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Paars voor Fernand Toussaint
Ik was zeventien toen ik voor het eerst Fernand Toussaint ontmoette. Dat is nu ruim
een halve eeuw geleden. En al die tijd zijn wij onafgebroken, rustig of twistig, ons
eigen getrouw, bij elkaar gebleven, in broederschap. 't Verbond, waarin het leven
ons gaandeweg geklonken had, is er een geweest met bonte schakels. Ik zie, nu ik
de oogen sluit om dieper ons verleden te peilen, in 't verst een snoer van groene
ringen, een soort van dauw, en dan een bloei van vuur, een slag en weerslag van
metalen glanzen, daarna een los gerank, een spel van lenigheid, en aan het plotse
eind, zoo dicht bij mij dat ik het aan mijn handen voel en 't zich vermengt met mijn
adem, een broosheid die breken gaat, een zucht die uitsterft, alreeds geen druk van
vingeren meer, alreeds geen woord meer, toch nog geen stilte...
Hoe ik me ook beheerschen wil, hoe ik me ook tot een klaar inzicht dwing en 't
precieze woord nastreef, ik kan niet schrijven over dat verleden en dezen dooden
vriend, dan met voorzichtige trekjes, in een ruimte van tweeschijn, kleurvervloeiingen
en dubbele geluiden.
Voor mijzelf getuigen - elders dan in de wegens haar doodstille open-monden zoo
benauwende spelonk van het geweten, - heb ik altijd uit onmacht of uit angst van
mij afgeweerd. Maar spreken over een tot lijk gestilden kameraad,
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is dat ook niet (en onder zooveel vervaarlijker oog!) van zichzelf getuigen?
Mijn God! het hoopje vormlooze asch, waarover ik aandachtig nijg, smeult daar
nog eenig vuur, en durf ik het u te vragen, mijn God? En is dat dan al te zaam de
wereld van belofte, die ik in mijn jeugd zoo glanzend en zoo eindeloos waande?
Fernand Toussaint was vier jaar ouder dan ik, een heel verschil als men er zeventien
is. Hij had de rhetorika op het Brusselsch Atheneum zoo juist verlaten. Hij was al
beambte bij het Ministerie van Justitie. De omstandigheden van onze kennismaking
zijn mij ontgaan. Het zal wel een ‘litteraire’ aangelegenheid geweest zijn. Ik schreef
versjes op school. Nederlandsche en Fransche. Archaïstische, naar het model van
Villon, Ronsard, of de Vlaamsche minstreelen. Maar Fernand was al een phase verder:
hij maakte sonnetten. Gauw hebben wij van Karel van de Woestijne gehoord. Die
zat in Gent. Wij vonden van hem in een tijdschrift bijdragen, die bleken zeer naar
onzen smaak te zijn. En 't jaar daarop ontmoetten wij Willem Gijssels, die uit
Dendermonde kwam. Ook een dichter. We werden spoedig gedrieën dikke vrienden.
Er was te dien tijde te Brussel een kunstgenootschap. De Distel heette deze
letterlievende club, en zij was in het hartje der stad gevestigd, op de Brouckèreplaats.
Alle Brusselsche Vlamingen van aanzien kwamen daar bijeen, den Zaterdagavond.
Wij werden er als benjamins toegelaten en droegen er onze gedichtjes voor, die dan
door de geleerde heeren duchtig werden besproken. Wij kwamen aldus in
zoogenaamde litteraire betrekking staan met Emmanuel Hiel, Nestor de Tière,
Reimond Stijns, en vele anderen. Het was een nare tijd en een hopeloos milieu voor
ons. Met één woord: het was niet onze tijd. Die moest nog aanbreken.
Het was langs Fernand Toussaint om dat we betere wegen vonden. Op het
Ministerie was hij onder de administratieve obediëntie werkzaam van twee
uitzonderlijke personaliteiten, twee schrijvers ook, Victor de la Montagne en Prosper
van Langendonck. De la Montagne was een fijnzinnige poeët, een soort van
Parnassien. Er is van hem op Fernand's vorming een merkbare invloed uitgegaan.
Hij was boven-
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dien een onderlegd amateur van oude schilderijen. Hij bezat een uitgelezen
verzameling en hij liet haar gaarne bewonderen. Hij zette ons tegen het raam vóór
het licht, en stelde gothische doeken op een ezeltje, één voor één, en we moesten er
lang in stilte vóór zitten. Het waren momenten van diepe ingetogenheid. En we
leerden aandacht hebben, en zwijgen.
Maar het meest van al hielden we van Prosper van Langendonck. Een hooge, stille
gestalte, een droomend hoofd met varende blikken, zwevende gebaren met aan het
eind een mooi-uitstervend getril van lange, haast doorzichtige vingeren. Deze man
was geladen met een innerlijke gloed, die nooit uitbrak, die zich steeds in hem aan
zichzelf vernieuwde, en dien wij aanvoelden, langs oncontroleerbare uitstralingen,
en in weerwil van zijn uiterst bekoorlijk aanschijn, als het somber mysterie van zijn
wezen. Een aarzelende glimlach bleef hangen in zijn baard, doch zelden beroerde
hij de strakheid van zijn oogen, die op wijde gevaarten bleven gevest.
Doorslaand is op velen onder ons de invloed van Prosper van Langendonck
geweest. En niet het minst op Fernand Toussaint.
Het was van Langendonck die ons bij August Vermeylen meetroonde en zoo
werden wij opgenomen in de beweging van Van Nu En Straks.
Naar ik beraam zal het in 1897 zijn geweest.
Fernand was toen een zeer innemende jongeling, flink opgeschoten, gracieus van
voorkomen, iets grooter dan ik. Hij wijdde groote zorg aan zijn toilet. Hij droeg in
den beginne een zijig snorretje, nadien kwam daar een sikje bij, dat hij later tot een
puntbaard liet groeien. Zijn fraaie haardos lag in bevallige lokken, met een
romantischen zweem, die in die jaren naar de mode was. Zijne evenwichtige handen,
die minder nerveus, zelfs een beetje poezelig waren, smukte hij gaarne op met een
gouden ring.
Maar het meest eigenaardige aan hem was zijn blos. Die bracht over zijn heele
aangezicht een gevoelige rozigheid die
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tot om zijn oogen bloeide en aan zijn blauwen blik tegelijk beminlijkheid en scherpte
gaf.
Behalve dat die blos bij hem van nature uit ingeschapen was, gold hij ook om zijn
schuchter karakter aan te kondigen.
Die schuchterheid, wanneer men haar nader wil beschouwen, kan bijdragen tot
het inzicht van zijn levensgedragingen en zijn litterairen arbeid. Nu hij plots uit den
koers der menschen is gegaan, mijn vriend, is het met ontroering dat ik haar beproef
te ontleden.
Maar was het alleen schuchterheid?
Hij naderde iemand met trage voorzichtigheid. Hij scheen bedeesd, verlegen, zelfs
bloo. Zijn blik beefde in een weifelenden glimlach. Op rijperen leeftijd nam deze
houding een vormelijken schijn aan en kon hij haar omzetten in een wijs van
hoofschheid, waarachter hij zich zoo goed het kon verschanste. Vandaar zekere
vestimentaire bijkomstigheden, die bedoeld waren om het aangewend ceremonieel
een losser voorkomen te geven. Hij heeft een tijdje licht, bijna angstig, met een
monocle gecoquetteerd, maar ik zag telkens dat hij er zich eigenlijk mee folterde.
Een ander maal onderzocht hij met mij de mogelijkheid om het amarant
ceremonie-gewaad, dat de officieele uniform is van de Vlaamsche Academie, in te
voeren. Het was niet uit ijdelheid. Hij zag er een pantser in, waaronder hij vrij en los
in gezelschap kon komen. De vraag blijft of hij het had durven dragen...
Een andere vorm van zijn schuchterheidscomplex was een constante aarzeling
tegenover besluiten, conclusies, daden. Uit dien hoofde kwam hij oogenschijnlijk in
alles en overal te laat. Menschen met een goed georganiseerde levenswijze, met een
dagtaak, een plan, een uurrooster (zooals bv. August Vermeylen was) kunnen die
nalatigheid, die onvergefelijke nonchalance bezwaarlijk door de vingers zien. Maar
men moest haar verdragen want wie Fernand eenigszins kende, wist toch dat hij niet
anders kon, dat zij een fatale uitkomst was. Iets beloven te doen, dat deed hij uit
loutere dienstvaardigheid, met een eerlijk hart en een vast voornemen. Bij het doen
kwam het talmen. Het leek of hij er een tijd voor terugschrok, en het moest uitstellen.
Maar telkens weer aanvaardde hij nieuwe opdrachten, en zoo oefende hij voortdurend
eene onuitroeibare, tragische besluiteloosheid.
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Maar ik wil vooral licht werpen op een voornamer, een grondiger aspect. Zijn litteraire
vorming en de aard zelf van den tijdgeest, waarin hij was opgegroeid, hadden van
hem (gelijk van ons allen, het weze dan in meerdere of mindere mate) een op zichzelf
staanden en strevenden individualist gemaakt. In humanistischen zin, bedoel ik. Wij
waren van deze gedraging gemerkt door het dubbel teeken dat ons noodlot brandde:
twijfel en hoogmoed. Geen die geleefd, geleden en gedacht heeft binnen de spanne
tijds, die de decadentie der renaissancistische levensbeschouwing inluidt (±
1875-1925) heeft zich uit deze solidaire tragiek weten los te weren. Fernand Toussaint
evenmin. Niet als de souvereine Kloos, die zich in 't diepst van zijn gedachten een
God kon wanen. Veeleer als de deemoedige, opstandige Van Langendonck die zijn
hart aan verre tochten hing en smart in vreugde zocht. Maar Fernand is niet zoo
smartelijk als Prosper, ook niet zoo fel, zoo bloedig. Hij houdt zijn twijfelzieke wezen
gevangen en bedwingt, met een te groote inspanning, zijn trots. De uitslag hiervan
is een pijnlijke geslotenheid, een steeds opschrijnende angst, een rustelooze, telkens
weer gedoofde kreet maar nooit onmiddellijke bevrijding. Ik zie mijn vriend in zoo
tallooze dagen van onze ontmoeting ‘eeuwig omvat in uw bleeken kring, o kinderen
van mijn ziel, o mijn gedachten...’. Zoo liep hij door het leven. En daarom was hij
bang voor de stilte en de eenzaamheid. Hij greep naar de minste gelegenheid om
aanwezig te zijn, om ‘er bij te zijn’. Hij worstelde zich in alle zendingen, op alle
posten, en laadde zich met elken last om bezig te zijn, om niet alleen te zijn. Van
dezen angst kan ik getuigen met liefde. Een halve eeuw lang heb ik van hem, op
chronische afstanden, en jaar aan jaar, briefjes ontvangen, honderden briefjes, meestal
was het een haastige kaart: ‘Wanneer kan ik u zien? Ik moet u over een gewichtige
zaak spreken...’. Dan ging ik, en wij ontmoetten elkander, en bleven lang saam, en
Fernand sprak over niet de minste zaak. Hij was bij me. Dat scheen te volstaan. Dat
had hij gezocht. En kort daarop zou ik weer een kaartje krijgen... Het laatste, dat hij
zond, is gedagteekend van 14 April 1947. Het luidt: ‘Beste, over een paar zaken zou
ik u ernstig moeten spreken; wanneer komt ge eens naar Brussel? Waar en wanneer
kan ik u zien? Zou het
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niet het gemakkelijkst zijn als ge mij schreeft: ik kom bij u dien dag om ... uur,
Koloniënstraat...’ Nog altijd dezelfde rustelooze aandrang. Ik heb hem op 18 April
ontmoet. Wij hebben een paar uren aan de vriendentafel gezeten, en een biertje
gedronken. Over de zoo ernstig aangekondigde zaken heeft hij met geen woord
gerept. Maar bij het scheiden vroeg hij, weer aarzelend en verlegen, en in een
schichtige opleving van den blos: ‘Wanneer zie ik u dan?...’.
Ik heb hem weergezien - helaas! in welke uiteindelijke rust!
De litteraire vorming van Fernand Toussaint gaat op in stage, vaste lijn. Men kan
haar van 1900 af goed nagaan. Zooals bij vele Brusselsche Vlamingen moet zij zich
in den beginne van al te wegende Fransche invloeden ontvoogden. Men sprak veel
Fransch ten huize van vader Toussaint. Zijn moedertaal had Fernand van zijn
Vlaandersche moeder alleen en hij heeft later (wijl men hem te veel verwarde met
den schilder Fernand Toussaint) het verre plekje nabij Geeraardsbergen herdacht,
waar zijn lieve moeder werd geboren, toen hij bij zijn patroniem den naam van
Boelaere voegde. Hij las veel. En heel vroeg ook is hij de bibliofiel gaan worden,
die hij in steeds groeiende passie tot op zijn laatsten dag gebleven is. De
schrijversdrift, die bij jongeren een normaal verschijnsel is, heb ik aan hem niet
ondervonden, tenzij in de drie vier laatste jaren. Hij was vroeger, docht mij, eerder
lui. Hij schreef, naar mijn koortsiger zin, te weinig. In 1900 hebben wij saam (al
heeft Victor de Meyer daar ook een achteloos handje aan toegestoken) een
sonnettenplaket uitgegeven. Ik meen mij te herinneren dat het bedoeld was als een
soort van onafhankelijkheidsgebaar ten overstaan van Van Nu En Straks, waar de
distante gestrengheid van Gust Vermeylen ons als te dictatoriaal voorkwam, hetgeen
wij (reeds toen, lieve Hemel!) uit den grond van ons hart verfoeien moesten. Het
ding zou Metter Sonnewende heeten, en op het titelblad straalde een naar de zon
oprijzend vrouwengelaat tusschen twee door Van Gogh toentertijd in de mode
gebrachte helianthen. Van Willem Kloos,
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dien ik het nog inktnatte voorwerk had toegestuurd en die zich gewillig door het
suggestieve prentje liet inspireeren, kreeg ik een daaraan gesorteerd frontispice-sonnet
los, wat al een duchtige consecratie was. Prosper van Langendonck, door de lezing
ervan geprikkeld (er was in die dagen een Kloos-van Langendonck-conflict gerezen,
waarover op deze plaats niet hoeft te worden uitgeweid) zond ons onmiddellijk een
tegenhanger. Beide gelegenheidsgedichten, die niet tot de minderwaardigste van
deze poëten moeten worden gerekend, zouden de uitgave bemoedigenden luister
bijzetten. Maar dan zouden wij ook voor een degelijken inhoud dienen te zorgen. De
sonnetten van Fernand waren lang niet zoo talrijk als hij beloofd had, zoodat ik (die
reeds op elke bladzijde een buiten elk verband met het gedicht staande naaktteekening
had vervaardigd) nu nog voor verdere poëtische aanvulling zou instaan. Dit gebeurde
met behulp van pseudoniemen en de lezer kreeg dan sonnetten te genieten van
Jeannette Nyhuis en Jan van Overheide.
De trage werkwijze van Fernand Toussaint bracht deze goede uitkomst voor hem
mede, dat hij stilaan, en gaandeweg in dieperen zin, meester ging worden over de
taal en, langs dien weg, over den litterairen vorm. Dat kenmerkt het voornaamste
aspect van zijn evolutie. De school en de haard met het overwegende Fransch (noteer
hier dat dees hem zeer vroeg tot een bewust stijl-inzicht bracht, den zin bij hem
opwekte voor preciesheid, bondigheid en helderheid, en dat hij aan 't eind, zooals
ikzelf trouwens, van Lafontaine als van een allervolmaakte schrijverstechniek ging
houden) dan de ingetogene van Langendonck en diens afkeer voor de heerschende
rhetoriek, dan Van Nu En Straks met den positieven warm-menschelijken Vermeylen,
dan de daaraan verbonden ontdekking van Gezelle, die eigenlijk de ontdekking was
van een volstrekt-litteraire Vlaamsche letterkunde, en ten slotte van de Woestijne,
den onmiddellijksten tijdgenoot en diens peiling in nog ongerepte zielsdiepten - dàt
waren de ervaringen en zekerheden, de palen waaraan mede Toussaint zijn
schrijversontwikkeling schouderde en de mogelijkheden toetste van eigen
perfectibiliteit. De nu snel opvolgende contacten met het Noorden, met Kloos, Gorter,
Verwey en de vlammende, kernvaste van Deyssel, zouden de doelmatig-
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heid van deze positie bevestigen en verstevigen - en wij kwamen in het bezit van het
Woord.
Het Woord.
Wat de jongeren, die thans in het licht staan, ons schuldig zijn, is de aanvaarding
van het feit dat de Van Nu En Straksers het woord in zijn elementaire maagdelijkheid,
in zijn organische vaardigheid, in zijn technische gaafheid voor hen heroverd hebben.
Het woord, - thans als een betrouwbaar werktuig der gedachte, vrij van rhetorikalen
bombast, vrij van conventioneele geijktheid, vrij van verleidelijk ornaat en gekunstel,
het naakte, lenige, vaste en doelmatige woord, als glimmend ploegstaal aan zijn eigen
inhoud gepolijst, niet ontstegen aan folkloristische gietvormen, ook niet het
onverschillig hulsel van een inhoud, maar de met dien inhoud vereenzelvigde vorm,
tot levende eenheid met het gevoelig levensbeeld geklonken.
En het is misschien waar dat zij de fout hebben begaan dan toch te veel belang te
hechten aan het aldus op onecht idyllisme, zoetgevooisd particularisme en
uiteenzinderend impressionnisme veroverd woord, en dat zij een tijd in den roes van
hun zege als woordendronken hebben getoefd - maar dat zij hun Vlaamsch tot in de
bedding van het algemeen-Nederlandsch hebben gedreven en dienvolgens voor ons
den vrijen weg hebben gebaand naar een Europeeschen tolk voor de Idee van een
wereldmensch, het zou vanwege het huidig litterair geslacht onbillijk zijn en onwijs,
als het zulkdanig erfelijk goed niet zou erkennen en waardeeren.
En hier openbaart zich de ware beteekenis van F.V. Toussaint van Boelaere.
Die is en onomstootbaar duren zal, - dat hij een bescheiden verbeelding zonder
pathos, zonder vervalsching, met een gevoel van volstrekte overgave, met een
verheven respect voor zijn ambacht en gereedschap, aan een kunst besteedde die hij
piëteitsvol ontzag, en aan een schoonheid die hij met een tot op het merg dringende
innigheid heeft gediend.
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Hij was een hoogstaand stylist, en die met zilveren stilet op eeuwig marmer werkte,
fijn van schriftuur en, als sommig erts, van een doorzichtig water.
Ik huldig in hem vooral de zeldzame bevorderaar van een bellettrie, die zuiver
inzicht had in het proza, een die wist dat poëzie niet schrijft maar zingt, en dat proza
niet spreekt maar schrijft, een die het onderscheid kende tusschen het geluid en het
teeken, kortom een die de letter (deze zoo secrete substantie) aan zijn gedachte
gevoelig heeft gemaakt.(*)
En aan zulke bellettrie heeft Vlaanderen, tot het zijn cultuur op peil heeft gebracht,
nog vele jaren behoefte.
HERMAN TEIRLINCK.

(*) Over zulke ‘secrete substantie’ heb ik meer dan één stelling te bieden, die op veel verwarde
zaken heilzaam licht mochten werpen, - en voornamelijk dat in de poëzie het woord zingt,
in de rhetoriek het woord spreekt, in de dramatiek het woord handelt, en in het proza het
woord ‘uitsluitend schrijft’. Maar een onderzoek ervan valt vooralsnog buiten het bestek van
deze paarse noteeringen.
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Een beeld van Toussaint
Ergens heeft hij over mij eens geschreven, dat ik hem kostbaar was op zijn reizen,
voor het gezelschap en voor de practische zijde van formaliteiten, fooien en wat dies
meer, die hem nerveus en blode maakte. Hij heeft nu de grote reis naar het Onbekende
ondernomen, bij zichzelf, en ik heb geen fooien te geven, geen formaliteiten voor
hem af te handelen gehad. 'k Blijf op de kade staan, verloren, verbijsterd. Ik kan niet
geloven aan zijn definitief vertrek. In het sterfhuis heb ik het verkregen, zijn lijk niet
te moeten zien.
Ik wenste, voor altijd, diep in mij, het levende beeld van de uitzonderlijke schrijver
en vriend te bewaren. Een beeld gegroeid uit vele beelden.
Het eerste: de bedeesde secretaris van de Vereniging van Letterkundigen, jaren
en jaren geleden (was het in 1910?) op de Hugo Verriest-viering te Ingooigem,
blozend omdat Verriest hem plots, in zijn dankwoord, een prachtig kompliment
maakte over ‘Landelijk Minnespel’: de aristocratische pastor-van-te-lande roemde
het zuiver-klassieke van dat meesterlijk verhaal en was, bij mijn weten, de eerste om
het epitheton ‘goudsmid’ te gebruiken in verband met Toussaint van Boelaere literator.
Daar zijn dan, na 1918, die menigvuldige bijeenkomsten toen ik Toussaint van
naderbij mocht kennen, ernstig of glimlachend, zijn aperitief proevend met dat
hedonische genoegen waarmede hij alles proefde, waarmede hij het
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leven en de kunst en de literatuur heeft geproefd en doorproefd. En toch, de schuchtere
mens, die uren soms met u kon blijven, en pas op het allerlaatste ogenblik u nog even
ophield om dan eindelijk uit te spreken wat hij u moest vragen en van u verwachtte.
Mij, zoveel jonger, stemde die schuchterheid altijd ellendig.
En dan, stilaan, de vriend, de intieme vriend, wat vaderlijk, maar ongelofelijk
jeudig met die blos op zijn wangen, met dat vuur in zijn blauwe ogen, met die snor
en sik van een Jordaens-portret, met die deftige houding van de Franse hoge
ambtenaar. Met hem eens in Den Haag, wij, twee Vlamingen, door psychologische
krantenventers toegeroepen met het aanbod: ‘Le Matin’, ‘Le Petit Parisien’...
De vriend, die veeleisend was. Die u meesleurde in de lawine van zijn
menigvuldige, soms roekeloze plannen, en u veel werk op de schouders liet, en zich
er soms eens, even glimlachend en altijd wat verlegen, over excuseerde. En die de
laatste was, altijd, om na een lange nacht van gesprek en gezelligheid, eindelijk te
vertrekken. Naar een zeer korte rust vóór zijn duizend-en-één bezigheden. Bezigheden
alle verzorgd met die typisch Vlaamse liefde voor het gave, het mooie àf-zijn, typisch
Vlaams, want dezelfde als die van de boer bij ons voor zijn stukje grond, of van de
oude schilders wier geduldig werk men met het vergrootglas bewonderend onderzoekt.
Daar is het keurige van Toussaint, in rok, met glimmend linnen, glimmend glas
in 't oog, op plechtige ontvangsten waar verwelkomd werden een Jules Romains, een
Paul Valéry, een Boutens, een Thomas Mann. Daar is het dynamisch jonge beeld
van Toussaint op reis in vreemde landen, als niet één genietend van lijn en kleur en
licht en het pittoresk exotische. Zo dynamisch jong, met een Baskisch béretje, en
soms plots licht als een veder, elastisch en zwierig, zottebollend aan 't dansen gaand
van simpele levensvreugde. De wijn van het leven heeft zijn geest mild en warm
gemaakt, en het waren die mildheid en warmte die hij schonk in zijn vriendschap.
O, men was niet altijd met hem accoord. Hij kon goed van zich afbijten, maar kon
ook goed luisteren naar onbevangen critiek. Hij nam me nu en dan onder handen.
En ik heb het onder meer aangedurfd hem te zeggen, dat
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hij, vroeger weinig producerend maar dan dès te verzorgder, thans te veel schreef,
niet alles kalm doordacht en polemisch te scherp en te ver ging, en zijn taal niet
keurig genoeg bleef en zijn beeldspraak soms vals was. Het schokte hem. Hij wou
bewijzen. En, daar waar we toch elkaar bijna dagelijks zagen, schreef hij brieven en
nog brieven. Het antwoord op elk zou een dissertatie geweest zijn. Wij bespraken
het liever. Hij gaf me dan gedeeltelijk gelijk, en bedacht zich, en schreef weer lange
brieven. Met een tikje wrevel en spijt herinner ik mij een artikeltje, mij gevraagd
door de ‘Zondagspost’ naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag. 'k Meende,
dat het weekblad aan allerlei mensen een bijdrage zou gevraagd hebben te dier
gelegenheid. En 'k wenste een andere toon aan te slaan dan de àl te verwachte, àl te
huldigende. Maar 't viel uit, dat mijn korte bijdrage de enige was. Ik had onder meer
gezegd, dat het dithyrambische en toasterige niet zo maar klakkeloos door Toussaint
zou aanvaard worden. ‘Hij zou het... allemaal zorgvuldig lezen of beluisteren, en er
toch het zijne van denken. Hij wacht misschien nog altijd, kalm en geduldig, op een
definitieve uitspraak, die niet alleen blauwe lavendel, maar ook zurkel zou behelzen,
een mengsel van twee waarheden: een heerlijk ruikende poëtische en een gezond-ruwe,
bijtende. Hij, de worstelaar met het woord, die weet wat litteraire arbeid is als arbeid,
wacht misschien nog altijd op de geduldige Piet, die zijn “geciseleerd” proza onder
de loupe zou nemen en vele kleine onvolmaaktheden zou kunnen ontdekken, en daar
eens terdege mee triomf vieren, als een soort van weerwraak op het stereotype
epitheton: Toussaint, goudsmid onzer letteren. En, of, op de baldadige, die dieper
zou dringen dan het uiterlijke, en de bouw zou onderzoeken van die kleine, fijne
proza-monumenten, en bevinden, dat ook daar niet alles volmaakt is, dat kleine
uitwassen buiten de grote sobere lijn springen, herhalingen en soms lange, enigszins
zelfgenoegzame langdradigheden de proporties schaden, en dat sommige versieringen
in hun gemaniëreerdheid niet passen bij de te verwekken algemene indruk. En op de
baldadige, die met “dynamische” passie de kalme, zich terugtrekkende auteur eens
terdege zou willen schudden opdat hij meer van zijn dieper zelf zou schenken, die
de fijne poten van de goud-
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kever een paar flinke duwen zou geven om hem - visueel althans - levendiger te
maken. En, om nogmaals het jargon van de dag te gebruiken, “last but not least”, op
de nog grotere baldadige, die zou trachten te bewijzen, dat bij Toussaint vorm en
inhoud niet altijd één zijn, én, vooral, dat die inhoud trouwens kortademig is... Daar
zijn enkele gegevens voor jongere critici “en mal de copie”, en met de moordlust
bezield die elke nieuwere generatie mocht kenmerken tegenover de oudere. Ik twijfel
er niet aan: dat komt’ En ik besloot met te zeggen, dat zelfs dan Toussaint zou
glimlachen. Want hij wist het zelf. Hij is niet volmaakt. Maar hij streefde naar
volmaaktheid met al zijn geduld en zijn liefde. 't Was een streven dat, zoals ik het
eens op een andere plaats trachtte te kenmerken, één was met zijn streven naar
levensstijl. Dat streven naar beheersing, voornaamheid, fijn levensgenot, schone,
bezonken vreugden en smaken. 't Is op de bezonkenheid dat het aankomt.
