin niet het
geval. Het is of we hem alleen kunnen benaderen, nadat we hebben afgezien van den
maatstaf dien we gewoonlijk aanwenden en ons met een bizondere zienswijze hebben
verzoend.
We zijn dadelijk vertrouwd met Grünewald en Watteau, doch Dürer en Poussin
genieten we niet zonder inspanning. De eersten noemen we zonder het minste
voorbehoud ge-
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niaal, bij de laatste twee kunnen we geniale trekken niet loochenen, doch hoe groot
beide meesters ook mogen zijn, toch ontbreekt die uitzonderlijk spontane opwelling
in de scheppingsdaad, die het geheele oeuvre van den schilder als een voortdurend
mirakel doet voorkomen. Het is een feit dat het genie universeel is, dat het de nationale
eigenaardigheden zeker niet wegschakelt, maar dan toch boven het uitdrukkelijk
particularistische verheft, zoodat we in de eerste plaats niet aan nationale
eigenschappen, maar wèl aan een gemeenschappelijk groot geluk en bezit voor de
geheele menschheid denken. Aldus vallen Grünewald en Watteau voor ons,
Vlamingen, dadelijk in het bereik, ze zijn lichtbakens voor elken mensch. Hun oeuvre
schijnt het gevolg van een innerlijke stuwkracht, die ondanks den maker voortdurend
werkzaam is; het schijnt ontstaan onder den impuls van een onverklaarbaren
scheppingsdrang die hen, niettegenstaande alle zelfbewustzijn, als de uitverkorene
en blinde verkondiger doet voorkomen van het diepste, het hoogste en het laatste dat
een menschenziel beleven en uitdrukken kan. Het genie schept zijn werk met een
gelijken, vanzelfsprekenden worp als de gezonde boom zijn gebladerte en zijn
vruchten. Doch bij Dürer en Poussin heeft men niet het gevoel meegesleept te worden
door een onweerstaanbaren stroom die niet anders had kunnen verloopen dan hij is;
er is bij hen wel een grondtoon van heerlijke begenadiging, die met bepaalde
bestendigheid aanduurt en een vaste stroomrichting aangeeft, doch de persoonlijke
inspanning, het verstandelijk overleg, de wilsverbetenheid, het ‘Genie ist Fleiss’ van
den Duitscher en het ‘je n'ai rien négligé’ van den Franschman zijn daar soms van
zulkdanigen tel, dat van de stroomkracht die hen voortstuwt vaak nauwelijks nog
een spoor te zien is en men zich in dood water waant; Dürer en Poussin komen voor
als doorluchtige geesten, die bewust en met algeheelen inzet van hun wezen een wel
omschreven doel nastreven, elk op eigen wijze, waarbij hun nationale eigenschappen
op verbluffend klare wijze aan het licht treden. Ze zijn niet méér en ook niet minder
Duitsch of Fransch dan een Grünewald of een Watteau, maar door een grootere mate
van persoonlijke ijver en overleg, bij een minderen graad van spontane meesleepende
scheppingsgave komt de nationale geaardheid
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met meer nadrukkelijkheid tot uiting, zoodat het voor den ‘vreemdeling’ een zekere
moeite vergt, om doorheen het niet-eigene de werkelijke schoonheid te genieten.
Het ligt niet in onze bedoeling, hier te pogen het specifiek Fransche van het
specifiek Duitsche, aan de hand van het uitgelezen paar, Dürer-Poussin, te
onderscheiden, ook niet, het door en door nationale en voor ons dan ook
wezensvreemde bij den Normandischen meester aan te geven, maar wel vooreerst
te trachten Poussin in de XVIIe eeuw te situeeren, als vertegenwoordiger van een
zekere geestesstrooming, en vervolgens den toegang te openen tot de levenshouding
van een kunstenaar die onzen geestelijken horizon op verrassende wijze verruimen
kan. Dat we deze beschouwingen meer in 't bizonder aan Poussin's Diogenes van
1648 vastknoopen, heeft geen andere verantwoording dan het toevallig feit, dat
Poussin een schilderij schiep, waaraan dezelfde naam verbonden is als aan het
tijdschrift waarvoor deze bijdrage geschreven wordt, en aldus onverhoopt een verband
geboden leek!(1) Of Poussin bij de voorstelling van den Cynicus, op het oogenblik
dat hij zijn drinkschaal weggooit, - het laatste voorwerp dat hem nog aan de wereld
bindt en den algehelen opgang in den weg stond tot het verwezenlijken van een leven
in innigen samenklank met de natuur - een openlijke bekentenis tot de levensopvatting
van den Griek heeft willen uitspreken, laten we aan het bevoegde oordeel van
wijsgeerig geschoolden over; het moge volstaan er op te wijzen, dat Poussin - al is
de Diogenes een van zijn schoonste werken - in alle doeken uit de laatste periode
van zijn werkdadigheid eenzelfde levenshouding heeft geopenbaard.
We zijn nu eenmaal gewoon artistieke periodes met namen te karakteriseeren, die
door den band ontoereikend zijn, vaak oorspronkelijk een pejoratieve beteekenis
hadden of nóg hebben en ten slotte weinig dekken van het zeer ingewikkeld complex
dat elke stijl in feite is. We spreken, bij een geschiedenis van de schilderkunst, van
Renaissance, Maniërisme en Barok en bedoelen daarbij respectievelijk de kunst van
de XVe, XVIe en XVIIe eeuw, met dien verstande, dat een dusdanige ‘eeuw’ niet
precies honderd jaar telt, niet met het jaar honderd begint of eindigt, maar toch
hoofdzakelijk met werk
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van een bepaalden stijl gevuld is. In Italië breekt de Barok omstreeks 1590 door met
daden van dusdanig revolutionnairen aard, dat ze duidelijk aantoonen, dat hieraan
het scharnier van een nieuwen stijl vastzit. Met Annibale Carracci (geb. 1560) en
Michelangelo da Caravaggio (geb. 1573) wordt op gebied van de groot-dekoratieve
gewelfschildering en van de schildering los-van-den-wand een nieuwe levensopvatting
ingezet, die in tegenstelling tot het Maniërisme, op zeer elementaire wijze gezegd,
van bloedwarme of van de rauwste werkelijkheid doortrokken is, niet meer in en
abstracte, denkbeeldige, vaak visionnaire wereld verwijlt, maar vervuld is van een
hartstocht, een impulsieve levenskracht en een positieven levenszin die het heelal
omvatten wil en zelfs het meest vergeestelijkte, zooals extase of visioen, als zinnelijk
ervaren opvat; de hemel is voor den Barok geen bovenwerkelijke sfeer meer, maar
de hoogste sport van een ontzaglijke ladder die vast op de aarde staat, die de luchten
doorstoot, zonnewaarts gericht, waar alles verblindende straling van licht is: dààr
ligt haar ‘bovennatuur’; de heiligen worden stormachtige naturen, die bij ascese en
martelaarschap van lijfelijk-felle gewaarwordingen doorschokt zijn en bij extatische
toestanden aan hartstochelijke verliefden doen denken. De mythologische
onderwerpen, waarvan het Maniërisme zooveel gehouden had, als aanleiding tot een
vlucht uit de werkelijkheid naar een denkbeeldige wereld, blijven tijdens den Barok
behouden, maar worden op heel andere wijze doorleefd: als uitgelezen middel om
een heidensch aardsch paradijs van naakt-cultuur voor te tooveren, waarin de eigen,
positieve levensdrang, die ja zegt tot het leven, zich in onbedwongen vrijheid uiten
kon, van de zachtste idylle tot den meest verwoeden kamp of de meest dramatische
handeling. Bij zijn van wal steken getuigt de Barok van den wil zich op
hartstochtelijke wijze uit te leven, een zich uitleven ten allen prijze en met alle
zintuigen en het is haast vanzelfsprekend, dat beide meesters, die den nieuwen stijl
inluiden, voor geen enkel maniëristisch meester oog hadden, doch in 't bizonder naar
Correggio teruggrepen, naar dézen hoogrenaissancist, bij wien alle geestelijke vreugde
tevens een staat van ruischende, fluidisch-zinnelijke vervoering was. Correggio had,
meer dan welk ander meester der Hoog-
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Renaissance, aangekondigd, dat het humanistisch ideaal van evenwichtige
menschelijkheid, hetwelk de uiteindelijke bekroning van het renaissancistisch streven
was, een uniek en overheerlijk moment geweest was en dat, na dit momentane, serene
evenwicht tusschen denken en impuls, de zwenking dra in den zin van een zich vrij
uitleven van den hartstocht gaan zou; Correggio werd, onder zijn generatiegenooten:
Michelangelo, Rafaël, Giorgione en Tiziaan de voornaamste voorlooper van wat een
eeuw later als barokke strooming zou bestempeld worden.
Maar de merkwaardigste gebeurtenis welke zich gedurende het verloop van den
Barok voordoet en zich tot een zeer belangrijke nevenstroom ontwikkeld heeft, die
tot op onzen dag nog stand houdt, is de reactionnaire beweging tegen de
hartstochtelijke en onvoorwaardelijke overgave aan de felle levenskracht, die als
grondtrek van de gansche XVIIe eeuw voorkomt. Reeds met de tweede generatie van
den Barok zet deze reactie in, wanneer naast den barokken Lanfranco (geb. 1582)
een Domenichino (geb. 1581) optreedt, die plots met een heel ander streven opdaagt,
hetwelk men Classicisme pleegt te noemen; in de derde generatie, die de hoogste
ontplooiing van den Barok zou brengen (Cortona geb. 1596, Bernini geb. 1599),
krijgt het Classicisme meteen zijn meest belangrijken vertegenwoordiger met den in
Rome werkzamen Franschman Nicolas Poussin (1594-1665).
Het is noodzakelijk even bij Domenichino halt te houden, wil men Poussin ten
volle in zijn tijd gesteld zien. En vooreerst dan de vraag: wat is het eigene van dezen
nevenstroom, dat de benaming Classicisme wettigt? Het is teekenend dat Domenichino
niet op Correggio maar op Rafaël teruggaat, den harmonischen meester bij
uitnemendheid van de Renaissance. In dat mirakel van de Hoog-Renaissance: De
School van Athene, heeft Rafaël het klassieke werk bij uitstek van dezen tijd
verwezenlijkt. Al is het thema van dit fresco de verheerlijking van het antieke denken,
toch is het een feit, dat men ternauwernood aan de oudheid denkt, daarentegen wél
aan het levensideaal van den renaissancemensch, aan het gevoel van zelfheerlijkheid
dat hem vervulde; wat
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men ondergaat, is het besef van een wonderschoone harmonie tusschen mensch en
ruimte, tusschen den mensch en zijn omgeving, tusschen den mensch en de schepping;
een wereld waarvan de mensch, door zijn evenwichtige grootheid, de denkende en
beheerschende logos, de maatstaf is. De figuren zijn wel op antieke wijze gedrapeerd,
maar daar let men nauwelijks op, omdat die kleedij zoo natuurlijk aandoet, van alle
tijden lijkt te zijn, en van een bekommernis voor archeologische exactheid is er
trouwens geen spoor. Hetzelfde geldt voor de architectuur die, bij nader onderzoek,
bepaalde Romeinsche ruimte-scheppingen voor den geest roept, maar u altoos naar
de ruimteopvatting der Renaissance terugvoert. Kortom, bij dit fresco komt de
gedachte aan een teruggrijpen naar antieke vormen eigenlijk niet op: we staan voor
een logisch openbloeien, voor de natuurlijke resultaten van een eeuw die in alle
richtingen aan de problemen van de structuur van het menschelijk lichaam en van
de verhouding van den mensch tot zijn omgeving had gewerkt; het doet aan als een
ultieme verwezenlijking van een voorwaarts streven dat op breede baan een heerlijke
toekomst voorspelt.
Bij Domenichino, en dat is de grondtrek waardoor hij van Rafaël onderscheiden
is, heeft men niet het gevoel van een schoon en gelijkmatig ontluiken van alle
vermogens, van een resultaat dat als 't ware vanzelf ontstond, maar wel van een zeer
bewuste inspanning om dié harmonie te bereiken, welke eens, een eeuw vroeger,
door Rafaël werd gerealiseerd. De rede speelt hier een heel andre rol dan bij Rafaël,
- trouwens, bij dit genie moet men eerder van intuïtie dan van verstand spreken! De
rede treedt bij Domenichino met meer bewustheid en met een bepaalde stugheid op,
met een nadrukkelijkheid die niets aan het toeval wil overlaten en de gedachte aan
iets dat haast vanzelf zou ontstaan zijn in beginsel uitsluit. Men merkt dat b.v. zeer
goed aan de antieke elementen, zoowel in de architectuur als in de kleederdracht; er
is een nauwgezetter archeologische belangstelling bij Domenichino en wel in dien
zin, dat hij niet met een ‘ongeveer’ vrede neemt, maar nauwkeurig de vorm nagaat
van een zuil, van haar cannelures, van kapiteel en basement, met gespannen aandacht
den vorm der intercolonnia aangeeft, elken steen van een muurverband aan-
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teekent; een droog-documentaire opname is echter geenszins zijn bedoeling, - al
beseft men dadelijk dat een minder begaafde in een onuitstaanbaar academisme moest
vervallen! - maar wel het achterhalen van de mathematische formule, of beter nog,
van het redelijk element, dat aan de juiste maat, aan de schoonheid van antieke
architectuur ten grondslag ligt; niet de klakkelooze overname van een vorm om wille
van historische belangstelling, wél het doorschouwen van het waarom van haar
voortreffelijkheid. Maar daarin blijkt juist duidelijk het bewuste teruggrijpen op een
vorm die tot het verleden behoort en niet, zooals bij Rafaël, een ongedwongen
scheppingsdaad, waarbij achteraf verwantschap met de oudheid is vast te stellen.
Niet van klassiek maar van klassicistisch, van een gewild klassieken vorm, waarbij
ook de oudheid op zichbare wijze een vitaal element vormt. Bij Rafaël is er altijd
iets van een juichend doorstroomen, dat vorm aan vorm bindt en de ruimte als 't ware
met resonanties vervult; bij Domenichino daarentegen is er iets gestolds, een rem
die elken vorm in zich sluit en van de andere isoleert, en de leegte, als meetbaren
afstand, laat aanvoelen.
Valt het reflectieve element, het ietwat droge van Domenichino's vorm al dadelijk
op, wanneer men hem naast zijn bewonderden voorlooper, Rafaël, stelt, dan is dit in
nog veel grootere mate het geval, wanner men hem naast zijn barokke tijdgenooten
ziet: in eigen tijdsverband gesteld, beseft men zijn willen als een bewust tegen stroom
opvaren, een afkeerige houding tegenover het vrij zich overgeven aan den bruisenden
levensdrang die de slagader van de XVIIe eeuw is. Men merkt het al dadelijk aan de
kleur, die men, in de schilderkunst, het zinnelijke element bij uitnemendheid noemt,
en die juist als dusdanig in de XVIIe eeuw haar grootste triomfen viert; de kleur speelt
bij Domenichino een uiterst bescheiden rol; de lijn, als reflectief element, als middel
waardoor de rede van haar activiteit getuigenis aflegt, wint daarentegen aan
uitdrukkingskracht. Van een weelderige zwelling der naakte lichamen, die de sensatie
van een onbedwongen openbloeien zou wekken, is bij hem geen spoor. Bij een eersten
kijk treft iets droogs in den vorm, een ‘durezza’, waarbij men de zinnelijke trilling
en streeling ontbeert, die een der schoonste eigenschappen van
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den Barok is. Doch dit gebrek wordt vergoed door iets van een strenge levenshouding,
een ascese die het sensitief elemen wel niet uitschakelt maar toch sterk in toom houdt;
juist in dit tot uitdrukking brengen van den wil tot beteugeling der gevoelstrilling,
in dien greep van rede en geweten welke de leiding nemen en een werk wenschen
tot stand te brengen dat vóór alles van bewustzijn doortogen is, ligt de
voortreffelijkheid van die door opzet klassieke of classicistische geesteshouding.
Bij deze geesteshouding sluit Poussin volkomen aan, en het is begrijpelijk dat hij
Domenichino voor den grootsten meester sinds Rafaël hield en diens Geeseling van
St. Andreas in één adem met scheppingen van den Urbinaat noemde. Doch Poussin
is een figuur van veel grootere beteekenis dan zijn onmiddellijke voorganger: hij is
een hartstochtelijker natuur en tevens een doorluchtiger geest. Is Domenichino vrij
arm aan schilderlijke gaven, dan is Poussin door natuurlijken aanleg een zeer groot
‘schilder’; een zware adem vaart door zijn koloriet, dat buitenmate expressief is, ten
volle uitdrukt wat hij precies ‘zeggen’ wil; men beseft ook aan alles dat de natuur
voor hem een voortdurende openbaring was, dat hare levenssappen zijn gevoelsleven
doorstroomen en voeden, dat zinnelijke schoonheid hem tot in het merg ontroert, dat
onzegbare teederheid en sterkste dramatische bewogenheid - zooals bij alle zeer
begaafde, echt mannelijke naturen - in den machtigen zang van zijn gevoelsleven
dooreengewezen zijn. Men begrijpt zijn bewondering voor den grootsten ‘schilder’
der Renaissance, Tiziaan, het werken in den geest van diens bacchanaliën, waarin
een dronken levensvreugde in melkteedere vrouwen- en bronswarme mannennaakten
en in rooden wijn uitgezongen wordt. Er is werk van hem, - zooals die Tancredes en
Hermione, uit de Ermitage te Leningrad, die we op de Wereldtentoonstelling van
1937 te Parijs mochten bewonderen -, dat als koloristische heerlijkheid voor geen
enkel werk van een Delacroix moet onderdoen. Maar die franke wildzang is bij hem
uitzondering en doorgaans, zooals we zeiden, valt hij ons, Vlamingen, aanvankelijk
tegen. De
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hartstochtelijke bewogenheid, die zoowel tot uiting komt in den klank van de kleur
als in het opgaan in al wat natuur is, en waarmede hij ook door en door als
barokmeester voor ons staat, wordt in den regel bij hem dermate bedwongen, dat ze
u gemakkelijk ontsnappen kan, en ge ongeroerd aan zijn werk kunt voorbijgaan. Zijn
koloriet is vrij somber, ietwat mat, mettertijd nog fel nagedonkerd, is gedempt, zonder
die vurige weelde, welke de eeuw van Rubens, Rembrandt en Velasquez kenmerkt.
Men verwacht altijd van den Barok, en zeker van zijn belangrijkste meesters, dat hij
ons in stormpas meesleept en vóór Poussin blijft men pal staan! Doch niemand, die
met een eenigszins geschoold oog vóór hem komt, en even voor zichzelf klaar maken
wil wat dien roem wettigen kan, die hem nu sinds drie eeuwen, ononderbroken
omkranst, kan op den duur aan zijn mannelijken greep weerstaan. Het is juist die
matte en schijnbaar onbelangrijke kleur die ten slotte aantrekt, die u op het spoor
brengt en den grondklank der emotie bevat, waaraan het werk zijn ontstaan dankt.
En zoodra men dien ondertoon opgevangen heeft, bindt hij u op blijvende wijze aan
zich, en ontrolt zich vóór u een wereld met een veelstemmigheid als bij de
allergrootsten. Elk doek van Poussin reveleert zich weldra als een kamp, waarbij een
machtig gevoelsleven zich naar de wetten van een superieure rede en van een stalen
wilskracht te voegen heeft.
In het Louvre, waar men hem het best kan leeren kennen, is het onvermijdelijk omdat de doeken naast elkaar hangen - dat men hem doorloopend met zijn
tegenhanger, Claude Lorrain (1600-1682) vergelijkt, die u op gemakkelijker manier
inpalmt, doch op den duur niet dien verren naklank én ook niet dien schoonen
weemoed nalaat. Lorrain schilderde heerlijke natuurtoestanden, gouden
zonsondergangen over diepe en koele wateren, verrassende sensaties van den
intredenden nacht, gonzende zomers der Campagna, waarin de warmte van de geheele
aarde zingt; zeehavens en landschappen: één ononderbroken hymne aan de schoonheid
van het leven, één geruisch waaraan geen einde komt. En toch, wanneer men lang
van dien steeds opnieuw meesleependen roes genoten heeft, ontwaakt instinctmatig
de behoefte aan iets dat vollediger zou zijn, dat den mensch geheel
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in beslag neemt, aan een vastere architectuur met een strengere discipline, en zulk
een volkomenheid biedt Poussin, net als een eenvoudig zelfportret van den ouden
Rembrandt naast een reeks van de mooiste Rubensen. Niet dat Lorrain geen momenten
van uitzonderlijke sereniteit biedt, waarbij men dan het gevoel van waarachtige
voldaanheid beleeft, maar Poussin's visie is toch vaster, daar is een hooger geweten
en bewustzijn werkzaam, dat den minsten stap verantwoordt en doorlicht, een
menschelijk waardigheidsbesef dat alles tot cosa mentale, tot straling van den geest
maakt.
Poussin heeft geen enkel landschap zonder figuren geschilderd, - Lorrain al evenmin
-, doch terwijl bij dezen laatste de figuur toch maar als stoffage dient, niet veel méér
belang heeft dan het kleurmotief dat een zeil of een huis bieden kan, en ons dus ook
niet verder ophoudt, is de mensch bij Poussin altijd het eerste en het laatste woord,
de sluitsteen, het denkende of handelende beginsel, dat het uitzicht van het landschap
wezenlijk bepaalt alsook de grondstemming die eruit opslaat; uit de menschelijke
gestalte winnen we altijd het besef, dat het de geest van den mensch is, die de
schoonheid van de natuur doorschouwt, dat drama en levensvreugde in vaste bedding
door zijn gemoed stroomen, dat hij het is die met syllogistische strengheid en met
buitengewone bedachtzaamheid het kunstwerk schept. Lorrain voert ons altijd opnieuw
vóór de schoonheid der natuur, vóór de onuitputtelijke bron van steeds nieuwe
vreugden, en zoo komt deze kunstenaar voor als een onleschbare hunkenaar naar
steeds nieuwe emoties. ‘Een geëxtasieerde van de gewaarwording’ zou Van Deyssel
schrijven. Poussin wil daarentegen geen ‘slachtoffer’ zijn van vervoering en genot,
geen onvoorwaardelijke overgave: zijn zelfbewustzijn zet zich te weer; niet hij zal
de natuur blindelings ondergaan, maar zij zal zich gewillig te plooien hebben naar
die eischen welke door het behandelde thema gesteld zijn. Van haar eigen leven boet
de natuur daarbij niets in, ze krijgt als 't ware een hoogere beteekenis, omdat ze mede
deelachtig wordt aan of uiting wordt van de heerlijkheid van den menschelijken geest
die haar doorschouwt. Bij Lorrain heeft een mythologisch onderwerp nauwelijks
beteekenis: het gaat hem zonder meer om de schoonheid der natuur; voor Pous-
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sin is het onderwerp het dwingende gebod, hij doorleeft het en beeldt het uit in vormen
die niet denkbeeldig zijn, maar uit het warme hart der natuur gegrepen zijn.
Keert men van Poussin naar Lorrain terug, dan is het alsof men plots zijn stevigst
houvast verloren is, en deze landschappen ineens geen ‘beteekenis’ meer hebben,
zoo weinig ‘zeggend’ zijn, geen weerstand bieden; men wandelt niet met vasten tred
maar wordt medegevoerd, men ondergaat een wonder, doch geest en wil kunnen
slechts op onvolkomen wijze hun werkzaamheid ontplooien. Bij Poussin heeft elk
detail, de zwenking van een weg, een boom, een huis, als kleur, als vorm, als
rhythmisch motief in den totalen rhythmus een heel bepaalde beteekenis, zit vast in
een onwrikbaar verband, dat men van den inzet tot het laatste akkoord volgen moet
met algeheele inspanning van den geest, wil men het werk volkomen begrijpen en
genieten. De geheele mensch treedt hier in actie, de mensch in wien een bepaalde
hiërarchie der waarden is in acht genomen: het gevoel, als de vitale onderstroom die
door alles heenruischt, de geest, als de doorluchtigste menschelijke gave die alles
doorstraalt, en de wilskracht, die de spanning volhoudt tot den laatsten toets.
Deze bij uitstek humanistische geesteshouding voert ons alweer tot Rafaël terug.
Zooals we zeiden, is bij Rafaël de harmonische menschelijkheid een ideaal dat hij
zonder moeite vanzelf uitsprak, op een begenadigd oogenblik dat met de
Hoog-Renaissance slaan moest en waarvan hij de uitverkoren verkondiger werd. Dat
moment is slechts kortstondig geweest en in zijn laatste werken heeft Rafaël, aan
den drang van zijn natuur gevolg gevend, kunst voortgebracht, waarin we gewoon
zijn barokke en maniëristische elementen te onderscheiden: in elk geval is de harmonie
te loor gegaan. Poussin is niet vanzelf tot die wonderbare harmonie gekomen: hij
heeft ze zelfs nooit bereikt. Bij hem is er een voortdurend trachten, een nooit
uitgevochten kamp om tot dat ideaal evenwicht te komen; elk werk is ofwel een
poging tot, ofwel een aankondiging van een harmonie die ten slotte onbereikbaar is,
een eeuwig benaderen door strijd, een nooit te verwezenlijken droom. Die spanning
heeft Michelangelo, niet Rafaël beleefd. Het is het eeuwig streven naar evenwicht,
een heldhaftig zich oprichten, - zooals bij
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Corneille, zijn land- en tijdgenoot, - dat aan het werk blijvende waarde geeft, zijn
diepen klank van menschelijkheid. Vanaf zijn vroegste tot zijn laatste, onvoltooid
gebleven schilderij heeft Poussin dien kamp volgehouden. Weliswaar komen minder
gelukkige momenten voor, waarbij de vitale grondtoon zijn stroomende, barokke
kracht schijnt te ontberen en de vorm een zekere starheid vertoont, zonder boeiende
trilling, maar nooit is Poussin van zijn ideaal afgeweken. Merkwaardig is het zelfs,
dat hij, bij zijn streven naar evenwicht door beteugeling van den hartstocht, den
‘goddelijken’ Rafaël zelf voorbijstreefde, verder naar het verleden teruggreep, en
belandde bij Bellini en ten slotte zelfs bij den soberen vorm van Masaccio, den
grondlegger der Renaissance. Op dat oogenblik vermoedt men al de tragiek van den
man, die spontaneïteit en natuurlijke begaafdheid wantrouwde, en het bewustzijn
moest hebben niet zijn plicht te hebben gedaan zoolang niet de verste consequenties
van zijn opvatting waren afgeleid.
Het sonore woord, waarnaar Poussin zijn leven lang gestreefd heeft, is in de XVIIe
eeuw dan toch uitgesproken geworden, - maar dan niet met dit anachronistisch,
classicistisch accent dat de taal van den Barok wederstreeft, - door Vermeer van
Delft, dien men in menig detail bij Poussin en zelfs al vroeger bij Caravaggio als 't
ware voorafgebeeld vindt; Vermeer, die een lied zingt, dat uit onpeilbare diepten
schijnt aan te zwellen, doch in wonderbaar limpide heerlijkheid vorm krijgt, een lied
dat als een intuïtieve straling van den geest een bestendige harmonie verkondigt, die
we niet classicistisch maar als voor alle tijden klassiek moeten noemen en die, op
onverklaarbare wijze, niet door een Italiaan of een Franschman, maar door een man
uit het Noorden werd uitgesproken.
Met algemeene omschrijvingen, als bovenstaande, kan men pogen Poussin's
levenshouding te benaderen; men doorgrondt hem pas, wanneer men zakelijk, werk
na werk, in chronologische volgorde, stijlkritisch nauwgezet ontleedt, en alle
spanningen poogt na te gaan, hetgeen hier niet gebeuren kan. Eén enkel werk kan
hem onmogelijk geheel
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belichten. Is zijn geest steeds op hetzelfde doel gericht, en vindt men hetzelfde
bewustzijn en hetzelfde geweten in elk doek terug, toch ontsnapt zijn veelzijdigheid
bij de beschouwing van slechts één enkel werk: op deze wijze kan alleen de drang
gewekt worden naar vollediger kennismaking. Men zou minstens vier
type-composities met verscheidene figuren moeten bespreken, waaronder twee met
enkele, twee met veel figuren; twee doeken met een mythologisch, twee met een
religieus onderwerp, om het belang van het thema, om de uitzonderlijke musikale
waarden van zijn gewrochten, het zuiver rhythmische uitschrijven en verbinden van
figuur en groep en hun samenklank met het landschap te beseffen. We hebben reeds
gezegd, waarom we hier de voorkeur geven aan den Diogenes, die eigenlijk niet als
een figuurcompositie kan doorgaan en waarin al zijn mogelijkheden dan ook niet
aan het licht treden. Wordt aldus de groote moeilijkheid omzeild van het verwoorden
van muzikale en rhythmische compositie-elementen, dan brengt dit zeer eenvoudige
werk ons toch onmiddellijk in verbinding met de grondeigenaardigheden van zijn
opvatting.
Is men met Poussin al eenigszins vertrouwd, dan is de sombere, olijfgroene kleur
van gewas en gebladerte op den voorgrond, die als tonaliteit meteen bepalend is voor
de kleur van het geheele schilderij, geen hinder; die zoo weinig ‘belangrijke’, doffe
kleur stoot niet langer af, want men weet beter, en men ankert er zich met geest en
gemoed aan vast, op de hoede, wachtend op de ‘vonk’, - en plots doorstroomt ze u.
Die somberheid wordt tot volklank, die diep uit de aarde opslaat, en het landschap
krijgt meteen zijn ‘beteekenis’. Een brok van den cosmos is het, zwaardreunend, rijk
aan afwisselingen, weelderig als een stuwing van levenssappen. Algauw beseft men,
dat deze brok slechts een fragment is, dat het ontzaglijke leven van het al oproept,
en dat zóó iets specifiek XVIIe eeuwsch is: hetzelfde ervaart men bij Rubens en
Rembrandt. Een brute kracht, die we thans in Vlaanderen gewoon zijn Permekiaansch
te noemen, wordt in ons in beweging gebracht, doch donkere baaierd-zonder-meer
is ze niet; uit dien grondtoon wellen, door de
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kracht van den geest kennelijk onderscheiden, de diverse elementen op, elk als een
vaste grootheid: de aarde met haar gewas en huizen, het water, de lucht met haar
wolken en het blanke licht, maar alles als deelen van een onscheidbaar geheel,
onwrikbaar dooreengeweven en verbonden, een aanzwellende polyphonie waarin
men elke stem volgen kan.
Dat is de eerste totaalindruk, die ons bindt en noopt naar den aanzet van het werk
te tasten, naar den toegang van den ‘weg’ die ons leiden zal. We letten ternauwernood
op de twee kleine figuren op den voorgrond, wél dadelijk op 't gewas en 't gebladerte
links, dat zich breed en hoog strekt, machtig van vorm, zorgvuldig doortast, met
gevoeligen omtrek die tegen lichtere gedeelten afgeteekend staat. Dat is de inzet die
ons, met een instinctmatigen zin voor evenwicht dwingt naar rechts te kijken waar,
als tegenhanger, hoog en rank, aan den rand van het doek een boom opschiet; verderaf
staat dan 't geboomte links, we meten den afstand. En hier nu zet de rhythmus in, de
beweging die alles in één continuïteit verbindt en den wandeltocht van onzen geest
leidt. Onder dien boom en links ervan merkt men twee zwenkingen van denzelfden
weg, de dichtste in lossen breeden haal, de tweede met plotse kromming, die beide,
op bescheiden maar onweerstaanbare wijze, den blik naar links voeren, achter het
boschage van den voorgrond; en daar, als op een hooger terras liggend, en meteen
het gevoel wekkend van een opklarend ontstijgen uit het dal, strekt zich in egale
klaarte de koele effenheid van den stroom waarin lucht en oevers zich weerspiegelen.
Nog meer naar links wordt men aangetrokken waar, in veilige stilte, een sober en
grootsch kloostercomplex oprijst; heerlijk ligt het daar, met zijn aanpalende huizen
en 't gewas aan den oever, fijn omneveld door lucht die van licht doortogen de verte
tastbaar maakt en meteen in poëtischen sluier hult: hier erkent men Poussin's helderen
blik, wien niets ontsnapt, maar ook zijn gemoed dat de fijnste tonalistische waarden
opvangt. Dat indrukwekkend gebouwencomplex, dat een blok vormt met zijn
regelrechte omtrekken, noopt op zijn beurt tot een opnieuw afglijden naar rechts,
waar een tegenwicht moét te vinden zijn; over het spiegelgladde water, langs boomen
en een zachte helling klimmen we nu heel
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hoog op naar een massieve rots waarboven wolken stuwen. Van hier glijdt de blik
weer naar links af, den bergrug volgend, die het vrije uitzicht naar de verten stuit
door de plotse zwenking van den stroom; daar zingt het licht het heerlijkst over het
water en aan den bergwand, zachter dan rondom het klooster; het wordt een streeling
in den nevel, een geruisch waar, bij alle vastheid, de vorm vager wordt, wel te
vermoeden is doch niet meer ontleed kan worden. Het is deze ongewisheid, die door
de verte en door het licht veroorzaakt wordt, welke het mysterie, het onverklaarbare,
de groote ontroering bevat. Tot hiertoe was alles in het landschap klaarheid, een vaste
verdeeling van massa's, een ‘weg’ dien men duidelijk volgen kon. Nu is daar het
onopgeloste, waarmee men geen voldoening neemt, daar de geest tot nog toe steeds
bevrediging vond. Men vorscht naar de opheldering van dien lichtnevel, doch verder
kan men niet. De bron van het mysterie, de zon zelf, die een eind- en rustpunt zou
kunnen zijn, is onzichtbaar; boven de rotsen, ter kim, blankt een ijle lucht, het is daar
een spel van weerschijnen, alweer een ondoordringbaarheid die u in ongewisheid
laat en onwillekeurig dwingt naar den voorgrond terug te keeren, want in ons komt
de vraag op, of we wel goed gekeken hebben en alles hebben opgemerkt. Statig staan
daar, aan weerszijden de boomen. Op dien voorgrond tast men instinctmatig naar
het licht - het laatste waarvan men vervuld was -. Het zit bescheiden in den zandberm
tegen den waterplas, maar het klaart plots op in een vast kleurakkoord, - het eenige
in het doek -: in de menschelijke gestalte. Rechtop als een zuil, plechtstatig in zijn
toga, staat Diogenes daar, klein tegenover de macht van het landschap, heel dicht
aan den benedenrand van het doek, als afgedaald tot het innigste van het dal, heel
dicht bij 't hart der aarde; donker is hij, met zijn schoonen, romantischen dweeperskop,
en daardoor in diepen samenklank met die natuur waar hij midden in staat,
onbegrijpelijk als deze; maar het licht gloeit in het oranjegoud van zijn zondoorbrande
huid en zit mat in het blauwend-groen van zijn mantel. Naast hem, beweeglijk, lenig
op linkerknie en hand rustend, bukt de herder, die zijn dorst uit zijn hand lescht, met
den teederen roze toon van zijn tuniek. En nu men Diogenes eindelijk ontdekt heeft,
kan men
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het schilderij niet meer doorwandelen zonder altoos tot hem terug te keeren; de
onopgeloste, lichtende nevel van de verten, die heel de spanning van den tocht plots
in 't onzekere van een hel-donker liet eindigen, drijft ons naar den mensch, in wien
hetzelfde mysterieuze heldonkerschuilt, en dit oord voorstelt. Die antieke waardigheid
in de houding van Diogenes, het zelfbewustzijn dat eruit spreekt, is het motto van
dit schilderij en van Poussin's geesteshouding: doorruischt van het ondoorgrondelijk
mysterie van het leven, dat in den kleinen mensch, maar ook in de heerlijke en
machtige natuur schuilt en dat beiden aaneenhoudt, richt de mensch zich toch op,
vertrouwend in de lichtkracht van zijn geest, zuilrecht tusschen den hoogen stoot
van boomen en rotsen, met den wil alles te doorschouwen, maar steeds tot het
onverklaarbare en tot hemzelf teruggevoerd. Het ‘je n'ai rien négligé’, dat Poussin
uitsprak, is een fiere en tevens ootmoedige bekentenis van zijn geestes- en wilskracht
én van zijn finale onmacht.
De ‘weg’, dien Poussin ons noopt te bewandelen bij de poging tot begrijpen van de
structuur van zijn Diogenesdoek, is bij hem een gebruikelijke: in de meeste van zijn
doeken uit de laatste jaren komt hij voor. In rechts-linkschen zin, met slingerbeweging
in vele wendingen herhaald, met rustigen en breeden rhythmus, doortrekken we de
wijdsche gestrektheid van het landschap, waarvan de horizon met opzet steeds hoog
aangelegd is, om aldus den ‘weg’ zoo lang mogelijk te kunnen trekken en den geest
toe te laten zijn werkzaamheid van bewust doorschouwen langs veel wendingen te
ontplooien. Altijd leidt hij ons naar de verte en nooit krijgen we de lichtbron zelf te
zien; altijd lonkt het zachtste licht uit de verten, waar het mysterie ten volle
opgeroepen wordt en ook hangende blijft en dwingt hij ons brusk naar den voorgrond
terug, waar bepaalde lichtaccenten tot een halt dwingen en de mensch, door zijn
beheerschend kleurakkoord, getuigt dat hij, met zijn geest en gemoed, met zijn
menschelijke waardigheid, het leitmotiv der heele symphonie is.
Lorrain schildert bij voorkeur de zon zelf, en het is een feit dat het mysterie
daardoor zijn onweerstaanbare aantrek-
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kingskracht en zijn veelstemmigheid inboet; in Lorrain's beste werk echter zit de zon
toch verdoken, hetzij achter een zeil of een boom, en pas dan ontstaat dat spel van
weerschijnen die het mysterie als een alomtegenwoordigheid, in onuitputtelijke
variaties, aan elk object vasthaakt. Als schilder van het licht zou Vermeer niet anders
dan Poussin te werk gaan.
Uit de werkmethode van den Normandiër blijkt trouwens dat men zijn schilderijen,
als hierboven beschreven, ‘zien’ moet. Een onvoltooid gebleven doek, zijn laatste,
de Apollo en Daphnis uit het Louvre, toont dat duidelijk aan. Na zorgvuldige
voorstudies werd het aangepakt, in hoofdzaak georkestreerd, werden massa's tegen
elkaar afgewogen, de ‘weg’ getrokken, toon en kleur in hun ongeveere waarden
vastgelegd en pas dan met de definitieve verwezenlijking begonnen; zooals bij
Leonardo zijn het vooreerst de verten die afgewerkt werden, zorgzaam en raak: het
eindpunt van den ‘weg’, om vervolgens, geleidelijk, met vaste overtuiging, met
stijgende spanning in de realisatie van het slotakkoord, den voorgrond, te eindigen,
waar het zegel der menschelijke gestalte prijken zal.
We zeiden het reeds: weinig aantrekkelijk doet de kleur van het Diogenes-doek
aanvankelijk aan; kleurrijk is het niet, geheel op een lagen toonladder gestemd en
naar 't monochrome neigend, gaande van een blank licht tot dof, zwartend groen.
Maar in de menschelijke gestalte trekt hij de kleur samen en dit met absolute
beginselvastheid. Hij wendt altijd complementaire akkoorden aan, - klassieke
akkoorden, - die alle groote koloristen in acht nemen, maar die hij met koppigheid
doorvoert en niet met de balsemende vanzelfsprekendheid van een Vermeer. Voor
oranje-blauw heeft hij een voorkeur, en daar bij hem alles een ‘beteekenis’ heeft, is
men, en niet ten onrechte, geneigd van een zekere symboliek der kleur te gaan spreken;
oranje, als de warmste en tevens als een broeierige, samengestelde kleur, waarin de
gloed van 't gemoed brandt; blauw, de koelste kleur, uitdrukking van stralende
geestesluciditeit. Vaak heeft de kleur iets rauws of zuurs aan zich, merkteeken van
den wil tot vergeestelijking, die aan het zinnelijk-schoone haar al te meesleepende
roes-hoedanigheid ontnemen moet. In den Diogenes laat hij op meesterlijke wijze
twee akkoorden in de

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

1120
figuurtjes samenklinken: de zondoorbrande huid met den blauwenden dominanten
toon in Diogenes' mantel, de groene ondertoon van denzelfden mantel met het teeder
roza bij den herder. Zoodoende wordt de blauw-groenende mantel - het attribuut van
den wijsgeer, - de kleur die beide figuren verbindt en tevens de brug slaat tot het
overwegend, dof-groen van het landschap. Met de kleur, die door de vaste wet der
complementairen tot beheerscht akkoord wordt uitgewerkt, bevestigt Poussin aldus
in de menschelijke gestalte ten slotte nog eens het waardigheidsbesef van den
denkenden mensch, zijn humanistische levensopvatting.
W. VANBESELAERE.

Eindnoten:
(1) Deze bijdrage werd geschreven toen de redactie den oorspronkelijken naam ‘Diogenes’ nog
niet tot ‘Nieuw Vlaamsch Tijdschrift’ gewijzigd had.
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Zoek den mensch
Klassieke schrijvers
Het hoofddoel van de Organisatie der Vereenigde Volkeren is natuurlijk het behoud
van den wereldvrede. De vrede kan gestoord worden op allerlei manieren en het is
duidelijk dat de goede verstandhouding tusschen de volkeren ook op velerlei wijze
kan bevorderd worden.
De Heeren van Libanon meenen dat men daarom de klassieke schrijvers van alle
landen in de taal van alle andere landen moet vertalen.
Dit stout voorstel werd besproken in een zitting van een commissie waar een
uitzonderlijke spanning heerschte.
De afgevaardigde van Saoedi-Arabië, een Sheik van de Woestijn die altijd in zijn
beddelakenkostuum gekleed gaat, kwam aan het woord, alhoewel men nooit zijn
stem tevoren had gehoord. Hij wilde weten wat en wie een klassiek schrijver is: een
zeer verstandige vraag. Hij werd ruim bediend: de vergadering ging opeens op de
Pen-Club gelijken. Een Braziliaan reciteerde verzen van John Keats. De lucht was
vol van groote namen. Homeros, Vergilius, Shakespeare, het vloog alles door mekaar,
en iedereen scheen gelukkig. Toen zei een Canadees plotseling: Karl Marx. Niemand
had iets bepaalds tegen Karl Marx, maar toen dezelfde spreker durfde zeggen dat
Voltaire wel eens wat bitter kon zijn, toen hield de Franschman het niet langer uit.
Hij eischte terecht dat het proces-verbaal zou vermelden dat Voltaire onvermoeid
had gestreden voor het recht in allerlei vormen. Men gaf den Franschman voldoening.
Het slot was dat men de zaak verzond naar den economischen en socialen raad, en
aan den Sheik van Saoedi-Arabië zei men intusschen dat een klassiek schrijver een
mijnheer is die de goede verstandhouding tusschen de volkeren heeft bevorderd,
hetgeen ongeveer even toepasselijk is op een woordenboek als op den Almanak van
Snoeck.
M. Gij.
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Wantrouwen geboden
Niets is onheilzamer dan persoonlijke voorkeur verheven tot de waardigheid van
alleenzaligmakende en apodiktische leer; vooral wanneer deze in een drastische of
schilderachtige formuleering gedrukt en onder de goegemeente verspreid wordt.
Een uitlating als: ‘Ik heb steeds vastgesteld dat niets schadelijker is voor de
gezondheid - zoowel de physische als de moreele - dan weerstand te bieden aan zijn
hartstochten.’ (dixit de Montherlant) of: ‘Ik dank mijn genezing van een dozijn
ongeneesbaar gewaande kwalen, aan het uitsluitend diëet van radijsjes met loof
incluis’ (dixit Kneipp) verandert duizenden argeloze lezers in evenveel onscrupuleuze
bokken of gewetensvolle konijnen. Hoevelen vragen zich echter af of die radicale
losbandigheid of integrale rauwekost-voeding, zelfs indien ze in zekere gevallen
aangeprezen kunnen worden, wel voor alle naturen heilzaam zijn? Wat ik hier door
ietwat extreme voorbeelden illustreer kan trouwens op de meeste dogma's toegepast
worden.
Zoodus ‘Leve het Scepticisme!’? Ja zeker - met de reserve die Schiller reeds op
de ‘Vrijheid’ toepaste: ‘Frei sein... auch von der “Freiheit” frei sein...’ Sceptisch zijn;
maar ook tegenover het dogmatisch Scepticisme op zijn hoede blijven...
R.B.

Een lezer schrijft
Waarde heer Secretaris,
In het Augustus-Septembernummer van het ‘Nieuw Vlaamsch Tijdschrift’ eindigt
uw medewerker A.M. enkele beschouwingen over ‘Het Imperatieve Staatsverband’
met de volgende overwegingen:
‘Willen of niet, er is voor onze moeilijkheden geen oplossing dan binnen
het kader van het Belgisch Staatsverband; elke regeling daarbuiten blijft
een droombeeld, zoolang de republiek der Vereenigde Staten van Europa
niet wordt opgericht. Walen en Vlamingen, hoe dan ook, maar zij moeten
het, mopperend als alle Belgen, leeren vinden met elkaar.’
Dat gaat nooit, nooit! De honderdduizenden Vlamingen die zich over de taalgrens
vestigen spreken Fransch van den eersten dag af. De Walen, die hier in Vlaanderen
sedert 1830 de beste plaatsen zijn komen wegkapen kennen geen woord Vlaamsch
na tien, twintig, dertig jaar en meer verblijf, getrouw aan het ordewoord: ‘Wallon
toujours. Je ne ne chanterai jamais en flamand.’ En niets in de wereld zal daaraan
iets veranderen; les ‘sales Vlamings’ moeten op geen toenadering rekenen, tenware
de taalwetten met enkele regels werden aangevuld: ‘Van 1950 af zal niemand in
België een Staatsambt kunnen bekleeden als hij de beide landstalen niet grondig
machtig is!...’
E. Hendrickx.
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Grieks en Latijn
De beschaafde wereld, en tot in ons land, maakt zich druk of bezorgd over de
schoolrevolutie, die het Grieks en het Latijn uit de programma's wil weren. Ik volg
de strijd met een benepen hart, als iemand, die zich zijn leven lang rijk heeft gevoeld
aan alleen maar de begeerte naar de kennis van die dode talen, en die er zich
rekenschap van geeft, dat onze nakomelingen zich weldra niet meer, noch aan die
kennis, noch aan die begeerte zullen kunnen laven, want hoe strijdlustig nog velen
in 't geweer staan om de klassieke studiën van onze voorvaderen te handhaven, het
pleit is verloren, het geding is beslecht. Men moet geen orakel zijn om dat in te zien.
Men moet een Thermopylist zijn om de barbaar te willen tegenhouden, en ik hoop,
dat er Thermopylen zijn om de komst van de barbaar te vertragen, al zal men hem
niet weren.
Als leek verklaar ik mij nader. Afgezien van wat de Grieken en Latijnen ons te
schenken hadden en schonken aan positieve waarden, hebben de klassieke humaniora
ook nog deze betekenis gehad, dat zij een norm schiepen, waar de gehele westerse
wereld zich naar schikte. Hun inhoud was een kern, een centraal bezit, waar de
beschaafde mens zich naar richtte. Ik durf haast geloven, dat deze gemeenschappelijke
cultuur nog van meer belang was als verenigingspunt, als een symbool van eenheid,
dan als inhoud zelf. Laat de geleerden, laat de klassici en de modernen over zulk een
stelling redetwisten. Mijn argument is, dat geen discussie het wentelende rad zal
doen omzwaaien. En van de nood een deugd makende, zoek ik alreeds naar een
mogelijk nieuw brandpunt van algemene belangstelling, naar een kern van
cultuurobjecten, die te naaste bij, en, wie weet, met niet minder gezag misschien, de
Griekse en Latijnse overlevering zou kunnen vervangen in de zinnen, in de geest en
in het gemeenschapsgevoel van de westerlingen. (Een naïef idealisme verlokte mij
bijna te schrijven: in het oog, de geest en de gemeenschapsdrang van de gehele
wereld, de Mongolen inbegrepen.)
Zou geen Unesco de maatstaven kunnen aanleggen van een nieuwe, voor iedereen
aanvaardbare, en door iedereen aanvaarde universele klassiciteit? Een programma
opmaken van de nieuwe minimum-cultuur, die het gemeenschappelijk bezit zou zijn
van ieder beschaafd mens? Ik zal mij niet wagen aan de eerste schets van zulk
programma, maar laat ons, bij wijze van aanduiding, zeggen, dat het de kennis van
een of twee levende talen zou omvatten, de studie van een drietal philosophieën en
van een grondige geschiedenis der philosophie; de studie verder van een tiental
romans, van een zestal poëten; de studie misschien van 's werelds sociale geographie,
en een abrégé van de wetenschap.
Maar ik houd reeds op. Hoofdzaak is, dat de wereld zich zou verenigen op zulk
een programma, waarrond natuurlijk eerst hard zou gevochten worden, niet enkel
door Boeddhisten tegen Christe-
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nen, en door Patagoniërs tegen Armenianen, terwille van ieders nationale beschaving,
maar ook daar nog door klassicisten tegen modernisten. Maar het doel lijkt mij wel
wat strubbelingen waard te zijn.
Ondertussen zouden de conservatieven hun moedige maar hopeloze rol blijven
spelen, om de Grieken en Latijnen te verdedigen, zolang de nieuwe goden niet zijn
geconsacreerd.
R.H.

Over de harp
Juist bij de stopplaats waar ik op mijn bus pleeg te wachten, zit gewoonlijk de
Harpspeler. De zon moet schijnen en aangezien in Kaapstad de zon bijna altijd schijnt,
is de Harpspeler ook bijna altijd aanwezig. Als ik wat vroeger dan gewoonlijk uit de
stad naar mijn woning terugkeer, zie ik soms hoe hij, met zijn machtig instrument
op de rug komt aanwandelen, lichtelijk voorover gebogen, bedaard en deftig. De
aanduiding plechtig zou in dit verband gebruikt kunnen worden, zonder dat er van
overdrijving sprake was. Het heertje plaatst een vouwstoeltje tegen een zuil, ontdoet
de Harp van haar harphemd, vouwt dit kleedingstuk zorgvuldig tot het een kussentje
voor het vouwstoeltje wordt. Hij stemt, staande, zijn instrument, gaat dan bedachtzaam
zitten, kijkt even rond om het publiek op te nemen en begint om halfelf te spelen.
Hij speelt niet slecht, waarlijk niet. Ik heb hooren verluiden, dat hij wel eens met het
stadsorkest optrad en onlangs, kon men hem als solist in een radio-programma hooren.
De Harpspeler en ik groeten elkander vriendelijk, ook wanneer wij elkander
toevallig elders dan bij zijn zitplek tegenkomen. Maar dezer dagen hebben wij voor
het eerst enkele woorden gewisseld. Ik prees de wilde schoonheid van de zuidelijke
Appenijnen, de aangename omgangsvormen van het Italiaansche volk, mijn voorkeur
voor de Italiaansche keuken. En hij deelde me mede, dat het bezit van enkele
ouderwetsche pikzwarte toscana's tot zijn hartewenschen behoorde.
Ik weet dat hij Carlo Lotierza heet; want dat heeft met zijn portret, in de Cape
Argus vermeld gestaan en ik weet ook, van iemand die hem van nabij kent, dat hij
gemiddeld drie pond per dag verdient. De heer Lotierza is een wijs man en een man
naar mijn hart. Het begon hem te vervelen avond aan avond naar de pijpen van een
kapelmeester te dansen. En liever dan opgedrongen partijen, verloren in de massa,
speelde hij, alleen en ongedwongen, al wat hem door het hoofd ging en op een
gegeven oogenblik met zijn gemoedsstemming strookte. Bovendien is het veel
aangenamer een plaats te bezetten op een druk, gezellig punt van St. Georgestraat,
dan op een keukenstoeltje in een havelooze, bedompte killige stadszaal te zitten
tokkelen. En ten slotte haalt geen orkestlid ooit het inkomen van een hoogleeraar of
een hoofdambtenaar. Drie pond per dag is geen bedrag om mee te spotten.
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Ik luister, vrijwel dagelijks, als het om de Zuil van Lotierzo wat druk begint te worden,
een kwartiertje naar zijn spel. Hij heeft sterk zijn dagen. Maar als hij op zijn best is,
waardeer ik de ingetogen zwier van zijn opvatting: hij is een bedeesde romanticus.
Doch wat mij het meeste boeit is het prestige van het instrument, een prestige dat op
den bespeler ervan overgaat en hem een stille waardigheid verleent. Wanneer Lotierzo
met een viool op de hoek gestaan had, zou men hem, zooal niet smalend dan toch
geringschattend, een straatmuzikant genoemd hebben. Nu echter is hij onze
stadsharpenist. Vioolspelers, liedjeszangers en bespelers van blaasinstrumenten
worden, ten onrechte doch immer, bij de orgellieden ingedeeld. Het straatklavier
wordt uitsluitend, belangloos, door het Leger des Heils bespeeld en het gebruik ervan
blijft beperkt tot de begeleiding van de verheven vulgariteit der koren. Beneden alles
en iedereen staat de bedelaar-met-de-gramofoon.
De Harpspeler is door en met zijn Harp onaantastbaar geworden. Toch geloof ik
dat de Zuil daar ook het zijne toe bijdraagt.
Wanneer Lotierza's rug niet tegen de Zuil rustte, zou hij ook niet dezelfde indruk
van statigheid maken en zouden wij ons minder bewust worden van zijn
verbondenheid met het stadsbeeld. De Harp en de Zuil werken harmonisch samen
om de man, de kleine, schuchtere man, gestalte en gewicht te geven. De St.
Georgestraat, in zijn benedendeel, is levendig, bont, in menig opzicht levendig, maar
het is ten slotte een gewone straat, of liever het zou een gewone straat zijn zonder
de harpspeler. Nu is het blok tusschen het Beursplein en de Riebeekstraat niet meer
St. Georgestraat, maar de Straat van de Harpspeler voor eenieder die nog niet geheel
verstompt is door dagblad en koophandel. Daar komt nog bij dat hij 'n oude Harp
bespeelt, een Harp van goeden huize, vervaardigd door de harpbouwer van zijne
Zeer Katholieke Majesteit den Koning van Frankrijk. Ik weet zeker, dat deze
mededeeling, in geestige krulletters in koper gegraveerd, tot het prestige in belangrijke
mate bijdraagt.
De Harp, de Zuil en de Koning van Frankrijk adelen niet slechts de Harpenist en
de St. Georgestraat, doch eveneens alle muziek. De heer Lotierzo speelt bij voorkeur
goede muziek en hij doet gaarne een keuze uit de Duitsche romantici, doch zoo nu
en dan geeft hij, om de eenvoudige omstaanders een genoegen te doen, wel eens een
populair deuntje ten beste. Het populairste deuntje echter, op de Harp van den Koning
van Frankrijk gespeeld, door een Harpspeler uit Italië, die tegen een Zuil rust, verkrijgt
oogenblikkelijk een blijmoedige verhevenheid. Zooals het pierement in staat is Bach
tot een kermisklant te vernederen, verheft de Harp Jan-kom-kietel-me tot een hymne.
Het pleit voor Kaapstad, dat men er vrijelijk, zonder voorafgaande toestemming,
zonder penning, zonder certificaat, op straat de Harp mag bespelen.
Iedere stad die zichzelf respecteert behoort op daarvoor beschikte punten
Harpspelers te plaatsen.
J. Greshoff.
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Cultureele gallup
De testen, zooals die meer en meer gebruikelijk worden bij het inrichten van examens,
laten soms toe een soort Galluppeiling te doen in de cultureele densiteit onzer
Vlaamsche jeugd.
Een dergelijke test, onlangs gehouden in een parastatale instelling leverde volgend
resultaat:
Op 52 ondervraagde candidaten kenden er:
49 den Portugeeschen Minister-president Salazar;
46 den President der Vereenigde Staten Abraham Lincoln;
46 den Italiaanschen minister Nenni;
45 den Gouverneur van den Staat New York, Thomas Dewey;
44 den Belgischen Gouverneur der Provincie Namen, Bovesse;
43 de filmster en zangeres Grace Moore;
43 den Hollandschen ex-premier Schermerhorn;
42 den Amerikaanschen senator Connaly;
35 den Spaanschen Minister Serano Suner;
35 den Vlaamschen dramaturg Hegenscheidt;
34 den Hollandschen dichter Bertus Aafjes;
32 den Engelschen dramaturg Oscar Wilde;
31 den Vlaamschen dichter Dautzenberg;
29 den Belgischen professor en Nobelprijswinnaar Corneel Heymans;
27 den Engelschen professor en publicist Joad;
15 den tenniskampioen Washer;
12 den Zwitserschen journalist en radiocommentator René Payot.

Het had beslist slechter kunnen uitvallen; al zullen wij, literatoren, met een zekeren
weemoed vaststellen, dat onze collega's een zooveel geringere faam genieten dan de
politiekers. Opmerkelijk zijn de fantaisistische gedaanten waaronder sommige van
de bovenvermelde personaliteiten in de verbeelding der examinandi leven. Corneel
Heymans blijkt de auteur te zijn van ‘De Opgaande Zon’; Schermerhorn wordt niet
alleen voor een Zwitserschen bergtop (hetgeen trouwens juist is) maar ook nog voor
een Duitsch slagschip gehouden. René Payot heet ‘een Brabantsch dichter’ te zijn
(vermoedelijk afkomstig uit het Payottenland) en ook Oscar Wilde wordt bij de
‘hedendaagsche Vlaamsche letterkundigen’ gerekend. Over den auteur van Salomé
heerschen belangwekkende voorstellingen. Een candidaat verklaart, dat hij ‘een
grooten invloed uitoefende op André Gide; opvatting, die wij, met een ironischen
monkel, volmondig bijtreden... Een andere noemt hem echter ‘een bokskampioen’:
bijzonderheid waarvan wij tot nog toe onkundig waren. Ten slotte wordt de
beklagenswaarde gevangene van Reading Goal ook nog afgeschilderd als ‘een halve
zot, die den president Lincoln vermoordde...’.
Onzen braven Hegenscheidt wordt zijn Belgische nationaliteit niet gegund. Twee
candidaten houden hem voor een Duitsch filosoof; één voor een Duitsch staatsman,
en één voor ‘een Duitsch geleerde,
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bekend door zijn opzoekingen op het gebied der atoomenergie’. Sommigen meenen,
dat hij een Belgisch componist is en wie hem terecht voor een ‘Vlaamsch romantisch
schrijver van het einde der 19e eeuw’ erkent, voegt er aan toe, dat ‘hij zich
zelfmoordde’: hetgeen misschien in overdrachtelijke beteekenis dient opgevat te
worden...
Met Dautzenberg hebben de examinandi het nog bonter gemaakt. Hield het aapje
uit La Fontaine's fabel den Piraeus voor een mensch, zoo blijkt de omgekeerde
vergissing ook mogelijk te zijn. Iemand, die vermoedelijk een vagen ronk over
Tannenberg onthouden heeft, beweert, dat Dautzenberg ‘de plaats is, beroemd door
den wereldoorlog 1914-1918, alwaar de Duitschers en Russen slag leverden’. Ook
deze goede Belgische staatsburger wordt door enkelen voor een Duitscher versleten:
't zij een toondichter, een diplomaat, of een economist. Eén noemt hem: ‘een Duitsch
industrieel en oorlogsmisdadiger’: hetgeen echter gecompenseerd wordt door het
feit, dat een andere hem promoveert tot ‘hoofd der Socialistische partij in Duitschland’
en ten slotte zelfs iemand weet te vertellen, dat ‘Dautzenberg betrokken was in het
complot, dat tot doel had Hitler uit den weg te ruimen!’
R.B.

Voeten's doortocht
Het is opmerkelijk hoe weinig indruk op een tijdgenoot thàns kan maken de nuchtere
mededeeling van gevoelens, door de oorlogs- of bezettingsbeurtenissen in den geest
en het hart verwekt. Zoo heb ik zonder dat één spier van wezen of gemoed verroerde,
het oorlogsboek 1940-1945 gelezen, dat Bert Voeten onder den titel ‘Doortocht’
heeft gepubliceerd (Contact, Amsterdam). Niet dat ik ongevoelig zou zijn voor het
gruwelijke, dat de genoemde periode van de wereldgeschiedenis kenmerkt, maar
wiezelf de betrokken gebeurtenissen heeft meêgemaakt, heeft het gevoelen te staan
voor massaplunderingen, massabrandstichtingen, massamoorden, massaslachterijen,
kortom voor iets dat zoo massaal is, dat de stem van een enkel individu daartegenover
zeer dunnetjes klinkt. Ik stel me voor, dat niemand er aan denken zou tegenover de
Niagara een aardig volksliedje te gaan aanheffen. Getuigenissen als die van Bert
Voeten lijken mij zeker noodzakelijk te zijn, maar van grootere interesse voor den
geschiedschrijver dan voor den mensch in de straat. Nochtans stroomt de
Nederlandsche boekenmarkt niet over van gedenkschriften aan den nazibezettingstijd
gewijd. In Frankrijk, onder meer, gaat geen maand voorbij of er komt een boek van
de pers, waarin weer een kant van de gebeurtenissen door een ooggetuige wordt
belicht; en telkens kan men dan in de krant of een tijdschrift lezen, dat dit getuigenis
nu één van de meest opmerkelijke is van al die reeds verschenen. Maar ik heb den
indruk, dat die boeken niet veel worden gelezen, niet omdat wij verzadigd zijn van
soortgelijke literatuur, maar omdat een solozang bij zulke geweldige gebeurtenis-
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sen niet interesseert tenzij de zanger tevens een kunstenaar van bijzonder formaat is.
Een kunstenaar, die dan de dagelijksche waarheid niet in de eerste plaats zoekt te
dienen, wel een waarachtig en gevoelig beeld wil geven van het massale gebeuren
of een bijzonder evenement in dit massale gebeuren.
Om de twee, drie dagen heeft Bert Voeten zijn indrukken en gevoelens bij de
gebeurtenissen even te boek gesteld. Behalve de landschappen welke hij af en toe
beschrijft, verschillen zijn gemoedsaandoeningen, zijn hoop en wanhoop, zijn twijfel
en zijn vertrouwen in de toekomst van zijn vaderland niet noemenswaard van onze
aandoeningen, onze hoop, onze twijfel en ons vertrouwen in de toekomst van 't eigen
land. Zeer verschillend waren ook de toestanden en het toekomstbeeld niet. Verraders,
collaborateurs, en - nog verachtelijker! profiteurs, executies, naast verzet en
partisanen: dat alles hebben wij eveneens gekend. De aanteekeningen van Voeten
herinneren ons aan het eigen beleefde, waarvan wij geen nota hebben gehouden;
waar wij echter voor ons zelf wel nog belang aan hechten, waar wij nog eens in
oogenblikken van opgewonden samenzijn over praten kunnen, - maar waar wij ons
ten slotte van hebben bevrijd als van een knellende uniform. Daarom boeit ons de
lectuur van ‘Doortocht’ niet zóó diep, hoe zeer wij Voeten's nuchterheid en zijn zin
voor de ongesmukte realiteit bij het afleggen van zijn getuigenis ook moeten prijzen
en bij momenten zelfs bewonderen. Want die nuchterheid is hier een kwaliteit. En
die kwaliteit maakt, dat ‘Doortocht’ een werk is van bijzonder groot belang en van
een soort, die wij in onze literatuur missen. Soms zijn nochtans de mededeelingen
al te beknopt. Van Sonja b.v. zouden wij zelfs héél veel willen vernemen! Meer
uitgewerkt had die figuur (onder meer) aan ‘Doortocht’ dien gloed van
menschelijkheid kunnen bijzetten, die thans zeker niet ontbreekt, maar dien wij toch
niet in zulke ruime mate aanvoelen, dat ‘Doortocht’ ons als een menschelijk document
zou boeien. Het blijkt een scherp individueel getuigenis over gebeurtenissen, die we
zelf en in dezelfde gevoelsatmosfeer hebben meegemaakt. Daarbij erken ik gaarne,
dat de laatste bladzijden, over de periode waar Holland nog onder de terreur leefde,
terwijl wij reeds waren bevrijd, mij bijzonder hebben getroffen: zij brachten nieuws.
Daarom juist houd ik me overtuigd, dat volgende generaties ‘Doortocht’ met groote
belangstelling zullen lezen als een bijzonder boeiend document.
T.V.B.
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Zoo begint het groote testament van meester François Villon
Anno 1461
In 't dertigste van mijne jaren,
toen 'k had gedronken al mijn schande,
gansch zot noch gansch wijs te verklaren,
spijt, leed en lijden allerhande,
die 'k heb ontvangen uit de handen
van bisschop Thibault d'Aussigny...
Al tiegt hij zeegnend door den lande,
ik zink voor hem niet op de knie.
Hij, dien 'k als heer noch bisschop huldig,
gaf nooit dan braakgrond mij in leen;
ik ben hem trouw noch eerbied schuldig,
zijn knecht noch meidje ben ik, neen!
Hij heeft me, een zomer lang, alleen
vergast op een korst brood en water.
Wat, mild of mager, hij voorheen
mij gaf, vergelde God hem later.
Als iemand mij terecht wil wijzen,
bewerend dat ik smaal en smaad,
moet hij goed in zijn hersens vijzen
dat ik noch lieg noch lasterpraat.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

1130
Want 'k zeg van hem alleen dit kwaad:
zoo hij barmhartig is geweest,
dat Jezus, 's Hemels vorst, hem laat
gelijk geschien naar lijf en geest.
Doch neep zijn wreedheid mij zoozeer
dat ik 't hier nauwlijks kan vertellen,
wensch ik dat eeuwig God de Heer
met hem het eigenste ei zal pellen...
En zegt de Kerk erop te tellen
dat voor zijn vijanden men bid',
dan bid ik dat de Heer hem kwelle
met 't zelfde leed aan lijf en lid.
Tenzij ik, bij de ziel van wijlen
Cotart, me oprecht aan 't bidden zet,
maar dan van buiten, want dat kwijlen
in kerkboektaal is heusch geen pret.
Best een Picardisch schietgebed!
Dat stampt men hem wel in zijn vijzel,
tenminste als hij bijtijds oplet,
In Vaandren ginds, Douai of Rijsel.
En wil hij dat men bidt voor hem,
die 't heil des Doopsels mij verpandde,
schoon ik 't niet schreeuw met luider stem,
maak ik zijn hoop vast niet te schande.
'k Neem thuis het psalterboek in handen
(in Cordoeaansch noch ossenleer)
en open 't aan vers zeven van den
psalm Deus Laudem, Lof den Heer.
'k Bid dus den Zoon Gods, menschgeboren,
tot wien 'k me in al mijn nooden richt
dat hij mijn smeekgebed verhoore
wien 'k lijf en leven ben verplicht;
de booze is steeds voor Hem gezwicht,
wanneer mijn macht mij drillen dorst;
Hem en Maria, 's Hemels licht,
zij lof en Loodwijk, Frankrijks vorst.
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God schenke deze Jacobs heil
en Salomons glorie en eere;
durf, dapperheid die heeft hij veil
en kracht niet min, dat durf ik zweren!
Op dees vergankelijke wereld
zoo lang en breed hij waai en draai,
moge als Mathusalem hij teren,
opdat een haan over hem kraai.
En twalef jongetjes, gesproten
natuurlijk uit zijn vorstlijk bloed,
kerels koen als Karel de Groote,
aan de echtelijke borst gevoed,
met Sinter Martialis' moed,
dit alles krijg' de vroegre kroonprins;
'k Wensch hem geen andre tegenspoed
en 't paradijs per slot tot loon ginds.
En daar ik mij erg zwak gevoel,
eer slap van beurs dan ongezond,
nu mijn verstand nog kalm en koel
is, 't weinige dat God mij jont,
('k vraag me af waar ik het anders vond),
doe 'k, naar mijn laatste wilsbeschikken,
dit treflijk testament hier kond,
waaraan men wegen mag noch wikken.
'k Schreef het in één en zestig, 't jaar
dat mij uit 't spinhuis de eedle vorst
te Meung, op zijn voorbijkomst daar,
verloste en 'k weer vrij aadmen dorst.
Zoolang een hart klopt in mijn borst,
zal 'k hem daar needrig dank voor weten,
totdat de dood zijn dagen schorst:
weldaden mag men niet vergeten.
Het staat nu zoo dat, na gegrijn
en angstig zuchten en getraan,
na droefenis en smart en pijn,
doorstaan ter harde levensbaan,
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't verdriet mij beter deed verstaan,
dan Averroës' commentaren
op Aristoteles, hoe aan
mijn botten bol scherp inzicht paren.
Hoewel, toen meest het kwaad mij merkte,
en zonder kruis of munt op straat,
God, die de Emmaüspelgrims sterkte,
zoo het in 't Evangelie staat,
mij toonde een stad, gastvrije staat,
waar ik den schat der hoop gevonden...
Hoe slecht de zondaar zij, God haat
alleen verstoktheid in de zonde.
Ik ben een zondaar, wel geweten,
God echter dorst niet naar mijn dood,
maar dat ik wassche mijn geweten
en 't niet meer stelle aan zonde bloot.
Al brengt mij zonde in stervensnood,
God leeft en zijn barmhartigheid,
vergeeft genadevol, hoe groot
de misstap, zoo ik ween van spijt.
Maar, ofschoon het beleden staat
in den noblen Roman de la Rose,
van als men 't eerste blad opslaat,
dat men een jong hart niets ten booze
mag duiden, ziet men dat hem vooze
grijsheid tot wijsheid voert, gewis,
zij die mij tot hun jachtwild kozen,
zien liefst vlug mijn verdoemenis.
Had bij mijn dood 't gemeenebest
maar een'germate een beetje baat,
zoo waar ik leef, ik achtte 't best
te sterven als een onverlaat.
't Doet jong noch oud ooit schade of kwaad
dat 'k leef of dat de kist me omsluit.
Voor dompelaars van mijn slag gaat
geen berg ooit voor- noch achteruit.
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In Keizer Alexander's tijd,
een man, die Diomedes heette,
werd voor des heerschers troon geleid
met pols en poot in boei en keten,
een ware boef, want 't was geweten
dat hij een schuimer was op zee.
Dus moest hij voor de vierschaar treden,
waar hem de doodstraf wachtte alree.
De keizer heeft hem onderhoord:
‘Waarom, schavuit, aas jij op buit?’
Maar de andere stond hem te woord:
‘Wat scheldt jij mij voor een schavuit?
Omdat ik, met mijn kleine schuit,
een schuimer ben dien schippers vreezen?
Rustte ik als jij een zeevloot uit,
zou ik als jij een keizer wezen!’
‘Maar ja, wat wil je? 't Is het lot,
waartegen ik mij niet kan weren,
dat heel mijn leven heeft verbrod
en alles deed ten kwade keeren.
Ik smeek je niet mij te excuseeren,
maar weet, gemeenlijk wordt gezeid,
er rest in armoede en ontbeeren
maar weinig van rechtschapenheid.’
En toen de keizer wel bevroedde
wat Diomedes hem daar zei:
‘Je lot zal ik van kwaad ten goede
doen wenden’, sprak hij. Dus deed hij.
De kaper werd een mensch en lei
geen man een stroo meer in de baan.
Valeer, dien ze om zijn schrijverij
de Groote doopten, haalt dit aan.
Had mij, bij Gods jonste, ook bejegend
zulke Alexander, wiens genade
met het geluk mij had gezegend,
en keerde ik mij dan nog ten kwade,
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had ik tot branden en tot braden
mijzelf veroordeeld voor die fout.
Nood noopt den mensch tot euveldaden
en honger drijft den wolf uit 't woud.
'k Beklaag mijn jeugd zoo dol en dom,
toen 'k heb geschranst meer dan wie ook,
tot mij de komst van d'ouderdom
haar heengaan onverwacht ontlook;
ze is plots verdwenen als een spook,
te voet? te paard? op wat manier?
Vervlogen als een wolkje rook
en niets liet zij me na, geen zier!
Voorbij! voorbij! ik bleef, onmachtig,
arm aan verstand en wetenschap,
zwart als een moerbes, droef, neerslachtig,
heb duit noch rente, lomp noch lap;
de mijnen, 't is geen haverklap,
zie ik mij een voor een ontloopen;
hun dienstbetoon is danig slap:
ze kunnen zelf hun korst niet koopen.
Toch zweer ik dat ik nooit te mild heb
gebikt, gelikt, gesmuld, gesmeerd,
dat ik bij 't vrijen niets verspild heb,
waardoor ik vrienden heb bezeerd;
te hebben op hun beurs geteerd
geen mensch kan mij daarvan betichten;
't is waarheid wat hier wordt beweerd:
wie niets misdeed hoeft niets te biechten.
't Is waar dat ik beminde en graag
nog veel en vurig zou beminnen;
maar droevig hart en honger-maag,
hoogstens maar half gevuld van binnen,
sturen mij weg van 't pad der minne.
Ten slotte krijgen zij maar kans
die met een vollen balg beginnen:
de dans komt immers van den schrans.
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God ja! had ik maar gestudeerd
ten tijde mijner jonge dagen
en zeed'ge dingen aangeleerd,
'k had huis en bed ten huidgen dage.
Maar neen! ik liep achter de hagen
ter school lijk de kwajongen doet.
Wijl ik dit schrijf en zit te klagen
splijt van de spijt haast mij gemoed.
Des wijzen woord vond ik te schoon
(ik wist niet beter weliswaar),
dat zegt: ‘Schep vroolijkheid, mijn zoon,
tijdens uw jongelingsjaren’; maar
elders verkoopt hij me andre waar,
want: ‘Dartle jeugd en jongelingsjaren’,
zoo spreekt hij in der waarheid daar,
‘zijn enkel dwaas en onervaren.’
Mijn dagen slonken weg alzoo,
zegt Job, op het getouw het laken,
wen met een handvol brandend stroo
de wever 't even aan zou raken:
de minste vonk doet 't stuk ontblaken
in laaie en dra tot asch vergaan.
Ik hoef me om niets nog zorg te maken,
want met den dood is 't al gedaan.
Waar zijn de vroolijke trawanten
met kwinkslag, drinkgelag, leute en lied,
waarmede ik vroeger lanterfantte,
wier grap en spot verdreef 't verdriet.
De eenen verzonken in het Niet
en werden lijken stram en stijf...
God weigre hun den hemel niet
en redde mij die overblijf!
De andren zijn goddank geraakt
tot een hoog ambt en groote namen,
weer andren beedlen moedernaakt
en zien slechts brood voor de uitstalramen,
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wijl andren nog in 't klooster kwamen
als Karthuizer of Celestyn
en in 't barvoetsgaan zich bekwamen.
Ziet welk verschil van groot en klein.
God geve dezen hoogen heeren
te leven in geluk en peis;
wat moeten zij voorts nog begeeren,
dat zij maar zwijgen, koest en wijs.
Maar stakkers van mijn standje wijz'
de Heer den weg van het geduld...
De andren ontberen drank noch spijs,
hun balg wordt daaglijks goed gevuld.
Zij hebben wijn en fijn gebraad,
saus, soep en bakvisch, geurig-gaar,
en taart en vlaai met volle maat
en spiegelei of door mekaar;
zij lijken niet den metselaar,
dien men zoo moeizaam moet gerieven:
zij spelen 't zonder schenker klaar,
elk giet zichzelf in naar believen.
Doch 't brengt geen voordeel in mijn kraam
dat ik me inlaat met dit geval;
ik ben geen rechter, noch bekwaam
opdat ik vonnis vellen zal;
ik, de onvolmaakste mensch van al
- geloofd zij Christus hoog-verheven! wil zondebok zijn in Gods stal;
maar wat ik schreef, dat blijft geschreven!
Laat de kapel waar ze is maar staan;
gepraat van aangenamer dingen:
die stof staat alleman niet aan,
ze is saai om uit je vel te springen.
Armoe, die in ons zit te wringen,
te wrokken, wreevlig en rebellig,
moet in een ziedend woord loszingen;
en zegt ze 't niet, dan denkt ze 't stellig.
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Arm ben ik sinds mijn kinderjaren,
haavloos en klein door mijn geboort;
mijn vader kende nooit welvaren,
zijn grootvaar was al van de soort;
alom kruipt armoe met ons voort.
Er prijkt op 't graf mijner voorvadren
(God heb' hun ziel in 't hemelsch oord)
cepter noch kroon in lauwerbladren.
Zet mijn mizerie mij aan 't zeuren,
hoor hoe ik vaak mijn hart opbeur:
‘Mensch wil zoozeer niet zitten treuren
en staak je zanikend gezeur,
al heb je min dan Jacques Cuer,
't is beter in je ruige vodden
te leven dan, voorheen sinjeur,
rijkelijk in je graf te rotten.
Voorheen Sinjeur!... Heb je 't gehoord?
Sinjeur! is hij 't niet meer voortaan?
Nooit zal men, volgens Davids woord,
weten waarheen hij is gegaan.
Verder trek ik het mij niet aan,
ik, zondaar, acht het niet mijn zaak.
Den godgeleerden smeer ik 't aan,
want 't is der predikanten taak.
'k Weet best ik ben geen englenzoon,
wien sterreglans en hemelklooten
het hoofd omkransen als een kroon.
Mijn vader stierf, zijn ziel zij Gode!
Zijn lichaam rust onder de zoden.
Ook moeder zal den dood ingaan;
zij weet het wel, al weet zij 't noode,
en ook de zoon blijft niet bestaan.
Ik weet dat dompelaars, rijke nurken,
wijzen en dwazen, leek en paap,
rollers en vrekken, eedlen en schurken,
mooi of leelijk, hoog en laag,
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dames met opgesteven kraag,
met kant en krul aan muts en mouw,
van de onderste of bovenste laag,
de dood krijgt allen in zijn klauw.
En laat Helene en Paris sterven,
eenieder sterft in wee en smart,
zoodat hij wind en lucht moet derven;
zijn gal spat open op zijn hart;
hij zweet, God weet wat hem benardt;
en niemand kan zijn leed verlichten:
Kind, broer noch zuster wil dat hard
moment tot waarborg zich verplichten.
De dood benauwt den mensch, zij breekt
den neus hem, nijpt zijn nek versmachtend,
de aadren verstrammen, 't vleesch verweekt,
gewricht en zenuw zonder krachten...
Lichaam der vrouw, der broze, zachte,
teedere, glanzende godin,
staan zulke weeën je te wachten?
Neen, ga levend den hemel in!