Maar dit was de enige hulde. En ze klonk niet als een kopermuziek. Toussaint
heeft me er nooit over gesproken, en ik vermoed, dat deze énkele, enigszins negatieve
bijdrage, hem wat gepijnd heeft. Nooit heb ik echter goed kunnen bevroeden, of lof
en eerbewijzen, voorzitterschappen van allerlei aard, hem werkelijk genoegen deden.
Het scheen wel, uiterlijk. Weinige mannen zijn er trouwens volkomen tegen bestand.
En een kunstenaar houdt van lof op zijn werk, zoals een vrouw dankbaar is wanneer
men haar schoonheid roemt. In het werk van Toussaint is soms een tikje narcissisme
te vinden. Er was een zeer jeugdige blijdschap in zijn blik, een blos op zijn wangen,
zoals op die Verriest-viering, bij het erkennen van zijn waarde. En toch, voor wie
hem beter kende, leek het wel, dat Toussaint dat alles als zeer betrekkelijk
beschouwde. Panta rei... Er was iets van de ontgoochelde in hem. Niet om niets
behoorde hij tot de generatie, die het zware pessimisme van het einde der 19e eeuw
had doorgemaakt, doorvoed met Flaubert, die niet blij was, en met Baudelaire, tragisch
in zijn grootheid. Er is echter in Toussaint dat opgaan in de eeuwige jeugd van kunst
en boek, beginnend met het zintuiglijke zoals bij de door hem zo bewonderde J. van
Loon. Meer dan iets anders heeft dat zijn personaliteit bepaald. Vooreerst door die
eigenaardige
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zin voor het vergeestelijkte en de perfectie welke hem, bij onze eerder romantische,
bloedwarme beweging voor kunst, beschaving, menselijkheid, aan deze beweging
een diepere, klassieke richting gaf, en waarbij zijn zogenaamde koelheid de koelheid
is van het sereen-schone, vergeestelijkte, klassieke. En dan, door die zin om steeds
het nieuwe te ontdekken en nieuwe talenten te begroeten met al zijn gezag en kiese
vingerwijzing en steeds jeugdige geestdrift.
Het beeld van Toussaint is een samenstelling van dit alles, van al deze beelden.
Het is dàt beeld, dat nu, 'k gevoel het diep in mij, definitief aan het worden is. Hij,
die haakte en zocht en zich geheel schonk aan zijn land en aan de schoonheid, wordt
nu
tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change.
Ik hoor de klank nog van zijn warme stem. Van uit onbekende verten zegt ze nog
iets. Mijn hart klopt sneller, ofschoon ik niet meer begrijpen kan.
Maar het is dat beeld, dat ik wens te bewaren. Daarom is het, dat ik de dode
Fernand, mijn vereerde don Fernando, niet wilde zien op zijn sterfbed. 't Herinnerde
mij maar al te zeer de schok bij het aanschouwen van het lijk van Vermeylen twee
jaar geleden. Ach, ik weet het zo wel, te meer daar ik het dodenmasker van Vermeylen
in mijn studeerkamer heb, waar ik er soms, in ogenblikken van vertwijfeling, dùrf
naar kijken - ik wéét het zo wel, de sereniteit van de dood is verschrikkend voor
iemand, die leven wil en die de dode in zijn intiemste wezen vereerde.
Op de avond van zijn sterven - gisteren - zei ik: ‘Wij voelen ons thans zoveel armer
bij zijn verdwijnen. Wij begroeten hem met eerbied en verering. Wij kennen zijn les.
En Vlaanderen, dank zij hem en anderen, deel uitmakend van Europa en de ganse
beschaving, leeft, fris in deze eerste, kille, prille Lente, en hoopt, en is hem dankbaar.’
Intussen rijst daar het beeld - vergeestelijkt, klassiek, zoals het werk van de
schrijver. De ogen gaan toe. Het beeld rijst. Eeuwig jeugdig. Sereen schoon.
Peace, peace, he is not dead, he's not asleep,
He has awakened from the dream of life.

1 Mei 1947.
FRANZ DE BACKER.
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F.V. Toussaint van Boelaere
De jeugdherinneringen van Toussaint gonsden van boektitels als een zomerlucht van
bijen. Zijn vader had te Anderlecht een cartonnagefabriek, waar oude contrefaçons,
Belgische nadrukken van Franse klassieken, tot pap vermalen werden. De knaap
kende die slechtverzorgde edities als rommel, maar vereerde ze meteen als tekst.
Bouwde hij huizen, als andere knapen, dan waren het geen huizen van houten blokken,
maar huizen van boeken. De schoorsteen was Casimir Delavigne in klein duodecimo.
Het fundament was Jocelijn van Lamartine. De vierde zang van Jocelijn werd ook
het fundament der uitgebreide dichterlijke belezenheid van Fernand Toussaint.
Ordinair, onaanzienlijk drukwerk, zoals Toussaint het later slecht verdragen zou,
wijdde hem in tot die papieren manier van natuurgenot, waardoor de reisindruk,
geboekstaafd, einders wijken doet voor alle dromen. De werkelijke natuur, hem lief
als vertroosting, vervloeide zo gemakkelijk bij hem met de verdroomde, dat hij soms
zelf niet scheen te weten, of het beschreven land door hem bezocht was per spoortrein
of per droomgezicht. Wat is échter: de Barcelonese Reisindrukken, of het Barcelonese
Avontuur?
‘Een vlonder van den oever tot de gele en roodkleurige galjoen. De tien
Ynca-zonen, Coya Runtu, de dieren, de vogels, de insekten met al dat goud, al dat
goud, al dat goud; de hoogpriester met het eeuwen-zware beeld van den Zonne-
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god (precies Christophoros) over de vlonder, op de thans heerlijk bevlagde boot. En
wat is dat?’... Het is de Peruviaanse reis, voltrokken naar een Peru der verbeelding
op de grens van wake en slaap, het is bovendien de vlucht uit de dagelijksheid naar
oorden, die slechts tussen de binnenkanten van kartonnen kaften bestaan. Een
terugdromen naar de dromen der jeugd, in Anderlecht gedroomd, als tussen Bossuet
en Montesquieu, zijwanden van een kasteel, een venster open blijven moest,
waarachter Atala te zien zou zijn.
‘Even Tomboektoe voorbij begon mijn kameel aardig te draven...’, een dichtregel
uit ‘De Gouden Oogst’, de laatste bundel van Toussaint, zegt precies, in mengeling
van scherts en angst, de vreugde om het ongewone, ondoorleefde, uit boeken
genietbare, dat meer dan werkelijk is. ‘Aardig’, het woord was bij Toussaint geladen
van zijn Nederlandse dubbelzin: in Holland ongeveer leuk, in Vlaanderen
argwaanwekkend. Hij houdt van dit bewuste woordenspel, cosmopoliet als hij is van
internationale eruditie. Vertrouw hem niet te gemakkelijk op zijn woord, want zonder
plagiaat te plegen, vermeit hij zich erin, dat het zijn woord niet enkel is, maar ook
nog het woord van de mogelijkheden, de bijgedachten, de suggesties.
Spelen met boeken als klein kind, spelen met woorden als groeiende knaap, spelen
met begrippen als verantwoordelijk man, spelen met dromen als novellist, spelen
met gemoederen als criticus en achter al dit droomspel ergens Toussaint zijn, de
schalkse, de ironische doorpeiler, die het te voren al wel wist, maar het nu nog eens
ziet en zegt, dass nur ein Traum dies Dasein ist. Heeft dit hem behaagd? Wie van de
vrienden kende hem voldoende in zijn onbehagen? Gaarne gezien, was hij overal
gaarne aanwezig, gewillig, doch zelden met geestdrift. Hij wist al wel, hoe het zijn
zou, toen hij nog komen moest, nog besluiten moest, te zullen komen. En daarom
kwam hij. Het was dan ook altijd, gelijk hij verwachtte, met juist dat kleine tikje
anders, waarom hij eigenlijk ging. Een vriend, die hij niet verwacht had en die er
toch was. Een wijn, beter bewaard, dan gewoonlijk de wijn van dit merk. Een vers,
dat bij het horen mooier en oprechter klonk dan toen hijzelf het las. Zulke dingen
waren het, die hij het levendigst genoot. Geringe onverwachtheden: tegemoetko-
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mingen aan de droom met al dat goud, al dat goud, al dat goud.
Hij heeft ze niet meer te boek gesteld, de jeugdherinneringen, die hem verraden
zouden hebben, doch wij kennen zijn vreugden uit opstel na opstel:
't Is ten slotte toch overal hetzelfde, meende ik, terwijl het rijtuig een donkere
‘road’ insloeg: een beetje meer, een beetje minder; 't is altijd licht, van allerlei kleur,
beenen van voorbijloopende menschen, geverniste carrosserieën, wielen die wentelen,
stoppen en weêr weg, en glimmend asfalt... Als ze, veertig jaar oud, goed-gevoed
zijn, een flinke body hebben, zijn die politiebedienden waarlijk bekijkens- en
eerbied-waard. Imposant!’
Dit is uit ‘Een trip naar Londen’ in het eerste deel van zijn Litterair Scheepsjournaal
al dadelijk Toussaint in zijn gewone doen van waarnemer, bereisd en belezen genoeg
om wel te voren te weten, wat u een wereldstad biedt, doch plotseling verrukt om
een verkeersagent. De onverwachte binnenpret om een opmerkenswaardigheid als
om een bijzondere attentie van het heelal jegens hemzelf.
Zo schreef en zo las hij ook literatuur. Er is geen grote continuïteit in zijn
geschriften. Wanneer zijn boeken dik zijn, wees er zeker van, dat zij verzamelingen
van zijn werk behelzen, want ieder werkstuk afzonderlijk vraagt weinig ruimte. Hij
had geen lange adem. Een lange adem eindigt altijd in een geeuw. Maar hij had een
onverwoestbaar doorzettingsvermogen in de discontinuïteit. De samenhang der dingen
liet hij aan de geleerden. Voor hem waren de dingen zelf. Hij heeft aandachtiger dan
enig tijdgenoot de voortgang van de Vlaamse letteren in deze eeuw gevolgd. Ieder
verschijnsel van betekenis heeft hij beschreven in journalistiek proza, dat fonkelde
van nauwgezetheid, sprankelde van oorspronkelijkheid en somtijds knetterde van
onverwachte geestigheid. Weinig werks hadde het hem gekost, hier een boek van te
maken, waaruit men de geschiedenis van de ontwikkeling der nieuwe Vlaamse letteren
zou kunnen lezen. Alsof hij dit echter met opzet vermeed, bundelde hij zijn critieken
stuksgewijs, onderbroken door reisindrukken, feitverslagen en persoonlijke
mijmeringen. Zelfs, toen hij geschiedenis schreef, als in zijn Spiegel van Van Nu en
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Straks, was het een geschiedenis in bloemlezingstukken en voetnoten, gelijk zijn
boek over leven en werk van Karel van de Woestijne, niet anders heten mocht dan
Marginalia, daar het alles behelsde, behalve samenhang.
Deze trek naar het onsamenhangende was bij Toussaint van Boelaere geen
voortvloeisel uit een tekort aan stelselmatigheid van geest. Hij is zijn leven lang
zichzelf gelijk gebleven als waarnemer en bij het schrijven heeft hij altijd de methode
toegepast van het opzettelijk vermijden der eentonigheid. De grauwe veelheid ging
hij uit de weg. Hij zocht in elk ding de boeiende afzonderlijkheid. Dit was zijn stelsel
van observatie. Hij wist het en hij kon het ook systematisch verantwoorden:
‘Daar mij zelf, wanneer ik een roman of een gedicht lees, een schilderij of een
beeldbouwwerk beschouw, geen enkele norm, geen enkel systeem voor oogen staat
en ik telkens, als ik er soms over nadenk en mezelf ondervraag, ervaren moet, dat
mijn oordeel uitsluitend is gesteund op den innerlijken indruk, dien het gelezene of
het beschouwde op de meest-gereede elementen van mijn sensibiliteit, die aan elke
controle ontsnappen, maakt, ben ik er mij van bewust, dat de
literatuurhistorie-schrijver eventueel in mijn kritisch werk - om dat groote woord
ook maar eens te gebruiken, - geen vaste lijn zal vinden, geen grond van aangestampte
aarde of van beton, waarop hij zijn eigen oordeel over de beteekenis van mijn werk
casu quo zou kunnen optrekken.’
Zo iets behoeft men maar ter inleiding van een bundel critieken te hebben
toegegeven om voortaan een eclecticus te heten. Toussaint heet dan ook een eclecticus,
dat is een man met keuze. De systematiek van zulke keuze loopt bij eclectici nogal
uiteen. Ze hangt af van gegevens in hun persoonlijkheid. Bij Toussaint is vroege
wereldwijsheid van intellectuele aard een gegeven, dat beslissend was. Hij deed zijn
oudste eruditie op uit Franse schrijvers en werd pas Vlaming door het
Athenaeum-onderricht, waarbij hij als handboek de Geschiedenis der Nederlandse
Letterkunde door W. Hofdijk gebruikte en ten overvloede een leermeester trof, die
de ‘Overwintering op Nova Zembla’ een meesterstuk vond en hem met de
voordrachtkunst vertrouwd maakte door hem ‘De Kapitein en zijne Moeder’ van
K.L. Ledeganck van
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buiten te laten opzeggen. Als prijs voor zijn welslagen bij de bestudering der
moedertaal, kreeg hij aan het einde van het schooljaar de roman van Hendrik
Conscience over de Boerenkrijg... in Franse vertaling!
Is het wonder, dat hij, toegerust tot de Vlaamse strijd, zelfs in Conscience de Franse
ondertoon bleef horen niet alleen, maar toejuichen? ‘Men zou haast mogen
veronderstellen, dat, al schreef Conscience in het Nederlandsch, heel het
voorbereidend werk: de meditatie en de schetsmatige uitwerking, nochtans niet zonder
de, ook wel vaak bewuste, hulp van een Franschen gedachtengang geschiedden.’
Toussaint heeft zelf de tijd zien groeien, waarin die hulp niet meer nodig was,
maar in zijn bundel ‘Geur van Bukshout’ ergert hij zich nog: ‘Men schijnt, in
Vlaanderen, weinig te voelen voor zuiverheid der gedachte. Een denkbeeld, puur en
vrij gehouden van alle contingenties, wordt uitgelachen voor iets snulligs en
onbestaands.’ Ook bekent hij, dat zijn eerste gevoelen zich wel eens binnen zijn
bewustzijn uitdrukt in het Frans. ‘Je vous ignore, o mon Dieu. Comment serait-ce
possible que, si vous m'avez donné mon souffle, je puisse m'en servir pour vous
défier... Hoe ‘ignorer’ in het Nederlandsch; hoe ‘mon souffle?’ Verderop in hetzelfde
boek mist hij een gelijkwaardig Nederlands woord voor ‘atroce’.
Het gebruik der Vlaamse taal was voor deze verfijnling, deze beetjesproever, het
gebruik van elk Vlaams woord afzonderlijk. Als met zijn indrukken was hij kieskeurig
met zijn woorden. Ook hier stootte hem de grauwe massa af en trok het onverwachte
detail hem bijzonder aan. Niemand zal zeggen, dat zijn Vlaams een vertaald Frans
is, maar het is ook geen systeem-Vlaams en het blijft wars van regionaal
particularisme.
In de negentiger-jaren heeft hij te Brussel nog het ‘aardig volkje’ gekend, dat daar
- gelijk hij het noemt - de fakkel hoog hield van de Vlaamse literatuur, meest allen
opgewekte mannen, vol levensdrift, die met Vlaamse rondborstigheid, zoals zij die
beleden en meenden, de oppervlakkige Franse cultuur bejegenden. De woorden,
waarin hij het zegt, geven genoeg te verstaan, dat Reimond Stijns, Emanuel Hiel,
Nestor de Tière, al heeft hij veel pleizier met hen gehad,
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geen mensen van zijn geestelijke wereld waren, doch waarnemingsobjecten voor
zijn ontluikend zelfbewustzijn. Het wilde gebeuren, dat hij anecdoten over hen
vertelde en dan betreurde men zijn blozende onwilligheid tot het nederschrijven van
die geschiedenissen in een Herinneringenboek. Hij kwam Zaterdagavonds op ‘De
Distel’ (onder de zinspreuk: Hekelig, niet stekelig) waar hij de toenmalige
letterkrachten aankeek als schertsfiguren uit een onschrijfbaar droomverhaal: de
wever, die anacreontische minnedichten schreef, enkel en alleen, omdat hij in zijn
jeugdjaren knecht was geweest ten huize van Hendrik Conscience en de Hollandse
haarkapper, wiens vermakelijke fabelen heetten uit te munten door zuiverheid van
taalbeheersing! Hier zag hij voor het eerst Prosper van Longendonck.
Men kan het werk van Toussaint niet naar waarde beoordelen, wanneer men op
de achtergrond van zijn levensbesef niet het voorbehoud waarneemt van de belezen
jonkman jegens de laatste uitlopers van de dorpse rederijkerij. Met Prosper van
Langendonck, Alfred Hegenscheidt, August Vermeylen, Herman Teirlinck, Karel
van de Woestijne koos Toussaint de zijde van de jonge oppositie. Na de contrefaçons
van Anderlecht was het Waterloo van Hiel hem onmogelijk geworden.
Misschien is er in zijn eclecticisme een angst voor de bedreiging door deze
onmogelijkheid. Hij vreesde, rhetoricaal te zijn. Hij vreesde zelfs, er ook maar een
ogenblik voor te worden gehouden. Als journalist schreef hij currente calamo, snel,
zonder doorhalingen, doch bezie zijn handschrift: hoe helder, precies en
koel-overwogen! Ook als hij improviseerde, hetgeen hij mondeling ongaarne en
moeizaam deed, hoorde men de man van vlotte conversatie aarzelen bij zijn
woordenkeuze, als vreesde hij de omvang van het woord, dat hem het eerst te binnen
schoot. Schrijvend vermeed hij grote woorden. Een stijl als de Vlaamse, honderd
jaar lang aan emphase gewend, moest beteugeld worden. Toussaint heeft de teugels
strak aangetrokken.
Te strak? Men vraagt het zich soms, wanneer men zijn novellen doorleest. Had
hij niet beter zich kunnen laten gaan, gelijk hij dit wel kon in het vertrouwelijk gesprek
over mensen en dingen van vroeger? Van deze vertrouwelijkheid
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is het beste zeker niet doorgedrongen tot zijn verhalend werk, waarin men veeleer
het beste van zijn edel voorbehoud gehandhaafd vindt.
Maar in zijn journalistieke critieken ontmoeten degenen, die hem kenden, hem
vaak op zijn natuurlijkst. Hier heeft hij zijn eigen manier om de dingen te zeggen.
Zijn werk is telkens gekruid door de kleine onverwachtheden van uitdrukkingswijze,
die hem in het leven het meest behaagden en in de stijl het meest sieren.
Over de vertellingen van Conscience schrijft hij: ‘Het verhaal komt meestal uit
de verbeelding te voorschijn als water uit de saamgeperste spons...’. Over ‘De
Krabbekoker’ van Felix Timmermans heet het: ‘De Fee heeft daar weer iets uit zijn
botten geslagen.’ Naar aanleiding van een opmerking door Reimond Herreman deelt
hij mee: ‘Ik kan ongelijk hebben, maar van den mensch en van al wat hij in het schild
voert, heb ik meest altijd den indruk van tijdelijkheid... Ook is, met een woord gezegd,
de mensch met zijn leed en zijn pleizieren, in de meeste gevallen niet interessanter
dan een hond, die zijn vlooien krabt.’ Over Marcel Coole wordt geoordeeld: ‘Hij
laat ons graag merken, dat hij geen blad voor den mond neemt.’ Als Hendrik Prijs
een roman heeft geschreven, die geheel op de boeken van Willem Elsschot lijkt,
maar overigens wel amusant schijnt te zijn, troost hem Toussaint met de woorden:
‘Onder de valsche Van Goghs zijn er ook, die bewondering afdwingen.’ Naar
aanleiding van de uitdrukking ‘monumentaal toneel’, gebruikt door Herman Teirlinck,
beweert Toussaint: ‘Ik en gij leven in een huis. Maar in een monument kunt gij noch
ik wonen. In een monument bidt men, geeft men les, spreekt men recht, orakelt men
over politiek, leidt men soldaten op.’ Over twee naaktfiguren van Jules Boulez, die
hij niet mooi vond, schreef hij: ‘Overigens was de staande figuur plastisch vol en
kloek. De liggende leek me verneukeld...’
Herinneringen aan Toussaint als gastheer, voorzitter, congresbezoeker, wie heeft
ze niet? Doch vrienden, die hem missen, zullen zijn boeken blijven opslaan en ik
geloof, dat zij zijn stem nergens zullen beluisteren met een duidelijker accent van
zijn werkelijk leven dan in die dagbladstukken,
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waar hij zo maar zei wat hem inviel. Ik geloof ook niet, dat hij ooit in zijn werk iets
beter weergegeven heeft dan de verrassing om de kleine onverwachtheid. Hierin is
hij een meester.
ANTON VAN DUINKERKEN.
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In memoriam Toussaint van Boelaere
Indien hij zijn correspondentie bewaard heeft, moet er een brief in te vinden zijn,
waarin ik hem meer dan tien jaar geleden schreef, dat hij in mijn oogen heelemaal
geen goudsmid was, ja, opvallend minder goed schreef dan twee andere Van Nu en
Straksers en dat het koele, gedistancieerde en precieuze van zijn werk, dat door niet
begrijpenden nu eens aristocratisch en dan weer goudsmederij wordt genoemd,
volgens mij niets anders is dan schuchtere terughoudendheid, vrees zich bloot te
geven.
Ik heb den brief niet bewaard waarin hij antwoordde dat vooral dit laatste juist
gezien was en dat hij na zooveel jaren nog altijd in beraad was of hij zich zou durven
uitspreken, eenmaal en volledig.
Na de bevrijding schreef mijn oudste zoon ergens toevallig: ‘het snoeperig proza
van Toussaint van Boelaere’ en kreeg onmiddellijk een langen brief, waarin de oude
man den twintigjarige toelichtte hoe natuurlijk, vlot, vlug en heelemaal niet
goudsmidachtig hij schreef.
Hij was dus geen goudsmid, noch er op gesteld zoo te heeten. Heeft hij het
compliment, dat eigenlijk niet erg complimenteus is, altijd glimlachend en misschien
wel dankbaar aanvaard omdat het complimenteus was bedoeld, het heeft hem nooit
misleid of verblind.
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Nu het oogenblik gekomen is om hem stilaan te leeren zien zooals hij was, wat
gemakkelijk is voor schrijvers die alleen hun boeken in de wereld zonden, maar
moeilijk voor hen die daarnaast ook een rol speelden, speciaal wanneer het een
polemistenrol is, nu moet eerst de goudsmidvergissing herzien worden. Want van
een echten goudsmid bewaart men de juweelen zorgvuldig, maar van een litterairen
goudsmid niets. Van een schrijver blijft slechts het menschelijke.
Zeker, hij was in hart en nieren Van Nu en Strakser, woordkunstenaar,
vormverzorger en wilde het zijn en blijven. Hij durfde zich als mensch uit trots en
schuchterheid niet brandend belijden en zoo durfde hij zich als schrijver ook niet
vertoonen in slordig litterair kleed. Hij koos en herkoos, wikte en woog elk woord,
ordende de deelen en cadans van zijn volzin, gelijk de bedeesde zich voortdurend in
den spiegel controleert en dat alles met het onuitsprekelijk welbehagen van den artist
en lettré.
Maar dat stijlprincipe was niet litterair, het was gewoon menschelijk. Daar ligt het
verschil waarop alles aankomt. Zijn schrijven heeft niet de preciositeit van den
virtuoos die zichzelf beluistert, het is doodgewoon het zeer natuurlijk aarzelig spreken
van den bedeesde, die zich voortdurend de hand voor den mond houdt als hij iets
gaat miszeggen en zich bestendig corrigeert met tusschenzinnen: ‘althans naar mijn
meening’, ‘zoo wil het mij ten minste voorkomen’ en dergelijke.
Deze bedeesdheid is natuurlijk zoowel hoogmoed als ootmoed, maar in geen geval
goudsmeedkunst. Het is moeizame, menschelijk boeiende zelfuitdrukking. Deze
evolueert van de objectieve jeugdnovellen naar de direct belijdende latere verhalen
en daartusschen staan de essays, alle van denzelfden erudiet. Zij evolueert ook
vormelijk zeer diepgaand. Indien dus de schrijver van ‘Landelijk minnespel’ en
‘Petruskens einde’ een goudsmid is, is die van ‘Turren’ en ‘De doode die zich niet
verhing’ het niet meer, of omgekeerd.
Hij had met al de Van Nu en Straksers gemeen de hooge waardeering voor
letterkunst, waardoor deze generatie de literatuur een belangrijke plaats heeft doen
innemen in het cultuurleven van ons land. Hij had dit respect voor de kunst, dit hoog
achten van het geesteswerk misschien nog meer dan
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zijn kameraden. Geen categorie van menschen stelde hij hooger dan de kunstenaars.
Als hij herhaaldelijk argumenteerde dat de letterkunde, ongeveer het eenige dat van
de Hellenen is overgebleven, de belangrijkste, verhevenste en duurzaamste uiting
van de volkeren is, was hij daar oprecht en diep van overtuigd. Een groot schrijver
was in zijn oogen grooter dan om het even welk ander groot man. Letterkundige te
zijn was dan ook zijn trots. Dit was wat men zijn hoogmoed heeft genoemd, en even
dikwijls verkeerd begrepen als zijn stijl, een zelfbewustheid van zijn standpunt
volkomen natuurlijk, begrijpelijk en gewettigd en die niet uitsluitend diende tot
zelfverheffing. Een boek was voor hem belangrijker dan voor ons, een relatie met
een groot buitenlandsch schrijver waardevoller. Zijn belangstelling in jonge talenten,
zijn ijver voor alle letterkundig vereenigingsleven, het ging alles uit van dat zelfde
dieper besef van de importantie van letterkunde.
Ik geloof oprecht dat deze objectieve hoogmoed niet verder ging, dat deze zeer
gecompliceerde mensch zichzelven alles behalve overschatte, wat toch maar eerst
echte hoogmoed zou zijn geweest. Hij was daarvoor te verstandig, te bedachtzaam,
te zelfcritisch en van een twijfelzucht die aangrijpend kon worden. Men moet zich
als bewijs niet noodzakelijk zijn ziekte van het eerste oorlogsjaar herinneren. Men
kan nu nog altijd zijn ‘Doode die zich niet verhing’ herlezen. Zoo schrijft geen
ijdeltuit. Deze ziel heeft de donkerte gekend waarin de forten van de hoovaardigheid
geluidloos worden opgeblazen en de murwe, hulpelooze, kleine mensch, alle ijdelheid
verzaakt om zich in deemoed en kracht te herscheppen. Indien hij ze niet had gekend
zou hij niet geheel zijn leven teruggeschrikt zijn voor de volledige zelfbekentenis.
Maar wij weten er toch genoeg van om dwars door zijn zelfbewuste regelen hem te
erkennen in genegenheid.
Zijn ziekte heeft hem belet de eerste oorlogsjaren met ons mee te leven. Daardoor
was hij eenigszins in het geval van de afwezigen van Londen en elders, waren er
dingen die hij niet begreep en nam hij soms een standpunt in dat ons bedroefde. Zijn
leeftijd bracht mee dat hij zich niet gewillig liet beleeren, zijn letterkundige
preferenties misleidden hem. Hij sprak mild over zwaar veroordeelden wier talent
hij hoog
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schatte en keerde zich tegen peccadilles van auteurs die hij niet kon bewonderen.
Hij was zich van deze en andere ongelijkheid niet bewust, want hij wilde kost wat
kost rechtvaardig zijn en zag de onverdraagzaamheid niet in zijn strijd tegen de
onverdraagzaamheid. Moeizaam, traagzaam, maar duidelijk evolueerde hij naar de
bezadigde humaniteit, waarvan zijn naaste vrienden hem het voorbeeld gaven en er
zijn gebaren en stappen die hem tot eer strekken.
Het Vlaamsch letterkundig leven lijdt een zeer zwaar verlies. Hij was de patriarch
wiens alomtegenwoordigheid als het symbool was van de continuïteit onzer literatuur.
Hij wist de jongeren tot zich te trekken of te laten komen, hij wist ze in te wijden in
den goeden korpsgeest. Hij was sterk in het handhaven van het parallelisme tegenover
den staat die de Vlamingen wel zou durven voorbijzien en in het cultureel leven der
hoofdstad, dat uiteraard minder aandacht had voor onze letterkunde. Hij onderhield
de internationale relaties, onvermoeibaar in het propageeren van ons litterair bezit
naar alle windstreken en vindingrijk in het bedenken van letterkundige manifestaties.
In al deze hoedanigheden komt hij ons thans onvervangbaar voor.
Wij zullen hem ons echter vooral blijven herinneren als een echt en verfijnd
kunstenaar, een intellectueel van ruime cultuur, die een voor velen ondoordringbaar,
maar zeer gevoelig mensch was.
GERARD WALSCHAP.
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'T Gebeurde te Sancoins
Ik zat op het terras van het boersch restaurantje, dat zich bevindt op den hoek van
twee straten welke op de markt te Sancoins uitloopen: Sancoins in de Cher, Frankrijk.
Op het tafeltje naast mij blonk een stevig glas Picon Curaçoa, donker van kleur. Op
de markt, een groote oppervlakte hardgestampte geelachtige aarde, stonden een viertal
auto's naast elkaar gestald, drie Fransche, gebocheld, ingedeukt, vol bruine
roestvlekken, en mijn eigen autootje, een felrood Skodatje, dat in de middagzon
uit-schitterde, als een wonder speelgoed op een prondelmarkt. Mijn blik, door niets
in beslag genomen, gleed met rustig genoegen over de koele geverniste carrosserie,
om dan almeteen te worden opgevangen in het blinde schitterlicht, een vlek van gloed
en ondoordringbaarheid, die was de reusachtige vitrine, met bokalen en stalen
orthopaedische instrumenten, van de groote apotheek van het dorp. Een allerzijds
ingeslapen dorp, behalve dat drie vier oude heeren over het marktplein slenterden,
en dat de straatdeur van de apotheek onophoudend rinkelde: men liep er zoo in, zoo
uit. Want de apotheker voerde het commando over het afweergeschut tegen vliegtuigen
in het dorp Sancoins: één kanon dat onzichtbaar in een donkere steeg als stond te
wachten; en hij alleen, voor de rest, in gansch het dorp, beschikte over de telefoon.
Hij kreeg bezoek op bezoek en nochtans leek het dorp verlaten en
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dood. Trouwens, de dag was snikheet geweest, en het ronkte overal van torren, bijen
en vliegen. Een wit faënza bordje dekte mijn Picon-Curaçoa, die niettemin geurde
als een frisch zomerwindje bij valavond. Insinueerend en zoet. De hemel was, sedert
uren en uren, strakblauw, onveranderlijk strakblauw. Ik keek zoo maar vóór mij uit
over het verlaten marktplein. Daarbij voelde ik mij lekker - lekker als een leêge ton
in de zomerzon...
Ik keek niet eens op, wanneer deze nieuwe auto langzaam uit die andere straat te
voorschijn kwam en de markt opreed. Een luxe-Ford. Laatste model. Ach zoo, een
Belgisch vlaggetje aan den eenen, een Vlaamsch vlaggetje aan den anderen kant van
den motor. Op het dak bossen groene takken. Een vluchteling, precies zooals ik.
Maar zwaargeladen! Proppensvol met pakken en zakken. Maar kijk nu eens: de Ford
gaat stallen naast mijn Skodatje dat felrood blinkt in de zon. Er komt een meneer uit,
die zelf chauffeert: een kleine vent met ronden buik, korte beenen, dat alles netjes
gekleed; een bolle kop, en reeds kaal. Hij kijkt rond. Twee dames stappen uit:
burgerdametjes slank, goedgekleed, de eene met, de andere zonder hoed. Voortreffelijk
gekapt, Venetiaansch blond haar. Ze kijken ook rond. Waar zijn wij hier? Geen
levende ziel te zien! Wat nu gedaan? Ze hebben mijn roodglanzend Skodatje
opgemerkt; ze komen er naartoe, ze bekijken het langs alle kanten; ze beschouwen
van dichtbij mijn drie lederen valiezen; ze gaan naar de andere auto's kijken, ze
draaien er om heen. Intusschen komt de man op mij af. Hoe kon het anders? De
apothekersdeur blijft toevallig dicht, alles slaapt in dit dorp, mensch en dier; een paar
witte kippen die om het terras dwalen, uitgezonderd; en natuurlijk die gonzende
bijen, torren, horzels, vliegen. Ik ben dus de eenige sterveling. De tabakspot met den
blozenden kalen schedel komt op mij af... Bon... De dames hebben hem even
aangekeken, schuchter draaien ze weêr om de ingedeukte, gebochelde, verfomfaaide
Fransche auto's en lachen goedsmoeds: wat al brol steekt in al die wagens opgepakt!
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‘Meneer, zei de jonge kletskop, meneer (in gebroken Fransch) neem het me niet
kwalijk, waar zit ik hier? (Où est-ce que je me trouve ici?)
Te Sancoins, meneer.’
‘Nooit van gehoord.’
‘Sancoins,’ verklaarde ik, en dronk een slok uit mijn glas Picon-Curaçoa, ‘ligt in
de Cher (de man knikte met het hoofd, dat wist hij, want hij wist, dat hij in de Cher
aangeland was) in de buurt van Monrond, op de baan naar Bourges, naar Chartres...
naar elders nog, Lyon bijvoorbeeld, Poitiers, Montpellier, kortom naar overal.’
‘Ah zoo, dank U, meneer, maar ge zoudt mij een grooten dienst kunnen bewijzen.’
‘Gaarne, meneer.’
‘Ja, een dienst. Is hier in de buurt een groote stad, met een verstandigen maire?’
‘In de buurt, meneer, wat heet gij in de buurt? Vergeet het niet, ge zijt in Frankrijk,
en hier weet een ieder, zonder dat hij het leert, dat alles betrekkelijk is. Te voet in
de buurt of per luxe-auto?’
‘Met mijn wagen, meneer. Om er vóór den nacht te geraken. Het geldt een uiterst
dringende zaak. Eet men er goed in dit restaurantje?’
‘Op dat gebied is van geen betrekkelijkheid sprake,’ weêrvoer ik kalmpjes en
nuchter. ‘In Frankrijk eet men overal goed, meneer. Overal waar de meisjes zijn,’
liet ik me achteloos ontvallen. Waarom? Een zotte streek.
‘Hoe, menheer,’ riep de tabakspot uit, en zijn schedel blonk alsof de zon hem van
uit de hersenen doorgloeide, ‘hoe, meneer, ge zijt ook een Belg?’
‘Chi lo sa!’
‘En zelfs een Vlaming, zooals ik. En ik had het niet eens geraden! Hoe wonderlijk.’
Hij keek even rond alsof hij er zich wilde van vergewissen dat alles op de wereld
toch wonderlijk is. Hij stond in den rooden gloed van de ondergaande zon. Zijn kop
was lijk gloeiend koper met zilveren schijnselen.
‘Mag ik u een aperitiefje aanbieden,’ vroeg ik den man. Mijn Picon-Curaçoa was
leêg. Twintig vliegen zaten al in de fond van het glas. Walgelijk.
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‘Gaarne, meneer,’ zei de man. ‘Want ik heb dorst. Maar laat ik hem u mogen
aanbieden. Want ik ben het toch, die u lastig ben komen vallen.’
Ik maakte een afwijzend gebaar met de hand. Ik zat immers te staren op de zwarte
massa krioelende vliegen in de fond van mijn glas. Ik greep plots het faënza deksel,
sloeg er meê uit alle kracht op de tafel. Geen vlieg steeg uit het glas, het krioelen
ging ongestoord door. Ik sloeg opnieuw met het dekseltje, harder nog. Het vloog in
scherven. Eindelijk verscheen de herbergier, nog half in slaap, druipend in zijn vet.
‘Patron, deux picon-curaçoa!’
‘Ik breng u dat op staanden voet; je vous l'apporte,’ meemuilde de patron. ‘Un
petit instant.’
Die andere Vlaming klom op de sport van een stoel en wenkte van daaruit de
dames ginder bij de auto's, dat ze komen zouden. Wat ze dan ook deden, met kalmen,
langzamen stap.
‘We zullen dan hier eten,’ verduidelijkte de tabakspot, die van zijn sport was
afgestegen. ‘Meneer verzekert dat het hier goed is. Meneer is trouwens ook een Belg,
een Vlaming. Mag ik hem u voorstellen?’
De dames negen met het oog, glimlachten hoffelijk en zelfs vriendelijk. Neen, ze
wenschten geen aperitief. Ze zouden zich wat gaan opfrisschen, de handen wasschen,
en verder in de gelagkamer blijven rusten, het was hier te heet.
‘A propos’, zei de andere Vlaming, ‘à propos, meneer, ik heet Jacobs; maar hebt
ge mij wel geantwoord als ik u vroeg of er in de buurt een groote stad was met een
verstandigen burgemeester, enfin een “maire?” Want het is een zeer moeilijke en
zeer dringende zaak. Er staat heel veel op het spel, eenige millioenen...’
‘Ik, Fransen, meneer. Lionel Fransen. Om u te dienen. Neen, ik heb vergeten te
antwoorden. Te voet of per auto?’
‘Per auto, meneer Fransen, per auto zeker.’
‘Goed dan. Wel zie, meneer Jacobs - mijn notaris te Brussel heet ook Jacobs, de
wereld is klein -, ja, dan hebt ge hier vlakbij Bourges, en dat is al een groote stad,
met een groot vliegveld, militair natuurlijk, en wat den maire betreft, die zal natuurlijk
zijn wat hij is, en wat hij is, weet ik niet.
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Dat zult ge begrijpen. Te meer als uw zaak zoo moeilijk is... gelijk ge zegt. Met uw
luxeford is het een uur rijden, meen ik toch. Want ik weet het ook al niet. Santee,
meneer Jacobs. Op uw goeie reis.’
Ik dronk een stevigen slok, driekwart leêg. Jacobs deed het nog beter. 't Was of
hij Leuvensch dronk, of liever Diestersch, ook al zwart: zijn glas was al leêg.
‘Mag ik u nu ook een aperitiefje aanbieden, meneer?’ vroeg hij haast onderdanig.
Ik ga de dames even vragen dat zij intusschen het diner bestellen. En ik zorg tegelijk
voor ons drankje. Dat is wel lekker zoo'n Picon, vooral in Frankrijk, in open lucht.
Bij u thuis is dat niet hetzelfde. En dan met die... hoe heette dat weêr?’
‘Curaçoa, maar bestel nu liever met citron. Ik heb er al drie binnen. Dan mag men
wel eens veranderen. Citron...
“Picon-citron,” murmelde Jacobs, terwijl hij naar binnen slenterde ('t was hém
nochtans of hij liep!), picon-citron... En hij sprak intusschen met de dames af.
Picon-citron...’
‘Patron,’ riep hij naar de achterkamer, waar het donker en frisch was, ‘patron
encore deux picon-citron, oui c'est bien ça et ces dames vont s'arranger pour ce que
nous pouvons souper ce soir...’
En hij keerde naar mij terug, zette zich zwaar neêr op de zate van den wisschen
zetel, breed uit op zijn beide billen. Of hij plaats nam voor de eeuwigheid.
‘Zal het lang duren,’ vroeg hij den herbergier toen deze met de twee glazen
aankwam, één in de palm van elke hand, 't einde van den zwaren voorarm met
opgestroopt hemd.
‘Dat hangt er van af,’ meende de patron, ‘wat u lang noemt.’
‘Ziet u,’ onderbrak ik diepzinnig, ‘ik zei het u: hier weet men af van de
betrekkelijkheid van alle zaken...’
‘...En ook van wat de dames bestellen zullen. Een uurtje, une petite heure, pas
plus, mon cher monsieur.’
‘Mij goed,’ zei Jacobs kalm en nuchter. ‘Dat valt ten anderen meê. Dan kan ik
nog vóór 't donker is te Bourges zijn. En als het u niet vervelen mocht, meneer... eh...
hoe...’
‘Lionel Fransen, uw dienaar...’
‘Meneer Lionel, zou ik u toch ook raad willen vragen;
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het is zoo 'n ingewikkelde zaak. Ingewikkeld, zeg ik, of eigenlijk niet ingewikkeld,
wat de feiten betreft. Het zijn de conjoncturen, de gevolgen die zoo ongeloofelijk
ingewikkeld zijn. Zooals ik zei: er zijn millioenen meê gemoeid. Want ze was
schatrijk! Maar hoe gaat dat nu afloopen? 't Is ontzettend, meneer Fransen!
Ontzettend.’
Hij bekeek zijn glas picon-citron. Hij greep het plotseling met de rechterhand, hief
met de linker in haast het wit faënza dekseltje op. Ik dacht, aan zijn woest gebaar te
oordeelen, hij krijgt het in een enkelen geut leêg. Maar hij bedacht zich opeens, dronk
amper een slokje en zette 't glas terug op de tafel tusschen al de vliegen in, die daar
over en weêr kropen als mieren op het lijk van een vetten mol.
‘Het dekseltje!’ riep ik angstig uit.
‘Ik vergat het warempel!’ Hij kreeg het te pakken en schoof het ruw op de kelk
van het glas.
‘Eén uur tijd, zei de patron. Meneer Fransen, mag ik het u vertellen? Ja, twee
picon's al, stuk op stuk. Gelukkig, kan ik er goed tegen. Maar toch, men voelt er wel
iets van, in die geweldige hitte.’ Hij wreef met zijn linkermouw 't zweet van het
vochte voorhoofd af. ‘Mag ik het u vertellen? 't Zal niet lang zijn...’
‘Te uwer beschikking, beste heer. Ik heb àl den tijd. Maar ik zal er nog een picontje
op bestellen. Patron...’
‘Meneer Fransen, ge moet weten dat wij op een landgoed wonen in de buurt van het
Albert-Kanaal. Wij, dat zijn mijn vrouw, haar zuster en haar moeder, die tachtig jaar
oud is. Haar moeder, mijn schoonmoeder dus, zoo mager als een hoppestaak. Ik zeg
hoppestaak, bij gebrek aan een ander woord, want ik heb nooit een hoppestaak gezien,
men kweekt geen hoppe in onze Kempen. Dat zult ge wel weten, is het niet?’
Ik knikte aanmoedigend dat ik het zeker wist. Maar waarom zei hij niet bezemsteel,
dat kent toch iedereen. Maar ik liet het maar zoo. Jacobs' gelaat, dat rond en bol was
lijk een Hollandsche kaas, gloeide immers van inspanning.
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Men kon het hem aanzien dat hij samenleefde met drie vrouwen, en dus thuis al niet
veel te vertellen had.
‘Bommen vielen al heel rap in onze buurt, aan 't kanaal, en twee of drie rond ons
landhuisje. Er was geen denken aan daar te blijven: het zou de dood zijn geweest.
We laadden al ons hebben en houden, ik meen ons geld, onze pelsmantels, ons
zilverwerk, eenige hespen en de rest, enfin wat we hadden met wat wijn, likeuren,
en de drie vrouwen in de auto; proppensvol. We lieten knecht en meiden achter om
te zorgen voor de villa. En op het dak van het rijtuig, een matras en onze duurste
Perzische tapijten. En reden in allerhaast uit de gevaarlijk zone weg. Dat hebt ge
toch ook gedaan, zeker, meneer Lionel - neem het me niet kwalijk als ik u zoo
familiair noem, ik kan geen familienamen onthouden...’
Ik knikte weer dat het goed was en zei:
‘Ik, ja. Maar met mijn Skodatje en drie kleine valiesjes alleen: een met mijn beste
likeuren, een tweede met mijn liefste boeken, en een met linnen... en rookgerief.’
‘Ik begrijp u. Zeker ongetrouwd? Gelukkig man. Enfin, voorzichtigheid is overal
de moeder van den porseleinwinkel. We reden als dollemans. Mijn vrouw had zoo'n
schrik dat ze mij maar liet begaan. Zeventig tot tachtig per uur. We kwamen eerst
bij vrienden aan, maar die stonden ook al kant en klaar om weg te trekken. En we
reden samen verder. Kent ge 't vers van Vondel: Zij vloden niet, zij vlogen? Zoo
ging het ook met ons. Het heeft vijf dagen en nachten geduurd vooraleer we de
Fransche grens over konden, en we verloren intusschen onderweg onze vrienden uit
het oog. We waren van her moedermensch alleen. En nu op die onbekende wegen
van Frankrijk. Alhier, aldaar. 't Was me of we voortdurend maar rond reden. Met
overal rondom ons auto's en auto's en fietsers, tot voetgangers toe. Zooals de Joden
naar de Roode Zee, met de benden van den Farao op de hielen. Eén nacht hebben
we in een hotelletje mogen logeeren; een anderen in een woud, ik en mijn vrouw in
de auto, mijn schoonzuster en mijn schoonmoeder op de matras, gedekt met de rijke
Perzische tapijten. Maar de duivel zat ons achterna. Ik bedoel: overal sprak men ons
van parachutisten, en overal vlogen ten andere Duitsche vliegtuigen boven ons hoofd.
Nu en dan vielen bommen neer. Het was een helsche
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tijd. Mijn vrouwen gilden om het meest. Ze wilden voort, voort, altijd maar voort.
De zolen van mijn schoenen gloeiden, het vel van mijn handpalmen schroeide, mijn
oogen brandden met felle randen. Kent ge dat vers? A, zoo. Den derden dag in
Frankrijk stonden we voor een waterloop. We bleven eerst op een wei, om wat te
gebruiken. Ik dronk zoo maar aan de flesch, voortreffelijken wijn. Toen het al meteens
boven ons hoofd aan het rakketakken ging: twee vliegtuigen, een Engelsch en een
Duitsch in een formidabel gevecht gewikkeld. Afgrijselijk! De kogels vlogen en
spookten om onze ooren. We kropen in een gracht, de een met den kop aan de voeten
van den andere. Een der vliegtuigen stortte neer, een honderd meter verder, in
vlammen meneer, honderd meter hoog. We voelden over onze ruggen de schroeiende
hitte. Het andere vliegtuig verdween uit het gezicht. Behalve het geknetter van de
vlammen, was alles opeens stil, zoo stil in den blauwen hemel. Ik kroop eindelijk uit
de gracht, vuil als een hond die zich op den mesthoop heeft liggen koesteren. Ik reikte
de hand aan mijn vrouw, die nu ook uit de gracht oprees, een beeld van slijk, en dan
aan mijn schoonzuster; idem, meneer. Ik kwam bij mijn schoonmoeder, die geen vin
roerde of ze dood lag. Ik greep ze bij de lenden, ze was licht als een pluim, en lei ze
languit op de wei, in het malsche gras. Nog zei ze geen woord. Ze stak geen hand
uit. Ze bleef daar maar liggen. Stel u dat voor, meneer Lionel! Het was zooals ik het
u zeg: ze bleef daar zoo maar liggen. Een lange, zwarte streep op het gras. Daar maar
liggen...
Ik hief een arm op, ik had haar hand bij de tippen van de vingers vast en die waren
koud, en de arm viel terug op het gras. Mijn vrouw, mijn schoonzuster, ze stonden
daar naar te kijken, met den mond open - en niets te doen. Ik zag wel wat ze in hun
angst dachten, maar ze konden het niet uitroepen, de schrik schroefde hun de keel
toe. Maar hun gezicht hadt ge eens moeten zien. Ik werd als razend... En ik riep, dat
het in de lucht kletterde:
‘Verdommelingen, geef me nu toch een spiegelken!’
Het was mijn vrouw die ten slotte, na lang en bang scharrelen in haar handtasch,
heur spiegelken vond en 't mij reikte. Ik knielde en bracht het mijn schoonmoeder
vóór den
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mond. Het werd plots in mij heel stil. Ik hoorde zelfs de vogels zingen in de lucht,
't was zomer. Duizend waren ze. Wat een zang! Na een paar minuten keek ik naar
het spiegelvlak: het glas was droog, geen schijn zelfs van damp of vocht. Zij ademt
dus niet meer. Dood, klonk het in mij. Ik stond recht. 't Was me of ik zwijgen moest,
't niet brutaal moest zeggen. Maar hoe kon dat? Ze keken alle twee mij aan met
angstoogen. Ik knikte van ja, in die eindelooze stilte. En zei, stillekens voor mij uit:
‘Ja, ze is dood’. En na een poosje: ‘Ja, waarschijnlijk van den schrik. Het hart’...
Twee ontzettende gillen - en de twee vrouwen op de vlucht, als twee kippen wanneer
de boerin op den drempel van 't pachthof verschijnt; op de vlucht, meneer Lionel,
naar het kanaal toe, dat we oversteken moesten, maar waarvan de bruggen in de lucht
waren gevlogen. Zoudt ge me kunnen zeggen, waarom naar dat kanaal. Om zich te
verdoen?’
Ik hief even de schouders op. Niet omdat het me niet kon schelen, of ze zich te
water zouden werpen en verdrinken, maar omdat ik het waarlijk niet kon raden
waarom ze naar het kanaal vluchtten en niet naar ik weet niet wat anders.
‘Maar even de auto voorbij, zoo sprak Jacobs verder, keerden ze zich allebei
plotseling om, als twee geiten die t'einden van hun ketting zijn, en lieten zich vallen
op de uitgespreide tapijten, waar mijn schoonzuster en mijn schoonmoeder den nacht
hadden op doorgebracht. En ze begonnen het uit te snikken... 't duurde, 't duurde...’
Ik dronk mijn picon citron leeg. Ik begon ook te meenen dat het verhaal duurde,
duurde. En vroeg: en dàn?
‘Ja, en dan. Ik stond voor dat lijk, moedermensch alleen. Alleen in gansch de
ruimte, alleen met den zomer en de vogels die allerwegen kwinkeleerden. Alleen
met die twee vrouwen, die daar maar lagen te snikken, te snikken en te zuchten. Ik
greep ten slotte het lijk met mijn arm onder de lenden, het woog niet zwaar, de voeten
hingen aan den eenen kant, het hoofd aan den anderen kant laag bij den grond, en
bracht het zoo op mijn armen naar de auto en de kostbare Perzische tapijten, die daar
op de weide waren uitgespreid.
‘Hier is ze’, zei ik, een beetje buiten adem. Want het was geen plezierig karweitje,
zoo'n lijk op uw armen, dat daar maar hangt als een vod. ‘En nu?’