Vertaling: BERT DECORTE.
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De angstdroom
Ruim tien jaar geleden, na een sober avondmaal van brood en panharing, maar van
beide veel, droomde ik dat ik een vrouw vermoord had, een jonge of oude, bekende
of onbekende, dat weet ik niet, noch ken ik de reden waarom ik de daad beging. Het
kwam er op aan het lijk te verbergen en dit was de groote moeilijkheid van dien
nacht. Ten einde raad begroef ik het in mijn ‘tuin’, toenmaals een koertje van zes
meter op vier. Ik wist dat het daar gemakkelijk kon ontdekt worden, maar in de
onmogelijkheid iets beters te vinden, besloot ik mijn geluk af te wachten. Ik ontwaakte
echter met de zekerheid dat ik in de komende dagen elk oogenblik kon aangehouden
worden. Die vrees kwam in den loop der volgende week herhaaldelijk terug bij dag.
Mijn dagelijksche wandeling bijvoorbeeld richtte ik instinctmatig langs een
ongewonen stadskant en ik zorgde voor een exact alibi.
Nu zijn wij thuis allen wilde droomers, die zelfs opstaan, een of ander werk doen
en weer gaan slapen. Mijn broer heeft eens in een droom al de reproducties en foto's
in zijn slaapkamer netjes en schoon recht het onderste boven gehangen, tien maal
vier punaises losgemaakt en vastgestoken zonder wakker te worden. En 's morgens
vroeg hij ons wie hem die poets gebakken had. Ik zelf heb als twaalfjarige knaap
eens al mijn beddelakens proper met bloknagelkens vóór de deur van mijn slaapkamer
vastgenageld. Het was nog
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vroeg in den nacht, nog avond, mijn ouders waren nog op en dachten dat ik aan het
timmeren was. Toen zij eindelijk kwamen zien waaraan ik toch zoo bedrijvig werkte,
legde ik hun zoo goed als een wakkere uit wat ik wilde doen en waarom. Zij maakten
mij wakker, deden mij helpen het bed weer op te dekken en toen herinnerde ik mij
daar 's morgens niets van.
Droomen waarin wij lichamelijk iets deden herinnerden wij ons 's anderendaags
nooit. Zij werden ons door de huisgenooten meegedeeld en bleven jaren lang het
onderwerp van vroolijke gesprekken. Maar de andere, waarin wij slechts onze
verbeelding uitleefden zonder zelf iets te verrichten, stonden ons des morgens zoo
klaar voor den geest dat wij ons moeite moesten geven om er niet aan te gelooven.
Het waren samenhangende, maar wild gefantaseerde verhalen, boeiend als de
vreemdste sprookjes en aantrekkelijker doordat de figuren menschen uit onze
omgeving waren. Veel liever dan de tooverijen van Anneke Waters hoorden wij
vader zijn droomen vertellen, waarin doorgaans mijnheer pastoor, zijn beste vriend,
een rol speelde. Ik herinner mij dat hij met mijnheer pastoor naar Merchtem op de
doelen ging schieten en dat een kindeke altijd zijn koppeken door de roos stak als
mijnheer pastoor mikte. Vader riep: ‘Ai, mijnheer pastoor!’, maar de pijl was weg
en het was er juist nevens. Bij het volgende schot zag vader dat het ons klein Annaken
was, dat door de roos naar hem piep deed. Hij moest nu al de schutters, die dicht
opeen stonden aan te schuiven, beletten te schieten en tegelijk Annaken weg halen
en natuurlijk, noch het een noch het ander gelukte. Dan weer was het moeder die in
haren droom met de alleroudste vrouw uit onze geburen op onzen dorpel met de
bikkels speelde. Opeens waren de bikkels goudstukken en dat stokoud mensch begon
te dansen gelijk een echte danseres met bloote beenen en een rokske maar tot hier
en moeder zei: ‘Maar Liza, zijde gij niet verlegen?’ en beschaamd dat moeder was!
Wij vertelden elkander onze droomen aan de morgentafel, benieuwd wie den
schoonste had, vergeleken ze met die van den dag en vroeger en beslisten wie het
schoonst kon droomen. Als er meer dan een te vertellen was, moest de
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primus den zijne voor het laatst houden, want dat zal toch weeral de schoonste zijn.
Mijn moordpartij op de vrouw en het nablijven van angst bij dag, verwonderde
mij bijgevolg niet buitengewoon, want in dertig jaar had ik veel beters gedroomd.
Wel bevreemdde het mij dat ik niet den lust gevoelde hem zooals gewoonlijk te
vertellen aan mijn vrouw, er haar zelfs niet over spreken durfde. De droom was maar
een droom, en toch scheen hij iets te verraden. Langzamerhand vergat ik, maar een
onverklaarbaar gevoel van geheime schuld bleef mij bij.
Maanden later droomde ik dat het onderzoek van mijn moordzaak op een dood
spoor geloopen en stopgezet, maar nu hernomen was naar aanleiding van een
sensationeele verklaring. Een bakkersgast die met zijn triporteur vol brood onder
een vrachtwagen terecht kwam, verklaarde, met al dat gewicht nog op zijn lichaam,
stervend en fluisterend tot een politieagent, waar ik bij stond, dat hij de vrouw op
den dag der moord in mijn straat had gezien. Zijne stem verzwakte, zijn oogen bleven
op mij gericht, de agent ging op den grond liggen met het oor aan zijn mond. Of hij
mijn naam genoemd had, of hij de vrouw bij mij had zien binnengaan, ik weet het
niet. Ik weet alleen hoe ik zuchtte van verlichting toen ik zijn oogen eindelijk zag
breken en vooral hoe ik nonchalant traag wegging met een eeuwigheid lang in mijn
rug de oogen van den agent en de vrees dat hij mij zoo inhalen. Er werd nu van huis
tot huis huiszoeking gehouden en in de tuinen gegraven. Eerst kon ik mij maar niet
meer herinneren waar ik met het lijk gebleven was, ik kon het dus ook niet beter
verstoppen en moest lijdzaam afwachten dat men kwam en het vond.
Op zekeren nacht echter stampte ik in mijn droom het koertje zorgvuldig af en
zag dat de grond in den hoek nog altijd mul was. De groote angst van dien nacht was
dan ook dat ik onverklaarbaar lichtzinnig maanden lang niets gedaan had om de
sporen te verwijderen en vooral te weten te komen hoeveel nog van het lijk was
overgebleven, of het nog herkenbaar zou zijn.
Dat telkens herdroomen van hetzelfde werd meer dan een droom, het legde een
druk op mij. Ik maakte dus uit dat ik niets strafbaars had gedaan en trachtte nonchalant
mijn
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nachtfantazieën te vergeten. Dit gelukte mij goed voor de bijzonderheden, maar zoo
vaag als hardnekkig bleef het besef van een geheime misdaad en van een gevaar voor
straf. Ik werd dit goed gewaar toen ik dapper besloot mijn vrouw te vertellen wat
mij nu en dan voor eigenaardigs overkwam. Ik kwam er nooit toe. Wel vertelde ik
haar zooals tevoren andere droomen, vreemde, wilde en waarvan toch niet kon gezegd
worden dat ze kant noch wal raakten. Wel voegde ik er soms bij dat ik haar iets nog
gekkers zou vertellen, maar ik deed het niet. Mijn adem stokte, ik vreesde mij te
verraden. Nochtans dacht ik er dikwijls aan op oogenblikken zeer geschikt. Zeg het
nu, dacht ik, ontlast u en alles zal gedaan zijn. Zij zelf had mij herhaaldelijk een goed
excuus gegeven, namelijk dat mijn beroep als reclaamteekenaar verbeelding vergde
en dat van die nawerking mijn klare, felle, bewogen droomen voortkwamen. Wat
misschien waar was, maar mijn ouders, broers en zusters waren geen
reclaamteekenaars.
Op een valavond zat ik rustig en vertrouwelijk te praten met een vriend die rechter
is en opeens, onverwachts, sloeg mij een golf van dankbaarheid en genegenheid voor
hem zoo overrompelend sentimenteel door het gemoed dat ik mij haast niet kon
bedwingen hem toe te fluisteren: ‘Ik dank u omdat gij het onderzoek hebt stilgelegd’.
Mijn hart gaf twee zeer harde slagen, ik vroeg mij af of hij ze niet hoorde en toen
viel het letterlijk stil. Ai zoo na had ik mij verraden. Een zoo rechtschapen man zou
om geen vriendschap ter wereld openlijk medeplichtig willen worden. Had ik laten
merken dat ik het wist, hij zou het onderzoek hebben doen voortzetten. Ons gesprek
viel stil, ik was niet meer in staat er met mijn aandacht bij te blijven.
Nooit heb ik mij kunnen herinneren of de geheime medeplichtigheid van mijn
vriend mij in een droom was ingegeven. Ik vroeg mij dus in ernst af of mijn geest
nog wel in orde was. Niet voor den eersten keer. Elk kunstenaar weet dat werkelijke
inspiratie geen normale toestand is en ik schreef eens voor mijn plezier op een nacht
een verhaaltje waarin een man die heelemaal niet op mij geleek, noch mijn gedachten
deelde, noch mijn ervaringen had meegemaakt, zich uitsprak. Nooit had ik zoo
aangenaam gewerkt. Ik stond
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op en was er van overtuigd dat ik zelf die man was. Maar dàt was inspiratie geweest,
de ontroering bij den vriend niet.
Op inspiratie, normaal of abnormaal, ben ik ten slotte fier, maar niets zoo pijnlijk
als in ernst twijfelen aan uw verstand. Ik ben voor klare, eenvoudige gedachten, zij
zijn mijn trots. In mijn jeugd schreef ik hoogdravend, teekende avant-gardistisch
abstract, filosofeerde hoog en absoluut. Het leven heeft mij gedeemoedigd, ik heb
de onoprechte ijdelheid van dat alles ingezien. Niet dat ik verbruut ben. Ik ken de
bekoring van Valéry's hyperintellectualistisch mooi zeggen, ik heb verdiept en grondig
vele filosofen gelezen die groot heeten van Aristoteles tot Bergson en ik ben in
oprechtheid des gemoeds tot de conclusie gekomen dat al wat niet in een paar
alledaagsche woorden verstaanbaar kan gemaakt worden aan een gewonen
burgersman, niet veel substantie heeft. Er is één groot geheim des heelals, dat de
metaphysica voor zich opeischt en vergeefs tracht op te lossen. Dan zijn er de
gemoedsproblemen. Die moet ieder voor zich opklaren zonder zijn tijd te verliezen
met anderen te willen veranderen. Verder zijn er raadsels, duister door onze
onvolkomen kennis van de stof. Tot het leven op aarde zal ophouden, zal de mensch
er nog vele van ontwarren door geduldige en preciese wetenschap en daarom is
onvruchtbaar alle geest, die schitterend ook, die niet eenvoudig en nauwkeurig denkt
en observeert. Nederig zijn omdat wij stof zijn en tot stof zullen wederkeeren, de
blaaskaken wantrouwen, de bespiegelaars laten betijen en indien wij ons een
beteekenis toekennen, dan die van misbaren dienaar van onzen broeder den mensch,
ziedaar mijn geloof. Mijn trots is een waarheidlievend gezond verstand.
Moest ik nu twijfelen aan dat verstand? Allen die mij de les gelezen hadden,
defileerden met triomfante tronie. De Puist, leeraar: ‘Ah, ge wilt uwen kop uitwerken?
Hewel manneke, ge geeft mij later nog eens gelijk: ge zult hem breken’. Den Tieten
las mijn opstel voor en zette na een schoonen zin een vinger aan zijn voorhoofd, of
ik wel goed snugger was. Anti-poëtische makkers lachten, zich verkneukelend in de
vernedering van den ‘beste in opstel’. Het beruchte Jefke sloeg met het plat van zijn
lineaal op den lessenaar: ‘Mag ik nog een beetje les geven, ja, of zit ik hier
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alleen voor u? Denkt ge misschien een groot filosoof geworden te zijn omdat ge
tijdens de vacanties een dozijn Fransche boekskens van 25 centiemen gelezen hebt?’
Trees, den directeur: ‘Talent? Hoogmoed, ja, pretentie!’ Monseigneur met den gouden
bril op het aardbeipunt van zijn neus: ‘Denk eens, mijnen braven vriend, wat groote
geesten onze verheven waarheden, dertig, veertig, vijftig, zestig jaar lang dag voor
dag bestudeerd hebben, bemediteerd, in visioenen gezien, er boeken over geschreven,
meesterwerken voor alle tijden, en vinde gij dan niet, mijnen brave vriend, dat het
voor zoo ne jonge jongen een beetje pretentieus is...’ Ik hoorde lasterpraatjes mij
overgebriefd. Eenzaam en trotsch was ik mijn weg gegaan. Zou ik ondergaan nu ik
overwonnen had?
Op een nacht werd ik opgebeld, in den horen hoorde ik vroolijke stemmen van
een zaal vol jongens. Een klare sympathieke stem noemde mij vader en zeide dat hij
mijn zoon Marc was. Ik antwoordde verstomd dat ik geen zoon Marc had. ‘Ja, dat
weet ik wel, zeide hij, maar wij zijn hier allemaal ongeboren jongens bij elkaar, ik
ben uw volgende zoon en ik bel u op om te zeggen dat ik om geen geld ter wereld
wil geboren worden. Het is zoo goed alsof ik het gehad had.’ Hij lachte zoo smakelijk
dat ik willen of niet moest meelachen. ‘Dag vader, riep hij, lieve goede vader, een
dikke kus voor moeder en voor allemaal.’
Het vreemdste van alles is dat ik mij nog altijd niet kan herinneren of dit een droom
geweest is. Ik herinner het mij zoo levendig, ook mijn vreugde om de geestigheid,
dat ik het voor mogelijk houd werkelijk in den nacht beneden te zijn gegaan en
werkelijk te hebben getelefoneerd. Maar het verlevendigde pijnlijk mijn twijfel aan
mijn geestelijk evenwicht.
I had één boek van Freud en begon het te lezen gelijk iemand, die een moor kokend
water over den kop gekregen heeft, in een boek rap geneesmiddelen tegen
brandwonden zoekt. Ik vond een werk van Freud. Wat ik daar en elders leerde wist
ik al: de wortel van den droom steekt in de werkelijkheid. De nacht melodieert op
de zorgen van den dag. Ik ging mijn leven na en vond de oorzaak.
Als kind ben ik eens naar het college vertrokken met een
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doodzonde op het geweten. Aan geestelijken die mij kenden als een braven jongen,
durfde ik ze niet biechten, ik nam mij voor het rap te doen in een stad waar ik drie
kwart uurs op correspondentie moest wachten. Het was niet gemakkelijk mij los te
maken van de makkers en iemand te vinden die bij mijn valies wilde blijven. Op
geen twintig meter van de kerk waar ik mij had kunnen ontlasten van mijn kwaad,
botste ik op een veel oudere nicht. Nu erger ik die kwezel met plezier, maar als kind
beschouwde ik ze als een buitengewone ziel en zij mij als een Jeezeken. Tusschen
ons bestond een vroomheidsvriendschap. Zij sprak mij over haar devoties, gaf mij
prentjes met eigenhandig geschreven vrome teksten, stuurde mij stichelijke brieven,
ook geld als het maar voor iets vrooms was. Als ik aan iemand niet kon zeggen
waarom ik te vierklauw naar die kerk stoof, was het aan haar die mij dikwijls gezegd
had dat zij nooit wist wat biechten.
‘Ge liept zeker naar de kerk,’ vroeg ze en straalde omdat ik een verloren half uurtje
in gebed wilde doorbrengen in plaats van in de patisserie aan het station. ‘Ik dacht
het, zei ze, kom ik ga mee, we zullen voor malkanderen een weesgegroetje bidden!’
Ik ben daarna met haar onder vroom gesprek van goed leeren en braaf zijn naar
het station teruggekeerd met mijn doodzonde nog op het geweten.
In het college ging elken morgen bank voor bank te communie op vingerknip van
den surveillant. Er was veel moed noodig om éénen enkelen keer te blijven zitten
terwijl de bank leeg liep. Den tweeden en zeker den derden keer werd het zwijgend
opgemerkt. In het gunstige geval werd men dan geclasseerd als iemand die een
verdachte geestelijke crisis doormaakt. Dat voelde men aan de makkers. Zij wilden
wel niets laten merken, maar instinctmatig verdween de ongedwongenheid uit hun
kameraadschap. Zij vermeden u zelfs. Ge kreegt dan nieuwe makkers, heilige boontjes
die u wilden laten merken dat zij niets aan u gemerkt hadden. Een ganschen trimester
niet te communie gaan was ondenkbaar. Niemand kon zeggen wat dan zou gebeurd
zijn, het was nog nooit voorgekomen. Directeur en leeraars zouden u geroepen hebben
en de pieren uit den neus gehaald. Men zou dat trimester in geen geval hebben mogen
uitdoen: geen zwarte
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schapen. Men had ook het recht een vreemden biechtvader te vragen, maar zoo slim
was ik wel dat ik dàt niet riskeerde. Nog minder riskeerde ik het mijn doodzonde te
biechten aan leeraars vóór dewelke ik gansche dagen in de klas zat, waarmee ik
omging van 's morgens tot 's avonds.
Onbeschrijfelijk leed ik gedurende die drie maanden. Toen mij de eerste maal de
hostie op de heiligschennerstong gelegd werd, meende ik waarachtig dat ik dood
ging neerstuiken in het terugkeeren naar mijn plaats. Er bestaan daar gruwelijke
legenden en verhalen over. Soms gelukte ik er in mezelven wijs te maken dat het
geen echte doodzonde was, dat de volledige toestemming ontbrak, of de volledige
kennis, of dat allerlei verzachtende omstandigheden in aanmerking kwamen. Op
andere dagen was ik er diep van overtuigd, dat God in zijn oneindige goedheid mijn
tragiek begreep. Dan liepen mij na de communie tusschen de vingeren die ik vóór
het gelaat hield tranen van berouw, geluk en liefde. Dan zou ik ijzer gebroken hebben,
dan zwoer ik mijn heiligschennissen goed te maken door verstervingen, deugd en
studieijver. Maar niemand kan meer dan hij kan: op de eerste zwakheid volgden
dagen van verdoemdheid, een wanhoop waarin ik bodemloos verzonk. Soms werd
het mij dan zoo ondragelijk door te gaan als een vrome jongen, dat ik mij voornam
's avonds, zoodra allen te bed zouden zijn en alles stil, vloekend mijn zonde en
heiligschennissen luid uit te braken, naar het venster te loopen en mij te laten te
pletter vallen op de baksteenen speelplaats.
Niet dan na het einde van het trimester, op terugreis, in de kerk waar ik drie maand
vroeger met nicht gebeden had, kon ik biechten. ‘Arme jongen,’ fluisterde de priester,
en ik begon te snikken en vertelde hem alles weer opnieuw. ‘Kom, onderbrak hij
soms, ik begrijp dat wel, wees nu kalm, God heeft dat allemaal gezien, hij heeft alles
vergeten en vergeven.’ ‘Och, meneer, smeekte ik, laat het mij toch eens zeggen.’
Toen ik al opgestaan was, riep hij mij terug. ‘Luister eens, mijn jongen, fluisterde
hij, we blijven voor mekaar onbekenden, maar onbekende vrienden. Zoo lang ik leef
zal ik elken dag in de heilige mis voor u bidden.’ ‘Ik ook, meneer,’ fluisterde ik en
scheerde langs de schaduwmuren de kerk uit om door hem niet gezien te worden.
Jaren lang
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heb ik in generale biechten in donkere stadskerken dat kwaad herbeleden om nog
ééns de bevrijding te vinden die ik toen gevonden had.
Het kon niet anders, mijn droom moest een oprisping zijn uit die donkere periode.
Tot een vrij leven overgegaan, was ik in plaats van botter, fijner van geweten
geworden, opener, gevoeliger. Een edele passie voor oprechtheid was in mij gewassen,
een verontwaardigde haat tegen hypokrisie. Ik sprak van openluchtgewetens. Die
drang moest het zijn die zich in mijn droomen wreekte op een troebel uit mijn
kinderjaren. Volgens de verklaarders kwam immers alles uit: de werkelijkheid liet
zich stuk voor stuk overzetten in den droom.
Maar nu ik geen bedrog gedroomd had, durfde ik mij nog minder bevrijden door
confidentie. Het koppig terugkeeren van een zelfden droom met hevige repercussies
bij dag, moest intrigeeren en mijn vrouw kende Freud en consoorten ook. Ik kon
mijn jeugdzonde verbergen, maar dan zou zij op eigen hout een verklaring gezocht
hebben, waarschijnlijk iets ergers. In elk geval zou zij aan mij getwijfeld hebben.
Dit nu ware de ruïne geweest van mijn leven met haar. Marie en ik hebben onze
gebreken, maar ook een blind en heilig vertrouwen in elkander en ik, die het zelf
zeg, verdien het. Er is paal noch perk aan onze oprechtheid. Bijvoorbeeld, eenmaal
heb ik haar bedrogen en het haar dadelijk gezegd. Sommigen vinden het tweede
gemeener dan het eerste. Zeker was Marie er toen niet gaarne bij, maar nu zegt ze
dat mijn wreede oprechtheid alles heeft goedgemaakt. Ware het geen aansporing tot
herbeginnen, ze zou misschien wel bekennen dat ze er blij om is. Want volgens de
moralisten is er geen huwelijk zonder paring, maar wat een vergissing dat één vleesch
en bloed een huwelijk maken. Eén geest worden, dàt is huwelijk, maar ieder zijn
meening.
Ik moest mij op eigen kracht redden, zelf in 't geheim mijn zweeragie genezen. Ik
trachtte mezelven uit te lachen, dien vrijgevochten geest die uit zijn lood sloeg door
een droom. Ik hernam mijn geliefde bezigheid, de menschen waarnemen, elk haartje,
wratje, stopwoord, tik. Want ik heb meer in boeken gelezen dan voor mij goed was,
maar alles van de menschen geleerd. Toen ik begon in te zien onder hoeveel
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vooroordeelen zij gebukt gaan, en hun juk mij te zwaar werd, heb ik gezegd dat men
van de dieren in de natuur moet leeren hoe leven. De natuur verruimde wonderbaarlijk
mijn gemoed. Mij deden de diren voor hoe ik probleemloos in amoreele onschuld
onvervaard den weg moest gaan naar den niet te vreezen dood. Toch heeft dit
onderricht niet lang bevredigd. Mij trof de onbewuste wreedheid van de dieren, het
wreede in hun onbewustheid. Ik ging tot de primitieve volkeren, interessante boeken,
ik ben ze nooit moegelezen. Ik leerde de onbeduidendheid van de Europeesche
conventeis, onze misselijke Streberei. Maar zij kennen de kleine genoegens van het
leven niet, het boek, kookkunst, ouden wijn, hygiëne, home, zij hebben belachelijke
angsten en een civilisatie die stil staat is verstand dat stilstaat. Ik keerde terug tot de
blanken, o niet de groote koppen, allen. Mijn utopie blijft menschenliefde. Homo
homini res sacra. Nu weet ik zoo goed als andere sceptici dat Europa zonder
menschenliefde is, ik kom versch uit mijn tweeden wereldoorlog. Maar is bij dieren
en primitieven liefde, zij streven er niet naar en is er bij ons geen, zij blijft ons
heimwee. Gebeure wat wil, ik blijf Europeesch humanist.
Ik trachtte menschen rondom mij te doorgronden. Den bakker die door weer en
wind zijn brood uitdraagt en gansch alleen een konijn opeet. Den slachter, die u
stroopt waar ge bij staat, slecht is voor zijn moeder, niets najaagt dan geld voor zijn
maitresse ergens in een popperig geparfumeerd appartementje. Den verzekeraar die
veel geld verdient voor vrouw en vijf groote kinderen. Geen van de zes bestaat echter
voor hem. Zij gaan hun gang met zijn centen, zonderling en grillig, hij leeft eenzaam
tusschen hen, onthecht en onverschillig. Den makelaar in hout en zijn vrouw. Zij
leven rijk in vrede, zij voor hare bridgevriendinnen, hij brasseur d'affaires en zij
spreken over elkaar met spot en misprijzen. In elk van die menschen trachtte ik zoo
diep door te dringen dat ik hen zelf werd, dan legde ik mijn droomen in hen en ging
na of ze hen bedrukten. Geen van allen hield er eenige rekening mee. Ik woog scherp
af gelijk met een apothekersweegschaal onder glas, in niemand kon ik mijn
gevoeligheid voor een droom vinden.
Ik ging toen veel door de stad wandelen. Ik zag hare ruw-
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heid, blijdschap, zelfzucht, armoede. Soms hechtte ik mij aan een fijn mensch, een
vrouwke, een bediende, een heer met iets ingetogens. Geboeid vroeg ik mij af of
mijn droomen hen zouden verwonden. Nu en dan antwoordde ik met blijde
overtuiging, volgde ze met genegenheid, onweerstaanbaar tot die zusterzielen
aangetrokken, vol heimwee naar hun confidentie. Contact bracht het niet, daar ben
ik de man niet voor, en spoedig kwam de teleurstelling. Die aan mijn zwakheid
konden lijden vond ik na het eerste enthousiasme of decadent, of ziekelijk, of zoeterig,
of adenoïdachtig en ik wendde mij met sympathie en afgunst naar de losse levers,
den fietser met kersrooden kop, den voerman die djakt om den slagersknecht te
groeten, den facteur die pinkt naar iedereen, den telegramdrager die treiterend van
de rijdende tram springt en er op straat nog een neus naar zet, den forschen meneer
die een pak dagbladen gekocht heeft om er in zijn directie-kantoor achter te tronen
in al zijn macht.
Op een Zondag ging Marie met de kinderen naar vrienden op een buitengoed
bereikbaar met de tram. Ik had een namiddag voor mij alleen. Ik nam mijn
aandeel-bankrekening- en pockcheckboekje, telde met snelle, rudimentaire
zakelijkheid mijn bezit bij elkaar, trad met bezittersstap in het salon, deed op het oog
een vluchtige schatting van huis, meubelen, schilderijen, tapijten, zilverwerk en
kristal en met een bij mij uiterst zeldzame voldaanheid nam ik de flesch cognac, wat
ik nooit doe, en een havana in een aluminium kokertje, een van vijf en twintig die
ik zes jaar geleden cadeau gekregen had en waarvan er nog altijd zeven overbleven.
Ik zette mij in een club, een heele meneer. Droomen, allons donc, daar bougeeren
wij niet voor.
Er werd gebeld. Ik ging maar openen, royaal gezind. Het was een lange, magere,
sjofele heer met lange grijze haren en een grooten artistenhoed. Mijn vrouw had mij
hem eens aangewezen: ‘En dat is een bedelaar!’ Hij stapte elegant en resoluut binnen
als in een eigen huis waar aan elke deur een lakei stond om ze voor hem open en
achter hem weer toe te doen. ‘Wel, vriend?’ vroeg ik om hem te beduiden dat hij in
de gang al ver genoeg was en het aan mij lag te beslissen of ik hem verder binnen
zou laten. Hij keerde zich waardig verwonderd naar mij om. ‘Vriend?’ vroeg hij en
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bekeek mij met rustig benieuwden blik. ‘Enfin, meneer dan’, zei ik, het was immers
een bedelaar. Hij glimlachte zeer eventjes meewarig alsof ik de eene onbeleefdheid
op de andere stapelde. ‘Wat wenscht U?’ vroeg ik kort om baas te blijven. Nu keek
hij zeer eventjes naar den grond om te beteekenen dat hij ook déze grofheid niet
gehoord had en dan vroeg hij uiterst beleefd en toch uit de hoogte: ‘Kan ik U even
spreken?’. ‘Zeker, ik ben wel aan het werk, maar dat hindert niet.’
Ik liet hem in het salon, hij nam tegenover mij plaats met de waardige correctheid
van een man uit de hooge wereld, de bezitter van daareven, voelde zich een boerke
met wat centen. Hij begon het gesprek met de oppervlakkige vaststelling dat ik des
Zondags werkte, maar ja, zeide hij ter verklaring, U hebt veel kinderen, niet waar.
Ik wedervoer dat het heelemaal dààrom niet was, dat werken mijn aangenaamste
tijdverdrijf was en een Zondagnamiddag van huiswacht daarvoor iets onvergelijkelijks.
Hij aanhoorde dat aandachtig zonder repliek en informeerde verder naar mijn werk,
mijn relaties, mijn afkomst, mijn studies, mijn leeftijd, mijn vrouw, mijn kinderen.
Ik kon hem innerlijk geen verwijt maken: hij was noch onbescheiden, noch
neerbuigend, maar het begon mij van langsom meer te intrigeeren wat hij eigenlijk
kwam doen en zijn civiliteit, zijn kunst voor converseeren, waarin ik hulpeloos ben,
ontwapenden mij zoo totaal dat ik geen andere wending wist te geven aan het gesprek
en hem zeker niet op den man af vragen met welk doel hij mij dit bezoek bracht. Wel
fixeerde ik soms eens nijdig de uitgerafelde randen van zijn mouwen en broekspijpen,
zijn meer dan versleten schoenen en in zijn lichtgrijze, wollen gilet, die vier vingeren
te kort was, was een gat gebrand, maar dat hielp er mij tegenover hem niet boven
op. Hij voelde zich met die litteekenen van miserie zoo op zijn gemak alsof het galons
van een uniform waren en soms had ik den indruk dat hij mijn onbeleefd fixeeren
wel opmerkte maar mij die zooveelste boertigheid vergaf. Kleintjes zat ik te wachten
tot hij mij de genade zou bewijzen te zeggen wat hij kwam doen, doch na ongeveer
twintig minuten stond hij op. ‘O, zei ik verbouwereerd, ik had U ten minste een sigaar
kunnen presenteeren.’ Hij weigerde, weer
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met dien glimlach om mijn zooveelste grofheid te incaseeren en verliet mij uiterst
waardig en correct, zonder napraten aan de deur.
Tot mijn vrouw en kinderen terugkwamen, en dat was laat in den avond, kon ik
niets meer doen, niets meer lezen, aan niets meer denken. Ik zat daar gevonnist. Nu
eens werd ik werkelijk bang, dan troostte ik mij dat hij inlichtingen over mij was
komen nemen voor een of andere firma of personaliteit, maar geen uitleg klopte
geheel. ‘Ja, zei Marie, dat is die gek, ik ben blij dat hij gekomen is, dat is interessant
voor jou. Die gaat zoo overal visites maken. Heeft hij geen oud kostuum of zoo iets
gevraagd? Maar het is een echte chic type, vele menschen vragen hem terug te komen.
Niemand weet wie hij is, waar hij woont. Ik heb al hooren zeggen dat hij van echten
ouden adel is.’
Drie dagen later loopt een vriend uit onze buurt binnen.
‘Nù heb ik een eigenaardigen vent gehad, een bedelaar, maar een bedelaar, zeg!
Hij vroeg mij een hoed, een afgedragen ouden hoed en gelooft ge dat ik de verlegene
was? Excuses heb ik gemaakt men kan niet meer. Als ik goed gedurfd had zou ik
hem met Chineesche beleefdheid gesmeekt hebben mij de grove beleediging te
vergeven, dat ik, zijn nietswaardige dienaar, hem een hoed durfde aanbieden en het
was dan nog een heel goede, want mijn twee versletene heb ik hem niet durven geven.
En een interessante vent, zeg, bereisd, ontwikkeld, ik heb vier uren, geen minuut
minder, met hem gepraat. Iets is er misschien aan, een kleinigheid, ik geloof dat hij
gek is. Hij heeft mij beloofd terug te komen, dan laat ik u roepen, want ik zeg rechtuit,
alleen ben ik er maar een kleine jongen tegen.’
Het ontstelde mij, nooit had ik het van zoo dichtbij gezien, dat het verschil tusschen
een normalen en een zieken geest haast niet te onderscheiden is. Die man ging deftig
visites maken. Zeker, hij bedelde, maar dat doen zooveel normale menschen en hij
deed het dan nog met stijl. Vier uren moest men met hem praten om te vermoeden
dat hij mischien gek was. Was ik niet even gek mischien, ik, die van streek was door
het terugkeeren van een droom en de herinnering aan een kindertragedie welke
onvermijdelijk vele in vrome strengheid opgevoeden moeten hebben gekend? Was
mijn
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passie voor oprechtheid normaal, dat geen rust hebben zoo lang ik anders scheen dan
ik was? Zou mijn kwaad gevolatiliseerd zijn als ik het bekend had aan mijn vrouw
of neergeschreven? Niet huichelen, niet liegen is een edele wet, maar waarom
nutteloos iets verkondigen waar niemand om vroeg, waarom mijn vrouw belasten
om zelf ontlast te zijn? Ik nam mij wederom voor alles te vergeten, mijn werk te
doen, te eten en te leven gelijk de sterken.
Van nacht tot nacht, meer dan een week lang, droomde ik nu van het vreemd
bezoek. De karakteristieke kop naderde uit het duister tot dicht bij mijn gelaat en
stelde mij de intiemste vragen, zoo dat ik kon noch durfde antwoorden. Van
verlegenheid kronkelde ik mij in het bed, driemaal heeft Marie er mij wakker voor
gemaakt en nochtans slaap ik gewoonlijk roerloos als een houten beeld. Soms werden
verblindende phares op mij gericht zooals in Amerika op den kidnapper Hauptmann
en van achter die phares stelde de stem van den man kiesche vragen. Hoeveel verdient
ge nu wérkelijk per jaar? Wat kwam die vrouw bij u doen? Kent gij dit meisje? Zij
kent u nochtans zeer goed. Kon niemand u zien terwijl ge het lijk in uw tuintje
begroeft? Ook niet van uit de diamantslijperij? Waarom denkt gij dat? Welke waarde
hecht gij aan het geweten? Hoe komt gij aan dit hotelschrijfpapier? Doe uwe schoenen
en kousen uit. Weet gij zeker dat ge in uw droomen of in dronkenschap niet gesproken
hebt? Geef ons een schets van uw karakter.
Op zekeren nacht herkende ik mijn ondervrager niet. Hij was ovaal van gezicht,
kaal geschoren, gerimpeld als een oude boer en hij had grijsgroene oogen, helder en
diep als het water van de Bodensee en van een magische kracht. Weer stelde hij mij
vragen, maar onsamenhangender dan tevoren. Ik moest bijvoorbeeld uit het hoofd
een moeilijke vermenigvuldiging maken, onmiddellijk daarna zeggen wie François
Beschenel was, een naam dien ik nooit of nooit had gehoord, in welke eeuw Joost
van Gent zijn avondmaal schilderde en hoe snel ik meende dat het licht was, zoo
ongeveer. Opeens zag ik dat anderen het gesprek bijwoonden, zelf ook vragen stelden
en snelle blikken en gefluisterde woorden wisselden over mijn antwoorden. Daardoor
werd de proef nog moeilijker gemaakt, want ik zag dat ik minder voldeed wanneer
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ik een vraag beantwoordde zonder hém aan te kijken die ze gesteld had. Het niet
dadelijk ontdekken van den ondervrager werd namelijk opgevat als een traagheid
van den geest, zwakheid van zintuigen of gemis aan veerkracht der reflexspieren.
Daarop begon dan ook de gerimpelde boer met de Raspoutin-oogen, terwijl mij steeds
sneller nog meer uiteenloopende vragen werden gesteld, erwten naar mij te knippen
en ik moest die opvangen. Die welke ik miste, vielen en tikten verscheidene malen
op een wit rond marmeren caféterrastafeltje en alhoewel ik bliksemsnel en intens
over de vragen moest nadenken, vroeg hij kalm fluisterend dicht bij mijn oogen hoe
dikwijls die erwt had getikt en de vorige. Een chronometer achter mij duidde aan
hoe lang mijn antwoorden uitbleven. De boer stond op. Hij droeg een
verbleekt-groenen jas van dik geribd fluweel gelijk de werklieden en iemand achter
mij zeide: ‘Dat is nu Hitler’. Inderdaad, ik herkende niet alleen hém, maar ook Goering
en Goebbels, Rosenberg en Baldur von Schirach. De anderen kon ik niet thuiswijzen,
zoodat ik dacht dat het hun detectieven waren, naar wien zij eens zouden pinken
zoodra ik veroordeeld was en in stilte moest ausgeschaltet werden. Ik schrok zoo
geweldig dat ik mij omkeerde naar de stem die achter mij gesproken had en door
deze bruuske, in de ondervraging voorziene beweging, werden langs voor al mijn
kleeren wagewijd geopend. Ik stond naakt, zonder dat ik voelde hoe, werden mijn
handen op mijn rug vastgehouden, ik kon mij niet bedekken. De nazibonzen, die met
hun rug naar mij nonchalant stonden te praten, wendden onverschillig alleen het
hoofd om en bekeken onderzoekend mijn lichaam. Waarna mijn vader uit hun rij
trad, mij zwijgend aandachtig bekeek en zich met een meewarigen, verwijtenden
blik zwijgend verwijderde. Deze blik van mijn overleden vader zal mij tot mijn
laatsten snik levendiger bijblijven dan één woord, oogslag of gebaar tijdens zijn
leven.
Opeens zat ik toen met den boeren-Hitler en zijn nazi's in een prachtigen bergtrein.
Wij reden met fantastische snelheid totaal geluidloos, schokloos. Ommedom prachtige
breede coupéramen en een wonderbaar vreedzaam blauw berglandschap in
fijn-vernevelde morgenzon. Ik begreep niets van deze idyllische reis: het gezelschap
bekommerde zich niet
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om mij, het praatte rustig en gezellig over koetjes en kalfjes. Ik zat met het gezicht
naar voren. Plots zag ik dat de prachtige, in de zon schitterende spoorlijnen eindigden
op een hooge rots, die abrupt in zee viel. Die zee, vijfhonderd meter loodrecht naar
beneden, kon ik in de verte goed zien: het was de glad blinkende middellandsche
zee. Koud van ontzetting sprong ik op. Het kwam aan op enkele seconden. De heeren
interesseerden zich aan mijn angst niet. Alleen Baldur von Schirach sloeg schijnbaar
achteloos uit een hoek van zijn oogen mijn reacties gade. Ik begreep in een flits dat
niemand mij mocht zeggen hoe deze machinerie werkte, hoe ik den vliegenden trein
nog bijtijds kon doen stoppen. Het is mij dan toch gelukt. Door op een knopje te
drukken dat naast elke zitplaats was aangebracht. Elk van die kerels had dus het
ongeluk kunnen voorkomen, daarom waren zij zoo volmaakt impassibel gebleven.
Ik had de laatste proef doorstaan in een examen dat zij gewoon waren af te nemen
bij wijze van week-end-ontspanning. Maar nauwelijks had ik den spooktrein op het
allerlaatste millimetertje rail doen stoppen, of ik ontwaakte zoo op, zoo ontdaan dat
ik uit den trein op de schaapsvacht vóór mijn bed sprong en in pyjama door de kamer
begon te wandelen. ‘Wat is er nu weer?’ vroeg Marie verschrikt. ‘Mijn hart stond
stil, zei ik, 't was tijd dat ik er uit was.’ Inderdaad, het wandelen verkwikte mij alsof
het mijn stilgevallen bloed weer deed vloeien. Ik opende het venster van de badkamer,
hield er een diepe ademhalingsoefening, ging weer te bed en sliep doodmoe een gat
in den dag.
Meer dan een maand lang had ik elken dag op wandeling en thuis uitgekeken naar
den vreemden bezoeker die zulken indruk op mij gemaakt had en zich in mijn droomen
met mijn geheim gemoeid, toen op een Zaterdagnamiddag mijn vriend binnenwipte.
‘Luister, mijn kar staat voor uw deur en onze gentleman zit er in. Nu zullen we 't
weten. Potverdekke, die vent drong mij een minderwaardigheidscomplex op en dàt
niet, hoor! Ik heb hem gezegd dat gij 's Zaterdags buiten nogal eens een aquarel gaat
maken en hij wilde wel meegaan. Neem uw gerief en we zijn weg. Als het noodig
is en de omstandigheden leenen er zich toe, maken we hem gewoon zat, dat is het
mij waard.’
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Marie had graag meegegaan, maar de vrouw van mijn vriend kon niet en zij vreesde
dus ‘met dien bedelaar alleen te zitten’. Jammer dat zij er niet bij geweest is, zij had
hem op zijn gemak kunnen zetten. Wij reden naar Bouwel, stapten af in Hotel
Maryland, dronken er een filter, aten twee gebakjes en zochten toen in het
dennenboschje aan den overkant van de asfaltbaan een open plek. Daar schilderde
ik een donkere dennenomlijsting waarin wij vóór ons een gele wei en daarachter een
huizeken met een bakoven en een notelaar zagen. Maar van het gesprek waarop wij
zoo gespitst waren kwam niets terecht. De man moet gevoeld hebben dat wij iets
voor hadden en ons niet vertrouwd. Hij vroeg zich zeker af wat onze belangstelling
beteekende, hij was aan weigeringen en gereserveerdheid gewoon. Wij sloegen een
lossen week-end-toon aan, eerst om ons te vrijwaren tegen onze verlegenheid van
het eerste bezoek, daarna om hem op zijn gemak te zetten. Hij heeft misschien gedacht
dat wij hem een beetje voor den aap wilden houden, of zooals ik den eersten keer
geïntrigeerd gewacht tot hij de reden van onze uitnoodiging kende. Hij kwam in elk
geval niet los. De causeur droeg letterlijk niets tot het gesprek bij. Korte, beleefde
antwoorden, ja en neen, geen eigen belangstelling.
‘Hadden wij toch maar onze vrouwen meegebracht, zeide mijn vriend terwijl de
andere zijn overjas in den auto ging halen, die zouden hem wel ontdooid hebben, het
schijnt dat hij voor dames zoo charmant is.’
Mijn aquarel werd niets, we kregen kou en gingen in Maryland een cognac drinken
die aanbevelenswaard is. Van mismoed om den mislukten uitstap dronken we er drie.
Toen zei onze vreemde gast spontaan, het eerste dat hij spontaan zei, en hij begon
in fraai Fransch en ging voort in plat Antwerpsch: ‘Nous vivons au moment où je
vous parle dans la civilisation chrétienne. Tout revient à savoir of de mengsch wel
goed is voor zijn eigen zelven.’ Hij wachtte een poos in onze ademlooze stilte, zijn
oogen vestigden zich met goedige warmte in de mijne en hij sprak vaderlijk tot mij
alleen: ‘Zij goed voor uw eigen zelf.’ Mijn vriend pinkte me toe: hij komt los. Ik
bestelde twee cognacs, mijn vriend als chauffeur mocht niet meer drinken. Het woord
en de blik van dien man was dwars door mijn hart gegaan. Ik werd
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warm en week. Ik moest mij bedwingen om niet te schreien en te bekennen hoe
meedoogenloos ik mezelven plaagde sinds maanden en maanden, om een droom,
om een jeugd-conflict en toch niet geheel dààrom, ook om een innerlijke onttakeling,
een afbraak van mijn zelfbewustheid, mijn zelfrespect. Ik durfde echter niets zeggen
of uitlokken, uit vrees zijn argwaan herop te wekken. Wij zwegen, ik wachtte
gespannen, hunkerend, hongerig. Tweemaal, na lange poozen, herhaalde de man dat
de mensch goed moet zijn voor zichzelven. ‘Ja, dat is een goede raad’ zei mijn vriend
eindelijk om iets en toch niets te zeggen en hem weer aan 't spreken te krijgen. Alleen
met de oogen vroeg hij mij of we niet méér succes zouden heben met nóg een cognac.
Hij twijfelde er aan, ik ook, maar ten slotte waagden we het er op. De man dronk
hem in één teug leeg, slecht teeken, hij controleerde zich niet meer. Zijn oogen die
al wazig geworden waren, braken nu, hij verzonk in stompzinnigheid en sprak
heelemaal niet meer. Wij hebben hem gauw naar huis gebracht, voor hem gescheld.
Niemand kwam open doen. Eindelijk haalde hij zijn sleutel te voorschijn, ging binnen
zonder afscheid te nemen en sloot de deur voor onzen neus.
Wij hebben hem nog wel eens in de straat gezien, maar hij interesseerde zich niet
meer voor ons. Wij ons niet meer voor hem. Een goed jaar later is hij voorgoed
verdwenen. Ik bleef alleen met mijn droom die terugkeerde op afstanden van maanden,
maar mij niet meer zoo folterde. Hij legde een lichte gedruktheid op mijn leven, een
ontevredenheid met mijzelven die dikwijls een andere oorzaak scheen te hebben,
een donkere vlek. Gedurig dacht ik aan den raad van den vreemden sinjeur en bracht
hem in praktijk.
Sinds jaren had ik mijn geest van superstities gezuiverd, mijn geweten van angsten
en mij in het leven met Marie gewend aan de openheid van een kind tegenover allen.
Nooit, nergens, had ik iets te verbergen, tegenover niemand gebruikte ik list of
diplomatie, bij jong en oud, machtig en gering, arm en rijk, vriend en vijand zei ik
in vranke onschuld exact mijn meening. Dat was mijn geluk geweest, mijn trots.
Daar was een droom tusschen gekomen, niets dan een droom, maar hij had een
geheim gesticht tusschen Marie en mij, een scherm tusschen mij en de menschen,
een worm-
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stekigheid in mijn hart. In den spiegel zag ik mij elken morgen veel ouder geworden.
Zakken vormden zich onder mijn oogen, diepe rimpels er rond. Een meisje dat ik in
tien jaar niet gezien had en dat precies dezelfde gebleven was, herkende mij niet
meer. Een kameraad waarmee ik vóór vijftien jaar dagelijks was omgegaan, keek
mij aarzelend wel drie minuten aan alvorens mij blij te begroeten. Eens had hij zich
even afgewend, denkend dat ik het niet was. Van toen af zag ik in aller oogen hoe
mijn verval hen trof. Weemoedig verlangde ik naar eenzaamheid. Daar maakte ik
mij onverschillig over mijn uitzicht, mijn beste tijd was voorbij, ik besloot niet meer
te klagen, me niet meer te kwellen, mijn klein leed te dragen als een man.
De verteedering in aanwezigheid van mijn vriend den rechter keerde regelmatig
terug zonder droomverband. Op zekeren dag kwam mij dit niet meer als een zwakheid
voor. Dit is nu vriendschap, fluisterde ik ontroerd, het andere was een mannelijk
verbond voor het practisch leven. Ik had nooit iemand noodig gehad en dikwijls tot
ergernis van Marie gezegd dat ik vriendschap hoog stelde, maar voor mijzelven kon
missen. Ongemerkt was ik een genegenheid behoevend man geworden, die zijn
vroegere koelheid betreurde en een teedere vreugde vond in het bewijzen van schuwe
attenties waarin het hart zich verraadt.
Ik werd murw. Mijn principieele starheid, mijn trots van onomkoopbaar man, de
waarde van mijn werk en wat ik maatschappelijk bereikt had, het ontvlood mij als
water tusschen vingeren. De fouten van anderen verminderden, hun hoedanigheden
vergrootten, ik werd een doodgewoon mensch. Vaak vocht ik tegen deze devaluaties.
Met illusies had ik iets tot stand gebracht, ik had ze noodig om te blijven doorwerken.
Het was even vergeefs als den wind tegenhouden. Niet willen oud worden, dacht ik,
maar het kwam mij voor als een kinderachtige snoeverij. Ik was dezelfde niet meer
voor mijn vrouw, wie ik iets verborg, noch voor de menschen die ik observeerde,
vol angst dat zij mijn vermolming in de gaten kregen en woedend als zij mij niet
meer de hooge achting toedroegen die ik hun in mijn vroegere zelfzekerheid had
willen inprenten.
Op zekeren morgen vroeg ik mij bij het opstaan af of ik
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niet gedroomd had dat de uitspraak in het proces van mijn moordzaak gevallen was.
Ik kon er mij niets bepaalds van herinneren, maar vrijgesproken was ik: een stille,
vage, eigenaardige vreugde van onthevenheid vergezelde mij dagen lang. Zij sneeuwde
over de devaluatiegedachten die mij zoo lang hadden omgewoeld en uitgehold en
bedekten ze met zachte reinheid. Wat er mij in verontrust had kwam mij gewóón
voor als de zelfkennis waarin ik steeds getracht had te vorderen, de behoefte aan
rechtschapenheid die mij beheerscht had en geleid. Ik vond het natuurlijk dat de
ijdelheid zich verzet had tegen de bekentenis van intieme zwakheid, inderdaad weinig
vleiend, maar inhaerent aan ons vleesch. Ik was zeer verbaasd.
In blijdschap liep ik de straat op, iedereen open aankijkend. De facteur pinkte mij
toe. Een vriendin van mijn vrouw trad opgedirkt buiten, juist toen ik haar deur
voorbijging. ‘Ik ga mee, zei ze, al zoo vroeg aan 't zingen’. ‘Ja, ik ben van nacht
vrijgesproken voor een moord die ik tien jaar geleden begaan heb’. ‘Ah, proficiat,
zei ze, ik word al tien jaar beschuldigd van iets dat ik niet gedaan heb, nu dit en dan
dat, en ik kan nooit mijn onschuld bewijzen. Ja, ik heb al dikwijls gezegd dat ik geen
enkel proces meer volg in de krant, maar zoo gauw er dan weer een is kan ik het niet
laten.’ We spraken over haar droomen. Wat belet mij, dacht ik, haar hier op het
trottoir de mijne te vertellen, zij zou dat vanzelf begrijpen, er mogen ook anderen
bij zijn. Ik deed het echter niet: zij nam de tram, ik ging kranten koopen. Vóór de
deur van het krantenwinkeltje stond de wagen van den Reinigingsdienst stil, de vier
stadswerklieden die er bij hoorden stonden hun voormiddagboterham te eten en lazen
ondertusschen de uitgehangen dagbladen. Ik las met hen mee en vroeg mij af of die
ruwe klanten mij zouden begrijpen indien ik hun in het café aan den overkant een
pint bier met een sigaar aanbood en hun mijn verhaal deed. Ik koos de kloeke
woorden, concreet en volksch, waarmee ik hun mijn zelftwijfel aannemelijk moest
maken en stond letterlijk paf: in gezonde volkswoorden was mijn gemoedsziekte
geen flauwschijterij, maar iets gewoonmenschelijks, iets echts, dat zij ook kenden
maar niet konden uitspreken. Bij het heengaan zouden zij onder elkaar zeggen: ‘Die
heeft
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gotver nogal een blad, hé, die kan het gezegd krijgen. Hewel, hij heeft gelijk, 'ne
mensch is zoo’. Nooit heb ik mij zoo ‘volksverbonden’ gevoeld als toen ik daar met
mijn diepste individualisme zwijgend tusschen vier reinigingsdienstmannen stond.
Toen had ik gemeenschap met den mensch.
Ik nam mij voor nu eerst en vooral mijn vrouw in vertrouwen te nemen en haar
alleen, om een nieuw, nog inniger leven te beginnen, maar nooit kwam het er van.
Ik kon niet beginnen, het klonk te belijdenis-achtig, te sensationeel, much ado about
nothing.
Een der volgende nachten lag ik spiernaakt onder vier formidabele booglampen.
Een bevriend hoogleeraar van Gent sprak over mij tot studenten die in
omhoogloopende boxen zaten. Hij verklaarde mijn geval wetenschappelijk alsof het
niet ingewikkelder was dan mazelen of dikoor en van overouds bekend. De twee
voortreffelijke tooneelspelers Oscar De Gruyter en Staf Bruggen voerden mijne
moord herop. Daarna gaf de hoogleeraar een ontleding van mijn gestel en karakter.
In het verblindend licht klonk zijn stem als kristal. Alles was mij duidelijk, ik had
maar één verlangen: alles letterlijk onthouden om het thuis te kunnen opschrijven.
Doch hoe ik mij ook ingespannen heb, hoe absoluut zeker ik ook was alles kommavast
te bezitten, bij het ontwaken kende ik slechts twee zinnen meer: ‘Deze man kan niet
gelukkig zijn omdat hij zichzelf niet liefheeft’ en het slot: ‘Deze man leeft in een
koude. Hij heeft niet lief, wordt niet bemind en daarom kan niets hem schelen.’ Het
vreemdste van al is dat deze zinnen betichtend klinken en toch was heel de les een
schitterende rechtvaardiging van de vrijspraak. Want er is een formidabel natiepaard
binnengekomen, ik heb het naakt bestegen en ben weggereden te midden van een
eerbiedige, sympathieke stilte.
Dat is twee maanden geleden. Sedertdien leef ik vrijgesproken met mijn devaluatie
verzoend, maar het is er nog altijd niet van gekomen dit uit te spreken. Dezen morgen
steeg de eerste zon van deze Lente statig in een smetteloozen hemel. Ik heb het raam
geopend, mijn zetel in de zon gezet. Gelijk een vrucht rustig en rijp in het netje glijdt
dat wij als kinderen soms onder den tak hingen, zoo heb ik dit in éénen zoeten gulp
geschreven en mij gezuiverd, o vrouwke,
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o menschen en wereld, in uw aanschijn. Geboren ben ik in het teeken van het vuur
en brand wat sneller dan een ander op tot een handvol asschen, dat is alles. Dezelfde
brandstof en dezelfde assche, maar de brand, God zij dank, geen vlamloos rookende
inwendige verrotting. Neen, de zuiverende heldere steekvlam.
Sedert mijn vrijspraak droom ik het volgende en verklaar het zoo zonder moeite of
twijfel als de droomuitleggers van de Pharaonen.
Ik lig op de aarde in slaap gevallen in een stoppelveld en er beweegt iets onder
mij. Ik licht mij een weinig op en links ontsnapt een meisje, rechts een jongen. Ze
zien beschaamd rood, lachen verlegen en loopen tesamen weg. Zij hebben hier bij
elkaar gelegen na een toevallige ontmoeting, wanneer weet ik niet, misschien in een
vorige eeuw.
Ik slaap rustig voort tot onder mij weer iets beweegt, alsof ik juist op een vossenhol
lig, waarvan de dieren naar buiten willen. Ditmaal is het een dief. Hij heeft hier ooit
een aarden kruik vol goudstukken, bij een rijken boer gestolen, verstopt, en loopt er
mee weg.
Ik slaap voort, maar niet lang. Wederom moet ik mij oprichten voor krachtig zich
omhoogwringende lijven. Het zijn twee pootige kerels, ik zie ze en ze zijn weg. De
een heeft den ander daar wat verder op den veldweg aangerand en hier op deze plaats
gewurgd.
Nog altijd begrijp ik niet wat mijn droom beteekent, gerust als God in Frankrijk
slaap ik voort. Nu beweegt zich iets zachts, dat wroet en wringt, maar niet weg kan.
Ik verleg me en lig er op, verleg me weer en lig er nog op. Ik tast onder me en heb
een zijig nat en zacht kinderbeentje vast. Een flinke jonge vrouw neemt het wicht
zonder een woord van mij aan, zij heeft het hier ook stiekem op de wereld gebracht.
Ik staar ze verteederd aan en in een schielijk licht zie ik dat dit een droom is met een
diepe beteekenis, een wereldbeschouwing in beelden, een voortzetting van
daggedachten gelijk men 's nachts een moeilijk huiswerkvraagstuk oplost. Ik vlei
me zalig neder op de aarde, maar ben te moe om mijn vondst te ontleden en slaap
weer in.
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Niet zoo vast meer, want ik word wakker als mijn vrouw terug in het bed komt en
zegt dat zij is gaan zien of de kachel wel dicht was gezet voor den nacht. Spoedig
daarna voel ik weer de beweging onder mij. Nu weet ik daarvan, nu verwondert het
mij niet meer dat het vele lichamen zijn. Mannen, vrouwen, kinderen. Ik licht me
gewoon op om ze onder mij uit te laten alsof dat vanzelf spreekt. Hun huis heeft hier
op deze plaats gestaan, ik herinner me goed de leemen hut à la Jacob Smits, daarna
het steenen huis met blaffeturen. Zij hebben hier geslapen, gebaard, beesten gevoed,
gekookt, gewoond, ziek gelegen, gestorven. Ik kijk niet, alles is gewoon, zij gaan
hun gang, één second vrede, één second ruzie, één second angst, één second feest.
Ik slaap, zij leven, al de gezinnen die hier ooit de eeuwen door hebben gewoond door
elkaar. Ik ben een van hen die toevallig zijn dutje doet en zich in het geroezel slechts
nu en dan moet oplichten en verleggen.
Daar komen dan de legers op paarden. Ik hoor in den grond het getrappel dof en
ver naderbij komen. Rondom op het stoppelveld beginnen zij te vechten, alle
mogelijke historische veldtochten zoo maar door elkaar. De dooden die zij er begraven
hebben woelen onder mij en ontsnappen telkens wanneer ik mij oplicht. De
achtergelaten korenaren die ik streel, de blauwe korenbloemen en de madeliefjes
bloeien van hun menschelijke stoffen.
Mijn slaap wordt altijd lichter, mijn droom vager, maar altijd duidelijker wordt
zijn beteekenis. Ik lig op de aarde te midden van de menschheid, niet en in niets te
onderscheiden in menschenhoozen zooals geschilderd door Rubens en Michel-Angelo.
Al wat ik aanraak is mensch uit alle eeuwen, vrouw of man, moordenaar of minnaar,
boosdoener of heilige, het is alles één bezield vleesch zonder schaamte, schande of
geheim, alles eerbiedwaardig, krachtig geheimvol leven. Wijd ga ik open van het
geluk naamloos één te zijn met dit aardsch heelal. Iemand vraagt mij wat ik dan ben.
Van de inspanning daarop te antwoorden, want ik weet het waarachtig niet, word ik
wakker en zeg: Teekenaar, ik teeken menschen.
Ik lig fijn wakker lekker te soezen in mijn bed, teekenaar zijn is iets eenigs. Maar
opeens herinner ik mij dat de
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critici geschreven hebben als zou ik maar dit zijn en niet dat, zus en niet zoo, voor
dezen en niet voor genen, voor die jaren en geen ander.
Loopt allemaal naar den duivel, ik spring fluitend in mijn broek en val aan 't werk.
GERARD WALSCHAP.
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Kronieken
Fragment uit ‘Kleine studie naar aanleiding van Jan Frans Willems'
honderdste sterfdag’(*)
Hertoetst karakterbeeld van Jan Frans Willems
1946 was een Jan Frans Willemsjaar: een eeuw geleden ging de 53-jarige
levenwekker, alleszins te vroeg, heen. Naar de aard van zijn gestel ondermijnd, zodat
met een vrij plots verscheiden sedert enkele tijd rekening moest gehouden worden,
hebben ook de levensomstandigheden en -tormenten om hem heen zijn natuurlijke
weerstand helpen fnuiken, gezwegen dan nog van het persoonlijke leed, dat hem in
de dood van vele van zijn kinderen getroffen heeft in ogenblikken, als zelfs heel
sterke lieden, met een even moedige, daarom niet altijd enthousiaste, vrouw, over
hun volle krachten dienen te beschikken om op het leven te kunnen zegevieren, opdat
het hun een lange levensavond toemeten zou.
Jan Frans Willems is bezocht geworden, besprongen uit vele hoeken tegelijk en
maken zulke spanningen het leven rijk, voorbeeldig, ook hoogst eerbiedwaardig, er
mag bij het herdenken van het sterfjaar wel één minuut, en ook een volle

(*) Zie ook: ‘Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore’ (1946), Genesis van het Petitionnement
van 1840-41.
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minuut, gewijd worden aan de mens tout court, die het al onderstond, slechts
gedeeltelijk gewild, want heel wat van de opspraak om Willems en zijn lijden, vond
zijn oorsprong in onwil, onvriendelijkheid, opzettelijkheid, wanbegrip,
vooringenomenheid: de kwaadste, ergerlijkste en onverzoenlijkste vijanden, die
iemand treffen kan in dit éne leven.
De beweegredenen van de belagers - want zo mogen zij worden genoemd - worden
zeer duidelijk verraden door een welsprekend en ook, naar de eis, grof grafschrift:
Ci gît un grand flandrin
Qui ne parla jamais ni français, ni latin.
Ce grand défenseur d'andouilles
Rimait à tire-larigot
Sur les rives de l'Escaut
Pour amuser les grenouilles.

Wij begrijpen het onmiddellijk: langs Willems om wordt het hele Vlamingschap
beledigd. Het epitaphium illustreert ook volkomen de tijdsatmosfeer. Wij kunnen
het aldus uitdrukken: had Willems, van 1818 af, niet moeten onderstaan, wat hij te
verduren heeft gekregen, er zou, enkel steunende op zijn geleerden-leven, dat tóch
zou zijn opengebloeid, een bewijs op te bouwen geweest zijn voor een heel ander,
cultureel-voller beeld van de vaderlandse geschiedenis, dan wat wij nu moeten
aanvaarden door de feiten. Inderdaad, elementen buiten hem, zo toestanden als
personen, hebben Willems gedwongen te worden, wat hij in normaler, volksgezonder
voorwaarden, niet had hoeven te zijn. Dat alleen reeds is een eretitel, waarbij het niet
eens nodig is hem als een slachtoffer te beschouwen. Een gevoel van medelijden zou
hij zelf afgewezen hebben, vermits hij steeds zou gewezen hebben op zijn eigen
vooraf bepaalde wilsdaad; vermits hij zich had kunnen onttrekken, als zovelen, aan
wat zijn geweten hem dwong te doen.
Tot nog toe moeten wij het voor de kennis van het leven van de man, die dan toch
zijn tijd beheerste, stellen, met een paar kleine, soms vlijtig nageschreven biografies
en een paar onvolledige bundels brieven. Het moderne onderzoeksapparaat, waarbij
de archivalia betrokken worden, is zijn
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figuur en gestalte nog niet naar behoren aangelegd geworden. Vermoedelijk heeft
zijn niet omstreden meesterschap in diverse domeinen daaraan schuld. Ook de
ontoegankelijkheid van het materiaal, alsmede de verspreiding. Gedeeltelijk zelfs de
onkunde en het niet vertrouwd zijn met de werkelijke atmosfeer, met de bijfiguren,
enz. Om eerlijk te zijn: ook wat onverschilligheid en niet in het minst het apriorisme
van de verguizing of bewieroking, slechte raadgevers over het algemeen om een ziel
te benaderen in haar eventuele complexiteit.
Er is nochtans van het hele gegeven Willems iets goeds, iets boeiends te maken,
want deze theoreticus en practicus van de strijd, voor een hopeloze zaak naar het
scheen, deze zoeker naar wegen in het land der duisternis en deze roeier tegen de tij
in, levert een aantal problemen op - ook karakterproblemen - die wat al te licht voorbij
worden gegaan, omdat men zich houdt aan enkele data, verworvenheden van het
geheugen, van het succes of van de tegenspoed. Werd bv. ooit gedacht aan het
kenschetsen van de verstandelijke twijfel in het hart van de rijkbegaafde, door
beredenering zeer geconditionneerde figuur?
Het is toch allergekst hem uit te tekenen als de man, die schrijdt van
verwezenlijking op verwezenlijking, als zou hem de daad dan niets kosten, achteloos
spel van een spontane gedachte, een opwelling. Het offer de prijs van een bevlieging?
Niets minder dan dit bij Jan Frans Willems! Hij is ongetwijfeld een eerlijk, overtuigd
man, maar tevens een zakelijk en nuchter idealist. Zeer voorzichtig als het moet,
beheerst en bedachtzaam. Doortastend te gepasten tijde, welke inzet zijn dood
betekende. ‘Ik heb mij gemoveerd’, zei hij tot de vrienden, die hem thuisbrachten
na de opwindende discussie met de Gentse stevedaren. Doch de romantici moeten
hem afschrijven van hun lijstje van dwepers, al was zijn hart zo overvol van oude
volksmelodieën, die hij ook heerlijk zong. Het burgerlijk fatsoen, geteeld in de kalmte
van het familieleven en het boekenvertrek, omspint de man en als wij hem in de
Octoberdagen van 1830 op het Antwerpse Sint Niklaaspleintje aantreffen,
plichtsgetrouw met het geweer aan de voet om uit te rukken tegen de muiters, dan
is het om het gevestigd gezag, zij het onhandig, bij te
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staan, niet enkel omdat hij Orangist is en zijn hele hoop gesteld had in de Regering
van Koning Willem, maar omdat elke woelmakerij hem afstiet ‘Ordnung soll sein’,
en hij is toch ook een anti-de Lamennais! Nog vóór de Paus zich had uitgesproken
beweerde Willems van de priester-rebel: ‘qu'il s'est pourvoyé hors des voies de Dieu’.
Wij kunnen het niet meer vernemen, maar het ware wel de moeite waard geweest,
te weten hoe Willems gedacht zou hebben over een Jonker Jan van der Noot, die met
de oproervaan over de Meir trok om, in de XVIe eeuw het Stadhuis te zwaard te
bezetten, al bleef ons dan niet onbekend, dat Willems de Spaanse tijd beschouwde
als een nadeel voor de geestelijke ontwikkeling. Van een contact met de
negentiendeeuwse doorzetter en man-van-de-daad Jakob Kats weten wij toch ook
niet veel af...
Willems is inderdaad een burger, die de politiek op het grote salonplan voert, en
die men, met inachtneming van al de voorwaarden van de etiquette, keurig
afgeborsteld, uiterst voornaam en aandachtig, zal zien wandelen in de Harmonie,
aan de zijde van Koning Willem. Ook dan echter als hij weet, dat het misloopt met
de houders van de macht. Uit die tijd stammen die felle, spottende brieven aan S.
van de Wyer en de Stassart, waarin Willems wel graag pocht - als argument zogezegd,
toch met een tikje zelfingenomenheid - met wat eigen Franse verzen.
Als zo'n man zich polemisch tegen een pastor Buelens, een temperament van
formaat, keert, heftig, waar deze speculeert op de onwetendheid van een haast
analfabete dolende massa om elke beweging of beleving, die aanstuurt op ‘more
brains’ - zo is het precies! - in de kiem te smoren, dan stelt Willems - een karakter
tegenover het temperament - zijn verweer met weerzin op, om wille van de plicht
van hogere orde, omdat zijn verstand het gebiedt en logica zijn houding ingeeft. In
die mate is hij kind van een soort van rationalisme van de achttiende eeuw, dat niet
beseffen kan, waarom de aangelegenheden der cultuur onder de druk van
gemoedssubtiliteiten en -argumenten van hun wezenskern zouden vervreemd dienen
te worden. Aldus ligt Willems' figuur in de onmiddellijke verlenging van Verloo,
sluit zij aan op de macht van autodidacten van de achttiende eeuw, die de Theresiaanse
Academie overstroomden met hun deels
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rijpe, deels onrijpe verhandelingen. Alleen Willems specialiseert reeds als een
vakgeleerde.
Jan-Frans Willems is een volkomen verstandstype, dat met wijsheid reageert op
de politieke ‘beurtwisselingen’, aannemelijker, eerlijker in deze dan zijn
vriend-schilder Matthijs van Bree, classicist naar de vorming, maar welk soort van
onvervalst romanticus-avant-la-lettre naar het temperament! Ouder dan Willems,
schuilt in deze een elastische ziel als nooit enig artist, opdrachtzoeker en werker in
duizend jaren bezat. Zou, in moderne termen uitgedrukt, van Bree enig besef hebben
gehad van het elementairste civisme? Willems daarentegen verwerkt de staatspolitiek
in zijn geest. Hij reageert niet op het eerste moment zoals Thys, die, een schietspoel
gelijk, de hoofdsteden van West-Europa aandoet, zich kerend met de zon. Willems
doorschouwt al dat bewegen der ideologieën - en er waren er wat van 1789 tot 1848:
1789, 1795, 1799, 1805, 1818, 1830, 1848 - om ze te toetsen aan zijn eigen zich
gelijkblijvende anti-jacobijnen conceptie, gedrenkt in een ‘Verlichtingsbad’.
Als wij ze voor ons zien oprijzen de dramatis personae van onze culturele
geschiedenis uit de eerste helft van de negentiende eeuw, dan leveren zij, de heren
met hun stijve, al te nauwe, hopeloze kleren, inderdaad een bont spektakel op. Die
bedekt gehouden zielen zien er zoo curieus uit! Maar hun gelaat vertolkt voldoende.
Hun kop, meer toch dan hun kleding, hun eigenste eigen, laat geen vluchten toe. Ook
hun gestalte niet, hun houding. Kijk vader Bergmann aan, accidenteel in het leven
getreden van de zwarte, niet te kleine krullebol. Die Bergmann weet wat hij wil: de
kin zegt het. Die kiest voor Willems te Antwerpen notaris de Puyenaer uit. En
omnipresent leeft daar, als een goeie zeer belangstellende genius, Cornelissen. Volle
vriend van de in burgerschap volgroeide Verdussens. Doorkneed in de geheimen,
die reusachtige epigrammen opwerpen, is hij de aangewezen man om Willems, de
piepjonge laureaat in Napoleontische verheerlijking, met zichtbare voldoening toe
te spreken in de grote vergadering, waar een zaal op 's Keizers naam eerbiedig
rechtveert. Cornelissen begeleidt Willems op àl zijn stappen, ook op de weg, die
Willems niet meer alleen gaan kan. Hij kapselt heel dat leven in. Een klassiek onbe-
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wogen, vaderlijke, maar zo gedegen vriendschap! Zij vindt haar innigheid in de
zoetvloeiende continuïteit om haar zelfs wil. Aandoenlijk in zichzelf, ook als wij er
bij weten, dat de autochtone Cornelissen eens in zijn leven, onder Franse bezetting,
vulgaire liedjeszangers om politieke redenen heeft aangeklaagd. Doch is er dan van
hem ook niet de allereerste zuivere Artevelde-hulde in onze geschiedenis? Alleszins
een heel bijzondere levensgids, in een zelfde grondtoon te zetten als Willems zelf,
met afwijkende tinten in de nuances en niet zo scherp geprofileerd als de pupil.
Van dit wezen uit de Jozefietische tijd is Willems' figuur doordesemd en wanneer
in het leven de problemen rijzen - ga na hoe lankmoedig, bedacht maar daarom niet
minder kordaat Willems zich uit tegenover Jeronimo de Vries, zijn Hollandse vriend,
over de te rechtvaardigen prikkelbaarheid van de nationale gemoederen in 1829 dan is het het zekerst varen die mentaliteitsleutel in het bereik te houden om elke
zaak, waarom het gaat in het rijke bestaan, te begrijpen. Overtuigingen geworteld in
zulkdanig gebouwde en geleide karakters leveren meer op aan winst dan het
heetgebakerdst enthousiasme zonder inhoud.
Wij dienen in de eerste plaats immers ver van ons af te houden elke opzettelijkheid
om in Jan-Frans Willems de held te zien, die op zijn heldhaftigheid speculeert.
Willems was moedig en bereid - het is te bewijzen - doch niet tuk op de glorie van
het offer. Hij verstond de tekenen van de tijd en de mogelijkheden, die hij telkens
inhield. Zoals zich, in hem, twintigjarige, in 1814, onder nationaal opzicht, drie snel
afgelegde etappen voltrekken, een volte face, een werkelijk rijpingsproces van een
adolescent levend onder wereldschokken, waarop Max Rooses, scherpzinnig reeds
de aandacht vestigde, zo zal in Willems' later leven nog wel eens een houding
voorkomen, die de zoeker op verkeerde banen zich moeilijk verklaren kan. De realiteit
had in Willems' oordeel steeds haar rechten.
Lauwe flaminganten o.a. wijzen met vreugde op Willems' gedragingen na 1834;
de heetgebakerde zijn er na aan toe hem, als zij durfden, daarvoor lafheid of althans
halve vaandelvlucht aan te wrijven, vooral na 1834, en zij stellen hem dan in oppositie
tot een Ferdinand Snellaert, zoals Dom.
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Sleeckx in zijn Indrukken en Ervaringen Willems zal verwijten in de Antwerpse
Société pour l'Encouragement des Beaux-Arts rond... 1815 ook Frans te hebben
gesproken.
Maar het hele probleem - het is er inderdaad een - wordt klaar zo de politieke
omstandigheden mee worden aangevoerd en Willems' karakter en levenshouding
gelegenheid krijgen, eerlijk hun wezen te doen gelden. Een man is toch wàt hij is!
En ook maar enkel dit, doch bij Willems dan ook geheel. Hij behoort in de eerste
plaats zijn geslacht toe en niet een daarop volgend. Vergelijkingen met Snellaert zijn
verkeerd. En Sleeckx laten oordelen, van de houding van de jaren 1850 uit, is het
evenzo.
In 1834 immers wordt België, ook door Nederland - dat is voor Willems van
doorslaand belang - als een politieke, onomstootbare realiteit erkend, door protokollen
gewaarborgd. Het militair accoord van Zonhoven van Mei 1833 legt, na de
wapenstilstand van 21 Mei 1833, dan reeds de integriteit van het zich zelfstandig
hetend rijk vast, al heerst nog krijgstoestand tot 1839, voor Limburg en Luxemburg.
De zaken hebben in 1833 hun keer genomen, zodanig zelfs dat Willems de Reiffenberg
op 6 Augustus - na Mei dus! - kan schrijven: ‘je m'attends à être restauré à Anvers
et cet espoir me fait vivre...’ Inderdaad, wapenstilstand en militair accoord over de
vrije Maasvaart, plus het voorkomen van een openlijke rebellie in de vesting van
Maastricht, geven België de gelegenheid het geweer aan de voet te zetten, te
demobiliseren. Alles samen internationale realiteiten, waarop de Belgische Staat als
de winnende partij het eigen leven kan gaan organiseren. Hij kan zich, in
grootmoedigheid, bereid tonen zijn bevechters in genade te ontvangen, te reeduqueren.
Ten opzichte van Willems gaat het politieke verzoeningsinitiatief uit van de vroegere
tegenstander, S. Van de Wyer, ingeleid door een effening van het terrein door Mgr
de Ram en de publicist uit het Brusselse V. Goethals. Zo groot realist en politicus is
Willems dan wel, dat hij, 41 jaar oud, de onontkoombaarheid der dingen aanvaardt.
Hij is geen Don Quichotte! Het helpt hem nu niet meer zich ten dienste te houden
van het Noorden, van Koning Willem, zoals een - haast onbekend gebleven - gesmok-
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kelde brief van 10 Februari 1832 gericht tot Minister van Maenen, het nog zo
nadrukkelijk zei:

Hoogedel Gestrenge Heer,
Ik neem de gelegenheid waer dat de heer Van der Weenen, notaris te Eecloo, eene
petitie aen Uwe Exc. over te maken heeft (die alleszins aanbeveling verdient) om
Uwe Exc. eenige regelen toe te stieren, niet zoozeer om tot hare kennis te brengen,
dat ik, door Van de Weyer Cum iris om mijne gevoelens vervolgd en geruineerd
zijnde, thans mijne residentie in dit ongelukkig oord van Vlaenderen heb, als wel om
Haer, en zoo mogelijk nog een Hooger Persoon, de verzekering aan te bieden, dat
deze mijn gevoelens, wel verre van door de Revolutie veranderd of verzwakt te zijn,
integendeel door dezelve zoodanig versterkt zijn geworden, dat ik, meermalen, niet
zonder gevaar, daarvan, hier en elders, heb professie gedaan, en dat ik eindelijk niet
meer verlang dan om in de gelegenheid mogen geplaetst te worden daervan bewijs
te geven.
Ik wanhoop nu veel minder van onze belgische zaken, dan toen de Prins van Oranje
in zijne proclamatie te Antwerpen ons naer het Congres van Brussel verwees,
proclamatie welke, door den Koning niet tegensproken zijnde, de oorzaak geweest
is, dat ik met veel anderen op mijn post gebleven ben, het laffe gedrag diergenen niet
navolgend, die naar Holland verhuisd zijn om er... den Koning te dienen? Neen,
maer om er getrouw de helft van hun traktement te verteren. Ik wil Zijne Maj. als
belg en niet als hollander dienen, of liever, ik wil een nederlander zijn en blijven.
Vader Willem spreke een woord! en duizenden zullen met mij bereid zijn om Hem te
toonen, dat wij geen ondankbaren zijn. Ik twijfel geenszins aen een algeheele
omkeering van zaken, indien maer dat woord gesproken wierd. - Tot dus verre hebben
alle weldenkenden in deze gewesten gedaen als Z.M.: Zij hebben stil gezeten, niet
gesproken en afgewacht wat de Conferentie over hun beslissen zoude. Bij 's prinsen
tocht in Augustus had men nog des te meer reden om zich stil te houden, daar die
tocht aangekondigd werd als een gebeur-
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tenis om op de Belgen meer voordeelen voor Holland, en niet de herstelling der
Dynastie, te verkrijgen.
Noch Hollanders noch Brabanders zullen op den duer bij de afscheiding winnen.
De eerstgenoemden hebben die veel meer dan de laetsten begeerd, maar zij bedriegen
zich grootelijks omtrent de resultaten, die zij ervan verhopen.
Door België aan Engeland open en over te laten, zullen zij in hunnen handel
oneindig meer gedrukt worden dan door de vereeniging met het Zuiden. - De dagen
van Tromp en De Ruyter komen niet meer terug dan in de verbeelding der dichters.
Het onafhankelijke van Frankrijk afhangige België zal ook niet lang in de schuld
betalen, maer dien last bij de eerste gelegenheid afwerpen. - Zoo denkt men te Brussel
en ik geloof mede, dat alle overeenkomsten van scheiding niet verhinderen zullen
dat de eeuwige oorlog tusschen Hollanders en Belgen onderhouden worde. Wij
moeten vereenigd zijn, tot eene nieuwe vereeniging opgeleid worden, of - vechten
tot den dood!
Laten wij hopen, dat eindelijk de diplomatie eens tot inkeer zal komen, en dat de
goede zaek van Nederland, en niet van ene provincie, op Fransch Jacobinisme en
Vlaemsche fanatisme zegepralen zal. Wij zijn hier allen gereed om zeer onderdanig
onderdanen te zijn, en men zal bij ons door de omwenteling meer gewonnen dan
verloren hebben.
Ik heb de eer met de meeste hoogachting en ware aenverkleefdheid mij te noemen
Hoogedel Gestrenge Heer,
Uwer Excellentie
nederige en gehoorzame dienaar,
J.F. Willems.
Eecloo, den 10 Februari 1832.
Heel dat voornemen wordt een groot jaar later haast automatisch geneutraliseerd, ja,
overbodig, door de erkenning de jure van België door de ‘Hogere Persoon’.
Het noodlot is hard. Dat voelt Willems in zijn kinderen ook. Het leven leert
berusten, aanvaarden. Een gepijnigde echtgenote kan ook stem in het kapittel hebben,
trouwens
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de binnenlandse verbanning had Willems de ¾ van zijn inkomen gekost, Willems
en zijn ruim levende familie, die welstand kon organiseren.
Hij gaat dus naar Gent - niet naar Antwerpen - edoch zonder abdicatie van zijn
volksrechterlijke natuurlijke stellingen. Dat is zijn overwinning. Aldus gezien past
de bekende brief aan Jonkheer Blommaert over het oproepen der geesten, wondergoed
in het raam. Willems wil, dat de winst aan nationaal besef van 1815 tot 1830
onmiskenbaar gegroeid in de Vlaamse intelligentsia niet verloren ga en hij zint daarom
op een constructieve, vruchtbare organisatorische politiek om binnen de wettelijkheid
van het nieuwe Staatsverband - de term ‘wettelijkheid’ is in Willems' dagen een
absoluut begrip - de winst-der-mentaliteit geteeld in het verleden om te zetten in een
winst-der-feiten voor de toekomst. Van staatspolitieke gesteldheid schakelt hij,
realistisch, over op het enig overblijvende terrein, en hij wordt cultuurpolitieker.
Grootnederlander naar de geestelijke afbakening: het standpunt waarheen zovelen
evolueerden sinds de oorlog 1940, na vóór 1940 deze stellingen zo hardnekkig te
hebben bestreden.
Deze houding - het bloed kruipt waar het niet gaan kan - verklaart nu werkelijk
heel wat feiten van het jaar 1834: de nationale dichtersprijskamp waarin Ledeganck
laureaat wordt; de aanvaarding van het jury-lidmaatschap door Willems tegen de zin
van ‘economische organisten’ in, doch met instemming van Hollandse beproefde
vrienden: Jeronima de Vries; de vondst van de programmatische leuze ‘de tael is
gantsch het volk’ in een vers ‘Aen België’ door van Duyse, orangist; de terugkeer
van Snellaert uit het Hollandse leger; de ‘Notice historique’ over de Guldensporenslag
van Voisin; de Gentse Rhetorica-prijskamp; het verschijnen van het ‘Nederduitsch
Letterkundig Jaerboekje’. Niet het minst de toon en het gehalte van de
programmatische voorrede tot de ‘Reinaert’. Willems zegt daarin openlijk wie hem,
onverdiend, persoonlijk zoveel kwaad deed. In 1841 zal hij er op terugkomen, zonder
vaar noch vrees, ongevraagd en zeer duidelijk. Dat is moed hebben. Zo handelen de
groten.
En net als een onaangevochten dichteres, Mevrouw van
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Ackere Doolaeghe, óók in 1834, tot Frans Blieck, de hartsvriend zal bekennen ‘ik
blijf orangist’ en daarom tóch de opstandige fakkel tegen België niet zal zwaaien,
zo aanvaardt Willems de voor hem harde waarheid met al de consequenties daaraan
verbonden.
Geboren onder vreemde heerschappij, is na meer dan veertig jaren de machtsgreep
van buiten nog niet gekeerd. Is zij wel te wenden in het bestel der dingen? Willems
verkeert in hogere milieu's, die gesloten blijven voor de meeste flaminganten... en
oordeelt daarnaar. Voor zichzelf heeft hij de zekerheid een basis gelegd te hebben,
want hij was zich bewust van zijn daden. De gekende steendrukplaat stelt hem aldus
voor. Die zekerheid is zijn vreugde; zijn trots. Die zekerheid volstaat voor hem geheel,
van 't ogenblik dat hij de grenzen van de mogelijkheden-in-zijn-bereik voelt. Meer
is ook de mens niet gegeven te doen, zeker niet, wanneer hij zijn taak met intensiteit
volbrengt.
Wij houden het er voor, dat peilen naar de historische waarheid zeer goed als een
oprechte hulde te aanvaarden is voor een persoonlijkheid, zelfs dan als het beeld van
de gehuldigde een lichte retouche ondergaat. Zomin als Willems met de vinger
gewezen mag worden, ómdat hij de uitnodiging van de Regering - voor haar
prestige-politiek en een nationaliteits-Begründung trouwens en quête de lumières
om uit Eekloo naar Gent te komen, aanvaardde - wat moest hij blijven kwijnen, los
van elk contact in het stadje, waarin zijn familie werd uiteengereten - zomin kan hij
verminderd worden in onze ogen, als blijken zou, dat hij het petionnement van
1840-41 niet zelf heeft geschreven.
Juist blijft, dat wij de voorwaarden niet kennen, welke de Regering stelde bij de
verlossing uit de binnenlandse verbanning, zo min als wij weten, welke rol Willems
gespeeld zou hebben, ware hij wél te Antwerpen op zijn post teruggezet, om er de
burgerlijk geconditionneerde Atheneum-leraars, Mertens en Verspreeuwen, terug te
vinden, die, met alle respect voor deze twee en zeker voor de eerste, toch weer geen
Blommaerts en Snellaerts waren!
Nu, wat baat alle navragen: hou zouden bv. de verhouding Nederland-Vlaanderen
kunnen geworden zijn, was Potgieter, Willems' vertrouweling, na 1831, vermoedelijk
onder
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invloed van Bakhuizen van den Brink, ons niet ontrouw geworden?... Wij kunnen
slechts zien, wat is. En dan nog! Zo merken wij dus op, dat de Regering Willems
ontbood in de stede, die toen, voor hem en voor ons, het maximum kon opleveren,
want te Antwerpen zou het met de woelzieke Conscience et met de revolutionnaire
de Laet niet geboterd hebben. Zou Brussel dan fortuinlijker zijn geweest? Dat is
alleszins te betwijfelen, vermits er omgeving, overtuiging, intellectuele klankbodem
ontbrak. Cornelissens' oude ‘Société’ en al wat daarna te Gent gesticht werd - o.m.
de ‘Maatschappij’ - leverden een wel voordelig klimaat, dat, beter dan welk ook, 't
zij Antwerpen, 't zij Brussel, bij Willems eigen aard én geest én standing paste. Van
Duyse, Prudens, kon hij leiden in zekere functies en in Ledeganck trof hij een
volgzaam man aan. De entourage der groten was als geknipt en in gemoede
orangistisch. In Snellaert en Blommaert trof hij een paar intelligente leiders, schakels
tussen het geleerdencabinet en de vulgariseerders.
Vergeten wij overigens niet: Willems' tweede levensfaze was begonnen! Wat zich
normaliter aan stormen in de eerste kon hebben opgehoopt en geloosd, was voorbij.
De wetten der natuur, de adolescentie en haar ‘Sturm und Drang’, hadden, zelfs in
die gepondereerde, evenwichtige man, hun rechten volop gekregen, wat hierna blijken
kan, maar nu, de vijftien laatste jaren van zijn leven, acht hij zich de wijsheid zelf.