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Maar ze zwegen, met nu en dan een drogen snik. Ze zeiden geen woord. Dezen keer
zou het wel voor mij alleen zijn, de karwei. Zonder een wenk, zonder raad. En 't was
me nog nooit voorgevallen, zoo'n avontuur. Ik staarde naar den grond. Ja, meneer
Lionel, ik was radeloos. En ik wist daarbij: hier kunnen we niet blijven, we moeten
voort... Eindelijk ontstak het licht in mij. Men moet nooit desespereeren, meneer
Lionel. Als 't moet, dan komt het en waar een wil is is een weg. Ik bekeek het dak
van de auto, ik zag de matras daar op den grond, en het lijk nu op het schoonste tapijt
dat we mee hadden gebracht, het schóónste, wat een malchance, maar wie denkt er
aan in zulke oogenblikken. Ik rolde eenvoudig het lijk in het tapijt, rolde de andere
tapijten zorgvuldig om het eerste, en heesch het pak op het dak van den wagen. Niet
gemakkelijk zoo alleen; maar van die vrouwen was toch niets te bekomen. En boven
op het pak met de tapijten - en het lijk, menheer - wierp ik de matras. Alles vast met
koorden. En wij dan weer op weg.’
Hij zweeg nu een poosje. Hij keek mij aan, hij keek naar zijn glas, dat natuurlijk
leêg was, mompelde wat en keek me weer aan. ‘Ik krijg er dorst van.’ Hij keek naar
zijn horloge: ‘Nog een klein halfuur. Meneer Lionel, zouden we nog?’ Ik knikte ja.
Hij liep, op zijn korte beenen, met zijn rond zwaar lijf, naar de keuken, waaruit de
geur van gaar-komend eten, en een beetje looklucht, naar het terras, waar ik zat,
aandreef. 't Wordt een smakelijk diner, meende ik, binnensmonds, maar zei niets...
‘Ja, weer op weg en na lang zoeken, den stroom over, over een noodbrug, door de
Duitsche pontonniers al opgericht. Ik heet Jacobs, maar ben geen notaris...’
‘Dat heb ik zoo niet gezegd...’
‘'t Geeft niet, maar zooveel weet ik er toch van, dat men zijn erfenis niet in
ontvangst kan nemen indien men niet een overlijdensakte voorleggen kan. Die
gedachte obsedeerde mij eensklaps. Beste jongen, sprak ik tot mezelf, hoe gaat ge
dat nu regelen? Ik reed maar door, er waren niet veel wagens meer op de route. Maar
in dat godgezegend Frankrijk kan men uren lang rijden, voor men aan een dorp komt.
Het liep al naar den middag toen we aan een blok huizen toekwamen, en op een der
huizen, een tapperij heel zeker,
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prijkte het woord ‘mairie’ en op den gevel een tiental kleurige aanplakbrieven en ik
weet niet hoeveel witte vierkantjes papier met avis of ordonnances. Het dorpje lag
dicht bij den stroom, de Seine, meen ik. Ik voelde me opgeruimd. Hier zou ik de
aangifte doen en mijn schoonmoeder deftig laten begraven. Ik zou genoeg geld
achterlaten. Maar ik had schoon op de deur van de mairie te kloppen, met zelfs een
zwaren steen, ik kreeg geen gehoor. Het gansche dorp was leeg, doodsleeg, alleman,
de maire incluis, op de vlucht. En wat nu? Ik wist geen raad. Maar achtte mij gelukkig,
dat ik het pak Perzische tapijten, met mijn schoonmama daarin, nog niet van het dak
van de auto had afgehaald. Ik reed dan maar verder den weg op naar het Zuiden,
steeds naar het Zuiden. En al meer en meer van den stroom af en van de plek des
onheils. Nu en dan was er thans op het veld een boer te zien, die scheen te werken,
en op de baan, een bedelaar, een clochard, of een paar kinderen, naar school of van
de school... Het leven ging weer zijn gang. Onverstoord.
Ik bereikte ten slotte weer een dorp met een mairie. De maire stond zelfs op den
dorpel van het gebouw, met zijn secretaris en den veldwachter in uniform. Ik lei hem
het geval uit en eischte dat hij de aangifte zou aanvaarden, de overlijdensakte zou
opmaken en er mij onmiddellijk een authentiek afschrift van zou overhandigen. Toen
ik alles tot in de puntjes had uitgelegd, 't zweet stond me op het voorhoofd, want het
Fransch spreek ik niet zoo makkelijk, en ik den maire en zijn secretaris tegelijk in
den krans van mijn glimlach opnam, want ik voelde me gelukkig als een die de vrucht
van zijn inspanning gaat plukken, schudden maire en secretaris opeens en ook
tegelijkertijd het hoofd, en de maire zei, dat hij niet competent was, want het sterfgeval
had niet op het gebied van zijn gemeente plaats gehad. Ik smeekte, eerst zachtmoedig
en onderdanig, mon cher maire van hier, mon cher maire van daar, maar niets te
doen; dan hardnekkig en nijdig, altijd met hetzelfde succes. En werd al meteen woest,
- want het hopelooze van den toestand schoot me al meteen voor oogen -, en schold
den maire, zijn gemeente en Frankrijk tegelijk uit voor rotte visch. 't Was me een
spektakel! Ik zag wel dat die drie menschen me plots bekeken alsof de duivel in
persoon voor hen stond, dat de
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veldwachter plots verdween op een teeken van den gemeentesecretaris, dat hij na
korten tijd terugkwam met een tweeloop in de hand, maar dat alles kon me niet meer
schelen. Ik zag immers in dat ik de noodige papieren niet zou kunnen krijgen, en de
erfenis voor jaren en jaren naar de maan was, millioenen die mij zouden ontsnappen
en 't kasteel en alles... Ik schold maar door. Toen plots vier maréchaussées opdoken:
twee bleven bij de auto staan, waar mijn twee vrouwen waren blijven in zitten, op
hun gemak, natuurlijk; twee andere kwamen regelrecht op mij af.
‘Emmenez ce boche’, zei de maire streng en beslist, ‘het zal wel een spion zijn.’
‘Ik, een boche’, riep ik uit in diepste verontwaardiging. ‘Ik, een boche’, en ik
meende den maire bij de keel te vatten, maar een marechaussée lei zijn zware hand
op mijn trillenden arm.
‘Ja, een boche’, schreeuwde de maire, schreeuwde de gemeentesecretaris,
schreeuwde de veldwachter met het jachtgeweer hoog in de ijle lucht. Oui, un boche,
schreeuwde het koor. En de gemeentesecretaris gilde boven alles uit: want welke
taal hebt ge dan gesproken?’
Welke taal ik had gesproken? Wel, natuurlijk in 't... Maar temet schoot het me als
de weerlicht te binnen: potverdekke, 'k heb ze uitgescholden in Kempisch Vlaamsch...
Ik stond verslagen, al kon ik me toch niets verwijten, want waarom moest ik Fransch
spreken en mogen zij 't Vlaamsch niet verstaan. Gelukkig waren mijn
legitimatiepapieren in orde. De marechaussée erkende 't grif en zei:
‘Meneer is een Belg - monsieur est belge. Mille excuses.’ En hij bracht zijn open
palm aan zijn kepi.
Nu was het de vijand die verslagen stond. De veldwachter liet den tweeloop weer
neer, place repos, heet dat. En de maire zei:
‘Het is wel spijtig...’
‘Wat’, schreeuwde ik woest, ‘is het “dommage” dat ik Belg ben en geen mof!’
maar hij vervolgde kalmpjes:
‘Dat ik u niettemin niet helpen kan. Ik ben inderdaad niet “compétent”. Maar ik
wil u toch een raad geven. Richt u tot den “préfet”. Niet ver, neen; drie, vier uur
rijden.’
Ik groette de bende met een kwaad gebaar. Ezels zijn 't,
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ezels. En keerde naar de auto terug. Ik wou geen uitleg geven, en reed met een
geweldigen schok weg, de verre lange baan op. Nu tusschen hooge wanden van
groene heesters, waarachter uitgestrekte weiden zich ontrolden, met hoogpootig
zwaar vee, meestal wit en zwart. Geweldige beesten, vooral nu de avond al begon
te vallen en de schemer zich al over den grond verspreidde en langzaam opsteeg in
de lucht.
Nooit zou ik vóór het pikdonker was de chef-lieu van het departement bereiken,
waar de préfet zijn tenten had opgeslagen, en zonder twijfel zouden de bureau's van
de préfecture dan al gesloten zijn. Niets te doen, dacht ik, moedeloos, maar met een
soort vergift in het bloed, want een paar keer had ik al uitgerekend, sedert wanneer
precies mijn schoonmoeder het eeuwige was ingegaan, en hoe het lijk daar in een
stikheete lucht was opgeborgen... Ik kreeg kippevel telkens als ik er aan dacht. Ik
reed langzaam, alsof ik daardoor het lot bezwoer. Ik voelde me opgelucht, toen ik
aan een mooie gemeente kwam, een groot aantal huizen te midden van bosschages
en hoogstammige boomen, een oase na àl die zware, groene weiden met altijd
hetzelfde vee. Nauwelijks waren wij de eerste woningen voorbij of een viertal heeren
en dames hield ons vriendelijk tegen - ik stopte.
‘Belgen’, zei een dame met ontroerde stem.
‘Ja’, antwoordde ik als in den biechtstoel, vooraleer ge de straf krijgt voor uw vele
zonden.
Het waren vertegenwoordigers van het ‘Comité d'aide aux réfugiés’, het
vluchtelingencomité; zij waren uiterst vriendelijk: we zouden hier afstappen, hier
een onderdak vinden, hier een goed maal kunnen gebruiken, hier een nacht uitrusten,
na al de ellende die wij al doorgestaan hadden. We lieten ons gereedelijk gezeggen.
Aan zooveel vriendelijks weerstaat geen goede ziel. Wij kwamen bij den plaatselijken
notaris terecht, in een fraaie villa aan de groote baan. Zeer gezellige menschen, zeer
‘hospitalier’, hartelijk met ons begaan. De auto kon gerust op den kant van den weg
blijven, een departementale route, veilig als in een garage.
Ik zei nog, vóór we slapen gingen, na een voortreffelijken Armagnac, aan den
gastheer, dat wij 's ochtends zeer vroeg zouden vertrekken, daar wij zaken in de
préfecture hadden af te handelen. Ik sprak niet van dat lijk in de tapijten op
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het dak van de auto: het begon zoowaar een macabere geschiedenis te worden. En
straks misschien lijklucht...
Welke hartelijke menschen! Het dejeuner stond al klaar toen we beneden kwamen,
brood, kaas en lekkere koffie. En een stevige borrel, voor we vertrokken. Nu regelrecht
naar de préfecture. We waren nog geen honderd meter ver...’
Ik lei mijn hand op den voorarm van mijn tafelgenoot. Hij zweeg meteenen. De
patron was in de buurt en ik zei:
‘Patron, twee picon-citron, et bien tassés.’
‘Compris’ antwoordde deze. En hij voegde er aan toe, vergoelijkend: ‘Gij hebt
trouwens tijd over, nog een klein halfuurtje, koken is een kunst, maar vraagt tijd.’
‘Dan kan ik rustig voortgaan’, zei mijn buurman, ‘maar veel heb ik niet meer te
vertellen. En misschien vind ik dan nog tijd om u op mijn beurt te tracteeren. Mijn
vrouwen rusten toch uit... Ik zei dus: nauwelijks was ik een kilometer ver op deze
voortreffelijke Fransche departementale wegen, of ik voelde dat er iets haperde. De
wagen liep anders dan gewoonlijk. Ik had hem niet “dans la main”. Er scheelde iets
- maar wat? Ik werd ongerust. En stopte eindelijk op den kant van de baan, uit het
verkeer. Ik keerde om en om den wagen. Ik vond eerst niets, tot ik ten slotte, zag wat
er scheelde. Ik stond paf van verbazing: de matras, de tapijten waren van het dak van
de auto verdwenen, spoorloos verdwenen. Een enkel stukje koord zat nog aan een
stang vast. Ik bekeek het eind als een stommeling. Het touw was doorgesneden. Men
had, van nacht, de tapijten gestolen, het opgerolde pak tapijten. Ik dacht aan de matras
niet meer. Alleen die tapijten stonden mij voor oogen. Ja, gestolen. In den duisteren
nacht gestolen. Ik zag de dieven zelfs wegsluipen, met het lange pak op hun schouders,
als Egyptische roeiers, die hun eng maar lang bootje over een lagune sjouwen. De
tapijten - met het lijk van mijn schoonmoeder daar in! Dat lijk dat misschien al...’
Hij schoot in een formidabelen lach. - ‘Het lijk...’
Toen hij tot bedaren kwam, vrij snel want hij had eens angstig uitgekeken naar de
gang van de restaurantzaal, - maar alles bleef er roerloos - toen hij dan tot bedaren
was
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gekomen, en ook na een slok uit zijn glas picon citron, vervolgde hij met gedempte
stem.
‘Ik reed naar de préfecture, die in rep en roer stond. De telefoon rinkelde en
rinkelde. Ik werd ten slotte bij den préfet toegelaten, die aan zijn tafel zat omringd
van koffers en valiezen. Ik begon mijn verhaal bij het begin, lei alles uit hoe de zaak
in elkaar zat en sprak van het gestolen lijk. De telefoon rinkelde maar altijd door, de
préfet nam telkens den hoorn vast, luisterde en antwoordde gejaagd. Hoorde hij wat
ik zei? Maar toen ik hem juist ging vragen, of hij de goedheid zou willen hebben,
een overlijdensakte te laten opmaken en mij er een afschrift van te laten bezorgen,
sprong hij al meteen recht, te midden van al zijn koffers en pakken, als een
brieschende leeuw en huilde in 't Fransch: ‘Que voulezvous qu'elle me foute, votre
belle mère! En gij, donder nu maar gauw op met uw macabere verhalen. Meent ge
misschien dat de tijden te plezierig zijn? Quel idiot!
Dat ‘idiot’ was op mij bedoeld. Niet op een maréchaussée, die juist in de kamer
was verschenen en daar in de houding was blijven staan.
‘Brigadier’, zei nu de prefet met een zachtere stem, uitgewoed, ‘leid mijnheer naar
de entrée en sluit de deur op slot en grendel. Laat mijn wagen voorkomen, aan de
achterpoort van den tuin. Laad mijn bagage. Nous foutons le camp. Op hooger bevel.
De Duitschers zitten ons op de hielen. Morgen staan ze voor onze muren. Ces
salauds...
Ik was dan toch nog maar een ‘idiot’. Ik ging met den maréchaussée mee, die me
buitenliet en de deur achter mij sloot, als voor de eeuwigheid. En ik reed weer verder
- want toen mijn vrouwen hoorden dat de Duitschers in de buurt al waren verschenen,
eischten zij geen verderen uitleg omtrent de overlijdensakte, en hoe ik ze niet had
gekregen en hoe ik nu meende dat ik ze ooit krijgen zou. Ze zwegen en zeiden alleen:
vooruit, vooruit nu maar.’
‘En nu zit ik hier te... hoe was 't weer, menheer...’
‘Sancoins, zonder hoeken, meneer Jacobs.’
‘Ja, Jacobs... Maar het lijk kan me per slot van rekening niet veel schelen...’
En hij schoot weer in een daverenden lach. Tusschendoor sprak hij:
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‘Ik zie de dieven de kostbare tapijten ontrollen met gretig scherpe oogen, en mijn
schoonmoeder plotseling te voorschijn komen. Op de vlucht geslagen misschien.
Heerlijk, heerlijk. Zij vloden niet, zij vlogen, dichtte Joost van den Vondel. Doch
neen, waar 't lijk nu zit of ligt, ik kan er niet aan doen, waarlijk schelen kan het me
niet. Trouwens, de lucht... Maar zonde is 't voor de kostbare Perzische tapijten. Maar
wat nu, met de erfenis? Ja, Jacobs, maar ik ben geen notaris...’
‘Dat heb ik dan toch ook niet gezegd...’
‘Maar veel last zal ik hebben. Het lijk werd nergens begraven. Geen enkel bewijs
dus, dat mijn schoonmoeder niet meer tot de levenden behoort. Ik zal niet kunnen
erven, en 't zijn millioenen, millioenen.’
Hij was somber gestemd nu. Hij keek diep in zijn glas. Het was leeg. Er rolden
tranen over zijn wangen.
‘Zouden wij er nog eentje drinken?’
‘Uw schoonzuster wenkt’, zei ik hem stil, ‘ze komt hierheen’. De patron is al
tweemaal in de deur van het restaurant verschenen. 't Diner klaar, beteekent dat. Maar
daar is ook uw vrouw, die wenkt en komt.’
‘Te laat, altijd te laat’, mompelde hij met zware stem. Plotseling zwaar geworden.
Hij stond recht.
‘Neem het me niet kwalijk’, meende hij nog, half stotterend. ‘Eentje hadden we
nog kunnen drinken. Het is anders een macaber avontuur. Ik lach pertang gaarne.
Maar als mijn vrouw komt... laten we ernstig zijn.’ En hij stronkelde weg, naar de
eetzaal toe, kort van gestalte, gestoken, met breeden rug. Doch zwaar van lijf en kop.
En smoordronken. Ja, Jacobs heet hij. Arme man...
† F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.
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[Gedichten]
Kan ik u ooit genoeg beminnen
Kan ik u ooit genoeg beminnen,
O aarde, die mijn voet betreedt,
O aarde, dieper dan de eeuwen,
Waaraan ik God en menschen meet!
Ik groei uit u met sap en twijgen,
Mijn wortel zoekend naar uw hart;
Ik rijs uit u in reikend stijgen,
In wind en wolk en zon verward.
Ik rijs uit u en voel uw adem
Me dragen in zijn wijde macht;
Ik bloei in u en weet mij 't leven,
Dat duizlig in uw armen lacht.
En al de sappen van uw aarde,
Ik voel ze ruischen in mijn bloed,
En al de geuren, die ge gaarde,
Ze zijn versmolten aan mijn voet.
En àl uw rimpels, àl uw kerven,
Zijn in mijn hand en mijn gelaat...
Uw breede schoot van gift en derven,
Hoé hij in mij gebeeldhouwd staat!
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Hoe groeien boven ons de nachten
Hoe groeien boven ons de nachten...
Hemel en aarde slurpen ons op.
Wij, die d'oneindigheid betrachten,
Zijn in dien greep maar regendrop,
Zijn voor den dood maar broze hoepel,
Dien hij met zorgende passen ment,
Tot struiklend hij, van weifelen moede,
Ons hortend naar zijn akker wendt.
Hoe groeien boven ons de nachten...
Hemel en aarde smoren den roep,
Die rillend onzen wil komt tarten
En sterft in ons verstillend bloed.
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Gij zijt het licht...
Gij zijt het licht, dat me deed stralen,
Van bleeken knop tot bloem herschiep,
En uit de sluimerende dalen
Mijn rillende verlangen riep.
Nu ben ik twijg door alle winden
Bespeeld gelijk een teere snaar.
Ik ben de huiver in de stilte,
Die als een adem langs u waart.
Want gij zijt hemel, gij zijt aarde,
Het innigste, dat schepping baarde,
Versmolten in zóó teeder woord:
Gij zijt de man, die mij behoort.
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En heel de wereld
En heel de wereld in ons harte,
En al de winden in ons woord,
En al de zeeën vol van smarten
Heb ik door onzen nacht gehoord.
Maar àl de klaarten van de dagen,
Die zingen door de eeuwen heen...
Ik kan ze in mijn oogen dragen
Wanneer ik stil uw handen neem.
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Niets dan uw handen
Niets dan uw handen in de mijn'.
In onze stilte, 't vredig weten,
Dat alle vreugd' en alle pijn
In onze schaduw zijn gezeten;
Dat het verleden en de dood
Zich langzaam kruisen op onz' hoofden;
Dat wij al tasten aan den zoom
Van wat het leven ons beloofde.
Niets dan uw handen in de mijn'...
Maar diep in mij, als roep der aarde:
Gij zijt de man!... Ik ben de vrouw,
Die weelde-gevend leven baarde.
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Reiken wij al...
Reiken wij al naar stille randen
Waar liefde wordt: herinnering?
Ach, neen, 'k voel nog mijn heimwee branden,
En iedere tocht is nieuw begin.
Hoe glanzend nog langs mijne slapen
Mijn donkere lokken! Zie mijn mond
Nog trillen, na het zacht ontwaken,
Dat aan ùw lust mijn leden bond.
En zie hoe rijk nog onze oogen,
Van lijden diep, van weelde mild...
Zij vinden 't licht der regenbogen
En glanzen waar de dag verstilt.
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De aardsche bruid
Uit u ontstaan, uit u gerezen,
O, grond, die mijn verlangen weet,
Ben ik als u, in gloed en wezen,
Uw vrucht, die uit uw voren gleed.
Ik vang als u de wind, de stormen.
Ze bonken door mijn dronken hart.
Het is als u gekneed met wormen;
Als u, de bolster van de smart.
Ik vang als u de zon, den zegen.
Ze gaven vruchten aan mijn schoot.
Ik tast naar u langs duizend wegen
En lach als u mijn lusten bloot.
Ik leng als u mijn bleeke leden
In zelfden adem, zelfden dorst.
...En weer kom ik naar u gegleden
Als droppel honing aan uw borst.
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De liefde roept
De liefde roept, de liefde lacht
Met warme borsten en gestrekte armen,
Met smallen schoot, die op bevruchting wacht
En zwoele woorden, die den man omarmen.
Hun monden kleven en hun vingers binden.
Voor hen geen werelden, voor hen geen pijn.
Alleen 't mirakel, waarin twee beminden
Nog enkel vrouw en man op aarde zijn.
Tot plots een schim langs hunne lijven glijdt,
Zich aan zijn borst en hare slapen vlijt.
Hun voeten wankelen... Een stil geraamte
Houdt hunne monden dichter op elkaar,
Zoodat de vrouw haar strak gespannen leden
Met haar geliefde en met een doode paart.
Zij perst haar lippen en zij kromt haar armen:
- ‘Moet eens dit lichaam in het slijk vergaan?’
...Voor hare onmacht weet zij geen erbarmen...
- ‘Liefde en dood... laats ons dan samen gaan!’
JULIA TULKENS.
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Ballade van het stroo
Wie immer in een pluimbed sliep
en nooit eens op een strooschelf lag,
als hij te laat in haven liep
of zat was dat hij niet meer zag,
die hoort niet onder onze vlag,
want wij beminnen, 't is alzoo,
den zolder rijk van 't spinnerag
en den goeden geur van het stroo.
Wij strompelen het leven door,
al zijn wij nog zoo welgezind,
en drentlen rond op 's werelds foor,
die ieder zoo potsierlijk vindt,
maar toch uit ganscher hart bemint,
want, laat haar wezen zus en zoo,
wij snuiven er den ruimen wind
en den goeden geur van het stroo.
En liggen we op ons stroo gestrekt,
als ons de stramme dood besluipt,
dan eerst hebben wij 't kruid ontdekt,
waaruit het best geneesgift druipt.
Voor gij tusschen vier planken kruipt
(een ieders eindreis graag of noo)
zorg dat ge op tijd u goed bezuipt
en kruip in 't geurend stroo.
Stroomannen, die de wereld regeert,
ruimt baan voor onze bent, bijloo!
die aanschrijdt, feestelijk omfleurd
van den goeden geur van het stroo.
BERT DECORTE.
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Aan de voet van het Belfort
In de voorafgaande hoofdstukken werd verteld, hoe de Vlaamse
‘koeboerkens’ en de dagloners in de jaren 1840, door de ondergang van
de oude vlasnijverheid, in hun dorpen langzaam verhongeren. Sommigen
trekken met vrouw en kinders naar Gent, om er in de pas opgerichte
vlasfabrieken te gaan werken.
Zij zijn al zo dikwijls bang geweest voor dat uitdagende brutale Gent, zij hebben het
al zo menigmaal verwenst en vermaledijd in een vloek en een rochel op de grond...
en nu, nu trekken zij op met hun wijf en de sliert van hun blerende jongen aan haar
rokken, allen samen opgejaagd door de schrik voor een nieuwe zoveelste winter
zonder werk, zonder vuur, zonder brood. De bomen langs de lange weg staan naakt
en nat en zwart, het land ligt te rotten en te stinken onder al de dode blaren, en de
mensen zijn koud en triestig tot in 't putje van hun ziel. Zij sjokken en zeulen door
de drassige grond met de laatste stukken en brokken van hun bezit in een rode zakdoek
in de hand of aan een stok geknoopt over de schouder of op een piepende zuchtende
kar geladen, die keer op keer blijft steken in de modderpoel. Dan blijven zij huiverend
hulpeloos staan in het slijk en de regen en de wind, alsof zij ineens niet meer verder
durfden,
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zij weten maar al te goed wat hun te wachten staat in Gent, en zij keren zich nog
eens om naar hun oude betoverde hongerdorpen, maar die liggen al diep verzonken
in de misten van de herfst. Ju, verdomme, ju; met de dood in het hart.
En eindelijk, spookachtig dreigend, richt de stad zich traag overeind uit de verte,
tot tegen de lage hemel. Als een boze droom van donkere plompe fabrieken:
neergeplofte blokken stenen, eindeloze zwarte muren, honderden altijd dezelfde
kleine ruitjes met hun troebel licht als uit gebroken ogen, en op de daken de talloze
schouwen, walmen van roet, en het gillen der fluiten, fabriek naast fabriek, de hele
stad is zwart op zwart van fabriek naast fabriek. En in die fabrieken, in iedere van
die fabrieken zit een beest, een kwaadaardig beest in zijn spelonk en ronkt en gromt,
dat de grond er van beeft. Het zijn, uit de tijd van Napoleon, de oude katoenfabrieken,
waar de Gentenaars zelf gaan werken, van vader op zoon, met hun vrouwen en
dochters; en het zijn de nieuwe vlasfabrieken, goed genoeg voor het uitschot en die
vreemde luizen van inwijkelingen. De heren en juffers van het katoen, zij vormen
een kaste op zichzelf, zij trouwen trots ondereen en zij verdienen ook wat meer: van
uit hun hoogte kijken zij neer, twee keren neer op het vlas, een eerste keer als de
Gentenaars die zij zijn op de boerkens van buiten, en een tweede keer als de
aristocraten och arme! van het katoen.