De genesis van ‘aen de belgen’, 1818
Het leven van Jan Frans Willems hertoetsen aan een menselijke waarde- en
waarderingsschaal wordt tot een fijne, ja smaakvolle bezigheid, en het blijkt ook,
dat de gegevens om als voorbeeld of bewijsplaats te dienen, niet zo mager zijn, als
gemeenlijk kan worden gedacht.
In een ander verband mochten wij een aantal details in lijn brengen, die Jan Frans
Willems bekendheid deden verwerven bij het Antwerpse publiek, als animator van
het Sinjoorse schoolmeestersgenootschap ‘Tot nut der Jeugd’. Het is zijn doorbraak.
Keer op keer ziet hij zijn toneelstukje ‘Quinten Massys’ opvoeren met zichzelf in de
titelrol. Hij
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wordt op het toneel geroepen, overladen met briefjes om zijn ‘Hulde aen Rubens’
nog eens voor te lezen. De schamele pers dier dagen houdt zich met hem bezig. Al
wat een jong hart wensen kan. Hij is dan 22 jaar.
Had Willems in 1814-15 de weldadige onrust der jeugd in Ter Bruggen's gezapig
Onderwijzersgenootschap gebracht, hij draaide zelfs het gezelschap onderste te boven
en gaf de rijmers in een ‘Almanak’ hun kans. Lieve hemel: onze krantjes worden er
bleek van. Een onzalig gehaspel van woord en wederwoord barst los om de
schoolmeesters, die uit hun klasse treden. Belagers zijn, al wat Frans is en de Vlaamse
tekenen afzweert, of de kwezelaars, die voor ondeftig schelden als er eens een
schoolmeestertje openlijk belijdt ook iets van het bestaan der liefde - en hoe dan nog
- af te weten... De ‘criticus’ O.S., provocateur, spreekt van ‘luyse merckt’ en
‘Rochusstraat’ (wijzend op het zinnelozengesticht), van ‘Zwanegang’, zeer fameuze
Antwerpse straten. ‘De Almanach stinkt van uwe vryligheden’, insinueert hij; ‘Wilms
en andere van 't plat land hadden wel geen reden om dit en dat te beletten.’ Ja, deze
rumor in casa in een zo stille veste heeft Willems op zijn geweten. Eer zij hem, al
had het literaire heibeltje geen literaire consistentie. Doch onthouden wij er van, dat
de ‘critique’ in hem algemeen het persoonlijkst geladen accent erkende: ‘bravo den
vuerigen geest laet zig hier hooren’; ‘al is dat muschje niet kuys’ ‘de tael van een
verliefden dichter is goud weêrd!’ ‘Willems denkt wel, hij doet ons een uitzonderlijken
dienst’. Het zijn sporen van waardering alleszins, hoe diep deze voor het nageslacht
ook meer dan een eeuw verscholen hebben gezeten.
Groeit de jonge man, pas de twintig voorbij, weg van het rederijkersgestamel,
vordert hij in lezen en schrijven en fundeert, meer en vlijtig geoefend, zijn overtuiging
zich langsom meer op zijn autodidactisch weten, - nooit op zijn gevoelens -, dan
wordt hij, pas een kwart eeuw oud, in 1818 plots de spil van een oorverdovende
polemiek, omdat, wie hem reeds enkele jaren gadesloeg in hem nu voelt: een
onwankelbaar gemoed met een zeer persoonlijke staalvaste kern. Ongewoon voor
zijn tijd, en ongewoon van formaat voor de geschoolde tegenstanders, die vrezen
met een naar-de-
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geest-gelijke of meerdere te moeten gaan afrekenen. Zulk besef maakt woest.
Ook dit punt roeren wij hier aan, omdat wij op een Willems stuiten, die geheel
anders is en geheel anders reageert dan een Conscience twintig jaar later op haast
dezelfde leeftijd, als ‘De Leeuw’ klaar is en een scherpe polemiek losbarst.
In 1818 schreef Willems zijn vers ‘Aen de Belgen’, uitgegeven met een in het
Frans vertaalde commentaar. Het feit wordt overal geciteerd, doch ziet men wel goed
de wereld voor zich, waaruit het stuk opsteeg? Want dit betoog-vers, met zijn
onmogelijk als welluidend te bestempelen opzang ‘Ik ook, ik ben een Belg...’ was
een reactie op een aanval en niet de stolling van een inspiratie, zo maar.
Laat ons bekennen, dat hij durfde, Willems, toen hij de zich reeds drie jaren
organiserende franskiljons van alle pluimage à la Plasschaert, Barafin, Tarte,
Constantin naar het leven stond, waardig en met een arsenaal van gegevens.
De situering van de feiten eist meer plaats op dan een artikel mag toegewezen
worden en Maurits Sabbe heeft in onderscheiden losse bijdragen reeds aan
detailonderzoek gedaan. Wij resumeren dus de geschiedenis en laten de schijn van
ons lichtje enkel vallen op een kleurrijk aspect, dat revelerend kan zijn voor Willems,
omdat wij de genesis van het geval konden nagaan.
Barafin en Tarte, beiden, hadden zich in 1815 reeds verzet tegen de officiële
interpretatie van Koning Willem betreffende de voorgeschreven landtaal, bewerende,
dat vóór 1794 het Frans de officiële taal van de Nederlanden was, dat dan ook in de
‘conjonctures actuelles’ het best zou passen. In 1817 - André van Hasselt ondergaat
rond deze tijd het eerste contact met het Frans - wordt de aanval bezegeld wanneer
de Leuvenaar Plasschaert - door fabeldichter de Stassart zeer voornaam ‘Plascar’
geheten - het Frans gewoonweg tot nationale taal verheft.
Petrus Behaegel, - de geschiedenis zal de man, in 1839 als saboteur, in geheel
andere conditiën terugvinden - neemt het van uit zijn Westvlaamse hoek nu voor het
Nederlands als... politieke taal op. Een gemoedsbeweging komt los, waarin Plasschaert
misschien gelijk had kunnen halen, hadde hij
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gezegd, dat het Frans bv. de taal was van de meeste lezende, d.w.z. geletterde begoede
Belgen-der-steden! Maar... dat zou de veroordeling hebben ingehouden van zijn
eigen stelling, ni plus, ni moins.
Zien wij de tijd goed, dan levert 1817 het schouwspel van de zich ingravende
verfranselaars, die weten, dat, voorlopig althans, hun spel verloren is, waarom zij op
verweer zinnen, met een welwillende burgerij achter zich. Op 2 Februari 1817 had
Falck zich tot Röell en Van Maanen gericht om het karakter van de administratieve
betrekkingen zuiver te maken. Een stroom van beledigingen tegen het
Nederlands-als-taal wordt losgelaten en vindt een vaste bedding, nadat de
‘Observateur belge’, enigszins anticiperend geschreven had, dat ‘la somme des maux
qu'on nous prépare surpasse ceux dont nous gémissons’ en het ‘Journal
Constitutionnel’ van 1 Maart 1817, en machette, een niet ondubbelzinnige toewijding
aan de constitutie had beleden.
Zo heet dan het Nederlands van het ‘vrije land’ ‘un idiôme aussi stérile dans les
idées que raboteux dans les expressions’, ‘le shibolet moderne’ een ‘espèse d'argot
usité parmi les matelots’. ‘En France on prononce anathème contre Rousseau, contre
Voltaire, mais on ne force pas le peuple de parler le bas Breton.’ Aan dergelijke
varianten komt geen einde. De heren advokaten verweren zich als duivels, ‘god
verdoem’, omdat zij in het Antwerps ressort en in dat van de beide Vlaanderen
voortaan in het Nederlands zouden te pleiten hebben. Want daar gaat het in hoofdzaak
om.
De officiële zijde heeft haar verdedigers. Zo o.m. in J.J. van Boeckhout, waarop
de ‘Observateur’ - die van 1818 af een grieventrommel aanlegt: ‘aveux, révélations
et réparations’ - zo woest is. Het blad beschouwt hem, die een goede betrekking heeft
gekregen, als een van de twee drie moedwillige creaturen, die dat onmogelijke woord
‘néerlandais’ hebben uitgevonden. J.J. van Boeckhout had in zijn ‘Ephémérides’
durven wijzen op de taal van de ‘Blijde Intrede’, waardoor Plasschaerts argumenten
en deze van zijn medestanders ontwricht waren geworden, tegenargument, dat Willems
ook stut en steun zal zijn in zijn menigvuldige betogen. De conclusie van van
Boeckhout was echter zeer precies ende duidelijk: ‘mauvaise foi’ bij de heren.
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Het is in deze dagen van strijd, dat W.C. van Ackersdijcks brochure verschijnt
‘Aanmerkingen omtrent de Nederlandsche taal, bijzonder met betrekking tot de
Zuidelijke Provinciën’ - voorgebracht met een vertaling van van Ertborn - en het
geheel vergeten opstel van de Aalstenaar P.A. van den Broeck - ‘l'ultranéerlandais’
- ‘Nadeelige gevolgen van de onverschilligheid der Vlamingen en Brabanders omtrent
hunne moedertaal’ gesteld in een hier niet beoefend en, zeer typisch, ook door
Willems niet, maar door E.H. Professor Schrant wél gegeerd Noordnederlands. Doch,
wat hoort men een Nederlander aan! En een duister scribentje is gauw gelikwideerd.
Als Schrants Redevoering verschijnt ‘Over het beoefenswaardige der
Nederlandsche tale, zoo om haar zelve, als om hare voortbrengselen’, werkt echter
dat schrift als de rode lap op de stier.
Schrant is hoogleraar en bovendien katholiek! Een W. gaat er - in tegenstelling
tot Z. in de Annales Belgiques - in het ‘Journal Constitutionnel’, van 24 Juli 1818,
met grof geschut op los ‘Vous me conseillez d'apprendre le flamand?’ Maar dat is
gebeurd! Enkele pinten Waal-water gedronken, mijn verstand verzwond en bij dat
vacuum hadden de Nederlandse uitdrukkingen het veld vrij. Zal ik een werk uitgeven,
zoals Mr Van den Broek? Ach neen, geen brochure, maar iets solieds! Een Vlaamse
versie van de Encyclopedie dan? Het zou onwelvoeglijk zijn ze te naturaliseren. De
‘Acta Sanctorum’? 76 volumes in folio? ‘Oui, cher docteur, je suis épris d'une belle
passion pour le flamand. O langue divine! Elixir de toutes les langues...’ Ik zou wel
gewild hebben, dat Adam en Eva haar gesproken hadden, maar ge weet wel, ze is
een beetje rauw en men zou zich wel een verkeerd denkbeeld van de smaak van ons
aller moeder maken, indien men er haar van verdenken zou, dat ze gezwicht was
voor een ‘god verdoem’. Mogelijk is de duivel met ‘les belles horreurs’ van dit dialect
bekend, maar de Engel Gabriël zal die taal toch niet gesproken hebben, toen hij zijn
onderhoud had met de H. Maagd. Ja, het Vlaams is het Grieks waard en zou de
Trojaanse oorlog nog eens losbarsten, Achilles' paarden zouden gewis Vlaams
spreken. Ik zou het Nederlands doen aanleren, jawel. Maar waar? Bij de Walen?
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‘Tous ces gens-là ont le malheur d'aimer la musique. Een Hollandse romance verdraagt
slechts een begeleiding van basviolen.’
Er bestaan natuurlijk fijner manieren om de stellingen van de francofonen te
verdedigen in het raam van een absolute constitutionnele monarchie, en ook zonder,
zoals de Foere - voor andere aangelegenheden - de kans te lopen door de Hollanders
te worden ingerekend. Destijds vierde de fabelvorm hoogtij en baron de Stassart was
niet onbedreven in het vak van Lafontaine en Florian. Onder zijn tussen 17 December
1817 en 20 Februari 1818 klaar gezette, veelal politieke lessen, troont het aldra fureur
makend ‘Pinson roi’. Een geknipt leitmotiv! En als de 5-e druk van het bundeltje in
1823 verschijnt, gaat de aandacht - en meer dan ooit - nog naar deze tekst van
1817-18:

Le pinson roi
J'ai lu qu'en Allemagne ou bien en Italie...
Le lieu n'importe, mes amis;
Un nom facilement s'oublie,
Bref, j'ai lu qu'en certain pays
Je ne sais quelle fantaisie
Prit aux oiseaux: Ils élurent, pour roi,
Maître pinson. Fier du pouvoir suprême,
Croyant servir l'honneur du diadème,
Dans ses états il priscrivit l'emploi
(Dût-on ne lui parler qu'avec un interprète)
De toute langue étrangère aux pinsons:
Ainsi du rossignol, de la douce fauvette
On n'entend plus les aimables chansons.
Pour réussir aux champs, à la cour, à la ville,
Il fallait de sa majesté,
Ce qui n'était pas trop facile,
Que le fausset fût imité.
Du roi la bizarre ordonnance
Conduisait aux honneurs la médiocrité.
Le mérite par là se trouvait écarté.
On rit d'abord de tant d'impertinence,
Mais bientôt les meilleurs esprits
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Dirent de toutes parts: ‘Quoi! sommes-nous conquis?
‘Et doit-on nous traiter avec cette arrogance?’
Le mécontentement sur tous les points gagna...
Du monarque adieu la puissance!
Sur les seuls pinsons il régna;
Il vit tomber son trône en décadence.
Fauvettes, rossignols, chez le cygne voisin,
S'en vont jouir du droit de rompre le silence.
Hélas! qu'importe au souverain
Si l'on parle allemand, français, grec ou latin,
Pourvu qu'on fasse, en tout, preuve d'obéissance?
C'est ainsi qu'en jugeaient Louis et Charles-Quint;
Mais de ces rois prudents on en compte un sur vingt;
Ils sont plus rare qu'on ne pense(1).

Er hoeft hier geen ontleding aan te pas te komen om de zedeles en vingerwijzing te
verduidelijken. De kampen staan opgesteld. Men vraagt zich af: wat gaat geschieden?
Wie durft het aan zich te meten met deze bedreven heren? Telt het land überhaupt
enig kundig man in het Nederlands schrijvend? Wie vat de toon en vindt gehoor?
Wie breekt de spot? Willems volgt dat spel van binnen en van buiten de stadsmuren
op de voet. Aandachtig.
Vast en zeker zint namelijk de verdediger van het Nederlands in het toneelstuk
‘Quinten Massys’ op vergelding. Wat zal hem als aanleiding gunstig zijn? Wij kunnen
ons vergissen, doch meer nog dan het proza en de poëzie van Barafin, Tarte, Domy,
de Stassart en vooral van Plasschaert, heeft de toon van de Antwerpse pers in de loop
van 1818 en 1819 Willems uit zijn tent gelokt door haar venijnige, quasi geestige,
artikels, ingegeven door een onverdraaglijke pretentie, thans nog het bezit van
sommige ‘humoristische’ journalisten. De schakeringen van een scatologisch gamma
worden niet versmaad; hartstochten, niet eens heel zuivere, losgelaten. Er werd dus
niet geredeneerd: er werd, zoals de schilders het uitdrukken, gaarne door ‘de kader
gestoten’. Kenschetsend is het homerisch gelach, dat opstijgt - twee kolommen lang,
van de acht - als van 's Gravenweerts vertaling van Homeros wordt aangekondigd.
‘Et moi, répondit Milton, je suis fâché de ne pas avoir connu cette belle langue,
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quand j'ai composé mon “Paradis perdu”, j'en aurais tiré un très grand parti pour
donner aux imprécations du diable le degré de perfection que leur manque...’ Als
elders wordt voorgehouden, dat het Nederlands, beter dan het Frans, zijn woorden
kan bouwen, dan heet het gauw, dat die woorden wel een hele Alexandrijn voor
zichzelf in beslag kunnen nemen. Het gaat van kwaad naar erger. De lucht wordt
geladen. Wij horen in de bladen van handtastelijkheden, uitgevoerd op een Mr O.
‘qui s'était permis de rire en voyant Homère travesti en hollandais’. Het vocabularium
van Napoleon wordt opgeslagen en het ‘boutiquiers septentrionaux’ scheert door de
lucht.
Eindelijk wordt het dan ook Willems te machtig en hij breekt los met ‘Aen de
Belgen’. De tegenpartij ziet ineens op. Zijn verontwaardiging had zich vast gebeten
op het in de ‘Observateur belge’ van 1818 verschenen Chanson patriotique des
belges qui ne veulent point du sobriquet de néerlandais van de hand van de Leuvense
maire ‘Plascar’, gezongen op de wijze van ‘Oui, j'aime à boire moi...’
Oui, je suis un Belge, moi,
Je m'en glorifie,
Et je suis fier sur ma foi,
Du nom de ma patrie

Dit refrein wordt in koor gezongen na elke strofe van het lied, waarvan de eerste
voor één stem luidt:
De me l'enlever jamais
On ne sera le maître:
Je ne suis pas Nerlandais,
Et je ne veux pas l'être!
.........
Oui, je suis un Belge, moi...

Dààrop repliceert Willems, maar in ernstiger trant zij het met het toen geroemde hortende - kenmerk van het Nederlands, het monosyllabis:
‘Ik óók ben een Belg en mag tot Belgen spreken.
'k Mag d'eer van 't vaderland op 'tgeén haer vreémd is, wreken.
Mijn citer stemmen op een vaderlandschen toon,
En wapens zoeken vóór een onverdienden hoon.
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Ik zing de vrye tael die d'oude Belgen spraeken.
Wie zou mijn iver vóór die dierbre kunnen laeken?
Ik zóóg ze uyt moeders borst, 'k las ze op mijn broeder graf,
Myn vader sprak ze my toen hy zyn zegen gaf.
Plots wendt hij de steven en roept uit, in directe vorm: ‘O ja gy zyt nog Belg!...’ om
zich dan te herinneren, dat ook vreemde inwijkelingen ageren, en te besluiten:
Maer dat een Franschman die onz' naemen niet kan spellen
Dùs onze tael betwist, zig strafloos aen durft stellen
Als waer hy den man die onze pligten kent,
En dus de gastvryheid in 't liefdryk aenzigt schent:
Dien smaed is duldeloos...
En dan komt, na deze laatste zware, lang-gerekte klinkers, die nadruk vragen en
geladen zijn van heilige verontwaardiging ook, de stelling zo dikwijls verdedigd
door de Vlamingen:
Men waene niet dat ik door bitsen haet ontstoken,
De letterbloemen wraeke op franschen grond ontlo'oken
Dat ik een tael versmaê die gantsch Europa eért,
Die, waer beschaeving huyst, geägt word en geleerd;
Waer ik Racines geest zoo dikwerf in bewonderde,
Waer Fenelon in preêkte en Bossuet in donderde!
Neen, Belgen! 'k min die tael,, 'k breng haer myn hulde ook toe
Maer 't kwil ook dat men d'uw en recht en hulde doe.
Dit ‘Aen de Belgen’ moet van de aan Jonkheer Florent van Ertborn opgedragen
‘Verhandelingen over de Nederduytse Tael- en Letterkunde opzigtelyk de zuydelyke
Provintiën het inleidend nummer, het ‘Prodromus’ uytmaeken vóór de Inteékenaeren,
‘zóó nogtans, dat het elk hunner vry z alstaen al of niet hetzelve te néemen, als zynde
een voórloópig en afzonderlijk werkje.’
Het gaat echter voorop, omdat het geroepen is lucht te geven aan opgekropte
verontwaardiging. Het wil meer zijn dan een betoog. Het wil in alle ernst het verzet
bezielen. Terugslaan!
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Het manifest op rijm wordt door F. de Reiffenberg, de handige montois, officier in
Oranje's leger, duvelskunstenaar, die zich met zwier de nek kraakt op wat plagiaat
en toch blijft voortleven - Willems ontmoet hem zo dikwijls in zijn bestaan - de
Reiffenberg ontleedt het pamfletair lofgezang, ontstaan uit gedwongen noodzaak en
niet als een aanval, in de ‘Mercure belge’ en hij doet het vrij objectief, niet zonder
Willems even met een ‘Mr Willems semble être de bonne foi’ een vinger te zetten
en niet zonder hem ook de Stassart's ‘Pinson roi’ voor te zingen. In zo verre echter
begrijpt de Reiffenberg wel de ernst van Willems' toon, toen al, en meteen doorziet
hij de gevolgen van de openlijk aangenomen houding, dat hij, als later ook de
‘Lykrede’ op vader Terbruggen voor een recensie aan de beurt komt, Willems, met
allen eerbied, bezweert wat indulgentie te prediken ‘pour ceux qui n'ont pas l'honneur
de le comprendre...’.
Voor velen in den lande is het dichtstuk het werk van een onbekende, zeker voor
wie niet weten, dat de ‘Verhandeling’ op komst is. Zo kan F. André in de ‘Mercure
belge’ - nog in 1818 - wel een bewijs, dat ‘Aen de Belgen’ in 1818 verscheen - in
zijn ‘Annotations, chap. III. “Des anonymes et des pseudonymes” stilletjes infiltreren,
dat Willems te rangschikken zou zijn in de tweede van de door Baillet opgestelde
anonymen-categorieën, waar de redenen tot het anonymaat zijn: la prudence qui fait
chercher aux auteurs les moyens d'arriver à leurs fins sans être reconnus. C'est ainsi
que l'auteur de l'avis aux Belges s'est appelé Willems.’ Maar zo gaat Willems meteen
op in de spot-balans!
Over ‘Aen de Belgen’ wordt duchtig gesproken. Meer dan over welk werk in die
tijd verschenen.
Bergmann, vader Bergmann, herinnert er in zijn ‘Gedenkschriften’ aan hoe de
aanhef van ‘Aen de Belgen’ al onmiddellijk - door verkeerde beklemtoning en
misschien ook gewild over het hoofd zien van de stemming van de getergde dichter
- belachelijk werd gemaakt: ‘ik, ok ik’. Zeker, slecht gevonden is de parodie niet,
maar de uitwerking richtte zich aan het verkeerde adres, want Willems' naam ging
de hoogte in. Een vers van dit gehalte kende men vooralsnog niet.
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Te Antwerpen aanvaard, of ook wel bespot, was hij voor Brussel in de aanvang nog
geen kwaad. ‘Voici venir’ zo zegt de ‘Observateur belge’, un nouveau champion de
la langue néerlandaise. Un Monsieur Willems, d'Anvers, est en travail d'une oeuvre
qui nous promet des merveilles. Nous verrons bien,’ maar aldra wordt de naam,
gekscherend naast die van Goropius Becanus gezet, en spottender wijze doorgegeven
met die van de auteur van ‘Les Belges’, Le Mayeur. O, de tijdgenoten zijn zo lief,
zo vol begrip, zo zachtaardig en vooral zo zeer bereid tot constructieve, nationale,
politiek.
Als de ‘Recensent ook der Recensenten’ aantekent, dat de neuswijze ‘Observateur’
wel zal nalaten de feiten in het betoog te weerleggen, maar klaar zal staan met zijn
spot ‘de laetste noodweer van alle kleyngeestigen’, dan krijgt het Hollandse orgaan
gelijk. Er komt geen weerlegging. Trouwens op het historisch standpunt plaatst men
zich al lang niet meer. De ‘situation de fait’ moet het doen, zoals bij alle belligeranten
en die verdedigen de heren dan met een stel insinuaties van het grofste kaliber.
Maanden lang houdt de discussie om het werkje aan. Een eenvoudige aankondiging
van het ‘Journal Général des Pays Bas’, 8 Maart 1819, bevestigt het feit. Het
gouvernementsblad dat zijn Nederlandse kolom had afgeschaft, zit tussen hamer en
aambeeld, als vertegenwoordiger van de francofone regeringspartij en laat o.m.
schrijven:
Aux Belges, par J.F. Willems. - Il a été déjà tant dit pour et contre cet
opuscule et le système de son auteur, que nous n'aurions pas osé en parler
pour ne pas paraître vouloir décider entre Rome et Genève...
Il suffira ici de dire que si nous ne sommes pas tout-à-fait d'accord avec
ceux de nos frères septentrionaux qui placent ce poëme au second rang de
la poésie Batavo-Belgique ni avec ceux qui le considèrent comme un chef
d'oeuvre; nous sommes bien plus loin de nous accorder avec nos frères
méridionaux qui lui disputent tout mérite de diction poétique et même du
bon sens, ou ceux qui jugeant l'ouvrage au-dessous de toute critique, se
permettent l'ironie et les sarcasmes qui ne devraient jamais entrer dans un
jugement impartial, principalement lorsqu'il s'agit de la production d'un
auteur
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jeune, qui donne des preuves d'une bonne érudition. Ici comme presque
toujours medio tutissimus ibis.
Dergelijke consideraties werden in gene tijden niet te gauw aangelegd. Als politiek
middelevenredige verdient het oordeel een gouden lijstje.
Om de waarheid te zeggen, wij kunnen nog wel wijzen op objectieve beoordelingen.
Niet steeds moeten wij stoten op pijltjes als deze uitgedeeld door het ‘Journal
Constitutionnel’ voor een niemendalletje. Wordt daarin de schoonheid van het Frans
betoogd, ‘qui paraît bientôt prendre l'épithète d'européenne’ - dit in tegenstelling van
de landtaal, - dan wordt er gauw aan toegevoegd, dat men deze mening verkondigt
‘en dépit de Mr Willems’!
Het spookt als het ware rond deze jonge man, die zich al een sterke baas moet
gaan voelen en zijn strijd tegen de hovaardigheid wellicht in zichzelf reeds moet
leveren, want een eerlijk oordeel zal hem toch ook vleien. Een ongekend iemand,
ook schrijvend in het ‘Journal Constitutionnel’ (21-1-1819), beweert niet voldoende
Nederlands te kennen om Willem's verzen te beoordelen. Steller gelooft echter niet
in Willems' geloof, doch wie beweerd zou hebben, dat Willems ‘een intrigant’, een
‘flagorneur’ zou zijn, slaat de bal mis. ‘Le caractère connu de Mr Willems le venge
suffisamment de cette imputation’. ‘Je vois que Mr Willems émet une opinion qu'il
croit vraie, et la bonne foi suffit pour le mettre à couvert de tout reproche...’ Willems'
taak is nochtans hopeloos. Immers geen enkel werk is in zijn taal na te meten. Zelfs
geen vertalingen. Hij is de eerste, die het aandurft haar te verrijken. Dat hij gewapend
weze tegen de kritiek en de grondslag van de discussie onderzoeke. ‘Mr Willems se
trompe quand il dit que la langue française a été imposée. Une langue ne s'impose
point. Elle est le produit du hasard et des circonstances. Il ne dépend pas du vainqueur
de forcer la nation conquise à adopter le langage de la sienne. Si Mr Willems veut
que la Belgique parle ce qu'il lui plait d'appeler la langue nationale, qu'il veuille bien
nous dire auquel des patois, qui s'y heurtent et s'y entrechoquent on doit donner la
préférence, car cela vaut la peine d'être examiné.’ Ook Franse dialecten zijn aan te
wijzen.
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Zeker. Maar het Frans bestaat als gevestigde taal! Daartegenover ‘la Belgique n'a
que des dialectes du hollandais qui sont plus ou moins barbares.’ En dan krijgt het
Kortrijks dialect een applaus. Wil Mr Willems zijn dialect verfijnen, het land zal
hem dankbaar zijn. Men zal hem het verwijt toesturen neologismen te gebruiken
ontleend aan het Hollands of het Frans. Het Vlaam is rijk, zegt men. In woorden, ja!
‘Mais ce n'est pas là qui constitue la vraie richesse d'une langue. Elle est dans la
manière de rendre plus ou moins heureusement ses idées, d'accord avec la logique...’
‘L'opuscule de Mr Willems servira à sa réputation comme poëte et homme d'esprit,
sans rien changer à l'état des choses en ce bas monde.’
Zulke reputatie, is het geen mooi geschenk, dat Jan Frans Willems zijn wel
ingezeten weduwe P.J. Walravens-Borrekens bij het huwelijk kan aanbieden?
Er komt zelfs een zoete, onverwachte zalving bij. Een heropgestaan Antwerpenaar,
oude ‘Patriplod’ ofte anti-jozefiet, vriend van Bombergen, eentje van de oude eed
inderdaad, marscherend naar de tachtig, H.J. Van den Broeck bij name, op 't laatst
van zijn leven auteur van grafschriften, ook van 't zijne, ondertekent, en met volle
naam nogal, op 23 Januari 1819 en in volgende nummers van het ‘Antwerpsche
Nieuwsblad’, een recensie over het Almanakje van Willems' Genootschap. Het kan
de man niet door de keel, dat een ‘Journal de Belgique’ van 15 Januari ‘smaalde op
Willems van Antwerpen’ en nog minder, dat de ‘Oracle’ van 19 Januari zich in het
koor gemengd had ‘om nog maar eens te zeggen, dat het Frans voor altijd overwonnen
had.’ ‘Des te prysbaerder vind ik den iver... om die tael, welke by de geletterden op
haer sterven ligt aen de dood te onttrekken en zelf met eer te doen pryken.’
Van den Broeck, de oude man, die Verhoeven en Verloo's stemmen heeft gehoord,
zal verder gaan, daar waar hij - de ‘Verhandeling’ - zelf ‘een weynig laet besprekend’
- 13 November 1819 - ‘den iverigen en schranderen vreéker onzer taele’ huldigt,
omdat hij toont, dat ‘goede veérzen maeken zynen stiel is.’ ‘En al heeft hy
kloekmoedig zyne tael door eene vremde verdedigd’ ‘en zyne taek treffelyk
uytgevrogt’ men heeft er mede gespot. Er is immers ‘aen de
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mannen geene zalf, tot verandering van gevoelens te stryken’. Welke man is zo knap
als Mr Willems?
Aan dergelijke, kleine uitlatingen - H.J. van den Broeck beschikt over een
verbazend gezond oordeel - merken wij wel ter dege, hoe zeer Willems' woord de
aandacht had gaande gemaakt. ‘Aen de Belgen’ werd dus opgevangen als een wekroep
op hoger plan. De als gespierd aangevoelde taal gaf vertrouwen.
De door de Franse overheersing gebroken nationale traditie was door Willems na
een en dertig jaren weer opgenomen en een traditionalist van zuiver water bezegelde
met zijn woord het gelukkige, verlossende feit.
Wij leren echter ook hoe de jeugd-zelf inwerkte op de brochure, zo wij het
Genootschapsalmanakje voor 1820 openen op een Frans stukje van de Delin,
Rotterdammer van afkomst, getiteld ‘La grande maison aux gaufres à Anvers’. Het
Grote Wafelhuis! Merkwaardig stuk Oud-Antwerpen voor lange jaren, waarover een
aparte geschiedenis te schrijven is, net als over de ‘Sodaliteit’. In deze barak aan het
Sint Jorisplein verzamelen ‘nobles, roturiers, peintres’ - zeker wel van Bree, Kremer,
enz. - ‘poètes, acteurs, musiciens’, een galant gezelschap. ‘C'est un café. C'est dans
ce lieu que l'ami vient trouver son ami; que l'amant a souvent le bonheur de rencontrer
sa maîtresse et que le créancier boit quelquefois sa bouteille de bière de Louvain à
la même table que son débiteur.’ In een vreselijke tabakswalm, middenin de vrijagies,
wordt - door de leden van het Genootschap - heftig gedebateerd over Shakespeare,
Kotzebue, Corneille. Mooie bloemtuil! Bejaarder lui overtuigen elkaar over de
ondeugden, die in de 19e eeuw welig tieren. Jong gerei, van 15 tot 17, bepraat de
wereldpolitiek. Oude wijven vermaledijden het onderwijsstelsel van Bell en Lancaster,
bij publieke inschrijving te Antwerpen ingesteld. Zij begraven onder spot de eerste
Gemeenteschool van de Broodjeskapel. Een luidruchtige wereld. Delin treedt binnen
op een mooie dag - hij toont een vreemdeling de stad - en verslonden in een
hartstochtelijke discussie om Shakespeare en Racine, wordt deze plots onderbroken
‘par des cris aigus partis d'un des coins de la salle et qui provoquèrent un rire général.
Je m'approchai de la foule qui s'y était rassemblée et je vis
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un petit homme l'oeil étincelant, la bouche ouverte, tenant sa pipe d'une main et de
l'autre une brochure en 8o. Je ne puis distinguer quel en était le titre, seulement au
revers je lus le mot ‘Belgen’. Geen twijfel: het gaat om Willems' zang. ‘Oui, criait
le petit bonhomme, c'est une horreur, une tyrannie, de vouloir que tout soit rédigé
en flamand. Vouloir faire plaider les Avocats en flamand... Jamais!... Jamais!... Exiger
que les flamands parlent le flamand... Quel est celui qui le premier osa le croire et
l'écrire!... Son antagoniste ne répondait à toutes ces réclamations que par cette
singulière phrase: votre dévoué serviteur, cela se fera; et au commencement de l'année
1823, cela sera mis en exécution. Serviteur! Je vis le moment où le petit bonhomme
allait empoigner le dévoué serviteur lorsque quelqu'un se mit entre eux et leur dit:
eh! mes amis, pour moi, cela m'est indifférent, que l'on nous gouverne en flamand
ou en français, pourvu qu'on nous gouverne bien.’
En Delin - voor zover het niet zijn eigen oordeel is - laat de lezer beslissen.
Geeft het opstel, dus geschreven na 15 September 1819, datum waarop het besluit
over de Landstaal voor 1823 is verschenen, geen blijk van de gevoelerigheid van het
publiek in deze materie en wordt niet opgemerkt hoe de argumenten over en weer
gekaatst worden met ‘Aen de Belgen’ in de hand, een soort van corpus delicti?
Nochtans, naar verhouding wordt slechts een klein aantal exemplaren aan de man
gebracht. 210 in België; 433 in Noord-Nederland. Van deze 210 worden er dan nog
vijf, ostentatief, door pastoor Buelens - Savonarola gelijk - in Schoesetters' winkel
verscheurd, wat Willems geen voordeel gaat inbrengen, vermits hij aldus een
binnenlandse vijand krijgt met invloed.
De omstandigheden, de atmosfeer, ja het aantal inschrijvingen herinneren prachtig
aan wat zich zal voordoen als het ‘Wonderjaer’ wordt rondgevent, 20 jaar later; als
alles opnieuw te beginnen is in hetzelfde milieu, met dezelfde middelen (een
Genootschap, Jaerboekjes, Wafelhuis) met de jonge mensen waarvan de ouders zich
1818 nog levendig in het geheugen konden roepen.
Het vers kreeg zijn belang voor het contact tussen Noord
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en Zuid in weerwil van alle verzet. Lezen wij er Willems' briefwisseling op na,
uitgegeven door Rooses, dan figureert 1818 als begindatum voor de contactname.
Schreuder, de Directeur van de Lierse Kweekschool, vormer van de Antwerpse
onderwijsman Grein, schoonbroeder van Vader Bergmann, buiten-lid van Willems'
Genootschap, en later familie-lid, door E.H. Prims eerbiedwaardig ‘spion’ genoemd,
deelde Willems mede, dat Jeronimo de Vries wel graag een exemplaar der
‘Verhandeling’ zou ontvangen hebben, waarop Willems maar al ‘Aen de Belgen’
zond. De Vries zien wij dan ook weldra bij Willems afstappen, waardoor een
vriendschap voor het leven wordt ingeluid.
Ook volgens de door pastoor Bols gepubliceerde briefwisseling dagtekent het
contact met Nederland van 1818. Scheerder meldt Willems hoezeer ‘Aen de Belgen’
insloeg op Nieuwjaardag 1819, toen het vers door Westerman in de ‘Maatschappij
voor Wetenschappen’ te Amsterdam werd voorgedragen.
Onze H.J. Van den Broeck had het zeer goed omschreven: ‘Willems' moed is zoo
groot als zyn vrees. Ja, de Koning kan het gebruik van de tael uytbreyden’ ‘maer de
liefde tot deéze tael en de kundigheyd in de zelve staen niet onder de bevelen van
Zyne Majesteyt...’; ‘als de liefde tot de landstael den waeren vaderlander maekt, is
Mr Willems ongetwyfeld eenen der byzondersten.’
Zal Willems dat objectieve ‘oude manneke’ geen hartelijk dankbriefje hebben
gezonden? Na al de smaad en spot? Zijn tekst is zo waar de beste die wij kennen als
juiste karakterisering van de jongste tijdgenoot in een vorm, die voor de historie
bruikbaar is. Hij houdt de consacratie van de continuïteit in. Van den Broeck bracht
de zegen van de voorgangers, een versteviging van hun soms onhandig uitgedrukt
verzet-des-gevoels der vroegere dagen(2).
En nu is er, zo menen én ouderen én jongeren, een natuurlijk politiek bestel, dat
waarborgen biedt...
GER. SCHMOOK.
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In Minerva's schole
O mijn ziel, streef niet naar het onsterfelijke leven, maar ontgin zonder
eind den akker van het mogelijke.
Pindaros.
Zeer tot mijn spijt - misschien! - versta ik niet de kunst om uren lang in bewondering
te staan voor groote meesters. Die strakke houding vermoeit of, juister, vermoeit mij
na eenigen tijd: mij volstaat een fel maar kort visioen - dat voor altijd bijblijft. Dan
daal ik weêr den berg af, en loop mij te vermeien in het gezelschap van mindere
goden. Een zachte gemoedsrust, een wondere passieve geestesvoldaanheid, kortom
de genoegens aan de aurea mediocritas verbonden, brengen mij dan in een staat van
euphorie, dien ik tot nog toe niet heb weten te versmaden.
Ten anderen: ik verveelde mij dien dag zoodanig! Maar daarentegen kende ik het
bestaan van boekjes uit vervlogen eeuwen, geschreven door eerzame welmeenende
burgers, die nooit tot ruime bekendheid zijn gekomen en die, met hun ijverig geschrijf,
nooit wat anders hebben beoogd dan hun medemenschen van dienst te zijn bij hun
dagelijkschen slommer en slameur. Hoe dat kwam, ik weet het niet zoo goed meer,
maar er ontstond in mij een onweerstaanbare behoefte om opmontering en
genoegelijkheid te gaan zoeken bij enkele van deze schrifturen: geen heilige
schrifturen maar toch deugddoende burgerlijke schrifturen. Uit vreeze voor den
hoogmoed der diepten kwam ik zoodoende tot den ootmoet der gelijkvloersigheid:
Van den klaver naar de biezen. Inderdaad. Maar van mijne ervaringen wil ik nu een
en ander vertellen.

Waer-Seggher
Mijn Antwerpsche vrienden mogen het mij niet ten kwade duiden, maar het eerste
boek dat mij toevallig in handen
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kwam, was een Brusselsch drukje, n.l.: de tweede uitgave, met aardige kopergravures
van Harrewijn, van de Laechende en Leerende Waer-seggher, het werk van een
anonymus, dat te zijnen tijde te koop was op de Graen-marckt te Brussel.
Wie is Waer-seggher, want de anonyme auteur duidt zichzelf een paar keer met
dien naam in zijn geschrift aan? Ik wist het niet. Maar ongetwijfeld heeft hij behoord
tot die kleine schare vrome, vroede Brusselsche burgers, wier bibliotheek beter dan
hun wijnkelder van allerlei goeds en deugdelijks was voorzien, die, na volbrachte
dagtaak, uur aan uur in geleerde, van deugdelijke wijsheid doordrenkte boekdeelen
zaten te lezen; en vol zorg voor den medemensch, op hun beurt daaruit het geschikte
materiaal, nl. minder inspanning eischende, meer toegankelijke en niettemin op en
top leerzame, voedzame, met één woord devote, lectuur wisten te puren, ten dienste
van den gemeenen man, uw en mijn naasten broeder. Ik zie den auteur als het ware
in persoon: een kloekgebouwden man van kleinen maar goeden huize en even goede
wille, ernstig van uitzicht, vol energie, en, ofschoon en leek, zelfzeker op alle punten
des geloofs, nu de ketterij bleek overwonnen, en het aan Gods hand ontleende gezag,
in de duurzaamheid scheen gevestigd. Met dit al een burgerman goed van herte,
hulpvaardig, bij gelegenheid een mop van de deftige soort en een lach.
Maar toch, wie was deze Waer-seggher eigenlijk? Een vorscher heeft eens, een
eeuw geleden, de meening vooruitgezet dat Waer-seggher wel Joan de Grieck zelf
kon zijn, die de uitgever was van het boek, want enz. En na hem hebben andere
geleerden in hun bibliographische aanteekeningen het werkje zonder meer vernoemd
als zijnde van de hand van dien Joan de Grieck. Van Joan en niet van Judocus de
Grieck, want Joan had een broêr Judocus de Grieck, die evenals hij de drukkunst
uitoefende, en evenals hij in den dienst van Momus en Minerva stond: poëzie en
moralisatie. Aan het bestaan van dien Judocus heeft men getwijfeld: Joan en Judocus
waren één persoon, zooals Jan en Hubert van Eyck weleer. Doch Dr Albertine van
Loven heeft ten slotte, laat ik zeggen: op vrij onaanvechtbare gronden bewezen (tot
bewijs van het tegendeel) dat Waer-seggher niemand anders kon zijn, en derhalve
was, dan Judocus de Grieck,
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dien men voor ongeboren had verklaard. Afgeloopen.
Ik nam dus den Laechende en Geleerde Waer-seggher ter hand en, zonder aan de
kwestie van het vaderschap te denken, was het mij reeds een genoegen, - na de aardige
prenten van Harrewijn nog even te hebben bekeken, - uit den titel te vernemen dat
het boek ten jare 1679 te verkrijgen was bij Joan de Grieck, den bekenden
stadsdrukker, een van de twee of drie de Griecken, meende ik, die prijzenswaarde
beoefenaars zijn geweest van de edele rijmkonste binnen de princelijke stede Brussel.
Want kan Brussel niet, zooals Eekloo op een Ledeganck, roemen op groote
letterkundigen; - (en hebben wij niet, Brusselaars, het zelfs moeten beleven dat het
standbeeld van den grootsten man, waarop wij op litterair gebied kunnen bogen, Jan
Baptist Houwaert, op zekeren dag smadelijk van het plein, waarop het prijkte, werd
weggehaald om in een gemeentehuizigen kelder te worden opgeborgen) - toch hebben
enkele waarlijk noemenswaarde, en dus al te zeer verwaarloosde Nederlandsche
schrijvers in de hoofdstad van Brabant het levenslicht mogen zien. Al te zeer
verwaarloosde... Een en ander weze hier terloops aangestipt.
De Laechende Waer-seggher in de hand, vierde ik mijn eerste nieuwsgierigheid
bot door hier en daar, op goed geluk, een kijkje te nemen, laten we zeggen van uit
het kleine venster van mijn belangstelling. Ik las een paar historietjes, onder de vele
die Waer-seggher aanhaalt tot stut en steun van zijn zedekundige standpunten, en
had onmiddellijk den indruk, zoo goed gekenschetst door het Fransche woord:
archiconnu, overbekend... Dat kon me gelukkig niet afschrikken. Tegen de verveling
geen beter geneesmiddel dan... de l'archiconnu. Homeopathie immers.
Ik behoor niet tot hen, die meenen best in staat te zijn, het werk dat ze zich
voorstellen te lezen, in volle zelfstandigheid, in alle onderdeelen en puntjes waar te
nemen, en daarna te beoordeelen, en die op grond van deze zelfgenoegzaamheid
‘inleidingen’ en ‘woorden-vooraf’ verafschuwen als de pest. En ongelezen laten. Ik
lees ze en verklaar zelfs op grond van eigen ondervinding, dat de lectuur van inleiding,
binnenleiding, woord vooraf, voorwoord, voorbericht, of hoe dat incidenteele
voorgerecht ook anders moge worden ge-
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noemd, soms meer genietbaars en genoegelijks te smaken biedt dan de hoofdschotel,
dicht of proza. Welnu, in zijn voorrede deelt Waer-seggher onder andere mede - en
niet wàt hij zei verwonderde mij, wel dàt hij het zei - dat hij, naar aanleiding van den
eersten druk van zijn werk, door de Vier-schaere der kritiek, ‘waer in ieder voghel
van sijn pluymen moet laeten’, van diefte werd beticht. ‘Gheoorlofte diefte’, zoo
staat er gedrukt. Vast en zeker een, al dan niet opzettelijke, drukfout, voor
ón-gheoorlofte diefte. Want in den mond van den beschuldiger is letterdiefte of,
zooals wij zouden schrijven, plagiaat een ongeoorloofde toe-eigening van andermans
goed; maar de letterdief houdt zijn ontleening steeds voor ‘gheoorloft’; hij maakt
zich zelfs boos en vermaledijdt hen die het plagiaat aanklagen; kon hij het, hij zou
ze rats hangen of liefst nog wurgen. Waerseggher was goedmoediger en verduldiger.
Hij bepaalde er zich toe, zijn werk opnieuw het licht te laten zien, zooals hij zelf
getuigt, ‘met een cierlijck Aen-hangsel, sommighe konstighe beelden en verscheyde
noodighe Bijvoeghsels vermeerdert’. Niet ‘houdt maete’, wel ‘houdt standt’ is de
ware leus.
Bij zooveel argelooze sluwheid gaf ik me gewonnen, met het onvoorziene gevolg
dat, de eerste kennismaking met den tekst zelf vrijwel meêviel, waar ook de auteur
(?) zijn goed vandaan was gaan halen of gaan stelen; en ik achtte mij reeds te behooren
tot de oprechte Christenen, van wie Waer-seggher in zijn voor-reden voorzag, dat
zij in zijn werk ‘volkomen genoegen sullen vinden’. De auteur - bah, we zullen hem
maar zoo noemen - behandelt achtereenvolgens de zeven hoofdzonden. Net als
Willem Ogier het tooneelsgewijze deed. Het eerst komt dus aan de beurt de
Hooverdye, wesende het beginsel van alle sonden. En al dadelijk pakte mij de
inderdaad stevige wijze waarop hier het verschijnsel dat Hoovaerdy heet, werd
geïdentificeerd. Genoeglijker, zonder twijfel, dan in den Mecheischen Catechismus,
maar even krachtig en ten slotte even beknopt, even kernachtig. Hetzelfde litterair
genoegen mocht ik smaken bij de karakteriseering van de Ghierigheydt, het slimste
bedrogh van alle; bij de biologeering van de derde zonde, de sonde van onkuyschheidt.
Ook de verdere hoofdzonden mochten zich in
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een even zorgvuldige, korte en kernachtige beschrijving verheugen. Ik was reeds te
wege om de desbetreffende zeven passussen uit het werk te lichten en achter elkaar
op het papier over te schrijven, met de zekerheid zoodoende een knap prozastukje
tot stand te brengen, toen eensklaps mij zekere vrees bekroop: zou de man soms niet
die prachtige definities aan een kerkleeraar, dien hij verzuimt te noemen, hebben
ontleend? Onoorspronkelijk dan en niet het opdienen waard als proeve van
Nederlandsche woordkunst. Maar zeker ben ik hier niet van, om reden van mijn eigen
onbevoegdheid ten deze. Exempelsgewijs haal ik daarom een paar van de zeven in
aanmerking komende passussen aan. Aldus Waer-seggher:
‘Soodat de Ghierigheyt en schrobberye de voor-naemste sonden-streecken syn
van 's wereldts compas, daer meest alle menschen op zeylen om haer hooghte te
kryghen, niet aensiende (met een volle gallop) te loopen van den eenen krommen
gangh tot den anderen. Ick meyn dat het lichter om doen soude wesen eenen sack
vol vloyen dagelijcks in de wey te brenghen, en 's avondts die weer op te vangen, en
bij een te versamelen, als eene wreckaerdt synen taeyen aerdt af te nemen: alle
middelen souden daer toe soo veel helpen, als oft men met stroo op een eyseren
aenbeeldt sloegh: ten is geen wonder, want al dat in de wolle gheverft is, sal altijdt
syn coleur houden.’
En verder:
‘De Nydigheydt is een droef-heydt en een haet, over het welvaeren ende
voor-spoedt van een ander (naede-mael het schyndt syn eyghen verheventheydt te
verminderen) van d'overste, mits men huns ghelijck niet en is; van die minder zyn,
uyt vreese dat men hun ghelyck mochte worden; van deghene die ons ghelyck zijn
mits men hun ghelyck is. Haer dochteren zijn den haet, oor-blaesinghe, achter-klap,
blijdtschap des herten in eens anders teghenspoet, quellinghe des herten in hun-lieden
voor-spoedt.’
Zooals gezegd, ik liet mijn plannetje om de zeven omschrijvingen van de zeven
hoofdzonden samen te bundelen, varen. Ik had er wel spijt van. Maar achteraf week
toch die spijt; want toen ik het heele werk had uitgelezen, kwam ik nog voor een
naerreden te staan, waarin Waer-seggher nog
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even mededeelde - nu het kalf verdronken was, meende ik, afkeurend - dat wij nu
van hem ‘op-ghedischt’ hadden gekregen ‘de Bloem ende het werck van vele heylighe,
ende Christelycke schrijvers’. Het was wel een herkocht goedje, dat wij hadden
voorgekregen, ‘verduidelijkt de auteur, overgoten met een nieuw sausken en tot geen
ander eynde vertoont dan om den mensch aen-te-wackeren’ (ik resumeer verder) tot
de deugd - maar toch wilde hij verwachten dat de lezer het boek niet zou overloopen
zooals ‘den haen over de heete kolen’, maar wel, zooals het behoort, met zijn volle
aandacht. (Ik resumeer.) Nu wist ik, nu pas maar voor goed, waar ik mij aan te houden
had! En inderdaad, de vele historietjes, de tallooze gevalletjes uit het leven van
‘groote’ figuren uit den Bijbel en uit de Grieksche en Romeinsche oudheid, behooren
tot dat memoralistische gemeengoed, tot dien, vooral door de geleerde commentatoren
van Bijbel en oude geschiedboeken en zedeschriften uit Hellas en Rome, en ook uit
de heiligen-levens, tot stand gebracht, een schat aan mondgemeene volksverhalen,
uit welken voorraad de verdere na-vertellers rijkelijk plachten te putten. De eenen
deden het op geniale wijze gelijk Boccaccio, de anderen, te talrijk om ze hier te
noemen, deden het tot ons oprecht genoegen; - om van de ongenadig banale navolgers
liefst niet te spreken. Waer-seggher behoort tot de classe, waarin vereenigd zijn die,
als eenoogigen onder blinden eventjes door den band kunnen. Trouwens, ik meen
‘geroken’ te hebben - waar dat Waer-seggher zijn wetenschap niet uit de eerste bron
put. Heeft hij ze klakkeloos overgenomen van zijn Brugschen vriend Emmanuel de
Aranda: sub judicium lis est, maar beslecht kan het proces eerst wanneer een
exemplaar van de Aranda's ‘Laechende en leerende Waer-seggher’, die de Grieck in
vertaling zou hebben nagevolgd, terug zal zijn gevonden. Want van het - Fransche
- werk van den Brugschen schrijver is geen exemplaar bekend. Ten anderen, heeft
inderdaad, maar ik geloof het niet, de Grieck Emmanuel de Aranda slafelijk
nagevolgd, haast vertaald, de Aranda zelf heeft bij het samenstellen van zijn werk,
vanzelfsprekend de methode toegepast die ik hier Waer-seggher laat volgen. De
Grieck zou dan hebben nagebrouwd wat de Aranda gebrouwd had.
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Wat er ook van zij, zeker was onze Waer-seggher in den Bijbel thuis; hij weet de
plaats aan te wijzen, waarop hij doelt; en ook kent hij de geschriften van de paar
kerkvaders, wier getuigenis hij aanhaalt. Hij citeert ééns Titus Livius: hij heeft hem
gelezen. Maar nooit noemt hij Tacitus of Suetonius, al weet hij heel wat van het leven
der Romeinsche keizers. En waar hij Cicero, dien hij ‘den welsprekenden’ noemt,
er bij betrekt op grond van zijn zedekundig bewijsmateriaal; waar hij, herhaaldelijk,
Plato ten getuige oproept, en een voorvalletje uit het leven van den ‘Boerdighen,
Fabel-beschreyver’ Lucianus ter opluistering van zijn moraliseerend betoog aanvoert
- daar krijgen wij wel degelijk den indruk dat de auteur van den ‘Laechende en
Leerende Waer-seggher’ voortgaat op wat hij elders heeft gelezen of van iemand
heeft hooren zeggen. Met Cicero, Plato en Lucianus van Samostata zelf heeft hij niet
aan tafel gezeten.
Zijn de leerstellingen in Waer-seggher's geschrift steeds in kloeke, klare woorden
uitgedrukt, getuigende van normaliteit en gematigdheid, - Houdt middel-maete leerde
Houwaert, en lang na hem Edmond Picard - de tallooze gevalletjes van zondig leven,
de voor- en toonbeelden, die hij tot staving van zijn zedepreek ten beste geeft,
behooren meestal tot de grofste en gruwelijkste, die men zich bedenken kan. Gaat
het bijvoorbeeld om een moord, op een enkel geval na, bedraagt het aantal slachtoffers
een half dozijn menschenlevens, onder wie een paar kindertjes. Het moordende
middel is nooit het dan toch minder afschuwwekkende gift, maar, misschien ter
herinnering aan de voorvaderlijke wapentuigen - de strijdsaks en den goedendag een bijl of een voorhamer. Alleen bij uitzondering een rapier of een dolk. Haast nooit
een steek, een ten slotte toch propere moordwijze, doch het oversnijden van de keel,
het in stukken hakken, het verbrijzelen van den schedel. Gaat het om onkuischheid:
Sodoma en Gomorah doemen op, en van Heliogabalus wordt verteld, wat van zijn
afschuwelijke levenswijze, kuische ooren verdragen kunnen. Want verder dan wat
oorbaar is, gaat Waer-seggher niet.
Maar waar onze Brusselsche leeken-preekheer geen blad voor den mond neemt,
waar hij alle krachten bijzet, ja, rube-
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niaansch wordt, is bij het afschilderen van de pijnen die de halsstarrige zondaar hier
en in het namaals te verwachten staan. Vooral den onkuischen wordt een
schrikwekkend tafereel van het hun beschoren lot voorgehangen. Luistert:
‘Aen-ghesien’, zoo schrijft Waer-seggher, ‘het woordeken sterven sooveel goeds in
ons vermagh: Laat ons het zelve eens wel over-legghen, ende bemercken, waarin dat
eygentlyck bestaet. Om hier van vol-komen bescheet te gheven: sterven is een
ghevaerlycken strijdt uit-staen; nademael den mensch van alle kanten niet en vind
dan beroudheyt. Sterven is synen laetsten snick gheven, is gherecht ende geleydt te
worden op stroo, is ghewonden te worden in een slecht slaeplaecken, is ghenaghelt
te worden in een houte kiste, ende ghestelt te worden op een baere, ghesonken te
worden in een graf, ghedeckt te worden met slechte aerde, ende verrotte
doodts-beenderen, ende daernae te stincken, ende van duysendt wormen ghegheten
te worden. Siet daer! o blinde onkuyschen mensch het eynde van die schoone
lichaemen die hedens-daeghs, voor Goddinnen worden aen-ghebeden, en
naer-gheloopen worden; daer soo menigh-vuldighe traenen om ghestort worden; daer
soo veel ghevaers wordt voor uyt-ghestaen: jae die somtijts oorsaeck zijn, datter
sommighe van wan-hope tot haer gheweer kiezen.’
Een tafereel, gemeengoed zeker van ijverzuchtige schilders en straffe zedepreekers,
óverbekend als wij er ernstig over willen nadenken, maar dat het toch goed is af en
toe, al zij het met een zoeten glimlach, even in overweging te nemen. Men kan nooit
weten, en soms is twijfel een kracht, althans een uitkomst.
Maar genoeg daarover. Waarom ik het boek dat nu toch niet uitblinkt door eenige
artistieke verdienste, van A tot Z heb gelezen: wel, omdat het in een zeer leesbare,
vaak kruimige, gelouterde volkstaal geschreven is en men er nu en dan een pittig
woord in aantreft, dat mij althans, litterair gesproken, ter harte ging. In hoeverre die
pittige gezegden, dat bloed en merg, hetwelk hier te vinden en te genieten is, aan de
oorspronkelijkheid van den auteur zelf te danken is; zooniet, in hoeverre zij, in hun
formuleering rechtstreeks uit den volksmond stammen en dus plus minus mondgemeen
zijn, weet ik niet te zeggen. Maar mij deden zij aan als een
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vondst, en niets, ge weet het, stemt den mensch gelukkiger dan een vondst.
Ziehier mijn oogst, niet zoo groot omdat ik mij bij de keus weinig inschikkelijk heb
betoond:
Men magh geen quaedt met quaedt beloonen, maer in alle syn bedryf recht uytgaen,
ende teghen eenen harden hamer, een aen-beelt van pluymen setten.
Groote staeten syn groote slavernijen.
Hij en is niet verborghen, die in de hoogte is.
Uyt goude ende kostelijcke koppen worden de vergiften ghedronken.
Soo groot is het ghetal van die u benijden, als die hun over u verblijden.
Al dat in de wolle gheverft is, sal altijdt sijn coleur houden.
De alder-meeste glorie is, sy selven te vernederen.
Al dat hier op aerde blinckt is van glas, terwylen het glinstert, soo breeckt het.
Hooghe boomen wasschen langhe, maer op een ure worden sy uyt-gheroydt.
De mensch is soo gheaerdt dat hy somtydts wilt vlieghen, als hy noch paddebloot en
nouwelycks uyt-ghekipt en is.
Geenen bergh sonder dal, noch geen rotse sonder valleye.
Hoe hoogher van jaeren,
Hoe traegher van baeren.

't Is vergheefs gheklopt aen het huys daer den man doof is.
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Men belooft in den noodt keirsen masten-dick, die nouwelycks op solfer-steck uyt
en vallen.
Ghelyck het licht, dat over de nacht heerscht, niet naer en laet haeren loop te
vervolghen, sonder sich te stellen teghen al het ghene dat onder haer grolt en bast,
soo moet een eerlyck man sich niet ontsien over de nepen en beten van helsche
monden en quaede tonghen.
In alle landen byten de honden en lasteren de monden.
Die gal in den mond heeft, en kan geen honigh spouwen.
Ten helpt niet met berouw achterom te sien. Den molen en maelt niet met het water
dat voorby is.
Als het schip op een klip stoot, is het te laet in den Almanak ghesien, wat weer dat
het sal maecken.
Seght haer (den dronckaerts) dat het drinken niet verboden en is, maer dat men den
dranck matelyck moet gebruycken, sy antwoorden, dat potten en pinten oock maeten
syn.
Water doet de potten rotten.
Die het drincken syn maer sotten.
Het ys dat smelt door enkel tyds,
En soo doet oock de wrange spyt:
Verto en maeckt goe sinnen.

Die syn wyf verliest, en vyf-groot: 't is iammer van het ghelt.
Om wenschen, blaesen, ende peysen,
Hoeft niemandt uyt het bed' te reysen.

Daer vlieghen geen ghebraede sneppen in een Luyaerts mondt.
Die kriecken wilt eten, moetse plucken, of geldt gheven.
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Een dronckaert droomt altydt van kannen,
een dertel wyf van fraeye mannen.

Luy, lecker, langh slaepen en weynigh wercken, en is de contemplatie van S. Anthonus
niet, maer van S. Anthonus vercken.
Rept handen en voeten, God sal 't versoeten.
Langh slaepen doet verscheurde kleederen draeghen.
Luye Stads-heeren, slechte Regeerders en Rechters.
De beste wierook komt van de oudste boomen.
Ten besluite, twee korte ‘fabeltjes’.
Het eerste:
‘Zonder mij zoudt gij niet zien’, zei de bril tot het oog.
‘Zonder mij zoudt gij niet bestaan’, zei het oog tot den bril. Het tweede:
Die het ambacht kan, die krijgt de neeringh, zeyde zekere Kleer-maecker, en hy
kreegh een paer oude kousen (in de Paeschweke) te lappen.
Maar ik zie dat uw oogen glimlachen. Het is inderdaad zoo: ik had u willen
verschalken. En 't is niet gelukt. Ge hebt gelijk: het eerste fabeltje is van Karel Van
de Woestijne in zijn ‘Nieuwe Esopet’, alleen het tweede is van Waer-seggher.
Trouwens een unicum, en daarom des te opmerkelijker: een tweede vond ik in zijn
lijvig werk niet.
En daarmee sluit ik dit hoofdstuk.

Pater Poirters
Laat ik u thans dit mogen zeggen: een programma volg ik niet. Het eene boekje kwam
me vóór het andere nà in handen. Tijdrekening noch erkende waarde hebben iets te
maken met de volgorde, waarop ik de hier behandelde werkjes in oogenschouw
neem.
De titel van het tweede geschrift luidt: ‘Den Alderheylichtsen Naem voor een
Nieu-Jaer-Gift, gheschonken aen de Jonckheyt, gehoude, weduwe, geestelyke, door
P.A. Poirters
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Soc. Jesu.’ Het verscheen ‘in 1647 te Antwerpen bij de Weduwe ende Erfghenaeme
van Jan Cnobbart’.
Wat uitvoerig, die titel; en wat een dooreengehaspel van spelling en
meervoudvormen. Maar het doet er niet aan: het boekje ziet er genoegelijk uit, versierd
met prentjes van Bouttats.
Ik zal het zeker niet wagen, hier wat anders over Poirters te zeggen, dan wat ik
heb beleefd bij de lectuur van dit kleine werkje. Waarin onze Cats bedoelt zijn lezers
te waarschuwen tegen al de gevaren en ongemakken van jonckheyd en
houwelycksstaet, tegenover de vreugden, weldaden en belooningen die te verwachten
zijn van een leven van zuiverheid en maagdelijkheid. Niet alleen in het hiernamaals,
doch ook reeds op aarde. Ik heb den indruk dat de geleerde Pater in zijn opzet maar
ten halve het pleit wint. Jonckheid en huwelijksstaat schildert hij inderdaad met zeer
donkere kleuren, de zuiverheid en maagdelijkheid integendeel als een Land van
Belofte. Houd mate, is een leus die ook van wege een zede-preeker niet ongestraft
in den wind kan worden geslagen. Welk verschil ten andere tusschen den Anonymus,
die zich Waer-seggher noemt, en Adrianus Poirters! Zij putten nagenoeg uit dezelfde
bronnen. Maar Waer-seggher is eerder stroef en scherp, hij hanteert een hamer, en
wil u volstrekt overtuigen van de waarheid zijner leer, hij drijft deze door, slag op
slag, tot uw hersenen, als een spie door uw bekkeneel. Geen mensch denkt er aan
weerstand te bieden.
Pater Poirters heeft zijn uit vele hoeken en kanten gewonnen geleerdheid grondig
verwerkt, en bovendien is hij leniger, soepeler van aard en geest. Het heilmiddel
waarmee hij voorheeft u op te werken tot den toestand van geestelijke gezondheid
is niet het mes, de bijl of de hamer, als Waer-seggher wel gebruikte, maar het soms
kleurlooze, soms licht of donkergekleurde, vloeiende vocht, glijk ook de officina
van den apotheker wordt klaargemaakt, welk vocht hij u met een hartelijken dwang
gereedelijk toedient. Onze indruk, nu wij toch aan den comprimé-vorm zijn gewend
geraakt? Een gehéél fleschje, een gansche fiole moeten we slikken. Zoo is het; en
eerder zoet van smaak, zonder eenige amperheid.
Poirters steekt nochtans zijn licht aan bij groote denkers en schriftgeleerden. Paulus,
Augustinus, Chrysostomus, Pli-
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nius. En de Bijbel vooral de spreuken. Maar hij mist in zijn stijl ware kruimigheid
en echte kracht. Men krijgt het soms te wee, en op het punt kribbig te worden - als
tegen den geneesheer, die u zoo'n drankje van zoetigheid zonder zoetigheid voorhoudt.
En bereid uit humeurigheid tegen te pruttelen. Poirters vertelt, trouwens met het doel
om ons te overtuigen, omtrent de excellentie van de maegdelycke zuiverheid, onder
meer een allergekste geschiedenis die hij dan nog bij ongeluk aan Cantinpretanus
ontleent. Broer en zuster; en de zuster heet Iakelina. Hij is een grave van Apuliën.
De grave wou zijn zuster uithuwelijken, doch haar liefde werd meer gedreven tot
den Bruydegom der Zielen als der lichamen. Telkens vond zij weer een uitvlucht.
Toen echter de aandrang van den broer te sterk werd, of zooals Poirters zegt: toen
het op een nijpen ging, begaf Iakelina zich heimelijk op de vlucht. Zij werd
achtervolgd en ingehaald. De woelige zee lag voor haar. Ze kon niet verder. Ook
klom ze op een rots en sprong van boven die rots in het zilte nat. Pleegde dus
zelfmoord. Maar de hand Gods leidde en dreef haar. De broeder echter - ziende dat
vreemde voornemen - ja, Poirters spreekt van voornemen? alhoewel Iakeline zich
reeds bereids in zee had gestort; doch mij goed - de broer dan, verschrikt, slaende
syn peerdt vinniger met spooren als oyt van te voren, roept met luyder stemme: ‘Ma
soer, ma soer, ick bidd' u staet en verongheluckt u niet’... enz.; kortom, een heele
rede, met beloften en al, waarbij, hij vergeet zijn zuster eenvoudigweg ter hulp te
snellen. Gelukkig kwam deze in de zee niet om. Een wonder had inderdaad plaats.
Kijk, Iakelina wandelt zoo maar boven de wateren. Ze keert zich om, en van beneden
spreekt ze op haar beurt haar broeder, die stijf op de rots staat, toe. In een lang gedicht
met heftige woorden verwijt ze hem zijn gedraging jegens haar zegt steeds in verzen,
dat zij zijn beloften niemendal vertrouwt: ‘Mon frère’, zingt ze - want poëzie is zang
- ‘nu hebje honigh in den mont, als ghy my niet meer volgen kont.’ En, dit zeggende,
zet ze haar wandeling op de zee voort, ziende somtijds ‘onder haeren voeten
doorschieten die groote walvisschen’, - terwijl zij den lof zingt van God; en, vele
verzen aldus zingende, bereikt zij Griekenland. Doch na korten tijd werd zij - zelfs
dààr! - door een Eremijt
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geplaagd, die ‘scheen al te veel kennis met haer te willen maecken, en vluchtte naar
de “aengrensende wildernisse van Siciliën”, waar ze negen jaar altijd zingende,
doorbracht op een boom. “Ick vraegh” u eens’, besluit de goede Poirters, ‘isser wel
oyt canari-voghelken, oft nachtegaeltjen gheweest die met synen sangh soo God
heeft weten te behaeghen, als doen Iakelina synen lof op den boom heeft gesongen?
Ik hoop van wel.
Zeker, wonderen komen voor en ons gemoed weigert allerminst er al het schoone
en verhevene van te waardeeren en te genieten - maar Poirters met zijn liedjes en
zijn toespraken maakt het toch wel heel bont. Smaak en scheppingsdrang stonden
bij hem waarlijk niet bizonder hoog.
Dit blijkt ook uit een ander historietje: Een jonge dame, buitgemaakt en samen
met andere gevangene juffrouwen ten gerieve van Sultan Mustaphus over zee gevoerd,
weet niet beters, om haar zuiverheid te redden, en derhalve aan de schande te
ontsnappen, dan de lont ‘in het arcenael in een open pulver-ton’ te werpen, ‘waerdoor
op een ooghenblick het altemael in de locht is gevloghen’. Met man en muis:
jouffrouwen en matroozen. Had ik over hoogmoed en hoovaardye te schrijven, ziedaar
een gelijkenisse die ik zonder schroom te pas zou brengen. Maar Poirters - en zijn
tijdgenooten - zagen er geen graten in, dat één persoon zijn eigen belang, al is het
dan zijn zuiverheid, redt ten koste van een aantal menschenlevens. C'est fort de café,
zegt de Franschman. De heilige Maria, de Aegyptische, was van een ander,
menschelijker, christelijker formaat.
De schrifturen van Adriaan Poirters getuigen van den moraliseerenden ijver van
hun maker, maar dus alles behalve van aangeboren goeden smaak. De exempelen
en verhalen waarmee hij zijn zedepreeken stoffeert zijn steeds grofkorrelig en vaak
wanstaltig. Hij dépasse, meestal, le but. Ook kan ik hem niet, op het spoor van Dr.
Rombauts, een fijnzinnig psycholoog noemen, die ‘de aloude christelijke leering op
zijn manier (wist) in te kleeden en ze op een persoonlijke wijze voor te stellen.’
Persoonlijke wijze? mij goed. Maar die wijze is dan ook ontzettend burgerlijk en,
hoe verheven de stof, laag bij de grondsch. Bezat hij een vindingrijken geest, zooals
Dr. Rombauts betoogt, die vindingrijkheid
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bestond vooral hierin dat hij de kunst verstond, ‘de prendre son bien où il se trouvait’.
Dat deed ook Molière. Maar met een anderen geest. Pater Poirters is eigenlijk een
samenstel van strijdbaarheid, propagandisme en belezenheid in een tijd toen de zaken
van den godsdienst in het middelpunt stonden van de belangstelling der geleerde of
semi-geleerde kringen. In een groven tijd was hij een man van zijn tijd. In een
ontwikkeld klimaat, zeker, maar zonder originaliteit, zonder dat mescio quid dat een
dood-gewoon, het beste bedoelende moralist kan maken tot een, de eeuwen door
levenswekkenden kunstenaar. Want ten slotte zijn ook Epictetes, Marcus Aurelius
en Pascal moralisten, en pleiten zij elk op eigen wijze, voor een ascetische
levenshouding. Maar, brandden er rondom Poirters geest en ziel vele lichtjes, zijn
hart miste 't licht van het schoonheidsbesef, de gave van het echte woord. En ziehier
nochtans - want ik wil en beauté scheiden van Pater Poirters, Soc. Jesu - een stelletje
levens- en betrachtenswaarde aformismen, uit zijn Nieu-Jaergift van 1648 gepuurd.
Al komt (den spelter-nieuwen pot) den letsten in de keucken, daer en volgt niet uyt
dat hij den letsten sal brecken.
Gelijck als aen die verwaende, en berooyde kalissen die kasteelen inde locht maecken,
en s'en souden geen boerenhuys op het sandt konnen setten.
Die op een been staet komt lichtelyck te vallen.
Broodt-droncken gheselschap is ghelijck als voghellijm, het laeter al van syn veiren
watter omtrent wil komen.
Den soetsten wyn wordt den scherpsten azyn.
Vleyers tonghen en pluymstrijckers monden spouwen in onze teghenwoordigheydt
louteren honigh, maer acheterugh' braecken sy de gal uyt met volle kelen.
Niemandt en sal zyn vyer soo leegh stoken, oft synen roock sal om-hoogh climmen.
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Het gaet met de jongheidt ghelijck met de mugghen: als sy den heelen dagh in de
sonne ghedanst hebben, dan comense 's avondts leelijck in de keerse te vlieghen.
't Is van noode dat-men achter-waerts sit om syn cleederen niet te branden.
Een moeder kan seven kinders op-voeden, en seven kinders qualijck een moeder.
't Zijn wel goede spilleken die sacht draeyen, maar sy moeten oock langh loopen.
In 't scheyden van de merckt kent-men de koop-lieden.
Buyten gaen de sinnen, maer het hert blijft binnen.
Als het vercken droomt, dan sal 't ghemeynelijck van draf wesen.
Ooghen die ghewasschen met water, die aerden naer het water; ooghen die gewasschen
syn met melck, die aerden naer melck.

De Leenheer(1)
Van den hak Adriaan Poirters spring ik op den tak de Leenheer. Geen onaangename
oefening! Want al moge nu Poirters, naar meniger oordeel, boven vader Cats
uitmunten - maar wat men er ook van zegge, Cats' vaderschap staat rotsvast - zijn
prozastijl, dien nochtans sommigen hoogelijk prijzen, is vrij plat. Althans in het
Jaer-boeksken. Misschien zal ik met meer waardeering van Poirters litteraire
verdienste spreken, wanneer ik het ‘Masker van de wereld’ zal hebben herlezen; het
boek staat daar in de rij der werken, die ik eventueel in behandeling zal nemen. Edoch
tot dan is 't een afgedane zaak: Poirters stijl is plat, zonder echte kruimigheid.
Intusschen doet de sprong van den pater societalis jesu Poirters tot den pater
Augustijn de Leenheer, weldadig aan.
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Want de tweede wint het in artisticiteit van den eerste. De Leenheer heeft als schrijver
inderdaad een sterker karakter. Zeker, ook hij schrijft Catsiaansch, maar toch met
een eigen toon, met zoo waar een Latijnsche inspiratie, met zoo waar een licht
Horatiaanschen rhythmus. Waar Poirters woorden en rijmen achter elkaêr laat vloeien
en slapjes aan elkaêr rijgt, weet de Leenheer een medaille te slaan - maar dit alles in
de atmosfeer der moralisatie, en der poëtische tweederangsheid. Derhalve is Poirters,
althans in het Nieu-Jaer gift, niet eens een poëta minor: hij is niets. De Leenheer is,
kort en goed, een poëta minor.
Hij moet wel, in zijn kring, een krachtige figuur zijn geweest, kruimvol en
zelfzeker. En nochtans is zijn kring alleszins merkwaardig. Te midden van de troeble
tijden, de krijgsverrichtingen die stad en land onveilig maakten, bestond inderdaad
toendertijds te Brussel een klein maar uitgelezen gezelschap van, zal ik maar zeggen
‘lettrés’, dewelke misschien minder met de Vlaamsche moedertaal vertrouwd waren
dan met de verheven poëzie van Horatius, Virgilius, Tibulus en Ovidius - en die als
voortreffelijke discipelen de Latijnsche dichtkunst beoefenden. Soms uitsluitend, als
Theodorus Verjuys en Philippus Tax, die elk met een Latijnsch lofdicht het
drempelwerk tot de Leenheer's ‘tooneel der Sotheydt’ opluisterden, zich daarbij
hoogmoedig Poeta Bruxellensis noemende; maar soms ook naast de Latijnsche muse
de Vlaamsche vereerden, gelijk Jacobus Beeckmans, Bruxellensis-Brusselaer, die
in het drempelwerk verschijnt als Applausius epygrammaticus, auteur van een
Latijnsch lofdicht, maar tevens als Vlaamsch sonnetten-dichter, schrijver van een
zeker niet opmerkelijk, maar toch ook niet zoo onverdienstelijk klinck-dicht:
De Leenheer leent ons hier het licht van zijn verstandt,
En doet ons duyst're oogh' door glans syns licht bemercken,
Wat dat de Sotheydt in ons siel komt uyt te wercken,
Hoe ons verdwelmt verstandt verkiest des Sotheydts bandt.
't Toonel der Sotten stelt hij open 'tallen kant;
Op dat elck sie wat bent van Gecke hij komt verstercken,
Hoe 't hemel-vliegend' breyn ghekort-wieckt syn de vlercken,
Soo dat het leyt en vroet in yd'le Sotheydts sant.
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Hij toont dat ieder Geck is vol van ijdelheden
Democritus ghelacht syn mede-maets schrey-reden,
Hoe 's wereldts sotterny in traen, en lachen baert.
Waerom syn Naem en Loff sal Nyt en Tyt verduren,
Al spouwt ghy mom' uw' gall', en speelt uw' nyd'ge kuren:
Want synen wysen Boeck d'onsterflyckheydt is waert.

De Renaissance-geest spreekt hier onomwonden zijn eigen, van Latijnsche geuren
zwangere taal. En ook Adrianus Vasseur, die zich eveneens een Brusselaer noemt,
prees het ‘Tooneel der Sotheydt’ tevens in het Latijn en in het Nederlandsch. En hij
roept het uit:
Laet ons sieren met lauwrieren,
Ende vlechten eene croon,
Die men gheven naer dit leven,
Sal aan Leenheer voor syn loon.

En ik heb zoowat den indruk dat ik hier aan den wensch van Adrianus Vasseur, ruim
twee en een halve eeuw later, voldoe, hier een kroon vlechtende ter eere van de
Leenheer. Een daad van rechtvaardigheid die ik gaarne stel.
M. Van Bossuyt, de bekwame en geleerde drukker, die de Leenheer's werk stond
uit te geven, deelt ons in een uyt ‘onse’ druckerye, den 2 Jan. 1669 gedagteekend
gedicht mede, in welke droeve omstandigheden hij het Tooneel der Sotheydt uitgeeft.
Want, zooals ik zei, toen ook woedde de oorlog. Mars vulde de wereld met zijn
lawaai. Maar hoe anders dan thans, de boeken-markt! In dronken productie, die
waarlijk niets te maken heeft met den dienst der goddelijke schoonheid, overstroomt
thans oud en jong en piepjong, groot en klein, de uit noodzaak des harten leesgraag
geworden, niet eens ontstelde, maar stomme, goêgemeente met boek op boek, met
lijvig werk op graatmager werk dat elk maker acht tot de literatuur te behooren.
Onberekend en onbekookt: een scene uit het ‘Tooneel der Sotheydt’. In de Leenheer's
tijd ging het echter anders. Van Bossuyt kon het werk niet uitgeven zooals hij het
had gewenscht: Hij hoopte het - zoo God het leven (hem) soo lanck belieft te gheven
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- later weer uit te geven:
Eens soo groot door mynen druck
Eens soo schoon door syne Plaeten,
Die wy moeten achter laeten;
Want den slechten quaden tydt
Heeft het snyden ons benydt
Ketel-trommels, en trompetten,
Hebben komen dat beletten;
Selden iemandt Beelden snydt,
Als men tusschen helden strydt.
Als het Landt wordt af-gheloopen
Als men niet en kan verkoopen,
Als blyft ligghen ieder Boeck,
Dick bestoven in den hoeck.

Andere tijden, andere zeden. Zoodus verscheen het ‘Tooneel der Sotheydt’ zonder
de plaeten, zonder de emblemata, waarmede auteur en uitgever zich hadden
voorgesteld de gedichten op te luisteren en, waar het pas gaf, te verduidelijken en te
verklaren. In de plaats van een aardige kopergravure, een leerrijke prent, kreeg de
lezer slechts een bondige opgave van het onderwerp en de beteekenis der afwezige
plaet:
Dat het Beeldt moest wysen aen
Suit ghy uyt 't gheschrift verstaen,

meende Bossuyt. Verminkt zal hij het uitgeven. Trouwens:
Die hem schorft kent, magh sich krouwen,
En al syn venyn uyt-spouwen;
Segghen dat dit Sotte-Boeck
Blyven moest in eenen hoeck.

Ik ben er verre van, dit te zeggen. Het zou in tegendeel jammer zijn geweest, indien
de ketel-trommels en trompetten het ook hadden belet dat de Leenheer's werk, zij
het dan in ongeëigenden vorm van de pers zou zijn gekomen. Want het ‘Tooneel der
Sotheydt’ is, in zijn soort, een bijzonder opmerkelijk en verdienstelijk, en hoogst
lezenswaard letterkundig werk. Frisch nog, als toen het voor het eerst verscheen.
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Pater de Leenheer behoorde dan tot een aardigen kring ‘lettrés’, die misschien nu en
dan een leerrijke of grappige conversatie in de tale Cicero's hebben gehouden. Hij
zelf schreef voortreffelijk Latijn. Ik ben geen latinist; en zeker zijn zijn Latijnsche
gedichten vervaardigd naar oude modellen, die men van bevoegde zijde zonder
moeite zou kunnen aanwijzen. Ik voor mij vond ze kruimig en kloek. Vaak, zooals
ik zei, met iets vluchtigs dat aan Horatius herinnert. Als bij voorbeeld:
Adame credis? Pomaque noxia,
Quae blanda vultum foemina porrigit,
Anguisque commendat sussurans,
Dente premis, nanibus que tangis?
Dies lapillo digna nigerrimo!
Hora ejulatu siruda flenda miserrimo!
Qua tempe venturos nepotes,
Teque, Pater miserane, pardis.

Of dit:
Vah! eburna testa Phoebi,
Vah! jocosa nablia;
Vah! canosa fila plectri
Vah! sonora barbitos:
Est agrestis, non amoena
Cantio, quam promitis;
Est avena cum cicuta,
Sola dulcis Tibia.
Stultus ille quem videtis,
Rite tales exhibet,
Qui virorum providorum
Sana sper unt dogmata,
Et salubres non honorant
Deprescariunculas.
Sol stulti verba stulta,
Praedicant et diligunt.
Eia prodi, rumpe splenem
Risibus, Democrite;
Hos carentes mente fungos,
Ludis plenis faucibus.

Zoo, eerst in een Latijnsche epigramma, daarna in een
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Vlaamsch dicht hekelde Pater de Leenheer de Sotheydt van deze wereld: de Sotheydt
van onze eerste ouders Adam en Eva, zoowel als die van de Dortstighe Sanghers,
van de doncker ende spits-sinnighe philosophen, van de quaede ende kromme
Rechts-gheleerden, of als die van de Geuse-predikanten in Hollandt, de wulpsche
Jouffrouwen, de Voghelaers uyt Canaria, de Liefhebbers van Urewercken, de Ghierige
menschen, de Eerzuchtige menschen, de Dronckaerts, de sachte schoolmeesters, de
scholieren, enz. En het Vlaamsche gedicht is noch een vertaling noch de weergave
van het Latijnsche, maar een hekeldicht, volkomen zelfstandig en apart.
Het Vlaamsche vers is soepel, klaar en zuiver van klank, de vertolkte gedachte
ontwikkelt zich rustig, zonder Catsiaansche overlading en volksch-doenerij, en de
moralisatie, op een enkele gelegenheid na, is van goeden huize, helder en precies,
als het ware veredeld en vrij verfijnd. De dichter zegt wat hij te zeggen heeft, en legt
bijna nergens bijzonderen nadruk op... Meer dan hij het Cats en Poirters doet, proeft
hij Horatius en Catullus. Een enkele maal verschalkt hij ons of zou hij ons wel kunnen
verschalken. Zoo zingt hij den lof van de dronkenschap bij de dichters. En ziehier
dit vers, niet het beste, maar het kortste van den bundel:
Noyt en sal den molen maelen,
Als het water komt te faelen;
Noyt uw verzen zyn gheleert,
Als ghy Bacchus niet en eert
Wilt ghy eenen Dichter wesen?
Ey! bemint de Fransche bezen;
Noyt, dan door het flericyn
Kont ghy goeden Rymer syn.
Ennius sal ons die saecken
konnen klaer en seeker maecken;
Wiens ader noyt en vloeyt,
Als seer wel met wyn besproeyt.
Die dit Edel nat beminnen,
Hebben altydt blyde sinnen;
Limoenade suer en soet,
Die verquickt ons droef ghemoet.
Keulsche dranken, Spaansche druyven,
Doen aen kant de sorghe schuyven;
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Iaeghen alle smert en wee,
In het midden van de zee.
Gheest, verstandt sy gansch verlichten,
En nut maecken tot het dichten;
Vol van veersen in den kop
Als hy vol is van dit sop.
Wilt ghy dan een Rymer wesen
Van een-ieghelyck ghepresen?
Houdt veel van een teugsken wyn
Laet het water, water syn.

De pointe en de moraliteit ligt daarin dat de dichter dit drinklied in den mond van
een dichter legt en 't gedicht betitelt: De Sotheydt van de vochtighe dichters. Maar
zóó is intusschen de Leenheer's trant: stil, ongeveinsd, met zekere leukheid, beschaafd
de middelmaat houdend, kortom, zooals ik reeds schreef, van goeden huize. Een
geziene gast in het onverwachte groepje Brusselsche vereerders van de Latijnsche
muse. En zeker was dit gezelschap waarin de Leenheer, eerst als leeraar, later als
prefect van het college der Augustijnen te Brussel, verkeerde, fijnzinnig en uitgelezen.
En beschaafd. Hoe zou de Pater net anders hebben aangedurfd van de Sotheydt der
plompe doctoren vinnig en kruimig te schrijven:
'k Lach, doctoor met de bonnetten
Die ick op het hoofd sien setten,
Eenen vuylen Esels-steert,
Anders niet en syt ghy weert.

Spotziek verandert hij elders het woord minister tot het anagram mentiris...
Dronkenschap en liederlijkheid waren de hoofdzonden in dezen troebelen tijd,
den droeven tijd als de oorlog woedt en menschen men slacht als dieren. En hij
vermaant kloek en streng:
Wilt de dronkenschap verlaeten,
Venus gheyle lusten haeten
Onderhoudt uw' echte trouw
En bekruypt geen ander vrouw.
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Zoo berispt hij en hekelt hij onomwonden al de zotheden, die wij, levende ons leven,
stiekem of openlijk begaan. Zijn zedepreeken gaat niet boven de nuchtere daglijksche
moraal; maar wat hij goed acht en betrachtenswaard, voor wie deugdzaam leven wil,
het einde indachtig, drukt hij bijzonder kernachtig en beslist uit. Maar egaal, zonder
flitsen, zonder den gloed van het brandende braambosch. Want hij is, op het gebied
der zedekunde, noch ook op dat der poëzie, een hoogvlieger: hij is een eerzame
burger, wien burgerdeugd, en ‘La sagesse des nations’, ouder gedachtenis, heilig
zijn: beminnaar, bewonderaar en bevorderaar van een levenshouding in een
deugdzaamheid, die, wordt zij op de spits gedreven, de volkeren tegen elkaar op
moet jagen, maar in de gouden middelmaat gehouden, het menschdom
solied-burgerlijk aan elkaar bindt. Hij looft de deugd die heelt en redt. Niet die, welke
vermoeit en scheidt.
Want hij spreekt, zacht van aard en zin, hoe beslist ook. Maar als hij het over de
‘gheveynsde Geuse-predikanten in Hollandt’ heeft, wat een geweld! Dan hanteert
de Leenheer den voorhamer. Die Geuse-predikanten preêken prachtig, betoogt hij,
hun leer lijkt haast zuiver, maar:
Heyligh schynen sy van buyten
Maar van binnen syn het guyten,
Tusschen wiens woordt en wil,
Is een merckelyck verschil
Sy konnen niet als lieghen
En het arme volck bedrieghen,
Langh en krom is hunne handt
Vol is 't hert van gheylen brandt.
Sy bekruypen ander vrouwen,
Dochters die sy niet en trouwen,
Sy schoffieren maeghden teer,
Teghen hunne wet en leer.
Hooghe kannen, groote kruycken,
Storten sy in hunne buycken;
Marten Luther, Ian Calvyn,
Waren selve sulcke liên.
Maeghden-schenders, sodomiten,
Droncken seughen, Deughenieten,
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Sathans kinders, Adders sogh,
Vol van Leughens, vol bedrogh.

Waaruit blijkt dat zelfs een aan de Attisch-Latijnsche muse verknocht poëet zich, in
zijn haat tegen andermans Sotheydt, ook al eens in een zotte bui te buiten kan gaan.
Zoo rouw is de Leenheer niet, maar toch, naar ons modern begrip, vrij
‘onmenschelijk’, waar hij de Sotheydt gispt van de Sachte School-Meesters, die hunn'
Scholieren te seer streelen en liflaffen; hij maant ze aan: onder meer:
Doet uw kinders schudden, beven,
Slaet hun lustigh op den bil,
Als sy niet en syn heel stil.

want:
Synde het verstandt ghekommen,
En tot eer en staet gheklommen,
Sullen sy als wyse liên,
U hier om seer gheerne sien.

Van de Latijnen zal de Leenheer het hebben geleerd: qui bene amat, bene castigat.
Doch zoover gingen de Romeinsche (meestal Grieksche of Klein-Aziatische)
paedagogen niet, te verkondigen dat wie bene gekastijd werd, zijn tuchtmeester nu
of later dankbaar om den hals zal vliegen. Tuchtigen was trouwens in dien tijd het
werk van onverantwoordelijke slaven.
Maar anders kon de Pater de Leenheer wel geestig zijn. Voor een ‘ineptum
doctorem’, een ongeleerden, plompen doctor, schreef hij dit niet onaardig ironisch
Epitaphium:
Hic jacet Eximius Dominus Magister noster,
qui in vita sua argumentavit bis, vel ter:
Semelin celarent, ita ut omnes ad icnt;
Bis in Frises omonum,
Requiescat in secula seculorum.
Amen.

Vele wijze woorden sprak Pater de Leenheer. Enkele heb ik onthouden, die hier
volgen:
Een schoon, suyver, cristalyke,
Een klaer-blinckende Fonteyne,
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Brengt wel een riviertien voort,
In den modder vuyl versmoort.
Keulsche dranken, Spaansche druyven
Doen aen kant de sorge schuyven.
Wilt ghy dan een Rymer wesen,
Van een-ieghelyck ghepresen?
Houdt veel van een teughsken wyn,
Laet het water, water syn.
Beter sal het Haentien singhen,
Als hy mag aen 't water springhen.
Een verstandt te spits en loos,
Is onnuttigh, quaedt, en boos.
Een verstandt te hoogh verheven
Is onnutigh in dit leven.
Wilt de middel-maet bewaeren
Soo-je wys syt en ervaeren.
Een vernuft te hoog, te mal,
Is niet verr' van synen val.
Heyligh schynen sy van buyten
Maer van binnen syn het guyten.
Noyt en salmen u op-knoopen
Als ghy Rechters kont om-koopen.
Netten t'openbaer ghesprydt
Schouwt het vogheltien altydt.
Te vergeefs is 't net ghestelt
In het midden van het veld.
Eer de bomme doodt kan slaen,
Moet ghy selver eerst vergaen.
Het en syn maer enkel Gecken,
Die naer vremde steden trecken.
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Het en syn geen wyze liên
Die de landen loopen zien.
Aenghenaem sal 't Flesken syn,
Alsoo langh als 't is vol wyn.
Selden sult ghy vinden neven,
Als ghy niet en hebt te gheven.
Selden sal hy syn bemindt
Daer-men gheen geldt en by en vindt.
Moeders min' te blindt, te groodt,
Brenght de kinders tot de doodt.
Het is teghen eer en trouw',
Dat men slaet syn echte vrouw!
Noyt en heeft men konnen halen
Goudt uyt kopere metalen.
Ieder Dwazen, ieder Geck
Rieckt seer gheerne synen dreck.
Hoe je 't hebt, oft maecht, oft doet
Reuck van winst is altydt goed.
't Schynt dat wonder-dinghen is,
En 't en is maer katte-pis.
Essels, honden van de straet,
Drincken nimmer boven maet.
Droncken drincken vroegh of laet,
Is een beestelycke daet.
Streelen, door de vinghers sien
Schaedigh is aen ionge liên.
Het Bieken straelt als 't straelen moet,
Al gheeft het dickwils honich soet.
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De Augustijner Pater, poëta Bruxellensis, besloot zijn geschrift, aan de Sotheydt der
wereld gewijd, met een treffelijke sluyt-reden, gekruid met dit goedige scepticisme
dat ons toelaat toch nog met een glimlach de bittere realiteit van het leven en de
ijdelheid van al ons pogen die te verbeteren, te beleven. Hij schrijft onder meer:
Wyse lieden,
Wilt ook voor dit boecxken bieden,
Soo je wys zyt, eenigh gelt:
Wilt ghy 't selve niet door-lesen,
't Sal u elders dinstigh wesen,
Daer werdt Peper in bestelt
Iae voor pyn in uwe tanden,
Kan het doen een pypken branden
In het hoecxken van de schouw':
Komt dan Menschen aen-gheloopen,
Wyse, Gecke, met heel' hoopen,
Koopt dit Boecxken op myn trouw!

In dit wijs teeken, sluit ik van mijn kant dit deel van ‘In Minerva's Schole’.
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.

Eindnoten:
(1) Fragment uit ‘Kleine studie naar aanleiding van Jan Frans Willems' honderdste sterfdag’.
(2) In: Fables par le Baron de Stassart, 6e éd., 1837, 200-201.
(1) Geleerden zijn soms zonderlinge snaken. Zoo prof. J. Stecher, der Luiksche Universiteit, die
Joh. de Leenheer in de ‘Bibliographie Nationale’ biografeerde. Evenmin als ik weet hij hij veel
van de Leenheer's leven: geboren te Brussel ongeveer 1642, aldaar overleden op 4 Februari
1691. Sloot zich bij de orde der broeders Augustijnen aan, werd leeraar en later prefect van het
College der Augustijnen te Brussel. Van het het theatrum zegt hij dat het is een ‘recueil de
joyeuses boutades à tendance morale, écrit en vers latins assez faciles, doublé d'une traduction
en vers flamands.’ En verder: ‘Il nous paraît que la traduction flamande, si traduction il y a nu twijfelt hij! - est supérieure au texte latin’. Enz. Mis. Want er is heelemaal geen sprake van
‘traduction’ en dus van ‘texte latin doublé d'un texte flamand.’ De twee teksten, de Vlaamsche
en de Latijnsche hebben slechts één ding gemeen, nl. dat zij een zelfde onderwerp behandelen,
doch voor de rest zijn zij volkomen onafhankelijk van elkaêr.
Nog schrijft prof. Dr. Stecker dat in het drempelwerk tot het Theatrum - Tooneel - Latijnsche
en Vlaamsche gedichten - enkele leerlingen van den schrijver aan het woord zijn. Leerlingen?
Mis; oud-leerlingen, dat zou kunnen. Opmerkelijk is echter dat een van de loftoezwaaiers, nl.
Jacobus Beeckmans, zich noemt den ‘besonderen vrindt’ van den auteur. Dit wijst allerminst
op een verhouding van meester tot leerling. Ook op dit gebied heeft de geleerde professor het
dus verkeerd voor. Maar ten slotte noemt hij toch het Tooneel der Sotheydt een ‘curieux
opuscule’...
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Zoek den mensch
Bewustwording.
Het leven van de menschheid kan verrassend goed vergeleken worden met dat van
een mensch: het is een geleidelijke bewustwording tot aan het graf.
Reeds zijn de menschen met rood bloed tot de vaststelling gekomen dat die met
blauw bloed niet beter zijn dan zij. Wie in deze eeuw ook maar één enkele krant
leest, ziet ten oogen uit dat thans de arme menschen ontdekken dat de rijken niet
méér rechten hebben dan zij. Reeds teekent zich een volgende stadium af: de
geregeerden zullen zich bewust worden van de onbekwaamheid en overbodigheid
der regeerders.
Het laatste stadium zou wel kunnen zijn de vaststelling der eenvoudigen dat de
ontwikkelden niet meer weten dan zij.
G.W.

Ann Somerhausen en May Sarton
Twee boeken van Belgische auteurs zijn onlangs te New-York verschenen. Het eerste
is ‘Written in Darkness’ (‘Geschreven in de Duisternis’), door Ann Somerhausen;
het tweede heet ‘The Bridge of Years’ (‘De Brug der Jaren’), door May Sarton.
Beide auteurs verbergen geenszins hun oorsprong noch het Belgisch karakter van
hun werk. Het boek van mevrouw Somerhausen draagt als ondertitel ‘Dagboek van
een Belgische vrouw tijdens de bezetting’; de roman van May Sarton kondigt zich
aan als de geschiedenis van een familieleven op het vreedzaam Belgisch grondgebied.
Ann Somerhausen begon haar dagboek op 10 Mei 1940, om het, precies vijf jaar
en twee dagen later, toen haar man uit krijgsgevangenschap bij zijn vrouw en zijn
drie zonen weerkeerde, te beëindigen.
Ik wil u de intrigue van dit boek, dat hoofdzakelijk een kroniek,
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een getrouwe kroniek van de bezetting is, rijk in sommige gedeelten en steeds
ontroerend door zijn eenvoud, daar de auteur geen literatuur wenschte te maken, niet
verhalen. Ann Somerhausen heeft eenvoudig wenschen te noteeren wat zich in haar
huisgezin, in den beperkten kring van haar vrienden, in de straten van Brussel, heeft
voorgedaan. Aan het Belgische publiek zal dit dagboek niets nieuws leeren, tenzij
misschien het waarachtig talent van zijn schrijver. Voor de Amerikaansche burger
echter is het een kostbaar en interessant dokument. De lezers in de Vereenigde Staten
werden inderdaad tijdens de jongste jaren overstroomd met boeken die hun verhalen
brachten over ongehoorde oorlogsgeschiedenissen en waarin hun een beeld werd
gebracht van martelingen en afgrijselijke slachtingen, die helaas werkelijkheden
waren. De New-Yorksche pers heeft dan ook aan dit boek ‘Geschreven in de
Duisternis’ dat een sterk ontroerend menschelijk dokument is, een gunstig onthaald
voorbereid. Een der beste critici uit New-York eindigt zijn verslag met volgende
woorden: ‘Het boek van Ann Somerhausen is een prachtig dagboek vol onthullingen’.
Mejuffrouw Sarton, May Sarton, de schrijfster van het boek ‘De Brug der Jaren’,
is de dochter van den Belgischen professor Georges Sarton, die zich sedert
verscheidene jaren in de Universiteit van Harvart, uitsluitend wijdt aan zijn
monumentaal werk over de geschiedenis der wetenschap. Mejuffer Sarton is in België
geboren en kwam zeer jong in de Vereenigde Staten aan, en keerde zeer dikwijls
naar haar Vaderland weer. Opgevoed in Amerika, verwierf ze zich snel naam als
dichteres en romanschrijfster. In haar boek beschrijft ze de geschiedenis van een
Belgische familie die tusschen twee oorlogen in de nabijheid van Brussel woont.
Allereerst is er het menschelijk thema: het huisgezin, samengesteld uit de ouders en
de drie zonen. De moeder is de steun, de centrale figuur van dit kleine groepje, zij
is dynamisch, edelmoedig, ondernemend. Zij vult op gelukkige wijze haar echtgenoot
aan die philosoof is, en die zich weinig stoort aan materieele beslommeringen. Het
leven van die familie zou hebben volstaan om een leesbaar en belangwekkend roman
te schrijven. Maar mejuffer Sarton had hoogere bedoelingen. Paul Duchène is een
denker, en vóór alles zoekt hij een oplossing voor de veelvuldige en verschrikkelijke
sociale en politieke problemen, die in de periode tusschen de twee groote oorlogen
zijn gerezen. Zoo wordt de roman een overzicht van het Belgische en Europeesche
denken sedert dertig jaar. Hij weerspiegelt onze illusies, onze hoop, onze onzekerheid
en onze angst.
Door hulde te brengen aan het uitnemend litterair talent van May Sarton, hebben
de Amerikaansche critici de aandacht gevestigd op de moedige intellectueele en
politieke houding der Belgen in het Europa na den eersten wereldoorlog.
Evenals Ann Somerhausen heeft May Sarton aan België een dienst bewezen, die,
geloof ik, waard is gesignaleerd te worden.
M. Gij.
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Chassé-Croisé der ideologiën
In een artikel, verschenen in de Krasnaia Vesda, onderzocht Ilya Ehrenburg de
redenen waarom de Duitschers - die hij: ‘deze anthropoïden’ noemt - dienen misprezen
te worden. Naast redenen die maar al te zeer opgaan: hun wreedheid en hoogmoed,
geeft de schrijver er nog andere op, die er eenigszins ‘bijgesleurd’ lijken; zoo onder
meer: hun bezetenheid door het ‘kolossale’. ‘Wanneer de Duitsche schilders vrouwen
voorstellen, dan zijn deze grooter dan olifanten...’ Verder nog hun cultus van het
uiterlijke: ‘De Duitscher kocht boeken enkel terwille van den mooien band.’
Hierbij verzuchten wij: was dit laatste inderdaad maar zoo geweest en hadden die
lui maar nooit den mythischen inhoud van hun klassieke auteurs, zooals daar zijn:
Hegel, Nietzsche, Rosenberg (en waarom hem er ook niet bijgevoegd?) Hitler al te
zeer au sérieux genomen!...
Aan de stellingname van den Sowjetischen publicist, en met hem mede het
meerendeel der schrijvers van uiterst links, inzake de behandeling der Duitschers, is
een opvallende vaststelling te knoopen en wel deze: dat, waar zij de onverzoenlijkheid
proneeren, zij, door een eigenaardig chassé-croisé, de positie innemen, die, na den
Eersten Wereldoorlog, door uiterst rechts - hetwelk nu ‘milder’ gestemd lijkt - werd
verdedigd.
De Barbusse of Romain Rolland van 1946 heet: Mauriac (met deze nuance dat
deze laatste, zoolang de strijd duurde, niet ‘au-dessus de la mêlée’ bleef, maar aktief
deelnam aan den heftigsten weerstand) en Ilya Ehrenburg is een Maurice
Barrès-redevivus (met deze nuance dat de auteur van Un Jardin sur l'Oronte, litterair
gesproken, een feller klepper is dan de feuilletonist van De Stekjeskoning.)
Men zal zich herinneren dat, in de jaren volgende op den Eersten Wereldoorlog,
de overgroote meerderheid der intellectueelen, vooral der Vlaamsche, gemakkelijk
gewonnen werd door de thesis van de verzoening en de kwijtschelding der moreele
en materieele schulden van den gewezen vijand. Deze thesis leek de meest humane
en, politiek gesproken, de verstandigste. Wat dit laatste betreft zou de bittere
ontgoocheling volgen. Het moet wel erkend worden dat, hadde het Barrésisme het
gewonnen op het Briandisme, en ware de Rijn in 1919 Duitschlands grens geworden,
West-Europa er in 1940 heel wat beter hadde voorgestaan.
Aldus geleerd door de ervaring - maar wie zei daar weer dat de Geschiedenis dit
ééne leert: dat men nooit iets leert uit de Geschiedenis?... - hoort het, bij de discussies
over de houding die het past tegenover de Duitschers aan te nemen, naast de ethische
argumenten à la Mauriac, ook een billijke plaats in te ruimen aan een bezorgde
overweging à la Ehrenburg: Welke boeken zullen de Duitschers, in 1966, - behalve
om hun fraaien band - ook om hun mythischen inhoud, op de eereplank van hun
bibliotheken laten pronken?
R.B.
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De kunstgreep van de magus
Er is in ons, door nood er toe gebracht, een logische mens, het intellectuële product
van ons verkeer met de aarde. De beschaving heeft zich tot dusverre hoofdzakelijk
toegelegd op de ontwikkeling van de ene en het andere.
De wezenlijke kunst evenwel is magisch: ze zoekt verkeer met de wereld der goden
- de tegenovergestelde richting dus uit.
Het is ons, mens zijnde, niet mogelijk de logicus in ons de nek om te wringen, ten
einde het eens met een andere geest te proberen. Je verandert niemand van mening
door hem de hersenpan in te slaan.
Maar het moet doenbaar wezen, die logiekerd te verschalken. En uiteraard niet op
zijn wijze, de directe, maar op die der magie: zijdelings.
Zoals je, starend in de duisternis, niet mag fixeren wat je wenst te zien, want dààr
wordt het dan helemaal donker voor je ogen, terwijl precies van waar je niet naar
keek, je randnetvlies door het geringste schijnseltje lichts wordt getroffen.
Daarom:
Kijk in de schemer nooit
recht voor je uit:
't is of zich alles tooit
met zwart, en sluit.
Zoek in het leven nooit
koppig je buit:
't verstand is aards en gooit
de ziel er uit.
De magus, schalk,
kijkt als een valk:
de hemel duistert ijlings.
Terwijl de nacht
licht openlacht
waar het verwacht werd: zijlings!

J.D.

Geboren van keel, is zuiver van deel.
Armoedzaaier (bloedend uit zijn neus, na een rel): Nou, 't is me aan te zien, dat ik
in de lompen rood geverfd werd! Heel niet van adelijk bloed!
Diogenes: Maar van slagaderlijk geslacht.
Armoedzaaier (begrijpt niet goed): Ja?... Maar waar vandaan zouden die adelijken
d'r blauwe bloed wel komen?
Diogenes: Door verontreiniging met alles wat ze, welstaanshalve, altoos in moeten
houden.
J.D.
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Het nooit uitgebalanceerde hart
Overdrijven is des dichters.
Alleen nuchteren, moeizaam ontroerden, onomkrulbaren, zijn tot ‘objectief’
uitmeten en afwegen geschikt.
De balans van de dichter is te fijn; ze komt nooit tot evenwicht.
J.D.

Goedheid, waarde van de daad
Goed en Schoon - in die twee termen laat zich licht het hele epos van hemel en aarde
samenvatten. Alle liefde, alle strijd en geluk zijn immers uit hen. Het grote
onderscheid tussen beide blijkt wel daarin te liggen, dat goedheid een actieve, de
schoonheid een contemplatieve waarde is. Het goede behoor je te doen; het schone
kan je alleen beminnen. Waaruit zich laat afleiden, dat het goede het principe bij
uitstek is, dat onze aardse daden beheerst, terwijl de schoonheid wezenlijk in en uit
droom bestaat, tegelijk de vorm en de inhoud van de Hemel betekent: roerloos leven
van gelukzaligheid. Wanneer, na de blik die ons gedurende onze jeugd in die Hof
van Heden werd toegestaan, de beproeving van de latere alledag begint, kan het de
ziel veel verlichten, wanneer ze ten minste leert in te zien, welke, in grote trekken,
de structuur van die beproeving is. Het bescheert hoop en kracht, wanneer we het zo
willen begrijpen, dat we, na de jaren der speelsheid, de manlijke tijd der goede werken
moeten ingaan, ten einde later weer eenmaal de vrouwelijke schoonheid deelachtig
te kunnen worden, in een dubbelslachtig hijlik. Het stemt vredig te overwegen, dat
Schoonheid en Goedheid slechts in schijn met elkaar strijdige waarden zijn, aangezien
we door de ene pas de andere volwaardig worden kunnen. Waarom God het nodig
of nuttig geoordeeld heeft ze tussen aarde en Hemel te verdelen, behoort tot Zijn
Wijsheid, die, met Zijn hervonden Schoonheid, en Zijn gewonnen Goedheid, die,
met Zijn Heilige Drievuldigheid, eens vaardig over onze ziel moge worden. Intussen
kunnen we alleen ‘ons best’ doen, dat is het werk van de barmhartige Samaritaan,
en de vertederde herinnering in ere houden aan dat broertje van onszelf, het frisse
droomknaapje dat we eens waren, en wat alleen door onze hand wezenlijk sterven
kan.
J.D.

Acht uw volk hoog!
Herinnert gij U nog, waarde vrienden, hoe gij geschampt hebt op uw eigen Vlaamsch
volk omdat de boeren en de handelaars tijdens de bezetting niet wilden leveren aan
de ravitailleering en verkochten tegen schandelijke zwarte-markt-prijzen? Herinnert
gij U dat wij, die het niet met u eens waren, het goed vonden dat zij niet wilden
leveren aan den vijand en dat zij zelf met dit argument hun schandelijke praktijken
goed praatten. Herinnert gij U hoe gij na de bevrijding triomfeerdet omdat de zwarte
markt bleef voort-
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bestaan? Dat was in uw oogen het bewijs van de minderwaardigheid van uw volk
en die sproot daaruit voort dat het niet had willen weten van uw nieuwe orde en de
volksverbondenheid?
Leest nu eens, waarde vrienden, om het even welke reportage over de toestanden
in Duitschland. Daar woont toch het volk van tucht en orde, doordrongen van het
edel nationaal saamhoorigheidsgevoel en ons aller voorbeeld. Het is nu verslagen
zooals wij in '40, het leeft onder een bezetter zooals wij in '40, het kreveert van honger
nog veel meer dan wij in '41 en de boeren vragen er voor hun boter en eieren tienmaal
meer dan de onze in den hoogsten nood. Zegt niet dat ze wanhopig zijn, wij waren
dat ook en voor een volk dat aaneenhangt is dat geen reden om menschen te laten
sterven die geen 1000 mark kunnen betalen voor een pond boter. Zegt niet dat dit de
invloed van de democratie is, want daar willen zij nog altijd niet van weten. Neen,
erkent het brutaal en onomstootbaar feit, besluit er met ons uit dat alle volkeren
verschillend, maar alle menschen dezelfde zijn en misprijst uw eigen volk niet meer.
Ik zeg dat zonder leedvermaak of wrok, wij mogen ons eigen volk niet meer
misprijzen.
Ik zeg dat tot allen. Aan den overkant van het Kanaal woont een volk, dat in de
oogen van iederen objectieven waarnemer, zeer evident en zonder nieuwe orde, kalm
en stil nog veel meer tucht en nationaal saamhoorigheidsgevoel betoond heeft en
betoont dan het Duitsche. Vergapen wij ons echter ook dààr niet in. Op een rantsoen
gezet zooals wij in '40 tot '44, of zooals de Duitschers na hun nederlaag, zou het ook
de zwarte markt organiseeren en dit zal ik blijven meenen zoolang het
tegenovergestelde niet proefondervindelijk bewezen is.
Gij allen die het woord van een pater hebt gecolporteerd: ‘Ons volk is geen volk,
maar een massa’, ons volk is juist géén massa, maar een volk. Leert nu toch eens de
goede eigenschappen van vreemde volkeren bewonderen zonder daarbij te vergeten
dat uw eigen volk er andere heeft. Acht uw volk hoog.
G.W.

Tusschen twee wereldbeelden
Wij staan, ook op litterair gebied, tusschen twee wereldbeelden: orde en beheersching
of bandeloosheid en verwildering. De literatuur, zooals we uit de eeuwigdurende
rationeele evolutie kennen, die evenwicht in maat en vorm weet te houden, - en de
thans, na den wereldoorlog, zich baanbrekende revolutionnaire bandeloosheid: van
die bandeloosheid getuigen enkele Fransche, maar meer Amerikaansche romans.
Want ook als hij van zuiver Europeesche herkomst is, werkt in den Amerikaanschen
schrijver vaak het bloed na van den cow-boy... Die bandeloosheid op litterair gebied
houdt verband met het geweldig onevenwicht dat in de na-oorlogsche wereld op elk
terrein, ook dat der wetenschap, heerscht.
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Men weet niet meer, men kan zich niet realiseeren, dat de hechtste hoeksteen van
het democratisch levensproces is, zelf-opgelegde, graag aanvaarde orde en tucht, en
dat democratie allerminst beteekent bandeloosheid in de gedraging van den geest en
van den hartstocht. Ik las, een paar jaar geleden, een vrij goeden Franschen roman,
normaal zonder preutsch te zijn, allesbehalve; het tweede werk van denzelfden auteur
beschrijft tot in de meest verborgen details den sexueelen omgang van man en vrouw
in een rendez-vous-gelegenheid. Tusschen erotische realiteit en pornographie ligt
het Siegfriedzwaard van den smaak. Erotisch realisme is kracht, pornographie is
voosheid, in welke vrucht zij zich ook vertoont. Vooral de in woorden uitgedrukte
pornographie beteekent rotheid; want de Chineezen zijn (althans waren) meesters in
het teekenen en schilderen van pornographische tafereelen, die men niet zonder
aesthetisch genoegen kon en kan beschouwen. Maar de atmosfeer is anders, die door
het woord, of door de lijn of de kleur wordt geschapen. En zelfs is op het gebied van
de pornographische literatuur - qui fait vivre son homme - een onderscheid te maken
tusschen de aristocratische en de populaire, de demagogische. Dat verschil valt op.
Gij zelf erkent het zeker. Maar weet ge waaraan dat verschil ligt? Ik niet: ik heb er
nooit mijn gedachten laten over gaan. Maar ik las dezer dagen in Fransche vertaling,
twee romans van Henry Miller: ‘Tropique du Cancer’ en ‘Tropique du Capricorne’.
Nou!... Al ben ik van geen klein gerucht vervaard, ik moet erkennen dat Miller me
overdonderd heeft en ik me zeer klein heb gevoeld onder die lawine van losgebroken
liederlijkheid. Met af en toe den niet zeer welriekenden geur van de scatologie. De
helden van Miller's roman - er bestaat er nog een derde, ‘Printemps noir’, maar aan
die twee ‘Tropiques’ heb ik ruim genoeg - nemen nooit een blad voor den mond en
nooit spreken zij één woord dat niet wijst op een ontzettend gebrek aan de eene of
andere van die deugden, welke de vrucht zijn van eeuwen beschaving, al was het
maar de eerbied voor andermans gevoeligheid. Want ik bedoel allerminst die ‘goede
manieren’ welke een aanwinst zijn van de levenskunst, maar dan toch gebaseerd op
een ideologische, religieuze levenswet, die ten slotte failliet verloopt. Ik bedoel die
deugden welke wij bij intuïtie wel moeten beschouwen als den mensch onontbeerlijk
in een gemeenschap van menschen. Deze helden van den Amerikaanschen auteur
gedragen zich en spreken eenvoudig als losgelaten bruten, niet zoozeer amoreel, wat
aesthetisch verantwoord kan worden, dan wel sexueel zóó grof en zóó vies dat men
er niet eens paf voor staat, maar leeg van elk gevoel, behalve van onuitgesproken
weerzin. Men haalt de schouders op, en met een ‘wat stom!’ maakt men er zich verder
van af.
In mijn stad was er een smalle straat, waar het verkeer niet bijster druk was, en waar
wij, schoolknapen, wel eens voorbijliepen. Het straatje heette Kakkerijstraatje. En
het gebeurde soms dat men er
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een vrouw gehurkt zag, of een boer doende zijn gevoeg - maar geen onzer bleef er
staan op kijken; en telde soms een knaap het aantal ‘schildwachten’, die langs het
straatje te verkennen waren, nooit is iemand op de idee gekomen met een stokje in
die stof te gaan roeren met de hoop uit te maken van welke ingenome materie dit het
residu was. Wat Henry Miller wèl doet. Hij hanteert echter het stokje waarmee hij
die besogne uitvoert, niet eens elegant, maar met een jammerlijke onverschilligheid.
Het lijkt op niets, hoe hij het doet. Men zou waarlijk zeggen dat, hoe vaak hij het er
over heeft, die materie hem niet ligt. Als scatoloog heeft hij geen ambitie. Zelfs niet
die, een kunstenaar te zijn. En dit valt te scherper op, dat waar Miller land of stad
beschrijft of uiting geeft aan zijn gevoelens voor, of aan zijn indrukken over litteraire
of plastische kunstmanifestaties, zijn fougue, zijn welsprekende kracht, zijn
intelligente kijk op de zaak, u aangrijpen en meêvoeren. Net als superieure
bravourstukken. Maar als de auteur (Henry Miller) mij het tafereel wil doen genieten
van een knielenden man voor een naakte vrouw in een zetel gezeten, met de beenen
in de lucht, dan schiet ik eenvoudig in een stommen lach en zeg alleen: ‘Idioot,
idioot’. Neen, erotisch is Henry Miller niet, van erotiek uit is in zijn beide ‘Tropiques’
niets reëels te vinden; hij heeft wel gezorgd om een aantal pornographische passages
in zijn werk te vlechten: laat men er die passages in, dan banaliseeren zij scatologisch
den roman; verwijdert men ze, dan krijgt men losse fragmenten, hooge literatuur van
essayistischen aard.
De romans van Henry Miller zijn oorspronkelijk in het ‘Amerikaansch’ geschreven.
Hoe zij door de Amerikaansche lezers - en de Amerikaansche kritiek - werden
ontvangen, is mij onbekend. Zij zijn trouwens in de U.S.A. verboden. In
Groot-Brittanië werd de invoer ervan eveneens verboden. Exemplaren van het werk
konden desalniettemin in Engeland binnengesmokkeld worden. Dat is zeker grappig,
maar levert niet het bewijs dat ‘Tropic of Cancer’ en ‘Tropic of Capricorn’ het werk
zijn van een kunstenaar, niet van een doelbewust maker van schundproducten. Volgens
krantenberichten wordt in Frankrijk de vraag overwogen of Miller's werken ook niet
daar verboden zouden behooren te worden. Men wikt en weegt met het gevolg dat
‘Tropique du Cancer’ en ‘Tropique du Capricone’ als ‘des petits pains’ worden
verkocht aan jong en oud, die op schandaal verlekkerd zijn. En trouwens thans niet
meer te vinden zijn, omdat het van zelf spreekt dat, als die romans verboden worden,
de laatste exemplaren zwart en tegen heel hooge prijzen aan den man zullen worden
gebracht. En dit is ook één van de ongure kanten van de zaak. Tot het scheppen van
een schandaal-atmosfeer helpt ten andere uit alle macht de uitgever van ‘Tropique
du Capricone’. Heel zeker wordt door hem op schandaal gespeculeerd. De vertaling
is, wat de taal betreft, lang niet onberispelijk; er is blijkbaar in overhaast gewerkt.
Ook de technische verzorging laat veel te wenschen
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over: druk- en zetfouten bij de vleet. En over glad en plooi werd maar gedrukt, om
er van af te zijn. Het spreekt van zelf dat de voorthollende vertaler in het voorwoord
met den grootsten lof spreekt van het door hem vertaalde werk. Geen literatuur of
werk van schoonheid: ‘Ce n'est pas de la littérature’, schrijft hij, ‘mais une révélation
semblable à celle de la Bible’. En hij legt dat uit. Maar 't zijn slechts woorden, words,
words. De profeet Miller heeft een goddelijke opdracht ‘c'est de détruire la Babylone
et d'élever à sa place la patrie divine qu'il a entrevue’. Maar dat is larie, want verder
spreekt de vertaler zelf van de ‘vide complet qui suit le passage de Miller. Les dogmes,
les conventions, les révoltes policées et disciplinées, pierres angulaires de l'étique,
de la morale sociale, de la convenance, de la loyauté, de la réligion et de l'honnêteté,
tout cela est réduit en poussière dans un fracas horrible, assoudissant et inévitable’.
In dien toon gaat het voort. Het is waar dat ‘le ton ne fait pas la chanson, ni l'habit
le moine’, - maar even waar is het hier dat die toon allerminst overtuigt, hij er u
integendeel toe verplicht in te zien dat wat die inleider schrijft, niets anders is dan
woordkramerij zonder meer. En ik zie ten andere niet in, in den rook van al die
scatologische walmen, hoe Miller's ‘Patrie divine’ er wel uit kan zien of zal zien. Ik
kan overigens beter de pornographie en zelfs, hier en daar, de scatologie van Miller
begrijpen, dan ik me zou laten overtuigen door de geforceneerde reclame, welke
rond die romans wordt gemaakt. Geïnteresseerde reclame, wel te verstaan. Want
bereids in de inleiding zinspeelt de vertaler op het verbod dat ongetwijfeld het werk
te gemoet gaat (en dit vooruitzicht is zeker de vader van al de slordigheden die in
het boek kunnen worden waargenomen) en de bedreiging met een ingrijpen van de
justitie wordt aanleiding dat de uitgever betaalde reclame in de kranten kan voeren.
In die berichten wordt betoogd dat Miller, als hij wordt vervolgd, zich ‘en bonne
compagnie’ bevindt; en naast enkele thans in den vergeethoek geraakte namen,
worden daarbij Flaubert en Baudelaire genoemd. En dit is weer, ook op het gebied
van de reclame, een psychologische fout. Want men hoeft maar aan de bekende
passages uit Madame Bovary van Flaubert en aan de pièces condamnées van
Baudelaire te denken, aan wat zij ons aan litteraire schoonheid aanbieden, om zich
te realiseeren dat Miller veel minder een, door zijn schrijversnoodlot aangegrepen
kunstenaar dan wel een voor geen enkel reclamemiddel terugdeinzende
leesstof-fabrikant is. In het maandblad ‘Fontaine’ komt hij trouwens zelf aan het
woord met een stuk, dat ik ‘self-defense’ heet. Miller zelf betitelde zijn apologie:
l'obscénité et la loi de réflexion’. De titel lijkt wel heel wetenschappelijk. Maar ten
slotte zijn het meer ‘words’ dan wetenschap, meer schijn dan werkelijkheid. Miller
lijkt me zoowat een Buffalo-Bill te zijn die, in een studio, te paard over een hooge
woning springt met een onzeggelijke elegantie. Een heerlijke paard-
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rijder, een heerlijke grootprater: een lawine van uitgeworpen kennis en verbialiteit.
Maar, - en dit is een correctief, - anderen kunnen er anders over oordeelen. Het
hangt af van hun smaak tegenover pornographie. Een geschoolde of een verwilderde
smaak. Ik voor mij houdt het orgiasche symposion van Petronius voor een der grootste
romans der wereldliteratuur, maar die beide ‘Tropics’ zijn van de pornographische
Wild-West. Niets voor mij.
T.V.B.

Valise diplomatique.
In zijn werk Racine et Shakespeare vertelt Stendhal dat in 1824, negen jaar nà den
slag van Waterloo, de acteurs van het ‘Théâtre de la Porte Saint Martin’, die een stuk
van den grooten Engelschen dramaturg wilden opvoeren, onthaald werden op gefluit,
gejouw, appelen en bedorven eieren, alsmede op de kreet: A bas Shakespeare! C'est
un aide de camp du duc de Wellington!... En aan het adres van de aanstichters van
dit kabaal: ‘des jeunes libéraux’ dan nog! schrijft Stendhal: ‘Quelle misère! Quelle
honte pour les meneurs comme pour les menés!’
In de jongste weken, amper anderhalf jaar nà het einde van een wereldoorlog die
de felste hartstochten deed ontbranden, worden in ons land werken van Richard
Wagner en Richard Strauss vóór de micro onzer radioinstituten en het voetlicht onzer
schouwburgen gebracht, zonder dat zich, naar mijn weten, eenige vijandelijke reactie
voordeed. Wij zullen dit feit niet betreuren, uit vrees dat een Vlaamsche Stendhal
(maar bezitten wij een Vlaamschen Stendhal?) ons eveneens een ‘Quelle misère!
Quelle honte!’ naar het hoofd zou slingeren. Maar deze gebeurtenis geeft toch
aanleiding tot het trekken van een leerzaam parallel.
Hoe de Parijsche ‘Jeunes libéraux’ er toe konden komen den schepper van de
Midzomernachtsdroom in het leger van den hertog van Wellington in te lijven, lijkt
ons een raadsel. Maar sinds Minister Buisseret ons in de kunstenaars ‘de beste
ambassadeurs van een natie’ leerde zien, mogen wij ons afvragen of in het
diplomatieke valies van Wagner en Strauss, niet enkele leitmotieven werden
binnengesmokkeld eener wereldbeschouwing, die de wereld haast het beschouwen
had afgeleerd.
R.B.

Instinct en beschaving.
Wanneer het water een stuk woestijn overspoelt waarop de schildpadden sinds
onheuglijke tijden op pooten loopen, verdrinken vele van deze dieren, maar de andere
zwemmen zoo goed het gaat en haar afstammelingen in de tweede of derde generatie
zijn waterschildpadden zonder pooten, met volmaakte zwemvinnen en -vliezen en
dit zonder eenige hulp van moralisten, staatslieden, cultuurvertegenwoordigers,
U.N.O. of Unnraa. Is het water zoet,
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dan worden het zoetwaterschildpadden die ongesteld worden in een rivier.
Hetzelfde instinct van zelfbehoud, in kracht verhonderdvoudigd door het
menschelijk intellect, werkt aan het herstel van de verwoeste wereld der gehavende
menschheid.
De Antwerpsche voorstad Merxem werd tijdens de bevrijding militair geïsoleerd
zonder bestuur, zonder bevoorrading. Onmiddellijk openbaart zich een dokter, die
tot dan toe door niets uitgeblonken had en sindsdien weer in de schaduw is
teruggekeerd, als organisator en redder. Indien de isolatie langer geduurd had, zou
het wel de moeite waard zijn geweest te zien op hoeveel tijd daar een totaal nieuwe
gemeenschapsinrichting zou zijn tot stand gekomen en hoe zij er zou hebben uitgezien.
Ware die dokter er niet geweest, dan ware Merksem misschien gered geworden door
een naaister of een lantaarnaansteker, of door niemand, maar door allen.
Wanneer zal de heilige Geest toch eens zoo vriendelijk zijn het verstand te
verlichten van de blaaskaken die ons 't onderste boven organiseeren in den waan dat
alles van hen afhangt?
Wij zijn er aan gewoon. Voor ons is het eenig gevolg ten slotte dat we nog wat
meer gaan gelijken op die kinderen die op vier jaar nog geen lepel kunnen vasthouden
doordat iemand anders hem altijd in hun mondje heeft gestoken, maar ons medelijden
gaat naar die arme volkeren die wild genoemd worden omdat zij geen broek aan
hebben, en die men de christene beschaving bijbrengt door ze wijs te maken dat het
begin van alles is: werken om belasting te kunnen betalen, dat ze daarna een
gemeentebestuur met een champetter moeten hebben, daarboven een goeverneur,
daarboven een koning, daarrond priesters, soldaten en rechters, daarboven de
vereenigde naties en dat zij dan eerst eindelijk de vruchten kunnen plukken: werkloos
worden, crisissen beleven, en V-2's afschieten en op één minuut duizend menschen
van kant maken, die ze vroeger met hun mes nog in een heel leven niet bij elkaar
kregen en eindelijk zelf een atoombom op hunnen krullenkop krijgen.
G.W.

Bescheiden vooruitzichten.
De economie der Natuur is er een van weergalooze verspilling, van ontelbare,
vruchtelooze pogingen vooraleer één positief resultaat bereikt worde. In den Herfst
vallen honderden zaadjes ten gronde opdat, in de daaropvolgende Lente, één enkele
zonnebloem ontluike!
Met de wetenschappelijke en litteraire scheppende activiteit van den mensch is
het niet beter gesteld. Eeuwenlang vielen milliarden appels ten gronde vooraleer
ééne, de Newton-appel, de gravitatiewet deed ontdekken... en aldus, in beteekenis
kwam te staan naast Eva's appel, die het menschdom de bron van den wellust
reveleerde...
Millioenen soldaten moesten opmarcheeren en sneuvelen opdat uit hun rangen
een Barbusse, een Dorgelès zouden opdagen om de
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tragiek van het ‘aller treurspelen treurspel’: de Eerste Wereldoorlog, passend te
vereeuwigen. (De ‘Tweede’ verbeidt intusschen nog altijd een waardigen ‘vertolker’...)
Deze beschouwingen schreven wij neder opdat onze abonnenten en trouwe lezers
geduld zouden oefenen. Honderden bladzijden van onderhavig tijdschrijft zullen
wellicht van de pers moeten komen, vooraleer - naar de wet der waarschijnlijkheden
en dank zij de onverdroten inspanning van een uitgelezen schaar redacteurs en losse
medewerkers - door één enkele het gouden filigraan der Genialiteit zal lichten...
R.B.

Teirlinck.
Wanneer Lampo schrijft dat Herman Teirlinck ‘is en blijft de sterkste figuur uit het
Vlaamsche proza’ - en het Vlaamsch tooneel? - heeft hij overschot van gelijk. Althans
van zijn standpunt uit gezien, want Streuvels kan men zoo maar niet wegcijferen.
Maar wanneer hij verder schrijft dat Teirlinck dat is omdat hij onder de ouderen
(waarom onder de ouderen? een wijsheid is een wijsheid in welk milieu men ze ook
waarneemt!) misschien de eenige is die uit intuïtie weet dat de ware kunstenaar zich
in ieder werk moet vernieuwen, verkondigt hij een principe waar ik mij allerminst
kan bij aansluiten - en wat ik dus, zooals men zegt, voor zijn rekening laat. Ik erken
grif dat mijn litteraire opvoeding leemten vertoont, niettemin zeg ik cordaat dat ik
geen enkelen waren kunstenaar ken die zich in ieder werk heeft vernieuwd. En zelfs
houd ik me overtuigd dat een waar kunstenaar zich allesbehalve in ieder werk
vernieuwt, want moest hij dat doen dan zou dit geschieden ten koste van de fond zelf
van zijn kunstenaarschap. Ik zal maar onmiddellijk met de deur in huis vallen: de
ware kunstenaar geeft eenvoudig van het eene werk tot het andere een zekere evolutie
te zien. De ware kunst vertoont inderdaad in haar ontwikkeling een evolueering, niet
een gebroken of een grillige lijn. Reeds in het eerste werk van een waar kunstenaar,
eens de periode der oefening voorbij, kan men de vaste trekken die het gansche
oeuvre zullen kenmerken, ontdekken, al zij het meestal in embryonnairen toestand.
Geen waar kunstenaar wisselt telkens en telkens van kleur als de cameleon of, van
periode tot periode, van gedaante als de vlinder. Men kan Balzac van zijn eerste
erkende tot zijn laatste werk lezen en bestudeeren, elk nieuw werk heeft op menigerlei
gebied veel met het overige gemeen. Van een ‘vernieuwing’ geen sprake hoegenaamd.
In welk werk heeft Dostojewski zich vernieuwd met betrekking tot het vorige? En
Shakespeare? En Ibsen? En Proust? En Gide?
Continuïteit in de diepe grondlagen van het kunstwerk geeft integendeel de
beteekenis aan het oeuvre in zijn geheel, want de ware kunstenaar geeft aan zijn
werk, in al de onderdeelen van dit werk, den stempel van zijn eigen persoonlijkheid
- en wie zal nu,
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buiten Lampo, durven beweren dat de persoonlijkheid van een kunstenaar of van
wie ook zich van jaar tot jaar vernieuwt. De door Lampo bedoelde vernieuwing zou
inderdaad alleen gepaard kunnen gaan met of een uitvloeisel kunnen zijn van
karaktergrilligheid of zelfs van karakterloosheid.
Uit welke periode ook de portretten die Rembrandt, die Rubens hebben geschilderd,
welk personage ook werd geconterfeit, vertoonen familietrekken en geen enkel spoor
van ‘vernieuwing’. Ik zou zelfs willen denken dat, althans op het mij zeer vertrouwde
gebied van literatuur, de door Lampo bedoelde vernieuwing van werk tot werk, de
echte beteekenis van het gansche oeuvre alles behalve ten goede zou komen. Hoe
meer ik van Couperus lees, (om mij bij Couperus te bepalen) hoe meer mijn
waardeering voor dat werk stijgt, grootendeels wegen de kloeke en ruime eenheid
van dat werk, van de continuïteit van de diepe schoonheidselementen van dat werk
- en zoo doe ik ook met het werk van du Perron en van ter Braak - terwijl juist omdat
Lodewijk van Deyssel zich steeds ‘vernieuwde’, ik allengerhand minder ben gaan
houden van zijn werk, om alleen nog afzonderlijke passages en bladzijden, stukken
en brokken te bewonderen. Ook aan het werk van den kunstenaar moet men houvast
hebben.
Indien Teirlinck zich inderdaad in elk nieuw werk vernieuwde, zooals Lampo iets
overhaast beweert, zou ik mij kunnen begrijpen (wat ik niet weet) dat ‘schoolmeesters’
hem voor een genialen grappenmaker doodverven. Gelukkig doet Teirlinck dat niet.
Er loopt wel in zijn prozawerk een vaste lijn (een andere in zijn tooneelwerk); en is
die lijn niet zoo ruim, zoo inderdaad sterk als die welke het werk van een Balzac,
een Couperus, zelf in dat van Streuvels, Van de Woestijne te bewonderen valt, die
vaste lijn bestaat toch met eenige speelschheid, die geen grilligheid is. Teirlinck is
een plant die normaal groeit, gevoed door gezonde wortels uit voedzame aarde, al
schiet wel eens een ijdele loot uit, als die Lieven Cordaat. Maar ook een ijdele scheut
is een normaal verschijnsel. Lampo, niemand vernieuwt zich die leeft...
T.V.B.

De verstekeling
Over bultige keien, met horten en stooten, sukkelde de zwaargeladen oogstwagen
huiswaarts: traagzaam, haperend in de sporen en in menig gat. Ju, wakkerde de boer
zijn ruin aan, een zestienmaander, dien de Duitschers nog niet hadden opgeëischt.
Achteraan liep de boerin met een gaffel, danig in de weer om de wankelende vracht
te schoren, telkens als ze dreigde over te hellen.
Het Schavei was vroeger een schamelende doening, maar nu waren ze d'r bovenop:
in oorlogstijd floreerde 't bedrijf en de oudste, een flink uit de kluiten gegroeide zoon,
sprong duchtig bij. Vanwege den verplichten arbeidsdienst moest Philemon zich
echter schuilhouden. Bij tientallen telde men zoo'n onderduikers, geen dorp in
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den omtrek of het had de zijne en ettelijke uit de stad bovendien.
Thans reed het gespan den aardweg op en het erf over. Ju, ju, sakkert de boer en
uit alle macht trekt de ruin zijn laatste lading de schuurdeur binnen. In het koele
halfduister op den dorschvloer stopt hij en hinnikt van louter plezier. Braaf zoo, hij
is vurig, en van ras. Hoelang zullen ze hem nog mogen houden?
Onverwachts zijn de beulsknechten er, getweeën in zwart uniform, - uit welken
schuilhoek opgedoken? De eene leunt zijn fiets tegen de open voorpoort aan, de
andere, met getrokken revolver, komt al op de schuur af:
‘Je zoon zit boven op den wagen. Hij moet met ons mee!’
Hoe weten ze dat? Philemon is zóó voorzichtig. Wie heeft hem verklikt? Wie hem
uit de verte bespied? Misschien kan hij zich nog net uit de voeten maken, bij een
vorig alarm sprong hij het schotelhuis door en het bakhuis binnen, waar hij zich in
den oven achter takkenbossen verschool.
‘Philemon!’, roept moeder hardop, zoodat hij het daarbinnen zeker kan hooren,
‘wie heeft u dat wijsgemaakt? Onze Mon die is...’
‘Zwijgen’, beveelt de eene bloedhond, een rosharige, die haar uit den weg duwt,
terwijl de andere even vlug den boer tegen den muur zet, met opgeheven handen.
‘Philemon, komt naar beneden, of ik schiet!’
Was daar op de wagenvracht of op de strooschelf geen ritseling van halmen?
Daarna niets meer... Het gekakel van een hen klonk koddig in die stilte. Laat ze maar
speuren, de zwarte handlangers van den bezetter, die hier hun premie komen
verdienen: vijfhonderd mark voor iedere vangst!
‘Je ziet wel dat hij er niet is,’ pleit Moeder.
‘Mee naar boven!’
Als eerste moest zij de ladder opklauteren, den strootas op: Goddank, geen
Philemon te zien! Heeft hij zich bijtijds onder een paar schooven weten te nestelen?
Onder de hanebalken in het halfduister verbergt hij zich in alle geval niet, dat heeft
ze dadelijk in de gaten. Vloek maar, roste verrader die je bloedgeld ruikt, Philemon
is je te vlug geweest. Er is geen spoor van Philemon.
‘Maar hij zit hier, moet hier zitten’, sputtert de Roste (Dat is voorzeker de Roste
van Kester, waar heel de streek bang voor is. Moeder evenwel is niet bang, wat zou
ze!) Ze roepen wat tegen elkaar: ja, hij zal boven alles afsnuffelen, terwijl de andere
schietensgereed beneden de wacht houdt en het dak in 't oog houdt: het wild zit
immers in de val, het mag hun niet ontsnappen.
‘Ik weet niet wie of wat je hier zoekt’, pleit Moeder opnieuw. ‘Onze Mon is niet
thuis, dat zie je toch wel!’.
‘Zullen we zien! Als 't moet halen we de schuur leeg. Of we steken z'in brand.’
‘Doe wat je niet laten kunt’, spot Moeder kranig. Waar haalt ze den moed vandaan?
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In zijn razernij maakt die leelijke Roste aanstalten om in het stroo te schieten, zoo
maar. (Op Philemon?! En daar komt zeker brand van.) Maar hij vat een tweetand
dien hij in de schemering onder de pannen niet dadelijk heeft ontwaard.
‘En dit dan? Is dat van Philemon, of niet?’
(Dat is geen bewijs, flitst het door haar hoofd, en ze zwijgt superieur.)
Met een grijns reikt hij haar de gaffel. Hij heeft een duivelschen inval:
‘Ha, je zoon is niet thuis? We zullen hem wel vinden, hij zal piepen lijk een konijn.
Zoo, hiermee het stroo afsteken, overal. Nee, dieper, en elke schoof opheffen daarbij.
Zoo!’
Hij stak op den wilden bof, en zij moest hem nadoen. Heldhaftig, zonder een
woord, duwde zij den blinkenden stalen tweetand links en rechts om haar heen.
‘Dieper!’
Zij mocht niet aarzelen, de Roste bespiedde haar minste gebaar. Zij moest
onverschillig verrichten wat haar bevolen werd, monter en argeloos alsof het heele
geval haar niet aanging, alsof het een gril of een flauwe grap gold.
‘Hooger!’
Een flauwe grap! Dan wanneer zij elk oogenblik haar eigen zoon kon prikken,
wonden, misschien zijn oogen boorboren. Zij, zijn bloedeigen moeder... Waar ergens
lag hij onder deze ritselende, zilverglimmende halmen? Zou hij op zijn tanden bijten
mocht zij hem per ongeluk raken, kwetsen? Opgepast, hier liggen de garven ongelijk.
Daaronder zou hij best verstoken kunnen zitten.
‘Dieper! Zoo zie’.
Tot aan den steel moest zij steken en elke schoof behoorlijk opheffen. Haar dunkt,
zij voelt tegenstand, dat is geen stroo meer, dat malsch begeeft. Het staal dringt in
vleesch en been, een althans van de twee lange, scherpe, stalen punten.
Het godverlaten monster slaat de hand om haar pols. Wil hij haar te lijf? Dan roept
ze haar man, dat zou en uitkomst zijn. Want ditmaal heeft zij hem geraakt, zij is er
zeker van, onder dezen korenbos ligt hij: de linkerhand is minder diep gegaan dan
de rechter.
Nee, vooral nu niets laten merken, ijverig doorgaan integendeel. Philemon heeft
immers niet gegild, hij heeft zich heldhaftig bedwongen. Hij is niet opgveerd van de
pijn, met een schreeuw van verwensching voor zijn moeder die hem martelt, hem
verblindt, hem vermoordt...
Achteloos laat zij een garf vallen op de plek waar zij den tegenstand heeft gevoeld
en ijverig steekt ze verder, al te ijverig steekt zij zoo diep mogelijk, tot aan den steel.
Even sluit zij de oogen, nu is het genoeg. Het gaat niet langer, dit steken in stroo, in
het lichaam van haar zoon. Ai, daar voelt zij weer tegenstand, of droomt ze?
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Nu is het beslist genoeg. Want nu is zij bereid dien helschen revolvervent zelf te
doorsteken. Er mag van komen wat wil, hèm zal ze gaffelen! Naar zijn onderbuik
mikt zij, waar er slechts vliezen en darmen zijn, weekigheid waarin de vorktanden
heerlijk zullen dringen...
Maar hij is al op de ladder gesprongen. Heeft hij haar bedoeling geraden, in haar
blik gelezen? Of heeft hij zelf eenvoudig genoeg van dit spel en wil hij elders zoeken?
De avond begon te vallen, zij fietsten gezamenlijk weg, de boer vloekte: hij zou
ze doodschieten, had je van zijn leven zoo'n galgenaas!
Toen het geheel nacht geworden was, haastten twee mansgestalten zich het open
veld in. Vader en zoon, deze hinkte lichtelijk.
J.K.

Misplaatste metaforen.
Als wij uit de kathedraal komen, zegt mijn Shintoïstische vriend over de consecratie:
‘Die priester stond daar aan het altaar als een apotheker aan zijn toonbank. Dezelfde
preciese, zorgvuldige bewegingen...’ De vergelijking choqueert mij: blijkbaar een
christelijk substratum dat in mij in opstand komt. Toch moet ik toegeven dat ik van
een Shintoïstische ritueele handeling waarschijnlijk een even trivialen indruk zou
krijgen. Ik zou hier enkele variaties kunnen moduleeren op het versleten motief ‘East
is East, and West is West, and never the two will meet...’ maar wensch niet dezen
zijweg in te slaan.
Nadien overweeg ik dat met het choqueerende beeld wel ‘iets te doen valt’. Men
kan het zelfs den geloovige (althans dezen, die het met den goeden smaak niet al te
nauw neemt) ‘zurechtmachen’, met behulp van wat plechtige pathos. Een expressionist
uit de jaren 1925 zou gerust den officiant geapostrofeerd hebben als: ‘Sublieme
apotheker die den zielen den heilsdrank bereidt’, of iets dergelijks, in den trant eener
Karel van den Oever-iaansche aesthetica die het b.v. waagde den Duivel in de
gedaante te zien van ‘een tramconducteur die de tickets onzer zonden uitdeelt...’
Mijn vriend is naar zijn Shintoïstisch vaderland teruggekeerd. Enkele weken
nadien, wandel ik opnieuw langs de kathedraal. Toeristencars leggen aan langsheen
de flank der kerkbeuk, ‘als sloepen’, - overweeg ik -, ‘die geredde schipbreukelingen
aan boord van een transatlantieker brengen...’ Ook hier is de stichtelijke uitweiding
mogelijk. Het beeld is niet ‘gezocht’, maar oogenschijnlijk ‘opgedrongen’ door het
voorgaande. De ‘apotheker’ werkte besmettelijk. En ook mijn nautische vergelijking
is mij niet welgevallig, want aldus dreigt de kathedraal stilaan ontheiligd te worden
tot een metaforenfabriek.
R.B.
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Felix Timmermans 1886-1947
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Uitvaart van Felix Timmermans
Adhuc sub judice lis est
Toen, bij de inwijding van dit tijdschrift, August Vermeylen ons voor de toekomst
de na te streven Taak voorhield, besloot hij zijn betoog met een overweging die voor
langen tijd nog onze aandacht gaande moet houden. ‘Onze cultuur, schreef hij, is
nog niet wat ze zijn moet. Zij moet verdiept worden; want wij hebben nog geen stijl,
geen levensstijl.’
Levensstijl. Het begrip is zeer omvangrijk en bestrijkt àl de houdingen, geestelijke,
moreele, en alle andere daartegenover staande, van den individueelen en socialen
mensch. Individuen kunnen, ook in zeer ongunstig stijlklimaat, door oncontroleerbare
begaafdheden zich boven de bevangenheid en neerdrukking en difformiteit van een
stijllooze gemeenschap opwerken, zich uit eigen diepte des wezens affineeren en
een houding veroveren die naar buiten van feillooze stijl getuigt. Het zijn sporadische
uitkomsten van autonome menschelijke perfectibiliteit, meerendeels zeer ingewikkelde
en geheimzinnige gevallen, die ik hier buiten bespreking wensch te laten. Vermeylen
toch wees op een verschijnsel van collectieven aard, hij bedoelde de falende
Vlaamsche levensstijl, niet de levensstijl van een Vlaming. Meer Vlamingen hebben
stijl betoond, maar hoe volmaakter
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hun stijl, hoe dieper de kloof die hen van de Vlaamsche gemeenschap afzonderde.
Weinige volkeren kenmerken zich door een hoogen levensstijl, weinige ook onder
de grootste, want deze stijl heeft geen uitstaans met de imponeerende uitgebreidheid
van een grondgebied, met het ontzag van een volksgetal, zelfs niet met het geweld
van een economische macht. Alleen cultuurwaarden zijn hier van tel, en een
bezwaarlijk nog te evenaren levensstijl bereikte het kleine Oud-Griekenland. Wat
Vlaanderen betreft, het kan zijn dat het op enkele momenten van zijn historisch leven
medezeggenschap heeft gehad in den opbouw van de Westeuropeesche beschaving.
Het kan zijn dat het vooraanstond in de rij der Westeuropeesche cultuurdragers onder
de heroïsche dagen der Vlaamsche gemeentenaars en in het bloeiende Burgondische
tijdperk. Maar het is sindsdien, laat zijn langs deinende lijnen, in verval geraakt. En
op het stuk van cultuur, ging dat verval gepaard met een geestelijke afzondering, die
de uiterst-gunstige geografische ligging niet kon beletten, en het volkswezen dreigde
te verstompen of te verwilderen.
De Vlaamsche Beweging, hoe verward van inzicht en gebrekkig van methode ook,
heeft (het weze haar eer voor alle tijden!) den toestand bedwongen en de doodelijke
crisis opgelost.
Maar een levensstijl, die onze volkspersoonlijkheid ten overstaan van het beschaafd
Europa in haar eigenheid en geweten herstelt, die haar vormszuiverheid en zinrijkheid
en zelfbewust gezag verzekert, en haar, rustig en doelvast, weder inschakelt in de
continuïteit van onbestorven traditiën, zulke levensstijl moet de weer in het perk
gejaagde Vlaamsche Beweging voor Vlaanderen nog heroveren.
Morgen.
Wanneer zij dat morgen doet, en het streven naar stijl van uitzonderlijke eenlingen,
zooals hooger gezeid, zal blijken van geen practische dienstbaarheid te zijn, dan zal
zij steun moeten zoeken bij een goed tot éénheid geklonken elite, - dan zal zij
inderdaad een zulkdanige elite moeten
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in het leven roepen, inrichten en bekwamen. Levensstijl wordt in de ruimere
volkslagen aangekweekt bij middel van de elite. Want levensstijl, die de
genormaliseerde som is van alle stijlvormen, van alle uit de wildheid der menschelijke
passies en driften geredde levenshoudingen, hij is een aanvaarde en erkende
levensplechtigheid, die de troebele levensdroesems loutert, het waardigheidsgevoel
vermeerdert, menschelijke solidariteit en volksgebondenheid tot een systematische
en volmaakt gerodeerde vormelijkheid herleidt. Deze levensplechtigheid gehoorzaamt
aan een ongeschreven statuut, uit opeenvolgende vervolmakingen ontstaan, en
waarvan de tucht- of ceremoniemeesters in den schoot der eliten zijn geworven.
De Vlaamsche eliten zijn nog in den dop.
Oogenschijnlijk stemmen de vooruitzichten vrij bemoedigend. Het Vlaamsch
universitair onderwijs, dat nog zoo jong is, laat zich in haren groei en vooruitgang
bewonderen. De verschuiving van de Belgische nijverheid naar de Vlaamsche sectoren
is volop aan den gang. Diepere verbastering van den volksaard is op geen enkel peil
meer te vreezen. De zelfstandigheid van wezen in taal komt krachtig bij alle standen
tot uiting. Alle grondige elementen van nationale eenheid, alle factoren van
omvorming tot nationale eenheid zijn voorhanden. Inderdaad zou men zeggen, de
kansen voor een voorspoedig verloop van het ontpoppingsproces der Vlaamsche
eliten zijn uitermate groot.
Maar de waarheid is, dat wij op dien weg, op dien onontkoombaren weg, nog niets
noemenswaardigs hebben bereikt. Het hapert ergens. Wij hebben geen plan. Wij
lijden gebrek aan methode, aan samenhang, aan een leiding. Er is geen sterke leer
aan den grondslag van onzen elitenbouw. De Vlaamsche Beweging, wanneer zij deze
nieuwe actie inzet, zal zich een solide doctrine moeten opdringen en zorgen dat zij
er niet in den strijd mocht van afwijken.
Bij elke betrachting naar levensstijl is de letterkunde in voorste lijn betrokken. Niet
dat het woord, beter dan welk ander uitdrukkingsmiddel, uitgerust is om een
hoegenaamde
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stijlvorm te belichamen. Maar omdat langs het woord een stijlvorm zich het
doelmatigst binnen het volkslichaam insinueert, waardoor zijn contributie tot het
aankweeken van een levensstijl zoo aanzienlijk wordt.
Ordelijk en wanordelijk doet sinds een volle eeuw onze Vlaamsche letterkunde,
met ongelijk geluk, haar best om aan Vlamsche stijl gestalte en gang te geven. De
voornaamste verschijnsels die zich sinds onze geestelijke herleving (± 1830) laten
onderscheiden, vertoonen in de nu reeds voldoende tijdsperspectief een duidelijk
voorkomen. In twee sterk afgezonderde richtingen ontwikkelen zich onze uit
slaapnevelen ontwakende letteren. Een strooming krijgt haar stuwkracht van
Conscience en zijn geestdriftige bende. Zij zoeken, tastende, een taalsteun in
Noordnederland, en klampen Tollens aan. Een tweede strooming, onmiddellijk uit
reactie tegen de eerste ontstaan, zoekt steun op eigen bodem en toevlucht in het
volksidioom. Tegenover het litterairgeijkt en met al zijn geschooldheid toch in
dieperen zin oneigen woordapparaat van Conscience, ontplooit zich in sonore en
zinnelijke zatheid het dialectische, vaak onzuiver en woekerig, maar zelfstandig-ècht
woordapparaat van Guido Gezelle en zijne taalparticularisten.
Indien beide schrijvers, in weerwil van deze grondige tegenstelling der middelen,
tóch bij de litteraire betuiging van hun Vlaamsche wezen en verbeelding blijken
hebben gegeven van een niet onbelangrijken stijlvorm (ik laat hier buiten kijf in
welke mate en onderscheid) dan is zulks, naar mijn meening, slechts voor een
onbeduidend deel te wijten aan de litteraire deugden die zouden kunnen toegeschreven
worden aan het eene of het andere woordapparaat. Conscience en Gezelle behooren
tot de uitzonderlijke klas van menschen, die wel in staat zijn een eigen stijl te putten
uit de gepeilde of peillooze diepten van hun eigenheid, hoe ook het gedongen
woordapparaat moge zijn.
Want voor een aankweken, op ruimere schaal, van een Vlaamsche levensstijl, is
noch het aanwenden van een ontleend (d.i. een niet op eigen bodem geëvolueerd)
schrijfmiddel, noch het aanwenden van een eng-particularistisch autochtoon
schrijfmiddel de doelmatige weg naar de levensstijl van een volk, zelfs niet, vrees
ik, naar een hoedanige
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verbetering van zijn beschavingspeil.
De ware weg ligt iets hóóger, en in het tusschengebied.
De kunsttaal van een Vlaamsch schrijver (waarmede ik bedoel de taal waarin het
litterair kunstbeeld is verwezenlijkt en toegankelijk gemaakt voor zijn taalgenoot)
zulke kunsttaal mag wel uitgaan van een ontleenden hollandschen vorm, maar zij
moet verder verwerkt worden in het gevoelig wezen van den nederlandschen Vlaming
en daar opnieuw evolueeren tot een algemeen-beschaafd, dat vlaamsch zal zijn.
En anderzins mag zij wel uitgaan van het rijke idioticon, maar zij moet de te groote
hermeticiteit en de dialectische verbizondering weten te ontvluchten, zich geestelijk
verruimen in het gevoelige wezen van den vlaamschen Nederlander en daar eenderlijk
evolueeren tot een algemeen-beschaafd, dat daarom niet zal ophouden specifief
vlaamsch te zijn.
Heden teekenen wij 1947. Eén eeuw is over veel dichten en schrijven heengegaan.
Maar klaarheid is in den toestand nauwelijks gekomen. Geen vormvastheid. Laat
staan een litteraire stijl, wat men noemt stijl.
De fraaiste en meest spectaculaire worpen naar een zulkdanige stijl, gaan, na
Conscience en Gezelle, uit van Stijn Streuvels (geboren in 1872 en Goddank nog
springlevend vandaag), Karel van de Woestijne (geboren in 1878, gestorven in 1929)
en Felix Timmermans (geboren in 1886, wiens recente en ontijdige uitvaart ik met
rouwend hart en wrokkigen jammer begroet).
Van deze drie is Karel van de Woestijne het kloekst litterair opgeleid, het meest
onderlegd en het ruimst voorzien en gestoffeerd door de beproefde klassieke arsenalen.
Ik wil hiermede waarschuwen dat hij, door zijn cultureele verworvenheden en
meegekregen standing, een soort voorsprong had op de anderen. Maar het gaat hier
meer om waarden van ontvankelijke en reageerende gevoeligheid. En onder dat
opzicht wegen zij tegen elkander op. Ook is het in mijn oogen waar dat zij alle drie
zeer krachtig in de lijn van Gezelle koers namen en, met inachtneming van alle
geschillen die van zoo dichtbij al te opvallend zijn en, nader beschouwd, toch niet
zoo grondelijk nadrukken, alle drie hebben zij overvloedig aan den uier van de eigen
volkstaal
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gehangen, - Streuvels aan den Westvlaamschen, Van de Woestijne aan den
Oostvlaamschen en Timmermans aan den Kempischen tepel. Het wekt een uiterst
verwarrenden indruk dat juist de jongste, de laatst aangetreden het onvolledigst de
volkstong heeft weten tot assimilatie en gisting te verwerken. Hij heeft haar artistiek
aangewend, zonder hare populaire impulsen, hare hartstochtelijke rauwheid en haren
zinnelijken overdaad te bedwingen. In het omvangrijke werk van Streuvels, van
Horieneke af, kan men het nagaan hoe hij het beproeft zich een eigen allaam uit de
volkstaal te smeden door haar de tucht op te leggen van een hooger beschaafd. Men
kan het nagaan hoe de pen aldoor vaster wordt, het gebied der gedachten aldoor
breeder en helderder, de taal aldoor algemeener, zekerder, kouder ook, want gezuiverd
van het te bloedige volkspathos. Het ligt vóór de hand dat van de Woestijne de
evolutie verder heeft kunnen drijven dank zij de aanvankelijke zorgen die aan zijn
geestelijke toerusting werden besteed. En men zal nooit hoog genoeg voor een
Europeeër van 't zij eender welke natie de deugden prijzen van de latijndsche en
grieksche litteraire vorming. Zij geven den jongen discipel een neus, waar hij anders
nooit zou vermoeden dat hij er zoo dringende behoefte mocht aan hebben. Het is
zeer merkwaardig. Want de oude landen, waar zoo heerlijke schoonheid eens heeft
gebloeid, zij blijven nageuren en men moet er een neus voor hebben. Let wel: van
de Woestijne is zeker niet een vlijtige student geweest. Maar hij heeft de tijd en de
aanleg gehad in de verre subtiele odeuren te baden, tot hij er tot op het merg van
doordrongen werd. Streuvels is een van de meest belezen Vlamingen die ik ken. Hij
weet daarom wellicht zoo veel meer dan van de Woestijne. Doch hij raadt minder.
En toch zal ik hieruit niet besluiten dat het evolutieproces van beider kunsttaal ten
slotte tot zoo heel verschillende uitslagen heeft geleid. Ik meen dat op dat punt in
beide gevallen de distilleering van de volkstaal ongeveer een zelfde graad van
uitputting heeft bereikt. Bij Timmermans is zij daar merkelijk onder gebleven en
teert de schrijfkunst op beelden en geluiden, die functionneel slechts decoratief zijn.
Een fijne intuïtie komt alles ineensmelten, gelijk een muziek. De zeer belangrijke
factor beheersching is bij hem
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het minst, bij van de Woestijne het meest aanwezig. En deze vaststelling bepaalt te
gelijk de stijlwaarde van die drie aanzienlijke schrijvers - ik schreef haast: van die
drie stylisten. Doch 't ware fout geweest.
Een andere overweging, hoe bijkomstig ook, acht ik terloops de aandacht waard. De
drie Vlamingen die op eigen wiekslag triomfelijk de grenzen zijn overgevlogen alsof
die nu juist volslagen Europeeërs waren geworden, zijn toch Gezelle, Streuvels en
Timmermans. Met name dus de meest egocentrische, en daardoor in uitzicht de meest
vlaamsche. Het goedkoope van zulken bijval springt in het oog. Maar men moet ook
de diepere gronden er van kunnen peilen. Het teeken van den eigenaard, van den
oorsprong werkt steeds op de vreemde gevoeligheid als een streng indringende spie.
Het overrompelt vaak het kritisch inzicht, dat zich om de blijde verrassing gewonnen
geeft. Alain, in zijn Leçons sur les Beaux-Arts, helpt ons zulkdanige verschijnsels te
belichten. ‘La beauté’, schrijft hij, ‘se développe de bas en haut, comme la poésie et
la musique nous le fait bien comprendre. Le beau, c'était la passion domptée; ici,
c'est la nature domptée. Passion domptée, mais conservée; nature domptée, mais
conservée. Nous ne pouvons faire qu'il n'y ait de l'ancien et du sauvage dans le beau;
d'où vient l'autorité, partout reconnue, des anciens modèles et des anciennes formes.
Il faut qu'un peu de nature vierge se montre unie à la forme, et la confirme.’
Alleen een evenwichtige doseering van deze wisselwerking hijscht hun kunstwerk
op tot hoogeren stijl. Het duurt daarom zoo lang eer men den eindstand onderscheidt.
Un peu de nature vierge. Ik begrijp dit zoo: net genoeg. Maar in geen geval: te veel.
Ik wou nog even stilstaan bij het geval Pallieter.
Pallieter is een schlager geweest. Vooral om veel meer dan om de Liersche
plezantigheid. En wel omdat Pallieter vol-
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komen aansloot met den toen heerschende Europeesche tijdgeest. Een vlaag van
optimisme was na den vorigen oorlog losgebroken, in verband met een alom
ontluikend oergevoel, dat zoo sportief is. De welbekende en volstrekt-verkwikkelijke
methode Couet, mede met de graag aanvaarde raadgevingen van docter Besançon,
het snobisme van het land, het woud, het water, de openlucht, de uiterste
consekwesties van een alles verslindende sportrazernij (ik denk in het voorbijgaan
aan zonnebaders en nudisten) en alle andere symptomen van den collectieven angst
om toch uit lichamelijke ankylose en geestelijke bevangenheid bevrijd te geraken, zij illustreeren op lagere gebieden deze algemeene gesteldheid, die alle standen heeft
aangetast als een onweerstaanbare mode. Als een mode zou zij ook even vluchtig
als epidemisch zijn.
Natuurlijk is het optimisme van Pallieter van een edeler soort. Timmermans is
geloovig en artiest te gelijk. Zijn optimisme houdt geen verzaking in van het
levensmysterie, geen blinde aanvaarding van de levensbestemming. Hij zegt niet
gelijk Horatius: ‘Zoek niet te weten, want dit is verboden, welk lot u van de Goden
is beschoren, - maar pluk dag aan dag.’ Hij wil, in ootmoed en onder Gods genade,
het levensgenot als oorzaak en uitslag, een totalitaire vraatzucht van het huidig
oogenblik, een gulzig aanzuigen van de vliedende uren. En hij verkondigt in volslagen
argeloosheid, onder den zachten blik van zijn goedig Livrâke: Melk den dag, hoe hij
ook is, en bitter en zuur, 't is al een deugdelijk brouwsel, en aan alles, tenzij het
voorbij is, proeft men de vreugde van het leven, dat wij van Onze-Lieve-Heer hebben
cadeau gekregen.
Over de ambtelijke techniek van dit succeswerk (de aangewende beeldingsvormen,
de associaties, en het woordenspel) was Karel van de Woestijne, waarmede ik het
meer dan eens aan den stok had, van geen kant aan te spreken. Hij vond het litteraire
kwakzalverij en kwam telkens aandraven met parodieën, die hij zoo maar uit de
mouw schudde. Blind voor de uitgenomen begaafdheden van den schrijver was hij
niet, en hij onderscheidde voortreffelijk de èchte en reine plaatsen, en loofde die
zeer, maar haalde met wrevel de andere aan, waar het schuimde van cosmische
fac-simile's en
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folkloristische platheden en eerste-communie-devotie (geweet, zei hij, met een wit
vool, en een kanten zakdoekje, en een portemonnaie die nog te gare plakt, en een
banket in hemdsmouwen).
Daartegenover staat dat op zonderlinge analogieën in naburige litteraturen kan
gewezen worden. Ook jaren nog na Pallieter. En zonder dat men van invloeden kan
gewagen. Giono, in den aanhef van Le Chant du Monde schrijft: ‘D'un côté l'eau
souple comme du poil de chat, de l'autre le hennisement du gué. Antonio toucha le
chêne. Il écouta dans sa main les tremblements de l'arbre. C'était un vieux chêne...
Ça va? demanda Antonio. L'arbre ne s'arrêta pas de trembler. Non, dit Antonio, ça
n'a pas l'air d'aller. Il flatta doucement l'arbre avec sa longue main.’ Het water is een
kat, het wed een veulen, en de eik converseert met Antonio. Dat toch is het
beeldklimaat, en de daaruit voortvloeiende schriftuur, die ik op elke bladzijde van
Pallieter vind. En ik hoor Pallieters' woord terwijl hij den boom omhelst (een vlaag
van liefde voor de geheele schepping): ‘Bruur!’
Men moet aannemen dat analogieën van dien aard (ik kan er met de vleet aanhalen)
aan een eender inspiratiebron zijn geput. Er zijn inderdaad tijdstroomingen die zich
tot in het onderbewuste bij gevoelige schrijvers insinueeren. En wanneer zij langs
deze tolken tot uiting zijn gekomen, gaat iedereen haar als vanzelf meevoelen. Wilde
heeft deze kurieuze houding, waardoor, in onverwachtsche wisseling, de uitslag weer
oorzaak gaat worden, aardig onderlijnd. Hij schrijft hieromtrent aan Gide: ‘La Nature
imite ce que l'oeuvre d'art lui propose. N'avez-vous pas remarqué combien la Nature
commence à ressembler aux paysages de Corot?’ Hier merkt ge de ingrijpende
werking van het in woord of prent vastgelegd levensbeeld. Het wil op zijn beurt
beeldwekkend leven worden, en in gunstige modeomstandigheden kan het dat wel.
Niet alleen het individu heeft zijn persoonlijke wijze van denken en spreken, ook de
tijd heeft zijn persoonlijk gedacht, en beeld, en woord. En niemand ontsnapt aan de
greep van zijn stijl.
Maar ik beken dat van de Woestijne's kritiek op vele plaatsen gegrond is. Want
op vele plaatsen weerstaat Timmermans niet aan gemakzucht, toegeeflijkheid, zelfs
vleierij.
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Omdat de paroxystische systematisatie van het geval ten slotte de gaafheid van het
kunstbeeld ontzenuwt, verkies ik boven Pallieter, die men in Noordnederland
verkeerdelijk tot een mystisch leerstelsel heeft verheven, de zoo innige eenvoud van
het begijntje Symphorosa en de sterk-uitgezette Boerenpsalm, die een groot en zuiver
boek is. Bij deze schrijfwijze die controol houdt over de innerlijke compositie geraakt
het hartstochtelijk tumult haast onder de knie, hetgeen ‘het beetje maagdelijke natuur’
veel raker tot zijn recht laat komen.
Maar wanneer alle waarden, verhoudingen en verschillen gewikt en gewogen zijn,
blijft er een som van litteraire substantie over, die langs het levend woord een wereld
van schoonheid ontbindt. Die schoonheid is het wezen zelf van Timmermans. Het
is een realiteit die zich met zoo intens gezag veropenbaart dat zij in het noodlot van
het Vlaamsche volk niet meer is uit het wisschen. Niet alleen verrijkt zij onze
Vlaamschheid (hetgeen wij al te vaak geneigd zijn te misprijzen) doch zij verplaatst
in hooger sfeer en verbreedt het gebied van onze gedachte. En bovendien tempert
zij onze ruwe en bekrompen gedragingen door het aanzoeken en aanvaarden van een
ethische tucht (hoe kinderlijk begrensd ook) van een wellevendheid en ceremonieuze
gratie, die den socialen mensch in ons verfijnt en rijpt.
Ik zie de toekomst met droge ogen en een kouden blik. De artistieke boodschap
van Felix Timmermans houdt, gelijk elk voornaam kunstwerk, de belofte in van een
beter bestaan, ik meen van een in alle betrekkelijkheid toch waardiger, toch vrijer
levensgeluk.
En in den moeizamen zandweg naar een Vlaamschen levensstijl, staan voor het
nageslacht zijn voetstappen geprent.
HERMAN TEIRLINCK.
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Notities over Felix Timmermans
a.
Vrij algemeen, - en de eerste tijd na de publicatie van ‘Pallieter’ met nogal
hooggestemde geestdrift, - is men Felix Timmermans voor de dichter van het
Vlaamsche optimisme gaan verslijten. Zondermeer dacht men in zijn werk vernomen
te hebben, alléén de harteklop van de gezapige en gulzige, van de goedige en gezellige
maar geestelijk niet al te bewuste, niet al te diepe Vlaamsche mensch.