En zij hebben wel een beetje gelijk. Want zij krijgen ongetwijfeld ook het hunne,
zoals iedere werkman zijn part te dragen heeft: in de sneeuwstorm van de
katoenvlokken, als de duivelaar in de duivelkamer verwoed op de vezelmassa losslaat,
lopen de vrouwen als witte spoken hees en hoestend rond, en in de hitte van het
pappen werken de mannen verscheurd van de dorst en doen zij die blinkende
klinkende kletskoppen op, waar de hele stad hen voor uitlacht en scheldt. Maar toch,
maar toch, in de vlasfabrieken, daar is het de hel inderdaad, in de zalen van de natte
continu's. Het is er zo laag als in een hol en de spinmolens staan opeengeperst, geen
zestig centimeter vaneen; het is er laag en broeiend heet en vochtig van het kokende
water, waarin de vlaswieken liggen te stinken en waar onophoudelijk dampen uit
walmen, dat men elkaar op een drie meter afstand niet
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meer ziet. En midden in al die verhitte nattigheid en 't lawaai van de razende machines
en de walgelijke stank en de dikke mist, daar lopen waarachtig wezens heen en weer.
Zijn dat wel mensen? Het zijn vrouwen en kinders, meest vrouwen en kinders, de
vrouwen en de kinders van de natte spinnerij. Zij werken daar, barrevoets, druipend
nat; de vrouwen, die zijgen er ziek van de hitte tussen hun molens neer en zij kleden
zich uit, onder 't oog van de kinders, onder 't oog van de mannen: hun armen zijn
bloot, hun benen zijn bloot, hun hals is ontbloot, zij staan daar ineens halfnaakt en
voor de andere helft in lompen. Op de grond ligt het glibberig zwart van slijk, de
wentelende machines bespatten hen met slijk, van de zoldering druipt op hun blote
hals een waterachtig slijk, op den duur kan een moeder in die slonzen vol slijk haar
eigen dochters niet meer herkennen; hun benen, hun voeten, hun handen, hun borsten
worden aangevreten door waterkanker, met kerven en barsten in het tedere vlees
over heel hun lichaam bijna, en als dan de kerven opdrogen, staan hun handen krom
en stijf, hun twee doorkloofde verwrongen handen, die geen mensenhanden meer
zijn. Nergens wordt nijdiger, harder gewerkt; het garen is slecht en de draden breken
af, hoe meer men er aanknoopt, hoe meer er breken, altijd en altijd weer. Zo slaven
en draven zij, op en neer, vrouwen en meisjes en jongens van hun achtste, hun zesde
jaar af, van als het eerste licht in de lucht komt tot negen uur, tien uur in de
winteravond, en 's zomers van vijf uur in de ochtend tot tien elf uur in het duister
alweer, van eindeloze dag tot eindeloze dag van vijftien zestien uren slaven en
draven... en als de zaken in de wereld daarbuiten een beetje draaien, dan draaien de
molens in de fabrieken uitgelaten mee en de vrouwen en kinders draaien mee in de
rondedans, hijgend, ademloos, dag en nacht, dag en nacht, er is dan geen dag of geen
nacht meer voor hen.
Maar het is nog te vroeg om hen al te beklagen, zij zijn er daarmee nog niet van
af. De vrouwen en kinders van de vlasfabrieken, zij komen dikwijls van ver, heel
ver, uit een zestig buitengemeenten, en zij moeten in de winter soms om vier uur uit
hun bed. Er is nergens een lamp, er is nergens een pitje van een licht langs de weg.
Wat is er dan,
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wachter, van de wereld, in 't putje van de winter, 's ochtends om een uur of vier?
Duisternis, zwarte duisternis en niets dan duisternis ommendom, wij zien hier geen
hand voor ons oog. Maar wij horen de klepperende klompen op de plaveien, de
haastige klompen, meer dravend dan stappend om er bijtijds te zijn en om de voeten
wat te verwarmen, en als wij ze niet meer vernemen, dan zakken zij weg, tot over
hun enkels, in de poelen van modder en dras. Want het regent, het regent sedert
gisteren al, het regent radeloos en bandeloos in een echt hondenweer. Of liever neen,
de honden blijven binnen, die vinden wel altijd een hok of een hoek om in te kruipen
en weg te schuilen; dit is voorzeker geen hondenweer, dit is alleen een weer voor de
kinders van de vlasfabrieken. Of de wereld is koud en hard als ijs, het vriest dat het
kraakt en een scherpe wind bijt en snijdt tot op het blote lijf, zij hebben niet anders
dan een plunje van lorren en lompen aan. De meiskens mogen in 't midden lopen,
zij zijn daar een beetje beschermd, dicht tegeneen gedrukt, in kleine hoopjes schaduw,
ineengedoken, en de jongetjes gaan op de hoek, als mannen, de vuisten diep in de
zakken gestoken en de muts tot over de oren getrokken, met de drinkpul en de eetzak
over de arm. Zij zijn allen doorweekt, of zij zijn allen stijf van de koude, maar zij
mopperen niet, zij klagen niet; zij weten het wel, al zijn zij nog kinders: dit is het
leven, dit is hun lot. En daar, wat loopt er daar, gans alleen, zo tenger en klein, in de
zwarte nacht, door de zwarte weiden en over de zwarte sloten heen als een dier dat
wordt opgejaagd? Het is niets, het is niets dan een meisken uit ons dorp en zij moet
het maar weten dat zij zich heeft overslapen en nu holt zij hijgend dwars door de
meersen en zij springt weer over een brede sloot en zij tuimelt er in en zij komt er
uit gekropen, druipend nat tot op het lijf en haar kleren bemodderd van top tot teen,
maar zij rent al weer verder, de duisternis in, één hoopje schrik om te laat te zijn.
Zo komen zij, iederen ochtend, een gans uur lang gegaan; zij komen van uit de
vier hoeken, van al verder en verder uit de omtrek, zij komen op den duur van wel
twee uren ver, dag aan dag, en zij zijn waarachtig blij wanneer zij de zware zwarte
gevaarten van hun fabrieken zien opdoemen uit de schemering. Knarsend en krijsend
gaan de grote logge poor-
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ten al open, en daarachter, daarbinnen staan zij te wachten, de machines met hun
ijzeren kaken en hun talloze wielen en wieltjes die hun tanden sperren, klemmen en
sperren en klemmen op de zoevende vlucht van de razende riemen. En tussen die
dreigende gedrochten van machines, nietig en verloren, wriemelen en wroeten onze
kinders van het vlas, van hun zesde jaar af, als waren zij hier in een speeltuin van
hopsasa marjanneke, zij spelen met de machines als met ronkende muziekdozen,
blokkendozen, toverdozen, danke Sinterklaas, zij zetten de bobijnen op en knopen
de draadjes vast, dertien uren lang en nog langer als het moet, bij dag en ook bij nacht
als het moet, zij willen van geen ophouden weten, zij dartelen en stoeien al maar
voort, tot opeens, van achter een molen, uit de rondedans een gillen opgaat, een gillen
dat niets meer menselijks heeft en dat zij hier allen maar al te goed kennen, het gillen
van een lichaam dat geradbraakt wordt. Er is een vinger of een hand of een arm die
indraait en afdraait of verpletterd wordt tot een afzichtelijk stompje vlees; er is een
jonge meid die bij haar schone haren gegrepen wordt en meegesleept en rond en
altijd weer rondgeslingerd, totdat haar al de kleren van het lijf zijn gerukt en de
bullebak haar wegwerpt en het gillen verstomt en de anderen zitten daar dan achteraf
op hun knieën hun hart in tweeën te wrijven aan de donkere vlekken bloed op de
vloer. Ja, zó wordt er veel in al die fabrieken geroepen, en het is overal hetzelfde
gillen van doodsangst en dierlijke pijn, men raakt op den duur aan alles gewoon in
het leven.
Maar Pierken de spinner, de brave man, die heeft al een hele tijd een donker
voorgevoel, hij kent al een hele tijd geen rust meer over zijn dochterken in de kaarderij
en hij weet het toch zo ver te brengen dat zij allen wat geld uitleggen om een mis op
te dragen aan Maria, de moeder van God en onze lieve Vrouwe: wij smeken u allen
om ons aan te horen en over onze machines te waken en hun klauwen tegen te houden
en denk aan het lijden van uw eigen zoon en spaar het bloed van mijn Anneken,
amen. En Pierken voelt zich gans verlicht, hij denkt aan geen gevaar meer als hij 's
anderen daags de riem oplegt die van 't wiel in de vaart is afgeschoten... en gij kunt
het niet horen aan dat korte vlijmende roepen, maar het is zijn Anneke niet dat gilt,
het is Pierken
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zelf die verraderlijk wordt gegrepen en die nu geen hand meer heeft gelukkig aan
zijn linkerkant, hij zat daar gisteren nog zo vurig te bidden met alle twee zijn handen
gevouwen vóór zijn borst, maar de spillen en raderen luisteren noch naar God noch
zijn gebod. Want het is hier de hel, en alles in de hel is hard, de machines zijn hard
en de meestergasten zijn hard, de meestergasten, dat zijn de beulsknechten, soms
nog wreder dan de beul zelf. Zij roepen en tieren, zij schelden en vloeken, zij dreigen
en slaan en zij dwingen de meiskens naar hun drift; en de vrouwen en kinders van 't
vlas, zij vinden dat alles zo erg niet, zij weten het al vroeg dat een vrouw een stuk
wild is en dat de mannen beesten zijn, en de vloeken, die horen zij niet meer; er is
maar iets waarvoor zij beven, tot de laatste minuut hier zullen beven en dat zijn de
zwarte kaders, de dreigende zwarte lijsten waar een hand hun armzalige namen op
schrijft voor de minste nietigheid, en dan moeten zij boete betalen, van hun hongerloon
boete betalen: Botteman om in een boterham te bijten, Poppe om koffie te drinken,
Van Acker om een snuif te vragen, Patte om te spreken met een ander meisje, Baillieu
om een halve dag ziek te zijn en die kleine nietdeug van Landuyt omdat hij gelachen
heeft - al is hij maar een jaar of elf, men moet ze van jongsbeen af dresseren in de
goede zeden van de fabriek.
En zo, van het ene lange uur tot het andere lange uur, en al krijgt soms de klok
nog een draai achteruit, wordt het eindelijk toch donker, en avond, en laat. Van alle
fabrieken krijst het koor der fluiten over de stad, de grote logge poorten knarsen weer
wijd open en de massa's gulpen buiten, de klompen kleppen haastig en hard door de
straten, honderden honderden huiverende schimmen reppen zich ijlings door regen
en wind en de bijtende koude der winternachten in hun dunne katoenen kleren; de
beslijkte doorweekte lompen van de meiskens uit de natte spinnerij, hun rokje, hun
hemdje bevriest onderweg aan hun lijf, zij zijn nog op den duur als kleine klompjes
ijs, niets dan kleine klompjes ijs, zij kunnen bijna niet meer voort, zij zouden hier al
even gaarne blijven liggen waar zij vallen, en men moet ze soms half slepen, men
moet ze soms half dragen, de kleinsten uit de hoop, of zij kwamen nooit meer thuis.
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Waar zijn zij ergens thuis, ik word zo moe van hen te volgen en het pad loopt verloren
in het duister? - Ga maar, zij zijn op de rechte weg en zij kennen hier iedere steen,
zij vinden het blindelings iedere dag in het donker vóór de ochtend, in het donker na
de avond. - Maar het is hier zo zwart als in de hel, en ik zie hier geen huizen, er is
hier geen plaats voor al die duizenden mensen? - Dat zijn ook geen mensen, het zijn
maar de vrouwen en kinders uit de natte continu's en de hekelarij, en dat zijn geen
mensen meer, wat er van overblijft is luizig schurftig gepeupel, soms minder dan
een beest, geen dier kan zo vervuilen en ontaarden als de mens. - Het is hier zo
benauwend, ik keer liever terug naar de wereld, waarom hebt gij mij zo ver gebracht?
- Toch moeten wij nog wat verder gaan; een man moet tot het einde, tot op de bodem
durven gaan. - Maar ik hoor ze niet meer, wat is er gebeurd? het kloppen van hun
klompen sterft uit, waar zijn zij verdwenen ineens als in een spelonk in een rots? Gij hebt het gezegd, inderdaad; pas toch op, het is deze kant uit, geef mij de hand,
ik zal u voorgaan; hier is het hol, maar gij moet u bukken, het is een lage smalle pijp
van een gang, hier zijn zij ingekropen, allen samen, en daar, in die krotten, in die
hondenhokken, in die grafkelders, vallen zij neer voor een slaap van enkele uren. Waar zijn wij hier ergens verdwaald, in dit uur van de spoken? - Wij konden in
Manchester zijn; herinnert gij u Manchester nog met zijn doolhoven van sloppen als
omgekantelde reuzenvuilnisbakken: vuilnis en stank, vuilnis en stank, alles is vuilnis,
alles is stank? Wij konden hier in Manchester zijn, of in Rijsel of in Rouen, het is
overal hetzelfde; maar wij zijn hier in Gent, in de steegjes en beluiken en poortjes
van Gent, wij zijn hier misschien in het Luizengevecht of op de Kattenberg, wij zijn
hier misschien in Siberië of in het Patershol, ik raak er zelf niet meer wijs uit, er zijn
er zodanig veel hier in Gent en ze zijn zo triestig gelijk allemaal, ik weet het niet
meer waar wij zijn, ik vind geen uitweg meer, wij zullen hier moeten blijven tot zij
daar binnen in hun grafkelders opstaan van hun zakken gras of stro. - Hoe houden
zij het uit, zo zonder lucht, zo zonder licht, hun hele leven lang? - Zij zien er dan ook
naar uit, zo vaal en zo dun en uitgeteerd, de jochies met hun gezwollen buikje en
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hun groot gezichtje van de oudeman; het is erg voor wie hier de godganse dag moeten
achterblijven, voor al degenen die vroeg versleten zijn en op de fabriek niet meer
kunnen dienen, en voor de kinders van minder dan zes; de anderen zijn hier gelukkig
niet lang, de nachten in de poortjes zijn van korte duur. En wacht maar tot het Zaterdag
en avond is, of tot de lente komt. Er zijn hier overal overal kroegjes, tientallen kroegjes
onderweg en kroegjes in de beluiken zelf, wij moeten ze niet gaan zoeken. Weet ge
't nog wel van de kermis de Zaterdagavond in Engeland? Dan komen de mannen niet
naar huis, dan hebben zij geld, dan hebben zij tijd, en zij zuipen zich gelukkig, zij
zuipen zich vrij, dààr uit de hel van Manchester, hier uit de hel van Gent. Hoor ze te
keer gaan met vloeken en tieren, ge zoudt het hun anders niet toegeven aan die
sprotten en sprieten van mannekens. Zij drinken van verdriet en zij drinken van
plezier, zij drinken zich zat als zij hun kinders laten dopen en zij drinken zich zat als
zij vader en moeder begraven, zij drinken in de zomer en dan is het zo koel, zij
drinken in de winter en dan is het als vuur, want zij drinken niets dan jenever, jenever,
millioenen liters slechte jenever, met nu en dan daartussen een glas bier, want van
al die jenever krijgt men dorst. Soms gaan zij door de nacht als dieven naar hun eigen
huis en vechten daar tegen hun huilende vrouw om de laatste centen in de kast en
stelen wat zij nog vinden en komen in triomf met de buit terug, zij gaan nu voor
niemand of niets achteruit. Zij kunnen bijna op hun benen niet staan, maar zij stutten
de een de ander en zij heffen hun glazeken op, zij zijn gezworen kameraden en zij
zullen mekaar niet verlaten en zij gaan nog eens hun lijfstuk zingen in koor dat hun
wijven beven in hun bed, van zuipen totdat alles op is en als 't op is zuipen zij voort,
dan bijlange niet, bijlange niet, want de kroegjes blijven open de hele nacht en dan
heel de heilige Zondag en dan weer de hele nacht, het is nergens zo goed als in een
kroeg, en dus, allen samen: niet te vroeg, niet te vroeg, Maandagmorgen is het tijd
genoeg.
En wacht maar tot de lente komt, de zoete zoele lente die de driften wakker maakt.
Dan is het de beurt aan de jonge meiden en kerels om achter te blijven en niet mee
naar huis te gaan. In de luwte van de lentenacht verliezen de koppels

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

62
links en rechts hun weg, zij roepen elkander in het donker na, zij schamen zich niet
voor mekaar, zij liggen aan hoeken en kanten nevenseen op de grond en horen de
anderen hijgen en kreunen door de storm van hun eigen genot. Zij liggen hier avond
aan avond, zij hebben niets anders dan deze wellust, die geen geld kost en altijd
opnieuw begint; in de wereld van ijzer en steen is dit het enige tedere plekje, dit
warme zachte blote vlees gespannen onder hun hand, zij zouden hier zo blijven
liggen. Tot op een schone keer, als ene van die meiskens laat in de maneschijn thuis
komt, zij niet gans alleen meer is; de ene na de andere komt niet gans alleen meer
terug van op straat, en wij verschieten daarin niet, al hebben zij nog geen man, dat
is in onze poortjes zo de mode. Van dag tot dag zien wij ze zwaarder worden en
trager op hun gang, zij kunnen zich haast op den duur niet meer bukken, maar zij
moeten toch voort naar de fabriek, mee met de anderen, mee met hun last door de
duistere koude van de vroege winterochtend. En in de benauwende hitte van de
fabrieken ontkleden zij zich verder voor het aangezicht van de mannen en zwoegen
zij, barrevoets, druipend nat, tot de laatste dag vóór de blijde gebeurtenis. Van vóór
het kind op de wereld komt, is het al onherroepelijk getekend voor het leven; van
vóór het kind geboren wordt, is het in de schoot van zijn moeder toch reeds een
fabriekskind, een arme verworpeling. Onder het hart van zijn moeder ademt het al
die maanden mee in de lucht van de fabriek, in het stof en de stank en de dikke damp;
dan komt het in een schreeuw van pijn en schrik in ons poortje binnen en het verschuilt
zich aan de borst van zijn moeder, dat is dat bleke verloren schepseltje daar, dat
meisken van niemendal, dat geen bloed en geen merg genoeg heeft voor zichzelf, en
daaruit zou het kleine fabriekskind zijn beetje voedsel willen halen en zuigen in
gulzige teugen, maar zij mogen hier niet zuigen aan de moederborst, het samenzijn
met moeder is van korte duur, straks worden zij uitbesteed, in vreemde handen
misschien... Wij zijn hier niet om te rentenieren in ons poortje en onlangs werd een
spinster afgedankt omdat zij de zevende dag na de weeën van de bevalling nog altijd
niet weer aan haar molen stond en dus moeten al die moeders na een week overeind
en er uit, wat denken die juffers wel?
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en mee met de anderen naar de fabriek, als lieten zij niemendal achter in de krotten
van ons straatje. 's Avonds keren zij moe terug en zij vragen maar iets: om te slapen,
een beetje te mogen slapen tegen 's anderen daags. En dus moeten die huilebalken
van zuigelingen, honger of niet, buikpijn of niet, maar zien dat zij zich koest houden
in hun wieg, wij zullen hun dat wel afleren om de nachten overhoop te janken en ons
te doen oplopen, klappertandend op onze koude blote voeten, honderd keren op en
neer, en sussend van ‘douw douw kindje douw’ en vloekend door elkaar. Bij ons en
hier schuinsover en dan weer twee huizekens verder waar van die kleine schreeuwers
bleren, staat op de buis van het vuur het potje klaar, iedere avond, het potje met de
manekop ondergedompeld in water, de vuilgrauwe oude gerimpelde dreigende
slaapbol van de papaver, waarbinnen de pitten schuilen met hun sap van opium, en
van dat bedwelmend verdovend drankje gieten wij avond aan avond de jochies hun
portie op, zij spartelen kraaiend op onze schoot, wij zetten de giftbeker aan hun lipjes
en zij drinken hem tot de bodem leeg, zij drinken zich zat, zij drinken zich stom, wij
weten niet wat wij doen.
Zo groeien in hun beluiken de fabriekskinders op - of eigenlijk neen, om de
waarheid te spreken, want zó gaan de meesten er dood. Herodes, koning Herodes
staat recht en trekt over ons zijn zwaard. Koning Herodes zendt zijn soldaten in de
steegjes en poortjes van Gent. Zij komen niet als vroeger met gevelde speren hoog
op hun paarden aangedraafd, zij komen verkleed als sluipmoordenaars, wij kunnen
ze niet eens herkennen als zij rusteloos rondgaan van huis tot huis, maar zij doen
hun beulswerk goed, hun handen beven geen enkele keer als zij zich bukken over
een wieg of er weer eentje grijpen uit de hoop op de grond waar zij zitten te spelen,
wij kunnen ze niet meer tellen, al die dode kleine kinders, er sterven er nergens op
aarde zoveel als hier bij ons in de poortjes van Gent, en nergens in die Gentse poortjes
sterven er zovelen als onder de spinsters en garenmaaksters van sommige
vlasfabrieken, van jaar tot jaar wordt het almaar erger: nog vóór zij ten volle vijf jaaf
oud zijn, liggen er op den duur op iedere honderd kinderkens niet minder dan twee
en zestig, zoveel meer dan de helft op het
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kerkhof gebracht... ja, zij hebben daar hun werk op het kerkhof met ons. En wij
hebben zo, de een na de ander, ons eigen eender verdriet allemaal, maar wij maken
daarover geen misbaar als die keer in Bethlehem, wij zouden wel niet anders moeten
doen - en, hebben de doden het slechte deel? Wij denken, in onze sloppen, daarover
het onze, en wij verstaan maar al te goed het hart van die Engelse wever die God den
Here dankte voor de dood van zijn kinders; ons Trezeken heeft er nooit van gehoord,
maar zij zegt het hem zo dikwijls na; telkens er een van die kleine houten kistjes uit
de buurt wordt weggedragen, is Trezeken er bij om de moeder te troosten, wij moeten
er soms om lachen ondereen als wij ze weer op haar preekstoel zien zitten, want wij
kennen het allen van buiten, wat Trezeken dan te vertellen heeft: ‘Ik heb er elf gehad,
mijn schaap, het is bijna een dozijn, en 'k heb er maar vier in leven meer, want onze
lieve Heer hierboven kan ze beter kweken dan ik; en wat zou mijn oudste zuster wel
moeten doen? Die heeft er veertien op de wereld gebracht en er blijft nog eentje van
over... huil maar eens uit, dat verlicht ons het hart, maar gij moet ze niet beklagen,
zij hebben het beter dan wij’ - en zo een brave ziel als ons Trezeken bestaat er geen
tweede meer en wij geven haar allen gelijk, wij moeten daarover niet jammeren, zij
liggen daar rustig, zij liggen daar goed.
Is dit leven, zó een leven, de moeite nog wel waard? Is men er niet beter ineens
en zo gauw mogelijk van af? Liever dan het heel de tijd te moeten voortslepen naar
de oude dag - en dan, buitengeschopt, voor niets meer goed, op uw stoel te zitten
wachten op de dood? Gij zijt hier vroeg versleten in Gent; zodra gij vijftig jaar zijt,
kunnen zij met u niets meer uitrichten op de fabrieken, zij hebben daar liever uw
kinders en die dringen u aan kant, uw eigen kinders dringen u buiten, het leven gaat
zijn gang. Zo blijven zij achter, alleen, de vader en de moeder, man en wijf, elk in
hun hoek aan een kant van de haard. Zij kunnen daar uren en uren zitten, als twee
vergeten beeldekens, zo deerlijk toegetakeld over heel hun lijf... het is maar goed
dat hun handen op hun knieën liggen te beven en dat de vader nu moet hoesten alsof
hij gaat openscheuren, gij zoudt het anders niet weten of zij nog leven, zij rieken al
een beetje naar de dood, zij zijn al
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zo koud als in de dood. Het is hier bitter koud, het is hier als het ware twee keren
koud terzelfder tijd: er is de koude die van buiten komt, van de ijzige winter op straat,
en er is de koude die van binnen in hen zit, de felle onherroepelijke koude van de
oude dag. Straks is er ook nog de duisternis, wij zien nooit iets meer van de hemel
dan een reepje boven ons hoofd, het is hier iedere dag vroeg donker in ons poortje
en wij moeten hier allemaal sparen op vuur en op licht, wat zoudt gij dan willen van
twee oude mensen, zij hebben hier niets meer te doen en zij zitten heel de avond in
het donker begraven. In grote stille vlokken zijgt de sneeuw achter het raam in ons
straatje neer, de zwarte nacht gaat er teder blauw van glanzen en een vreemd
geheimzinnig duister licht valt overal in de huizen binnen, het is ineens als een toverij.
Maar vader en moeder, man en vrouw, zij moeten elkander niet meer zien om het
alles van elkaar te weten. Hij is altijd een tenger manneken geweest, het vlees over
de beenderen, en dat er niets anders van overschiet dan dit rammelend rochelend
verroest karkas, er is daar niet veel aan verloren. Maar dat zijn Sofietje daar zo zit,
met die duizend sneetjes van zorg en verdriet in haar gezicht en met haar twee
gebarsten handen uit de natte continu's, haar twee doorkerfde handen waar de
waterkanker aan heeft geknaagd... hoe is dat mogelijk geweest? hoe kan een mens
zo veranderen, zo vervallen? Zijn Sofietje was een bloem in haar jonge tijd, hij heeft
het nooit begrepen dat zij toen met hem is meegegaan, zo van de eerste keer met hem
is meegegaan, zij lagen daar goed, zij hebben daar veel gelegen, en zij is dan op haar
beurt met het zaksken naar huis gegaan. - Ons eerste kind, dat is al lang geleden, zo
zet moeder 't gesprek bij zichzelve voort, als had zij hem roerloos afgeluisterd; zij
hebben na al die jaren geen woorden meer nodig onder hun tweeën, zij verstaan
elkander zó. Ons eerste kind, dat was onze Jan, en daarop zijn zij samen getrouwd.