b.
In Guido Gezelle leeft het in de grond moeilijk en volledig, juist en precies te bepalen,
immers niet veel meer dan aan te voelen ‘iets’ van een Vlaming. Doch even
voortreffelijk en onweerlegbaar heeft dit Vlaming-zijn in de kunst van Karel van de
Woestijne aanwezigheid verkregen. In zijn vijftien beste gedichten is Paul van Ostaijen
een evenzoo gaaf en voorbeeldig Vlààmsch artist als de dithyrambische idealist
Albrecht Rodenbach.
De opdracht van een schrijvend kunstenaar bestaat er geenszins in, een integraal
en aldus onveranderlijk beeld te scheppen van zijn land- en streek- en dorpsgenoot.
Hij schept het beeld van een mensch. Daarin ontleedt en perst hij te zamen, al het
door hem gedroomde of verafschuwde, al het
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verworvene of ontbeerde, al het van mensch tot mensch zichtbare en onzichtbare
geluk en de nood waar zijn wezen waarachtigheid en grootschheid door verkrijgt of
waar het rampzalig en schaamtevol door samenkrimpt. Hij schept het beeld van een
individu, agressief, critisch, analytisch; het beeld van een landschap, uit de vele
deelbare en ondeelbare stofjes van zijn eigen psyche. En de meest phantasierijke
geest moet er in berusten, dat hij in Germanje wellicht geen levende Faust-figuur à
la Wolfgang von Göthe op straat ontmoet, en die hij in een stedeken van zijn eigen
geboortestreek toch wel de een of andere keer meent in het aangezicht te blikken.
Wanneer we een Oud-Engelsche uitspanning binnentreden zullen we er bezwaarlijk,
in de persoon van een der stamgasten, een King Lear- of een Hamlet-figuur à la
William Shakespeare mogen begroeten als het op de innerlijke gecompliceerdheid
van zijn wezen aankomt. Maar wie denkt er aan met de synthese aan te komen draven
van de z.g. échte Duitsche, van de z.g. échte Britsche mensch, en Göthe, Shakespeare
er lastig mede te vallen: dat zoo weinig, of niets, van het door hun genie geschapen
menschentype bij hun landgenooten aan te treffen is.
De synthese van de z.g. échte Vlaamsche mensch is niet veel anders, en niets meer,
dan een noodzakelijk persoonlijk beeld, waaruit valt af te leiden hoe we onze
stamgenooten, om noodzakelijk persoonlijke redenen, op noodzakelijk persoonlijke
wijze, als innerlijk geheel verlangen saamgesteld te zien. En dit geschiedt van uit
geen andere drang, dan om beter te beseffen wat ons in hem bevalt of tegensteekt.
Want de synthese is altijd een gecamoufleerde weergave van een persoonlijk idee
fixe, een middel tot zelfverdediging, dat van individu tot individu verschilt. Aldus
gezien is de synthese voor een onpartijdige, nuchtere waardebepaling totaal
onbruikbaar, en geen profeet beschikt over de ééne, éénige en onverbiddelijk sereene,
algemeen geldende, algemeen gangbare waarheid daaromtrent.
Zoo behoort het beeld van de z.g. échte Vlaamsche mensch en zijn genie, waar
men tegen Timmermans' schepping van het Pallieter-type beroep mocht willen op
doen, ook maar tot de interpretatie van een persoonlijk tekort of een plus, dat men
tracht te vrijwaren voor het is gelijk welke beïnvloeding
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of vergelijking, die anderen op hun beurt over ons mochten wagen te ondernemen.
Want het argument van die z.g. échte Vlaamsche mensch berust toch maar op een
in alle richtingen te gebruiken en naar willekeur uit te spelen parten van een
hersenschim.
Deze vluchtige uitweiding werpt voldoende klaarte op Felix Timmermans'
vermeende tekort als dichter van het Pallieter-type, n.l. dat hij er ‘de’ Vlaamsche
mensch niet zou hebben mede uitgebeeld, - wat totnogtoe geenszins met een per
definitie verantwoorde critiek werd aangetoond.

c.
Alvorens de Pallieter-figuur te kunnen scheppen, als definitieve gestalte van een
gevoels- en zielsmoment, was Felix Timmermans een lyrisch dagboek begonnen
‘van de wolken en de vruchten, van de waterkens en de boomen en van alles wat er
op de velden roert en staat’. In die verre tijd van zijn jeugd had hij ‘een boek met
oud, geel papier (gekocht), en met een ronde pen en twee (verschillend) gekleurde
inkten (schreef hij) de eerste dag’. Ruim vier dagen heeft hij het volgehouden, doch
dan wist hij niet meer wat schrijven over zijn onderwerp. Na lang peinzen en dubben
zag hij de onmogelijkheid van zijn onderneming in. En dit was zijn ontdekking, waar
het bij ieder dichter uiteindelijk om te doen is: hij had behoefte aan de bewonderende
mensch, als persoon, in zijn werk. ‘Want heel de Pallieter-figuur is niets anders dan
een verlangen.’
In dit moment van zijn leven was Felix Timmermans ‘iemand die het geluk bemint’;
hij zou genieten van ‘de dauw in (zijn) mond’. Hij hield ‘van alle weders, van stilte
en donder, van Ruusbroec, Gezelle en Rabelais, van het boerenvolk en van de dieren’;
hij ‘genoot van een boek en een schilderij, van muziek en gebed’; hij kon bogen op
een gemoed ‘geestdriftig en ingetogen, teeder en wild’. Doch wat vooral treffend is
in zijn belijdenis, het is dat hij onder het schrijven van ‘Pallieter’ was en wilde zijn
‘alles ten volle’.
Zonder omhaal van redenen, wist hij de kunstenaar, als functioneel menschelijk
verschijnsel ‘geen Eoolsche harp,
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die men in een boom hangt en wacht tot de wind haar beroeren komt’. En nogmaals
zonder omwegen wist hij dadelijk de functie van de artist tot in de kern te treffen:
n.l. dat men niet alles schrijft wat men droomt, ‘zooals men het droomt’.

d.
De Pallieter-figuur was voor Felix Timmermans een noodzakelijk persoonlijke creatie,
een zelf-verlossend feit in zijn leven. De Pallieter-sfeer is gegroeid van uit de reactie
op een moreele toestand als gevolg van een somber doorleden ziekte. Globaal
genomen is zij een overwinning op de oorspronkelijke weemoed, en de vreugde
daaromtrent is oprechte dankbaarheid.
De overwinning op het leed behaald en de vreugde daarover: hij beschrijft ze niet,
aan de hand van een reeks geanalyseerde psychologische verwikkelingen, om aldus
tot een min of meer optimistisch getinte ontknooping te komen. Hij schept het
wereldbeeld, - met hoeveel uiterlijk waargenomen bestanddeelen heimelijk gevoed
wellicht, - waarin de overwinning op het leed, waarin de vreugde om wat gewonnen
werd mogelijk en aannemelijk is.
Dit wereldbeeld is langzaam kunnen ontstaan van uit de gevoels- en zielsbodem
van de dichter-zelf, en in geen ander dan in het eigen allerindividueelst eigene heelal
ligt het gesitueerd. Maar het verlangen naar matelooze vrijheid en ruimte, - dat,
menschelijkerwijze te bevredigen, immers op een sublieme illusie berust, - heeft
Timmermans als een, het weze ook maar tijdelijke, werkelijkheid, ook voor anderen
dan zich-zelf bewoonbaar gemaakt. Hij schiep een mensch; en hij schonk hem
mogelijkheden om op velerlei manieren te bewonderen en lief te hebben. Hij deed
ons in een landschap gelooven, waarin wij ons thuis en geen voortgejaagden meer
gevoelen. Vier jaar heeft hij er aan besteed om, met tusschenpoozen, er een
mededeelzame vorm aan te schenken; wat er op wijst, dat een diepe en sterke aandrift
in de dichter aanwezig was om zijn allerindividueelst eigene heelal, - al had het in
de door hem beleefde toestand na zijn ziekte maar een korte tijd,
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misschien, met zooveel intense kracht bestaan, - in het geschreven woord te bewaren,
ongerept van alle andere prangende bekommernissen en zorgen, zooals de
oorspronkelijke belevenis er van een feit in hem geworden was.

e.
Op het eerste gezicht is de Pallieter-sfeer identiek aan het onbezorgd en nimmer
verontrust arcadische gevoel, zooals de heiden het met zijn innigste verbeelding maar
beleven en aanvaarden kan. Het heidendom van Felix Timmermans, in ‘Pallieter’,
bepaalt zich echter tot niet veel meer dan het frisch en jong aanvoelen van wat hij
met zijn verbeelding in de natuur meende gezien te hebben, van wat hij er wilde en
kon in zien.
Wanneer hij in-der-haast op het papier neerkrabbelt, over Pallieter die koele
dauwdruppels van de breede ‘smeer-wortel-blaêren’ in zijn mond laat rollen: ‘'t Is
goe, en 't smokt nor den hemel’, dan is de vermeende hemelsche smaak hier de
weergaaf van datgene wat hij, langs de verbeelding om, als noodzakelijke verkwikking
in een psychologisch moment wilde en noodig had te proeven. Het hemelsche vertolkt
hier de hevige mate van het gesmaakte geluk. Een concrete werkelijkheid is de z.g.
hemelsche smaak van dauwdruppels voor anderen niet. Doch wij aanvaarden de
ontroering, gewekt door het proeven van de dauw, enkel door de kracht der
waarachtigheid waarmede de dichter ons dwingt ze te beamen.
En wanneer hij, wederom terloops, over de in hem werkzame toover der ontroering
getuigt: dat ‘een menschenziel nog zoo kleintjes niet (is)’, dan wil dit immers nog
niet bepaald zeggen, dat hij het allerindividueelst eigene heelal daarmede te meten
poogt of iets onwaarschijnlijks omtrent dit ‘nog niet zoo kleine’ aan ons tracht te
suggereeren. Want ik betwijfel het sterk, of de Pallieter-sfeer, de Pallieter-figuur iets
zoo banaals vertegenwoordigt of uitdrukt als het heidensche godsgevoel, dat, in
momenten van overspanning, het individu er toe brengen kan zich een god te gevoelen
in het diepste van zijn gedachten.
Het heidensche godsgevoel berust voor ons, laat gebo-
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renen, toch voor een groot deel op onverteerde litteraire en intellectueele
bestanddeelen waarmede we (alweer z.g.) werden opgevoed. Pallieter, het kleine
manneken, dat onbezorgd zijn molen doet draaien, dat van regen en wind, zon en ijs
geniet, dat met wellust de geur opsnuift van pas gesnoeide boomtakken, dat gretig
de smaak van melk en honig proeft, dat stoeiend zijn dagen slijt met zijn blaffende
hond en zijn hinnikend paard, dat de gemoedelijke omgang met zijn
vriend-mijnheer-pastoor en zijn vriend-schilder zoekt, dat van zijn domme maarte
en van zijn vriendelijk Marieke houdt, - neen, ik geloof niet dat zoo iemand zich veel
om heidensch godsgevoel bekommert, waar dan een zware intellectualistische formatie
toe noodig is om het, nog heden, met min of meer waarschijnlijkheid te ervaren. En
bewust beleefd, dankbaar, offerend Heidendom zonder godsgevoel is niet denkbaar.
Als we Felix Timmermans' eigen woorden niet in twijfel trekken, dan is ‘Pallieter’
niets anders dan ‘de kreet van een verloste ziel, die terug het leven, het geluk, de
vreugde, de goedheid, de liefde en het licht ziet, en in loutere bewondering staat voor
God en wat Hij gemaakt heeft’. En hij voegt er aan toe, wellicht met nauwelijks
onderdrukte wrevel om alle interpretaties die zijn bedoelingen voorbij zien: dat ‘wie
“Pallieter” zoo leest, er ook het meest van genieten (zal)’.

f.
Felix Timmermans spreekt ergens van zijn ‘ingeboren geloof’.
Wanneer hij er toe overgaat om naar zijn beste vermogen de geest te verklaren
waar zijn boek ‘Het Kindeken Jezus in Vlaanderen’ door ingegeven werd, dan schrijft
hij, schijnbaar achteloos, van ‘het lichtje op een speldekop’, van ‘het minste steentje
dat zijn schaduw op de weg werpt’, van ‘het teederste grasken dat uit de aarde piept’,
van ‘de dauwdruppel op een anjelier’, en dat het is ‘als een blijdschap ze te mogen
laten zien’. Want zooals de gothische mensch, die ze schilderde op ontelbare
paneeltjes, heeft hij voor de minste kleinigheden ‘stil gezeten’, en wat zijn oogen
‘wel-
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lustig dronken’ is ‘tot in zijn ziel gedrongen’. Een verder reikende verklaring omtrent
het wezen van zijn inspiratie vermag hij niet te geven.
In het leven vervuld met een altijd beloften-zwangere geloofsdroom, - ter
bestemming van een eeuwig durende zaligheid na de dood op aarde, - houdt de
Christen al het geschapene hier beneden voor een blijk van Gods liefdevolle werk.
De geloofsdroom gaat met een ontroering gepaard, die somtijds tot aan het extatische
grenst en dan nog moeilijk te peilen is.
Van nature bereid om de belevenis van de gulden legenden als een realiteit te
aanvaarden, méér dan dat zijn geestvermogens hem noopen zouden om de blanke
gloed der dogmata te ondergaan, hield Felix Timmermans zijn grage oogen gericht
op de schoone wereld waar de bloemen, de dieren en de menschen hun tijdelijk
verblijf hebben gekregen. En in die zin is ‘Het Kindeken Jezus in Vlaanderen’, hoewel
een stiller werk dan ‘Pallieter’, de voortzetting van het bewonderend aanschouwen
der dingen in de natuur, op een plan waar het blijde aetherblauw met de aardsche
vale ronding in aanraking schijnt te komen.
Maar wat zou al het van buiten-af waargenomene ijdel en onbestemd zijn gebleven,
ware er niet zooiets als een geestelijke overplanting kunnen geschieden van het
buitenste in het binnenste om er phaenomeen te worden; ware het allerindividueelst
eigene heelal een weerbarstige bodem gebleven, waar geen van buiten-af
waargenomen beelden weldadig konden in gedijen.

g.
Felix Timmermans beschouwt ‘Het Kindeken Jezus in Vlaanderen’ als zijn eerste
boek, omdat hij het onderwerp er van in zich droeg van in zijn prille jeugd. ‘Heel
(zijn) kinder- en jongelingstijd is er mee bezig (geweest); heel (zijn) schrijversleven
is er mee doorhonigd’.
Deze niet onbelangrijke toelichting verkrijgt echter een nog diepere zin, zoodra
wij aan het ‘ingeboren geloof’ van de dichter willen denken. Want de oorsprong van
dit geloof ligt in een ver verleden, in het hart van de voorzaten, in de
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duisternis van het niet meer gekende en namelooze verloren. Normaal gesproken
leeft de Christen met de dierbaarste herinneringen van zijn geloof altijd zoowat in
het verleden; m.a.w. hij vertoeft graag, wanneer het aankomt op de geest der dingen,
bij het door de ouderdom geheiligde, bij datgene wat zijn vaste vorm verliest. Met
zooveel inniger deemoed, en met het besef van zijn kleinheid, knielt hij in een
heiligdom waar de kern der eeuwen als het ware in de steenen ligt besloten; in zijn
bidden verzonken reikhalst hij naar het niet meer tastbare, naar het van de stof
onthevene. En hij schijnt er zich niet om te verwonderen, dat zijn hoogste ideaal er
in gelegen is zich-zelf te gevoelen in het gevoel van God.Felix Timmermans spreekt ergens van ‘een dieper verlangen van de geest’. Hij
bezit geen tragische persoonlijkheid. Hij is weemoedig en wijs. Langs zijn weemoed
en wijsheid om, komt zijn ‘ingeboren geloof’ tot uiting. En wanneer het diepere
verlangen van de geest hem kwelt, zal het nooit elders noch in iets anders dan in de
geloofsdroom zijn vrede zoeken en zijn vervulling vinden. En waar de weemoed en
de wijsheid biddend hun rijkste en rijpste realiteit omvatten, daar is ‘het gebed een
schoone troost’. Aldus lijkt Timmermans me, in zijn belangrijkste bladzijden, een
nog steeds verkeerd begrepen, een mis-kend auteur, waar men, zoowel aan de eene
als aan de andere zijde van de tafel, tijdens ‘sérieuse’ litteraire plechtigheden mede
verlegen zit.

h.
Om de wat simpele intrige kon men ‘De zeer schoone uren van Juffrouw Symforosa,
Begijntjen’ slechts een artistiek kleinood noemen. Want de louter letterkundige
qualiteiten van dit meesterlijk sober geschreven werkje zijn niet anders dan
voorbeeldig te noemen, en in het genre werd ‘Symforosa’ in de Nederlandsche letteren
niet geëvenaard; het is een voorbeeld van perfecte kleinkunst.
In de werkjes van de Oud-Hollandsche fijnschilders Jan Steen, Pieter de Hoogh,
Gebriël Metsu, Gerard ter Borch, is dezelfde aandacht voor het nogal banale
onderwerp aan te treffen; alleen hun zin voor het intieme en geringe in het
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dagelijksche bestaan heeft aan de uiterlijk onbelangrijke voorstelling een werkelijke
inhoud kunnen schenken. Die inhoud is er een van burgerlijke zielsvergenoegdheid,
en geen martelende onrust schijnt bij machte om ze te verstoren. Zij bezitten als
kunstenaar en als mensch de innerlijke gloed niet van de tot genialiteit opgevoerde,
onlenigbare, metaphysische smart, zooals Rembrandt er kende. Zelfs de in zijn
beperktheid groote Vermeer heeft in zijn vier à vijf meest compleete werkjes een
hoogere levensinhoud doen weerklinken, spijts de uiterlijk gewone onderwerpen die
de hunne in verhevenheid geenszins overtreffen. Doch het wezen, de realiteit van
zijn geest is er zoo lichtend van intense heimelijkheid in geworden, dat het wonderbare
aanwezigheid verkeeg op die plaats, aan die gestalte waar en waarin we met onze
beide beste oogen eerst naar een gezicht op een kleine stad, een straatje met een
verweerde baksteengevel, een lezend vrouwtje, een melkmeisje of een bezige schilder
en zijn model hadden gemeend te ontwaren.
De visueele ervaring bij de eerstgenoemden is somtijds zeer groot en intens. Echter
bij Vermeer is de drang om zich te uiten prangender en sereener, omdat hij zijn
levensinhoud prangend en sereen beseft. Spijts zijn even onbelangrijke onderwerpen
geeft zijn werk van een hoogere bezieling blijk dan het hunne, zoodat zijn kunst in
haar soort de weerspiegeling van een burgerlijk levensideaal is kunnen worden, waar
de kunst van Jan Steen, van Pieter de Hoogh, van Gabriël Metsu en Gerard ter Borch,
toch slechts een bewijs levert van lustig geprezene en zonder critiek aanvaarde
burgerlijkheid, zonder verlangen naar dieper gesmaakte en genoten stonden op aarde.
Ook tot het gelijkwaardige soort van deze laatste kunstwerkjes behooren ‘De zeer
schoone uren van Juffrouw Symforosa, Begijntjen’. De onschuldige, onbeholpen
personages zijn met genegenheid en lichtjes met verwondering van zeer nabij bekeken;
doch de vorschende blik is niet door de zware en zedige kleeren gedrongen tot in de
bittere of teedere roerselen van de mannelijke en vrouwelijke verdeeldheid des harten,
tot in de woekerplaatsen van het booze en het goede, tot in de ziel die eenzaam lacht
of schreit.
Daarom laat ‘Symforosa’ slechts een stemming na; er
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blijft in ons iets hangen van het gouden daglicht, gezien van uit een kamer met een
wijdopen venster. Een vrouwen- en een mannenstem weerklinken, met lange stilten
tusschen de woorden; wat ze bepaald zeggen ontroert ons niet zoozeer, doch ze
verinnigen de alom heerschende rust met hun talmend geluid. Iets droefs, iets
gebrokens wellicht heeft zich afgespeeld, nauwelijks een paar schreden van ons
verwijderd. Alleen de stemming van het wijdopen venster, en de geest van het
zonnelicht daarbuiten, leeft in ons; de menschelijke figuur zullen we vergeten.

i.
Wat de Christen met duidelijke termen samenvat: de Duivel, de Wereld en het
Vleesch, bevat al de hevige symbolen van het kwaad. Door zijn aanleg is hij er zonder
zelfstrijd niet tegen opgewassen. Want al het moreel verbodene wekt zijn lust om er
van te genieten. Met lijf en leden, met hart en ziel loopt hij ieder uur gevaar om voor
de bekoring te bezwijken. Het mag ons dan niet verwonderen, dat hij van in zijn
prille jaren op fijne listen is ingesteld, op redenen en drogredenen, om zich tegen het
kwaad te verdedigen of om er zich schuil voor te houden. Men kan ook zeggen, dat
hij uiteraard al zeer vroeg bezig is aan de dingen te rafelen, om velerlei drijfveeren
te benutten of het zwijgen op te leggen, zoo binnen als buiten hem. Hij is immers bij
voorbaat niet een uitverkoren schepsel om heiligheid te winnen; hij moet de veiligheid
in het beste geval veroveren door de onthechting en het verzaken, door de gewonnen
zekerheid op de onzekerheden. Hij is een sterveling zooals wij allen; en waarom zou
hij zich niet mogen voorzien van middelen om zijn dagelijksche moreele stabiliteit
eenigszins te verzekeren en zijn zielezaligheid mogelijk te maken? Zijn levensdoel
is er op gericht het hemelsche Jerusalem in te treden na de dood. Met dit levensdoel
voor oogen, houdt hij rekening met de zonde; het zondebesef is het nooit stilvallend
raderwerk in hem, dat zijn krachten en tegenstanden altijd om en om wentelt, of hij
er hopeloos kreten bij slaakt of afgemat er bij steunt en zucht. In vele gevallen zonder
nauwkeurig te weten wat er louter physiologisch, louter psychisch onder het
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z.g. ‘botvieren der instincten’ dient verstaan te worden, leert hij van jongsaf het goede
van het booze onderscheiden en het eene voeden en koesteren, het andere
onderdrukken en uitroeien op grond van het loon, van de straf die er aan vast zit, hoewel die opvatting van uit een Katholiek standpunt als een ketterij in de ooren
klinkt. En de boer, in zijn (vermeende) primitiefste vorm van Christen man, wordt
graag aldus gezien en uitgebeeld in de kunst om de grove en grootsche klei van zijn
innerlijke en uiterlijke tegenstellingen, die toelaat zijn figuur breed en boeiend te
behandelen.

j.
Bij nader beschouwen vertoont ‘Boerenpsalm’ geen onvermengd, rigoureus
volgehouden objectief geheel van energieën en nooden, van drijfveeren en daden,
dat de levenshouding boven de levensaandoening stellen zou of omgekeerd. Eigenlijk
heeft er in de belangrijkste bladzijden een versmelting van subjectief aangevoelde
mèt objectief waargenomen menschelijke motieven plaats, die in de kunst van Felix
Timmermans een functioneele rol te vervullen krijgen. Men is er op vele plaatsen
toe geneigd, om in de dikwijls schijnbaar objectieve onderdeelen van zijn compositie
de met groote vaardigheid doorgevoerde transposities van subjectieve
levensaandoeningen te erkennen, die er op het eerste gezicht vrij objectief en geenszins
persoonlijk verbijzonderd uitzien.
Waaraan ligt het toch, vraagt men zich onder het lezen af, en hoe is het dan
gekomen, dat zooveel weemoed tot zooveel lachende beelden aanleiding gaf, in
‘Pallieter’, in ‘Het Kindeken Jezus in Vlaanderen’, in ‘De zeer schoone uren van
Juffrouw Symforosa, Begijntjen’, in ‘Boerenpsalm’? Het pessimisme is een langzaam
doch gestaêg verbrandingsproces, waar het optimisme een overmatig en ongeregeld
verbruik van gevoelsaandoeningen voor gevolg heeft. Tusschen de eene levenshouding
en de andere heeft Felix Timmermans een somtijds benijdenswaard evenwicht tot
stand kunnen brengen. In ‘Pallieter’ werd de overwinning van de vreugde op het
leed, van de genezing op de ziekte bezongen; in ‘Boerenpsalm’ heeft hij een innerlijke
zeker-
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heid gewonnen, of men ze met andere woorden zijn vermoeidheid of berusting believe
te noemen. Want de oude, sacrale sappen van het ‘ingeboren geloof’ verleenen aan
zijn allerindividueelst eigene heelal een somtijds ontzagwekkend perspectief. - ‘Het
koren valt onder de pik, het valt, het valt gedurig, en men wenscht zelf koren te zijn
om ook zoo te kunnen vallen, te kunnen liggen, te kunnen rusten tot in der eeuwigheid,
amen’.
Wij, die het ingeboren geloof, helaas, niet meer bezitten en er de voortreffelijkheden
niet meer van beleven kunnen: we hebben de drang, de noodzaak om optimistisch
onze lasten te dragen totaal verloren. Met onze behoefte is vanzelfsprekend onze
belangstelling er voor verdwenen. We hebben de onstelpbare wonde, de onstilbare
pijn liefgekregen als een alles overheerschende tegenwoordigheid. De tragiek is onze
eenige voorwaarde geworden voor een oprecht gevoels- en gedachtenleven. Want
onze hoogste, vreugdevolle of smartenrijke daad zal tràgisch onze roem en verheffing
of onze doem en ondergang bezegelen.
Zouden wij daarom ongevoelig blijven, en kùnnen blijven, voor het
eeuwigheidsverlangen waarin het geschreven woord van de dichter is gedrenkt? Wij
hebben op aarde ieder onze eigen horizon, gelijk we onze eigen bloedsomloop en
ons eigen zenuwstelsel bezitten. Onze stem is nooit de stem van een ander, zooals
onze lichaamswarmte en ademhaling altijd maar onze eigen beperkte èn eindelooze
lichaamswarmte en ademhaling kunnen zijn. Doch waar wij lichtpunten vermoeden
zullen wij er ons om verheugen, al worden ze door onze twijfels spoedig versomberd,
al bevinden ze zich niet op de kim van ons eigen kommervol bestaan.‘Ziet g'et sneeuwen, Wortel? (vroeg de stervende pastoor) Zoo vallen de zielen
uit den hemel, uit Gods hand. Ik heb nog nooit gelezen hoeveel menschen er al geleefd
hebben sedert de schepping, en zeker niet hoeveel er nog zullen leven.
Het zal wel heel veel zijn, Wortel.
Zie de vlokskens vallen, zoo komen de zielen allemaal op aarde... Is het nu niet
eender of gij of ik die vlok zijt?... En toch is elke vlok anders. Hebt ge de sneeuw al
eens door een vergrootglas gezien, Wortel? Ik wel, dat zijn allemaal
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sterrekens, driehoeken en wiskundige figuurtjes. Nooit een en dezelfde van al die
miljarden. Alle sneeuwvlokken zullen weer tot water smelten, tot damp vergaan, en
weer naar de hoogte van de lucht, van waar ze gekomen zijn, opgezogen worden.
Dat doet mij mediteeren.
Zoo is elke ziel als een vlok sneeuw, ieder anders gevormd. We dalen, dekken een
tijd de aarde, en keeren in 't algemeen gesproken, weer terug. Wat kan het mij schelen
of ik een vlok ben die duizend jaar geleden op de aarde gevallen is, of nu val, of
binnen duizend jaar. Het geval blijft hetzelfde. Smelten doen wij toch. Was ik duizend
jaar geleden gevallen, en ik ware van mijn paksken al af geweest. Ik heb een groot
heimwee naar den Hemel, Wortel, daarom ben ik priester geworden, en daarom vraag
ik Onze Lieve Heer om mij maar gauw te laten smelten... Verstaat ge dat, Wortel?’

k.
Het archaïseerende element, in ‘Pallieter’, in ‘Het Kindeken Jezus in Vlaanderen’,
in ‘De zeer schoone uren van Juffrouw Symforosa, Begijntjen’, in ‘Boerenpsalm’,
blijkt men maar zelden opgemerkt te hebben. Zijn deze opgesomde werken z.g.
volksboeken? Ik betwijfel het zeer; want dan is men blind gebleven voor de diepere
zin, voor de niet zoo eenvoudige of oppervlakkige inhoud, die, gerijpt en gelouterd,
zich menschelijk weldadig en steeds wonnig vertoont. Een auteur als August
Vermeylen, in zijn ‘De Wandelende Jood’, heeft er zich met noeste lettervlijt op
toegelegd om het volksche element in zijn schriftuur te betrekken. Herman Teirlinck
heeft in zijn ‘Johan Doxa’ niet anders gedaan. En wie deinst er niet voor terug, om
Vermeylen en Teirlinck schrijvers van volksboeken te heeten?
Het menschelijk probleem in ‘De Wandelende Jood’, in ‘Johan Doxa’, is niet
interessanter dan het menschelijk probleem in ‘Boerenpsalm’. De uitwerking er van
is bij August Vermeylen een mislukking geworden, want zuiver literatuur van een
dichterlijke geest, zuiver philosophie van een denkend verstand heeft hij er niet mede
geschonken; wel is er zoo van beide ‘bestanddeelen’ een vleugje aanwezig. Bij
Teirlinck en Timmermans is de uitwerking van
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het menschelijk probleem consequent doorgedreven; beide auteurs kijken onder het
schrijven beurtelings oolijk of ernstig, kinderlijk verheugd of bedroefd, door de
woorden heen die ze hun held in de mond leggen. Men blijft in hun werk de steeds
groeiende, innerlijke doorvoering van de menschelijke motieven gevoelen; en aldus
slagen zij er in een geheel te scheppen, waarvan de tijdelijke dissonanten het alles
besluitend slotakkoord niet onwaarschijnlijk maken. Karel Van de Woestijne in zijn
‘De Boer die sterft’ is niet anders te werk gegaan. Doch in Timmermans'
‘Boerenpsalm’ werken de ethische machten de zware grond omhoog, waar men in
‘De Boer die sterft’ enkel zeer geslaagde beschrijvingen van zintuigelijke indrukken
en stemmingen aantreft.
Critisch beschouwd is het niet meer voldoende Timmermans' kunst af te wijzen,
omdat de dichter in een stroom van vertelsels-voor-de-kleine-luiden nogal gul en
kras de genoegens van de tafel heeft bezongen. Dit argument tégen hem is geenszins
steekhoudend; het is amper zooveel waard als de bewonderende trouw van anderen,
die zijn vertelsels dààrom lezen. En zou hij pas der wille van zijn vlijt en bedrevenheid
met de paplepel van ons verschillen, als creatief persoon? Ik geloof het niet.
Wat de gretig om zich heen kijkende Felix Timmermans karakteriseert is zijn
behoefte aan het landschap om er de fleur van zijn geluk en de verdordheid van zijn
tegenspoed in uit te vieren of er in te vergeten. Hij is een landschapsmensch. Zijn
allerindividueelst eigene heelal, - hoe ongerept en zelfstandig in zijn ontwikkeling
het moge schijnen, - kan het blijkbaar toch niet stellen zonder de voedende en steeds
hernieuwde bestanddeelen van een onmeetlijke ruimte die zich buiten hem-zelf
bevindt. In onze stedelijke ommuurdheid zoeken wij de onmeetlijke, natuurlijke
ruimte alleen in ons-zelf om er op te fleuren of te verdorren aan geluk en tegenspoed,
- hoewel we ten einde raad al eens naar het land vluchten, en er in ons werk
gedroomde landschappen voorkomen, en wij niet ongevoelig wind en licht weten
geboren worden om het huis.
De ontroering om het onmeetlijke, natuurlijke beeld der ruimte buiten hem-zelf,
is voldoende om Timmermans een
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schat van religieus meditatieve beelden te schenken, die er als dusdanig vaak wat
ongewoon uitziet, ik geef het toe. Maar geen enkel innerlijk conflict houdt hem
weerloos vast als tusschen een tang genepen. Hij heeft het gevoel van een harmonie,
van een volmaaktheid en een duur der dingen, die buiten hem-zelf zou bestaan; doch
bij mijn weten is er in zijn dichterlijke arbeid geen prangend accent aan te treffen
waardoor het ons duidelijk wordt, dat hij als mensch en artist er onder te lijden had
wanneer de harmonie, de volmaaktheid, de eindelooze duur der dingen, - als
illusiebeeld althans, - niet in het eigen werk te betrekken was. Wel is hij door het
zielig sjofele aan dingen en menschen getroffen geweest; maar vreemd voor zijn
belevenis schijnt het snerpend besef van het menschelijk tekort gebleven, dat door
het beangstigend harde marmer van de twijfel boort. Aldus gezien bezit hij een alles
behalve agressief, critisch of analytisch werkzame geest. Al datgene wat een vaste,
intellectueele vorm kon scheppen schijnt hij te wantrouwen. En even spoedig, en
zonder weeën, iriseert het lief en het leed bij hem, als in ieder geschreven woord de
cristallisatie van de liefde en het lijden de kostbare bewijsvoering van ons streven
is. Want ik zie Felix Timmermans maar zooals ik hem zie, omdat ik me-zelf ànders
zie.
MAURICE GILLIAMS.
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Het boek van Joachim van Babylon
HETWELK BEVAT HET OPRECHT VERHAAL VAN ZIJN LEVEN EN DAT VAN ZIJN
BEROEMDE HUISVROUW SUZANNA

kort geleden ontdekt in de opgravingen van Nat-Tah-Nam en voor het
eerst zorgvuldig vertaald en uitgegeven door een liefhebber der Oudheid.
Τ

ερωτησ σ
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I
‘Oh that mine enemy would write a book’
Vandaag hebben wij Suzanna, mijn vrouw, begraven. Ik schrijf wij want het was
inderdaad niet de echtgenoot alléén die haar uitgeleide deed, het was de heele natie.
De hoogepriester en de burgerlijke gezagvoerders kwamen er bij te pas. Er is geen
vereeniging zonder winstbejag in het land of zij had een afvaardiging gezonden. Ik,
Suzanna's man, was slechts een bijkomend personage, haast niet veel meer dan een
tooneelmeubel. Dat ben ik, jammer genoeg, geworden den dag toen Suzanna plotseling
tot nationaal figuur werd bevorderd. Zij stapte van het bad recht in de geschiedenis
en werd het symbool der deugd. Zij was de Deugd zelve in het gansche land. Dertig
jaar lang, was ik met de Deugd getrouwd. - Het was lang niet grappig.
Wat de autoriteiten vanmorgen te vertellen hadden was wel eenigermate aan den
vermakelijken kant, althans voor mij. Bij deze begrafenis woonde ik inderdaad het
slottooneel bij van een tragi-comedie die ik alleen volkomen begreep en die mij licht
amuseerde. Zelden heb ik zooveel bijvoeglijke naamwoorden in den overtreffenden
trap hooren gebruiken, dikwijls foutief dan nog. Het ging maar aldoor over kuischheid,
over getrouwheid, gehechtheid en liefde, alsof men min of meer kuisch, getrouw,
toegehecht of liefdevol kan zijn. Daarbij hadden de redenaars meestal hun materiaal
uit hetzelfde officieele relaas geput: de laatste aan de beurt was er haast niet toe te
bewegen zijn rede af te dreunen. Zij leek inderdaad een bloemlezing uit de voorgaande
toespraken. Daarna kwam een dichter aan het woord: ook hij volgde Daniël's tekst
op den voet, maar hij nam hier en daar een lyrische vlucht. Over het gebeurde bij het
bad gleed hij lichtjes heen, maar over de grijsaards weidde hij uit. De schildering
van de ondeugd is natuurlijk altijd dankbaarder
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dan de afbeelding der deugd. Ik ben nu zelf wat de rabbijnen ‘zat van jaren’ noemen
en voel mij met de grijsaards solidair. In zijn lange inleiding scheen de dichter te
beweren dat de drang tot voortplanting bij een oud man een schandelijk verschijnsel
is. Hij zei dat heel welsprekend, heel netjes ook, maar heel beslist. Dan daalde hij af
van het algemeen naar het bijzondere en brandmerkte de houding der rechters in
sterk beklemtoonde verzen. Ik overwoog of begeerlijkheid bij een zestiger niet veeleer
een bewijs van levenskracht kan zijn dan een schande, maar toen begonnen een aantal
jonge meisjes een treurlied te zingen. Het waren geen kinderen meer en nog geen
vrouwen. Het was me onaangenaam die stemmen te hooren waarin zoo duidelijk het
ontbreken van den man doorklinkt; dat onvolledige, dat onbepaalde en zelfs onbewuste
wachten... en dan nog op een tekst waarvan ze blijkbaar niets begrepen.
Men vroeg mij een woord te zeggen over de afgestorvene. Ik had geen traan
geweend, zooals het een man past. Ik ben tot aan den kuil gestapt en heb gezegd:
‘De Heer geve haar wat haar toekomt’. Het hinderde mij wat zóó dubbelzinnig te
spreken maar achter mij hoorde ik een groep levieten enthousiast fluisteren: ‘Een
echte Spartaan... een zin uit de Genesis...’ en zoo meer. Ik had moeite mij niet om
te draaien en te buigen zooals op het tooneel een acteur dankt voor applaus. Ik had
het moeten doen al ware het maar geweest om afscheid te nemen van de gemeenschap.
Voortaan heb ik inderdaad niets meer te doen dan te sterven. Ik ben een levend
beletsel opdat het verhaal van Suzanna's deugd volledig al zijn didactische kracht
zou kunnen uitstralen. Opdat het drama zijn volle beteekenis krijge, moeten al de
spelers onbereikbaar zijn. Stel u voor dat in Jerusalem een naaikransje bestaan zou
van de weduwen van Koning David. Hinderlijke gedachte. Hoe veilig is echter het
gevoel te weten dat én David én de honderden dames te ruste zijn gegaan in den
milden, moeën schoot der geschiedenis.
Nu ik echter als een vrij man naar huis ben gekeerd, naar dat mooie huis dat een
schrijn en een museum zal worden, met het linnen van Suzanna, met een lok van
haar haar, met haar muiltjes en haar eersten kruisjessteek uit school, nu wil ik, in een
afzondering die vandaag niemand schenden
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zal, het oprecht en volledig verhaal van mijn leven en van dat mijner beroemde vrouw
Suzanna neerschrijven.
Ik heb lang genoeg gezwegen uit eerbied voor de officieele waarheid; ik had ook
geen lust het gezag van Daniël te ondermijnen - gezag is altijd wankel - en ten slotte
kon ik ook Suzanna niet in den druk brengen. Bij haar leven zou mijn getuigenis
zelfs niet aanvaard geworden zijn. Ik heb er wel aan gedacht de waarheid bekend te
maken, maar ben voor een tweede schandaal in de familie teruggeschrokken. Niemand
zou de waarheid hebben erkend. Ware ik nog op Suzanna verliefd geweest, ik had
haar graag als keurigste gave gebracht deze nieuwe glorie: door haar eigen man
belasterd te worden. Maar van Suzanna hield ik al lang niet meer.
Ik wensch echter dit oprecht relaas te boek te stellen, niet alleen omwille der
waarheid, maar ook een beetje omwille van mijzelf.
Daniël vermeldt amper mijn naam in zijn verhaal. Ik kom daar slechts in voor als
een rijke Jood. Wie zal zulk een bepaling als beperkend en kenschetsend beschouwen?
Het is een formule al even versleten als ‘een geleerd historicus’ of ‘een vroom
priester’. Beide verdwijnen in den hoop. Waar zouden we aan toe zijn, waren de
historici niet meer geleerd en de priesters niet meer vroom? Het zijn enkel de domme
historici en de goddelooze priesters die een kans hebben herdacht te worden als
curiosi.
En toch was ik inderdaad een rijke Jood. Ik ben dat ietwat tegen mijn wensch en
verwachting geworden. Uiteraard was ik als kind meer geneigd tot literatuur en kunst.
Geld verdienen en handel drijven schenen mij altijd minder belangrijk, zelfs ietwat
belachelijk. Ik voelde geen religieuze bezwaren tegen den handel en kon me niet
voorstellen dat handel drijven den Heer mishaagt nadat Hij het ons zoo moeilijk heeft
gemaakt om aan het noodige te geraken. Het kwam mij veeleer vernederend voor
aan mijn medemenschen te moeten vragen of ze mij niet van mijn linnen en brokaat,
mijn messen en bijlen, en gezouten pelikaan wilden verlossen. Ik heb mij tot den
handel begeven als tot een middel, niet als tot een doel, nadat men mij grondig had
gedégoûteerd van de schoonheid, althans van de litteraire. Dat hebben onze rabbijnen
gedaan die het onderwijs ge-
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heel beheerschen. Zij hebben na lange studie een stelregel uitgevaardigd waaruit
blijkt dat alleen schoon kan zijn wat waar is, en aangezien alleen waar is wat met de
godsdienstige voorschriften overeenstemt - de zonde is een vergissing dus onwaar,
zeggen zij - is ten slotte schoonheid alleen te zoeken in de afschildering der deugd.
Ik merkte spoedig dat zij stelselmatig een zalvende gemeenplaats verkozen boven
een volzin die menschelijke onrust verkondigde en daar ikzelf, lijk alle jonge
menschen, vol onrust was, ging het gezag dier leermeesters voor mij dadelijk te loor.
Vergeefs trachtten zij mij te paaien met de fraaiigheden van het Hooglied. Dat
behelsde, zeiden zij, de ‘gloedwarmste’ poëzie en de diepste mystiek.
Ik kon het echter niet aanvaarden als lyrische libertinage - daarvoor was het mij
te baldadig in zijn beeldspraak en in zijn bijzonderheden - en ik begreep niet waarom
een mysticus zijn toevlucht moest nemen tot het arsenaal der erotiek.
Ik had gehoopt ten minste bij deze geestelijke heeren technische inlichtingen te
vinden over het schoone. Zij leerden mij dat men geen enkelvoudig woord met een
meervoudig mag doen rijmen, ook al is de schrijfwijze en de klank identiek en toen
ik hun vroeg ‘waarom?’ antwoordden zij mij met het hoogste en bondigste
gezagsargument ‘daarom’. Ik heb van dien dag af geen vragen meer gesteld, noch
in het geestelijke noch in het zakelijke, maar mijn belangstelling voor het abstracte
heb ik toen verloren.
Mijn vader die een goed en verdraagzaam man was ging mijn doen en laten zonder
veel zorgen na. Toen ik vijftien jaar oud was, gaf hij mij een paard. Rond dien tijd
trachtte een rabbijn die mij welgezind was en mijn onrust had gemerkt, mij voor de
Kabbala te interesseeren. In den beginne luisterde ik met aandacht omdat het mysterie
mij aantrok en dat hier alles mij mysterieus toescheen, maar eerlang kende ik de
formules waaruit blijkt dat een 7 geen zeven is en 3 geen drie en bovenal 13 niet
gewoon 12 plus 1. Deze bakerpraatjes waaraan ik menigen nacht besteedde, dreigden
een moment mijn geest te verwarren. Het paard heeft mij gered. Ik vond het onder
mijn venster, hinnikend in den nat-koelen morgen, toen ik slechts een paar uren slaap
had
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genoten na een nacht vol pentagrams en mystieke rekensommen. Ik begreep dat het
een geschenk was: het paard was gezadeld en bedekt met een deken dat mij
toebehoorde. Naakt sprong ik van uit mijn kamer in den zadel en reed tot aan het
strand. De zee, in den prillen morgen, was vinnig, met een breede schuimfranje.
Een lage mist hing tot op korten afstand van den oever en de zon was een aldoor
feller wordende roode vlek achter een dikke neveldrapperij. Er was geen mensch op
het strand. De schelpen kraakten lijk beentjes onder de hoeven van mijn jong paard.
Het water spatte hoog op toen we in vluggen tred de zee inreden. Even aarzelde het
dier toen de bodem weeker werd, maar toen het water tot mijn dijen reikte en hoogerop
het haar mijner schaamte op vlottend zeewier deed lijken, toen brieschte het beest
op een wijze die ik als overmoedig beschouwde en die klonk als een uitspraak van
mijn eigen hart en gemoed. Ik voelde mijzelf verlost uit de prosodie, de Kabbala, en
uit een aantal andere netten waarmee men mijn ongeduld en onrust had trachten te
omgeven.
Ik vroeg mijn vader toestemming om op reis te gaan. Ik wilde weten wat er aan
de overzij der wateren lag. Israël leek mij plots beklemmend van engte. Mijn vader
liet mij gaan, gaf mij geld en raad. Hij had bijna in alle omliggende landen kennissen
en zakenrelaties. Ik vertrok. Er was geen land waar ik niet doortrok. Ongemak
ondervond ik dikwijls, ik liep ook herhaaldelijk gevaar, maar alles boeide mij en
mijn zorg was meer om den geest dan om het lichaam. Ik heb de Egyptenaren gezien
met hun breede schouders en het helle wit van hun lendendoek, hun vrouwen die
voorzichtig voortschrijden in eng passende gewaden. Ik zag de Assyriërs met hun
zwaar geöliede en geparfumeerde baarden. Ik bezocht de Grieken die schoon zijn en
sceptisch, en die dagen lang met hartstocht over onvatbare dingen kunnen redetwisten.
En ik was ook op Creta, waar het leven van een haast ondraaglijke zoetheid is. Bij
onbeschaafde en woeste volkeren ging ik op bezoek, menschen die geen schaamte
kennen en geen goden aanbidden. Sommigen waren schoon als soepele dieren, andere
stompzinniger dan het domste vee. Talen leerde ik, en ik werd voorzichtig door
ervaring. Wat in Babylonië verfijnd leek was een grofheid in Delos. Ik werd
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met den dag omzichtiger. De wetten en gebruiken der landen leerde ik kennen en
ook hun waren: dingen die de zinnen streelen en het leven fraaier maken, maar ook
wapens die snel dooden en op een afstand. Ik heb veel vrienden gevonden, wijze
lieden die mij hun diepste gedachten openbaarden, anderen die hun verbeelding voor
mij lieten opengaan als een tooverspel. Ik heb veel geluisterd. Ouden van dagen en
vrouwen waardeerden mij en trokken mij ter harte: wie naar grijsaards en vrouwen
luistert wordt spoedig hun vriend. Ik genoot niet alleen van hun wijsheid maar ook
van hun genegenheid. Ik leerde spoedig dat men meer wint bij aandachtig zwijgen
dan bij de mooiste rede. Aan de vrouwen liet ik mij weinig gelegen liggen. Ik was
niet onaardig van gestalte en physiek onberispelijk: mijn lange reizen te paard, mijn
oefeningen in de palaestra en in de baden hielden mij slank en lenig. In menige stad
hebben bekoorlijke vrouwen belang in mij gesteld. Ik ondervond echter spoedig dat
het meestal rijpe dames waren en dat niet liefde, maar nieuwsgierigheid, hen
aanspoorde tot een gedrag dat verre van terughoudend was. Ik ben een man geworden
op de reis, maar het maakte weinig indruk op mij en had haast geen belang: het was
alsof ik had leeren zwemmen of paardrijden. Achteraf was ik zelfs vernederd en
gekwetst dat men mij als een curiosum had behandeld en niet als een mensch.
Tegenover de vrouwen werd ik uiterst voorzichtig en een beetje misprijzend.
Wat mij veel meer boeide was de wijze waarop de volkeren werden geregeerd:
het geweld der heerschers en de lijdzaamheid der onderdanen; de tyrannie en de
opstandigheid; de wijze waarop de tyran zijn gedragingen goed praatte met de hulp
van sterrenwichelaars en zoogenaamde wijzen; de zwakheid van den kleinen man
die zijn opstandigheid beperkte tot het bekomen van een bete broods per dag en die
het heele stelsel niet durfde aantasten. Ik was echter slechts een toeschouwer, een
reiziger, en ik zweeg. Om mijn dwalen en reizen te rechtvaardigen kocht ik, waar ik
kwam, de mooiste waren: het fijnste linnen, het heerlijkste aardewerk, pelzen en
tentlaken in overvloed.
Na jaren keerde ik huiswaarts, gebruind, mijn spieren gehard, mijn hart en geest
een schatkamer vol indrukken,
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rommelig maar rijk. De wereld kende ik, de menschen had ik gezien, hun gaven en
hartstochten ervaren. Ik was moe van dien rijkdom maar verzadigd.
Ik was uitgetrokken met mijn paard en twee dienaren. Ik keerde weer met een
stoet kameelen, zwaar beladen; met een Assyriër die het spijkerschrift machtig was
en met een Griek die nagenoeg in alles was bedreven.
Toen ik langzaam vorderde langs de kust naar ons huis toe, langs het strand waarop
ik voor het eerst mijn paard bereed, - het was weer een dampige, zoete lentemorgen
-, kwam mij een bode te gemoet. Hij meldde mij dat mijn vader een jaar geleden was
gestorven en dat mijn moeder mij wachtte.
Het eerste wat mijn moeder mij zei, nadat we samen den doode passend hadden
geëerd, was: ‘Er wacht u een bruid, Suzanna.’

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

1269

II
Suzanna was mij echter geen zorg. Ik had haast mijn indrukken te toetsen aan wat
ik jaren te voren had achtergelaten. Ik was thans hoofd van het gezin en mijn moeder
wachtte mijn bevel. In feite keek de heele gemeenschap naar mij op. Ik kon duizend
verhalen ten beste geven over mijn ervaringen in den vreemde. Het gerucht deed de
ronde dat ik met schatten was teruggekeerd en er werd zelfs gefluisterd dat ik in verre
streken vreemde goden had aanbeden. In onze kleine stad verwekte ik opschudding
en aangezien ik niet blufte, nooit wat vertelde dan wanneer het mij werd gevraagd
en vermeed critiek uit te oefenen op wat in ons land gebeurde, werd ik spoedig,
niettegenstaande mijn jeugd, beschouwd als wijs en voorzichtig. Dit beviel onzen
rabbijn maar matig. Op een avond, bij mij thuis, onderbrak hij mij brusk. Ik vertelde,
daartoe gepraamd, van de gebruiken der wilden die de ouderen van dagen verplichten
op gevaarlijk hooge palmboomen te klimmen. Wanneer zij er niet in slagen en dood
neerstorten, meenen die wilden dat de goden het aldus hebben beschikt en zóó den
stam verlossen van onnuttige monden. Ik was doende een economische verklaring
van deze merkwaardige gebruiken te geven, er ook een moreele verontschuldiging
voor te zoeken, en had juist met de ongenadigheid der jeugd opgemerkt dat grijsaards
dikwijls boosaardig zijn en een hinder in de gemeenschap veeleer dan een hulp, toen
de rabbijn mij het woord afnam: ‘Ik ben van oordeel’, zei hij, ‘dat het reizen een zeer
gevaarlijk iets is. Onze Talmud zegt dat de eenzame reiziger een duivel is. Reizen
zou slechts in groep moeten gebeuren, en dan voor een vroom doel. Men reize
desnoods naar een vreemd land om waren te ruilen die wij noodig hebben, alhoewel
het beter is te wachten op de goddelooze handelaars die uit den vreemde komen. De
Heer heeft ons op een bepaalde plaats doen
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geboren worden, blijkbaar met een bepaald doel. Wie in de goddelijke beschikking
gelooft, geloove ook in het vaderland. Waarom zouden wij onze geboorteplaats
verlaten waar wij voedsel en leering vinden, steun en hulp bij hen die ons kennen en
zagen opgroeien. Wij moeten onszelf zijn, wij moeten onzen grond ontginnen en ons
hart. Wie reist, versnippert zichzelf, verliest zichzelf. Kijk naar de dieren, hun trekken
is alleen ingegeven door hun behoeften. Zij loopen of vliegen hun voedsel achterna,
zooniet rusten zij. De visch sterft op het strand, de papegaai vergaat in onze koude
bergen. Geloof mij, Joachim,’ zei hij, ‘men leert in den vreemde niets dan rariteiten.
Wij mogen onzen geest niet maken tot een museum van afwijkingen, van
vreemdsoortige gedachten, van curiosa; wij moeten de wijsheid vinden aan onzen
haard en in ons eigen gemoed. Onze reis moet innerlijk zijn. Ik weet wel, dat daar
ook onze ervaringen niet altijd aangenaam of bemoedigend zullen zijn. Wij zullen
langs afgronden van hartstocht gaan en langs scherpe rotswanden van bekoring, maar
als wij vroom en rechtvaardig zijn, zullen wij belanden in de valleien, bij de
waterstroomen en tusschen de lieflijke boomgaarden. Uit hartstocht en onrust zal
rust gedijen en duurzame vrede. De reis is maar goed als ze achter den rug is en als
men zich van het vreemde heeft bevrijd door een grootere liefde tot het eigene.’
Men kon bezwaarlijk een harder oordeel ten beste geven in het huis van iemand
wiens roem gevestigd was op zijn bereisdheid en op de ervaringen die hem het reizen
had gegeven. Mijn vrienden mompelden dat de oude heer een brombeer was, maar
ik wenschte hem niet te kwetsen en zei: ‘Het lijdt geen twijfel dat ik niet meer ben
zooals gij. Ik weet niet in welk jaar Ruth van haar tweeling beviel en ik heb de nieuwe
synagoog niet zien opbouwen. Ik heb het onweer niet meegemaakt dat den ceder op
de marktplaats heeft gekloofd en ik weet ook niet wanneer de oude bron in het zand
verliep. Kinderen zijn mannen geworden in mijn afwezigheid en meisjes tot huwbare
vrouwen opgebloeid. Toen gij de mooiste toespraak van uw herderlijke loopbaan
hield was ik niet hier, en toen Horeb het dapperste oordeel in Israël uitsprak hoorde
ik daarvan slechts bij mijn weerkeer.
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Ik vat mijn vaderland terug op zooals een gereedschap dat mij eenigszins ontwend
is; al doende moet ik het weer leeren kennen. Ik zie het echter anders dan gij allen,
ik voel het frisch en nieuw, het kraakt onder mijn tand als een goed gevleesde,
blinkende kers, een dikbuik geplukt in den laten zomer.’
Lang ging ik zoo voort, omzichtig zeggend al wat ik op reis aan wijsheid had
vergaard. Ik trachtte te verklaren waarom ik bij vergelijking had geleerd, hoe ik had
opgemerkt dat in de rangorde der dingen, naargelang van de windstreken, groote
verschillen bestaan. Hoe in het Zuiden de vrouwen heerschen, in het Noorden de
mannen; hoe men in het Westen de kinderen vertroeteld voor hun goed en men ze
in het Oosten om bestwil kastijdt. Ik liet verstaan dat ik daaruit had besloten dat de
voortreffelijkheid van het eene systeem boven het andere mij een kwestie van
windstreek toescheen, veeleer dan van principe, en dat ik, voor mij althans, niet
verkoos te besluiten of mij uit te spreken.
Het werd een lang debat. Men citeerde een talmudist die gezegd heeft dat al onze
kwalen voortkomen uit het feit dat wij niet rustig op een kamer kunnen blijven(1).
Daartegen werd echter ingebracht dat men zoodoende de heele gemeenschap
dienstbaar maakte aan zijn persoon. De wijze man zou inderdaad door degenen die
zich niet afzonderden moeten worden onderhouden, en wat zou er met de maatschappij
gebeuren indien men de menschen aanzette haar den rug te keeren? Spoedig verliep
het gesprek weer in het anecdotische: een man die tot in Phenicië was geraakt vertelde
hoe hij er had geleerd laken te verven; een ander hoe hij in Egypte den loop der
sterren en der andere hemellichamen had leeren begrijpen. Elke reis scheen buit te
hebben opgeleverd, en al sprak niemand den rabbijn tegen, die nu zwijgend een rijpe
olijf knabbelde, toch was al het gezegde tegen hem gericht.
Bij het afscheid was hij niettemin hartelijk, maar zei duidelijk zoodat een ieder
het hooren moest: ‘Het is goed dat ge terug zijt. Wij hebben u noodig en in den
vreemde gaat ge maar verloren. Wanneer zullen we u trouwen?’
Ik heb daar niet op geantwoord dan met een glimlach. Andere zorgen kwelden
mij. Ik zag het leven voor mij liggen en wist niet wat ik er moest mee beginnen. Ik
had leeren
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rekenen en afdingen, leeren bieden en geven. Ik zat lange uren alleen en roerloos in
mijn tuin, of ik zwom in zee en liet mij op den rug drijvend door het tij terug aan
land voeren. Dikwijls dacht ik, onder het trage wiegen der golven, zoo spoelt een
lijk aan, of een god, naakt uit een vreemd, ver land. Wat mij bezig hield was van
belang. Ik was thans 25 jaar oud, bemiddeld, en zonder twijfel zou ik weldra een rijk
man zijn. Ik had een mooi huis, vrienden zooveel mijn zalen konden bergen en
herinneringen rijker gevuld dan mijn voorraadschuren. Het Boek zegt dat wij
behoudens ongeval zeventig jaar oud zullen worden. Dus had ik nog recht op vijf en
veertig jaren. Het scheen mij een eeuwigheid. Ik kon mij niet voorstellen hoe ik zijn
zou op vijf en dertigjarigen leeftijd, als vijftiger, als zestiger. Het leek mij onmogelijk
en ik had den indruk dat ik lang voor dien tijd zou sterven, vermits ik mijzelf niet
indenken kon als tien of twintig jaar ouder zijnde, maar toen ik mijn moeder bekeek
wist ik dat het heel goed kon zijn: ik had haar immers na tien jaar teruggevonden,
altijd vinnig, wakker en taai.
Dagelijks sprak ze mij over Suzanna. Ik luisterde verstrooid en onderbrak haar,
zeggend dat ik, na enkele dagen rust, aan den arbeid moest met mijn Assyriër en
mijn Griek om mijn zaken te regelen. Ik werd bedrijvig en zakelijk, ordende mijn
waren en bedacht de beste wijze om ze aan den man te brengen. Het bleek spoedig
dat ik zonder veel moeite zeer kostbare dingen had bijeengebracht. Dagen lang, tot
diep in den nacht, beraadslaagde ik met mijn helpers. Apur, de Assyriër, was een
zorgzame, pedante kerel zonder verbeelding maar met een ongewoon geheugen,
Orax, de Griek, was handig, vlug, geslepen en volkomen gewetenloos. Ik rekende
er op dat de eene den andere zou in toom houden of aansporen. Na korten tijd was
alles klaar en ik ontbood de mogelijke koopers. Het werd een stormloop. Alles wat
ik had meegebracht was een zeldzaamheid: het laken, de juweelen, de wapens. Een
golf van exotisme overstelpte mijn medeburgers. Wie geen mantel droeg van Sardis,
wie geen parelsnoer van Thebes kon toonen, was een pauper of een pummel. Ik keek
met ironie naar kortlijvige kooplie die gekleed gingen zooals de statigste der Assyriërs,
naar vette matrones die op hun kippenborst sieraden droegen die ik
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op de ivoorkleurige borsten van Nijlschoonen had zien prijken. Dikwijls moest ik
denken aan de woorden van den rabbijn over het vreemde en het eigene. In mijn hart
gaf ik hem weldra gelijk, maar ik merkte dat dit exotisme mijn succes werd en ook
mijn fortuin. Ik vergaarde al spelend fantastische bedragen, ik werd zonder inspanning
op enkele maanden de rijkste man van het land.
Van al de kostbaarheden die ik had meegebracht behield ik er slechts enkele; een
heidensch naakt uit Athene, een vrouwentors, die mij door zijn rust en adel boven
de zinnen verheven scheen, en ook een jongen knaap staande op één voet het andere
been ver uitgespreid naar rechts, en zijn geslacht als twee gave nootjes. Uit Egypte
behield ik het beeld van twee danseressen die diep doorbuigen en een lotusbloem in
de linkerhand dragen. Zij zijn bruin van leden en enkel bedekt met een doorschijnend
rokje. Links zit een man, star en rechtop, alsof hij zich tegen hun liefelijkheid te weer
stelt. Nog andere zaken behield ik uit het Verre Oosten, tapijten en vazen, en uit
Creta drinkschalen waarop woeste gelagen zijn afgebeeld en die ik zorgvuldig
onttrokken heb aan de oogen mijner moeder.
Deze voorwerpen stelde ik op in mijn eigen kamer en toonde ze slechts aan
vrienden. De openbare meening zou zich verzet hebben tegen hun vertooning elders
en al was ik onafhankelijk geworden, toch wenschte ik niet tegen de volksopinie in
te gaan, wel wetend hoe grof en hatelijk de gemeente zijn kan tegen wie zij verguizen
wil uit afgunst om zijn schoonheid of zijn welvaart. Bij de beschaafde leden der
gemeenschap kreeg ik den roep een kunstkenner te zijn en zij die de drinkschalen
met de zeer kunstig uitgebeelde orgieën hadden gezien en mijn objectieven en
artistieken commentaar hadden gehoord noemden mij zelfs een fijnproever.
Zeer natuurlijk werd ik een man van zaken. Er was gedurig vraag naar wat ik reeds
had verhandeld en ik werd verplicht met mijn vrienden in den vreemde contact te
zoeken om voorraden in te voeren. Deze betrekkingen waren aangenaam omdat wij
onze briefwisseling niet tot het zakelijke beperkten maar omdat wij wederzijds konden
zinspelen op gemeenschappelijke ervaringen. Een vriend in Arabië schreef mij
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in kreupelrijmen, voegde bij zijn brieven grappige obscene fantasieën die hij
‘makhamen en ghazellen’ noemde en die later verzameld werden en in den vreemde
hooggeprezen als vaardig kunstwerk.
Bestelde ik bij hem Arabische zalven en aromaten, dan vergezelde hij zijn zending
met dystieken die niets te wenschen overlieten aan duidelijkheid, zooals dit rijm:
‘Allah pakir soetroe moeshoer’
‘Bindoe lakir poetroe koeshoer’

De kenners zullen het dubbele binnenrijm waardeeren dat heel veel zorg heeft
vereischt en bijzonder subtiel is, evenals het feit dat de vier centrale woorden een
gedicht zijn op zichzelf. Het geheel is een vrome incantatie maar indien men de
deelen isoleert, ontwaart men schandelijke indiscreties. Kan men echter van een
Oostersch parfumhandelaar verwachten dat hij erotiek en mystiek zou scheiden?
Zoo sleet ik een genoeglijk leven. Apur was mijn toeverlaat en het was mij een
sport na te gaan hoe Orax mij trachtte te bedriegen. Als zijn opzet bijzonder verstandig
was, liet ik hem begaan, maar nam wraak door hem daarna te doen begrijpen dat ik
zijn dupe niet was.
Ik deed dagelijks lange uren lichaamsoefeningen, zwom en reed paard, en worstelde
met Apur, die als een stier was gebouwd en mij licht de baas werd. Ik las ook wat ik
wilde, meestal onderhoudende fabeltjes die het gehemelte van den geest bezighouden
zonder de maag te veel in beslag te nemen; geen geestelijk voedsel dus, slechts lichte
versnaperingen. Men zag, omwille van mijn geld, deze lichtzinnigheden door de
vingers, want overal gold ik als Joachim, de man van zaken.
Toen men mij op zekeren dag aldus voorstelde aan een hooggeplaatst persoon,
trok onze rabbijn mij bij den arm en vroeg mij: ‘Joachim, hebt gij al ooit nagedacht
over dien naam, “een man van zaken”?’ Ik zei: ‘Neen’, waarom zou ik ook. Ik heb
die benaming niet uitgevonden. Men gaf ze mij. - ‘Een man van zaken is een man
van dingen’, hervatte hij, ‘van boter en melk, van knollen en rapen. Een man van
zaken is geen man van den geest... Het klinkt mij zuur in
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de ooren een leerling onzer school die het edelste in den mensch wil aanmoedigen,
aldus grof te hooren betitelen. Joachim, ge ontgoochelt mij.’ Daarbij zei hij: ‘Ge doet
uw plicht niet tegenover de gemeenschap. Waar is uw gezin, waar zijn uw kinderen?
Ge verzorgt uw lichaam maar uw zaad gaat te loor. Ge leeft naar het lichaam, niet
naar de ziel. Wat doet ge met uw rijkdommen? Hebt ge al ooit aan onze synagoog,
aan onze scholen gedacht, aan ons koor? Joachim, ge ontgoochelt mij.’
Ik werd het stilaan beu op altijd ongelegen oogenblikken zulk een critisch mentor
naast mij te voelen en besloot hem tot zwijgen te brengen. Bij ondervinding wist ik,
dat alleen geld bij machte is moralisten te bedaren. Zij bekommeren zich meer om
de moraliteit van de meerderheid of van een groep dan om die van het individu. Het
immoreele individu uit te buiten ten dienste van de bevordering der algemeene
moraliteit is bij hen een aanvaarde handelwijze. Het principe heeft mij altijd
tegengestaan, alhoewel ze wellicht gelijk hebben, maar omwille van den lieven vrede
heb ik toegegeven. Ik schonk een aanzienlijk bedrag aan de plaatselijke scholen,
maar verbond aan mijn schenking de voorwaarde dat men er niet zou leeren zingen
zooals dat in de synagoog gebeurt.
Ik eischte dat men den Heer zou loven met blijmoedige liederen, niet met
lamentaties over dingen waaraan men zelf schuld heeft, niet met die hysterieke,
hypnotische gezangen die van pijnlijke armoede der muzikale inbeelding getuigen
en die op een armzalige mathesis van herhaalde motieven zijn gebouwd. Mijn verzoek
werd verworpen. Als vergelijk zou er geen muziek worden gemaakt. Ik eischte ook
dat er Grieksch zou worden gedoceerd en dat men de Odysseia zou aanleeren. Het
was een wanhopig voorstel en het werd ook verworpen. Wat niet volksverbonden
was kon niet goed zijn, dat had de eerwaarde rabbijn Kurillos in tien dikke deelen
voor alle tijden bewezen. Ik gaf toe en beidde mijn tijd.
Toen de school werd ingehuldigd, prijkte op den gevel het opschrift: ‘Joachim,
die veel landen en volkeren heeft bezocht, stichtte deze school opdat Israël leere
hoever het verheven is en uitverkoren boven de heidenen en ketters. De jeugd verheugt
zich, de rijpen van dagen juichen, het
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vaderland huldigt zijn zoon die ondervond dat oost west thuis best is.’
Deze tekst beviel mij heelemaal niet. Ik troostte mij met de gedachte dat niemand
hem lezen zou. Toen ik na de plechtigheid heenging, drukte de bestuurder mij warm
de hand - een kleverig gevoel - en vroeg met een zoeterigen glimlach: ‘Wanneer
mogen we uw eerstgeborene hier verwachten?’
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III
Suzanna! Suzanna! dien naam hoorde ik dag aan dag als een refrein. Mijn moeder
vermeldde hem bij het ontbijt, mijn vrienden spraken hem uit al plagend, mijn voedster
die mij na het bad oliede bracht hem te pas, gezwegen van den rabbijn die mij aldoor
maar vroeg of ik een dorre tak was op den boom van Israël.
Een dorre tak! De vraag was bedoeld als een beleediging en een aansporing, maar
ik wist wel beter. Kort te voren had mij een meisje uit Lesbos door een Pheniciër
bericht gegeven dat mij een dochter geboren was. Toen zijn belooning niet
beantwoordde aan zijn verwachting, zei hij smalend: ‘Je had toch geen zoon verwacht
op dat eiland?’ Ik sloeg hem met mijn rijzweep over zijn boerschen mond. Hij vluchtte
al scheldend. Wat was er mij aan een dochter gelegen, geboren uit een vrouw die
zich na een paar uren in mijn armen had geworpen en die ik, uit mannelijke ijdelheid
en oeroud fatsoen, niet had kunnen weigeren. Een man telt enkel zijn zonen.
Ik herinnerde mij Suzanna zeer goed. Als kind had ik haar gekend, een mijner
talrijke speelgenooten. Zij was rijzig en sterker dan menige jongen en haast altijd
zwijgzaam. Wanneer wij haar plaagden, haar bij de haren trokken of modder wierpen
op haar wit kleed - later zou ik de beteekenis van deze baldadigheid begrijpen - kon
zij zich kalm omdraaien en zonder een woord te zeggen, meppen geven die ons
beduusd en vernederd deden afdruipen. Zij had iets statigs en plechtigs toen. Als zij
haar groote oogen oplichtte en ons aanstaarde wisten wij nooit goed wat aan te
vangen. Zij was van den aanvang af ontwapenend zooals de schoonheid zelve.
Ik had haar uit het oog verloren toen ik vertrok en mijn ouders hadden mij zelden
nieuws van haar gegeven. Wel
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vernam ik dat ze ook had gereisd. Zij was teruggegaan op bezoek naar Babylonë
vanwaar ze afkomstig was, om haar familie te bezoeken. In feite waren wij de eenige
twee in ons dorp die een merkelijk deel van de wereld hadden gezien.
Ik had geen haast om haar te ontmoeten want ik wist dat op de ontmoeting dadelijk
het huwelijk moest volgen en Suzanna was na zooveel jaren een raadsel voor mij.
Ik zou met een onbekende trouwen en er was geen keuze. Onze vaders hadden het
zoo geregeld en de heele gemeente was daarvan op de hoogte. De huwelijken werden
in den hemel geregeld, zei de rabbijn, en niemand vroeg hem - zelfs ik niet - hoe hij
van deze regeling werd op de hoogte gebracht.
Ik had opgemerkt dat, wat de jonge lieden van mijn leeftijd meestal naar het
huwelijksbed jaagt, de nieuwsgierigheid is. Zij wenschen te weten hoe de natuur
werkt en zij stellen zich daarbij onzeglijke zaligheden voor. Maar ik had al één en
ander vernomen en de biologie was niet mijn groote zorg. Mijn lichaam was goed
getraind, mijn natuur normaal. Wanneer ik af en toe bij nacht wakker schoot uit een
zoelen droom was ik tevreden dat de sappen van mijn lenden een uitweg wisten te
vinden. Ik kon niet begrijpen waarom de jonge mannen in mijn gezelschap soms
smalend spraken over de ongesteldheid der meisjes, wat ze als een vernederend
gebeuren voorstelden, dan wanneer de natuur weinig anders te werk ging bij
henzelven. Ik meende dat ik de wereld begreep in haar golvende beweging van
seizoenen, van wording, groei en verval.
Als ik 's nachts bij mijn moeder zat, zwijgend bij het flakkerend vuur, of in mijn
tuin waar de geluiden van langsom hoe gedempter werden met het zachte sloffen der
meiden door de koele gangen, het helder rinkelen van een verren, jongen lach, toen
dacht ik aan de vele wijze dingen die ik had gehoord in den vreemde en trachtte ik
die te verzoenen en saam te brengen tot een harmonisch geheel. Met zacht kabbelende
stem verhaalde mijn moeder me de berichten van het huis en van het stadje: wanneer
een naam mij trof, onderbrak ik mijn mijmering en stelde een vraag; doorloopend
echter zei ik af en toe slechts ja en neen. Dikwijls sprak ze over dood en ziekte,
schilderde met zorg de kwalen en de pijnen, het leed en de ellende van bekenden en
buren.
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Haar besluit was telkens dat et in deze wereld weinig geluk te rapen is. Al zei ik haar
dat er voor tien zieken duizend gezonden waren, voor een doode tien stralend jong
geborenen, ze was zelden van haar thema af te brengen. De heele maatschappij
beschreef ze mij aldus. Zoo leefde ik in tegenspraak: vóór mij een schoon, rustig
huis, een natuur vol teedere fluisteringen in den avond, in mijn borst een hart dat rijk
en haast zat was van rustig genot en daartegenover de commentaar van mijn moeder,
die mij deed begrijpen dat er niets dan leed en ellende in deze wereld kan zijn.
Daar ik haar zeer liefhad, slaagde zij ten slotte in haar opzet. Ik moest een oplossing
vinden, ik moest haar zienswijze verzoenen met mijn indolente rust, met mijn
zorgeloos bestaan.
Ik stelde mij eerst de wereld voor als gegrond op één oerelement, dan weer op
twee of vier, maar ik kon in deze stoffelijke verklaring niet berusten. Ik zocht naar
goed en kwaad en wat die twee van mekaar scheidt. Mistroostige wijzen in Babylon
hadden mij gezegd dat twee machten elkaar gestadig bevechten op deze aarde: het
booze en het goede. Het booze verwekte oorlog, ziekte, hongersnood en dood. Het
goede beginsel deed dit alles te niet. Zoolang de strijd duurde zouden wij vergaan
en sterven. Als eindelijk het goede zegepraalde zouden wij zijn als goden in een
onbezorgde eeuwigheid. Maar in den vreemde had ik menschen den dood zien
verkiezen boven het leven.
Ik had de vrouwen van Ur, met gouden sieraden overladen, al zingend zien ingaan
tot het graf van hun heer en meester. Zij dronken kalm het vergif dat treurende
nabestaanden deze jubelende stervers aanboden. Ik had in verre morgenlanden
honderden geloovigen zich zien werpen onder de pletterende wielen van den
eerewagen van hun god en juichend sterven. Op den Nijl had ik slaven gezien, die,
na een uiterste inspanning, hun roeispaan uit de handen lieten glippen en, zonder één
woord, afscheid namen van zon en licht, van den nacht en zijn genade. Bij vele
volkeren had ik jonge, stralende menschen gekend die hun leven voor een haverklap
waagden en die het ook voor een haverklap kwijtraakten. Ik begon te twijfelen of
sterven wel een kwaad was en of het belang had. Wat was dan kwaad, wat was dan
goed?
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Ik onderzocht vele leerstellingen, herhaaldelijk dacht ik een slotsom te hebben bereikt;
ik had een systeem gevonden dat alles verklaarde, goed en kwaad, recht en onrecht,
schoon en leelijk. Alles kon ik doen passen in dit plan, alles had zijn plaats, maar
dan kwam telkens weer een klein, onbeduidend feit dit mooie geheel verstoren, de
sluitsteen sprong uit zijn voegen en het bouwwerk stortte ineen. Zoo had ik gevonden
dat alles tot iets dient, dat niets ten gronde gaat en ik was trots op deze harmonische
theorie tot ik op zekeren dag getuige was van een nietig incident: mijn hond joeg
achter een jong katje. Het liep argeloos door den moestuin en werd verrast. Vóór ik
den tijd had mijn hond terug te roepen, had het katje reeds een knap gekregen die
doodelijk was. De hond liep weg. Het bloed zijpelde zacht in het witte zand. De
oogen van het katje braken. Ik begreep niets meer bij deze nuttelooze vernieling van
een leven, zooals ik later niet begreep waarom zoo menig kind met den tepel zijner
moeder ook het leven loslaat, waarom de natuur met reusachtige inspanning wezens
voortbrengt en ze dan weer vernietigt met ontzettende nonchalance.
Ik sprak met niemand over deze innerlijke avonturen. Ik wenschte niet de twijfels
en de aarzelingen van anderen bij de mijne te voegen. Ik ben alleen en onmondig op
de wereld gekomen en moet mij ook alleen verantwoorden, zoo dacht ik. Maar wat
in den aanvang een geestelijke gymnastiek was, een ruseeren met het groote vraagstuk
van ons bestaan - ik wist wel dat alle stelsels zouden in duigen vallen, maar ik had
zulk genoegen ze op te trekken - werd al langer hoe ernstiger en eindigde in een
panischen schrik, de overtuiging dat er geen verklaring is, dat wij deel zijn van een
waanzinnig bestel en dat er geen andere zekerheid blijft dan onze ondergang.
Ik kon die gedachte niet ontwijken en nog minder het besluit dat er geen ander
fatsoen kon zijn dan zelf een einde te maken aan de bittere grap die de natuur ons
dag aan dag, jaar aan jaar speelt. Ik zon op zelfmoord, maar wenschte geen geweldige
middelen te gebruiken, mijn lichaam niet te schenden. Ik wilde zelf de meester zijn,
tot in den dood. Het vooruitzicht dat ik, na het drinken van gif, al kronkelend van
pijn zou neerstorten, stootte mij af. Alleen