En sedert die eerste keer, hoevelen zijn het er geweest die zij gedragen heeft? Zij
weet het zelf niet meer precies, met al diegenen die onderweg zo jong gestorven zijn
dat zij hun verre vage gezichten niet meer uiteen kan houden, en dan de
doodgeborenen die niet eens een naam gekregen hebben en die zij zelf niet heeft
gezien, zij weet het waarachtig niet meer hoeveel zij er heeft gedragen, maar het zijn
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er te veel voor één klein moederlijf geweest. Gij daar, gij hebt het gemakkelijk aan
uw kant, gij hebt er niets dan de deugd van gehad; de mannen, dat denkt maar alleen
aan zijn eigen beetje plezier en zij laten ons zitten met de last en de zorg en de pijn,
de dracht en het baren en zogen, het is allemaal voor de vrouw, gij flierefluiters en
pierewaaiers. - Maar vader wil geen ruzie vanavond, en dan, in de grond, achteraf
zo bekeken, heeft moeder misschien wel gelijk, de mannen kennen geen maat. De
Zaterdagavond, zij drinken hun druppels, zij komen al zingend of vloekend naar huis
en het is niet tegenover zijn eigen vrouw dat een man zich beter zal maken dan hij
is, maar hij is toch, Sofie, nog van de goeien geweest. Want de vloekers onder de
dronkelappen, die slaan hun wijven plat; en hij, hij is bij de zangers geweest, die
spelen hun broek uit en kruipen in bed en zij zingen hun liedje voort, één keer kermis
is niet altijd armoe en wij hebben in ons leven niet anders om de miserie te vergeten.
En moeder, die zoveel heeft moeten leren vergeven, aan al haar kinders één na één,
zij heeft haar man zijn beetje plezier maar al te goed verstaan en zij neemt het hem
al lang niet meer kwalijk, maar zij zal het hem toch niet tonen, een vrouw moet een
man niet te veel laten zien. Zwijg gij daar liever in uw hoeksken over onze miseries;
al zijt gij niet van de slechtsten geweest, ge naamt gij toch ook uw drinkgeld vooraf,
een man laat de zorgen aan zijn hart niet komen. Gij hebt de boterhammen niet
moeten tellen, gij hebt er niet moeten over tobben dat ieder kind opnieuw een mond
te meer was ieder jaar, gij hebt de nachten van wake niet doorgebracht op een stoel,
gij hebt niet iedere cent in tweeën moeten bijten, gij hebt het niet eens geweten als
ik den enen dag nog aan de waskuip stond en 's anderen daags in het kinderbed lag.
Zwijg gij van miseries, gij stuk van een man. Als ik mijn hart moest opendoen. En
dat is nog allemaal het ergste niet, maar dat een moeder ondertussen de dagen zit af
te tellen dat haar eerste kind en dan haar tweede kind kunnen meegaan naar de fabriek
om ook het hunne binnen te brengen... het was alsof ik ze buitensmeet in den donker,
in regen en wind, in sneeuw en in ijs, als was ik een hondemoer. - Maar zij moet zich
voor hem niet verschonen, hij weet het wel beter, de vader; hij ziet het zo goed nog
vóór
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zijn ogen, hoe zij ze kon duffelen tegen het weer, al hielp het niet veel in hun lompen,
en hij had toch ook een hart, al was hij slechts een man, maar een spinner heeft geen
keur en zijn kind heeft geen recht, het een na het ander neemt hij mee aan zijn hand
en de Zaterdagavond krijgt moeder haar werk om dat allemaal samen te tellen. En
zo, men durft het bijna niet zeggen, maar zo is er toch op den duur nog een goeie tijd
gekomen, wat wij hier dan heten een goeie tijd, want wij zijn niet veel gewoon. - Ja,
denkt de vrouw, dat is waar, dien tijd is het leven wat zachter geweest, het leven kan
wel schoon zijn zonder honger, maar zij was toen toch al versleten, afgebeuld en
afgekinderd, en het heeft niet lang geduurd. Want van jaar tot jaar groeien de jongens
op en de lente komt weer in den avond, wij weten het uit onzen eigen tijd, de mannen
zijn hun bloed niet meester en de dochters worden als duiven door de begeerte
meegelokt, zij gaan op hun beurt in den donker hun gang en wat kunnen wij daarop
zeggen? wij hebben hetzelfde gedaan, ieder wil zelf van het leven proeven en ieder
moet het zijne dragen. De een na den ander slaat zijn vleugels uit; wij blijven achter,
oud en alleen, en het ergste begint nu voor ons. Het ergste begint nu voor ons. - Zij
zegt dat zo, doodgewoon, en zij zit daar met haar doorkloofde handen open in haar
schoot als was zij al gereed om ook dit ergste nu nog te aanvaarden; maar hij, hij is
bang voor dit laatste eindje van de weg. Hij ziet ineens zijn vader voor zich, zijn
oude dode vader en zijn oude dode moeder, elk in hun hoek aan een kant van de
haard, verkleumd, verhongerd, en reeds half door hun kinders vergeten, en hij begrijpt
het maar al te goed: dit is mijn eigen lot, de beurt is thans aan mij. Zijn zoons en zijn
dochters zijn allen getrouwd, zij dragen nu ook hun kruis, zij eveneens op hun beurt,
zij zitten in armoe tot over hun hoofd en hij herinnert het zich van zijn broers en zijn
zusters en van zichzelf: zij hebben toen ook naar vader en moeder niet omgezien;
hij hoort hen nog ruzie maken, hard en hoog als hadden zij geen hart, om de last niet
in huis te moeten nemen, de last van die twee oude nutteloze levens, en hij buigt
beschaamd het hoofd. Zo zullen zijn eigen kinders hem nu ook laten zitten, hem
moeten laten zitten, en hij maakt er hun geen verwijt van, hij neemt een manmoedig
besluit,
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hij wil niet dat zij ruzie zullen maken over hem, hij wil niet gaan inwonen, bij geen
een, het brood uit de handen van een schoondochter of een schoonzoon is altijd hard
en zwart en zuur geweest, hij wil er niet van eten. Hij, voor zijn part, gaat liever de
andere weg, hoe triestig ook: de weg naar het hospicie, en vandaar naar het hospitaal,
en vandaar in zijn put met een kruisken er op. Maar hij durft zijn Sofie niet bekijken,
want zij zullen dan moeten scheiden nu zij elkaar zo nodig hebben, nu pas beseft hij
hoe zij met al de gewoonten en gebaren van hun leven ineen zijn gegroeid en dat hij
haar ginder wreed zal missen iedere dag die nog overblijft; hij keert zijn kop naar de
andere kant, van het raam, en het sneeuwt daar altijd voort, in dichte stille vlokken,
laat het maar doen, ons poortje sneeuwt onder, ons poortje sneeuwt toe.
ACHILLES MUSSCHE.
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Source de L'Hopital
In het park te Vichy stonden twee jongelingen in de nabijheid van de ‘Source de
l'Hôpital’. De eene droeg een kakijas en een blauw linnen broek. De andere had een
kakibroek aan en een gestreept jasje, dat tot de uniform had behoord van een
hospitaalpatiënt. Beiden hadden espadrillen aan de voeten. De eene had donkerbruin
haar. De andere was blond. Van op eenigen afstand volgden zij het bedrijf aan de
bron.
Zijzelf werden gadegeslagen door een man, die gezeten was op een der ijzeren
stoeltjes onder de boomen. Die man voelde zich moe. Het klimaat van deze stad was
afmattend voor hem. De lucht was hier warm en klam, gelijk in een overdekt
zwembad. Hij was moe van het kuieren langs de drukke straten, waar men gedurig
tegen het lijf werd geloopen. In het park was het rustiger tijdens de vroege
namiddaguren. Een oogenblik had hij zich vermeid in het schouwspel van een jonge
musch, die van haar boom was gesukkeld en tusschen de stoeltjes door haar moeder
werd gevoerd. Toen de twee vogels waren weggefladderd, was zijn blik gevallen op
de jongelingen, in wie hij onmiddellijk landgenooten had geraden. Bedeesdheid deed
hen blijkbaar aarzelen zich dichter bij de bron te wagen; dat liet ook het vermoeden
rijzen dat zij de taal niet machtig waren.
Voor de Vlaamsche jongens was deze uittocht dubbel zwaar geweest, dacht de
man. Hij herinnerde zich het pijnlijke schouwspel van de lange stoeten jonge mannen,
die
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tijdens de Meimaand van dit jaar 1940, moeizaam trappend, met hun rijwiel de
eindelooze hellingen van Frankrijks wegen waren opgeklauterd, van Noord tot Zuid,
overal waar hij met zijn auto was langs gekomen. De meesten van deze opgeroepen
recruten hadden geen andere bagage dan de roode deken, die samen met een
langwerpig brood aan hun fiets was vastgebonden. Sommigen hadden niet eens een
deken. 's Nachts moesten zij zich verwarmen gelijk de honden: door te beven.
Hoe waren deze jongens hier versukkeld, in deze stad, die nog maar sinds enkele
weken tot het onbezette gebied behoorde; terwijl het gros van den troep en van de
vluchtelingen zich toch in den uitersten westhoek bevonden? Verteerd door eigen
zorgen was het gemoed van den man dubbel ontvankelijk voor het kommervol uitzicht
van de twee invaliden. Misschien kon hij hen met iets helpen? Wortelde alle
medelijden immers niet in zelfmedelijden; en was elke troost dien men een ander
bracht geen leniging voor eigen zwarigheid?
De man dacht daarover na. Vanwaar kwam hem nu plotseling die vage behoefte
aan gemeenzaamheid met deze twee jongens uit het volk? Hij was niet volksch in
dien zin; hij leende zich niet gemakkelijk tot familiariteit.
- Zijt ge ziek geweest? vroeg hij aan den jongen met de kakivest, omdat deze er
het bleekst uit zag.
De jongens waren verrast in hun taal te worden aangesproken. Er waren hier op
dit tijdstip, behalve enkele kuurgasten, nog maar weinig Belgen. De groote stroom
uit het Zuiden was nog niet losgekomen. Sinds weken hadden zij geen woord
Vlaamsch meer gehoord. Zij waren er zoo aan ontwend, dat zij het zelfs niet eens
meer voelden als een gemis. Hun land en zijn menschen was iets wat voor hen lag
in een onzekere en alleszins verre toekomst. Te ver om er nu reeds aan te denken als
aan een positieve werkelijkheid.
- We zijn alle twee gekwetst geweest, antwoordde de jongen met het donker haar.
- Zeven kogels in den rug en niets geschonden van binnen, zei de blonde soldaat,
die er nog bijna een kind uitzag.
- En gij?
- Een stuk uit mijn bil geschoten, antwoordde de donkerharige.
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- Waar hebt ge gevochten?
- We zaten tusschen de Fransche troepen in de Argonnen, toen we beschoten
werden door Duitsche vliegers. Daar was geen sprake meer van vechten.
- Zeven kogels in den rug en geen enkel orgaan geraakt, zegde de man, als voor
zichzelf.
- Er steken er nog twee in, voegde de blonde jongeling er bij, half trots wegens
het doorstane, half huiverig voor wat hem nog te wachten stond.
De man zocht naar iets gemeenschappelijks; naar iets dat het contact met de jongens
inniger kon maken.
- Van waar zijt gij? vroeg hij aan den blonde.
- Van Kwaadmechelen.
De zwarte was van Lier; maar de man kende niemand in geen van beide plaatsen.
- Wat was uw stiel?
De blonde was mijnwerker; de zwarte was smedersgast.
Dat gaf ook niets voor verder contact. De man vroeg nog wanneer zij naar huis
terugkeerden?
- Naar huis? Dat zou nog lang duren, meende de blonde. De laatste twee kogels
konden maar worden uitgehaald, als de andere wonden zouden genezen zijn.
- Bij mij mag het ook niet te rap gaan, betoogde de zwarte, anders zou mijn been
kunnen stijf groeien.
- Zijt ge hier goed?
- Bah-ja. Ze waren hier goed van eten en drinken.
- En ge hebt bezoek gehad vandaag?
Bezoek? Van wien zouden ze bezoek hebben ontvangen; ze kenden hier geen
levende ziel.
- 't Is immers Nationale Feestdag. De Belgen uit Vichy zijn naar het hospitaal
gegaan met bloemen en mandekens fruit voor de gewonden en de zieken.
Dat was een tegenslag. Voor de eerste maal dat zij in de stad mochten wandelen,
waren zij kort na het eten weggegaan. En nu hadden ze dat bezoek gemist en die
mandekens fruit.
De man bemerkte de teleurstelling op beider aangezicht.
- 't Is niets, zei hij, 'k zal ik u wat geven. En hij haalde een bankbiljet uit zijn
portefeuille.
Doch ze wilden geen geld aanvaarden.
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De man stond nu zelf verlegen en dacht een oogenblik na.
- Kom, zei hij, ge kunt het gerust aanvaarden; het komt niet uit mijn eigen zak. Ik
houd mij zoo een beetje bezig met de vluchtelingen.
- We hebben wij niets tekort, opperde nog de zwarte jongen.
- Koopt er dan een souvenir mee, tegen dat ge naar huis gaat... Voor u of voor een
ander... en de man trachtte guitig te knipoogen.
Ze hadden het vast, wat hij bedoelde, en ze glimlachten alle twee. Men moest niet
denken dat zij van gisteren waren.
- Kom, ik ga u tracteeren, zei de man, nadat de zwarte jongen eindelijk het
bankbiljet had opgeborgen.
Gedrieën trokken ze naar het paviljoen van de bron. Ze gingen aan het buffet staan,
waarachter zich de waterschenkster bevond.
Het was een vreemd figuur, meenden de jongens, deze waterschenkster met haar
wit-linnen mutsje, haar voorschoot uit ruwe stof en haar klompen. Ze konden haar
niet beter vergelijken dan bij een hoevemeid, die zoo pas van onder de koe uitkwam.
Doch handig was ze wel. Dat waterschenken zag er onnoozel uit; maar zij wist er
iets van te maken.
- Alles is stiel, meende de smedersgast.
Sommige kuurgasten wenschten maar een half glas water. In plaats van het
overtollige water uit te gieten, schudde de schenkster eens met het glas en klaar was
Kees. Ook kende zij de klanten van buiten en wist zij wie een half glas wenschte en
wie driekwart vol. Er waren waterdrinkers die hun eigen glas meebrachten; anderen
hadden hun glas aan een rekje hangen en ook daar wist de schenkster steeds het juiste
glas te vatten, zonder dat de kuurgast iets hoefde te zeggen. Wie zijn eigen drinkglas
had, kon daarop een streep laten aanbrengen, opdat hij steeds dezelfde hoeveelheid
zou krijgen.
De man gaf daarover uitleg. Van sommige bronnen mag ieder maar drinken volgens
zijn gestel. Zoo zeggen de dokters, die daarmee hun brood moeten verdienen. Zij
maken uit hoeveel elk gestel kan verdragen. Overdaad beïnvloedt den bloeddruk en
verwekt slapeloosheid of andere stoornissen.
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- Mijn chauffeur kwam hier in den beginne driemaal daags, zoogezegd voor zijn
lever; en na verloop van een week was hij bijna horendul.
- 'k Heb liever wijn, merkte de donkerharige jongen op, na van zijn glas te hebben
geproefd.
- Dat dronk mijn chauffeur ook, volledigde de man; misschien had hij van beide
te veel gedronken.
De jongens sipten nog eens aan hun glas, half uit beleefdheid, half uit
nieuwsgierigheid; maar ze zouden die lauwe purgatie zeker niet heelemaal innemen.
Had de man zelf niet in één slok zijn glas leeggedronken, ze zouden hem hebben
verdacht hun een poets te hebben willen bakken.
De man volgde de reactie op de aangezichten van de jongens. Hij glimlachte
geamuseerd.
- En zeggen dat er uit alle landen ter wereld menschen naar hier komen om van
dat water te drinken, vervolgde hij en wierp een fooi in het blikken conservendoosje,
dat op de marmeren schenkbank stond.
- En genezen zij?
- Niet allemaal. Er zijn er die sterven, doch niet van 't water drinken. Sommigen
echter voelen zich al beter voor zij van de bron hebben geproefd. 't Gedacht alleen
van naar hier te komen geeft hun al beterschap.
- En blijven ze daarna gezond?
- Dat hangt er van af. Het is zoo verleidelijk, in Frankrijk, om u dood te eten.
De jongens keken wat vreemd. Ze hadden niet gedacht dat hun nieuwe kennis een
grappenmaker was.
- 't Is goed dat ge eens van dat water hebt geproefd. Zoo kunt ge er van meeklappen.
Er zijn hier trouwens nog meer bronnen; ge moet eens de ronde doen. Nu ge hier
toch zijt, moet ge er van profiteeren en uw oogen den kost geven...
Dat zouden ze doen, knikten de jongens.
- Zijt ge al naar de Allier geweest?
Neen, daar waren ze nog niet geweest.
- Het is een mooie rivier, maar nogal verraderlijk. Ge kunt er kano's huren en
zwemmen; doch ge moet oppassen voor de draaikolken. Alle jaren verdrinken hier
menschen.
- Het zal nog wel een tijdje duren eer er voor mij van zwemmen kan sprake zijn,
meende de blonde.
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- En nu de oorlog voorbij is, ben ik niet van plan om hier mijn vel te laten, in
Frankrijk, betoogde de zwarte.
- Ge moet de miserie niet zoeken, beaamde de man; 't is zoo al wel geweest voor
u beiden.
Zijn uw ouders al op de hoogte?
- Ze zullen het rap genoeg weten, vond de blonde.
- Als ge ooit een boodschap wilt meegeven naar huis, brengt ze naar Beau Soleil
en vraagt naar den chauffeur Firmin, als ik daar niet ben. Maar komt niet voor
Woensdag.
De man keek op zijn horloge en nam toen haastig afscheid.
De jongens draalden nog even. Ze zagen hier menschen van allen leeftijd.
Sommigen dronken met grooten ernst, als ware het drinken een ritueel. Anderen
sloegen een praatje met de schenkster. Nog anderen kwamen met een karaf, waarvan
de hals roestbruin was geworden door het lange gebruik. Bij iederen slok dien ze
zagen nemen, trokken de jongens zelf een gezicht. Gelukkig dat ze dit water niet
hoefden te drinken voor hun genezing. Wat had de man gezegd? Ge zult hier
weerkeeren en na het derde glas zult ge er smaak in krijgen. Het gedacht alleen
maakte hen wee.
- Kom, zei de zwart, ik heb er genoeg van.
- 't Is hoog tijd om naar huis te gaan, beaamde de blonde.
En bij den klank van dat woord ‘thuis’ werden ze beiden plotseling zeer
afgetrokken.
Toen de man de twee jongens verliet, was er veel meer volk in het park. Talrijke
stoeltjes waren bezet met oude heeren, die de avondkranten lazen of met een gebuur
keuvelden, met oude dames, vergezeld van hun hondje, en verder met vogels van
diverse pluimage, zooals men die overal ontmoet in de badsteden met internationale
befaamdheid.
In het voorbijgaan hoorde de man zeggen:
- Mijn vrouw en ik, wij zijn het al weer gewoon; wij zetten onze kuur voort; er is
niets veranderd.
Hij schrok er van; doch bezat genoeg zelfbeheersching om zich niet om te wenden
en te zien wie dat gezegd had. Was het mogelijk, dat men zoo vervuld kon zijn van
zichzelf, dat
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deze gansche oorlog werd aangevoeld als iets van voorbijgaanden aard, iets waarvoor
men niet eens zijn kuur hoefde te onderbreken? Hij griezelde er van, hij die van
September af had uitgemaakt dat zijn land en Europa en de gansche wereld nooit
meer de atmosfeer zouden kennen van voor den oorlog.
Hij voelde zich bitter worden bij de gedachte aan allen die gevallen waren, aan
allen die verminkt werden, aan al degenen die nog elken dag sneuvelden, te land, op
zee en in de lucht, in fabrieken en werkhuizen van beide kampen.
De vraag rees in hem op of het geen ergernis moest geven, dat afgeleefde individuen
hier op kunstmatige wijze een onnuttig geworden leven konden rekken, terwijl zooveel
jonge mannen in de fleur van het leven werden weggerukt.
Eigenaardig, zei hij bij zichzelf, hoe wreed en onmeedoo-gend de mensch wordt
van zoodra hij in abstracto gaat redeneeren. Als correctief dacht hij aan stokoude
menschen uit zijn eigen omgeving; aan familieleden. Wat zou er van al deze oude
lieden geworden in de nieuwe wereld, die thans in den smeltkroes lag en waarin de
strijd om het bestaan vreeselijk hard zou zijn? Wat een verantwoordelijkheid voor
de jongere generatie, die het zelf al zoo hard te verduren zou hebben. Hij liet zijn
gedachten doordraven en vroeg zich af wat er noodig zou zijn om hem te brengen
tot de mentaliteit van de wilde volkstammen, die hun ouden van dagen van den
cocosboom schudden. Was het meer dan een laagje vernis, deze beschavingsbegrippen
die hem nu van hen scheidden?
Daarna overvielen hem weer zijn onmiddellijke zorgen. Zij bekommerden hem
over dag en 's nachts hielden zij hem wakker. Wekenlange slapeloosheid hadden zijn
veerkracht fel ondermijnd. Hij slaagde er niet meer in krachtig te reageeren. Elken
avond hoopte hij dat de slaap hem enkele uren vergetelheid zou brengen en hij zou
opstaan met een gevoel van frischheid; maar tevergeefs. Hij legde zich te bed met
een boek, las bladzijde na bladzijde; doch de slaap bleef achterwege en het gelezene
drong niet voldoende door tot zijn bewustzijn, om hem te verstrooien. Hij las gansche
bladzijden zonder te weten wat hij had gelezen. Hij begon opnieuw, met hetzelfde
resultaat. Sommige nachten lag hij uren
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lang te tellen, op en neer, van één tot honderd en van honderd tot één. Het diende
evenwel tot niets: de geest slipte weg naar zijn problemen, zonder dat de man zich
herinnerde waar hij had opgehouden met tellen. Steeds drong naar het voorplan van
het bewustzijn, zijn toestand waaraan geen uitkomst was. Het werd een dwangidee
en om er aan te ontkomen nam hij soms zijn toevlucht tot materieele middelen. Te
midden van de nachtelijke duisternis stopte hij zijn hoofd in het hoofdkussen. Hij
spande zich in om stelselmatig aan iets anders te denken. De idéé fixe trachtte hij
weg te kaatsen, gelijk een bal dien men u telkens weer toewerpt. Dat was
struisvogelpolitiek. Hij wist het. Men moest eens de apologie schrijven van den
struisvogel, meende hij. Hij voelde zich als een muis in de val. Het beste wat u in
zulke positie kan overkomen, is te vergeten waar ge u bevindt. Voor de muis in de
val helpt geen philosophie meer. Uiterste vernedering van den mensch, dat er
omstandigheden zijn, waarin moed en verstand, karakter en schranderheid hun zin
hebben verloren. De man dacht aan wat hij in den loop van deze weken zoo vaak
aan anderen had gezegd: ‘De dingen staan nooit zoo goed als men hoopt en nooit
zoo slecht als men vreest’; maar zichzelf kon hij er niet meer mee paaien. Er bleef
hem voor 't oogenblik niets anders meer over dan afleiding te zoeken tegen Elken
prijs en de verdere gebeurtenissen af te wachten. Tegenwoordig draaide de wereld
snel. Revoluties voltrokken zich bijna zienderoogen. Niet alleen aan de tastbare
dingen; ook van binnen werden de menschen totaal omgekeerd. Godslasteraars
bekeerden zich en geloovigen vielen aan de zwartste wanhoop ten prooi.
Vanochtend nog had men hem het geval verteld van een vrijdenker, wiens auto
was defect geraakt vlak voor Rouen. De vent had zelf geen verstand van motoren.
In de auto bevond zich zijn dochter met haar kind van drie maanden oud. Voor den
vader doemde het schrikbeeld op te worden verzwolgen door den stroom van het
aftrekkende leger. Daar geraakt men niet meer uit. In zijn radeloosheid had hij zich
op de knieën kunnen werpen, toen daar plotseling twee heeren voorbijkwamen, die
hem vroegen of zij hem met iets behulpzaam konden zijn. In minder dan geen tijd
was het defect hersteld. Nog voor hij over de Seinebrug was, die ieder
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uur kon worden opgeblazen, zat deze agnosticus in de hoofdkerk van Rouen een
dankgebed te prevelen.
De man dacht: zou er voor mij ook een oogenblik komen, dat ik alle houvast aan
mezelf zal verliezen en ik onvoorwaardelijk mijn lot aan de hoogere machten zal
toevertrouwen? Hij kon het zich voor zijn eigen persoon niet voorstellen; maar
begreep dat anderen het deden. Hijzelf moest aan zijn innigste wezen trouw blijven,
welke ook de gevolgen daarvan mochten zijn. Hij voelde dat hij stand zou houden
zoolang hij zijn zelfrespect kon bewaren, zoolang hij met zijn geweten niet zou
overhoop liggen.
- Als ik ooit bidden mocht, dacht hij, laat het dan zijn om mijzelf te blijven.
Maar was dit reeds geen gebed?
Soms dacht hij ook aan de menschen die in den dood waren gevlucht om aan de
vertwijfeling te ontkomen. Er waren allerlei middelen; zijn innigste wezen stond
weerbarstig tegenover alle. Vooral de gedachte aan een vuurwapen deed hem aan
als een onmogelijke melo-dramatiek. Hij kon evenwel beseffen dat iemand de lust
bekroop om het hoofd neer te leggen en te wenschen nooit meer wakker te worden.
Voor zichzelf voelde hij, dat zoolang hem een greintje eigen wil overbleef, het ‘ja’
zou zeggen tot het leven. Doch het waarom daarvan had hij nog niet kunnen
uitvisschen.
Deze overwegingen milderden eenigszins het gevoel van vertwijfeling dat zich
van het gemoed van den man had meester gemaakt. Hij balde zijn krachten om zich
weer onder de menschen te begeven, zoo goed en zoo kwaad als het ging.
Sinds aan de twee jongelingen de mogelijkheid was voorgespiegeld om een boodschap
mee te geven voor hun ouders, vervulde dit vooruitzicht al hun gedachten. Zij vingen
aan met briefpapier te koopen. Doch eens de pen in handen, wisten zij niet hoe te
beginnen. De blonde maakte zich gereed om in het lang en het breed uit te leggen
hoe hij aan die zeven kogels gekomen was. Doch gaf er zich rekenschap van dat zijn
moeder geen geruste minuut meer zou beleven na de ontvangst van zulken brief. De
zwarte meende dat hij kon volstaan met te melden: Ik verkeer in goede gezondheid.