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

1281
de zee scheen mij een passend middel mijn leven te eindigen. Op een nacht liep ik
naakt het water in en zwom met tragen slag achterover de zee in. Het water was
loodstil. Ik zag Orion boven mij en het statige stel der Pleïaden. Ik was bereid en
dreef langzaam op en neer de kust langs. Hoe lang heeft dat geduurd? Ik weet het
niet maar het licht brak door toen ik bewust werd: ik hoorde hanen kraaien en het
hinniken van mijn paard in den stal, schetterende stemmen van meiden en het
dokkeren van wagens over den landweg. Ik snoof den dag, ik raakte de wereld weer
aan. Met een plotse razernij wierp ik mij om in het water en zwom met lange halen
tot aan de kust in het ondiepe. Ik liet mij gaan en strandde. Zeewier en kwallen waren
over mij gespoeld. Ik lag naakt en beschaamd op de aarde terug, niet als een
fabelachtig wezen uit overzee, maar als een wanhopig jong mensch ontsnapt aan de
bekoring der vroegtijdige zelfvernieling. Aan niemand heb ik dit ooit verteld, zelfs
niet aan Suzanna. Ik liep langs een omweg het huis binnen en verborg mij. Het beeld
van den Griekschen knaap lachte mij spottend toe, maar toen ik, na lang weenen en
uitputtend snikken van schaamte en ergernis, weer mezelf was geworden, stond ik
naast het beeld der Helleensche Aphrodite en onwillekeurig streelde ik haar killen
tors. Ik trok terug. Het was of ik een mysterie had aangeraakt niet voor mij bestemd
en vol bedreiging. Van de liefde had ik tot dan toe enkel de haastige zinnelijkheid
gekend, het naar mekaar toedringen in een roes om mekaar dadelijk af te stooten in
vernedering en bitterheid. De vrouw als speelgenoot kende ik, niet als deelgenoot.
Ik had nooit mijn schrik en paniek aan een man toevertrouwd: uit hooghartigheid
vooreerst omdat ik mij beter ingelicht wist, uit schaamte vooral en uit een gevoel
van nutteloosheid. Ik bedacht dat een vrouw noodig was om deze wanhoop te dragen:
misschien was de vrouw die wij naar geest en lichaam vervullen kunnen, de eenige
oplossing ons geboden in deze wereld. Misschien was zij de draagster van den vrede,
de voorwaarde van wat ik haast niet noemen dorst: geluk.
Orax, die mij neerslachtig en zorgend had gezien, was onhoorbaar binnengeslopen
en begon te vertellen van danseressen, lenig van leden, snelvoetig en glimmend als
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ebbenhout, die in een naburig dorp waren aangekomen. Ze hadden de oogen der
Arabieren, die zelf de langzaam peinzende oogen hebben der kameelen. Bij het
dansen droegen zij niets dan een smal snoer, dat de slankheid der heup deed uitkomen.
Wilde ik die vrouwen zien, wilde ik méér? Orax zou het dadelijk regelen. Toen ik
niet antwoordde, dacht hij dat ik toestemde en ging voort. Verkoos ik vandaag of
morgen, een korte maar welevenredige schoone, of een slanke? Verveeld zei ik
‘neen’, maar deze Griek had de ziel van een hoerenwaard en verstond mijn weigering
niet: althans hij deed alsof wij over het principe van dezen handel al heen waren en
of ik enkel de bijzonderheden wenschte te bespreken. Het is een oud maar beproefd
procédé.
Ik keek hem verbaasd aan en zei: ‘Orax, ik heb neen gezegd voor de korte en de
slanke en voor al haar vriendinnen en magen. Zeg mij nu, waarom zijt gij mij naar
dit land gevolgd? Waarom hebt gij uw goden en gebruiken opgegeven, waarom
stottert ge onze barbaarsche taal, gij die uw eigen Grieksch zoo soepel spreekt?’ ‘Om geld te verdienen bij u’, zei Orax. - ‘Dat doet gij ook’, zei ik, ‘niet alleen verdient
gij het maar ge steelt er nog heel wat bij. Maar waarom?’ - ‘Ik heb een vrouw en een
kind’, zei Orax. ‘Wat heeft een man anders in het leven? En voor wie anders zou een
man kunnen zorgen?’ - ‘Ge hebt dus een gezin’, zei ik. ‘Ge legt uzelf een lange
ballingschap op, om zijnentwille en mij wilt ge naar de hoeren zenden omdat ik
hoofdpijn heb!’ - ‘Gij zijt rijk’, antwoordde hij. ‘Rijke lui doen wat ze willen, maar
arme menschen moeten mekaar steunen.’ - ‘Er is dus een moraal voor rijken en één
voor armen?’ - ‘Eigenlijk niet’, zei hij, ‘want rijke menschen zijn maar arme menschen
die geld hebben.’
Ik stond op het punt Orax in vertrouwen te nemen, maar bedacht mij nog op tijd.
Ik herinnerde mij zijn leepe praktijken, zijn klein geknoei met tusschenpersonen en
koopers, zijn brutale makelarij. Omdat de vlegel rond zich alles gebruikte en
misbruikte voor een doel, hoe eerbiedwaardig ook, ging ik hem toch niet tot
vertrouweling nemen.
Ik zei hem mij voortaan met danseressen en dergelijke voorstellen gerust te laten.
Hij had vroeger zelfs gezinspeeld op het beeldtje van den knaap, maar ik had mij
niet verwaar-
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digd te begrijpen. Hij deed heel ootmoedig en onderdanig al las ik op zijn
welgeschoren gezicht dat hij mij voor een dwaas en wispelturig Barbaar aanzag.
Toen ik mij had aangekleed en hem voorbijging naar de deur toe, zag hij er plots
ouder en verslagen uit. Met zachte stem, als voor zich uit, en lijk een vader tegen
een onwilligen zoon, zei hij: ‘Er ontbreekt u niets dan een jonge vrouw aan uw tafel
en in uw bed.’ Ik bleef verrast staan en lei onwillekeurig mijn hand op zijn schouder.
Ik heb doorgaans een hekel iemand aan te raken, maar zijn stem had mij beroerd. Er
kwam een plotse vreugde over mij. Ik hoorde mijzelf zeggen: ‘Daar wordt dadelijk
voor gezorgd.’
Mijn paard bracht mij tot aan Suzanna's huis. Ik weet niet meer of ik het leiding
had gegeven. Het scheen mij alsof het zonder eenige aarzeling, het pad had gekozen
dat ik nu eindelijk, na veel omwegen, wilde betreden.
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IV
Ik werd verwacht. Suzanna verwachtte mij; Helcias, haar vader, verwachtte mij; de
knechten, de meiden verwachtten mij, de molos aan de deur blafte niet maar knorde
een groet. Tot het schoothondje der voedster toe verwachtte mij. Het heele huis heette
mij welkom. Ik was eindelijk gekomen.
Ik zag Suzanna. Zij was blond lijk de vrouwen die ik in het hooge Noorden met
verbazing had aangekeken. Een gouden helm van haar stond boven haar zuiver
voorhoofd. Haar mond was klein en lieflijk, haar oogen lichtgroen en diep. Haar huid
had niet de eentonige matte olijfkleur der andere meisjes: zij was donzig en rose.
Zoo volmaakt was de teekening van haar gelaat dat men niet meer aan een levend
wezen dacht, maar aan een beeld. Elk spoor van asymmetrie was uitgeveegd in haar
trekken: zij was als een Grieksch beeld zoo harmonisch en kalm. Het was of hier de
natuur stilstond: zij kon niet verder. Bij andere vrouwen die als schoon bekend stonden
had ik bemerkt dat, wanneer zij spraken of lachten, de mond altijd licht links of rechts
trok, wat hun een pikante lieflijkheid verleende, op humor of verteedering wees. Ik
wist dat de oogen der bruinoogigen altijd ongelijk waren, dat de rosharigen dikwijls
een gevlekte huid hadden. Ik kende al de afwijkingen die de natuur zichzelven toelaat
en had dikwijls gedroomd al de bekoorlijkheden van talrijke vrouwen in een ideaal
beeld samen te brengen, maar dat kunstig samenstel leek dan telkens weer een monster
vol tegenstrijdige elementen. Bij Suzanna echter dacht men aan zooiets niet. Zij was
volmaakt, zij was volkomen gaaf. Zij was rustig, noch behaagziek noch beschaamd.
Haar hoofd was zoo regelmatig als de sneeuwkristallen die evenwijdig uitstralen
naar alle kanten, zoo zuiver als een afgeronde opaal. Helena van Troje had een
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kleine vlek boven het linkeroog, opdat de stervelingen zouden merken dat zelfs zij
die duizend schepen ten oorlog deed uitvaren niet vlekkeloos was, dat zelfs zij niet
tot de volmaaktheid der goden kon reiken. Maar Suzanna was vlekkeloos, een levend
beeld.
Ik leerde haar opnieuw kennen. Ik praatte met haar. Zij antwoordde en haar stem
beroerde mij: zij was niet schril en mager lijk die van andere jonge meisjes. Zij was
diep en warm. Het was een verrassing dat zij spreken kon; haar stem was lijk geen
andere ter wereld. Al bleven haar gelaat en haar handen onbewogen, zij streelde mij
met haar stem. Tot in de ingewanden trilde ze na bij mij en dreef mij het bloed naar
de slapen. Sprak zij mijn naam uit, ik stokte, want het klonk nu eens als een spot,
dan weer als een bede; het was alsof zij alles wat er kon te zeggen zijn in deze wereld
uitdrukte in het enkel woord: Joachim.
Ik werd verliefd op haar. Ik werd ziek van haar, ik werd van haar dronken en
bezwaard. In den vroegen morgen reed ik onder haar venster en zei zacht voor mij
uit: Suzanna. Ik galoppeerde vandaan over de vlakte, laag over den nek van mijn
paard en riep: Suzanna. Ik plonsde van hoog in zee, hield den adem in, plukte haar
naam tusschen de kinkhorens, de rose schelpen en de wiegende wieren en kwam
boven, uitademend haar naam: Suzanna. Ik schreef hem op mijn tabletten, in het
Hebreeuwsch, in het Grieksch, in spijkerschrift, van rechts naar links, van links naar
rechts, van boven naar onder en omgekeerd, in kruisvorm en in vierkant, ik sneed
hem in boomen, ik nam een kinkhoorn aan het oor en hoorde de wereld mij toesuizen:
Suzanna. Ik riep hem in den nacht en beet mijn peluw en sprak hem versmoord uit
als in snikken. Een kind liep langs de haag, ik vroeg haar naam: het was Suzanna.
Ik gaf haar een prinselijk geschenk.
Op elk uur van den dag dacht ik aan haar en er was geen uur zoo ontijdig of ik
maakte het mij tot zoeten plicht te weten dat ik op dat uur iets gedaan had dat niemand
wist en dat voor haar was geschied. De wind suisde haar naam, de fontein sprankelde
hem neer, de zon schoot hem langs een plotsen straal in mijn kamer.
Ik was ziek van Suzanna. Orax merkte het. Hij merkte
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alles. ‘Liefde’, zei hij, ‘is een ziekte. Er is maar een genezing: bezit. Onze wijzen
beschouwen de liefde als een kwaal, maar de kuur ligt voor de hand. Sommigen
zoeken het heil in de vlucht; geloof hen niet. Men komt geschonden terug en
hulpeloos. Wacht niet. Huw Suzanna en laat dit huis weer tot rust komen. Thans is
iedereen deelachtig aan uw opwinding en uw gejaagdheid. Gij zijt verliefd en ziek.
Een zieke is altijd een last in huis.’
Ik zou Suzanna huwen. Ik stond voor haar onhandig en beschroomd. Ik aarzelde
deze lippen te kussen, dit albasten lichaam aan te raken. Daags voor het huwelijk
ging ik haar opzoeken. Ik was zieker dan ooit en wist niet hoe te beginnen. Ik dacht
aan de ruwe vrouwen die ik had gekend, in den vreemde, die mij hadden doen dienen
tot haar genot. Haar ervaren en staalharde zinnen hadden de liefde verlaagd tot een
kort en banaal spel. Ik kon mij Suzanna niet zoo indenken. Ik wilde haar zeggen dat
ik haar begeerde, dat ik een zinnelijk man was, dat mijn lust haar borst en haar schoot
zou schenden, en dat ik mij niet inbeelden kon dat zij tot mij zou afdalen. Van
zinnelijkheid had ik bij haar niets gemerkt. Ik stotterde, bracht kreupele zinnen uit,
dacht er een oogenblik aan haar brutaal te zeggen dat in het huwelijk twee menschen
met mekaar te bed gaan en dat hun lichamen geen geheimen meer mogen bezitten
voor mekaar. Maar ik zei het niet en strompelde lastig voort over hobbelige volzinnen
vol vage toespelingen.
Zij keek mij langzaam aan, en ik voelde dat zij mijn angst en zorg begreep. Zij
stond recht al lachend, ging een paar stappen van mij weg en zei: ‘Joachim, vergeet
niet dat ik in Babylonië werd groot gebracht’; en dan, haar toevlucht nemend tot het
Babylonisch dialect dat wij beiden als voorzorg tegen onbescheiden dienstboden
gebruikten, voegde zij er bij, ‘et je sais bien que les enfants ne se font pas par l'oreille.
Ga nu maar weg, dwaze jongen’, zei ze, ‘tot morgen en kom niet te laat’.
Wat zou het baten te zeggen hoe ik haar kende. Abraham kende Sarah, Boas kende
Ruth. Ik kende Suzanna. Ik leerde haar lichaam kennen en haar hart. Ik lag aan de
roos van haar tepel en lei mijn hand op haar borst lijk een boreling doet van het eerste
uur af. Ik zag haar liggen op het bed,
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naakt en statig zoo dicht en bereikbaar en toch onbereikbaar door haar schoonheid.
Haar tors was machtig en breed, geschapen voor het moederschap, haar bekken
zacht uitgehold als de zoetste vallei in Israël. Mijn blik gleed langs haar heen, van
haar geluifelde oogen tot haar milden schouder, van haar edele borst tot haar knieschijf
die was als van jong ivoor. Toen weende ik omdat mijn hart verzadigd was, omdat
ik ter wereld nooit iets schooner had gezien en omdat ik wist dat ik deze vrouw
bezitten zou en niet sterven daarna.
Ik had dikwijls zoemende insecten zien paren in de zware zomerlucht en de
mannetjes na de paring zien neerstorten, dood, in het stof. Ik had dit altijd al een
gruwelijk bedrijf beschouwd. Nu begreep ik het en voelde dat het zoo hoorde. Al
weenend heb ik Suzanna genomen. ‘Mijn jongen toch,’ zei ze, ‘mijn kind, mijn zoon.’
Veel later, toen de dag aanbrak en het licht priemde tusschen de zware wandtapijten,
dacht ik aan deze woorden die zij uitsprak toen wij beiden mekaar zo dicht benaderd
waren als het menschen mogelijk is. Waarom gebruikt zij in opperste verteedering
deze bloedschendige namen; waarom was ik niet haar minnaar, haar man? Had ik
mij van het eerste oogenblik af reeds verloren gegeven door mijn ontroering en mijn
dankbaarheid? Had ik mij volkomen ontwapend voor haar schoonheid en mijn
onderdanigheid bekend? Toen lei ze haar hand op mijn borst; ik keek naar haar
vingeren, haar donker gekleurde nagels, de zuivere maantjes van elke schelp, en weer
was ik door haar volmaakte schoonheid overmand. Ach, Joachim, dacht ik,
wereldwijze, welbereisde, veelervaren Joachim, die vrouwen hebt gekend in de vier
windstreken, hoe ligt ge hier als een baardelooze snuiter te weenen omdat uw vrouw
niet is mismaakt.
Ik leefde dien dag in een roes. Zelfs toen ik hoorde hoe men, naar oud, gewijd
gebruik, het bebloede laken in triomf ronddroeg in de buurt met fijfermuziek en
gejoel als bewijs van Suzanna's ongerepten maagdom en gewonnen vrouwelijkheid,
was het mij geen hinder. Ons volk, dat anderen voor barbaren scheldt, houdt van
deze brutale praktijken die mij doen gruwen en mij de maag omkeeren.
Ik leerde Suzanna kennen. Niet alleen haar lichaam en
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haar zinnen, de wijze waarop zij, statiger dan een paard, soepeler dan een gazelle,
van haar bed schreed naar het bad, naakt en mat-glanzend van leden in het maanlicht,
de wijze waarop zij, wanneer ik haar riep, plots het hoofd en den romp omkeerde,
zoodat een lichte plooi in de heup zich afteekende, zoeter dan de zoetste heuvellijn.
Ik dacht aan het Hooglied: ‘de draaiingen harer heupen zijn prachtig’, zei ik, stil voor
mij uit.
Ik omsingelde haar. Ik bespiedde haar slaap, elke harer bewegingen. Ik leerde hoe
het fakkellicht over haar naakt lichaam speelde en hoe het schaduwen gaf als van
een beeld in porfier en ik wist ook hoe de eerste zonnestraal het parelmoer van haar
rug deed glanzen. Ik wist weldra niets anders meer. Zij was mij ter wille. Zij ontving
mij, zij ontfermde zich over mij, maar nam mij nooit. Het was of ik met de schoonheid
zelve leefde, niet met een vrouw. Zoo zeker en rustig was zij dat ik dikwijls dacht:
zoo neemt de aarde ons lichaam op en verlost ons uiteindelijk van allen last en
begeerte.
Ik was gelukkig. Het geluk straalde niet uit van mij, ik was stil, en moe van geluk.
Suzanna ging door het huis als een langzaam glijdende lichtzuil. Ik volgde achterna.
Apur was slaafs onderdanig voor haar en prees haar in uitgekozen woorden. Orax
vereerde haar en zei me: ‘Het is goed getrouwd te zijn. Nu is de onrust weg, nu kunt
ge terug aan het werk.’ Het was echter niet waar. Soms was ik uren vandaan op de
landerijen die ik had gekocht, luisterend naar de boeren die klaagden over rent, naar
de slaven die morden over een woesten opziener, tot ik plots in het midden der
bespreking opstond, en hun toevoegde: ‘dat heeft geen belang’, en naar huis stormde,
dwars over de velden en door het kreupelhout omdat alleen Suzanna belang had en
dat ik Suzanna sedert het krieken van den dag niet meer had gezien. Lijk een
zonnebloem de zon volgt in haar kringloop, zoo volgde ik Suzanna.
Zij was zwijgzaam meestal, zij luisterde naar mij. Zij deed mij vertellen van mijn
reizen, van de wonderen die ik had gezien, de gevaren die ik had meegemaakt. Zij
prees mij af en toe. Nooit stelde ze mij een vraag over vrouwen die ik zou gekend
hebben, maar ze wilde weten hoe de Helleensche
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vrouwen gekleed gaan, hoe de Nijlschoonen hun enkel kleedingstuk ophouden op
de borst. Zij vroeg mij of de vreemde vrouwen bekoorlijker waren dan de onze,
onderdaniger of vruchtbaarder. Al brandde ik van verlangen haar eigen roem te
zingen door haar te vergelijken met de lichtzinnige en baatzuchtige wezens die ik
had gekend in den vreemde, ik deed het niet. De wereld moest blijven zooals zij was.
De wereld bestond uit Suzanna en Joachim, uit hun verlangen en verzadiging, uit
hun diepen slaap en hun glimlach van verstandhouding als derden aanwezig waren.
Plichtsgetrouw noodigden wij vrienden uit, maar wij hadden haast dat zij vertrokken
om alleen te zijn. Wij luisterden naar zoete muziek, maar wisten dat onze eigen
woorden zoeter waren. Wij liepen in het holle van den nacht langs de zee, sliepen
soms den dag door, en lieten meiden en knechten, mijn eigen moeder zelfs vergeefs
aan de dikke deuren kloppen.
Ik wilde vernemen hoe Suzanna had geleefd in mijn afwezigheid, hoe ze was
opgevoed en wat ze met genoegen of met last had geleerd. Zij gaf mij slechts mager
bescheid. Het had geen belang, zei ze. ‘Ik ben een eenvoudig meisje, er is geen
geheim aan mij te vinden. Ge weet alles van mij en ik heb geen ander man gekend.’
Ze stond voor mij en toen mijn blik gleed van haar veerkrachtigen kleinen voet tot
aan haar mond en haar voorhoofd, toen ik voor de zooveelste maal den tocht langs
deze heerlijkheden had volbracht, toen wist ik, zat van weelde, dat zij oprecht
onwaarheid sprak.
De sceptische schrijvers in het Westen hadden mij voorgehouden ‘De vrouw is
een sphinx zonder geheimenis. Laat u aan deze leegte niet vangen. Neem van de
vrouw wat uw persoonlijkheid aanvullen kan, geef haar slechts kruimels van uzelf.
De zaaier en het zaad zijn belangrijker dan de voor in het land’. Maar ik dacht ook
aan een volksstam dien ik bezocht had en waar het voor de besten der mannen een
glorie is zich totaal uit te putten en van die uitputting te sterven, terwijl de vrouwen
die hun daarbij dienstig zijn, verre van den dood dezer fanatieken te betreuren, dezen
vorm van zelfmoord als een groote eer beschouwen haar en haar geslacht aangedaan.
Wat wilde Suzanna? Zelfvoldaan glimlachte zij als ik
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verzadigd en moe aan haar zijde lag en zuchtte. Haar vingers dwaalden door mijn
haar of trommelden op mijn rug. Zij zweeg. Zij was geheimzinniger dan ooit. Wat
voor mij een eindpunt was, de laatst bereikbare zaligheid op dees aarde, scheen voor
haar slechts een zoet tijdverdrijf, een gezellig oponthoud. Soms wenschte ik haar tot
radeloosheid te drijven, haar te dwingen, zooals ik, door hemel en hel te varen, maar
dat was met deze vrouw niet mogelijk, dit levend beeld was buiten mijn bereik.
Suzanna was geen vrouw, het was een schikgodin, een moeder, een troosteres. Zij
vroeg niet, zij aanvaardde. Zij was niet beleedigd door mijn lust, zij vergaf, zij was
erbarmen en welkom, genade en begrijpen.
Ik slaagde er in na maanden even van haar te vluchten. Ik wilde in mijn hart en
geest klaar zien. Dat mijn slavernij aan Suzanna grooter was nu ik haar bezat - of
bezat zij mij - dan toen ik als een bezetene haar verlangde, was mij nu duidelijk.
Dagen en nachten bleef ik onderweg, ik was bij wilde drinkgelagen een deelgenoot,
op openbare marktpleinen worstelde ik met brallende foorkramers die de toeschouwers
uitdaagden en overwon ze al spelend. Ik was bij geleerden en kunstenaars te gast en
putte uit mijn vele ervaringen vroolijke en pittige gezegden die mij toelieten uit te
blinken. Grappige woorden van mijn vele vrienden eigende ik mij onbeschroomd
toe en liet ik nonchalant van mijn lippen vallen. Ik werd gevierd en onthaald, maar
telkens weer bekroop mij het gevoel dat ik niet méér was dan een dier afgerichte
apen die door diefachtige zwervers op de markt voor geld worden getoond. Ik wist
dat men zich van mij afkeeren zou als men mijn kunstjes eenmaal kende. Dat
oogenblik brak spoedig aan en ik vluchtte.
Het was nacht toen ik thuiskwam. Het huis was in rust. Toen ik mijn kamer
binnentrad en naakt stond in de duisternis, voelde ik hoe Suzanna het bed opensloeg;
de warmte van haar lichaam geurde mij tegen. Zachtjes trok zij mij neer. Ik lei mijn
hoofd zwijgend aan haar borst. ‘Dag jongetje, dag kindje, dag zoontje,’ zei ze. Mijn
hand gleed langs haar heerlijke lenden, over het schild van haar buik: zij waren vlak
en gaaf als maanden te voren. Suzanna was niet zwanger. Suzanna sprak mij toe als
een moeder.
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Opeens begreep ik dat ik deze koele volmaaktheid, deze vrouw die zich geven kon
en zichzelf blijven, dat ik Suzanna, de dochter van Helcias, dat ik Suzanna, wier
naam ik had geroepen boven het lawaai der golven en in de diepte der bosschen lijk
een kreet om hulp, dat ik Suzanna, mijn huisvrouw, die naakt en warm naast mij lag,
dat ik Suzanna haatte.
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V
Suzanna was onvruchtbaar. Deze schoonheid zou niet worden geschonden, geen kind
zou een verzwakte afbeelding van deze volmaaktheid geven. Er kwamen doctoren
en vroedvrouwen bij te pas, kwakzalvers en bezweerders, amuletten en gebeden in
afgelegen oorden. Ik wist echter met zekerheid dat Suzanna geen kind zou baren,
dat zij nooit een moeder zou zijn. Ik was haar kind, haar zoon, dien zij met nachtelijke
troetelwoorden overlaadde, dien zij van het eerste moment af had getroost in plaats
van hem te vreezen, te dulden en te begeeren.
Het leven werd mij zwaar. Ik plonsde diep in mijn werk, ik liet mij opslorpen door
duizend kleinigheden zonder belang, ik was een tyran voor Apur die ijverig
gehoorzaamde, voor Orax die mij met medelijden en ietwat spottend bezig zag. Ik
breidde mijn zaken bovenmatig uit, zat lange nachten op en sloop dan zwijgend in
mijn slaapkamer waar ik onvermijdelijk van uit de donkerte werd begroet door een
wakende Suzanna. Haar zorg ergerde mij.
Soms lagen wij wakend lange uren naast mekaar. Suzanna sprak meestal over
kleine onbelangrijke dingen eerst, over haar huiselijke zorgen, over de vrienden en
buren, over ziekten en beproevingen bij bekenden. Ik dacht aan mijn moeder en zei
tot mezelf: zijn de vrouwen in deze wereld aangesteld als bestendige lijkklaagsters?
Suzanna wist ook een geboorte te vermelden bij een harer vriendinnen. Ik werd
aandachtig en toonde mijn bezorgdheid om de moeder die niet krachtig was van
gestel en om haar kind. Suzanna, die wist hoezeer ik deze vrouw in het hart droeg,
vertelde mij met veel bijzonderheden hoe de bevalling gebeurd was, hoe men Sarah
de handen aan de voeten had vastgebonden en haar lichaam had opengespalkt wijl
zij daar lag in een belachelijke en angstwekkende houding. Zoo zou ik voortaan
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Sarah voor mijn oogen zien en ik voelde dat Suzanna dat wist en begreep. Had ze
mij dat met inzicht verteld? Een lichte aarzeling bij den aanvang van haar verhaal
deed het mij gelooven. Ik zweeg, maar verteerde mezelf van haat en ergernis.
Toen barstte een onweer los. Zeldzame heerlijkheid van den nachtelijken donder,
met zijn abrupt lawaai, zijn rouladen, zijn ver gegrom en zijn onverwachte
herhalingen. De stem van Suzanna klonk op, ik antwoordde, eerst verzoenend dan
scherper. Brutaal en pijnlijk belichtten de bliksems de kamer telkens een verwijt als
een floret op mij afkwam. Geen van ons beiden loog dien nacht. Zooals de bliksem
de verste hoeken der kamer schielijk deed opleven, zoo verlichtten onze klachten en
aanklachten de verste hoeken van ons hart en van onze zinnen, totdat onze woorden
van moeheid vormeloos werden terwijl buiten de natuur weer tot kalmte kwam en
een zware slagregen zoemend neergutste, aanhoudend en langdurig, ons beiden
gekneusd en gekwetst in slaap wiegend.
Van toen af wist ik dat deze vrouw mij niet meer beminde, maar dat zij mij bij
zich wilde houden en daarom elkeen afweren zou wiens invloed of gezelschap zij
vreesde. Ik was niet meer haar zoon, haar kind; ik was haar bezit, haar ding; ik was
Joachim, de man van Suzanna, lang voor dat het schandaal uitbrak, lang voordat ik
voor verre geslachten steeds zou verschijnen stappend in de schaduw van mijn
echtgenoote en genietend, - zoo dacht men althans -, van haar glorie en haar roem.
Het werd een gevecht van elken dag, van elk uur. Suzanna vocht tegen de wereld
en tegen mij. Ik vocht alléén tegen Suzanna. Hoeveel schermutselingen hadden plaats
in het openbaar, zonder dat de omstaanders iets merkten? Hoeveel pijlen vlogen bij
nacht? Hoe vaak stormden wij op elkaar toe met de doodelijkste woorden gewapend
en lieten wij, genaderd, moedeloos die wapens vallen. Soms was ik een toeschouwer
bij mijn eigen leed, een veldheer die van ver het slagveld overschouwt, en vaak brak
mij het hart als ik bedacht en voelde hoe nutteloos deze strijd was tusschen
stervelingen. Dikwijls hebben wij samen, maar elk alleen, geweend: tranen konden
ons niet nader brengen. Langzaam
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zonken we elk in een kuil, dieper en dieper; wij zagen mekaar niet meer. Ik keek
dwars door deze heerlijke leden die Suzanna nu haastig bedekte als ik onverwachts
binnentrad. Alleen hoorden wij af en toe nog mekaars weeklachten stijgen uit ons
eigen duisternis en afzondering.
Ik stortte mij dieper in mijn werk. Het bracht mij groote voldoening. Al jaren had
ik gepoogd een moerassig terrein vruchtbaar te maken. Ik slaagde er eindelijk in.
Een heele groep menschen zouden er gaan wonen, ik had de huizen gebouwd, de
wegen getrokken. Het leek mij een schoone en nuttige arbeid die nog vele jaren duren
zou en velen een bestaan en geluk verzekeren. Op het nieuwe marktplein besloot een
dansfeest den eersten dag der nederzetting. Ik keek rond mij en zag dat alles goed
was. De avond daalde en de heuvellijn werd donkerblauw, daarachter trilde het witte
licht van een zon die traag onderging, maar de gezichten der dorpelingen droegen
een goudrooden gloed. Eén der meisjes vroeg mij ten dans. Ik voerde haar over den
vloer. Het was een langzame en statige beweging. Wij bogen naar mekaar toe, raakten
amper mekaars vingertoppen bij het uitvoeren der simpele figuren. Ik sloeg geen
aandacht op het prille kind, maar keek rond naar de krijtwitte huizen, naar de school
en de kleine synagoge; ik luisterde naar de hossende kinderen in een zijstraat en naar
een laten vogel die boven alles uitklonk. Ik was voor het eerst weer blij, vervuld en
gelukkig. Ik wist dat ik een bouwer was, dat dit dorp mijn naam zou dragen.
Bij mijn terugkeer was Suzanna lang zwijgzaam, tot zij plots snibbig uitbarstte, mij
verweet gedanst te hebben met dit meisje, en in een stroom van woorden mij aanviel,
mijn werk beleedigend en verkleinend. Voor haar bestond het dorp niet noch de
landerijen er rond, noch de menschen vervuld van hoop en blijdschap. Er was voor
haar alleen een meisje dat de smalle voeten repte, mij lachend naar de oogen keek
terwijl haar pikzwarte vlechten om haar schouders slingerden. Lang duurde deze
razernij die ze mij recht in het aangezicht en in het oor blies want ze zat voor mij op
het paard dat ik zwijgend aanspoorde tot steeds grooter snelheid. Toen Suzanna
eindelijk zweeg en mij star aankeek, bezag ik haar
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nadrukkelijk en zei slechts één woord: ‘Hoer’. Onbegrijpend keek ze mij aan.
Lange jaren voordat de rechters en het opgehitst gepeupel van Babylon de kuische
Suzanna veroordeelden en scholden voor het laagste wat wij kennen en verafschuwen,
heb ik, haar man, deze vrouw in een oogenblik van droeve helderziendheid en geheel
kalm ‘hoer’ genoemd. Zij was het, deze onvruchtbare die mij geen kind had
geschonken, die mij de vreugde aan wat mij een troost was ondergroef, zij die schoon
was van een schoonheid die onnuttig was en wier hart verhardde met den dag.
Zonder dat ik het opmerkte werd ons huis tot een vergaderplaats van gedaagde en
bedachtzame menschen, Suzanna's gasten. Morose gezagvoerders die zich met zorg
het uitzicht van wijze en zeer bezige lieden gaven, aftandsche vrouwen en kunstenaars
die de brokstukken van oude schoonheid en vergaan talent ronddroegen lijk broze
relikwieën, ook een paar balsturige jonge lui die naar Suzanna opkeken als naar een
orakel of een godin. Ik was daarbij altijd aanwezig. Ik schonk mijn beste wijnen, ik
liet iedereen schitteren in het gesprek en zweeg glimlachend. Alleen wanneer de
rabbijn - hij was nu krom als een sikkel en werd gulziger met den dag - een lange
uiteenzetting begon over het verderf der jeugd en den spoedigen ondergang der
wereld, vond ik steeds de kans buiten te sluipen en op het ruime terras te herademen
tot het geluid van vele stemmen mij terugriep.
Suzanne werd ijverig in de goede werken. Zij droeg zorg voor zieken en
alleenstaanden, zij wierp zich op de nooden van ons volk zooals ik op mijn zaken.
Haar roem lag op aller lippen. Zij was liefdadig met het geld dat ik opstapelde, had
voor elk vraagstuk een oplossing, voor elken wantoestand een verontwaardigde
toespraak klaar. Toen één der meiden zwanger werd, wenschte zij deze schande niet
in huis te hebben, maar zond de sukkel met een ruime som vandaan.
Orax die aandachtig toekeek en zeer vrij was in zijn uitlatingen, zei mij: ‘Dit leven
is een hel, ga op reis.’ - ‘Het leven is geen hel,’ zei ik, ‘alleen de lengte van het leven
maakt er een hel van. Elken morgen sta ik op, bekijk mij in den spiegel en deins
verschrikt terug. Het geluk is in het
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oogenblik; het ongeluk is in den tijd. De tijd groeft mijn trekken, de tijd knaagt aan
mijn mond. Zie, Orax, we worden oud aan den mond: bij de onmondigen is hij als
een weeke bloem, bij den jongeling aarzelt hij, zoekend naar een vorm, bij den man
is hij een wal die onze woorden achterhoudt en ons belet te spreken. Wij kunnen
onze jaren aflezen van onze mondhoeken. De mijne worden dieper en harder.’ - ‘De
tijd maakt alles goed,’ onderbrak Orax, ‘hij slijt alles af, hij verzoent, maar men moet
helpen: er is de ruimte. Blijf niet waar het ongeluk u drukt, ga gauw weg. Bevecht
tijd met ruimte, ruimte met tijd als het moet.’ - Wat zou ik mijn lot vluchten,’ zei ik,
‘en uitstel vragen door weg te loopen. Heel het leven is een kwestie van tijd. Wij
dooden hem, wij brengen hem door, wij slijten hem. Als wij hem voor ons genoegen
aanwenden, dan verkwisten wij hem zoogezegd. De hel waarvan men ons spreekt
heeft voor mij maar één verschrikking, dat is de duur. In vreemde landen zal de tijd
wellicht nog langer zijn, nog doffer drukken. Er is voor mij geen ander heil dan dag
aan dag de bitterheid te leeren dragen: ik heb barbaren gezien die alsem dronken lijk
wij den wijn der lentemaanden.’
Ik zon mij dwaas op het feit dat wij in den tijd geboren zijn, en op een bepaald
moment uit den tijd zullen heengaan. Bestond de wereld voor ik verscheen, zou ze
met mij verdwijnen? Maar ik deinsde na korten tijd terug van deze bedenkingen, de
herinnering aan mijn nacht in zee was mij bijgebleven en ik wist dat ik het leven
aanvaarden moest en dragen. Ik wist echter ook dat het zonder dronkenschap niet te
dragen was. De schoonheid staarde mij door Suzanna elken dag in het gelaat en zij
leek mij nu koud en onvruchtbaar als zij. Ik meende te weten dat de eenige reden
van ons bestaan was dat wij onszelf voortzetten, dat wij anderen op deze wereld
brengen opdat eens toch het raadsel zou zijn opgelost of dat eens alles zou zinken in
het wezenlooze, een eind stellend aan het eeuwige vragen en het eeuwige lijden.
Thans begreep ik mijn moeder en haar sombere verhalen van ziekte en dood.
Ik ontfermde mij over het leven. Ik liep niet meer over het grasplein om de
graspijlen niet te breken in hun groei, ik raapte het hulpelooze vogeltje op in het zand
en
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bracht het terug in het nest. Ik keek ontroerd naar de jonge hondjes die aan de tepels
der luie teef hangen, want de kinderen mijner vrienden durfde ik niet bezien. Als ik
bij toeval een jonge moeder ontmoette, aan de breede borst een gulzig kind; als een
klein meisje uit de school tegen mij aanliep en haar hoofd oprichtend mij door slonsige
haren verbaasd aankeek, vluchtte ik. In de synagoog was ik verstrooid en droomend
totdat de rabbijn gewaagde van Jesse's roede, van Abraham's zaad, en toen hij voorlas
uit de eerste boeken hoe Sarah tot Abraham sprak: ‘Ik ben onvruchtbaar, ga in tot
mijn dienstmaagd Agar,’ verliet ik godlasterend het gebouw en zorgde ik er voor
zoo spoedig mogelijk smoordronken te zijn.
Ik liet mijn zaken meer en meer over aan Apur en Orax. Vroolijke kerels had ik
gevonden, die mij Suzanna benijdden en haar schoonheid roemden uit overtuiging
maar ook opdat ik het gelag betalen zou. Ik betaalde. Ik dronk. Mijn gewone
stilzwijgendheid verdween. Ik vertelde honderd uit, ik blufte zelfs. Ik zei voor het
eerst hoe vrouwen mij in den vreemde hadden verleid en misbruikt, maar in den
morgen schaamde ik mij. Niet om mijn dronkenschap, maar omdat ik het verhaal
van mijn leven had verkleind tot herbergconfidenties, omdat ik mijn jeugd haar
aureool van onbaatzuchtigheid had afgerukt. Als mijn nachtelijke drinkebroers in
den dag kwamen aankloppen wees ik hun de deur en zei: ‘De vrienden van den nacht
kunnen de vrienden van den dag niet zijn.’
Suzanna verdroeg dit alles gelaten. Hoe baldadiger mijn gedragingen waren hoe
minder zij aanmerkingen maakte. Dat spoorde mij aan. Ik kon het dulden dat zij mij
verafschuwde en zelfs haatte, wij waren deelgenooten in een zelfde ramp en in ons
gemeenschappelijk malheur steunden wij elkaar. Wij keerden ons tegen mekaar en
soms gezamenlijk tegen het lot en den Heer, maar onverschilligheid kon ik niet
dragen en een zwijgende lijdzaamheid nog minder.
Ik was geen slecht echtgenoot, ik was een slecht mensch. Wanneer wij twistten
was er geen hard woord dat ik spaarde, geen mes dat ik haar niet in het hart stiet.
Vroeg zij mij radeloos en terecht: ‘Wat wilt ge dan van een vrouw’ dan antwoordde
ik uit de diepte van mijn nood, maar ongenadig
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en wreedaardig: ‘Een kind’. Ik zong in haar aanwezigheid het lied van den
onvruchtbaren perelaar die wordt uitgeroeid. Als een bekoorlijk meisje in dienst
kwam, een zeldzaamheid, haalde ik de woorden aan van Sarah ‘Ga in tot mijn
dienstmaagd Agar’. Ik kende geheime zinspelingen die ik in gezelschap gebruiken
kon en alleen door Suzanna verstaan werden, en die als onzichtbare pijlen naar haar
toevlogen door de bloemen op tafel, rakelings langs de wijnbekers.
Ik was rijk en kinderloos. Berekende moeders gaven haar kinderen mijn naam. Ik
hield deze wichten glimlachend in mijn handen maar was woest in het hart, vol
razernij omdat het zaad van een ander mijn naam zou dragen. Ik had geen kinderen,
slechts schaduwen van kinderen, plaatsvervangers, geestelijke bastaarden.
Met groote angstoogen volgde Suzanna mij, zwijgzamer dan ooit. Toen werd ik
ziek. Hardnekkige koortsen grepen mij aan. Ik lag dagen alleen, joeg iedereen de
kamer uit en bleef in het donker liggen. Soms las Orax mij voor uit de Odysseia die
mij boven alles lief was, of uit het gedicht van Gilgamesj uit Ur, die zooals de Griek,
honderd gevaren trotseerde. Maar gene doet het om eindelijk het huiselijk geluk te
smaken, deze om te ontdekken of wij na dit leven nog langer gekweld zullen worden.
Op een morgen spuwde ik donker bloed. Ik hield het verborgen. Het gebeurde nog
herhaaldelijk. Ik was tevreden, ik dacht mijn einde gekomen. Ik had de ronde gedaan
van geestelijke en zinnelijke vreugden. Alleen God had ik niet gekend. Ik was
nieuwsgierig en onbevreesd. Den rabbijn hield ik ver. Hij leuterde maar over ‘dit dal
van tranen’, zijn neiging tot pathetische en grootsprakerige zelfbeschuldiging, zijn
declamaties over ‘ons zondaars’, al wist hij pertinent dat de meeste ‘zonden’ zijner
onderhoorigen gebeurden omdat de buur het fatsoen niet had zijn buur fatsoenlijk te
behandelen en dat het deze buur op zijn beurt weer aan fatsoen ontbrak omdat hij
een ander vreesde of er van afhing. Dat alles liet mij ijskoud en vijandig. Het eenige
wat men een man moet leeren in het leven is moed.
Ik had den moed te sterven, maar de dood wenschte mij niet. Ik genas. Mijn lichaam
was gezuiverd van verderfelijke
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sappen, mijn oogen blonken met een nieuwen glans. Ik trad gerijpt en gelouterd uit
de donkerte van deze lange maanden.
Suzanna had mij meer dan ooit door haar zorgen geërgerd. Ik had behoefte aan
lucht en ruimte. Ik dacht aan de landen die ik als jonge man had bezocht. Ik aarzelde
niet. Orax te rechter tijd, herinnerde mij aan het vers van een befaamd Babylonisch
dichter dat zegt:
‘que le bonheur est aux lieux où l'on arrive’.
Ik richtte mijn paard naar het Oosten. Zaken in Babylon waren een passende verklaring
voor mijn eenzame reis.
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VI
De witgekalkte muren van Babylon's torens zijn rood in den valavond en als de
wanden van een tooverslot. Laat u niet misleiden: beneden sterven menschen van
honger, loopen kinderen rond met het dubbele teeken van den dood - een al te fellen
blos op elk der jukbeenderen -, en verhuren vrouwen haar schoot omdat er geen ander
middel is om te leven.
Ik kende Babylon, zijn paleizen, zijn parken, het kleurig gewoel zijner markten
en de lange, moeë karavanen die van de vier windstreken aantrokken, van tusschen
de smalle kanalen en van uit de woestijn. Ik kende de pedanten die in de tempels en
in de gerechtshoven, steunend op oude teksten, den kleinen man verdwaasden en
verdrukten. Ik wist hoe zij magische gevolgen bereikten alleen door een doodgewonen
zin te versieren met ‘gijlieden’ en ‘thee’ en ‘thou’. Ik verafschuwde ze. Hun vrouwen,
die zwaar met gouden sieraden beladen voortschreden, statig alsof hun romp verlamd
was en alleen hun leden beweegbaar, hun mannen wier gesprekken beperkt waren
tot de bespreking hoe men meer water goedkooper kon aanvoeren van uit een of
andere oase; hoe verder de oase was afgelegen, hoe meer menschenlevens het werk
zou vergen, hoe beter deze ondernemers zich voelden. De wereld voor hen was een
geweldige maar eenvoudige rekensom, een optelling van dingen.
Ik kende hun overhangende tuinen, hun slaven van allerlei kleur en gestalte:
degenen die men des nachts met een zilveren keten door hun neusring vastlegde, en
degenen die men met handen en voeten moest binden omwille van hun woestheid
en hun gebrek aan dankbaarheid tegenover de gemeenschap.
Dat deze stad brooddronken was kon voor niemand een geheim zijn. Op elken
straathoek zag men het beeld van den
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man-leeuw, zwaar bebaard, gemijterd en gevleugeld, de voorbijgangers zonder eenige
uitdrukking, behalve zelfvoldaanheid, aanstaren. Ronkende opschriften verkondden
allerwege dat Babylon's heerscher een goddelijk wezen was, die de stad had gesticht
en myriaden vijanden tot moes gehakt, totdat zijn opvolger deze fanfaronades
uitwischte en verving door zijn eigen loftuitingen. Zoo werd ook in beeldhouwwerk
aangetoond dat de koning een leeuw had gedood op jacht, hetgeen binnen het bereik
van elk ordentelijk jager ligt, en men zag den koning lui aanliggen bij een banket dat
men bedoelde als een opperste uiting van triomfantelijke vreugde, terwijl de koningin,
stokstijf rechtop zittend in zware gewaden, hem den dronk toebrengt.
Wat kon mij dit echter schelen? Het dagelijksch officieel koorgezang op de markt
dat bewijzen moest - zonder bewijzen - hoe Babylonië onder alle volkeren was
uitverkoren, herinnerde mij aan de ijle praalhanzerij in onze synagogen, waar juist
dezelfde dwaasheden werden verkondigd. Het deerde mij niet. In Israël zou ik af en
toe gezegd hebben: ‘Het is niet waar. Ons volk is er één onder twintig. Men leert ons
ootmoedigheid wat onzen persoon betreft, waarom niet als het ons land aangaat?’
Maar hier kon ik bezwaarlijk verkondigen: ‘Israël is maar een landje en gij blaaskaken
beheerscht ook niet de heele aarde.’ Het geval ging mij hier niet aan. Ik kon toekijken
en meelijdend lachen: in Israël ware ik gesteenigd.
Ik vond er een aantal landgenooten, kooplui zooals ik, geleerden en ambtenaren.
Ik vermeed hen niet, integendeel. Ik kwam er dagelijks mee in aanraking. Door hun
eigenaardigheden, hun onverzoenlijkheid tegenover Babylonië - zij was tegelijk
belachelijk en ontroerend - deden ze mij beter mijn vaderland begrijpen. Zij bekeken
Babylonië, zijn weelde, zijn wondere uitvindingen, als een tooneelopvoering. Wanneer
de Babyloniërs met zichtbaren trots verklaarden dat zij er in geslaagd waren perziken
te doen groeien op honderd meter hoogte in slechts twee voet aarde, dan deden mijn
landgenooten opmerken dat deze vruchten bij ons in het wilde groeien.
Toonde men hun scholen waar de kleuters elken dag een degelijk maal kregen op
staatskosten, dan merkten de Joden
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op dat een kind zich nergens beter voedt dan aan de borst en op den schoot zijner
moeder. Soms verwachtte ik dat een of ander Babyloniër alle vreemden de deur zou
wijzen om van dit hypocriet-ootmoedige gemoraliseer verlost te zijn, maar het rijk
van Ashur-ba-ni-pal kon dergelijke uitwassen tusschen de plooien laten vallen zonder
gevaar of hinder.
Ik leerde Nabu kennen, die in Israël Salomon heette, en Akkad, die als Seth bekend
stond thuis. Het waren steunpilaren van den staat, raadgevers van den koning, die,
omwille van hun taalvaardigheid en hun scherp vernuft tot de hoogste ambten waren
opgeklommen. Meestal begonnen zij hun uiteenzettingen met de woorden: ‘Wij,
Babyloniërs...’ Zij waren daarbij zelf oprecht. Zij hadden Babylonië niet als vaderland
gekregen maar gekozen.
Nabu was uiterst welbespraakt: zijn ervaring was groot en wat hij vertelde was
steeds onderrichtend. Urenlang kon hij vlijmscherp de ingewikkeldste rechtsvragen
uitleggen zonder zijn gehoor te vervelen. Hij was beleefd en verfijnd opgevoed. Zijn
eenige fout was dat hij alles wat een ander lid van het gezelschap zei als een
onderbreking - en zelfs een ongepaste - beschouwde. Hij was een eenzaat. Vrouwen
overlaadde hij met vriendschap en hoffelijkheden in zooverre zij geduldig luisterden.
De jonge verloren meestal spoedig haar geduld als het niet was omwille van de fijne
maaltijden die hij haar aanbood of een plotselinge en charmante hoffelijkheid haar
betoond.
Akkad was een even onderhoudend man, even geleerd en hoofsch. Zijn heele leven
had hij gewijd aan de studie: er was geen vers of hij wist het thuis te wijzen, en
grappige ouderwetsche gezegden der voorvaderen, evenzeer de onze als die van
andere landen, kwamen ongeveer in over anderen zin voor in zijn gesprek. Zooals
Nabu was hij een vrijgezel, maar de keuze der aanhalingen die hij uit gewijde en
andere schrijvers deed, liet vermoeden dat hij voor de wereld en de vrouw meer dan
een lijdzame belangstelling voelde. Hij had misprijzen, haast verachting, voor de
groote meerderheid zijner tijdgenooten. De kleine minderheid met wie hij omgang
wilde plegen bestond uit twee groepen: rijke lui en verstandige lui. De verstandigen
die zich niet toelegden om tot de eerste groep te behooren, beschouwde hij als
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naïef. Hij was een uiterst knap schrijver wanneer hij er toe kwam zijn opvattingen
vast te leggen, en een slecht schrijver beschouwde hij als een misdadiger.
Ik gaf hem daarin volkomen gelijk. De wereld bestond voor hem uit enkele meesters
en veel slaven. Ik heb hem nooit ontroerd gezien dan bij het lezen van een waardevol
oud gedicht, bij het zien van een beeldhouwwerk dat hij nooit op zichzelf beschouwde
maar waarvoor hij onvermijdelijk een economischen en socialen achtergrond
opbouwde.
Noch van Nabu noch van Akkad, de uitnemende juristen en hooge ambtenaren,
wenschte ik echter woorden des harten te hooren. Ik had nu geleerd mijn hart te
sluiten. Ik genoot van het gezelschap, de wetenschap en de wijsheid van deze twee
oude praters die het voor mij overbodig maakten de zeldzame graantjes waarheid te
zoeken in het welig onkruid van veel geschriften. Haast avond aan avond kwamen
wij samen en het was mij steeds een vreugde deze twee monsters van geleerdheid
en geheugen tegen mekaar op te stellen: hun een onderwerp toe te schuiven waarover
zij tegenstrijdige meeningen hadden en waarover zij moesten handgemeen worden.
Wenschte ik wat uit te rusten van hun getwist, dan liet ik mijn muzikanten roepen.
Het was voor Nabu en Akkad een straf, want beiden beschouwden muziek als
langdurig lawaai. Kwam er een danseres bij te pas, dan waren ze beiden ietwat
getroost, maar Akkad deed steeds opmerken wanneer hij een fraaien rechtlijnigen
rug bemerkte - niemand weet hoe de vrouwen van Babylon in staat zijn te gaan zitten
- dat zijn schoonheidsideaal der vrouw vereischte dat men een ei moest kunnen leggen
in de holte van haar lenden zonder dat het er afglijden zou.
Zoo lichtzinnig echter waren onze gesprekken zelden. Meestal joegen we ernstige
doeleinden na. Wie moest de wetten maken? En moest de wet gemaakt worden nadat
men nagegaan had hoe de meerderheid zich gedraagt om daarna de gewoonte om te
werken tot een verplichting, met het gevaar dat de verplichting tot opstand en
verbreken der wet zou leiden? Of moest men aannemen dat de wet verkondigd wordt
door één man ingegeven door de goden? Is een wet oud dan is ze eerbiedwaardig
alleen reeds omdat men
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den wetgever niet vragen kan waarom hij ze heeft uitgevaardigd.
Over de bestemming van den mensch, over het geloof en de goden spraken zij
zelden. Ik keurde dit goed. Het doel en het einde van den mensch te doorgronden
had ik lang opgegeven. Ik had gedaan zooals het de jonge Joodsche dichter Daniël,
de parel van Israël in Babylonië, in één van zijn vroege en verloochende gedichten
heeft aangeraden: ‘Omhelzen wij Absurditeit, de groote concubine...’ Wat den mensch
aangaat ging mij aan. De hinderpalen die hij zichzelf schiep, de veel talrijker
beletselen die hij zich door tientallen opgeblazen heerschers liet opleggen, wekten
mijn belangstelling. Over dit onderwerp waren Nabu en Akkad onuitputbaar: dag
aan dag overzagen zij het tafereel der menschelijke zwakheid, de kronkelige gangen
van eigenbelang en schraapzucht, de gevolgen van de vleeschelijke lusten die soms
opeens een leven verwoestten maar daarbij meestal nog een ander onbruikbaar
achterlieten ten laste van den staat.
Met weemoed spraken zij dikwijls van Israël, maar het viel mij op dat hun
herinneringen veelal behoorden tot het domein der kwajongensstreken, alsof de liefde
voor hun ver vaderland samenviel met het onmachtig verlangen naar hun jeugd. Aan
beide waren zij ontgroeid, maar met liefde verhaalden zij de onschuldigste grappen
uit hun vlegeljaren, hun baldadig gedrag dat een leeraar tot zelfmoord dreef, hun
vroege vrijages en hun eerste oefening in de welsprekendheid. Zij bekenden dat zij
ten slotte goedkoop aan een faam van burgerlijke heldhaftigheid waren geraakt met
gebruiken aan te vallen die op onze dagen als redelooze vooroordeelen worden
beschouwd.
Vaak ook riepen zij oude bekenden op. Allen waren verdwenen. Een schijnbaar
eindelooze stoet van schimmen ging voorbij. Nabu en Akkad leken mij de eenige
overblijvenden van een aardbeving of een pest. Veel later heb ik begrepen dat wij
allen gevolgd worden door een drom van dooden die achter ons aandrummen.
Suzanna hadden zij gekend als kind. Zij hadden haar zien geboren worden, haar
naakt zien rollen in het zand en in het water plassen. Zij hadden gehoord van haar
schoonheid
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en haar huwelijk, en blijkbaar waren zij ook niet geheel onwetend van ons huiselijk
leven. Al was de wijn nog zoo koel en overvloedig, nooit heeft één hunner hierop
duidelijk gezinspeeld. Zij aanvaardden echter mijn lang verblijf alléén in Babylon,
als gansch natuurlijk en het is slechts toen ik hun meedeelde dat ik van plan was mij
voor goed daar te vestigen, dat zij de spoedige overkomst van Suzanna als
vanzelfsprekend begonnen te vermelden.
Ik kocht een huis in Babylon. Men had getracht mij te bewegen een landgoed te
koopen, zooals die liggen doortrokken van bewateringsgreppels en luid zijn van het
gepiep der ophaaltuigen die het water gelijk verdeelen over het land. Men had mij
allerlei landelijke genoegens voorgespiegeld: koele zomeravonden en het avondmaal
buiten, terwijl een zorgzame slavin wijn schenkt of zwaar en donzig ooft aanbrengt,
den winter en zijn sneeuw en de gedempte geluiden van dier en mensch. Ik had dit
alles verworpen en mij verweerd tegen tuinen vol Indische praalvogels, tragisch
kijkende aapjes die van palm tot palm zwieren en zooveel dergelijke fraaiigheden
die maar zouden afleiden van het eenige dat mij belang inboezemde: den mensch,
zijn gedragingen en de verontschuldigingen en verklaringen die hij voor die
gedragingen kan aanbrengen.
Ik wenschte niet de aarde van dichterbij te zien, haar begin en einde bleef mij een
raadsel. Ik wenschte de markt te zien en de raadzaal, de volksvergadering en de
herberg. Noch boomen, noch dieren, noch het pijnlijk tooneel der zon die den dag
besluit trokken mij aan. De gang der seizoenen hinderde mij slechts wanneer in de
eerste lentedagen het bloed oploopt en, geen uitweg wetend, het hart en het gemoed
aanjaagt met een onbestemd verlangen. Zoo niet vermeed ik zooveel mogelijk zijn
ongemakken. De Babyloniërs waren meesters in het verzorgen der woningen. Zij
konden in de felste hitte van den zomer kamers koel en frisch behouden, en in
wintertijd verspreidden zij een gelijke warmte door het heele huis. Terwijl ik genoot
van deze handige regeling, zeiden Nabu en Akkad klaaglijk: ‘Het is overal even
warm’.
Ten slotte vond ik een huis in het midden der stad gelegen maar voorzien van een
ruimen tuin. Een vorig eigenaar had
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zich toegelegd om er van elke boomsoort een of twee boomen te planten: de tuin
was na vele jaren een staalboek geworden van zeldzame houtsoorten zonder verband.
De abeelen stonniet in bekoorlijke groepjes zooals het hoort: er stond een magere
abeel naast een dikken beuk. Een denneboom liep verloren tusschen een eik en een
esch. Een ceder van Libanon stond dicht bij een bron en een in marmer gehouwen
bad. De makelaar prees dezen tuin bovenmate. Het was één van de wonderen van
het Oosten, zei hij, van heinde en verre kwam men er naar kijken. De tuin van Nebal
was een bijwoord voor iets kunstmatigs en zeldzaams. Het zou de tuin van Joachim
worden, een bijwoord voor schuine toespelingen en bedenkelijke grappen bij
drinkgelagen om daarna, ten allen tijde, te zijn het symbool voor het laatste bolwerk
der deugd, de maagdenschans, de oninneembare veste der zuiverheid.
Ik vernam weinig nieuws van Suzanna. Meestal zond ze mij door Apur of Orax
eenvoudige verslagen van wat er in de gemeenschap en het huis omging. Er kwam
geen vrouw om in het kinderbed of het werd mij geschreven, er stierf geen minderjarig
kind uren in de rondte of ik werd verwittigd. Suzanna vroeg mij soms of ik nog lang
zou wegblijven. Ik wist het niet. Ik was tot rust gekomen tusschen mijn bejaarde
vrienden en wist dat Suzanna deze rust zou verstoren. Er was echter geen enkele
reden die ik geldig aanbrengen kon om mijn bestendige afwezigheid te rechtvaardigen,
en toen ik mij in Babylonië, haar geboorteland, vestigde was het natuurlijk dat zij
zou overkomen.
Zij kwam toe, naar het gebruik onzer vrouwen diep gesluierd, en haast stikkend
in de warme huif boven op haar kameel. Zij bracht haar maagden mee en haar dieren,
talrijke bidrollen en een oude Thora die de vrouwen van het dorp haar hadden
geschonken als afscheidsgift, samen met een vers dat haar lichaam haast nog meer
roemde dan haar hart.
Al had ik een uiterste zorg besteed aan de schikking van het huis en tuin, toch
keek zij maar even rond en zegde wat millioenen vrouwen voor haar hebben gezegd
al stappend over een nieuwen drempel: ‘Hier is een vrouwenhand te kort’. Ik
antwoordde haar zacht: ‘Nog meer een vrouwenhart’.
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Zij bekeek mij om te weten of dit als een hulde of als een schamper verwijt bedoeld
was. Ik wist het zelf niet. Misschien was het eenvoudig een verzuchting. In mijn
maanden van eenzaamheid was ik er inderdaad toe gekomen met mijzelf te spreken
luidop. Ik was niet meer alleen. Ik had mijn laatste vrij woord gesproken.
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VII
De lange eenzaamheid had in Suzanna krachten opgestapeld die dadelijk loskwamen.
Schooner had ik haar nooit gezien: er was een rust in haar, een zekerheid en een
evenwicht die ik benijdde. Zij was volkomen rijp en niet als een vrucht waarbij men
moet denken dat ze in den vroegen morgen toch zal neerploffen, dof in de blaren. Er
was in haar rijpheid, zooals in haar schoonheid, iets bestendigs. Zij was echter
aardscher geworden, vaster, en het leek mij of zij zich met de wereld had verstaan.
Vroeger hield haar schoonheid velen op afstand, zoo volmaakt was ze. Thans was
ze menschelijker geworden.
Ik zag haar met genoegen: zij vulde het huis en den tuin. Zij was een sieraad en
een glorie. Heimelijk vreesde ik dat zij weer spoedig zou worden een klankbord voor
mijn leed en woede, die mijn eenzaamheid en mijn gezelschap haast in slaap hadden
gewiegd.
Zij nam bezit van het huis. Waar mijn slordigheid kunstwerken in bonte wanorde
had opgestapeld, schiep zij een vertrouwelijke orde. In den tuin plaatste zij enkele
niet al te schuwe dieren, zoodat men tusschen de boomen af en toe een ree kon zien
aarzelen, of een pauw zien praalstaarten. Het werd niet een buitenverblijf met zijn
hinderlijke kenmerken, de onbeschaafde, vaak onbeschofte en ontijdige
luidruchtigheid van dieren en elementen; het was een beschaafde, menschwaardige
tuin.
Suzanna nam ook bezit van mijn vrienden. Zij bekeek ze eerst aandachtig en
zwijgend, terwijl ze haar in stomme verbazing aangaapten. Zij overtrof haar eigen
faam en roem. Het leed geen twijfel dat ik dadelijk op het achterplan zou verdwijnen.
Nabu en Akkad waren de eersten om haar met vaderlijke vertrouwdheid te begroeten.
Ik zag hoe deze grijsaards met nadruk haar bij den elleboog namen zooals men
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een oude vrouw aanraakt wanneer men ze door de drukte der markt wil heenhelpen
- en ook hoe Suzanna telkens even omkeek naar hen alsof ze deze vertrouwelijkheid
niet onbemerkt wilde laten. Na dagen verschenen van over de heele stad landgenooten
die zich slechts zelden aan mij hadden vertoond en brachten haar hulde. Zelfs Daniël
verscheen, de nog jeugdige dichter, die zich sedert korten tijd met het dichterschap
ook de gave der voorspelling en der vermaledijding had toegeëigend. Hij las het vers
dat een dorpspoëet aan Suzanna had gewijd bij haar vertrek en de toehoorders keken
verbaasd op toen zij dezen vurigen mysticus en strijder voor den Heer Suzanna
hoorden toevoegen: ‘Geen dichter, en voorzeker niet deze stumper, kan de gaven
van uw hart en uw persoon recht doen weervaren’. Suzanna deed enkel opmerken
dat onze volksdichter het goed bedoelde. De hulde nam zij aan als vanzelfsprekend.
Zij was inderdaad boven vleierij verheven.
Ik merkte zonder verwondering dat zij zeer vroom was geworden. Zij vond blijkbaar
genoegen in langdradige godsdienstoefeningen en kon zonder verveling lange
gesprekken voeren over de beteekenis van tempelsieraden in al hun symbolische
onderdeelen. Zij betrok allerlei vreemdsoortige godsdienstijveraars in haar kring.
Zoo trof ik soms in huis aan vertegenwoordigers van een secte die beweert dat men
de maatschappij langs boven moet beïnvloeden en die zich daarom toelegt op den
omgang met lui van aanzien, dan weer aanhangers van de meening dat men de
maatschappij moet redden door de bekeering der verstandelijk en artistiek begaafden.
Suzanna schrikte zelfs niet terug voor het gezelschap van zekere boersche
geloofsijveraars die hun wijsbegeerte samenvatten in kordate gezegden als deze:
‘Hoe eerder kapot, hoe rapper bij God’, zonder dat zijzelf een bijzondere haast aan
den dag legden in deze aangelegenheid.
Ik slaagde er in dit vreemd gezelschap waarvan de leden soms, in hun ijver voor
de hoogere belangen, haast slaags raakten, tijdelijk tot zwijgen te brengen: ik mengelde
ze met losleefsche Babyloniërs die alle vraagstukken der gemeenschap en alle punten
der zeden met algeheele argeloosheid en onbevangenheid bespraken. De meeste
Babyloniërs zijn inderdaad van oordeel dat wat de mensch doet, hoogst belang-
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rijk is: als men lang genoeg heeft opgemerkt hoe hij handelt, en daaruit een ongeveer
sluitenden regel heeft afgeleid, dan kan men - zoo denken zij - bepalen hoe hij moet
handelen om de meerderheid niet te hinderen.
Zij gelooven inderdaad dat de meerderheid het recht heeft dit te verordenen, al
bevatten hun wetten nog menige bepaling welke zij niet slagen te niet te doen en die
alleen op de overlevering van vroegere, woeste tijden is gevestigd.
De twistgesprekken tusschen deze groepen waren altijd leerrijk: de Babyloniërs
moesten zich meestal met een grap uit den slag trekken wanneer zij de gepantserde
strijdwagens der geloovigen zagen aanrukken. Af en toe slechts werd de stemming
bedorven wanneer Daniël, in dichterlijke verbolgenheid, met vervloekingen dreigde
die noch door de wereldsche secten, noch door de boersche ijveraars werden gesmaakt.
Suzanna wist steeds Daniël tot kalmte en rede te brengen. Zij streek met haar witte,
lange hand over zijn zilte voorhoofd.
Voor het eerst sedert mijn aankomst kwamen er ook weer vrouwen aan huis.
Babyloonsche dames, de boezems hoog opgesnoerd en zichtbaar, de lenden smal,
gitzwart van haar, en de oogen hard geteekend, die Suzanna met benieuwdheid
bekeken. Toen zij merkten dat zij uitermate vroom was behandelden zij haar als een
onmondig kind. Mij aanschouwden zij met meelij. Zij bekeken het gezelschap in ons
huis als een vermakelijke vertooning, luisterden met wijde oogen naar de vrome
ijveraars en met verbazing naar Daniël. Met Nabu en Akkad verstonden zij zich
uitstekend: dikwijls hoorde ik deze vrouwen, die zelden voor overspel terugdeinsden,
en die zelfs bloedschande met kalmte konden overwegen, hun zijdelingsche
opmerkingen maken. De rechters grinnikten, meestal instemmend. Alleen Suzanna
lieten zij nooit aanvallen. De gewone opmerking dat een schoone vrouw meestal
dom is, wekte bij hen verontwaardigd verweer: Suzanna was wijs zooals Rebecca,
trouw zooals Ruth, schoon zooals Sarah. De heele Hebreeuwsche lyriek kwam er bij
te pas. Zij waren luidruchtiger en feller in hun lof dan ikzelf toen ik Suzanna huwde.
Suzanna trachtte in Babylon haar goede werken voort te zetten zooals in Israël,
maar hier stuitte zij op onverwachte
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hinderpalen. De Babyloniërs gelooven niet in liefdadigheid. Zij verzetten zich tegen
menschen, hoe rijk ook, die op eigen kracht het onrecht door de maatschappij aan
vele leden aangedaan, willen goed maken. De gemeenschap moet dat zelf ter harte
nemen, meenen zij. Private liefdadigheid lijkt hun een zelfbeschuldiging en een
aanval op de openbaar aanvaarde orde. Suzanna was echter niet te stremmen. Zij zou
de Babyloniërs wel leeren. Toen wij op een avond bij toeval alleen waren, zette zij
mij haar voornemen uiteen: haar huis, haar tuin moest ten dienste gesteld worden
van ons volk, vooral van onze eigen stamgenooten. Wij hadden bijzondere plichten
tegenover hen. Wij moesten ons huis openstellen voor alle fatsoenlijke Joden, de
loslevers weren, en het voorbeeld zijn van een volmaakt huisgezin dat zich ten dienste
stelt van de gemeenschap.
Ik gaf toe, al voelde ik er niets voor in een museum te wonen en mijn vrijheid van
beweging in mijn eigen huis en tuin te zien kortwieken. Want met de jaren groeide
mijn behoefte aan eenzaamheid. Zoo benijdde ik de landlieden die slechts enkele
woorden mompelen per dag. Ik werd ook niet gaarne tegengesproken. Alleen boeken
gaven mij volkomen vreugde: ik kon ze wegwerpen naar keuze, den schrijver prijzen
of schelden, mij verheugen in zijn wijsheid of mij vermaken met zijn domme of
lichtvaardige gezegden. De dichters las ik weinig: zij brachten ofwel echo's van de
Schrift, en meenden dat een aanhaling uit het Boek hun geschriften waarde verleende,
ofwel drukten zij onrust, zoeken en begeerte uit, gevoelens die ik al lang achter den
rug had of die ik niet wenschte te kennen.
Ik kon echter eindeloos luisteren naar anderen. Naar het gepraat op de markten en
in de herbergen. Naar de visschers die gedempt zaten te spreken bij de kanalen, naar
de slaven die, tegen de muren van onze woning geleund, vertelden van hun meesters
grillen en grofheden. Van de kinderen leerde ik hoe men elk woord een verschen
klank kan geven en van de kaalgeschoren krijgsgevangenen die arbeidden aan de
paleizen, vernam ik dat zij hun nieuwe omgeving beoordeelden, haast zooals ikzelf.
Soms vroeg ik mij af waarom ik dit alles deed, waarom ik zoo rusteloos kruimels
waarheid en wetenschap zocht? Om mijn evennaaste te helpen in zijn
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onwetendheid? Ik durfde zelden bescheid geven als men mij raad vroeg. Om mij
voor te bereiden op een ander leven? Bestond het, dan zou ik deze brokstukken
wijsheid niet noodig hebben; bestond het niet, dan was mijn aandrang volstrekt
onnuttig: een tijdverdrijf, een bevechten van onzen dierbaren vijand, den tijd.
Suzanna schoot aan het werk. Ons huis werd de vergaderplaats van allerlei
menschen, die ik voorheen nooit had gezien en die allen brandden van groote
gedachten. De eenen beweerden dat wij enkel plantaardig voedsel mogen gebruiken:
zij bewijzen een soort eeredienst aan de dieren; de anderen streden tegen het gebruiken
van drank: in dit verband gewaagden zij steeds van misbruik in plaats van gebruik.
Er werden debatten gevoerd over het gevaar der stadslucht, dan weer vond ik een
groep vrouwen in huis die meenden dat alle ziekten voortkwamen van de buitenlucht.
Met grooten ijver werden de zeden onzer medeburgers, dat is, de afwijkingen der
gebruiken van de voorgeschreven regels, onderzocht. Sommige zwaarlijvige vrouwen
meenden dat het vertoonen van een naakten arm bij een vrouw een ongepaste
vrijpostigheid was. Zij stichtten een ‘Verbond der lange Mouwen’, waarin zij zelden
een welgevormde schoone konden inlijven. Was iemand ontrouw aan zijn belofte,
dan gaf dit aanleiding tot zwartgallige en onheusche beschouwingen.
Suzanna wenschte dat ik aan dit alles zou deelnemen en mij betuigen. Ik moest
een steun zijn voor ons volk, een raadsman en een leider. Ik zei haar: ‘Ik ben een
mensch. Het is glorierijk en rampzalig een mensch te zijn. Ik weet niets, ik kijk maar
rond op de wereld, en geraak niet uitgekeken. Dat zal ik doen tot op mijn laatsten
dag. Dat wij geboren worden en sterven, weet ik, wat daartusschen ligt schijnt mij
zonder veel belang. Ik wensch echter niemand te leiden, want ik weet niet waarheen,
en ik wil niemand afwenden van een weg die hem zeker en veilig schijnt.’
‘Maar gij kent toch het onderscheid tusschen goed en kwaad’, zei Suzanna. ‘Gij
kunt toch de menschen aanzetten tot groote daden, hun kleinheid leeren vermijden.
Ge weet veel en ge spreekt goed. Zet uw licht niet onder een domper.’
‘De grootste daad schijnt mij te zijn geen last te worden
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voor de anderen’, zei ik. ‘Ik weet wel, de snoek leeft van de kleine vischjes, de
paddenstoel teert op den rotten eik, maar de mensch kan zichzelf bedruipen zonder
zijn medemensch te moeten schaden, althans niet te veel.’
Suzanna bekeek me half woedend, half lachend, en zei: ‘Ge zoudt u zelf kunnen
ophangen of laten inmuren als ge zoo denkt’.
‘Dat gaat nu eenmaal niet’, hernam ik, ‘want onwillekeurig steun ik op heel de
maatschappij: ik besta omdat gij me aanvalt en uitscheldt, omdat honderd bezoekers
van dit huis zich van afgunst verteeren bij het aanschouwen van uw schoonheid en
onze welvaart. Ik besta omdat Nabu en Akkad u het hof maken en me verwenschen.
Maar ik besta ook omdat de schoenmaker door het open raam me elken morgen
hetzelfde grapje over het weer toeroept; omdat de hond naar mij toedringt bij het
vuur in wintertijd, omdat een paar sukkels die ik bij toeval kon helpen, mij als een
groot man beschouwen, en vooral omdat ik een verliefde dwaas, die zich opknoopen
ging, gestoord heb met onverwachts bij hem aan te kloppen. Hij zag van zijn
voornemen af omdat ik deed alsof ik niets gemerkt had en doodgewoon met hem
over dagelijksche dingen sprak. Zoo doen wij allen, wij gaan door het leven alsof
wij niets merken van de verwoestingen en de treurspelen rond ons. Wie het al te
ernstig opneemt gaat er aan ten gronde.’
Ik was op uitzonderlijke oogenblikken al even praatziek als Nabu en Akkad, maar
telkens ik het zelf opmerkte stelpte ik den vloed van mijn halfgare wijsheden. Ditmaal
echter was het Suzanna die er een eind aan stelde. Zooals alle vrouwen praatte zij
luchtig over mijn algemeenheden heen, maar zij ging mij te lijf over mijn vluchtige
zinspeling op het gedrag van Nabu en Akkad. Ik was niet jaloersch van deze kale
grijsaards die achter hun dikke buiken aanliepen en op wier schouders gewoonlijk
een laag snuif en stof lag, maar wel ergerde mij hun gemeenzaamheid met Suzanna
en de wijze waarop zij hun hoofd of hun schouders soms aanraakte als hadde zij een
grooten poedel terloops gestreeld. Telkens dit gebeurde, telkens Suzanna hen al
spelend ‘Oompje Nabu’ of ‘Oompje Akkad’ noemde, werd ik ongemakkelijk. Bij
haar was het enkel een blijk van onbe-
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wuste behaagzucht, voor hen was het een schijnheilig likkebaarden om wat buiten
hun bereik lag. Niet alleen ik merkte het op, ook Daniël zag het en hij liet niet na
telkens zuurzoete zinspelingen te maken, met groot misbaar van verbolgen blikken
en zuchten. Verder ging het niet. De Babylonische vrouwen hadden al lang voor zich
uitgemaakt dat Suzanna dom was en buiten het bereik der bekoring. Haar kinderlijk
spel met deze twee grijsaards leek hun al te onbeduidend naast de vele schandelijke
voorvallen die zij te bespreken hadden in haar eigen kring. Daniël, die in zijn
gedichten al droever en droever werd, verveelde hen en zij dachten dat hij uit
godsdienstijver het bewind over zijn zinnen zou verliezen.
Ons huis was een openbare instelling, onze tuin de vergaderplaats voor alle
uitgeweken Joden en voor enkele uitgekozen Babyloniërs. Dit waren vooral menschen
die met hun vaderland geen genoegen namen, zijn harde grootheid miskenden en
meenden dat alle heil van uit Juda zou komen omdat wij de veelgoderij en de goden
die half dier, half mensch waren, hadden vervangen door een enkel opperwezen, dat
wij voorstellen als een oud man die met verbeten woede onze gangen nagaat. Wel
gaf ik hun toe dat de bonte diergaarde van Babylon mij pijnlijk en potsierlijk scheen,
een vernedering voor den menschelijken geest, maar ik was toch ook niet bij machte
de gruwelijke straffen en de vreeselijke beproevingen, waarvan de verhalen in onze
boeken voorkomen, te verklaren.
Dag aan dag wandelden zoo tientallen Joden en Babyloniërs tusschen de boomen
van mijn tuin, of lagen in kleine groepjes onder den ceder bij de bron en de heldere
kom. Ik had moeite Orax weg te houden van deze eindelooze besprekingen die hem
naar zijn vaderland deden verlangen. Apur keek op die bende neer met misprijzen:
het waren vreemdelingen en vrienden van buitenlanders. Voor hem kon een degelijk
man niet elders dan in Babylonië geboren zijn. Zooals al zijn stadsgenooten wien
men in den vreemde vroeg naar den naam van de stad hunner geboorte, antwoordde
hij dadelijk met een volksch accent: ‘Van Babylon, van eigens!’
Op den noen, als de heete, ondragelijke uren aanbraken,
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werd de tuin gesloten en konden mijn huisgenooten en ik er eindelijk in vrede van
genieten. Hoe ver was mij de gedachte dat de heerlijke, druilende stilte van den
looden nanoen, dat ziedend getijde waarin insecten harder gonsden en de dieren
schaduw zochten. spoedig zou gestoord worden door de kreten van Suzanna, het
gekrijsch der grijsaards en het dierlijk gehuil der Babylonische lichtekooien en
straatschuimers. Toen is het gebeurd.
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VIII
In mijn koelste kamer speelde ik schaak met Orax toen het lawaai begon.
Dienstmaagden liepen al gillend door de binnenkoer, de honden blaften luid om iets
ongewoons. Ik hoorde het rumoer van een steeds aangroeiende menigte in den tuin.
Ik dacht dat een leeuw uit het gebergte was afgedaald en den boomgaard was
binnengedrongen. Ik was op weg naar buiten toen Nabu en Akkad mij tegenkwamen.
Achter hen hoorde ik Suzanna snikken. Ik vroeg of zij gewond was. Zij antwoordden
mij: ‘Zij is verloren!’ Ik wilde naar haar toe maar zij weerhielden mij en zegden:
‘Haar ziel is verloren, Joachim, niet haar lichaam. Zij heeft de schande over uw huis
gebracht. Zij heeft uw bed onteerd, het heilig verbond tusschen u beiden geschonden.
Wij zagen haar in overspel met een jongen man. Wij moeten deze schande uit Israël
wegnemen. Gij kent de wet.’
Ik kende de wet en wist dat zij de wet verklaarden en toepasten. Ik wilde weten
of zij zeker waren van wat zij beweerden. Zooals alle bedrogen echtgenooten
verlangde ik de bijzonderheden te kennen. Nabu en Akkad echter zegden mij: ‘Vraag
niet verder. Wij weten hoe pijnlijk het voor u moet zijn. Wij willen u sparen’. - Ik
zei hun: ‘Spaar mij niet, spaar haar, spaar Suzanna.’ Verbaasd en verbolgen bekeken
zij mij: ‘Vraagt gij genade voor de overspeelster, gij, de beleedigde, aan ons die recht
moeten spreken en de goddelijke wetten toepassen? Joachim, de droefheid verdwaast
uw oordeel. De dag is al ver gevorderd, het is haast niet mogelijk het vonnis nog
heden te voltrekken. Wij zullen u Suzanna vannacht laten omdat gerechtigheid altijd
met menschelijkheid moet worden toegepast.’ Bij het heengaan legden zij hun droge
hand op mijn schouder. Akkad, die nooit kon nalaten groote dichters aan te halen,
zei: ‘Wees man en houd u recht’.
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De dienstmaagden hadden intusschen Suzanna naar haar kamer geleid. Ik ging er
langzaam naar toe. Of zij al dan niet schuldig was, hield mij niet meer bezig. Ik had
de zekerheid dat zij sterven zou door de handen van den beul: dat vervulde mij met
gruwen en medelijden. Dàt was van belang. Ik was niet of weinig gekwetst in mijn
mannelijke ijdelheid: dat Suzanna, die mij op onzen eersten nacht had toegesproken
als een kind en mij nu al jaren zoo behandelde, zich gegeven had aan een jonger man
die waarschijnlijk haar lof zong met dezelfde krankzinnige heftigheid die mij toen
had bevangen. Het was blijkbaar gebeurd uit dat meelij welk zij van uit haar rustig
gemoed en haar schoonheid gevoelde voor al wat leefde. Ook zou ik haar geen verwijt
toerichten, maar welken troost kon ik brengen aan iemand die den dag van morgen
niet meer beleven mocht?
Nadat haar snikken bedaard waren, sprak ik haar zacht toe. ‘Ik vraag niet of ge
schuldig zijt, Suzanna. Het hoort u toe het mij te zeggen of niet. Voor mij is het van
weinig belang, voor u wel. Het vonnis en de woeste wetten dezer stad kent ge.
Niemand vraagt of ge tegen mij gezondigd hebt en of ik een straf eisch. Ik doe het
niet. Men straft u omdat gij tegen een abstractie hebt gezondigd, omdat het een regel
is dat een vrouw haar man moet trouw zijn, en niet het zaad van een ander in zijn
gezin mag brengen. Ik denk ook zoo, maar ik geloof dat mij het oordeel toekomt,
niet rechters en gepeupel. Indien ge wacht op vergiffenis, Suzanna, hier is vergiffenis.’
- ‘Niets moet mij vergeven worden’, zei Suzanna, ‘al is de schijn, al zijn de
getuigenissen tegen mij. Ik ben onschuldig.’ - ‘Was er een jongeling in den tuin,
Suzanna?’ vroeg ik. ‘Waarom zouden twee goede vrienden, Nabu en Akkad, u zoo
ongenadig behandelen, waren zij niet ooggetuigen geweest?’
‘Ja’, zei Suzanna aarzelend, ‘Daniël was daar. De zon en de zomer hadden hem
van zijn zinnen gebracht. Hij sprak wartaal en ik weet niet wat hij wilde. Hij heeft
mij niet naakt gezien, noch heeft hij mij aangeraakt, maar hij bekeek mij star, kwam
naderbij en toen ik het hoofd ophief naar hem en toen mijn haren losvielen over mijn
schouders, is hij plots den tuin uitgeloopen. Dat is alles.’
‘Suzanna’, zei ik, ‘hoe kan het dan zijn dat Nabu en
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Akkad u beschuldigen? Ik weet: zij spreken recht zooals het hun past, ieder kent hun
slechte faam, maar elk jaar worden zij weer door het volk aangeduid als rechters. Zij
zijn niet slechter dan anderen, zegt men doorgaans.’
‘Slechter niet’, zei Suzanna, ‘maar even slecht. Zij zagen Daniël wegrennen,
sprongen naar mij toe en stelden mij voor de keuze hun ter wille te zijn of te sterven
als overspelige. Ik heb gekozen, Joachim, en moet van u scheiden.’ Luid jammerde
ze, ik stond verbaasd en het duurde lang vooraleer ik het gesprek kon hervatten.
‘Suzanna’, zei ik, ‘hoe is het mogelijk dat Nabu en Akkad u dit voorstel samen
hebben gedaan. Ze zijn slecht en zonder geloof, maar ze zijn niet tegennatuurlijk
verdorven. Dat een oud man u zou begeeren, verwondert mij niet, maar dat deze
twee schoften elkaar zouden verstaan om u te bezitten, dat begrijp ik niet. Wie u kent
wil u voor zich behouden, u niet deelen met anderen. Het is maar omdat ik u allang
niet meer bezit dat ik u al deze jaren met zoovelen heb gedeeld. Hebt ge Nabu en
Akkad niet verkeerd begrepen? Wellicht wilden ze u slechts naakt zien bij de bron.
Ik, die u ken, begrijp dit goed. Niemand kan u bekijken zonder te denken: hoe statig
en edel moet zij zijn als ze staat in haar bad, als zij rust op een helder bed. Kunt gij
dit misverstand niet oplossen? Misschien komt nog alles goed.’
‘Ach, Joachim’, zei Suzanna, ‘ik heb hun oogen zien uitpuilen, hun lippen droog
gezien, hun tanden van mekaar en brokkelig. Ik heb hun handen zweetend en plakkerig
gevoeld op mijn schouder en daarna, toen ik weigerde, hun toegenepen mond, hun
gevloek, hun bitsigheid, en ten slotte zag ik hun doodsbedreiging, geuit met egale
stem als een bericht zonder belang. Er is niets te regelen of op te lossen met de wereld,
ik wensch alleen mijn zaken te regelen met den Heer.’
Ik zweeg en wist dat alles verloren was. Iedereen had hier waarschijnlijk met
overijldheid gehandeld. Suzanna had onvoorzichtig genoeg een gesprek gehad met
een jong heethoofd. Daniël was de bekoring ontvlucht op boersche manier, de
grijsaards hadden meenen te begrijpen dat Suzanna ontrouw was en zagen hun pad
al vrij naar haar bed. Suzanna zelf, in plaats van tijd te winnen, hen met vrou-

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

1319
welijke handigheid met een kluit in het riet te sturen, had in haar zucht voor erge
toestanden en gevallen het ergste begrepen en zich hals over kop in den rol der heldin
geworpen. Jammer genoeg was Suzanna niet wat de Babyloniërs een vrouw van de
wereld noemen, maar een sociale werkster. Zij had er haar trots in gesteld niet te zijn
zooals de handige vrouwen van Babylon. De wereld nam wraak op haar.
Lang spraken we nog samen. Af en toe verviel Suzanna weer in klachten. Zij
scheurde dan haar kleed aan lange flarden en drukte zich de nagels diep in de natte
wangen, maar veelal bad zij. Eerst waren het weeklachten, die zij op haar eigen lot
toepaste, dan waren het gebeden om vergiffenis voor haar zonden, daarna echter
loofde zij den Heer.
Ik kon niet meebidden met haar. De klaagliederen schenen mij overbodig omdat
zij alleen den klager aangaan en bezwaarlijk den Heer kunnen voldoening geven.
Met ontroering hoorde ik echter hoe zij den Heer loofde en haar droevig lot
aanvaardde. Ik zat machteloos bij haar neer. Zij huiverde niet, zooals gewoonlijk,
toen ik mijn arm rond haar legde en haar de gouden haren uit het gezicht wegstreek.
Zij dankte mij zacht wanneer ik haar tranen droogde en soms legde ze haar hand op
de mijne in haar schoot.
Het huis was geheel stil. De meisjes en de knechten, Apur en Orax waren allen
smartelijk bewogen door de ramp die ons huis was overkomen. Geen onder hen dacht
er aan Suzanna een verwijt toe te sturen en vooral niet haar als schuldig te
beschouwen. Toen zij merkten dat ikzelf Suzanna met onverbloemde zorg en meelij
had opgenomen, waren zij allen in tranen losgebroken.
Nu suisde een harde wind door de boomen, een kleine fontein klaterde nog in de
binnenkoer. Verder was er geen geluid in huis dan het snikken en het gebed van
Suzanna en mijn onhandige troostwoorden.
Toen ik bij Naxos schipbreuk leed en met een paar reisgezellen den nacht lang
rondzwalpte op een kreupel vlot, wachtend op den morgen en den dood, had ik mij
ook zoo gevoeld. Toen echter waren het de elementen die ons bedreigden, hier was
het de boosheid van twee verbitterde en booze grijsaards. Wat mij thans vervulde,
zooals toen, was een grondeloos meelij met de menschen. Ik kon om Suzanna
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weenen, niet omdat ik van haar hield, maar omdat ik zag in haar ellende en in haar
eenzaamheid, het ergste schouwspel dat ons kan gebeuren. De wetenschap dat wij
uiteindelijk alleen zullen zijn, was mij al lange jaren een diep leed, maar tevens een
steun. Ik had mij van alles losgemaakt om niets te moeten missen op het einde. Ik
was bitter geworden, maar betrouwde slechts op mijzelf. Moed, niets dan moed,
hebben wij noodig.
Suzanna echter had haar geloof. Martelares der deugd, onschuldig slachtoffer van
twee booze loeders, was zij zeker van haar heil en zegepraal. Maar nog was zij van
deze aarde, en indien ik een oogenblik naliet haar te sussen of bij te staan, kon zij
losschieten, mij met afschuw aankijken en zeggen: ‘Morgen zijt gij nog in leven, gij
zult u een tijd verbergen en afzijdig houden, maar kort daarop zult ge weer door de
velden stappen, terugkeeren in dit huis, in den tuin zitten en met onze landgenooten
wandelen daar waar ik werd overvallen en gelasterd. Joachim, ik kan het niet dragen.’
Zij snikte dan weer, stootte geluiden uit die als korte vreugdekreten klonken maar
die opstegen uit een ontzettenden angst.
Zoo zwalpten wij op en neer op ons gevoel. Ik schaamde mij soms dat ik leven
zou na haar dood, dat deze eindelooze nacht niet ook mijn laatste zou zijn. Ik dacht
aan de vele nachten die wij zoo samen hadden doorgebracht in het verleden, elkaar
wondend tot op het been, steeds dichter naar mekaar toedringend, niet in geneugten
van lichamen, noch in liefde, maar met de donkere zucht elkaar in ons wederzijdsche
ontgoocheling te kennen tot we beiden naakt en bebloed naar ziel en lichaam voor
mekaar zouden staan. Toen daarna de morgen aanbrak, spraken we mekaar toe met
groote zachtheid, we raakten mekaar aan alsof we onze wonden teeder omzwachtelen
wilden.
Dezen nacht echter was er geen bitterheid in mij. De schampere klachten van
Suzanna aanhoorde ik geduldig als de kreten van een stervend wezen. Ik weende
vrijelijk om haar, die ik al lang niet meer beminde, maar die met dezelfde keten
gebonden was, die dezelfde vrachten had gedragen. ‘Wat gaat ge nu doen?’ vroeg
Suzanna, ‘als ik dood ben?’ Ik antwoordde haar dat ik dit huis en deze stad wou
verlaten, dat ik wellicht met have en goed zou gaan wonen bij
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simpele volksstammen die ik in het Noorden had gekend of in één der vele
Helleensche eilanden die krijtwit en stil in de harde blauwe zee liggen.
‘Zult ge hertrouwen?’ vroeg zij. ‘Ik weet het niet’, zei ik. ‘Ik geloof het niet. Ik
heb de schoonheid en deugd in hun opperste gedaante gekend en ge ziet wat er van
ons leven is geworden.’ Suzanna werd bleek van woede. Zij siste mij toe, meer dan
zij sprak, dat ik loog, dat ik met haar spotte in het uur van haar dood, dat ik spoedig
na haar overlijden in de armen van een of ander jong ding zou liggen en haar, Suzanna,
vergeten. ‘Ge hebt heel mijn leven meelij en misprijzen gehad voor mijn deugd’,
riep ze, ‘hoe zoudt ge na mijn dood niet lachen om mijn onnoozelheid’.
Toen werden wij onderbroken door de keteltrommen en de lange, gekrulde hoornen
der gerechtsdienaren die aankondigden dat Suzanna's tijd gekomen was. Zij werd
plots geheel kalm. ‘Joachim’, zei ze, ‘ééns zal mijn onschuld blijken. Ge zult ooit
fier op mij zijn. Ik ben u dankbaar dat ge u niet geschaard hebt bij mijn belagers,
maar mijn partij hebt gekozen. Ik vraag u dat ge mij volgen zoudt tot aan het einde.
Roep de meisjes, dat ik mij passend kleede. Ik weet wel dat Nabu en Akkad niet te
vermurwen zijn, maar ik wil mooi doodgaan lijk een vlammend vuur...’ Ik bekeek
haar bevreemd: die laatste woorden had Suzanna ongetwijfeld van Daniël geleerd.
Zou ik ooit de heele waarheid weten. Wie in dit drama had wien verleid? Maar er
was geen tijd meer te verliezen.
Suzanna nam afscheid van het huis. Langzaam liep zij de kamers door. In de
vertrekken der dienstboden vond zij iedereen in snikken of in dof verdriet. Zij streelde
elk huisdier, ging met de hand langs de hoeken van een paar meubelen en schreed
dan vlug door den tuin. Voorbij den ceder bij het bad, voorbij den mageren abeel,
voorbij den den en den eik en de fruitboomen, tot waar de zware houten poorten den
weg van den tuin afscheidden.
Zij lichtte zelf den hefboom op die de poorten samenhield. De gerechtsdienaren
stonden er voor geschaard samen met de rechters; daarachter stond een ontzaglijke
menigte die den weg geheel vulde. Achter Suzanna stonden ik, Apur en Orax, en al
de dienstboden en slaven. Er was een oogen-
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blik stilte: de rechters en de kijkers bezagen hun prooi en verstomden, Suzanna
schreed rechtop. Zij was uitnemend van schoonheid: de droefheid en, af en toe, de
angst konden haar gelaat niet vervormen, haar gestalte niet schenden. Onder een
zwart treurdoek schitterde haar haar met ongeloofelijken luister. Haar oogen waren
betraand en mat, maar zelfs onder het zedige gewaad zag men haar heerlijken boezem
zacht jagen. Daar ze blootvoets ging, zooals de wet het gebiedt, zag men in het vuil
van den weg haar fijnen, scherpen voet licht drukken.
Ik kon het niet begrijpen dat deze vrouw, die de bekoorlijkste was onder allen, die
goed en vrijgevig, die waarschijnlijk geen schuld had naar den lijve - dus naar de
wet - dat Suzanna, na een korten gang door de woeligste straten der stad, met de bijl
zou gerecht worden.
Er was verbazing merkbaar toen de menige bemerkte dat ik Suzanna bijstaan wilde
in haar laatsten gang. Blijkbaar wisten deze nieuwsgierigen niet goed hoe ze mijn
aanwezigheid en houding moesten begrijpen. Zij spraken mij niet toe, noch jouwden
ze mij uit. Toen Nabu het teeken had gegeven zette de stoet zich in beweging.
Op dat oogenblik drong een jonge vrouw naar voren en riep Suzanna in het gezicht:
‘Vooruit, hoer!’. Niemand dan wij twee heben begrepen waarom Suzanna snel omkeek
naar mij, met de schaduw van een verwijtenden glimlach: ‘Joachim’, zei ze, ‘ge zijt
een ketter, maar ge zijt misschien wel een profeet. Althans dit woord...’
Maar de menigte begon woelig te worden rond ons, en een tijd lang hoorde ik van
Suzanna niets meer dan brokstukken lofgezang voor den Heer die haar stut en steun
was, haar toeverlaat, haar schild en beukelaar, de Heer der Heirscharen, enz., enz.
Ik volgde weenend achterna.
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IX
Ik had weinig begoochelingen over het hart van den mensch en wist dat weldaden
en gunsten de menschen van ons vervreemden terwijl gezamenlijk gedragen
beproevingen en zorgen ons nader tot mekaar brengen. Ik voelde mij dichter bij
Suzanna dan ooit tevoren en zou dadelijk ondervinden hoe ver van mij afstonden de
talloozen die van mijn gunsten hadden geleefd en mijn ruime gastvrijheid genoten.
Suzanna werd misprezen, maar ik was bespottelijk; de bedrogen echtgenoot, die
spijts weelde en welvaart zijn vrouw niet had kunnen binden en die dan nog zoo
onverklaarbaar uitdagend was haar te begeleiden. Daarbij waren wij nog vreemden.
Niet dat de Joden zich onbetuigd lieten, verre van daar. Voor de Babyloniërs was de
zaak eenvoudig: een overspelige vrouw moet sterven, maar voor de Joden doet zulk
een gelegenheid de lyriek losbarsten.
Eerst liepen wij in een dikke stofwolk door een hollen weg, maar spoedig waren
wij in de enge, lommerrijke straten der stad. Daar dromde het volk samen op den
weg en uit alle vensters hingen kijkers. Moeders hadden hun dochters opgesteld op
de balkonnen opdat ze een les in aanschouwelijk onderwijs niet zouden missen: zoo
eindigt ontrouw en verraad.
Het lawaai groeide aan. Mannen en vrouwen, die daags te voor nog bij mij aanzaten,
riepen nu ‘Hoer’ naar Suzanna. Ik kende hun leven meestal en wist dat het een soort
angstkreet was, een bezwering van een lot dat zijzelf volgens de wet verdienden,
maar waaraan hun sluwheid en voorzichtigheid hun toeliet te ontsnappen.
Suzanna strompelde biddend voort. Ik trachtte soms de roepers tot zwijgen te
brengen met ze in de oogen te kijken. Het slaagde niet. Het richtte slechts hun
aandacht af naar mij. De eene riep ‘Vijg’, een andere ‘Horendrager’, een
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derde ‘Lafaard’ als om mij te verwijten dat ik Suzanna niet zelf had gedood. Ik gaf
geen antwoord en bleef uiterlijk kalm. Toen wij op het marktplein traden, stormde
een groote, donkere vrouw met purperen randen onder de oogleden op Suzanna af
en sloeg haar in het gezicht, de meest ellendige scheldwoorden uitend. Zij was een
Lesbische, kort geleden in Babylonië toegekomen en die de mannen haatte. Ik kon
mij niet meer bedwingen, sprong vooruit en sloeg haar in het matgele gezicht. Er
ontstond een oploop. De gerechtsdienaren trokken mij achteruit, de omstanders
huilden en scholden Suzanna en mij, den vrouwenbeul. Kinderen smeten handvollen
slijk naar Suzanna. Ik riep haar toe: ‘Heb moed, vrouw. Vrees dit gepeupel niet’. Zij
was echter onverlet en voortdringend naar de gerechtsplaats, hunkerend naar een
onverdienden dood, hief zij een lofzang aan tot den Heer. Er was een kracht en een
jubel in haar stem die het volk tot kalmte brachten en zelfs enkele omstaanders
stemden in met haar zang.
Het was een vreemde optocht: de besmeurde Suzanna, zingend uit volle borst,
heel onze huisstaat achter haar aan met mij, en vooraan de twee boeven, Nabu en
Akkad, die over de hobbelige keien in haast voortsleften. Zoo naderden wij door een
smalle straat het einde van den lijdensweg. Het gezang was nu haast algemeen
geworden en menige vrouw, die nog kort geleden Suzanna had uitgejouwd en
bespuwd, was nu tot tranen bewogen. Suzanna riep niet meer dat zij onschuldig was,
zij loofde den Heer in onderwerping. Dit gepeupel, samengesteld uit armen en rijken,
voelde zich met haar eens omdat zij zich onderwierp aan de wet die voor allen gelijk
was. Hun eensgezindheid ontroerde mij ook, toen ik overdacht hoe zij in hun vunze
harten gelukkig waren dat de Wet hen niet had achterhaald.
Toen wij de binnenplaats der gevangenis waren binnengetreden en reeds den beul
zagen staan, leunend op een dubbele bijl die stralen schoot in de middagzon, ontstond
er plots weer een groot rumoer. Van uit een donker portaal was Daniël naar voren
gesprongen. Hij zag er meer opgewonden uit dan ooit. Hij liep tot voor Nabu en
Akkad en riep aldoor: ‘Ik ben onschuldig, ik ben geheel onschuldig!’ De gouwheer
was daar en de hoofden van het stedelijk be-
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stuur, en veel andere gezaghebbers, allen gekomen om het einde te zien van een
vrouw die schoon was als Helena van Troje en die door haar zinnelijkheid in het
verderf was gestort. Zie riepen Daniël naderbij. In een stortvloed van woorden
herhaalde hij dat hij onschuldig was, dat hij weliswaar in den tuin aanwezig was
geweest maar dat niemand kon gezien hebben wat zich niet had voorgedaan. Men
haalde hem de getuigenis der grijsaards aan. Hij vroeg oorlof ze te ondervragen. Het
werd hem toegestaan. Aan Nabu vroeg hij waar hij Suzanna had zien zondigen.
‘Onder een den’, zei Nabu. Men riep Akkad en herhaalde de vraag. Hij zei: ‘Onder
een ceder’. Er viel een groote stilte. De gezagvoerders keken mekaar aan. Akkad,
die niet begreep wat er omging, trachtte het woord te nemen en was reeds met een
geleerde aanhaling begonnen toen de hoogste rechter hem brutaal onderbrak. Wat
daarop volgde was mij niet helder: ik werd hoe langer hoe meer van Suzanna
weggedrongen door het volk dat woeliger en luidruchtiger werd, totdat ik ergens in
een zijpoort van het gebouw belandde waar enkele soldaten half dronken aan 't brallen
waren. Zij stelden blijkbaar geen belang in wat er op de binnenplaats omging.
Vreemde gevangenen met gloeiende speerpunten de oogen uitsteken, was een vermaak
een krijger waardig, maar een vrouw zien sterven was voor hen geen spektakel. Er
is een spreuk in Babylonië die zegt: ‘Ce n'est rien, c'est une femme qui se noie...’.
Hoe lang zat ik daar, doodvermoeid en ten einde van mijn gevoelens? Ik weet het
niet, maar toen ik plots een groot gehuil hoorde opstijgen, drong ik weer naar de
binnenplaats toe. Ik vreesde dat eindelijk Suzanna's vonnis voltrokken was en dat ik
haar niet had kunnen bijstaan. Maar hoe dichter ik bij het schavot kwam, hoe meer
ik opmerkte dat de menschen mij lieten doorgaan zonder hinder, een zelfs lachte mij
toe en een ander klopte mij bemoedigend op den schouder. Plots zag ik Suzanna
liggen, op den grond. Haar meisjes waren rond haar bezig. Zij leefde, de beul zat op
den rand van het schavot, de armen gekruist. De bijl lag in het stof.
Weer was alles stilgevallen. Ik keek rond. De oudste der rechters riep mij. ‘Uw
beproeving en die van Suzanna is ten
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einde’, zei hij. ‘Haar onschuld is gebleken, dank zij Daniël, den ziener. Een vreeselijke
dwaling werd vermeden. De boosheid van 's menschen hart is onberekenbaar: uw
vrienden Nabu en Akkad hebben dat eens te meer bewezen. Zij zullen om hun valsche
getuigenis hangen.’
Verward keek ik hem aan. Daniël stond in een nobele houding dicht bij Suzanna.
De twee oude boeven werden weggeleid. Enkele hoogwaardigheidsbekleeders
kwamen naar mij toe en omhelsden mij: hun sterk geparfumeerde kleeren wuifden
rond mij, en ik werd misselijk als van een holle maag. Ik wilde maar een ding: met
Suzanna naar huis vluchten, de deuren sluiten en onverwijld vertrekken uit dit land.
Suzanna kwam eindelijk tot bewustzijn. Zij greep mij vast en huilde met een
onmenschelijken klank in haar stem: ‘Is het waar? Is het waar?’ De omstaanders
riepen haar luid toe dat de deugd, de onschuld had gezegevierd. Reeds baanden de
gerechtsdienaren ons een weg naar buiten, maar moeilijk was dit niet. De menigte
was achter Nabu en Akkad aangestormd en al den haat dien deze twee tegen zich
hadden opgehoopt door oneerlijke en eerlijke rechtspraak kwam nu los. Ik had geen
behoefte hen te beleedigen of te schelden. Ook Suzanna had hun geen woord
toegesproken.
Wij keerden naar huis. Slechts een paar tientallen menschen vergezelden ons op
den terugweg. Nog had het nieuws zich niet door de stad verspreid en met stomme
verbazing begroette men ons toen men voor mij op het paard, dat de eerste rechter
mij had geleend, Suzanna zag zitten, krijtwit van uitputting, maar het hoofd
opgeheven, vorstelijk en glimlachend. Moeders met neuzen van oude arenden waren
bereid haar scheldwoorden terug op te nemen, opnieuw van de tinnen te spuwen op
de overspelige die blijkbaar door een of ander wulpsch maneuver de oude rechters
had omgepraat op het laatste oogenblik. Een zelfs riep: ‘De rechters zijn mannen en
alle mannen zijn smeerlappen’. Zij werd zelfs niet tot zwijgen gebracht toen men
haar zei dat Nabu en Akkad aangehouden waren en sterven zouden: ‘Ziet ge wel’,
riep ze, ‘wat zei ik u, alle mannen...’ De deugd van Suzanna, haar onschuld en haar
martelaarschap, interesseerde deze oude feeks niet: zij snoof ontucht en bloed en
was tevreden.
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Toen wij thuis kwamen legde ik Suzanna te rust, sloot de poorten van den tuin en
vroeg aan Daniël zich te verwijderen. In mijn hart verweet ik hem zijn tusschenkomst
te hebben uitgesteld tot op het laatste oogenblik, al moest ik toegeven dat hij slechts
toen over het gewenschte en bevoegde publiek beschikte. Maar hij was in zulk een
staat van geestelijke opwinding, hij stapelde zulk een overdaad van loftuitingen op
Suzanna's hoofd, het werd in zijn mond zulk een heldin en geenszins een slachtoffer
van zijn eigen onvoorzichtigheid, dat deze kleine proeve van wat mij jaren lang zou
beschoren zijn mij te veel was. Ik vroeg hem kort en bondig heen te gaan. Orax, die
ooren had over heel het huis, vertelde mij dat hij bij het uitgaan aan een zijner
vertrouwden had gevraagd: ‘Waarom hebben hoogstaande verstandige vrouwen toch
altijd zulke onbenullige mannen? Kiezen zij die zelf of schikt de Heer het zoo opdat
haar gaven en deugden beter zouden blijken?’
Ik was nu alleen. Ik had juist een groot drama meegeleefd. Wat doet men als het
drama ten einde is, ook al verloopt het gunstig? Kleine dagelijksche dingen. Men
begint van vooraf, men rangschikt zijn werktuigen, men schuift een vaas weer in het
midden der tafel, men verandert van gewaad, men doet met zorg de kleinste dingen.
Suzanna sliep. Ik overwoog mijn toestand: in deze stad had ik geen vrienden meer.
Ik was inderdaad gansch alleen. Een paar onder hen die in den morgen Suzanna en
mijzelf hadden gescholden en beleedigd hadden mij hun spijt uitgedrukt. Zij hadden
zich vergist. - Ieder kon zich vergissen. - Wij zijn zwakke menschen, faalbaar en
gedurig door bekoringen bedreigd. Ik had hun geantwoord: ‘Alleen Suzanna mocht
zich niet vergissen, volgens u?’ - ‘Oh, Suzanna,’ zeiden ze, ‘was een schat, een parel,
een kristal.’ Suzana zou nu schooner schitteren dan ooit. Ze hadden haast haar hun
vereering te betuigen. Ik schudde dat janhagel van mij af. Zooals voor mijn huwelijk
stond ik geheel alleen.
Toen het avond werd ontwaakte Suzanna. Ons gesprek was kort. Zij was nog
steeds uiterst vermoeid. Zooals elken anderen avond als ik mij terugtrok om in
eenzaamheid te werken of te lezen, vroeg ze mij: ‘Wat gaat ge vanavond doen?’ Zoo
sloot zij de deur achter een ramp, zoo wischte
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zij de nachtmerrie van haar oogen. Het leven hernam, gewoon, rustig in orde en
regelmaat. Ik wist echter sedert den morgen dat dit niet kon waar zijn, dat wij beiden
voortaan geteekend en geschonden waren door het lot en dat wij bestendig de
litteekens zouden dragen. Ik wilde haar niet in de begoocheling laten dat de
schandelijke gang door de brallende menigte en de stille terugkeer slechts een
onaangename onderbreking van ons leven was geweest. Ik antwoordde haar daarom
bedachtzaam: ‘Ik ga van Nabu en Akkad afscheid nemen.’
Suzanna sprong recht op het bed, zij zat op haar knieën en haar rijpe lichaam was
rose en melkwit doorheen een dun en fijn gewaad. Ik hoorde vooreerst haar woorden
niet, want ik dacht plotseling weer aan de bijl van den beul. Aan haar hals bleef ik
stil: de woorden stegen uit deze blanke zuil omhoog lijk de straal van een dartele
fontein. Haar hals was heerlijk en goed zichtbaar want zij hield haar hoofd omhoog
gericht naar mij en schold mij met een rijkdom van uitgekozen, kwetsende
beweringen. Wilde ik haar voor heel Babylon potsierlijk maken door haar laffe
belagers te gaan opzoeken? Was het niet genoeg dat ik Daniël zelfs niet hartelijk had
bedankt? Geloofde ik niet in haar onschuld en wilde ik van deze twee walgelijke
stervelingen bijzonderheden vernemen? Wat voor een man was ik die op zulk een
dag het gezelschap verkoos van dit uitschot boven dit van zijn heldhaftige vrouw?
Ik was zulke uitvallen nu reeds gewoon en wachtte op het einde. Toen Suzanna
eindelijk uitriep: ‘Ik ware beter gestorven dan zulk een schande te beleven’ en daarbij
haar gewaad scheurde met dien vernielingslust die mij bij al de Oostersche volkeren
steeds had ontstemd, zag ik voor het eerst sedert lang weer haar heerlijke borsten en
het schild van haar buik, schooner dan die van mijn Grieksche Aphrodite. Tegen de
schoonheid echter was ik nu gewapend en zij die mij als jonge man al spelende kon
overwinnen, vermocht nu weinig met zulke eenvoudige middelen.
‘Suzanna,’ zei ik, ‘Nabu en Akkad zijn ongetwijfeld schoften. Wat er gebeurd is
in den tuin zal ik wel nooit weten. Ik ben echter zeker dat ge mij trouw zijt gebleven.
Daaraan zal ik nooit twijfelen. In hoever Nabu en Akkad
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zijn misleid door uw vroegere houding, door de aanwezigheid van Daniël op een
ongepast uur en plaats, dat weet ik niet. Ze hebben in drift gehandeld, maar tegenover
uw besluit waren zij machteloos en zij werden in hun eigen boosheid verstrikt. Een
handiger vrouw dan gij - ik heb u dit al gezegd - zou om uitstel hebben gepleit en
het heele schandaal ware vermeden.’ ‘Gij maakt mij een verwijt van mijn deugd,’
riep Suzanna. ‘Neen, ik doe slechts opmerken dat deugd zonder meer in staat is de
heele maatschappij op stelten te zetten. Kijk naar uzelf. Door u eenvoudig en
hardnekkig aan de deugd vast te klampen, zelfs in tegenwoordigheid van twee
doortrapte boeven zooals Nabu en Akkad, zijt ge tot aan de poorten van den dood
gedreven. Aan een aantal huichelachtige vrouwen en mannen, zelfs aan Johanna de
Lesbische, hebt ge de kans gegeven zich als verdedigers der deugd voor te doen.
Daniël blaast zich reeds op als een kalkoen en is geheel ongenietbaar, en door den
dood van Nabu en Akkad ondermijnt ge het geloof in het gerecht. Geloof me,
Suzanna,’ zei ik, ‘zelfs en ik zou haast zeggen vooral, de deugd moet met verstand
worden aangewend. Kijk naar Judith, naar Esther, die wisten deugd met verstand te
verzoenen.’ ‘Vergeet niet dat het uw vrienden waren, dat gij ze in dit huis hebt
gebracht, dat ge hun gezelschap hebt gezocht en mij gevraagd hebt hen vriendelijk
te behandelen.’ - ‘Juist daarom, Suzanna, zal ik van hen afscheid nemen. Ze waren
mijn vrienden en kameraden. Ik heb van hen veel geleerd. In den Talmud staat
geschreven dat men den man van wien men een volzin, een woord, zelfs een letter
heeft geleerd, zijn heele leven moet dankbaar zijn. Dat wensch ik ook te doen. Nabu
en Akkad zijn allebei geleerde en ervaren mannen. Zij waren machtig en hadden
geld. Ik wil weten waarom zij, desniettegenstaande, toch boosaardig en berekend
waren. Ik wensch hun niet over u te spreken, noch over de hitte des bloeds die hen
naar u toejoeg. Wie zal daar een maatstaf op toepassen? Van onzen God, Suzanna,
wordt gezegd, dat hij niet alleen de harten maar ook de nieren doorgrondt. Nu alles
achter den rug is, mogen we het wel eens nuchter beschouwen: de heele geschiedenis
is inderdaad een geval van klieren en nieren.’ - ‘Joachim,’ zei Suzanna, ‘op den
plechtigsten dag
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van mijn leven herleidt ge mijn ongeluk en den dood van twee rampzaligen tot een
herberggrapje. Ga Nabu en Akkad opzoeken: zij hebben inderdaad wat ge hier thuis
mist, bij mij, uw deugdzame en toegenegen huisvrouw. Ze zijn aangepast aan uw
oppervlakkigheid en lichtzinnigheid. Ga, praat met uw nette kornuiten. Het is toch
de laatste maal.’
Ik stond op en ging naar de deur toe. Voor ik buitentrad suisde een kleine, prachtige
drinkschaal, een souvenir uit Athene, mij langs de ooren. Zij viel aan gruis. Suzanna
had nooit goed kunnen mikken.
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X
Al fluitend liep ik door den tuin, daalde naar de markt door de leege straten en stond
spoedig bij de gevangenis. Nabu en Akkad waren opgesloten in een ruime, goed
ingerichte kamer. Het was aandoenlijk te zien hoe het gevangenispersoneel, bedienden
die zijzelf hadden aangesteld, hen met eerbied en haast met genegenheid behandelde.
Het galgenmaal was blijkbaar uitstekend geweest en wijn was er nog in overvloed.
Ik zat aan en proefde langzaam terwijl de beide boeven - zij zouden later Suzanna's
boeven worden genoemd - mij schuchter en bevreemd aankeken. Ik zette mijn
drinkschaal neer en vroeg: ‘Samos of Chios? Niet heel oud maar toch heeft hij reeds
wat de Egyptenaren “body” noemen.’ Nabu keek op en zei: ‘Het is Samos, Joachim,
maar ge zijt stellig niet hier gekomen om over jongen wijn te spreken. Ge ziet voor
u de slachtoffers van een rechterlijke dwaling. Gij komt ons bespotten in ons ongeluk.
Ten onrechte. Wij hebben Suzanna beleedigd, dat is waar, maar wij hebben haar niet
gelasterd. Wij hebben gezien. Wij hebben het recht aan onzen kant. Ik kan bewijzen
dat...’ Ik onderbrak Nabu en zei: ‘Ik wensch over het heele geval niets meer te hooren.
De zaak is afgedaan voor mij en dit is enkel een beleefdheidsbezoek. Gij kunt alleen
gered worden door een schuldbekentenis van Suzanna en Suzanna kan niet liegen.
Valsche getuigenis, dat laat zij over aan bevoegden. Dat zij daarin wijs handelt blijkt
uit uw toestand. Laat dit rusten. Wat mij hier brengt is noch leedvermaak, noch ijdele
nieuwsgierigheid. Ik begrijp dat Suzanna's schoonheid u ontsteld heeft en ik vergeef
u gaarne. Wij zoeken allen naar de volmaaktheid en als wij ze meenen te hebben
gevonden, dan breekt ons hart en het verstand verliest zijn heerschappij.’
Akkad, die tot nu toe had gezwegen, stond op en sprak:
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‘Haar rug, Joachim, is als een landschap onder morgendauw. Er zijn honderd kleuren
in merkbaar. En haar heupen, ach Joachim, ik zag nooit iets dat warmer leek en
zachter. Ik heb haar schouder aangeraakt, Joachim, ik heb...’ Hij hield op, zat neer
en snikte onbedaarlijk. Ik keek medelijdend op hem neer, maar keerde mij af van
hem. Waarom sprak deze oude dwaas als een knaap die voor het eerst een vrouw
heeft gezien? Er was iets ongepast in dit herfstvuur, in dezen bronstigen nazomer.
Ik had van hem berouw en berusting verwacht, maar niet dit.
Nabu scheen mij veel waardiger. ‘Juridisch gesproken,’ zei hij, ‘is het niet zonder
ironie dat de rechter sterve door een rechterlijke dwaling. Dat is een toppunt, een
paradox zoo ge wilt, maar een die de grootheid van het recht bewijst. Gisteren pasten
wij de wet toe, vandaag ondergaan wij ze. Ik weet echter niet of ons lot het vertrouwen
in het recht zal sterken of ondermijnen. De menschelijke geest is zoo wanordelijk
en wispelturig dat wij, rechters, het recht tot een abstractie hebben gemaakt om het
grooter gezag te verleenen. Wij spreken van het recht als van het weer, als iets
onafwendbaars, maar nu zien de inwoners van Babylonië, die verzot zijn op wet en
recht, dat het recht feilbaar is. Althans zij denken zoo wat Suzanna betreft en nu
meenen zij ook dat de dichters lijk Daniël, die volstrekt geen verantwooordelijkheid
dragen in den staat, recht moeten spreken, ja zelfs dat hun holklinkende bezweringen
den voorrang hebben moeten boven wetteksten die door oeroud gebruik afgerond
zijn en gaaf als een kei in een bergstroom. Het is heel mooi zaken te verkondigen
van uit een volstrekte moraal, en dat te doen in ronkende distieken. Als Daniël
geestdriftig uitroept met den rabbijn Kuryllos: “Bestegen trappen zijn verloren trappen
maar gewonnen nadering...” dan luistert heel Juda alsof een grootsche waarheid werd
verkondigd, terwijl afgedaalde trappen toch ook dichter bij een doel kunnen brengen.
Maar een goede wettekst is duizendmaal schooner dan een middelmatig gedicht en
vooral dan de potsierlijke, pedante prietpraat van veel onzer oude barden.’
Ik wist dat Nabu moeilijk te stelpen was op dit terrein, en al deed het mij genoegen
nog eens zijn geharnasten geest
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te zien stormloopen tegen de neiging van ons volk tot lyrische baldadigheden, toch
wenschte ik wat anders te hooren. Ik maakte dit duidelijk. ‘Wij hebben jarenlang
met mekaar omgegaan, zei ik, ge hebt met mij gesproken en gedronken. Ik hield van
uw gezelschap en van uw geest. Dat uw faam niet al te best was, hinderde mij veel
minder dan dat gij allebei de vervelende gewoonte had wijn te morsen op mijn beste
tafellinnen en op mijn tapijten uit het Oosten. Zooals het hoort, hebt ge mij nooit
gevraagd waarom ik leefde, of ik gelukkig was of niet, wat ik van het leven
verwachtte, en zoo meer. Over belangrijke zaken spreekt men onder beschaafde
menschen niet. In dat opzicht leven wij onder mekaar in nacht en nevel. Gij hebt
allebei een lang leven achter den rug. Eerbewijzen, rijkdom en macht waren uw doel.
Over een paar uren komt het einde. Gij hebt mij grootelijks geschaad, het leven van
Suzanna bedreigd, mijn leven grondig gewijzigd en bedorven. De eenige wijze waarop
gij dit kunt betalen, en dan nog slechts ten deele, is door mij de som van uw wijsheid
te geven. Een man die sterft geeft de sleutels van zijn huis aan zijn oudsten zoon.
Geeft mij uw sleutels, uw Sesamma.’
Akkad, die weer aan 't drinken was gegaan, schoot opeens uit: ‘Ik walg van u,
Joachim’, riep hij. ‘Ge komt hier naar ons kijken alsof we dieren waren die men voor
zijn genoegen martelt. In mijn jeugd was ik in Egypte en zag daar hoe de Pharaoh
een slaaf, bij voorkeur den best gebouwden en den sterksten, liet doodpijnigen. Hij
leunde over zijn hoofd en wilde weten wat de gemartelde voelde. Hij vroeg hem of
hij reeds de onderwereld zag, of hij reeds de stem van Isis en Osiris hoorde. Hij
beloofde hem het leven en de vrijheid indien hij het zei. Ongehoorde martelingen
deed hij dezen zwarten reus ondergaan, zorg dragend hem tot op den rand van den
dood te brengen, maar niet verder. Er was echter meer angst op zijn gelaat dan op
dat van den Nubiër. Voor deze slaaf den geest gaf richtte hij, in een uiterste
krachtsinspanning, het hoofd even omhoog en spuwde den Pharaoh in het gezicht.
“Sterven doet elk voor zichzelf”, was het eenige wat hij nog zeggen kon eer de tyran
hem het hart doorstak. Joachim, ik ook spuw u in het gelaat. Ga van hier weg. De
dood is geen spektakel.’
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Ik liet hem uitrazen. Van hem verwachtte ik weinig. Hij was een zinnelijk man,
gevoed door de dichters die gevoel boven rede stellen en lieflijke wanorde boven
tucht. Hij zou wanhopig sterven en wanhoop scheen mij geen leering, niets dan een
domme ziekte. Hij zou wellicht nog aandoenlijke weeklachten uiten, schreeuwen dat
het leven geen zin heeft en dat wij allen redeloos ondergaan in ziekte en schande,
gevreten door wormen die, op hun beurt, zullen gevreten worden. Uit de dichters
van vier landen zou hij de meest ontroerende aanhalingen te pas brengen en zeer
waarschijnlijk zou zijn dood en zijn laatste woorden door velen als stichtend en
aangrijpend worden beschouwd. Maar ook het zwijn keelt als het geslacht wordt en
zijn kreet scheurt door ons hart evenzeer als door ons ooren. Dat geluid kende ik.
Van Nabu echter verwachtte ik dat hij als een man zou sterven.
Akkad had zich weer aan het drinken gezet, en spoedig lag hij stomdronken in een
hoek. Af en toe lalde hij gebeden of bralde hij vervloekingen. Met afschuw en
ontroering tevens hoorde ik hoe door het schuim op zijn mond telkens de naam van
Suzanna weerkwam. De dienaars die nu en dan het vertrek binnenliepen, spreidden
een deken over hem uit, bezorgd en eerbiedig.
Nabu en ik zwegen langen tijd. Ik trachtte dit einde te begrijpen, een zin te vinden
voor dit tooneel dat, wie het verhaal hoorde beschrijven, stellig met walg zou
vervullen, maar het bleek vergeefs. De dood van het katje, door mijn hond zoo
nutteloos vermoord, kwam mij plots voor den geest. Wie had Akkad in den dood
gedreven? Suzanna, of zijn eigen al te dikke bloed? Was hij, zooals de rabbijnen het
zeggen, vervloekt in zijn zaad, in zijn nieren? Hij snorkte zwaar en onrustig. Akkad
had zijn laatste woord gesproken: ‘Suzanna’. Nabu en ik keerden ons van hem af.
‘Een pijnlijk en vernederend tooneel, Joachim’, zei hij. ‘Een rechter die de hoogste
waarden vertegenwoordigt, zou beter moeten sterven. Ik begrijp best dat het beeld
van Suzanna hem nu nog plaagt. Ik weet zelf wat ik gedaan heb en hoe mij plots een
onweerstaanbare lust overmeesterde, maar er is een tijd voor alles. Wie den dood
ingaat moet zich van de vrouwen afkeeren. Ik heb mij een oogenblik laten afleiden
van het
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rechte pad. Ik betreur het, en wil er voor boeten. Ik wilde Suzanna bezitten en heb
haar niet gekend. Om deze begeerte sterf ik niet. Moesten allen sterven die met
begeerlijkheid de schoonheid aanschouwen, de aarde zou snel ontvolkt zijn. Men
straft mij omdat ik het schoone dat ik niet bezitten kon heb willen vernielen. Dat is
inderdaad misdadig en verdient straf. Ge hebt mij ooit verteld dat ge als kind Suzanna's
kleed met slijk wierpt. Gij hebt gisteren gezien hoe honderden vrouwen en kinderen
met vuil smeten, ook al kon het hen koud laten of Suzanna u trouw of ontrouw was.
Dat was ten slotte uw zaak alleen, al is dit geen zuiver juridisch standpunt; niemand
mag zijn eigen rechter zijn. Maar vernielen en besmeuren zit ons in het bloed. Hoe
schooner het wezen of de zaak, hoe feller onze drang. Wij zijn onvolmaakt en broos;
wat ons toeschijnt of het de volmaaktheid benadert, dat tergt ons diepste, ons donkerste
gevoel. Heel mijn leven was er op gericht mij met de volmaaktheid te verzoenen. Er
is geen ander middel dan het onvolmaakte te leeren dulden en waardeeren. Daarom
koos ik als studie het recht. Dag aan dag stelde ik vast hoe moeilijk het is voor den
mensch een regel te volgen. Men zegt dat ik mij als rechter liet omkoopen. Het is
waar, maar ik liet mij door beide partijen betalen en stichtte vrede aldus. Ik sprak
recht, maar verkoos de twisters te verzoenen door achterbaksche middelen. Meestal
slaagde ik. De menschen, behalve dan enkele starhoofden, verlangen geen volstrekt
recht. Zij wenschen ongestoord hun kleine gangen en wegen te gaan. Het beste bewijs
is dat ik en Nabu jaar aan jaar werden herkozen door het dankbare volk.’
Zoo spraken wij samen alsof er niets gebeurd was, alsof de beul met zijn
hennepstrop niet te wachten stond, alsof het leven zou voortgaan. Herhaaldelijk
verviel Nabu nog in allerlei spitsvondigheden, maar gaandeweg week hij meer en
meer af van het recht en kwam hij er toe de wereld en de menschen haast menschelijk
te bespreken. Ik had nu haast er een eind aan te maken. Op den man af vroeg ik hem
of hij aan de poorten van den dood mij zeggen wilde of hij in den God van Israël of
in de goden der Babyloniërs geloofde, aan wier eeredienst hij altijd getrouw deelnam.
‘Gij herinnert u den befaamden rabbijn Pascalios’, zei
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hij. ‘Die heeft gezegd dat, indien de goden bestaan en wij hun bestaan loochenen,
wij het gelag zullen betalen en zuur boeten voor onze goddeloosheid. Bestaan zij
niet, vallen wij in het luchtledige na dit leven, dan hebben wij er niets aan verloren
hen te huldigen. Vele verstandige mannen hebben mij dit voorgehouden. Zij deden
beroep op mijn verstand en herleidden de heele zaak van onze bestemming tot een
handig rekensommetje, een weddenschap. Ik heb mij nooit laten verleiden. Ik heb
nooit willen zeker spelen. Dat men dergelijke kinderlijke grapjes aan kinderen
voorhoudt, tot daar. Maar niet aan volwassenen. Al heb ik niets meer te verliezen,
en al dank ik dat de goden niet angstvallig liggen te luisteren, of ik hen in
bombastische rijmen prijs of in balsturige woorden verwensch, toch zal ik u niet van
antwoord dienen. Mannen kunnen elkaar veel dingen zeggen. Ge hebt daarstraks
beweerd dat wij slechts over onbenullige dingen spreken. Inderdaad, maar wij
verraden ons zelf toch op zekere oogenblikken. Gij kijkt, bij voorbeeld, met misprijzen
neer op Akkad die daar dronken ligt. Ik niet, hij is mijn vriend geworden op één
enkel oogenblik, door één enkelen volzin. Jaren geleden, toen hij het toppunt van
zijn welvaart en macht had bereikt, gaf hij een groot feest. Het puik van den staat
was er aanwezig: mannen, wier woorden waren lijk flitsende zwaarden in de zon,
mannen die alle landen hadden bereisd en veel wisten te verhalen op boeiende wijze;
vrouwen die bekoorlijk en vroolijk waren, niet schandelijk uitgelaten lijk veel
Babylonische, maar geestelijk dartel en bezielend. De avond was van fluweel en toch
klinkend als zuiver brons. Het was een feest zooals men er nooit te voren zag. Ik trof
Akkad aan bij een vijver waarin visschen met gouden waaierstaarten zwommen. Hij
stond er zwijgend op te kijken. Toen ik hem op den rug klopte schrok hij op uit diepe
gepeinzen. Ik sprak met warmte over het feest en den avond, maar hij bekeek mij
somber en zei: “Ja, het is volkomen geslaagd maar waartoe dient het? We moeten
allen sterven en ik sterf algeheel. Ik heb geen kind.” Dat was zijn geheim, Joachim.
Vroeg of laat, als ge aandachtig met de menschen omgaat, zullen ze hun sleutel laten
vallen. Raap hem op. Misschien is er een die past op de deur der eeuwigheid. Wat
mij betreft, ik kan u maar een raad
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geven: leef, maar leef edel. Er is een volksche zegswijze in Israël: als men spreekt
van een man die veel vrouwen heeft gekend, dan zegt men: “hij heeft veel geleefd”.
Geloof het niet. Dat is de afgunst van den kleinen man, van den voorzichtige die
spreekt over iemand die meer heeft dan hij. Men bedoelt eenvoudig: hij heeft te veel
geleefd en is er van gestorven. Het is een aanmaning tot voorzichtigheid en matigheid.
Zulk een raad wil ik u niet geven. Stellig niet op uw leeftijd, al moest mijn eigen
voorbeeld er mij toe aanzetten. Als ik u zeg “leef”, dan bedoel ik: ga door hoog en
laag, verwerp niets en aanvaard weinig. Zoek, Joachim, god in uzelf, maar maak
uzelf niet tot god, want een zeere tand zal u onmiddellijk belachelijk maken. Wilt
gij aan de goede gemeente zeggen dat ik vroom ben gestorven, doe het. Ik zal niets
doen dat het tegendeel zou laten vermoeden. Ik zal trachten fatsoenlijk te sterven,
een grootere hulde kan ik niet inbeelden voor hem, wie hij ook zij, die ons op deze
planeet heeft geworpen zonder wegwijzer, zonder hulp, met niets rond ons dan het
geroep van rabbijnen, zonnepriesters en phallusvereerders, die tegen mekaar opbieden
voor een cliënteele. Joachim, ik ben moe. Laat mij nu.’
Ik deed een laatste poging. ‘Nabu,’ zei ik, ‘die halve godslastering is niet uw laatste
woord. Zeg mij uw laatste woord.’ Hij lachte schokschouderend. ‘Het leven is gewoon,
Joachim’, hernam hij. ‘Bij millioenen menschen is hun laatste woord eenvoudig hun
laatste woord. Onze vriend Akkad zei “Suzanna” en zal smoordronken sterven zonder
een ander woord. Er zijn ouden van dagen die “moeder” zeggen, en de grootste man
dien ik ooit heb gekend zei: “Ik heb een vreeselijke hoofdpijn” en stierf. Maar nu
zwijgt de man dien gij achter mijn rug wel eens babbelzieke oude dwaas hebt
genoemd, Joachim, en hij geeft u als wachtwoord mee het gezegde van den dapperste
der mannen die ik kende “Vrees niets dan de vrees”. Adieu, Joachim, groet Suzanna
en vraag haar vergiffenis voor Akkad en mij.’
De morgen brak aan. Het stof danste reeds in den breeden zonnestraal die nog
bleek door het hooge venster neerviel. Ik ging naar Akkad toe en omhelsde hem. De
bewakers stonden ons aan te kijken, maar zwegen stom. Ik liep door
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de binnenplaats. De galgen werden reeds opgesteld. Soldaten liepen druk heen en
weer. Over een uur zouden Nabu en Akkad sterven. Toen ik de gevangenis verliet,
begon het volk reeds toe te stroomen. Er klonk al weer geroep van ‘Ter dood’ en
‘Aan de galg’. De menschen bekeken mij en herkenden mij, maar bleven onverschillig.
Akkad werd gehangen lijk een zak meel. De kijkers voelden zich bedrogen. Nabu
stierf als een man. Toen het janhagel hem uitjouwde, lachte hij de omstaanders
tergend uit. Zijn laatste woord was geen scheldwoord. Hij zei met overtuiging en,
naar men mij vertelde, met een zekere teederheid: ‘Gij sukkelaars’.
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XI
Wij sloten het huis en den tuin. Enkele onbeschaamde klaploopers stonden den
volgenden morgen aan het hekken alsof er niets was gebeurd, en alsof het lieve leven
van vroeger eenvoudig zou herbeginnen. Orax joeg ze met steenen vandaan. Inderhaast
regelde ik mijn zaken, verkocht het huis en vertrok, want vertrekken wilde ik in elk
geval. Suzanna echter besliste waar wij naartoe zouden gaan: naar Israël terug. Ik
zelf voelde er niet voor, maar zij betoogde dat men na zulk een onheil terug naar zijn
eigen land moet vluchten zooals een kind, gekneusd en bloedend, naar zijn moeder
vlucht. Het vindt troost en warmte in den vertrouwden schoot. Ik gaf toe om den
lieven vrede wille. Wij vertrokken na enkele dagen.
Het was nog vroeg in den morgen toen onze kameelen door de straten kuierden,
de poorten doorstapten en ons eindelijk in het open veld brachten. De weg slingerde
door de heuvelen die de uitloopers zijn van een verre bergketen en meer dan eens
zagen wij Babylon voor ons liggen. De hooge torens bloosden weer in de vroege
zon, de wallen lagen zwart en log rond de heerlijke bouwwerken en op de tinnen der
poorten wandelden enkele soldaten langzaam heen en weer. Rond de stad waren de
smalle kanalen druk van kleine vaartuigen waarin vruchten en groenten hoog lagen
opgestapeld. Ik kon nu moeilijk van deze geweldige stad scheiden. Zoo uitnemend
was haar luister en haar grootheid dat ik wist: ik zou nergens ter wereld nog zooiets
aanschouwen. Maar Suzanna spoorde haar traag rijdier aan en keek hardnekkig opzij,
weg van Babylon en zijn pracht. Na enkele dagreizen was zij weer geheel zichzelf.
Op een avond toen wij in Mesopotamië in de wildernis bij het vuur zaten en van een
vreemdsoortigen vogel aten, sprak zij voor het eerst weer de namen van Nabu en
Akkad uit. Ik had het dier
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geschoten en was er fier op, zoodat ik, zooniet met smaak, dan toch met overtuiging
at. Suzanna at met lange tanden en merkte droogweg op: ‘Die vogel is minstens even
oud en taai als Nabu en Akkad, die twee boeven... De Heer hebbe hun ziel’, voegde
zij er vlug aan toe. Ik dacht aan mijn mooie drinkschaal die Suzanna aan gruis had
gesmeten. Dat weerhield me haar het been dat ik afkluifde naar het hoofd te slingeren.
Om aan dergelijke toespelingen voor altijd een eind te maken nam ik een gekwetste
houding aan en zei: ‘Suzanna, die twee namen wensch ik nooit meer te hooren’. Het
was echter tevergeefs. Nabu en Akkad waren onmisbaar voor Suzanna's glorie. Geen
onbeschaamde verleidster heeft zich ooit beroemd op minnaars die zich om haar
verdeden als Suzanna op de twee sukkels die om haar werden gehangen. Telkens het
gebeurde, telkens zij het verhaal besloot met de woorden: ‘En toen werden die twee
boosdoeners opgeknoopt’, dacht ik hoe gelijkloopend soms de deugdzamen en de
loslevers kunnen spreken.
Wij zetten onzen tocht langzaam voort, door woestijnen en bergen. Wij kruisten
breede rivieren en meer dan eens moest ik Suzanna dragen over smalle bergstroomen.
Haar zoete warmte voelde ik aan het hart. Haar hand streek verstrooid door mijn
haren. Ik was meer dan ooit een kind in haar armen, al droeg ik haar. In kleine steden
overnachtten wij, armelijk en ongemakkelijk. Meestal lag ik op de harde aarde aan
den voet van haar bed en luisterde moe naar haar gebeden. Alhoewel doodmoe van
de dagreis, verwaarloosde zij die nooit zonder eenige slordigheid of nalatigheid.
Telkens kwam als slot een lange vreugdezang die Daniël over het geval in Babylonië
had geschreven en die hij haar bij het afscheid had ter hand gesteld.
Wij waren tusschen deze armzalige volksstammen onbekende reizigers. Niemand
kende onze geschiedenis. Het was een groote rust voor den geest en het gemoed
geheel los te zijn van de wereld en de gebeurtenissen der laatste weken. Voor het
eerst in mijn leven begon ik werkelijk belang te stellen in de natuur. Ik was blij een
hertebok over het mulle pad te zien springen, vogels die ik niet kende rond ons te
zien neerkomen, begeerig op den afval onzer maaltijden. De lange ritten door haast
eenzame streken schrikten mij niet af,
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want ik voelde mij bijzonder behaaglijk in de woestijn waar wij de eenige levende
wezens waren en onze kleinheid konden meten aan de vele wonderen van kleurige
rotsformaties en grillige zandheuvels.
Na weken naderden wij ons vaderland. Suzanna was opgewekt en vol verwachting.
Ik was alleen benieuwd en vroeg mij af hoe ik mijn leven ging regelen in de toekomst.
Luttel had ik mij ingebeeld wat volgen zou.
Pas waren wij in het eerste Joodsche stadje aangekomen of de burgerlijke en
kerkelijke overheden kwamen ons opzoeken. Zij hadden vernomen wat er in Babylon
gebeurd was, zij waren van trots en vreugde vervuld om de daad van een dochter
van Israël die de deugden van ons ras, van ons volk - ons volk is goddank nog gezond
- tusschen de heidenen en de ketters zoo fel had doen uitblinken. Heil Suzanna, de
parel van Juda, de kuische, de zuivere, de martelares, de heldin. Ik kon bezwaarlijk
op dezen lof antwoorden, ik was immers de echtgenoot voor wien Suzanna haar
zuiverheid had willen bewaren tot in den dood. Ik maakte een lichte maar beleefde
buiging. Ik heb sedert dien dag in het openbaar weinig anders gedaan.
Suzanna echter was indrukwekkend. Zij luisterde aandachtig met neergeslagen
oogen en antwoordde in gepaste bewoordingen. Zij had haar plicht gedaan. Zij kende
slechts twee heeren: haar God en haar man. Men had getracht haar beide te doen
verraden. De Heer had haar de kracht verleend te weerstaan en had hen die haar
belaagden vernederd en vernield.
Van toen af werd haar leven een maalstroom. Zij bezocht de meisjesscholen, de
synagogen, de gemeenteraden. Overal zat zij op de eereplaats, overal sprak zij slechts
enkele volzinnen met haar donkere, warme stem die ongetwijfeld geen man onberoerd
kon laten. Nooit vergat zij Nabu en Akkad, die boeven, te vermelden. Over hun
leeftijd liet zij zich weinig uit en op den duur kreeg men den indruk dat het mannen
van haar eigen leeftijd waren den dag toen zij haar te na kwamen. Meer dan
zeshonderd uitvoeringen heb ik bijgewoond van een oratorio waarin het geval van
Babylon werd bezongen. Telkens het eenige vers voorkwam waarin ik werd vernoemd,
boog ik discreet het hoofd. Het was mij
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onmogelijk mij aan deze plechtigheden te onttrekken, want het volk wenschte den
man te zien waarvoor Suzanna haar offer had gebracht. Mijn aanwezigheid was
vereischt, al was mijn rol dan ook heel klein.
Ik zag meestal Suzanna alleen in het openbaar. Haar taak eischte haast al haar tijd
op. Ze was zelden thuis, ze was een nationale instelling. Over de kuischheid en de
trouw heeft zij meer dan drie duizend zevenhonderd malen gesproken, tot in de
kleinste dorpen. Tienduizenden jonge meisjes, een nog grooter aantal gehuwde
vrouwen hebben haar raad en steun ingewonnen.
Vrouwen die als lichtzinnig en wankel van zeden bekend stonden, hebben haar
geraadpleegd, en zelfs mannen die met ontrouwe echtgenooten waren geplaagd
kwamen haar vragen hoe men een vrouw trouw doet blijven. Allen gingen gesterkt
van haar weg. Aan mij heeft men nooit iets gevraagd. Er waren zelfs bezoekers die
met een zeker misprijzen aan mij voorbijliepen.
Mijn oude vrienden waren ontroerd bij het eerste weerzien. Zij drukten mij meestal
zwijgend de hand, maar na enkele maanden, bij goeden wijn en onder mannen, waren
zij vrijpostiger en ondervroegen mij over Nabu en Akkad. Ik zei telkens dat het twee
hoogstverstandige mannen waren die door het klimaat en wellicht door den drank
aangevuurd en verblind de misdaad van een oogenblik, een uur, met den dood hadden
betaald.
Suzanna hield zich weinig met mij bezig. Zij was nu niet alleen met de kuischheid
maar ook met den staat en de gemeenschap getrouwd. Haar gloriedag heeft ze bereikt
toen op de markt van ons dorp een zuil werd opgericht te harer eer. Dit gedenkteeken
droeg een lang en ontroerend opschrift, en van dien dag af zwoeren de vrouwen ‘bij
de zuil van Suzanna’ wanneer zij de verdenking van ontrouw wilden weren. Het was
een vreeselijke en gevaarlijke eed. Bij de inwijding, toen het doek van de zuil werd
weggetrokken, schreed Suzanna naar mij toe en omhelsde mij ten aanzien van het
volk. In het oor heb ik haar toen zacht gezegd, zooals vele jaren te voren: ‘Hoer’.
Ditmaal echter begreep ze mij en was niet verbaasd.
Over de lange jaren die ik daarna nog met haar sleet valt
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weinig te zeggen. Schijnbaar waren wij het voorbeeld van het gelukkig gezin. Het
geluk omsingelde ons, mijn vrienden sloegen mij op den rug en den schouder
zeggende: ‘Joachim, ge zijt een bevoorrechte, ge zijt te benijden. Ge zijt rijk, gij hebt
de schoonste vrouw van Israël, en de trouwste. De Heer is met u.’ Maar de Heer was
niet met mij en ik was niet met den Heer. Ik was doelloos en stuurloos. Ik begaf mij
weer aan de lichaamsoefeningen en deed allerlei dingen die mijn jaren niet pasten.
Op mijn verjaardag zwom ik zoo lang dat ik me een pees in den nek verrok zoodat
ik weken lang met het hoofd aan één zij liep in een potsierlijke houding, dan wanneer
ik had willen bewijzen dat ik flinker was dan de jonge mannen van mijn dorp. Ik
ging vaak op reis maar kon het nergens lang uithouden omdat ik niet meer het verschil
bemerkte tusschen een vreemd land en het onze, terwijl allengerhand mij de
gelijkaardigheid van alle volkeren en landen ging opvallen. Zoo kwam ik er toe mij
af te vragen of onze rabbijn, jaren geleden, geen gelijk had wanneer hij zich tegen
de reizen verzette. Ik zei echter tot mezelf dat men die ervaring moet opdoen, zooals
alle andere; en dat men niets leert, ook niet van den besten leermeester, indien men
het zelf niet ondergaat.
Suzanna werd oud met gratie en waardigheid. Het was een ontroerend schouwspel.
Zij had nooit haar schoonheid en haar jeugd als iets buitengewoons beschouwd en
toen beide afnamen bleef zij onberoerd. Haar blonde haren werden grijs zonder dat
zij haar spiegel bespiedde, haar heupen werden zwaarder zonder dat zij er een
oogenblik zorg om voelde. Op den duur echter werd het verhaal van haar gruwelijk
ervaren in Babylon eenigszins pijnlijk, want van den luister harer jeugd bleef slechts
een verre afglans over en niemand voelde meer met haar mee zooals in den tijd toen
zij zich kon vertoonen in haar volle heerlijkheid, rijp en begeerlijk als een malsche,
donzige perzik. Zij was nu een monument, nog geen bouwval. Heelemaal op het eind
van haar leven vertaande haar roem door de mededinging van een jonge vrouw uit
een onbekend dorpje waarvan werd verteld dat zij in haar verweer tegen een geilaard
werkelijk was gestorven, een gruwelijke dood. Van dien dag af nam men het Suzanna
haast kwalijk dat zij nog in leven was.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

1344
Toen voor enkele jaren de aandacht rond haar persoon eindelijk bijna volkomen was
uitgeput, toen hier en daar menschen begonnen te vragen: ‘Suzanna van de zuil, leeft
zij werkelijk nog?’, toen werd ik zoo getroffen door haar herfstige schoonheid dat
ik haast weer toenadering tot haar zocht. Ik heb inderdaad de kunst van oud worden
nooit geleerd. In elke lente verweerde ik mij tegen de zoetheid die op de lucht aandreef
als tegen een verleidelijk bedrog: na dezen bloei en weelde zou toch verval en
verrotting volgen. Elken herfst, wanneer de lange dagen langer waren van den grijzen
regen; wanneer de bosschen leekten en de rosse blaren de paden bedekten, kwam ik
in opstand tegen deze ontbinding waaruit na den winter weer een nieuwe leugen zou
rijzen. Op zulk een herfstdag zat ik met Suzanna bij het vuur. Ik zweeg zooals
gebruikelijk, zij vertelde duizend onbelangrijke dingen. Het was of ik mijn moeder
hoorde: dezelfde eindelooze reeks sterfgevallen, ziekten en drama's trok voorbij.
Ook de vermelding van een mannelijk wangedrag ontbrak niet. Opeens kreeg ik
meelij met Suzanna, met haar leven dat nog steeds zijn voedsel zocht in die oude,
ellendige geschiedenis. Ik stond op het punt haar naar mij toe te halen zooals een
vader een druilend kind naar zich toetrekt. Ik dacht: zij zal misschien haar harnas
afleggen, een vrouw zijn zooals alle andere. Wellicht, als ik haar in mijn handen
houd, haar witte haren streel en haar nog altijd gladde voorhoofd aanraak, zal zij
weenend mijn steun en mijn hulp vragen. Na dertig jaren word ik misschien eindelijk
haar man. Het mocht niet zijn. Dien oogenblik koos zij om mij aan te kondigen dat
zij twee kostbare maar booze Oostersche katers had gekocht. Met een schalkschen
blik voegde zij er aan toe dat zij ze Nabu en Akkad had genoemd.
Ik zadelde een paard en verliet dadelijk het huis. Lange weken was ik op reis,
doelloos, eenzaam en droevig. Ik bezocht de havensteden en zat lange uren bij het
water, praatte met de scheepslui en de kapiteins, liet mij papegaaien en vreemde
sieraden aanlijmen en sliep in ellendige kroegen onbekend en veilig. Ik was een oud,
grijs man die geen geld vroeg en gaarne het gelag betaalde. Ik was overal welkom.
Het gezelschap van wijze lieden zocht ik niet meer, ik vond mijn genoegen onder de
eenvoudigen van geest en de sim-
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pelen van harte. Nu en dan ging een of andere bedaagde herbergdienster in mij belang
stellen. Er kon geen knoop aan mijn kleed te kort zijn, geen naad gescheurd, of een
vrouw wierp er zich op om het te herstellen. Als zij voorzichtig vragen stelden over
mijn herkomst en verleden, zweeg ik. Een zei me: ‘U hebt waarschijnlijk een groot
verdriet gehad in uw leven.’ Ik antwoordde: ‘Inderdaad.’ Vragend hernam ze: ‘Een
vrouw?’ Ik beaamde. ‘Ja’. Zij hernam: ‘Het is een kunst een vrouw te doen blijven,
maar troost u, er is niet één man in de duizend die dat kan. Gij werdt bedrogen,
vergeet het. Is een vrouw niet goed zooals ze is? Men moet het belang van de
getrouwheid niet overschatten.’ Ze zou nog lang zijn voortgegaan had ik er geen
eind aan gesteld door haar te zeggen: ‘Ik weet er alles van. Vul de glazen, bekoorlijke
Hebe.’ ‘Ah,’ zei het meisje, ‘ik hoor het, ge zijt een Griek.’ ‘Was ik maar een Griek’,
zei ik, ‘is niet Griek wie het wil.’
Slenterend ben ik naar huis gekeerd, vele pleisterplaatsen heb ik aangedaan, met
honderden menschen gesproken over weer en wind, over oogst en prijzen en over
het dwaze of hooghartige gedrag der heerschers. 's Avonds zat ik aan bij eenvoudige
landlieden en vertelde de kinderen allerlei verhalen uit vreemde landen tot hun oogen
rond en wijd waren van verbazing. Ik kwam in gezinnen waar de man de vrouw als
een lastdier behandelde zonder dat ze zich verweerde, in andere waar de man elken
avond na zijn lange dagtaak de schotels wasschen moest. Ik leerde meer op deze reis
dan ooit te voren, want ik was noch kooper noch verkooper. Ik was alleen een mensch
onder de menschen. Ik had nieuwen moed gekregen. Geen hoop, maar een rustige
kracht die diep in mij met stille vreugde brandde.
Bij mijn thuiskomst vond ik Suzanna te bed en ziek. Zij keek mij verwijtend aan,
maar zei geen woord. Na enkele dagen zag ik allerlei menschen in huis verschijnen
en begreep dat dit het einde beteekende. Israël kwam van de roemrijke Suzanna
afscheid nemen. Men drong mij van haar sterfbed weg. Zeer rustig is zij gestorven,
zonder één klacht. Het laatste wat ze mij zei was ‘Joachim, ik ben u trouw geweest.
Wees mijn gedachtenis waardig.’ Zij lag vredig en edel op haar praalbed. Duizenden
hebben haar zoo gezien.
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Ik hield toen van Suzanna, maar met de liefde die ik voel voor de naamlooze velen.
Ik weet dat al ons trachten, al ons doen en laten moeten uitloopen op dien gruwel
die de dood is. Wie zou onverschillig kunnen blijven voor dien nood dien ons allen
gemeen is? Zelfs Nabu, dien men als een uitgedroogd man, een dor gemoed
beschouwde, zei van op het schavot tot zijn belagers: ‘Gij, sukkelaars’. Misschien
is dat geen liefde, enkel meelij. Zegt men ons niet dat de Messiah een man zal zijn
die de menschen niet met het zwaard van zijn wraak achtervolgt maar die meelij zal
hebben met de scharen? Hoe verlang ik naar zijn komst, nu ik alleen en nutteloos
achterblijf.
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XII
Zooals onze landlieden zeggen: ‘Ik ben al mijnen pak aan 't maken’. Maar wat zal
ik in dit pak steken? Ik sta aan 't eind van mijn leven, ik overzie het en tracht het te
begrijpen. Al lang vraag ik niet meer waarom ik leef. Dat laat ik aan de rabbijnen
die zekerheid hebben en aan de wijsgeeren die om het jaar met een nieuwe verklaring
komen aandraven. Ik aanvaard eenvoudig het feit, al voel ik een zekere tevredenheid
dat er eerlang aan mijn bestaan een einde zal komen. Ik zoek enkel naar een aantal
argumenten die mij zouden toelaten te zeggen: ik heb niet voor niets geleefd, ik had
mijn nut, ik deed mijn taak. Ik kan niet aanvaarden dat het ons lot en bestemming
zou zijn, van het oogenblik af dat wij de warme kluis der baarmoeder verlaten, te
wachten op dood en ontbinding. Eenmaal dat wij dit wapen, dat leven heet, in handen
hebben moeten wij het gebruiken. Om onzen buurman te dooden? Of om het onkruid
af te snijden in onzen tuin? Dat is de vraag.
Wat heb ik met mijn leven gedaan? In mijn jeugd heb ik mij vastgeklampt aan het
geloof der vaderen. Ik liet het los, - of liet het mij los? - toen ik over de heele wereld
honderd verschillende volkeren zag die elk met dezelfde zekerheid hun opperwezen
loofden en dat van den nabuur als een wangedrocht beschouwden. Ik voelde er niet
voor den eeredienst te aanvaarden, noch van den kraanvogel, noch van het nijlpaard;
ik schrikte terug voor de bonte verzameling der Grieksche goden wier geschiedenis
al te zeer gelijkt op die van welk stadje ook, met zijn afgunst, overspel en lastertaal.
Ik zag het nut niet in mijn goede en kwade neigingen tot een godheid te maken. Ik
keerde mij ook af van den eeredienst der voorouders dien vele wilde volksstammen
beoefenen. Ik wist al te goed dat mijn grootvader een schandelijk dronkaard was
geweest en dat een mijner
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vrouwelijke voorouders zich had misdragen met een slaaf. Herhaaldelijk verwekte
ik schandaal bij mijn vrienden wanneer ik met een zekere verdraagzaamheid gewaagde
van een achterlijken maar gelukkigen volksstam die geen anderen eeredienst had
dan dien van den phallus. Deze argelooze menschen geloofden dat onze eenige taak
in de wereld is ons zelf voort te planten en daarom volstaat dit symbool, als ik het
zoo mag noemen, voor hun geestelijke verzuchtingen. Mij heeft het altijd ietwat
armelijk geschenen, al werd ons in zekeren zin hetzelfde voorgehouden. Onze rabbijn
hield mij ooit een lang betoog om te bewijzen dat men nooit het geloof zijner vaderen
mag verlaten. Verrassend genoeg was zijn bewijsvoering gegrond op aardrijkskundige
argumenten. Het feit dat wij hier en niet élders geboren waren, maakte het voor ons
onmogelijk, zei hij, anders te zijn dan onze medeburgers. Geslacht na geslacht had
nagegaan wat het beste was in ons klimaat, voor menschen van onze gestalte en
neigingen. Dat noemde men traditie. Er was niets eerbiedwaardiger. Zij was de
sluitsteen onzer maatschappij. Wie niet geloofde sloot zichzelf uit de gemeenschap.
Zelfs al had men niet de genade te gelooven, toch moest men uit nationaal gevoel
doen alsof men ze wel had. Maar wat zou ik de eindelooze nachtpalabers mijner
jeugd hernemen? Dat is alles lang voorbij.
Ik heb mij eerst aan het geloof, daarna aan de gedachte vastgeklampt. Beide slipten
door mijn handen lijk geoliede touwen. Wel herinner ik mij als een hoogtepunt van
mijn leven die uren die ik doorbracht zonder gezelschap, zonder boeken, geheel los
en alleen, toen ik in alle mogelijke kronkelingen een gedachte volgde tot waar zij
uitmondde in een zee van raadsels. Zelden heb ik een grooter gevoel van eigenwaarde
gekend als toen. Met dankbaarheid dacht ik op die oogenblikken aan een wijsgeer
die, teruggetrokken in een rotskloof bij Mykenen, mij slechts ongaarne ontving. Toen
hij mijn jeugd en uitdagende gezondheid bemerkte, sprak hij mij scherp toe: ‘Wij
leven niet om aan een of andere diergaarde afgodische eer te bewijzen, noch om
domweg voort te planten (wat binnen ieders bereik ligt), maar wij, de
wijsheidszoekers, de zeldzamen, wij leven om te denken. Om niets dan om te denken,
jonge man.’ Ik had een tijdlang
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gedacht en was wanhopig tegen den muur der twijfels aangeloopen, haast met een
fataal resultaat.
Daarna had ik de schoonheid als opperste goed erkend, en ik was uiterst fier op
deze ontdekking, want geen enkel wijsgeer had mij ooit gezegd dat de eeredienst
van wat behaaglijk is voor het oog en het oor een leven kan vullen. Ik heb gemeend
dat geen heuvellijn zoeter kon zijn dan de dubbele golving van een onberispelijke
borst, dat geen hoogvlakte zoeter kon zijn dan het zacht glooiende schild van een
ongeschonden buik. Ik heb Suzanna gekend, die uitermate schoon was en in haar
schoonheid volkomen rustig. Ja, ik heb mij vergist. Ik heb het schoone nagejaagd
zonder voldoende te denken aan haar die de schoonheid ronddroeg. Als een toorts
door de bruine duisternis van ons dagelijksch bestaan. Indien ik Suzanna heb
losgelaten dan was het omdat haar schoonheid ontfermend was en niet verterend,
omdat zij mij tot geen andere wanhoop dreef dan die der verzadiging. Ik ben zelf
niet schoon geworden aan Suzanna. In haar armen kon ik nooit worden de bedwinger
die de vrouw onderwerpt. Ik was nooit anders dan het kind dat troost zoekt en
beschutting. Had zij mij een kind geschonken, het ware anders geweest: ik zou een
grenzeloozen trots hebben gevoeld omdat ik uit haar schoot een zoon, een dochter
zou hebben geschapen. Ik was gestraft, want de goden hadden mij geschonken hetgeen
ik het meest begeerde: de schoonheid. Heel mijn leven heb ik rond de schoonheid
gedraaid zonder te ontdekken hoe ik ze aanwenden kon. Zij was, zooals Suzanna,
zooals ik, onvruchtbaar.
Wel heb ik mijn leven gevuld, - met kleinigheden. Ik heb getracht mijn
medemenschen te helpen, zelfs ze te dienen. Ik beroep mij daar niet op, want mijn
fortuin en mijn ervaring lieten het mij toe. Hoofdzakelijk echter ben ik de man geweest
van Suzanna. Voor de galerij ben ik haast dertig jaar lang de dankbare echtgenoot
geweest. Dertig lange jaren heb ik in het openbaar een zalvende en van dank vervulde
uitdrukking aangenomen telkens er van Suzanna's beproeving werd gesproken. Hoe
ik mij voor en na het geval in Babylon gedroeg, heb ik verteld. Ik ben er niet fier op,
maar ik schaam mij ook niet, want indien ik mij heb vergist in mijn bestaan met het
uitsluitend najagen van het schoone,
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dan heeft Suzanna zich evenzeer vergist door al haar krachten saam te trekken op de
deugd.
Voor Suzanna bestond er niets dan de deugd, of veeleer niets dan het bestrijden
der ondeugd. Vooreerst bestond de deugd in de plicht haar man te ontvangen. Zij
ontving mij niet alleen; ik sliep in haar schoot als in een schans. Zij droeg haar
schoonheid zooals een stengel de bloem draagt, rechtop maar zonder trots. Zij deed
mij haar schoonheid niet betalen. Dat alleen dreef mij weg. Het was niet mogelijk
dat het volmaakte roerloos en weerloos voor het grijpen zou liggen. Na Babylon
werd de deugd haar beroep, haar bestaansreden. Er was niets anders meer. De wereld
was bevolkt met duizenden begeerige grijsaards en met die ééne vrouw die zich niet
geven wilde: Suzanna. Zij die geschapen was om zich te geven, niet zooals een
graanveld zich geeft aan de zon, maar zooals de bergleeuwin zich geeft aan den
leeuw, na een kort en woest gevecht, zij werd het symbool der weigering. Haar deugd
was niet uitgespreid over veel jaren zooals mijn geduld, zij was saamgetrokken in
dien rampzaligen namiddag, toen de zon in den kreeftkring stond. Deze vrouw die
niet begeeren kon, begreep de begeerte der grijsaards niet. Zij stormde dadelijk in
haar burcht, de deugd, en haalde alle slotbruggen op. Indien zij maar één oogenblik
begrepen had wat er omging, had zij het drama kunnen vermijden. Dat kon men van
haar niet verwachten. Later is zij dan een instelling geworden, veeleer dan een mensch.
Mij deed ooit een dronken vriend opmerken: ‘Ten slotte moet het ergerlijk zijn een
vrouw te bezitten die niet vatbaar is voor bekoring, die u niet verkiest boven anderen,
maar die u eens voor goed heeft gekozen.’ Ik nam de verdediging van Suzanna en
zei: ‘Weet ge niet dat man en vrouw één vleesch zullen zijn en dat geen vreemde die
gemeenschap moet kunnen verbreken?’ ‘Ge hebt goed praten’, zei hij, ‘ge hebt de
mooiste vrouw dagreizen in het ronde.’ Mijn rol indachtig antwoordde ik: ‘Wat is
schoonheid zonder deugd?’ Hetgeen natuurlijk aanleiding gaf bij mijn tafelgenooten
tot de bemerking: ‘Wat is deugd zonder schoonheid?’ Daarna vervielen wij in
gemeenplaatsen, maar hij durfde de vraag niet opwerpen: ‘Wat is schoonheid en
deugd onherroepelijk gekoppeld en beide volkomen gaaf?’ Ik wist het antwoord:
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Suzanna, maar zei het niet, al was ik zatter van Suzanna dan van den rijken, milden
wijn.
Zoo sta ik aan 't einde van mijn langen weg. Ik bekijk mijn handen. Ze zijn nooit
met bloed bevlekt geweest. Wat ik aan geld vergaarde dank ik aan mijn arbeid en
mijn durf. Maar ze zijn leeg en droog. De natuurlijke vochten trekken zich uit mijn
uiteinden terug naar binnen en lange naden loopen door mijn vingeren en langs mijn
kuiten. Ik droog uit. Het hart klopt mij nog krachtig en regelmatig in den boezem.
Wat heb ik met dit hart gedaan? Heb ik het met verstand gebruikt? Ik geloof het niet.
Ik heb het steeds aangewend voor dingen die niet waren te bereiken: ik vroeg
zekerheid in het leven, ik vroeg een kind, ik zocht later recht en ook vriendschap.
Daaraan heb ik mijn hart gehangen. Wijsheid ware geweest Suzanna te aanvaarden
zooals zij was, maar wie, behalve de geestelijk gesterkten en de gelubden, bereikt er
ooit wijsheid?
Eerlijk en haast volledig heb ik hier de geschiedenis verhaald van Suzanna en
Joachim. Al was Suzanna de verpersoonlijking der Deugd, toch had zij veel gebreken.
Al achtte men mij den gelukzaligsten van alle echtgenooten, toch was ik nooit een
gelukkig man.
Het zou passend zijn dat ik hun, die dit boek lezen zullen, wellicht na veel eeuwen,
bij het afscheid den sleutel van mijn leven zou overhandigen. Na al wat ik van ons
huwelijk heb vermeld, lijkt het ten slotte dat niet alleen Suzanna voor mij heeft
geleefd, maar wellicht ik nog meer voor Suzanna. Een vreemde gevolgtrekking die
mij zelf verrast. De eenige raad dien ik geven kan is: Vergaap u niet, noch aan de
deugd, noch aan de ondeugd, noch aan het werk, noch aan den roem, noch aan de
jeugd, noch aan het schoone. Indien de avond niet zoo zalvend neer kwam zijpelen
tusschen de blaren zou ik boos worden lijk zooveel oude mannen en bitsig. Dan
zouden mijn laatste woorden zijn: Herbegin. Leer van uw eigen dwaasheden, maar
denk nooit dat gij de waarheid vast hebt. Het is telkens een nieuwe leugen. Kies er,
wat mij aangaat, de mooiste uit, de rijkste, de volste, en houd er u aan. En voor 't
overige, zoek het kostbaarste kruid dat groeit op deze aarde: moed. Waar gij het ook
vinden moogt, pluk het. Vaarwel.
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Vaarwel dan, onbekende lezer, vaarwel. Joachim van Babylon groet u. Alle zaligheden
heeft hij gekend, behalve de zaligheid van den tijd, de lengte van het geluk. Hij
schreef dit boek niet uit naijver, noch uit bitterheid. Stellig niet uit kortswijl en ook
niet voor uw vermaak; wel een weinig tot uw stichting. Een korten tijd is hij voor u
uit het rijk der schaduwen getreden. Zie, hij verdwijnt alweer. Zijn komst is echter
vergeefsch geweest, indien gij niet hebt gemerkt, hoe op den weg waar hij stond
enkele druppelen van zijn hartebloed in het zand zijn gevallen. Zij verdampen reeds
in de zon. Het is tijd. Adieu, en levet scone.
2 Mei 1946.
MARNIX GIJSEN.