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- En als ge dan thuiskomt met een mank been? wierp zijn makker op.
- Een mank been. Wie heeft u gezegd, dat mijn been stijf zal blijven?
De zwarte had steeds de stellige overtuiging gehad dat hij weer flink zou worden.
De opmerking van zijn vriend riep weer een onrust op, die hij in den loop der weken
had weten in slaap te sussen. Zijn been mocht niet stijf blijven. Een smid die mankte,
dat was onmogelijk. Wat zou hij moeten aanvangen, indien hij kreupel bleef? Er zijn
geen goede stielen voor kreupele menschen; en hij wenschte niet van stiel te
veranderen.
De blonde jongen begreep dat hij een domheid had gezegd en trachtte ze goed te
praten.
- 'k Wil zeggen dat ge misschien nog niet heelemaal zult genezen zijn als we naar
huis gaan.
Zij overlegden nog een tijdje hoe zij hun geval zouden voorstellen zonder de
waarheid geweld aan te doen en hun ouders niet al te zeer te verontrusten. Doch ze
vonden geen uitkomst.
Na lange aarzelingen vond de zwarte dat het misschien beter ware te trachten zoo
spoedig mogelijk naar huis te komen en geen brieven te schrijven.
- Als we schrijven moeten we ons adres opgeven en dan weten ze thuis dat we in
een hospitaal zijn, beaamde de blonde.
De bladen schrijfpapier waarop reeds de datum stond, werden verscheurd en de
brievenkwestie was voorloopig afgedaan.
Beiden trokken de stad in. Ze zouden eens gaan zien naar het hotel van den heer
die hun de honderd frank had gegeven. Dien kant waren ze nooit uitgegaan. Er was
veel gerij langs de laan. Ze merkten verscheidene auto's op met een Belgische
nummerplaat en die alle, zwaar beladen, de richting namen van het Oosten. Het zicht
van die terugkeerende auto's vervulde hen plots met een groot heimwee. Aan de
mogelijkheid van een terugkeer hadden zij voor zichzelf nog niet gedacht; maar nu
ze zagen dat anderen vertrokken, ging in hun binnenste een groot verlangen roeren.
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- Gelukkige menschen die een auto hebben, zei de blonde, als voor zichzelf.
- Als ge er benzine bij hebt, antwoordde de zwarte. Er zijn menschen die een auto
van honderd duizend frank vol valiezen hebben moeten achterlaten, omdat zij geen
benzine hadden.
- Een fiets is ook al goed, vond de eerste.
Ze zagen twee fietsers met het gele Belgische nummerplaatje voorbij rijden, beladen
als verhuiswagens. De jongens begrepen ineens dat zij zelf met een fiets niet zouden
geholpen zijn.
- Kon die vent met zijn auto ons meevoeren, dacht de zwarte luidop.
- Zoo iets kunt ge zelf niet vragen, meende de blonde.
- Hij heeft zelf voorgesteld een boodschap mee te nemen voor onze ouders.
- Precies, dat wil zeggen, dat er van meerijden geen kwestie kan zijn.
- Aan een vent gelijk die zou ik het toch durven vragen, verzekerde de zwarte.
De mogelijkheid van een spoedigen terugkeer nam in de verbeelding van de beide
jongens plotseling concrete vormen aan. Als een dronkenschap was het denkbeeld
hun naar het hoofd geslagen. Ze gingen er wild over praten, als over iets dat op
staanden voet kon gebeuren. Daarna viel hun droom plots ineen, als een deeg dat te
snel is opgegaan.
- Wie zou er nu zieke soldaten meenemen? vroeg de blonde zich af.
- Het hospitaal zal ons nog niet loslaten, vreesde de zwarte.
- Het zou niet veel last geven om onze spullen buiten te smokkelen, meende de
blonde.
Ze stonden daar nog een wijl te praten en hoe meer zij praatten, hoe meer het plan
om snel naar huis te komen voor-loopig niets meer dan een luchtspiegeling bleek te
zijn.
Nog twee Belgische auto's reden voorbij. In de eene zat een dame gansch alleen;
de rest van de plaats was ingenomen door koffers. Dat maakte den zwarten jongen
bitter:
- De valiezen rijden naar huis en de menschen moeten hier blijven. Als ge dat ziet,
zoudt ge bolsjewiek worden.
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- Nondemille, riep de blonde ineens; we hebben iets vergeten. Wat nieuws als de
Duitschers u in 't bezet gebied doen uitstappen en u als krijgsgevangene naar
Duitschland sturen?
- Peinst ge dat ze zoo iets zouden doen? Wij zijn geen soldaten; wij zijn gekwetsten;
wij vechten niet meer.
Hoe meer men er aan dacht, hoe ingewikkelder de kwestie leek. Ze lieten het
onderwerp vallen en trokken verder. Voor het hotel gebeurde toch niets. Al slenterend
belandden zij weer bij het paviljoen van de ‘Source de l'Hôpital’.
- Ik ga er nog eens van proeven, zei de zwarte. Om goed te weten hoe slecht het
is.
De blonde deed mee. Beiden wierpen een nikkelstuk in het blikken kroesken. Ze
vonden het water wat minder slecht.
- Maar uit pure goesting zal ik nooit naar hier komen, verzekerde de zwarte.
Waar zouden ze nu naartoe?
- Daar zijn nog die honderd frank. Wat gaan we daar voor koopen? vroeg de zwarte.
- Een herinnering aan Vichy, zooals die meneer gezegd heeft.
Daaraan vond hun geest weer een bezigheid. Ze gingen na wat ze in de uitstalramen
hadden gezien en wat daarvan kon dienen als herinnering. Ze waren blijven staan
voor schoenwinkels, voor winkels met regenmantels, voor ontelbare winkels met
suikergoed. Er was voorzeker geen stad in de gansche wereld, die zooveel
suikergoedwinkels telde als deze. Toen ze alles hadden nagegaan wat te koopen was,
vonden zij niets geschikt, omdat ieder van meet af reeds zijn keus had gedaan en die
keus niet te verwezenlijken was. De zwarte droomde al lang van een zegelring met
zijn initialen en de blonde watertandde naar een donkerblauw zondagsch hemd. Ze
praatten er een beetje over en het bleek dat elk den winkel wist waar hij zijn goesting
zou kunnen vinden indien hij het noodige geld had.
- We moeten daar niet langer ons hoofd mee breken, zei de zwarte, dat kost allemaal
te duur.
- We kunnen ook iets koopen voor thuis, meende de blonde.
Ze dachten ineens weer hevig aan huis. Voor hun geest
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doemden beelden op van de keuken, de woonkamer, de menschen en de meubelen.
Het waren niet bepaaldelijk de gezichten van de naastbestaanden, die zij zagen, maar
tooneelen uit het huiselijk leven: moeder die koffie schonk in de groote bebloemde
tassen, de groote vuurhaard in het achterhuis met den ketel voor het koevoerder, het
kalf in den boomgaard, snuffelend tusschen het gras, naar een afgevallen appel. Soms
was het een konijnenhok, een duiventil, die symbool werd voor wat hen zoo deed
verlangen.
De zwarte had plots een lumineus idee. In gedachten had hij zijn moeders commode
gezien met de posturen er op.
- Ik ga aan de bron van die vrouw een schoon gekleurd glazeken koopen, zei hij.
- En 'k meende dat ge genoeg had van dat water?
- Niet om te drinken; om mee te nemen naar huis, als garnituur.
- Dan moet ge er zes koopen, meende de blonde. Ge kunt toch niet één tasken
alleen aan een rek hangen.
Het denkbeeld verlokte hem ook wel.
Met hun drie woorden Fransch kwamen ze er niet en er was heel wat gebarenspel
noodig, om aan de schenkster te doen verstaan dat zij zaken ging doen in het groot.
De kwestie werd nog ingewikkelder, toen ze vaststelden dat ze bezwaarlijk allebei
glazen van dezelfde kleur konden koopen.
- Dat wordt niet gedaan, zei de zwarte met gezag.
Het spijtige van de zaak was nu dat er van de rose glazen maar vijf overbleven,
zodat de blonde jongen er een groen zou moeten bijnemen.
- Dat gaat ook niet, weerlegde hij bedremmeld, het servies is dan niet compleet.
- Ja, dat zal afsteken, vond de zwarte ook.
De schenkster zag wel wat er omging en suggereerde dat zij toch maar alle twee
blauwe zouden nemen. De blauwe geraakte ze niet gemakkelijk kwijt; ze had er nog
veel van.
Het was de zwarte die den knoop moest doorhakken; hij had het eerst de blauwe
gekozen. De blonde stond daar te wachten als op een vonnis.
- Goed, zei de zwarte ten slotte, mijn moeder zal toch niet naar Kwaadmechelen
komen zien of uw moeder dezelfde taskens als de hare op de commode heeft staan.
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- Bij ons is 't om aan een rek te hangen, stelde de blonde hem gerust.
Ze kregen alles ingepakt in een oude krant. Voorzichtig trokken ze er mee naar
het hospitaal. Een groote vreugde vervulde hun hart. Door dezen aankoop hadden
ze een materieele daad gesteld in verband met hun terugkeer. Het was alsof deze
glazekens hen dichter bij huis hadden gebracht.
Nadat zij door middel van proppen papier en hooi hun geschenk veilig in een
kartonnen doos hadden verpakt en elk een begeleidingsbrief hadden geschreven,
waarin zij meldden dat zij een beetje gekwetst waren geweest, maar nu in goede
gezondheid verkeerden, slenterden de jongens nog twee dagen door de stad. Ze
ontdekten de nieuwe overdekte markt. Ze vonden dat formidabel. Die meneer had
gelijk: als ge in den vreemde zijt, moet ge uw oogen den kost geven. Ze vergaapten
zich aan den overvloed van bloemen en fruit, maar zochten vruchteloos naar boter
en eieren. Dat temperde eenigszins hun geestdrift over het prachtige marktgebouw.
Vandaar trokken zij naar de post. Zij zochten bij voorkeur de plaatsen waar veel volk
bijeen was. In het postlokaal waren weer honderden menschen bezig met het
verzenden van telegrammen, die later zouden toekomen dan de brieven, omdat het
telegraafpersoneel overstelpt was met werk voor acht dagen. Uren lang zaten ze ook
aan den oever van de rivier, te staren naar de visschers die zich kniediep in het water
hadden gewaagd. Mijmerend volgden zij het wolkenspel, dat aan den Franschen
hemel er gansch anders uitzag dan in hun eigen land. Was alles hier niet vreemd: de
visschen die de hengelaars uit het water haalden, het eten, de menschen, het weder,
de lucht? Het heimwee had hen geweldig te pakken.
- Als we thuis zijn, ga ik in geen jaar meer uit Lier weg, zwoer de zwarte.
- Binnen drie maanden zijn we nog niet thuis, zuchtte de blonde. Er zijn geen
treinen en alle bruggen zijn kapot. We moeten dat toch eens vragen aan dien meneer,
hoe wij hier zullen weggeraken.
- Hij zal zeggen: wachten. Gelijk in het hospitaal. Hij weet er niet meer van dan
gij of ik en binnen eenige dagen
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is hij zelf weg. Hij zal hier niet blijven tot het revolutie wordt in Frankrijk.
Ze hadden met vluchtelingen gesproken en met een paar soldaten die uit het Zuiden
waren gekomen. De huiveringwekkendste verhalen waren in omloop. Iedereen
meende dat alle plagen tegelijk over Frankrijk zouden neerkomen en dat men moest
trachten zich uit de voeten te maken: zoo gauw mogelijk en gelijk hoe. Alle
landgenooten die zij ontmoetten, waren als bezeten om te vertrekken. Het was een
algemeene koorts en sommigen hadden honderden kilometer afgelegd te voet, om
van het Zuiden naar hier te komen, schier zonder geld en zonder kleeren, levend van
droog brood en wat fruit.
Toen eindelijk de Woensdag was aangebroken, trokken de jongens op, met hun
pakje en hun brief, naar het Hotel Beau Soleil. Van gejaagdheid hadden zij den
ganschen nacht bijna geen oog dicht gedaan. Ze zagen van verre den heer staan, op
het voetpad, tegenover den ingang van het hotel. Naast hem stond een dame met wie
hij in een rustig gesprek was gewikkeld. Een paar stappen verder stonden twee kleine
meisjes bij een auto, waaraan de chauffeur een groote blikken benzinekan trachtte
vast te binden. De chauffeur zweette er bij. Hij trachtte het te vergeefs vooraan,
achteraan en opzij. Het bleek geen gemakkelijke karwei. Toen hij eindelijk tusschen
een der slijkborden een houvast had gevonden en de kruik had vastgesnord, keek hij
op naar de twee jongens en zei:
- Voilà!
Daarna trok hij zijn jas aan.
De man en de vrouw hadden even omgezien.
- Het is tijd, zei de man.
Hij kneep de vrouw even in den arm, vlak boven den elleboog, knipoogde even
naar de twee kleine meisjes en stapte naar het hotel.
De jongens keken hem na met verwarde gevoelens.
Toen zijn rug in de donkere opening van den hotelingang was verdwenen, ging
de vrouw aan het stuur zitten. De chauffeur nam plaats vooraan, naast haar. De twee
kleine meisjes zaten achteraan, aan weerszijden van de koffers.
Iemand in de nabijheid zei halfluid:
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- Die zullen elkaar niet zoo gauw terugzien.
De soldaten schrikten op.
- En ons pakje, zei de blonde.
- Wacht tot de heer terugkomt, antwoordde de zwarte.
Maar de motor sloeg aan en de auto zette zich in beweging.
Moeizaam wrong hij zich uit de rij van dicht geparkeerde wagens. De blonde
jongen stond er vlak bij. Hij lei zijn hand op het achterste spatbord, als wou hij een
beetje meesteken. Het was een instinctieve beweging. Hij had het gevoel alsof door
die aanraking iets van hem meeging naar huis. Zijn hart bonsde geweldig en hij moest
op zijn tanden bijten om zich te beheerschen.
De auto was al in 't midden van de straat. De vrouw ging in derde versnelling. Een
der kleine meisjes leunde door het portier en keek achterom. In het donkere deurgat
van het hotel vertoonde zich geen levende ziel.
De auto naderde het einde van de laan. De kruinen van de plataanboomen sloten
hem al dichter en dichter in. Daar kwam de bocht. De auto verdween. Niets verstoorde
meer de zuivere perspectief van de laan.
De soldaten ontwaakten als uit een droom. Ze bleven nog een wijle staan voor het
hotel; maar de man keerde niet terug.
- Hij heeft niet eens zijn kinderen gekust, zei de blonde.
- Dat zal binnen gebeurd zijn, voor het vertrek, meende de zwarte.
Toen frommelden ze allebei hun brief in hun binnenzak.
- Wat tegenslag, zei de zwarte. We hadden met den chauffeur moeten spreken.
Zijn blonde kameraad antwoordde niet.
Als bij afspraak stapten ze op, met hun pakje onder den arm. Nijdig schopte de
zwarte een kei van het voetpad.
- Aai, riep hij met een vloek; 'k heb mijn verband losgerukt.
Hij voelde dat een straalken bloed langs zijn been sijpelde, tot in zijn kous.
-'t Is niets, zei hij, we moeten toch naar de visite.
Op de visite vernamen ze dat ze den volgenden dag allebei naar de operatiezaal
moesten.
- Voor de laatste maal, zei de dokter.
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Dat beteekende weer een paar weken te bed blijven.
Toen ze buiten kwamen met hun nieuw verband, zei de zwarte:
- Nu moeten we ten minste ons hoofd niet meer breken met reisplannen.
De blonde jongen zei weer niets. Hij opende zijn rechterhand. Aan zijn vingeren
zat nog het stof van de auto.
KAREL LEROUX.
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Kronieken
Van Schendel in oorlogstijd
Arthur Van Schendel was van jongsaf een bewonderaar, een minnaar veeleer, van
Italië. Aanvankelijk ging zijn liefde uit naar een geïdealiseerd, half historisch, half
gedroomd Italië, later groeide in hem een sterke warme genegenheid voor de
werkelijkheid, het Italië van nu, en inzonderheid voor het Italiaansche volk. In de
tallooze jaren, welke hij metterwoon te Sestri-Levante doorbracht, raakte hij bevriend
A zoowel met de dorpsnotabelen als met de eenvoudige visschers te midden waarvan
hij vertoefde. Hij werd zoo geheel tot Sestri gerekend, dat de plaatselijke vereeniging
tot bevordering van het vreemdelingenverkeer toen zij een, met vele prentjes versierd
werfblad uitgaf, daarin de aanwezigheid van Arthur Van Schendel vermeldde als
een eer voor de gemeente en een aantrekkelijkheid voor de reizigers. Wat hebben
wij hem in die vreedzame dagen van weleer dikwijls vriendschappelijk geplaagd met
zijn status van openbare vermakelijkheid! De meesten van zijn Sestrische vrienden
heb ik, gedurende mijn vele en lange verblijven aldaar, natuurlijk ook leeren kennen
en het viel mij steeds weer op hoe volkomen natuurlijk en gemakkelijk Van Schendel
zich onder het Italiaansche volk bewoog, terwijl hij in Nederland en onder
Nederlanders (wanneer dezen niet tot zijn intieme
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vriendenkring behoorden) altijd iets verlegens en terughoudends behield, dat soms
wel eens ten onrechte als stugheid beschouwd werd. Ik overdrijf niet wanneer ik zeg
dat alleen in Italië Van Schendel zich waarlijk en geheel tehuis voelde. Hij was een
grondige kenner zoowel van de Italiaansche geschiedenis als van de Italiaansche
kunst. Hij bereisde het land in de lengte en de breedte en alle bouwwerken,
beeldhouwwerken en schilderijen van werkelijke beteekenis, ook de minder bekende,
bestudeerde hij, naar zijn gewoonte, aandachtig en nauwkeurig.
Hij wist onnoemelijk veel en beschikte over uitgebreide gegevens zonder dat men
ooit een indruk kreeg van boekenwijsheid. Het geleerde en de ervaring wist hij zoo
innig te vermengen dat alles wat hij kende en wist een levend deel werd van zijn
wezen. Juist door zijn liefde voor het Italiaansche volk, door zijn grondige
rijkgeschakeerde kennis van de aard en de overleveringen van dat volk, was Arthur
Van Schendel van den aanvang af een verbeten tegenstander van het fascisme en
alles wat daarmede van verre of nabij in verband stond. Het was nimmer zijn gewoonte
zich nadrukkelijk uit te spreken over aangelegenheden, welke niet tot zijn eigenlijk
gebied behoorden. En hij was een man van de wereld, die zich als gast in een vreemd
land de gepaste terughoudendheid wist op te leggen. Doch tusschen vier wanden en
onder vier oogen, in zijn huiskamer te midden van zijn getrouwen, heeft hij zijn
meening en zijn critiek nimmer verzwegen. Hij was, om te beginnen, een tegenstander
van iedere vorm van dwang- en schrikbewind, omdat het hem aangeboren gevoel
voor menschelijke waardigheid daartegen in opstand kwam, omdat hij verder wist
dat dwingelandij altijd en overal de verbitterde vijand is van een onbelemmerde en
gezonde geestelijke ontwikkeling; maar ook omdat hij er van overtuigd was, dat geen
volk in wezen zoo vreemd moest staan als het Italiaansche tegenover de kwasie
heldhaftigheid van het fascisme. Hij verfoeide dat fascisme dus omdat hij het in
beginsel verwierp en omdat hij er een kwaad in zag voor het volk van Italië, dat hij
zoo lief had. Hoe dikwijls heeft hij mij, lang voor Hitier aan het bewind kwam, reeds
gezegd: ‘Dit zotte en sinistere gedoe verarmt Italië geestelijk en stoffelijk en het kan
niet anders of het loopt vroeger of later op
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een onherstelbare ramp uit’. Van Schendel, wetende dat een verschrikkelijk ongeluk
niet kon uitblijven als onafwendbaar gevolg van Mussolini's wanbeheer en zijn
dolzinnige buitenlandsche politiek, heeft in de jaren vooral tusschen 1930 en 1940,
bitter geleden aan zijn, en ons aller, machteloosheid. In de zomer van 1938 was ik
voor het laatst met hem in Sestri-Levante samen. En ook toen trof het mij weer welk
een helder politiek inzicht deze man bezat, die zich zijn leven lang angstvallig en
stelselmatig buiten alle politiek gehouden heeft. Het is onder beroepspolitici en
zoogenaamde mannen van de daad gewoonte geworden over de opvattingen en
meeningen van kunstenaars te lachen. Ik voor mij heb de overtuiging, dat de wereld
er niet zoo troosteloos en ongerijmd zou uitzien, wanneer de wereldsche
aangelegenheden werden bedisseld niet door politikasters en zakenmannen, maar
door menschen die, gevoel aan inzicht parend, zulk een juiste kijk op de verhoudingen
hebben, als bijvoorbeeld een Van Schendel, een Thomas Mann, een Mauriac.
Van Schendel was in die zomer van 1938 somberder gestemd dan ooit te voren.
Hij was meer dan ooit overtuigd van de onvermijdelijkheid van het wereldconflict;
doch wij verschilden van opvatting omtrent de tijd waarop het zou uitbreken. Ik
achtte de oorlog zeer nabij, hij geloofde, dat hij nog eenige jaren zou uitblijven. Voor
mijn vertrek naar Zuid-Afrika nam ik afscheid van hem te Amsterdam, half Mei
1939. Wij aten voor het laatst samen de beroemde rijsttafel in het restaurant ‘De
Roemer’ aan de Heiligenweg en ofschoon wij beiden moeilijke jaren voorzagen,
vermoedden wij toen niet dat wij elkander niet meer terug zouden zien.
De eerste brief, welke ik, vele weken nadat hij geschreven was, ontving, droeg de
dagstempel van 10 September 1939 en werd gepost te Gibraltar. Van Schendel schreef
mij daarin: ‘Op de vijf en twintigste Augustus, toen ik juist een hoofdstuk van een
nieuw boek had afgesloten en, met het prachtigste weer dat men zich denken kan,
van mijn dagelijksch zeebad genoten had, ontvingen wij van onze consul-generaal
te Genua de raad Italië te verlaten, aangezien men niet weten kon wat er ook daar te
gebeuren stond. Allen die wij hier kennen, zeiden ons, dat dit nonsens was en dat
Italië zich zeker niet in deze oorlog zou mengen. En inderdaad alles
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te Sestri zag er rustig als gewoonlijk uit. Toch achtten wij het beter deze raad op te
volgen. Daarom gingen wij naar Genua met de bedoeling ons zeven en twintig
Augustus in te schepen op de “Jagersfontein”. Voor het echter zoo ver was kwamen
wij tot andere gedachten en besloten de ontwikkeling der gebeurtenissen af te wachten.
In een hotel te Genua sleten wij vier buitengewoon heete dagen en vier onaangenaam
donkere nachten. Wij meenden dat wij evengoed te Sestri konden wachten en wij
keerden dus naar onze woning terug. Daar aangekomen pakte ik mijn schrijftuig
weer uit met de bedoeling mijn werk voort te zetten. Ik begon een nieuw hoofdstuk
en nam weer mijn dagelijksch zeebad. Op de morgen van Koningin's verjaardag (31
Augustus) kreeg ik bericht van de eer die mij te beurt gevallen was(1). Toen ik van
het strand thuis kwam, had Kennie (Van Schendel's dochter) met het
consulaat-generaal te Genua getelefoneerd en in de loop van dat gesprek wederom
de dringende raad gekregen Italië te verlaten. En wel op een schip, dat diezelfde
avond de haven van Genua zou verlaten. Ons tweede vertrek was een groote
teleurstelling voor onze buren. Je kent hen. Het zijn eenvoudige visscherslieden,
slecht op de hoogte van wat er in de wereld omgaat. Zij hadden onze eerste terugkeer
opgevat als een bewijs, dat er géén oorlog zou komen en zij begonnen nu toch weer
voor oorlog te vreezen.
Het schip was de “Tabian”, een vrachtschuit, tjokvol passagiers. Men maakte voor
ons een plaats in de hut van de kok. Het weer was (en is nog terwijl ik dit schrijf)
zoo prachtig als wij het maar wenschen kunnen. Dit is gelukkig, want wij liggen hier
nu al zes dagen voor anker, wachtende op bevelen en op de aanwijzing van een haven
waar wij heen mogen varen. Toen je naar Zuid-Afrika vertrok, dacht ik, dat de oorlog
niet zoo dadelijk zou uitbreken. Dat hij toch spoedig kwam, lijkt mij een slecht teeken
voor de krankzinnige bende’.
Hieruit blijkt, dat van de aanvang af Van Schendel wist, of gevoelde, dat de
fascistische machten de overwinning niet konden behalen.
Een tweede brief van 24 December 1939, bereikte mij met de speciale vlucht van
‘De Reiger’. Deze is kenmerkend voor

(1) Zijn benoeming tot ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw.
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de ontspanning, welke zich na de oorlogsverklaring deed gevoelen in een land als
het onze, dat nog niet onmiddellijk bij de oorlog betrokken was. Wij lezen in deze
brief een terugkeer tot het normale leven en het normale werk, er spreekt een zekere
opgewektheid, een zekere zorgeloosheid uit. Ik haal deze brief met een bijzonder
genoegen aan, omdat hierin zoo duidelijk aanwezig zijn de eenvoudige, gewone
menschelijkheid en de vriendelijke humor die Van Schendel eigen waren. Zij die
hem alleen uit zijn werk kennen, verwachten niet, dat hij in de dagelijksche omgang
en in de intieme briefwisseling, zoo spontaan, zoo grappig en zoo huiselijk kon zijn:
‘Ik hoor, dat er een vliegmachine naar je toe gaat en ik zal mijn best doen een brief
tijdig voor je af te krijgen. Laat ik je vooruit zeggen, dat je van mij niet veel nieuws
hebt te verwachten, want ik heb mijn werk en ontmoet maar bij toeval iemand. Over
de reis van Sestri naar Amsterdam, die normaal acht dagen duurt, hebben wij vijf
weken gedaan. Eerst hebben ze ons drie weken voor Gibraltar vastgehouden en toen
ze ons voorbij Weymouth weer een week vasthielden, begon het mij te vervelen en
schreef ik een brief aan de commandant, die ons heel vriendelijk dadelijk verlof gaf
met een andere boot naar Holland verder te gaan. Van Londen naar Vlissingen zaten
we op het dek van een overvolle boot met veel Duitsche matrones “entzückt” dat ze
weer naar de “Heimat” mochten. Niemand sprak van mijnen, maar iedereen keek of
er niet een te zien was’.