Eindnoten:
(1) Een zekere Pascalios, naar het schijnt, wiens geschriften alhoewel zeer beroemd weinig worden
gelezen.
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De rekening van het kind
Om niet het kind der rekening te wezen
Heb ik de rekening van het kind gemaakt
En 't saldo naar een volgende balans verwezen
Voor wie die een balans kan lezen
Het slot niet eens zijn koude kleren raakt
Men zal mij deze nuchterheid verwijten
Zoals men mij mijn schuchterheid verwijt
Blaffende honden zullen mij niet bijten
En 't springen van de bokken en de geiten
Is ijdelheid is louter ijdelheid
Er is een stad er is grote zoö
Met alle wilde dieren
Er zijn de mensen met hun ziel van stro
En met hun hersens ondermijnd door mieren
En van formaat in duodecimo
En laat dit een moraal zijn à priori
Het is de laatsche schijn van een getaande glorie
Een stad een zoö een aap en een leeuwin
Het is een voorzegging a posteriori
Het is zowaar het einde van 't begin
Het was een stad met hoge flatgebouwen
En lage drukte
Met vele katten kinderen en vrouwen
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Waarvan de vrouwen alle appels plukten
En Adam naakt geen Eva meer verrukte
Het was een stille stad met veel geluk
Waar soms gezondigd werd en soms geloofd
Niet zelden zag men mannen zonder hoofd
En honden zonder staart in druk
Gesprek en er werd druk geroofd
Een surrogaat van jungle was de zoö
Een wildernis van Douanier Rousseau
Met wilde apen en met zoete leeuwen
En planten uit de middeleeuwen
En ander volk met namen zoënzo
Zo was de zoö tenslotte nog een beeld
Van rust en van gerustheid
Van rustigheid in al zijn onbewustheid
Die alle dagen onvergaan verdeelt
In rust en onrust en met beiden speelt
Zo lag de zoö in kalmte vóór de storm
Een kalmte die maar wachtte voor de vorm
Naar een storm welke nooit zou woeden
Het stond geschreven als een norm
Dat de goede God haar zou behoeden
Haar zou behoeden voor het heil
Dat Zeus en Hera indertijd beschoren
Met bliksem en met giftige pijl
Met vloeken ezelskaak en stenen bijl
Aan blanken en aan Moren
Als de scheve toren van Pisa
Niet van zijn vesten valt
De wijze glimlach van de Mona Lisa
De eigenwijze wijsheid niet vergalt
Van hem die nooit zijn vuisten balt
Hoe staan wij dan verwonderd op te kijken
Bij zoveel onbewogenheid
Van 'k zou haast zeggen levenloze lijken
Bij zoveel opgetogenheid
In eigene gebogenheid
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Als het licht van het Noorderlicht
Niet verder dan het Oosten reikt
Wie zal ons zeggen dan wat zwaar of licht
Wat hoog of laag wat ver of dicht
Wat verder en wat dichter lijkt
Zal zij ons zeggen wat woord en wat vlees is
Wat bloemen mogen zijn of kussen
Wat lage moed of sterke vrees is
En zal zij huilen tot ze hees is
Of zal zij vrees en moed bij ons weten te sussen
Als mijn hond mij aankijkt met zijn goedige blik
En kwispelstaart naar komende verwachting
Hoe zou ik dan ik die door dun en dik
Als enige betrachting
Een hart zou maken van een steen - want zo ben ik Een steen van mijn eigen hart kunnen maken
Hoe zou ik weigeren mijn hand
Door haar te laten zoenen om dan te verzaken
Aan alles wat ons bindt in een verband
Dat ons verbonden houdt als mieren in het zand
Als wij de wereld zien in miniatuur
Van uit een vliegtuig hoog tweeduizend meter
Waar alles kouder lijkt en heter
Zodat wij duizelig zijn en overstuur
Wat geven wij dan om het uur
Dat slaan moet of dat alreeds heeft geslagen
Als wij bij zulke grootheid alles klein
En kleiner zien dan al de dingen zijn
Laat ons daarom niet versagen en dragen
Niet op één vrouw een deel van onze pijn
Dit is een korenveld maar zonder korenbloemen
Dit is een wei maar zonder madelieven
Dit is een vloek maar zonder te verdoemen
Houd ik van deze vrouw maar zonder haar te noemen
Wil ik haar onrecht doen maar zonder haar te lieven
Een korenbloem een madelief een vrouw
Het is een ganse biecht zonder berouw
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Maar zeker niet zonder geloof
't Geloof zegt men hangt aan een zijden touw
Voor wie niet blind is en oostindisch doof
Er is een reuk van rosmarijn en rozen
Er is een vers van varens en verbena
Er zijn de namen van Bianca en Helena
Uit geuren en uit gedichten gekozen
En opgedragen aan Pallas Athena
Zo is de wijze goedheid van de geur gedreven
In 't goud van een gedicht in 't noemen van een naam
In 't noemen van hààr naam die zwijgend is gebleven
In 't duizelige duister van een later leven
Met een verbena en een vers aan 't vensterraam
Er is de zwarte schim die tussen witte zuilen
Met lage schaduwslag glijdt langs de marmeren grond
Doorheen de desolate stad in puinen
Met in de verte 't ondergronds gegrom
Van 't nieuwe leven en nieuw vuur aan nieuwe lont
Zo dwaalt doorheen de desolate stede
Van onze ziel onz' eigen schim
Wij die niet meer geloven in een jong verleden
Wij die de lont zijn van de zuivere rede
Wij rennen redeloos haar vuurgloed in
Er is topaas zirkoon en toermalijn
Er is 't opaal der huid vooral der hare
Er is fluweel brokaat en hermelijn
Er is vooral de zijde der intieme haren
En haar intimiteit van rose naar karmijn
Aldus zie ik haar steeds in schittering van juwelen
Om niet in volle glans te zijn gedoofd
Om niet haar schijn van schijnbaarheid te delen
Wij hebben in haar schittering niet geloofd
Om niet een pijn in schijn te moeten helen
Er zijn de bomen buiten en de luchten
De bomen zoals wij ze niet meer zien
De luchten zoals wij ze niet meer luchten
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Omdat zij ons geen lucht meer biên
Voor zelfvoldaanheid en voor zelfgenugte
Zo zijn wij Laura en dan Beatrix verloren
Omdat wij aan de ruimte zijn ontgaan
De bomen en de luchten niet meer horen
En niet meer in hun schaduw staan
Omdat wijzelven zonder schaduw gaan
Ik zing de zwoelte van haar ziel in al haar zangen
Ik voel de koelte van haar handen aan
Mijn slapen en mijn rug langs door mijn lichaam gaan
Ik weet de wreedheid van haar hart om mijn hart hangen
En meet haar witte haat mee aan haar witte wangen
Zo weet en voel en zie ik ieder ding
Dat ik als beeld van bloed doorheen mijn zinnen zing
Zoals ik ieder beeld zal blijven zingen
Dat van haar licham schuift als een herinnering
Aan andere herinneringen
Er is Sofokles en Racine en Hooft
En Hooft vooral hij is het hoofd
Er is Villon Gezelle van Ostaijen
Zij liggen saâm in Dantes Hel te laaien
Zij hebben in hun eigen lot geloofd
Waarom geloven wij niet in ons lot
Want waar 't om t' ondergaan werd uitgevonden
En vereeuwigd met het zegel van God
Staan wij hier naakt onder het kleed der zonde
In dienst van deze vrouw en tot haar spot
Er is het vat der Danaieden
Er is de ton van Diogenes ook
En waar een vuur is zonder rook
En onkruid woekert dat wij niet meer wieden
Was eens een vrouw die als haar zakdoek rook
Het was een vrouw als alle vrouwen
Aan wie men zeggen kon ik heb u lief
Hier is een klaproos en een madelief
Laat mij uw handen zoenen en dan vouwen
En éénmaal denken nog ik ben naief
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Er is de dikgesneden mist van Londen
Er is 't geboende asfalt van Berlijn
Als ik haar daar had weergevonden
Dan zou 'k weer denken aan ons' eerste zonde
Dan zou 'k weer eerst gelukkig zijn
Het was een warme zomerdag geweest
We reden met de wagen door een feest
Van gezonken zon en gesloten bloemen
O God voor dit paar uren zonder geest
Zult Gij wel duizend uren ons verdoemen
Er is de schoonste vrouw der aarde
Aan wie ik zeggen zou hoe schoon zijt gij
Ik ben niet hij die op uw borsten bei
Zijn handen en zijn mond te koelen lei
En moeizam als een vrek zijn krachten spaarde
O neen o godverdomme neen
Ik ben de hond die uren aan een been
En uren onvermoeid zal kluiven
En die trots alle klachten en geween
De vos wil zijn en niet de groene druiven
Er zijn de kermistenten en Toulouse-Lautrec
En Jespers en Permeke en El Greco
En al de schilders en hun echo
Die al de hoeken vult van mijn vertrek
En al de vakken van mijn boekenrek
Dat is niet zij zij is niet waard
Wat ik daar opsom en verheerlijk
En toch en toch haar bijzijn mis ik deerlijk
En als zij daar zou zijn met lijf en aard
Dan zou ik roepen weg en ik was eerlijk
Er zijn Mozart en Bach en Cesar Frank
En 't kleine gild der grote componisten
Die ons ons lange leven wisten
Te bekoren ons leven lang en te betwisten
Aan onze zorgen een gedroomde drang
O drang van dromen en ellende
Tot wie tot wat tot wie ons wenden
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Bij al die kommer en bij dit geluk
Geluk en kommer und kein Ende
Tot haar of tot onszelf - wij of haar juk
Er waren eens de vele vrouwen
Die ik eenmaal heb liefgehad
Die ik met hart en ziel in houwe trouwe
Beleefd heb en bedacht heb als een schat
Niet als een schat van goud maar van wantrouwen
Die ik betracht heb als een doel
Maar als een doel van evenwijdig wezen
Tussen hartgevoel en gedachtenlezen
Tussen vleesdrang en hartgevoel
Aldoor maar niet te zijn en wel te wezen
Er zijn de dancing-girls en d'entraineuses
De barmen bookmakers en souteneurs
De wisselaars en schuimers van de beurs
En zijn er ook de Aymonskinderen en de geuzen
Er is toch ook madame et son chauffeur
Helaas of niet helaas zij is geen Brunehilde
Zij is de barmeid die prinses kon zijn
Of Catharina II of Perk's Mathilde
Ons rest alleen 't berusten in haar mijn en dijn
Wij die instee van haar steeds wonnen wat we wilden
Want zo is elke stad een zoö
Met al haar wilde dieren
Met al haar mensen en hun ziel van stro
En hunne hersens ondermijnd door mieren
En van formaat in duodecimo
Want dit is geen moraal a posteriori
Het is de laatste schijn van een getaande glorie
Een stad de vrouw dé vrouw en een leeuwin
Het is misschien een besluit a priori
Maar 't stelt bijna een einde aan 't begin
Want dit is wel het vat der Danaieden
Dit is de ton van Diogenes ook
En waar er vuur is zonder rook
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En onkruid woekert dat wij niet meer wieden
Was deze vrouw die als haar zakdoek rook
Het was een vrouw als alle vrouwen
Aan wie men zeggen kon ik heb u lief
Hier is een klaproos en een madelief
Laat mij uw handen zoenen en dan vouwen
En denken éénmaal nog ik ben naïef
Er is het kermisvolk er zijn de paladijnen
En Don Quichote Tijl Gargantua
En Hamlet Mijne Heren en Ophelia
Zult gij Ophelia in stille pijnen
Het leed niet lijden van de parallelle lijnen
Zult gij helaas driemaal helaas
Niet in die parallelle strook bezwijken
O neen o neen Ophelia wij zijn het aas
Wij zijn wij zijn Ophelia de lijken
Van vogels die voor u de pluimen moeten strijken
Er is de Lorelei er zijn de Rijnsirenen
Er is de eenzaamheid o schone eenzaamheid
Die meer dan de verlatenheid
Ons meer en meer op 't eiland St. Helene
Ten offer brengt aan d'offervaardigheid
Wij dragen niet ons offer langs de straten
Maar zij zij laat ons geen respijt
Wij zijn niet meer in staat om haar te haten
Niet meer in staat tot schone nijd
O eenzaamheid o schone eenzaamheid
Zo is die eenzaamheid mee van de zoö
En van haar wilde dieren
En van haar mensen met hun ziel van stro
En met hun hersens ondermijnd door mieren
En van formaat in duodecimo
Want preken wij een moraal a priori
Het wordt een schijn van een getaande glorie
De schijn der vrouw in 't klagen der leeuwin
Wellicht is 't een besluit a posteriori
Maar 't is zowaar het einde van 't begin
GASTON BURSSENS.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

1361

Kroniek
Grenzen van de literatuurstudie
‘De verhouding van de levende tot de gestabiliseerde, historisch geworden
letterkunde staat uitgedrukt in deze veldwinnende vijandschap: kunstenaar
en letterkundig criticus huiveren voor een ietwat wetenschappelijk
opgezette literatuurgeschiedenis, als voor de begraafplaats van het
letterkundig leven zelf.’
Prof. Dr. F. Baur, Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, I,
blz. X.
In deze tijd van ‘herziening der waarden’, - de hoeveelste, evenwel, sinds de eerste
wereldoorlog? - is het allicht goed, op zijn minst verhelderend, ook op
literairwetenschappelijk gebied enkele ideeën weer wat op te frissen, te epureren.
Hier ook dringt het ‘stof van vele wegen’ onzichtbaar door en het is dan wenselijk
af en toe, ik zou zelfs zeggen periodisch, beproefde literairesthetische opvattingen
van verschimmeling te vrijwaren en verjongde of nieuwere critische inzichten en
methoden te preciseren en, in sommige gevallen, practisch toe te passen.
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Zulks bedoelt, naar aanleiding van een of ander Nederlands of buitenlands
literairwetenschappelijk verschijnsel, een nieuw verschenen studie of essay, en dit
in de mate van het mogelijke, deze overzichtelijke kroniek.
Zoals ieder scheppend literair werk maar zelden in een ander werk is terug te vinden,
lyrisch, episch of dramatisch ingesteld is, of nog, zich dan eens als een
gepassionneerde kreet, dan weer als een bedachtzaam geconstrueerde symphonie in
woorden voordoet, zo is ook de literatuurstudie zelf een gevarieerd gebied, waarop
de literaire feiten, volgens gevarieerde beginselen en methoden, kunnen worden
benaderd en onderzocht.
Tussen de gewone literaire critiek en een ‘algemene’ literatuurgeschiedenis is er,
inderdaad, plaats voor een oneindig verscheiden critisch-wetenschappelijke
literatuurbeoefening.
Reeds de literaire critiek, waaraan velen zich eerder schoorvoetend, en terecht, wagen,
waarin sommigen slagen, anderen weer niet, is soms een doolhof, vol voetangels en
klemmen. Men beoefent ze aprioristisch of aposterioristisch (Verwey-Kloos), objectief
of subjectief (Vermeylen-Van Langendonck), individualistisch of marxistisch (Van
Deyssel-Gorter), academisch of creatief (Van Eyck-Coster), vitalistisch of dogmatisch
(Marsman-Van Duinkerken), iconoclastisch of pragmatisch (Du Perron-H. Roland
Holst), esthetisch of cultuurphilosophisch (Vestdijk-Ter Braak), peripatetisch of
existentialistisch (Gijsen-‘Centaur’). Een scala van standpunten en getuigenissen,
verworvenheden en strijdbaarheden, sympathieën en antipathieën, beïnvloed door
aanleg, opleiding, morele, geestelijke, politieke contingenties, tot zelfs persoonlijke
betrekkingen met mensen en dingen. En die van een criticus een individu maken als
een ander, even persoonlijk gedifferentieerd als de mens zelf gedifferentieerd is van
zijn buurman.
Literaire feiten, - een werk of een schrijver waarop plots of stilaan de aandacht
van de ‘letterminnaar’ wordt gevestigd, - kunnen, op het plan van de
literatuurbeoefening, nog anders dan literaircritisch worden nabijgekomen, ont-
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leed en beoordeeld. En zo komt men dan op het gebied van de min of meer
wetenschappelijk gefundeerde literatuurstudie terecht. Inderdaad, zoals zulks reeds
meestal met de literaire critiek het geval is, is ook hier, zelfs op strikt
objectief-wetenschappelijk terrein, een zekere, doorgaans een vrij grote tolerantie
geoorloofd, en verdedigbaar. Heeft men het, inderdaad, vooral sinds een tien- à
vijftiental jaren, op sommige van onze universiteiten zelfs niet over een bepaalde
impressionistische, niet zo zeer literaire critiek, maar literatuurbeoefening,
literatuurstudie, tot zelfs literatuurhistorie? En precies, als in de zg. realistische of
historische literaire exegese, gesteund op alleen maar de tekst van het werk(1)? Het
blijkt dat deze, trouwens gerechtvaardigde tendenz, net als die welke uitsluitend van
het betekenend woord van de tekst uitgaat(2), ingegeven werd als reactie tegen de
uitspattingen en het kortzichtig gepeuter van de historische methoden. Nochtans
geven zich sommigen, in die impressionistische richting, niet altijd juist rekenschap
welke lading de vlag dekt, wat echter niet belet dat, zoniet een preciese methode, de
idee, heel zeker het woord er is, en ook in sommige seminaries voor moderne talen
belangwekkende en, in die zin, vruchtbare pogingen worden gedaan. De
vooruitstrevende vleugel uit de school van Ermatinger, de vader van de Philosophie
der Literaturwissenschaft(3), heeft er op verre na niet het bijltje bij neergelegd. En
wellicht niet ten onrechte, gezien de soms dreigende sclerose van de historische
literatuurstudie.
Vast staat, in alle geval: er is, nu sinds een goede halve eeuw, een degelijke
wetenschappelijke literatuurstudie, hoe die ook, volgens de aard van de toegepaste
disciplines, kan verschillen van één universiteit tot een andere, van één onderzoeker
tot een ander.
En op dit wetenschappelijk-academisch gebied, treft men dan weer een haast bonte
mengeling aan van studies en verhandelingen, even verscheiden als in de literaire
critiek: het wetenschappelijk essay, zoals Verwey er geschreven heeft, o.m. over Het
sonnet en de sonnetten van Shakespeare, Ritme en metrum of H. Lsz. Spieghel, en
de vergelijkende academische dissertatie, zoals die bij ons typisch vertegen-
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woordigd is door de voorbeeldige studie van het Beatrijsthema in de wereldliteratuur,
La légende de la sacristine van Prof. René Guiette(4). Dit zijn twee extremen, en
daartussen in, weer eens het bontste spektakel: naast de gewone literairesthetische
analyse, de uitgebreidere literaire monographie over het oeuvre van een schrijver,
één van zijn werken of enkel maar één aspect uit dat oeuvre of dat werk; naast de
gewone vulgariserende synthese, de biographische studie; naast de stylistische, de
verstechnische studie; de overzichtelijke schets, gevolgd door een bloemlezing, en
de gespecialiseerde critische ontleding; het comparatistisch proefschrift en de
continuïteitsverhandeling; het nog steeds taai voortlevend type ‘Leven en Werken
van...’ naast de academische dissertatie ‘ter verkrijging van de graad van... met de
lange titel’. Wie enigszins met onze academische methoden, gebruiken en practijken
vertrouwd is, weet hoe verschillend men een onderwerp kan aanpakken en behandelen,
maar ook hoe moeilijk het is diverse typen van wetenschappelijke studies uit elkaar
te houden, voor elk type doelstelling en manier van behandeling klaar voor ogen te
zien, en daarin fatsoenlijk werk te leveren. Een romanschrijver richtte zich eens in
dezer voege tot een academicus: Maar hoe speel jij het klaar een dissertatie te maken?
Dat moet ontzettend moeilijker zijn dan een roman schrijven... Waarop de academicus:
En jij dan een roman? Daar kom ik nooit toe! Conclusie, - schoenmaker, hou je bij
je leest.
Blijft dan nog de literaire geschiedenis en historiographie. Ook hier weer de grootste
verscheidenheid van opvatting en behandeling, die van de gewone ‘historische schets’
of het ‘panorama littéraire’ tot de meest uitgebreide ‘nationale’ en zelfs ‘algemene’
literatuurgeschiedenis gaat. Vooral sinds de opkomst van het steeds meer en meer
toegespitst wetenschappelijk onderzoek heeft zich, op dit steeds ruimer wordend
doch eveneens boven alle mogelijke bijkomstigheden hoger uitstijgend gebied, de
strijd van en om de methoden vinnig doen gelden. Hoe ook impressionistisch of
dogmatisch, moreel of wijsgerig, sociaal-economisch of cultuur-philosophisch, of
ook maar gewoonweg historisch-beschrijvend ingesteld, tot nog toe blijkt de literaire
historio-
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graphie en, ruimer nog, de wijsgerige literatologie of philosophie van de literatuur
er steeds niet toe gekomen te zijn om een bepaalde en onaanvechtbare
wetenschappelijke doelstelling en methode op te dringen. En dit zal waarschijnlijk
ook nooit gebeuren, - het is niet te voorzien, dat uit de zo verschillende pogingen,
die in dit vak werden ondernomen, ooit aan een historiographisch of wijsgerig
eenheidstype zal worden vorm gegeven. Daarvoor biedt, gelukkig nog, zelfs de meest
exacte wetenschap al te diverse toegangswegen en behandelingsmethoden en kan
zich ook hier nog het ‘jeu des influences’ vrij, evenwel streng gecontroleerd en geleid,
manifesteren. Trouwens, wetenschap, ook de strikt historische, die met haar
feitenmateriaal niet af en toe rekening wenst te houden met de persoonlijke aanleg,
de scholing, de voorkeur, en waarom ook niet, bij gelegenheid, de voorliefde van de
onderzoeker, wordt al spoedig een stofferige bergplaats voor dorre en nutteloze
kennis, de wetenschap zelf en de menselijke geest onwaardig.
Er is nog een ander gevaar, en hier wou ik het hebben over de kloof, de afgrond
soms, die zich aan de ene kant tussen de levende literatuur en critiek, aan de andere
kant de wetenschappelijke behandeling van die levende literatuur vaak dreigt te
vormen, en ook vormt. Naar het woord van Prof. F. Baur in bovenstaand motto, die
‘veldwinnende vijandschap’ tussen de ‘levende’ en ‘gestabiliseerd, historisch
geworden’ letterkunde.
Het is geen geheim, dat de dichter of romanschrijver het doorgaans slechts met
lede ogen kan aanzien, dat zijn werk door een wetenschappelijk onderzoeker, of die
het wil zijn of probeert te zijn, onder de loupe wordt genomen. Het soort ivoren
toren-gevoel, zelfs van de moderne, meer gemeenschappelijk levende kunstenaar,
dat hem nog steeds, zo niet altijd als een uitzonderingswezen, dan toch als een
uitzonderlijk aangelegd en begaafd individu boven het ‘profanum vulgus’ uit, ook
der wetenschapslui, doet uitrijzen, is nog niet van de baan. Er is nog steeds een,
trouwens gewettigde fierheid, een soms ongewettigde hoogmoed van de scheppende
artist, die oorzaak is van een vaak verregaand gebrek aan vertrouwen ten overstaan
van alle literatuurstudie en
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vooral -geschiedenis. En, af en toe, terecht! De academicus is veelal voor de
scheppende artist ‘la bête noire’ en deze wordt dan zelfs, in sommige gevallen, alle
recht tot formulering ontzegd, als hij er ook maar even aan denkt zijn zg. objectieve
bevindingen definitief neer te schrijven. Indien de kloof tussen levende en
wetenschappelijk beoefende literatuur in het beste geval overbrugd wordt, toch blijft
niet zelden dat wederzijds wantrouwen en gemis aan welwillend begrijpen volledig
bestaan, een toestand die het totaalbeeld van om het even welk literair segment heel
zeker niet ten goede kan komen. De schrijver meent, dat de academische analyticus
er ten slotte toch niets precies van te weten komt, ‘hoe het hem eigenlijk zit’, de
academicus verdenkt dichter of romanschrijver van boerenbedrog, al is dit ook vaak
‘schoon bedrog’. Aldus de ingenomen posities.
Is aan die aangeklaagde en, voor een gezonde literaire evolutie, verderfelijke
toestand te ontkomen en hoe? M.i. wel, maar dan door een wederzijdse inspanning,
die én van de scheppende kunstenaar én van de wetenschappelijke onderzoeker een
eerlijk gebaar tot inniger toenadering vergt.
In een opstel, Poëzie en Wetenschap(5), poogde ik reeds een lans te breken voor een
dichter naar elkaar toehalen van deze schijnbaar elkaar uitsluitende gebieden en wees
ik op de dwingende noodzakelijkheid, - dit in het voordeel van de poëzie zelf, - om
deze steeds meer en meer in een analytisch-wetenschappelijk onderzoek én onderwijs
te integreren. Dichtkunst, schreef ik in substantie, is ten slotte geen wetenschap, maar
naast taalkunst ook nog taalkunde, zodat, waar die tot expressie is gekomen, de
wetenschap met al de middelen, die tot haar beschikking staan, moet kunnen ingrijpen,
op zijn minst constateren en concluderen. Het kan er bij mij maar steeds niet in, dat
de technisch-esthetische gevolgtrekkingen, waartoe men op die manier zou komen,
de poëzie in het algemeen en het dichten, d.i. het maken van poëzie in het bijzonder
zouden schaden, wat, het spreekt vanzelf, af en toe een ‘geniale worp’ niet uitsluit.
Gezelle heeft zich zonder dat alles doen gelden, al wist hij toch ook wat hij aan de
kennis, de wetenschap van de poëzie kon hebben. Hij heeft er meermalen practisch
voor getuigd.
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In deze richting schijnt me dan ook de oplossing te liggen, die zou moeten leiden
tot, zo niet het overbruggen van de kloof tussen levende en wetenschappelijk
beoefende literatuur, dan toch tot een naar elkaar toehalen van literaire kunst en
literatuurstudie, ook -historie. In alle geval, zou het moeten uit zijn met die
‘veldwinnende vijandschap’, waarvan boven sprake, en dat ‘huiveren’ ten overstaan
van om het even welke wetenschappelijke literatuurbeoefening, als voor de
‘begraafplaats’ zelf van de levende literaire schoonheid.
De tijd is uit, nu we heel wat beter dan voorheen zijn ingelicht over wat de scheppende
kunstenaar, maar ook de estheticus en historiograaph van de kunst bedoelen, om die
‘vijandschap’ nog verder veld te laten winnen. Er moet een ernstige poging worden
gedaan, vooral in milieus waar kunstenaar en academicus met elkaar makkelijker
contact hebben, om die animositeit en dat onbegrip op te heffen. Er moet een
verzoeningsterrein worden gezocht, waarop literator, estheticus en literatuurhistoricus
elkaar leren kennen en vooral elkaars anders opgezet werk leren begrijpen en
waarderen. Een verzoening van levende literatuur en academisme? Daar kunnen
beide betrokken partijen slechts goed bij varen. De literatuur doordat zij, op zijn
minst technisch-formeel, van het academisme wel een of ander zal te leren hebben,
het academisme doordat het, in nauwer, begrijpend contact met de bezielende kracht
van de levende kunst, gevrijwaard zal worden voor verstarring, haarkloverij, gestelsel,
om niet te zeggen wetenschappelijke verkalking, wat erger is, overbodigheid. Ik voor
mij, zie geen heil voor de literatuur, waar die disciplines niet geneigd zijn elkaars
ingesteldheid, plichten, maar ook rechten te eerbiedigen. Laten scheppend
woordkunstenaar, criticus en historicus van de literatuur verdraagzaam tegenover
elkaar staan, zo vaak mogelijk, - en dààr komt het op aan, - bij elkaar in de leer gaan,
en elkaar ook wel eens in het haar zitten! Dat hoort er bij, - waar een korst moet
worden gebroken dient zulks te gebeuren, waar onbegrip of bedrog moet worden
aangeklaagd, dient zulks eerlijk aan de kaak te worden gesteld. Maar steeds
verzoenend, tolerant! En vermits we dan toch weer een

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

1368
periode van hernieuwde verzoeningspogingen doormaken, zo zal dit wellicht ook
op dit, boven de tijdelijke, materiële dingen liggend gebied, mogelijk blijken te zijn.
Dit zou dan ook een vorm van verjongd, progressief humanisme kunnen worden,
waardoor sommige arbeidsvelden van de literatuurstudie, deze ‘begraafplaats’ soms
van het levend woord, zouden kunnen worden gerooid, opgeharkt, en opnieuw
bevrucht.
M. RUTTEN.

Eindnoten:
(1) V. Bohet, La formation des élites, Dialogues de pédants, Cahiers de la Centrale, vol. X, Centrale
du P.E.S. de Belgique, 1934, blzn. 190-198.
(2) S. Etienne, Défense de la Philologie, Liège, Faculté de Philosophie et Lettres, 1933. - 2e uitg.,
Bruxelles, Ed. Lumière, 1947.
(3) E. Ermatinger, Philosophie der Literaturwissenschaft, Berlin, Junker-Dünnhaupt, 1930.
(4) Prof. Dr. R. Guiette, La légende de la sacristine, Etude de littérature comparée, Paris, H.
Champion, 1927.
(5) De Faun, I, nr 16, 20 Aug. 1945, blz. 181.
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Zoek den mensch
Inedit
Het is niet de gewoonte dat een auteur zelf zorgt voor de publicatie van zekere zijner
schrifturen, die in den loop der jaren nooit in druk verschenen, zooals daar zijn
opdrachten, gelegenheidsgedichten, enz. Gewoonlijk verschijnen soortgelijke
producten posthuum en worden dan ingeleid en gecommenteerd door een vriend van
den aflijvige, door een eruditus of door een ander letterlievend iemand die niet genoeg
in zijn koker heeft om den drukker wat persoonlijks ter hand te stellen. In Frankrijk
bestaat zelfs een uitgave, die zeer gekend is trouwens, heetende ‘Les OEuvres libres’,
ne publiant que l'inédit.
Goethe hield er in deze kwestie een andere opinie op na. Die liet tijdens zijn lange
leven tot het minste rijmpje toe, dat hij in een boek of album van een of ander
‘Gnädiges Fräulein’ had geschreven, in druk verschijnen. Ik begin dit zeer te
apprecieeren en heb me derhalve voorgenomen over te gaan tot de publicatie mijner
oude, onuitgegeven geschriften. Reeds komen er enkele ‘Opdrachten’ en andere
totnogtoe ongebundelde gedichten en vertaalde verzen voor in den herdruk mijner
vroegere bundeltjes, die kortelings in den handel zullen komen onder de titels ‘Eerste
Gedichten’ (De Nederlandsche Boekhandel) en ‘Nieuwe Gedichten’ (Manteau).
Doch hier wil ik er nog enkele laten volgen, die ik uit het oog had verloren. Eerst
een korte inscriptie voor een boek, aan een lieve jonge dame, vriendin van mijn
besten vriend, op haar verjaardag aangeboden (1936):
Al wat gij doet
is maar een teeken -
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Het wezen moet
de naamschelp breken Al wat wij wenschen
is maar een waan De kern der menschen
trekt ons aan.

In exemplaren van ‘Yoshiwara’ schreef ik volgende versjes:
Een Geisha is een lichte meid,
maar 'k reken haar lichtzinnigheid
haar liefst niet aan, daar mij haar lied
gelukkig maakt, schoon vol verdriet.

(17-1-1946)
Licht van leden,
licht van zeden
is de Geisha
maar het wijsje
van haar lied
treft ons door
zijn groot verdriet.

(11-3-1946)
Niet op hooge bergen
die hun sneeuwkruin bergen
in wimpels van wolken
maar op een tapijtje
als een Geisha
naakt van mensch tot mensch
bin ich ganz dir nah.

(niet gedateerd).
In een exemplaar van ‘Orfeus gaat voorbij’:
Orfeus is een mythisch held,
maar 't geen 't verhaal van hem vertelt
blijft leven door de eeuwen heen:
Euridike laat hem alleen.

Voor Gaston Burssens in een exemplaar van ‘Refreinen’:
Oude vriend van Van Ostaeyen,
in dit land van papegaaien,
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zeveraars en zwarte kraaien,
waar slechts onkruid valt te maaien,
laat ik liefst den boel maar draaien
lijk hij draaien moge of waaien
(dit kan aangelengd worden)

(16-2-1946)
Marnix Gijsen, bij zijn eerste weerkomst na de bevrijding, heb ik op een rijm
vergast, dat hem wel scheen te bevallen:
Listige Odusseus, nog geheeten Goris,
gij keert naar 't land waar alles danig goor is,
waar, na vijf jaar toekomstig zeer historisch,
nu meer dan ooit alles achterste voor is.
Uwe Penelope, de poëzie,
zat vier jaar lang geducht onder de knie
van bloed- en bodemhysterie
of van Kyrillos' hoogdravend genie.
Zij wilden, deze onbehouwen apen
met bruut lijf die lieve bruid beslapen,
zoo onbeschaamd als zwaarbeschonken papen
of zooals wolven onder vacht van schapen.
Maar zij weerstond den vrijers allemaal,
en groet nu weder haar gemaal.
Het lijkt verdomd goed op het oud verhaal.
Ach! rijmen is een ongeneesbre kwaal.

Terwijl ik, omstreeks denzelfden tijd, een kleine aanmoedigingsode schreef voor
Gerard Walschap, luidende als volgt:
Neen, geen genade, Gerard Walschap!
Een vrije geest duldt geen vasalschap,
hij schudt de kluisters van zijn been
en wil geen schijters om zich heen.
Schrijf, vliege 't stof in de geburen,
blijf voort den rug der rotzooi schuren,
drijf hun den angel in den balg,
stijf op uw stuk, stug in uw walg.
Zij zullen, als voorheen, probeeren
uw blank gezicht vol blink te smeren,
maar noem, al smijt men u met stront,
een kop een kop, een kont een kont.
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En tot slot een refrein voor een zeer gastvrije dame, die tevens een bekende romancière
is:

Ballade van den afwezigen gast
voor Jeanne Van Schaik
Die dit refrein schrijft gaat wel eens op reis
naar Bommerskonten of naar Amsterdam,
doch overal voelt hij zich nergens thuis,
maar immer als een luisje op een kam.
Dat is een ziekte die niet kan genezen:
hij groet en glimlacht met veel vriendelijkheid,
maar wat hij doen moge om present te wezen,
steeds schittert hij door zijn afwezigheid.
Hij is een man die kaal is vóór zijn jaren,
't is moeilijk om te zeggen hoe dit kwam maar is zijn haar vroegtijdig heengevaren,
in 't harte laait hem steeds een jeud'ge vlam;
al is 't den dichtren heilig 't haar te sparen,
nooit heeft de muze hem heur bed ontzeid.
Maar schittert hij ook bij gebrek van haren,
hij schittert meest door zijn afwezigheid.
Een gulle gastvrouw liet hem eens logeeren;
drie dagen aan een stuk ging hij op zwier,
om Amsterdamsche nachtmuziek te leeren
en ochtendhymnen rond een uur of vier;
zij dacht wellicht: dat is zoo zijn manier:
elk mensch heeft toch zijn eigenaardigheid;
laat hem maar schitterend in zijn plezier,
hij schittert meest door zijn afwezigheid.
Decorte, vluchtge prins, licht als de winden,
men ziet u nooit wanneer men u moet vinden,
daar ge altijd elders zijt dan waar ge zijt;
tenzij in de armen van de welbeminde,
steeds schittert gij door uw afwezigheid.
B.D.
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Schoonheid en menselijkheid
Het ergert zekeren, wanneer ze in studiën, welke bloemlezingen meestal voorafgaan,
in te scheutigen getale allerlei biografische kleinigheden te lezen krijgen, betreffende
veelal nog jonge auteurs, over wier werk zij nog bezig zijn zich een oordeel te vormen,
tenzij ze afwachtten dat de tijd en anderen dat voor hen zullen doen. ‘Wat kan het
mij donderen,’ roepen ze kregel uit, ‘of die dichter zich alle dagen scheert, spuitwater
boven bier verkiest en met zijn voeten boven dek slaapt? Dat zijn allemaal
extra-literaire zaken, die een lelijk gedicht nog nooit schoon hebben gemaakt. Het
werk moet voor zichzelf spreken, en men moet de stem van dat werk niet willen
overschreeuwen of onduidelijk maken, door allerhande zijdelingse praat!’ - Goed.
Maar het is wel opmerkenswaard, hoe precies diezelfden gebrand zijn op allerlei
zeer bijkomstige wetenswaardigheden, gevestigde grootheden betreffende: van de
kousen van Vondel, tot de kroeg van Verlaine. En ik heb ze ook nog nooit de
inleidingen van Shaw bij diens toneelstukken, noch Weremeus Buning's genesis van
‘Maria Lecina’, overbodig of storend horen vinden, hoe twijfelloos ook het werk van
deze auteurs ‘voor zichzelf spreekt’. Consekwenterwijs zouden ze ook tegen de
leerplannen van M. en H.O. moeten wezen, die, ter zake van letterkunde, nog altijd
een ruime plaats aan de biografie laten; trouwens, stellen zijzelf of hun vrienden die
programs niets vast? Ik moet dan wel besluiten, dat ook zij zelve, diep in henzelve,
niet helemaal overtuigd zijn van de gegrondheid hunner hooghartige afwijzing van
het menselijke, al te menselijke detail in de fraaie zaken der kunst. En terecht. Want
wàt maakt eigenlijk de waarde van het zogezegde artistieke gewrocht uit? Antwoorden
ze me: ‘de menselijkheid er van’, dan hèb ik ze natuurlijk dadelijk. Dan raad ik ze:
welaan, scheidt het leven en het werk van een schrijver niet, en jullie zullen nog eens
zoveel menselijkheid te genieten krijgen. Maar de lieden in geding, zullen
waarschijnlijk antwoorden: ‘de waarde van het kunstgewrocht ligt in zijn objectieve
schoonheid’. Maar wat is diè wel? Ik twijfel er ernstig aan of wij, mensen, zelfs in
de wetenschap (o, coëfficiënt van Planck!), ‘objectiviteit’ kunnen kennen; of die
zelfs bestaat, anders dan als één dier ‘Ideeën’ van Platoon de Verrukkelijke. Ik geloof
in elk geval dat, ook ter zake van de Schoonheid, een zeer grote rol door de gewoonte
wordt gespeeld. Want laten we eens met een zachte huivering veronderstellen, dat
we lam en blind waren geboren; dat we dus, gedurende een verloop van dertig jaren
bijvoorbeeld, nooit een mens hadden gezien, noch ons, door onze tastzin, over onze
eigen habitus of die onzer medemensen, enige voorstelling hadden kunnen vormen.
Welnu, moesten we dan plotsklaps ziende worden, en ondanks de intellectuele
voorbereiding die we toch al uit gesprekken mochten hebben opgevangen - ik geloof
dat we, als bij de aanblik van een monster, een kreet van afschuw en schrik zouden
slaken,
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ook voor het schoonste exemplaar van mens dat men ons zou laten zien. Men moet
van kindsbeen af mensen hebben gezien, en gewend geraakt zijn aan de
onvermijdelijkheden van zijn anatomie, om, van lieverlee, iets ‘schoons’ te kunnen
bekennen aan een neus (orgaan om lucht en reuken op te snuiven en snot af te geven)
of aan een mond (lichaamsdeel dienende om te ademen, te eten, te roken, te drinken,
te praten, te zingen, te zoenen, te gapen, te spugen, en Joost mag weten waartoe
nog!). Die zegt gewoonte, zegt hij niet menselijkheid, en vervallen we daardoor, van
de hoogten der esthetica, toch weer niet, onvermijdbaar, bij de tandenstokers, de
wintervoeten en alle andere extra-literaire tics?

Dr. J'ecris and Mr. Buyer
De complete auteur heeft een dubbele persoonlijkheid. Na - qua schrijver - volbrachte
taak, keert hij zijn lessenaar om en revideert zijn schepping, van het standpunt des
kopers en het zitvlak des lezers.

Het kringetje van narkissos
Diogenes (tot zwaarmoedig kunstenaar): Mijn vriend, je verlangt mijn raad, maar ik
kan je die alleen schenken in ruil voor een bekentenis. Alle werken, ook die der
kunst, zijn vruchten, geboren uit een echt. In dat huwelijk wordt de ene partij gevormd
door de kunstenaar; maar wie maakt de andere helft uit? Is dat in jouw geval soms
de kunst-zèlf niet? Geef jij je in gedachte niet voortdurend en uitsluitend met het
kringetje der Dichterschap af? Onderhoud je geen mystiek gescharrel met de Critiek?
Kortom, beslaap je jezelf in jouws gelijken niet?
Zwaarmoedig, bleek, afgenijdast artiest (buigt zwijgend het hoofd).
Diogenes: Alsdan is mijn vaderlijke raad: kies de lezer tot bruid en een lang en
gelukkig leven zal jullie beschoren wezen. Immers, alleen zulkdanige gemeenschap
is gezond. Het andere staat met solipsisme, uranisme, ja, zelfs met incest gelijk. In
elk geval is het een ontsporing, naar de impotentie en onvruchtbaarheid toe.
J.D.

Critiek met z'n drieën voor de micro
De studie welke Jan Schepens aan het poëtische werk van Johan Daisne wijdde en
die zoojuist in de reeks Hedendaagsche Dichters bij de N.V. Standaard-Boekhandel
van de pers gekomen is, stelt den recensent voor een delicate taak. Een soortgelijk
werk zou aanleiding kunnen geven tot vrij uitvoerige beschouwingen in verband met
het wezen van de poëzie, doch uit mijn persoonlijk standpunt bekeken in de eerste
plaats met het wezen der litteraire critiek, die ons - helaas - té ver buiten het kader
van deze gezellige uitzending zouden voeren. In elk geval wil ik héél even de aandacht
vestigen op
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drie door mij gekende soorten van letterkundige critiek, om aldus na te gaan in welke
categorie de monografie van Jan Schepens thuishoort.
Eerst en vooral is daar de beoordeeling van de eeuwige criticasters, die vóór een
paar weken in een Fransch weekblad werden vergeleken bij sommige oude vrijsters,
die zelf nooit een kind zullen hebben en daarom ook niets dan de kinderen hunner
vriendinnen kunnen velen. Van deze mentaliteit is er bij Jan Schepens geen sprake,
integendeel, met den nadruk op dit laatste woord.
Dan is er de streng objectieve critiek, die zich onder geen enkel voorwendsel door
eenig vooroordeel van de wijs laat brengen, vriend noch vijand kent, de waarde van
een kunstwerk, los van alle subjectieve factoren, op een balans of met een
densiteitsmeter zoekt af te wegen en met nauwgezette wetenschappelijkheid het
publiek wil voorlichten. Ik geloof, - en hier bedoel ik niets verkeerds mee -, dat het
bedoelde boek evenmin in deze soort literatuurbeschouwing thuishoort en zou het
liever onderbrengen bij wat men desgevallend ‘de critiek uit liefde’ kan heeten. Men
draagt een auteur en zijn werk een bijzondere sympathie, vriendschap misschien toe.
Verre van mij te beweren, dat men zijn feilen niet ziet, men streept ze zelfs ten
gepasten tijde aan, doch ze blijken niet bij machte om in uw oogen de kwaliteiten
van het besproken oeuvre te doen verbleeken. Een bekentenis: als ik me zelf soms
aan het moeilijke genre van de critiek waag is het insgelijks onder dezen impuls en
ik zou dus de laatste zijn om m'n vriend Jan Schepens deze werkwijze ten kwade te
duiden bij het concipieeren van dit grondig doorwerkte, flink gemotiveerde en net
op zijn tijd verschenen essay, gewijd aan zijn vriend Dr. Herman Thiery, aleas Johan
Daisne.
Toch vrees ik, dat in dit geval deze methode zich misschien tegen het voorwerp
van de critische beschouwingen, - in casu Johan Daisne - zal keeren. Ik verklaar me
nader: Daisne is een omstreden figuur, vooral sedert de publicatie van zijn
magisch-realistischen roman ‘De Trap van Steen en Wolken’. Hij telt enkele oprechte
bewonderaars, - waartoe ik me zelf reken -, doch er is een grooter aantal verguizers
nog die, het koste wat wil, zijn oeuvre in de oogen van het lezend publiek willen
discrediteeren. Er was er zelfs één, nietwaar, vriend Daisne, die hem in bezettingstijd
in een concentratiekamp wilde doen stoppen, omdat hij een decadent individualist
zou zijn.
Voor deze schaar van afbrekers, - waaronder menigeen uit a-literaire aandriften
handelt -, zal het boekje een steen des aanstoots zijn, daar men inderdaad soms àl té
sterk voelt, dat het een bewonderende vriend is, die over zijn vriend, voorwerp dier
groote waardeering, schrijft...
Doch ook de onbevooroordeelde lezers, - de buitenstaander in zekeren zin -, stelt
zich onwillekeurig enkele allicht niet onmiddellijk beantwoordbare vragen: brengt
het boek van Jan Schepens ons
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dichter bij het ongemeen gecompliceerde wezen van den sentimenteelen fantast, den
magischen realist Johan Daisne, heeft het verder b.vb. wel eenig belang in een studie
over een nog levend dichter den invloed van zekere atavistische factoren te ontleden?
Ik meen, dat op die tweede vraag het antwoord negatief moet luiden. En dan een nog
delicater opwerping: overschat Jan Schepens, als gevolg van zijn groote sympathie
voor den behandelden schrijver, de waarde van Daisne als dichter niet, maakt hij dan
hier en daar ook eenig onmisbaar voorbehoud? (Let wel, waarde vrienden, ik werp
de vraag slechts op voor wat ze waard is en knoop er noch negatieve noch positieve
beschouwingen aan vast!) Ik ken namelijk heel wat lui, die er niet in slagen Daisne's
poëzie te waardeeren, - omdat ze zich misschien de moeite niet geven er geheel toe
door te dringen, wie weet? -, terwijl anderen er mee dwepen... Ik behoor tot geen
van beide partijen, daar ik Daisne in de eerste plaats als prozaschrijver waardeer,
ook al voelt hij zich meer dichter, geloof ik...
Na lezing van het werk van Jan Schepens heb ik mij bovendien volgende vraag
gesteld: ben ik nader tot Daisne's dichterschap gekomen, meer zelfs: heeft de
scherpzinnige essayist, die in het boek aan het woord is, mij er toe bekeerd door zijn
boeiende studie, mij, die zonder vooroordeel tegenover Daisne en zijn werk sta? Ik
vrees hierop in alle onbevangenheid des harten ‘neen’ te moeten antwoorden, terwijl
ik echter tevens toegeef, dat Schepens' lange opstel een merkwaardig voorbeeld mag
geheeten worden van grondige, ernstige, ja, grootendeels wetenschappelijk
verantwoorde critiek, zoekt hij hier en daar dan ook wel eens ‘midi à quatorze
heures’... Tot daar voorloopig mijn opinie. Het woord is aan den beschuldigde, Jan
Schepens.
H.L.

Antwoord van Schepens
Dat ge mijn werk niet tot de commérage-critiek rekent, stemt me dankbaar. Dat het
niet tot de tweede soort, van de streng objectieve (dus: perfecte), behoort, vind ik
niet zo erg; want dergelijke werken werden nog in geen enkele taal der wereld
geschreven. Critiek uit liefde. Accoord, als u er ook het vice versa bijneemt: liefde
tot de critiek. U noemt critiek een moeilijk genre. Ik kaats den bal terug en neem
graag mijn hoed af voor wat u reeds in een nog moeilijker genre, den roman,
aandurfde.
Juist omdat Daisne een omstreden figuur is en anderen (u niet, Lampo, dit hebt
ge met uw stuk in Arsenaal bewezen) zich gewoonlijk met een paar dooddoeners
vergenoegen, heb ik de studie van zijn werk aangepakt. De drijfveer, die me doet
schrijven, is niet mijn vriendschap voor een auteur, maar een vast plan, dat mijn
leven tezelfdertijd gelukkig en ongelukkig maakt. U schuift me niets verdachts in
mijn criticusschoenen. Daarom ben ik het niet eens met hen, die beweren, dat ik voor
Daisne malscher zou zijn geweest dan voor Mussche. Het leeftijdsverschil mag men
niet uit het oog
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verliezen. Ik heb over Daisne méér geschreven dan over de anderen van onze
generatie, enkel en alleen omdat er over hem nu eenmaal méér te zeggen valt. En
dan het feit in één zelfde beweging te staan! Of ik de waarde van Daisne als dichter
overschat? Neen, maar ik wilde hem ook niet als dusdanig onderschatten. Jammer,
dat de omstandigheden me verplicht hebben, mijn werk over Daisne in tweeën te
splitsen. Daardoor is het nu een tweeling geworden, met dien verstande dat baby nr.
1 reeds te Antwerpen het licht zag, terwijl baby nr. 2 te Brussel nog altijd in statu
nascendi verkeert.
Wat zekere atavistische factoren betreft, als u ze nù niet interessant vindt, waarom
dan bijv. later wèl... bij een ander exegeet? Soms vraagt de criticus zich af: Waarom
over levende auteurs geschreven? Alleen de dooden zijn niet ‘kwetsbaar’ meer, enkel
verdedigbaar. Er is iets boeiends en sportiefs in het feit, dat men den litterairen stier
of os bij de horens pakt, en de levenden als het ware te lijf gaat.
En dan kan men zich ook soms afvragen: waarom er zoovéél over geschreven? Ik
antwoord: men kiest, evenmin als zijn geboortegrond, zijn onderwerpen niet. En dan,
door eigen tijdgenooten te doorgronden, belicht men én zijn tijd, en zijn
medemenschen én zichzelf ten slotte. Ik heb u niet willen bekeeren, u noch om 't
even wie, tot het geloof in Daisne's dichterschap; ik wou niet u (want ge zijt een
ingewijde) doch anderen dichter brengen tot het fenomeen, het probleem Daisne.
Gij noemt mij een beschuldigde. Ik ben onschuldig, mijnheer de rechter, en, wat
méér is, ik meen dat ik rechtvaardig ben geweest. Het woord is aan nr. drie, die
feitelijk nr. één zou moeten zijn: de ware schuldige, en, au fond, de meest onschuldige
van ons drieën, niet?
Jan Schepens.

Antwoord van Daisne
Ik dank je, beste vriend Jan Schepens, bizonder voor dat laatste. Over het andere,
over je werk, heb ik al mijn mening, of beter mijn gevoelen gezegd, en wel in een
gedicht waarvan de eerste regels luidden:
Mijn vriend, die uit mijn handen
de ziel gelezen hebt,
al 't warms waarnaar ze brandden,
al 't zwaars waar zij uit schept,
en die dat hebt beschreven
en anderen verteld,
en mij daarmee mijn streven
vergold met gouden geld...

Ik zou daarmee ook vandaag kunnen volstaan, en er verder maar liever het zwijgen
toedoen, in dit voor mij uiteraard vrij gênante samengepraat. Maar men moet zijn
publiek geven wat het toekomt, en ziehier dan, in microproza, wat ik met die
versregels bedoeld heb. Een spreuk beweert dat de liefde blind zou maken, maar
spreu-
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ken zijn ondeugende knipnetten; ik geloof integendeel dat liefde, en alleen liefde,
zelfs een blinde helderziend kan maken. En poëzie is misschien een der wanhopigste
liefdespogingen van de mens. Lampo nu heeft over diverse categorieën van critiek
gesproken - en zeer weinig over de poëzie zelve. Ik zal voor één enkele keer zijn
slechte voorbeeld volgen, en even de soorten critiek opnoemen, welke ik meen te
onderscheiden. Ten eerste is er de kleine en de grote critiek, en de kleine, dat zijn de
stukjes in krant of schrift, informatorische bladvullingen van zóveel regels, waarmee
een recensent zóveel cent verdient of een gratis exemplaar van de uitgever lospeutert
- de zgz. ‘hoekjes’ voor haastige lezers op de trem of bij de koffie, welke lezers dan,
in gezelschap, hun ponteneur kunnen verdedigen en ook eens meepraten over een
dichter, waarvan ze nooit meer dan één aangehaalde strofe hebben gelezen. Daar
staat tegenover de ‘grote’ critiek, dat is het werk van een zeldzaam iemand, die soms
jaren van zijn tijd, met de mogelijkheid om die aan winstgevender bezigheid of aan
zgz. scheppend werk te bestedigen, opoffert, en, zoals jij, Jan, zich tot zelfvergetens
toe in het volledige werk van een ander verdiept, ten einde ons, die inderdaad niet
alles zelf kunnen lezen, ditkeer wézenlijk voor te lichten. Verder zou ik de critiek
nog kunnen indelen in positieve en negatieve, wat overeenkomt met twee duidelijke
karakters onder de mensen. Het negatieve, chagrijnige karakter, qui boude toujours
son plaisir, met name door in het immers nooit volmaakte geheel van wat door de
mens kan worden verwezenlijkt, met een ziekelijke voorkeur precies altijd aan de
zwakke kant te gaan rafelen. Die negativisten hanteren niet een louterend zwaard,
zoals ze dat bescheiden van zichzelf zeggen, maar le pavé de l'ours, of het moest la
queue du renard wezen. De pen van de positieve criticus, daarentegen, is inderdaad
een veder, nog warm van het leven, en bezield met de wijsheid, die voor één mogelijke
parel ook de gehele oesterschelp wil aanvaarden, en die in elk geval nooit het kind
met het badwater weggooit. Door die positieve mens wordt de helderziende liefde
verwezenlijkt, waarover ik het zopas had, terwijl, comme par hasard, de orde der
negatieve critici altijd saamvalt met het geslacht van kortademige broodschrijvers.
Laat ik het hier dan mogen verklappen, beste Jan, voor Lampo en anderen, dat we
vroeger, zelfs toen jij al het plan had opgevat om een boekje over mij te schrijven,
nog volstrekt niet aan intieme vriendschap toe waren, maar dat die vriendschap
vanzelf is geboren, in de vele, lange avonden, die jij, in volmaakte eenzaamheid, met
mijn werk hebt willen doorbrengen. Een schrijver moet vast altijd aan zichzelf blijven
twijfelen, evenzozeer als hij zich moet hoeden voor de dwaasheden of de bevallige
doodsteken van de critiek. Maar dat ik, alleen door mijn werk, een intelligente
vriendschap als de jouwe rijker ben geworden, stelt mij gerust in het ene als in het
andere; en daarvoor, Jan, voor die sprankel zuiver geluk, nogmaals dank.
J.D.
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Ook Amerika zoekt den mensch
In al hun gedragingen en oordeelen houden de Amerikanen allereerst rekening met
den mensch. De wet, vooral de letter van de wet, heeft hier veel minder belang dan
in Europa. Men moet zich niet naar de wet gedragen wanneer de wet onredelijk is,
wat wil zeggen wanneer men weet dat de meerderheid de wet toch zal overtreden.
Zoo werd de prohibitiewet afgeschaft omdat niemand ze naleven wilde en omdat
vele menschen die zoo niet onthouders waren, gingen drinken omdat een onredelijke
wet dit verbood. Ook in hun rechtspraak zijn de rechters humaan en toegevend.
Onlangs werd een man aangehouden voor een verkeersovertreding. Toen hij
ondervraagd werd antwoordde hij met een gepast en geestig rijmpje. De rechter liet
hem vrij uitgaan. Telkens iemand beroep doet op dat vage en onbepaalde gevoel van
solidariteit die alle levenden bindt, krijgt hij gehoor. Zoo heeft men laatstmaal het
feit beleefd dat in New-York bij 4.000 gezinnen geen melk werd afgeleverd omdat
een werkman door een melkerij was doorgezonden. Die werkman, de chauffeur van
een melktruck, had 39 jaren gewerkt voor een firma van Brooklyn, totdat zijn patroon
hem ontsloeg omdat de dokter van de firma den man ongeschikt oordeelde om nog
een truck te voeren. De man ging twee private dokters raadplegen die verklaarden
dat hij in uitstekenden toestand was. Het syndikaat kwam tusschenbeide ten zijne
gunste zonder succes. Toen nam de oude heer de zaak zelf in handen. Hij kocht een
bord en schilderde er een tekst op: ‘Ik ben ontslagen na 39 jaar trouwen dienst. Ik
kan werken en ik moet werken voor mijn kost. Wie volgt mijn voorbeeld?’ Met dat
bord op den rug wendelde hij op en neer voor de zaak. Toen in den morgen zijn
ex-collega's naar hun werk kwamen, weigerden zij de piket-lijn van dezen eenen
man te kruisen. Al wie in dit land eenigszins sympathiseert met de werklieden, weigert
lokalen en winkels te bezoeken waarvoor de stakers op de typisch angelsaksische
wijze manifesteeren door wat men noemt te ‘pikkelen’, dat is heen en weer te
wandelen met borden die hun aanklachten en eischen bevatten. Het heele personeel
gehoorzaamde deze ongeschreven wet en zoo waren 4.000 gezinnen van melk beroofd
omdat één oud man oordeelde dat hij niet rechtvaardig behandeld was.
De firma nam hem terug in dienst en men stelde een arbiter aan om de zaak te
oordeelen. Dit kleine incident toont aan dat in alle dingen de mensch de maat is en
niet één of ander abstract begrip dat de Romeinen of dat Napoleon en zijn juristen
hebben uitgevonden.
M. GIJ.

Eieren, critici en kippen
- Hang je lier in de wilgen, man! zei de criticus, die nooit anders dan krantenartikels
in mekaar geflanst had, tot den romancier. Neem nooit geen pen meer ter hand, want
je hebt niet het
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geringste talent. Er is voorheen nimmer een slechter boek geschreven dan het jouwe.
- Bewijs dat jij het beter kunt, beet de auteur hem toe. Schrijf zelf eerst een roman,
desnoods even slecht als de mijne. En spreek dan.
Maar de criticus glimlachte zelfgenoegzaam want hij had van vóór het begin der
discussie reeds een antwoord klaar.
- Loop rond, schrijver, zei hij. Moet men zelf een kip zijn om zonder aarzeling te
oordeelen of een ei versch of bedorven is?
- Allemachtig, nee, gelukkig niet, meende de romancier. Maar wanneer je over
kippen en eieren kletst, doe je me onweerstanbaar aan een kippenhok denken. En
dan voel ik me genoopt jullie, critici, als de felle hanen uit de litteraire wereld te
beschouwen. Jullie maken ook het meeste herrie en lawaai en matigen je een toon
aan, waaruit de argelooze buitenstaander zou afleiden, dat de hele litteratuur op jullie
afgaat. Ofschoon de haan, ondanks zijn hoge parvenustem, voor niets bij het leggen
van de eieren betrokken is. En wanneer hij zich er in een erotische bevlieging
inderdaad mee bemoeit - vergeef me, de Vlaamsche critici zijn natuurlijk veel
fatsoenlijker dan de romanciers en de hanen - wordt het ei meteen volstrekt
onbruikbaar...
H.L.

Aphorismen
Met een droomer.
Aan illusies beleefde hij meer vreugde dan de werkelijkheid hem weer ontnemen
kon.

Met een dilettant.
Hij maakte wind voor het orgel en vergat bij de hemelsche muziek, wie de toetsen
bewoog.

Met een eigenzinnige.
Hij wist het al vóór ge het hem gezegd hadt, - daarna niet meer.
Een groep kinderen en geen gulle lach?
Hun opvoeder is in de buurt.
Wat is waarheid?
Hetgeen men zijn tegenstanders het liefst voor de voeten werpt.
More brains, minder brani.
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Men loopt slechts met zijn geluk te koop, wanneer men het nog niet gevonden heeft.
De diepzinnigste wijsheidsspreuken zijn zoo eenvoudig, dat iedereen ze kent of
verbaasd is ze niet zelf gevonden te hebben.
Julien De Valckenaere.
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Academie Royale de Belgique: prijsvragen.
Wie zou meenen dat de lectuur van een jaarboek van de Académie Royale de Belgique
(Oostenrijksche stichting van 1769) doodend moet zijn, vergist zich, zoo niet
schromelijk, dan toch eenigermate. In zoo 'n boek vindt men ook heel wat grappigs
dat u belet zelfmoord te plegen uit verveling. Ik zie voor mijn oogen die heeren die
deel uitmaken van de klasse der Letteren van de stokoude keizerlijke instelling. Het
zijn de heeren Cumont (niet averechts spellen, a.u.b.), Cuvelier, A. Roersch, Paul
Peeters, Henri Gregoire, Armand Delattre, Michel Huisman, Edouard de Moreau,
enz. Iedereen erkent bij het lezen van deze onbekende namen, dat de Belgische
letteren in deze klasse voortreffelijk vertegenwoordigd zijn. Ja, alleszins voortreffelijk.
Genoemde klasse heeft ook prijsvragen uitgeschreven. De onderwerpen van deze
prijsvragen zijn ontzettend belangwekkend. Wie er op antwoordt en den prijs wint
zal zeker de letterkundige geschiedenis een onschatbaren dienst hebben bewezen.
Zoo wordt gevraagd ‘een bijdrage tot de geschiedenis van het diplomatische (sic)
korps in de Nederlanden geaccrediteerd tijdens de 18e eeuw.’ De Nederlandsche
tekst is taalkundig niet correct. Doch de Fransche (corps diplomatique accrédité aux
Pays-Bas pendant le 18e siècle) is al even incorrect. Maar de tweede vraag is
palpitanter: men vraagt een monographie over een groote stad in Babylonië met
bijzondere inachtneming van een belangrijk tijdperk. (Fransche tekst taalkundig
navenant). Literair is het zeker verder van het allerkomiekste belang te weten: welke
principiën in acht zijn te nemen voor een critische uitgave der Scoliën bij de Thebaïde
van Stace. (Lactantius Placidus). Deze Stace heet in het Nederlandsch Statius. De
Academie weet het niet. Maar de klasse der Letteren heeft méér vragen gesteld,
waarvan het belang, litterair gesproken, de spuigaten uitloopt. Zoo vraagt zij - want
zóó staat het er - ‘een uiteenzetting van de nieuwste wijsgeerige theorien (sic) over
de functies van den Staat; vervolgens een studie over de juridische inrichting van
een groote kloosterorde die stichters bezeten heeft in België; ten slotte, een
geschiedenis (sic) van de katoennijverheid in België van 1800 tot heden. Prijs voor
iedere vraag 4200 fr.
Laten we nog twee prijsvragen memoreeren, al wordt het antwoord pas op 31 October
1947 ingewacht. Een betreft een geschiedenis van de paedagogische literatuur in het
aloude (sic) Egypte. De tweede luidt als volgt: Men vraagt een sociologische studie
(en voor zooveel de steller het noodig acht, een philologische en historische studie)
over het gebruik van het “tutoyeeren” en het “voussoyeeren” of van evenwaardige
uitdrukkingswijzen in een bepaald land of taaldomein.’ Hierbij vergeleken is de Kon.
Vlamsche Academie een jonge frissche instelling.
T.V.B.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

1382

Andalusische coplas.
Anoniem is bij Charlot, te Parijs, een vertaling verschenen van 333 Spaansche Coplas,
ontstaan uit de Andalusische folklore, als bloemen van alle kleuren in een wild
natuurterrein. Spaansche coplas vertaalde ten onzent Hendrik de Vries, enkele jaren
geleden, en hij deed dit op meesterlijke wijze. Maar misschien iets kunstrijker, minder
volks, dan de oorspronkelijke tekst. De 333 coplas die bij Charlot van de pers zijn
gekomen zijn volkscher nog dan die welke Hendrik de Vries zoo kunstzinnig heeft
vertaald. Bij gebreke aan een Spaanschen, volgen hier enkele van genoemde 333
volkscoplas, naar den Franschen tekst:

I
De sterren in den hemel
zijn in getal drie honderd drie en dertig.
Voeg er de sterren van je oogen bij,
dan kom je tot drie honderd drie en veertig.

II
Het kleine is kwaadaardig, zegt men,
en het kleine is het beste.
Indien je lichaam, kleine, klein is
dan kan ik het bergen in mijn hart.

III
De schoone oogen van mijn vriendin
zijn van mijn kwalen de spiegel:
onmeetlijk als mijn vermoeidheid
en als mijn ellende donker.

IV
Twee putjes van de pokken
zijn geprent in je kin en je wang:
in het eene bloeit een roze
in het andre een groote roode anjer.

V
Om een uur kraait de haan
de nachtegaal zingt als het twee uur is,
als 't drie is de tortelduif,
gansch den nacht je minnaar.

VI
Helder 't water, helder, helder 't water
dat men opvangt als het regent.
Zeg mij, brunette, helder en helder
of je mij mint, of je me wilt.
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VII
Zonder te weten noch hoe, noch waar
noch wanneer, noch zelfs waarom,
heeft een vrouw tot juweel genomen
helaas, mijn vijf zinnen te gelijk.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 1

1383

VIII
Drank van bloed, van bloed!
Drank van bloed, ik min haar
Want de drank van bloed
smaakt naar ijzer en naar zout.

IX
Indien de liefde de helling is die stijgt
en vergeten de helling die daalt,
ik wil gaan naar wat stijgt,
zelfs al zweette ik bloed.

X
Houd van u meer dan van eten en drinken,
meer dan van mijn vader en mijn moeder,
en, indien 't niet een kennelijke zonde was
meer dan van de virgen del Camel.

XI
Meer zoenen wil ik van u
dan blâren heeft de amandelboom,
dan fleschjes heeft de apothecaris,
en oud papier de notaris.

XII
Zou willen zijn een klein zwart katje
om over je venster te sluipen:
een zoen zou ik jou geven
een slag van m'n klauw je moeder.

XIII
Ik zou willen zijn het graf
waar men je eens bij zal leggen
opdat ik er zeker zou van zijn
dat je in de eeuwigheid in mijn armen zal rusten.

XIV
Om een zoen dien ik je heb gegeven
heeft jouw moeder een heelen dag geweend.
Kom, geef er mij twee honderd, mijn schoone,
we zullen zien of mijn moeder zal weenen...

XV
De Paus te Rome zou me zeggen
laas! dat ik je niet meer beminnen moet,
hem zou ik antwoorden: Heilige Vader,
sla mij maar dadelijk in den ban.
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Zelfs indien ze voor je deur zou opstellen
de gansche koninklijke artillerie
en verder nog je vader generaal;
met jou zal ik trouwen.
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XVII
Kom, ween niet, mijn anjer,
ween niet en heb geen verdriet,
want kom ik terug als officier
jij wordt mijn officierin!

XVIII
Over de Andalusische wegen
vluchten mijn zuchten met snelle wiek
houd ze onderwegen niet tegen
want zij zoeken haar die ik bemin.

XIX
Leven Cadix en San Lucas!
leven de Puerto et Jerez!
en leve wie hier op aard
voor een vrouw torst zijn smart.

XX
Bij onze Lieve Vrouw der Angsten
bij de beschermvrouw van Grenada,
Gij zult uw woord niet terugeischen,
ik hou het onder mijn navaja.

XXI
Ga dan maar, dwaze met je glimlachjes.
In stede van een hoofd heb je maar
vier windmolens die keeren
naar 't Noord, 't Zuid, 't West en 't Oost.

XXII
Gij zijt een en gij zijt vier,
gij zijt twaalf en gij zijt veertig,
gij zijt de kathedrale kerk,
door eenieder dagelijks bezocht.

XXIII
Den dag waarop ge zult trouwen
luister en ge zult hooren
dat het orgel in den dans zegt
‘- Ga, het zal u berouwen’.

XXIV
Ik ben de gedroogde bron,
ik ben het woud zonder boomen,
ik ben de gewonde zonder kwetsuren,
ik ben de dood zonder dolk.
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God is de beste der vrienden;
de beste der bloedverwanten: een gouden carolus;
drinken is de beste der wetenschappen;
de beste rede: zwijgen.
T.V.B.
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De schrijver en zijn verantwoordelijkheid.
Was soll nicht alles meine Sache sein!!!
Max Stirner.
In tijden van politieke hoogspanning is de conjunctuur gunstig voor dezen die de
letterkundigen met bijzondere taken willen belasten, zelfs wanneer zij hiervoor niet
speciaal in de wieg werden gelegd.
Aldus verlangt Jean Paul Sartre, in ‘Les Temps Modernes’, van den schrijver dat
hij zoo innig mogelijk zijn tijd omhelze; tijd tegenover denwelke hij verantwoordelijk
is en aarzelt hij niet te verklaren: ‘Ik acht Flaubert en Goncourt verantwoordelijk
voor de repressie die op de Commune volgde, daar zij geen enkele regel geschreven
hebben om deze te beletten...’
Intusschen mangelt het in het huidige Frankrijk niet aan schrijvers die in de
politieke moerlemeie hun man staan. Dit met meer of minder geluk: zooals belicht
wordt door het lot dat aan de jongste politieke interventie van André Malraux
beschoren werd. Bij de debatten in de Constituante over de nieuwe Verklaring van
de Rechten van den Mensch, gaf de auteur van ‘La Condition Humaine’ voor de
bepaling van de ‘Vrijheid’ deze formule ‘ten beste’: ‘La Liberté existe pour et par
ceux qui l'ont conquise...’. Hij kreeg hierbij het verwijt van enggeestigheid te hooren:
dit dan nog van wege een... beroepspolitieker, den heer Herriot!

Litteratuur met bijbedoelingen.
Onder de bezetting wist de Duitsche Propaganda-Staffel een Brusselsche
uitgeversfirma te bewegen (deze werd dan ook nà de bevrijding onder sekwester
gesteld), een Fransche vertaling van John Steinbecks Grapes of Wrath op de
boekenmarkt te brengen.
Het politieke opzet was duidelijk: door de verspreiding van dezen ontegensprekelijk
meesterlijken roman, waarin van bepaalde sociale toestanden in de Vereenigde Staten
een weinig geflatteerd beeld wordt opgehangen - al stelt de Europeesche lezer niet
zonder eenige verbazing vast, dat deze dutsen van werkloozen dan toch nog altijd in
hun Fordje doorheen het vasteland bollen - moest het Amerikaansche prestige
geschaad worden.
Amper twee jaar zijn sindsdien voorbijgetogen!...
Thans publiceert het weekblad Les Lettres Françaices den roman Les Raisins de
la Colère in haar kolommen.
Of bij dit orgaan, dat in de clandestiniteit gesmeed als wapen van het geheele
litteraire Fransche Verzet, maar thans geëvolueerd tot haast uitsluitende spreekbuis
der communistisch georiënteerde litteratoren, alleen de artistieke bezorgdheid
aanwezig was het Fransche publiek vertrouwd te maken met ‘le chef-d'oeuvre du
roman américain’, kan betwijfeld worden.
Vermoedelijk wenscht het ook een veeg uit de politieke pan te
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geven aan de heeren van over den Atlantischen Oceaan... die in de jongste maanden
in veeleer koele verhouding zijn komen te staan tot de kameraden van over de
Beresina.

Question prealable et saugrenue
Op het Carnavalbal, dat ik als negenjarige knaap bijwoonde, volgde ik met een
gemengd gevoel van bewondering, sympathie en bezorgdheid een Pierrot en Pierrette,
die slechts aandacht hadden voor elkander. Mijn bewondering gold hun fraai kostuum,
mijn sympathie hun hoffelijke, voorkomende en innig-vriendelijke manieren, mijn
bezorgdheid: de vraag of de wederzijdsche teederheid die zij manifesteerden, binnen
of buiten de echtelijke verhoudingen gelokaliseerd was. Hoe opgelucht, ja waarachtig
gelukkig werd ik dan ook, toen, bij het démasqué, bleek, dat inderdaad jonggehuwden
dit ideale koppel vormden!
Veel jaren nadien vergaderden wekelijks ten huize van H.H. een groepje Brugsche
vrienden die zich voor moderne kunst, schoone letteren en architektuur interesseerden.
Op zekeren avond las één van ons het fragment ‘La regarder dormir’ uit Proust's ‘La
Prisonnière’ voor, fragment dat Van Severen in zijn ‘Ter Waarheid’ had overgedrukt.
Aan een Hollander die toevallig in onzen kring aanwezig was, werd de vraag gesteld
wat hij dacht over deze meesterlijke bladzijden, waarin het substielste sensualisme
harmonisch overgaat in het verhevenste Platonicisme. Onze gast antwoordde:
‘Vooraleer u mijn artistiek oordeel te kennen te geven, wensch ik te vernemen of de
schrijver, of zijn held die in den ikvorm spreekt, al of niet gehuwd is met de jonge
vrouw die hij naakt ziet sluimeren op een bed...’
Nadat de Hollander vertrokken was hebben wij ons allen - de meesten onder ons
waren n.b. rechtzinnige katholieken! - niet weinig vroolijk gemaakt over deze zoo
typische ‘question préalable’. In werkelijkheid was deze volwassen puritein bij het
infantiel criterium gebleven dat mij op het carnavalbal zoo fel had geobsedeerd.
En hoe vaak blijkt zulks niet het geval in een kritiek die de plak zwaait aan beide
zijden van den Moerdijk! Zou de eerwaarde pater jezuïet die in ‘De Linie’ zich zoo
ergerde over bepaalde passussen in Aafjes' Voetreis naar Rome zijn verbolgen oordeel
niet milder gestemd hebben, had hij de verzekering gekregen, dat de gezellin van
den dichter (of diens held, die in den ikvorm spreekt), ook de wettige gade van den
pelgrim was!...

Muzikaal taboe
Het onderlinge leentjebuur spelen der kunsten heeft vaak een vruchtbare
wisselwerking beteekend. Het boek der boeken, het zoo eminente litteraire werk van
de Bijbel, was door de eeuwen heen, een goudmijn voor muzikale en plastische
kunstenaars. Een ander voorbeeld van gelukkige themaoverdracht begon met een
schilderij van Boucher die Mallarmé inspireerde voor zijn ‘Après-midi d'un
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Faune’, poëem dat, op zijn beurt, Debussy's schoonste orchestrale compositie in het
leven zou roepen. De omgekeerde sequentie, nl. dat een muziekstuk nadien een
litteraire of plastische verbeelding krijgt, komt niet zoo vaak voor en schijnt de
orthodoxe muzikale estheten ook minder welkom. Zoo heeft men het een braven
sentimenteelen dichter euvel geduid dat hij naderhand enkele onschuldige versregels
rijmde op een beroemd klavierstuk van Chopin; alhoewel men het, mutatis mutandis,
nooit zoo erg vond dat gedichten van Verlaine of Karel van de Woestijne op het kruis
der notenbalken werden geradbraakt.
Thans gaat een storm van verontwaardiging op omdat Walt Disney, in zijn jongste
teekenfilm Fantasia, het aandurfde Beethoven's Pastorale Symfonie in kleurige, maar
ietwat onernstige, zoo niet ondeugende moving pictures om te zetten. Onder al de
Muzen heeft de klassieke Polhymnia het strengst haar sakraal fatsoen weten te
vrijwaren. Ook verwordt de dweepzieke vereering die haar ingewijden haar toedragen
soms tot een melomanische kwezelarij, die al even potsierlijk aandoet als de kwezelarij
tout court. Deze maniakken begeven zich naar de concertauditoria met ingetogen
plechstatigheid, alsof Apollo Musagetes en de Heilige Caecilia van Trompe, in hoogst
eigen persoon vóór hun dweepzieke oogen zouden gaan verschijnen!... Helaas, Menno
ter Braak is er niet meer om een Démasqué der Muziek te schrijven!
R.B.

Zoek de mens
Het wezenlijke zoeken naar de mens is dat niet het streven naar de harmonie tussen
ontstijging aan de alledaagsheid en onderdompeling in de werkelijkheid? De mens
zoeken in zijn dierlijkheid als zijn verhevenheid, zijn laagheid als zijn grootheid.
Er was zeker voor ieder een tijd, dat hij dwepen kon met alles wat goed en waar
en schoon, menselijk en geheimzinnig was. Misschien ligt die tijd nog niet zo heel
ver achter ieder van ons. En mogelijk doen wij het nog, onwetens en onwillens,
wetens en willens, wie weet?
Zoeken wij daarom wellicht juist en bovenal de mens bij het lezen van een boek?
Want de ervaring mag er dan al zijn, de ruwe en de zachte. Maar bij het geestelijk
contact met menig geschreven woord wordt alles ànders. Omdat wij het zo willen,
wie zegt het ons? Of omdat het geschreven staat langs de hemelen dat wij niet zouden
ten onder gaan in het laagste, noch ontmenselijken in het ijle hoogste. Het
noodzakelijk behouden van het evenwicht tussen de vastgelegde uitersten.
Hoe is het anders mogelijk dat hij, die zich de vorige avond aan de puurheid van
een Rilke als het ware vastgezogen heeft, de volgende avond in een nachtbar met
onbenulligen zit te fuiven en dat dan nog plezierig vindt ook?
Ja, het is mogelijk, zou Rilke zelf antwoorden.
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Poezie en ratten.
Ik heb zojuist een vers voltooid en in de blauwe rook van een sigaret zit ik nog even
na te peinzen over de wendingen en woordkeus in een gedicht, waaraan wij zelf part
noch deel schijnen te hebben, maar ons door welke onzichtbaarheid ingefluisterd
worden.
Er gaat een schok door mij als de deur ietwat ruw opengestoten wordt. Het is de
man met al de nodige attributen van zijn beroep en hij zegt: ‘Het is om de darmen
te kuisen’. Daarmede bedoelt hij niet de zijne of de mijne, maar de loden darmen die
het bier uit de koude kelders naar het warme lokaal voeren.
Ja, dan laten we de poëzie maar even in de steek en vergezellen de man, die hier
voor de eerste maal komt, naar de kelder. We wijzen hem de rattenval en zeggen dat
hij op zijn vingers moet letten. Want die rat heeft al een paar malen in het linnen
gegrasduind en broekjes en schortjes van mijn dochtertje met al te scherpe tanden
bewerkt. O ja, hij kent die beestjes en meteen geeft hij mij het recept dat een volledig
succes verzekert in zake het verdelgen van de lieve knaagdieren.
Dank, beste man, ik regel alles volgens uw goedbedoelde aanwijzingen en hoop
u een volgende maal het schitterende resultaat van mijn bevindingen mee te delen.
En dan begin ik weer de keldertrappen te tellen (het zijn er dertien) en kom weer
boven met het zeer verheugende besef dat voor vandaag geen enkele Muze het meer
zal wagen het puntje van haar aanbiddelijk snuitje te vertonen.
Eugenie Boeye.

Uithangborden worden overschilderd
K.J. heeft in onderhavig tijschrift onlangs gewezen op den eigenaardigen kringloop,
dien zekere litteraire tijdschriften in Nederland hebben doorgemaakt: hoe, b.v. ‘De
Gids’ na een revolutionnair debuut, met de jaren, ging verstarren en vermolmen om
dan, bij de eeuwwisseling, een verjongingskuur te beleven.
Er zou een leerzaam parallel te trekken zijn met gelijkaardige verschijnselen in
de Republiek der Fransche Letteren. Hierbij zou men de degelijke, plechtstatige en
academische Revue des Deux Mondes kunnen assimileeren aan De Gids; de
symbolistische Mercure de France aan De Nieuwe Gids; het humanitaire Europe
aan de humanistische Stem en de Nouvelle Revue Française van den ex-calvinist
André Gide aan het Forum van den schrijver van ‘Afscheid aan Domineesland’...
Zeker: ‘Comparaison n'est pas raison’! En ik weet, dat ik de te vergelijken waarden
geen gering geweld moet aandoen opdat ze in de equatie zouden kunnen opgenomen
worden. Maar niettemin...
De oorlog heeft intusschen aan het schaakbord waarop deze litteraire pionnen
opgesteld stonden een felle schudding toegediend. De
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Mercure de France is een natuurlijken dood gestorven en dit overlijden heeft niet
meer sensatie verwekt dan het verdwijnen van ‘De Nieuwe Gids’. De ‘Nouvelle
Revue Française’, die onder de directie van den ‘Europeaan’ Drieu la Rochelle zich
een verfoeilijke handlangster van de nazistische ideologie betoonde, kende een
smadelijk einde, terwijl de ‘Revue des Deux Mondes’, het bestendig officieel orgaan
der wisselende politieke régimes, en zoodus ook spreekbuis van het Pétainisme,
eveneens voldoende gecompromiteerd was om op te doeken.
Wie zou verwacht hebben, dat een radicale kentering in den politieken toestand ook
splinternieuwe letterkundige organen in het leven zou roepen, komt in zekere mate
bedrogen uit. Er is weliswaar als nieuweling het existentialistische Temps Modernes.
Maar daarnaast lijkt het wel of sommige litteraire cenakels te werk gaan als de
hôtelier, die zijn ‘Hôtel du Commerce’ eenvoudig omdoopt in ‘Majestic Palace’,
maar dezelfde gerechten blijft opdienen als voordien. Alleen enkele nieuwe serveurs
zijn in dienst genomen. Zoo rijmt Nef niet zonder reden op N.R.F. en de jongste der
groote tijdschriften: La Revue des Hommes et des Mondes beperkt zich niet eens tot
dit ‘rijmen’, maar bootst zoowel in typographie, hoedanigheid van papier, tot in de
vermelding der landen - van Argentië af tot Venezuela - waar ze te koop is, de ‘van
ouds befaamde’ ‘Revue des Deux Mondes’ na. Of ook de traditionneele geest bewaard
bleef, hoeven wij ons niet af te vragen; want wij begroeten met den verschuldigden
eerbied, in de Inhoudstafel van het eerste nummer (Juli 1946): twee ‘ambassadeurs
de France’, één ‘membre de l'Académie Française’, één ‘membre de l'Académie
Goncourt’, één membre de l'Institut’ en één bâtonnier de l'Ordre des Avocats’...
R.B.

Au premier rang
Een zekere Pierre Lorson schrijft naar aanleiding van het boek van Ariel: ‘Rééduquer
les Allemands’, dat de Duitschers dit zelf moeten doen, wat vanzelf spreekt. ‘Il suffit
de lui en donner les moyens en favorisant les personnalités et surtout les institutions
qui en sont capables. Les églises sont au premier rang de ces institutions. Elles sont
déjà à l'oeuvre. Le meilleur travail de rééducation qui se fait en Allemagne, ce sont
elles qui le réalisent’.
Ofwel hebben ze dat voor en tijdens den oorlog gedaan en zijn ze dus machteloos
gebleken. Ofwel hebben ze het dan verwaarloosd en voelen ze er dus niet veel voor.
Hebben ze het verwaarloosd, dan hebben ze het niet als een essentieelen plicht
beschouwd en als het dat niet is, ligt het buiten hun taak. Hun rijk is niet van deze
wereld.
G.W.
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De liereman en de auteursrechten
Daar de inspecteurs van de Openbare Bibliotheken nog altijd geen auto mogen
koopen, zelfs moesten ze er een kunnen betalen, wat bij geen enkele het geval is,
begaf ik me, zooals in de romans van Mevrouw Courthmans, naar het dorp B...,
gelegen op een boogscheut van zeven kilometer van K..., tot waar een mostaardleurder
me in zijn nieuwe Ford goedjonstig had meegenomen.
Ik volgde de grillige zandbaan onder de statige beukenboomen en had een blik
van bewondering over voor het rosse loof van de eiken, die om eens te veranderen,
als in de romans van Conscience nog altijd als noorder boschgoden hun trotsche
kruin hemelwaarts reiken.
Eensklaps hoorde ik van tusschen de struiken een lied opklinken. De melodie
scheen nogal hortend haar weg te vinden maar ten slotte herkende ik enkele zinsneden
uit ‘Ah, si vous m'aviez compris’. Schroomvallig sprong ik over de droge gracht en
wat ontwaarde ik?
Op den achtergrond de torens van een schoon adellijk slot, zooals er zich zooveel
in het Houtland verheffen. Op een kleineren boogscheut van mij af zat in een laar
een orgelman op het mos, de handen voor de oogen, in diep gepeins verzonken. Naast
hem stond zijn orgeltje en aan dat orgeltje draaide een aapje, dat een paar oude
kleedingstukken had gekregen uit het arsenaal van Manneken Pis. Ik had medelijden
met het verdoken verdriet van mijn medemensch en met het triestige amuzement van
het aapje, dat - men kon het van zijn weemoedige trekken lezen, - speelde uit
verveling. Want de beukenootjes deugen niet dit jaar Toen het muzikantje me zag,
staakte het zijn beschaafde bezigheid, de man liet zijn handen zakken en knikte me
een welkom toe.
Het volgende gesprek mocht zich ontspinnen:
- Hebben ze u buitengesmeten, liereman?
- Ik heb twee okkernoten gekregen voor drie liedjes.
- Dat is uw fortuin nog voor vandaag niet?
- Op staanden voet ware ik rijk, meneer, moest de wet op de auteursrechten er niet
zijn.
- Welke wet, vriend? Ik ben ook soms auteur.
- Die, welke voorschrijft, dat elk boek, elk muziekstuk vijftig jaar na den dood
van den maker in het publiek domein valt. Ik ben een nakomeling van Lope de Vega,
den man, die 2000 tooneelstukken heeft geschreven.
- Spanjaard, dus?
- Ja en neen. Een broer van Lope was mijn overoveroverovergrootvader en mijn
overoveroverovergrootmoeder was een Vlaamsch boerinnetje van Sint Joris bij
Nieuwpoort. Tijdens het beleg van deze stad is gebeurd wat nog dikwijls zal gebeuren.
- Ik begrijp. Er zijn er nog in die streek met nachtelijk donker haar, donker vel en
zwarte aalbesoogen. Gij zijt de eenige afstammeling?
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- Toch één er van, maar nu heet ik van de Veegaete.
- Geen twijfel mogelijk. Van de Vega-te. In vereenvoudigde spelling ligt het
lidmaatschappelijk verband voor de hand.
- Schande, meneer, die wet. Zie, daar staat een kasteel. Het behoort waarschijnlijk
sedert driehonderd jaar aan dezelfde familie. Waarom werd het niet vijftig jaar na
den dood van den bouwer als ‘publiek domein’ beschouwd?
- Die wet bestond toen nog niet.
- Maar als de huidige heer zal gestorven zijn, zal het slot vijftig jaar later naar de
algemeenheid overgaan?
- Wie weet. Maar uw argument mag er in elk geval zijn. Ik ken er trouwens een
ander. Nog hooren spreken over Shakespeare?
- Ik draai zijn ouverture van ‘Coriolanus’, meneer.
- Welnu, ik beweer, dat men veel meer over zijn leven zou weten moest die fameuze
auteurswet niet bestaan. Laat van morgen af uitvaardigen, dat de afstammelingen
van den grooten William recht hebben op de opbrengst van zijn stukken en de
stamboomen zullen uit den grond verrijzen, noch dichter dan hier de heesters. Wat
een rush naar de literatuur en wat een intensifieering van de zucht naar
Shakespeare-kennis.
- En als de artisten geen nakomelingen hebben, dat men de opbrengst aan de armen
uitdeelt of aan den dierentuin, meneer. Wat moet er bij voorbeeld van dit aapje
geworden als ik mijn hoofd kom neer te leggen?
- Ge moogt het naar mij brengen. Maar ik denk aan iets anders. Gij betaalt toch
ook niet voor de liedjes op uw orgel?
- Neen, maar als ik er moest voor betalen, dan zou ik moderne stukken op mijn
repertorium nemen, want betalen zou betalen zijn. Ik zou de moderne componisten,
die niet gespeeld worden, aldus een kans geven.
- En dan zouden de uitgevers van goedkoope reeksen en de schouwburgen niet
altijd met oude stukken voor den dag komen, waarvoor ze nu niets moeten betalen.
Maar we kunnen er nog lang over praten, vriend. Eet uw aapje chocolade?
- Wij beiden, meneer. Ge moogt uw stuk gerust in drie breken. Ik ben voor de
gelijkheid.
Het aapje sneukelde lief, de liereman wreef zijn knevel van voor zijn mondhoeken,
we waren weer gelukkig.
Onder de beuken dacht ik er voor de zooveelste maal aan, dat nieuwe
wereldordening wordt gedaan vooral door de menschen, die niets te zeggen hebben.
Door het mulle zand wadend, vervloekte ik den pijl, die door den boog geschoten
werd, ginds, achter de herfstelijke boomen, nog vier kilometer ver.
K.J.
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