Van Schendel schrijft dan zijn ontmoetingen met enkele van de oude en jonge
vrienden, met A. Roland Holst, G.H. 's Gravesande-Pannekoek, E. du Perron, Adriaan
van der Veen. Over de laatste schreef hij: ‘Adriaan gaat naar Amerika, dat weet je
zeker al. Eén van twee: of hij komt daar aan een heel lage wal, of hij wordt millionnair,
ik wed op het laatste. Vanmiddag was hij hier en zei, dat hij zich voorstelde
propaganda voor de Nederlandsche cultuur te maken. Daar is nog zooveel voor te
doen. Als hij het zoo opvat, stijgt de kans op succes. Ik wist niet of ik het moest aanof afraden; maar veel zou dat er niet toe doen, want er staat in New York een meisje
op de kade te wachten. Eind November ben ik naar Brussel gegaan, daar heb ik een
paar keer Jan van
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Nijlen gezien: zeer welvarend. Hij heeft het erg druk, mag pas om zes uur naar huis.
Ook te Gent ben ik geweest, daar heb ik een troep academiciens gezien en mij
verbaasd hoeveel Ernest Claes kon eten, hoewel het toch geen diner was. In het hotel
Central heb ik met veel plezier gewerkt: een nieuw boek nadert alweer de voltooiing.
Met B. heb ik strubbeling over de uitgave van de volgende bundel. Stijging van de
papierprijzen beteekent vermindering voor de auteur. Neen, zegt de auteur! Wij
denken alweer over terugkeer naar Sestri. Een heele winter hier is wel wat veel en
naar Frankrijk gaan is moeilijk en lokt mij niet aan. Dus is Sestri het beste, alleen is
daar geen koffie!’
Aan deze brief werd een postscriptum toegevoegd: ‘In de loop van deze maand
gaan wij weer naar Brussel tot Februari 1940, daarna naar Italië. Men denkt, dat het
daar rustig blijft. Hier hoort men allerlei geruchten, dat er in April of Mei weer vrede
zal zijn. Je ziet het: al is men nog zoo verdiept in zijn werk, de gedachten aan de
beroeringen van de dag duiken toch telkens weer op.’
Dan komt de zware slag voor ons allen. Toen de noodlottige inval in Nederland
plaatsgreep, wisselden Van Schendel en ik enkele telegrammen in verband met
zakelijke regelingen. Zoo verzocht hij mij zijn belangen te behartigen en gaf mij de
daarvoor benoodigde machtiging. Het eerste uitvoeriger bericht, gedagteekend Sestri
Levante 31 Mei 1940, bereikte mij maanden later. Het was een ontroerende brief,
waaruit blijkt hoe hij, zelfs toen de nood het hoogst was, geen oogenblik twijfelde
aan de eindoverwinning der verbondenen:
‘Je zal voorloopig wel weinig van de vrienden hooren, daarom schrijf ik je, al weet
ik niet wanneer deze brief je bereikt. Ik stond op het balkon toen Annie (Van
Schendel's vrouw) mij riep om het bericht van de inval uit de radio te hooren. Sinds
dien kwamen de berichten met steeds erger verschrikking. Wij konden gauw begrijpen,
dat de schrik tot de methode behoort, waarvoor ik nog geen naam weet; maar wij
zaten er niet midden in en zagen niet hoe de schrik in Holland geslagen werd. Dat
begrepen wij pas uit latere berichten. Het kan in geslachten niet vergeten worden. Je
hebt zelf de kranten gelezen. In Rotterdam is in een paar uur
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een derde van de stad in puin geschoten en een groot deel van de bevolking vermoord.
Je zoudt denken, dat men dat verwachten kon van een vijand, die wij al kenden; maar
het is nog erger. Het kon alleen gebeuren met behulp van vijanden die Hollanders
waren, landgenooten van jou en mij. In Rotterdam waren er nog maar weinig van
dat gebroed, in Den Haag krioelde het. Vloeken dient op het oogenblik ner-gens toe,
we moeten zien hoe er hersteld kan worden. Maar het zal moeilijk zijn te beslissen,
wat wij met het rotte deel van ons land zullen doen. Dat is van later zorg. Het eerste
is helpen, ten minste zoodra dat mogelijk is. Wij zitten hier machteloos net als jullie
daar. Natuurlijk hebben jullie ook gedacht aan het lot van Menno en Eddy (dr M. ter
Braak en E. du Perron). Menno had zich voorgenomen in nood over de grens te gaan.
Hij heeft er tijd voor gehad en er zijn meer dan twintig schepen met vluchtelingen
naar Engeland vertrokken. Uit Holland krijgen wij geen bericht. De consul hoort ook
niets. De toestand hier is onzeker. Wij hebben plan zoo noodig naar Frankrijk te
gaan, maar wij blijven liever hier, anders weten de kinderen niet waar wij zijn en
bovendien hebben wij alleen Hollandsch geld en de consul heeft ook niets. Je kan
niet wreten hoe het gaan zal op het slagveld, de heele wereld is in spanning of de
ondergang komt, maar ik heb vertrouwden in de kracht van Frankrijk en Engeland.
Nu is er al een sterke tegenstand te zien en dat wordt nog beter. Maar ook als de
aanval te boven is gekomen, zal er veel ellende zijn, want er is veel verwoest in
Holland, België en Noord-Frankrijk.’
In aansluiting aan deze brief schreef Van Schendel's vrouw:
‘Jullie zijn de eenigen die wij nog bereiken kunnen. Uit Holland komen geen
brieven meer, juist nu je er zoo'n behoefte aan hebt. Ik zal maar niet uitweiden over
al het vreeselijke, wat wij van hieruit meegemaakt hebben en nog meemaken. Jullie
zullen ook met je gedachten bij de vrienden zijn, maar gelukkig heb je je kinderen
bij je. Wij zijn in groote onzekerheid.’
Dan volgt dadelijk daarop een brief gedagteekend 30 Mei. Deze bevat in hoofdzaak
berichten omtrent geldelijke regelingen, maar het einde luidt:
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‘Je begrijpt, dat het hoofd niet naar werk staat. Wel houd ik mij bezig met het
samenstellen van een bloemlezing, dat leidt de gedachten af. De ergste uitvinding
van de vijand is het hersenvergif. En wie dat wéét moet zich daarvoor hoeden, dan
kan hij misschien nog iets voor anderen doen.’
Deze bloemlezing bestond uit gedichten, verhalen en essays aan de hond gewijd.
Het boek is tot heden nog niet verschenen. Wel is het mij van nabij bekend, dat de
hond en alles wat daarmee in verband staat altijd Van Schendel's volledige
belangstelling had. Het ras waar hij een speciale studie van maakte was dat der
Engelsche buldoggen.
Dan volgt een brief van 5 Juni. Ook hierin lees ik hoofdzakelijk mededeelingen
betreffende herdrukken van zijn werk buiten de landsgrenzen. Van algemeene aard
is alleen deze zinssnede: ‘Uit Holland geen bericht. Naar de radio van Hilversum
behoef je niet te luisteren want die geeft alleen officieele mededeelingen, die je liever
niet hoort!’
Het bleef intusschen een moeilijk vraagstuk waar de Van Schendels zich gedurende
de oorlog zouden vestigen. Een visum voor Frankrijk was te krijgen, doch zij wilden
daar liever niet heen, omdat zij hoopten vroeger of later van Italië uit een verbinding
met hun kinderen in Nederland te krijgen, terwijl zij dat van Frankrijk uit onmogelijk
achtten. Op elf Augustus 1940 ontving ik een brief van Van Schenders oudste dochter
woonachtig te Djatirotto op Oost-Java. Het was haar niet mogelijk meer eenige
verbinding met haar vader te krijgen:
‘Eind Mei hebben wij nog wat kunnen sturen, doch daarna was dat niet mogelijk
meer. We hadden zoo'n idee, dat ze naar Zwitserland zouden zijn gegaan doch het
is hun blijkbaar niet gelukt om een visum te bemachtigen. Toen wij dat wisten, hebben
we nog getracht passage voor hen te bespreken op de K.L.M. om hen hier te laten
komen. Maar het was al te laat: er vertrok geen toestel meer uit Napels.’
Achteraf beschouwd is het een zegen, dat Van Schendel niet naar Indië kon
uitwijken, want op zijn leeftijd zou hij het leven in een Japansch concentratiekamp
zeker niet doorstaan hebben. Wel valt het innig te betreuren, dat de Zwitsersche
regeering in weerwil van sterke aandrang van verschillende zijden er niet in toestemde
Nederland's grootste proza-
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schrijver gedurende de storm te herbergen. Veel angst en ellende zou hem gespaard
gebleven zijn en hij zou zeker groote voldoening gevonden hebben in het dagelijksch
verkeer met zijn twee kleinkinderen, die, onbereikbaar voor hun ouders in Indië, de
oorlog in Montreux doorbrachten.
Een brief van 29 Augustus gaf ons, tot wie geen enkel bericht uit Nederland
doordrong, veel nieuws. Deze volgt hier in extenso, omdat hij zulk een uitstekende
kijk geeft op de staat van angst en onzekerheid waarin alle Nederlanders buiten
Nederland verkeerden.
‘De postverbindingen loopen over verschillende wegen, daarom weet ik niet of
jullie mijn vorige brieven ontvangen hebben, wel dat een brief uit Zwitserland je niet
bereikt heeft. Maar ik zal toch weer schrijven, ik begrijp, dat een brief, nu je niets
uit Holland hoort, je welkom is, wij ondervinden dat zelf. Wij krijgen wel brieven
maar ongeregeld, er raken er zeker vele weg. Ik zal mij tot mededeelingen beperken.
Jany (A. Roland Holst) schreef onlangs: zooals je zegt, daar wij niet in staat zijn ons
goed te uiten, omdat de beweging nog te sterk is, is het beter te zwijgen over wat ons
het meest vervult. Hij wil niet uit Bergen weg, ondanks de onrustigheid, zooals dat
in Holland genoemd wordt, die velen al uit het dorp verdreven heeft. Hij heeft in
drie gedichten een memoriam voor Eddy (E. du Perron) en Menno (Menno ter Braak)
geschreven. Van Ant (Ter Braak's vrouw) en van Bep (Du Perron's vrouw) hebben
wij geen bericht, wel hoorden wij, dat zij zich flink houden. Ant is nog bij haar
zwager, Bep woont nog in Bergen, waar zij een werk, dat Eddy onder hand had,
voortzet; zij is onlangs met Kennie (Van Schenders dochter) samen eenige dagen in
Gelderland geweest. Over Marsman hebben wij niets gehoord dan je al weet. Daar
wij over Vestdijk geen bericht hebben, denken wij, dat het hem goed gaat. België is
voor de post gesloten, dus over Jan van Nijlen niets. In de plaats van Menno, waarvoor
zich dadelijk na zijn overlijden velen aanmeldden, wordt niet voorzien. Over de
tijdschriften is ons niets bekend, behalve, dat de Kroniek(2) wordt voortgezet.
Natuurlijk hooren wij wel veel geruchten. Een van de erge dingen, die ons uit de
brieven van vrienden blijkt, is de vrees; men durft niet anders te zeggen dan dat alles
rustig

(2) Kroniek voor Kunst en Kuituur.
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is omdat iedereen zich moet beheerschen, maar sommigen laten door de regels lezen.
De algemeene indruk uit de brieven is: opgelegd zwijgen, groote onzekerheid en
verwachting van komende dingen. De eerbied jegens de bezetters schijnt onvoldoende
te zijn, de gasten verlaten een café wanneer er een binnen komt. Het heet dat Kaat
Mossel nog leeft en dat is niet te verwonderen, vooral na het verbod van oranjegezinde
betuigingen. Er is gedreigd met strenge straffen voor sabotage. Als represaille voor
behandeling van in Indië wonende vreemdelingen is een aantal met Indië in betrekking
staande personen in gijzeling weggevoerd. Het land is kaal-gegeten en leeggekocht.
Uitknipsels van kranten, toevallig hier beland, spreken van niets anders dan pogingen
om nationale eenheid te vormen, in een nieuwe tijd, onder leiding van een
“driemanschap”. Een Zwitsersche krant meldt, dat er in de omgeving van vliegvelden
geen vliegers mogen worden opgelaten, dat heerlijke jongensspel in September. De
winkels sluiten vroeg, hetzij wegens verduistering, hetzij wegens de afwezigheid
van klanten. Uit al zulke dingen kan je je een voorstelling maken van het leven in
ons land, misschien ook elders in Europa. Maar hier is alles tamelijk normaal, er is
alleen verduistering, overigens weinig beperking. Wij hebben een stille zomer en
zijn voorbereid op een stille winter. Ik kom weer aan het werk. Voor wij hierheen
gingen had ik de uitgever aanbevolen een bloemlezing over de hond uit te geven en
toen hij mij verzocht die zelf te maken, nam ik dat aan. Ik begon er dadelijk mee,
het was een mooie afleiding, en als het manuscript dat ik onlangs voor uitgave in het
najaar verzond, niet teruggezonden wordt, kan het verschijnen. Het was een
kalmeerend tijdverdrijf. Maar het werk wil voort, daarom begin ik weer. Nieuwe
uitgaven kan ik je niet zenden, jij trouwens de jouwe evenmin aan ons. Van Adriaan
(Van der Veen) hoorden wij iets over jullie, maar heel weinig. Wij zouden wel wat
meer en dan van jullie zelf willen hooren.’
Gedurende mijn verblijf op Java ontving ik een brief, gedagteekend 14 Januari
1941. Hierin meldde hij mij zooveel mogelijk nieuws van vrienden en verwanten in
Nederland en België. Hij begon met een mededeeling betreffende het maandschrift
‘Groot Nederland’, dat mij voor de inval

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

96
zoozeer ter harte ging. Ik had Van Schendel doen weten, dat ik de voortzetting er
van na de inval ten sterkste afkeurde. Naar mijn opvatting had de redactie behooren
te weigeren een maandblad te verzorgen onder omstandigheden, welke geen vrije
meeningsuiting toelieten. Van Schendel, die tot mijn medewerkers behoorde, was
het blijkbaar in dit opzicht met mij eens, want hij schreef: ‘Het maandblad (“Groot
Nederland”) verschijnt geregeld. Ik kreeg onlangs een verzoek om medewerking van
de secretaris, waaraan ik voorloopig niet voldoen kan. Jan van Nijlen laat geregeld
van zich hooren, het gaat hun schappelijk, al worden ze wat mager, wegens
voedselschaarschte, maar last ervan hebben ze nog niet. Van Hein ('s
Gravesande-Pannekoek, kunstredacteur van het dagblad “Het Vaderland”) nogal
eens bericht. Hij heeft het erg druk met de heele rubriek, ook de comedie en dan de
laatste tram van halfacht halen. Hij vindt, dat er in de naaste omgeving niet veel
veranderd is, maar de goeierd leest zeker zijn krant niet, die, zooals alle kranten
imbeciel doet, deze met een leelijk tintje erbij. Voorloopig kan ik er niets in plaatsen.
Van Vestdijk weet ik alleen, dat er twee nieuwe uitgaven van hem zijn verschenen
en twee aangekondigd. Criterium heeft een Marsmannummer uitgegeven, dat ik zal
trachten je te zenden.’
Hierop volgen dan vele bijzonderheden van particuliere aard en enkele zakelijke
regelingen. De brief eindigt met een, in Van Schendels gesprek en briefwisseling
zeer zeldzame, verwijzing naar zijn jeugd. Wetende dat ik te Batavia was schreef
hij: ‘Ga eens kijken of het huis in de Gang Scott, waar meer dan zestig jaar geleden
de commandant woonde, er nog staat, en kijk of mijn vriendjes al grijs haar hebben.’
Het werd intusschen steeds moeilijker om met elkaar in contact te blijven, zelfs door
een bemiddelaar op neutraal grondgebied. Gedurende de drie jaar van mijn verblijf
in Nieuw-York kreeg ik zoo nu en dan een kort levensteeken, niets méér.
Toen de Europeesche oorlog zich in Italië concentreerde brak voor Van Schendel
het zwaarste jaar zijns levens aan. Om te beginnen moest hij zijn ruime, aangename
woning in Sestri-Levante, waar hij zeer aan gehecht was, opgeven. Hij werd namelijk
ambtelijk weggevoerd naar een ‘veiliger’
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oord in de bergen boven Sestri. Dit op zichzelf was reeds een slag, doch het
ongelukkig toeval wilde, dat hij in zijn gedwongen woonplaats ingekwartierd werd
bij een gezin met uitgesproken fascistische overtuigingen. Deze stonden hem van
den beginne af tegen, maar waren hem onverdragelijker geworden naarmate de oorlog
zich ontwikkelde. De ergernis en verontwaardiging waren zoo groot, dat zij na een
jaar tot een catastrophe voerden. Op de dag dat de Van Schendels de toestemming
verkregen hun oude huis in Sestri weer te betrekken, kreeg Van Schendel een beroerte,
welke gepaard ging met gedeeltelijke verlamming. De schrik was groot, doch
aanvankelijk kwam hij dit ongeval weer snel te boven. Na enkele weken wandelde
hij, las en schreef weer brieven; doch hij moest het kalmpjes aan doen. In die jaren,
eerst te Sestri, daarna in zijn ballingsoord werkte hij met een verbeten woede om de
angst en de ellende van het heden zooveel mogelijk op de achtergrond te dringen. Ik
weet nog niet precies welk werk er in die jaren ontstaan is. Tot nu toe verschenen
een episch gedicht in blanke verzen ‘De Nederlanden’ en een roman ‘Het Oude Huis’.
Volgens berichten moeten er nog twee romans in handschrift gereed liggen. Zijn
zoon dr. A. Van Schendel te Amsterdam deelde mij mede dat zijn vader een artikel
over Menno ter Braak schreef. Hier ben ik in het bijzonder benieuwd naar, omdat
Van Schendel zich zelden of nooit in geschriften over tijdgenooten uitliet en omdat
de reactie van Van Schendel op Ter Braak, twee zoo verschillende geesten, mij zeer
boeiend lijkt. Dit artikel is bij mijn weten nog niet gepubliceerd.
Dadelijk werden pogingen in het werk gesteld om Van Schendel naar Nederland
terug te voeren. Dit was kort na de bevrijding niet gemakkelijk, temeer waar de
luchtroute met het oog op zijn gezondheidstoestand afgeraden werd. Toen hij eenmaal
in Nederland was bleef het sukkelen en de berichten welke ik geregeld van zijn vrouw
of zijn dochter ontving, klonken nu eens hoopvol dan weer somber. Zoo bijvoorbeeld
op 2 Februari '46 vernam ik: ‘Zijn gezondheid laat veel te wenschen over. Nu moet
hij enkele maanden het bed houden omdat er met de bloedsomloop bij het hart iets
niet in orde is. Gelukkig voelt hij zich niet ziek, iets dat, aan de andere kant, het hem
veel moeilijker maakt de doktoren te
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gehoorzamen. Als het nu maar zoo blijft dat hij door kan gaan met zijn werk al is
het in een langzaam tempo, dan is dat au fond al prachtig. Want eerlijk gezegd is er
een tijd geweest in Sestri, waarin ik dacht dat dat nooit meer zou kunnen.’
Toen wij op een oogenblik allen gelukkig waren in de overtuiging dat Van Schendel
het ergste doorstaan had en langzaam naar de beterschap ging, deed hij in zijn kamer
een val waardoor hij een dijbeen brak. Op 24 Mei '46 vernam ik: ‘gelukkig kan ik
je berichten dat hij de kritiekste tijd weer te boven is gekomen. Het is
verbazingwekkend hoeveel veerkracht hij bezit. Het is op het oogenblik een groote
geduldproef voor hem. De pijnen laten hem wat meer met rust, maar steeds dat liggen
(nu al anderhalve maand) in precies dezelfde houding is een kwelling en psychisch
heeft hij een zware dobber. Bezoek van vrienden en kennissen doet hem erg veel
goed en daarom betreuren wij het heel erg dat hij de steun van jouw
vriendschap-in-de-nabijheid moet missen.’
Dan volgt op 2 Juni: ‘hij zal nu eerst nog zes weken precies zooals nu in bed
moeten liggen. En in het gunstigste geval zal hij daarna weer op krukken moeten
leeren loopen, als hij de krachten daartoe zal hebben.’ Ik gaf hier slechts enkele korte
aanhalingen om een indruk te geven van het bitter lijden dat Van Schendel na zijn
terugkeer uit Italië heeft doorgemaakt. Hij bleef echter tot het laatste vol hoop, vol
liefde voor het leven en vooral voor het werk dat hij zich voorstelde nog te verrichten.
Volgens hen die hem die laatste maanden van nabij gezien hebben, was zijn dood
een ware verlossing. Hij is des avonds rustig ingeslapen om niet meer wakker te
worden.
Uit mijn kennis van Van Schendel en uit de gegevens die ik tot mijn beschikking
heb, kwam ik tot de overtuiging, dat hij in de letterkundige zin des woords gesloopt
is door de verschrikkingen van de tijd. Hij was altijd een sterke, door en door gezonde
man en toen ik afscheid van hem nam, was hij zoo flink, opgewekt en jeugdig als ik
hem altijd gekend had. Maar hij leefde zoo innig mede met wat er om hem heen
gebeurde, en de inval in Nederland heeft hem zoo tot in zijn diepste wezen
aangegrepen, dat zijn weerstand aangetast,
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zijn gestel ondermijnd werd. Het is voor allen die Van Schenders werk willen
bestudeeren van belang te weten hoe hij, wiens boeken men wel eens wereldvreemd
noemt omdat ze niet ‘realistisch’ of naturalistisch waren, als mensch de werkelijkheid
beleefde met een dieper innigheid als vele gepatenteerde realisten!
J. GRESHOFF.
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Een nieuwe liefde of een nieuw geluid
Toen Racine zijn Phèdre beklaagde met het beroemd geworden ‘C'est Vénus tout
entière à sa proie attachée...’ vermoedde hij wellicht niet dat, ook nà hem, de drie
vierden der Fransche Literatuur als allegorische prooi der Liefdesgodin zouden
fungeeren. Men overschouwe haar, van af Ronsards Hélène tot Aragons Elsa, van
af Iseult la Blonde tot Madame Bovary, van af Laclos' Madame de Merteuil tot
Prousts Albertine, van af Stendhals ‘De l'Amoui’ tot Remy de Gourmonts ‘l'Amour
Physique’, van af de Sade's ‘Philosophie dans un Boudoir’ tot André Gide's
‘Corydon’: geen literatuur heeft, zooals zij, al de lyrische, dramatische, psychologische
en physiologische aspecten der Liefde bezongen, behandeld of bestudeerd. Geen
heeft ook met meer onbe-schroomheid de sexueele problemen benaderd - al dient
het gezegd dat, in de jongste jaren, de Angelsaksische schrijvers haar op dit terrein
pogen voorbij te streven. Deze vrijmoedigheid dreef meteen de belangstelling van
den Fran-schen schrijver vooral naar de nonconformistische manifestaties der
geslachtelijke verhoudingen: de echtbreuk b.v. en ook de erotische afwijkingen.
Wel heeft, kort vóór het losbreken van den Tweeden Wereldoorlog, Denis de
Rougemont met zijn ‘l'Amour et l'Occident’ gepoogd de mythe van den
ongebreidelden hartstocht van zijn romantischen luister te berooven en het huwelijk
in eer te herstellen... Het lijkt intusschen niet dat hij in zijn opzet zou geslaagd zijn
en dat de burgerlijke matrimoniale deugdzaamheid thans op stevigeren grondslag
zou gevestigd zijn; want de jongste litteraire school, het ‘Sensorialisme’ kondigt,
door den mond van haar stichter Jean Legrand, aan dat zij ‘den zin voor de Liefde
die verstikt werd door het moralisme aan ons tijdperk wil terugschen-
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ken’. Dit ethisch credo vinden wij breedvoerig uitgewerkt in zijn boek ‘Journal de
Jacques’ (Gallimard, Parijs, 1946) - waarin wij terloops vernemen dat over een
vroegeren roman van denzelfden auteur: ‘Jacques l'Homme possible’, nog geen
enkele uitgever zich wilde ontfermen.
Dit ‘Journal de Jacques’ verdient onze belangstelling gaande te maken. Niet door
zijn litteraire hoedanigheden: de stijl is vaak slordig, het plastisch
uitbeeldingsvermogen zwak; te veel alledaagsche banaliteiten worden er in vermeld:
het gewoon euvel van alle dagboeken, waaraan zelfs André Gide's Journal niet
ontsnapt... Ook niet terwille van zijn erotische gewaagdheid. Wie dit boek ter hand
neemt, belust op pikante tafereelen zal, enkele inderdaad zeer krasse passussen
daargelaten, bedrogen uitkomen. Het banale sodatikum werkt heel wat meer
‘bedwelmend’. In waarheid verschijnt ons Legrand als een soort Paul de Cock
redivivus, ‘herzien en verbeterd’ door een ersatz Bergsoniaan. Alhoewel het in menig
opzicht aan de antipode wenscht te staan van het existentialisme, blijkt het
sensorialisme ook reeds besmet door het filosofisch jargon dat menig litterair product
der jongste jaren ongenietbaar maakt. De stichter dezer beweging is hiervan in zekere
mate trouwens bewust. Schrijft hijzelve niet reeds in den aanvang van zijn journaal:
‘Je m'étais complu, quitte à passer pour pédant ou phraseur, à décomposer les trois
temps de ma sensation, de ma pensée, de mon désir’, en elders bepaalt hij ook zijn
methode heel treffend als ‘recensement anatomique’. Stel u de heerlijkheden van
Cythera voor te boek gesteld door een gezworen landmeter!...
Nochtans boeien ons de theorieën die Legrand verkondigt als moreel en cultureel
verschijnsel van dezen tijd. In feite keert deze ‘zedenhervormer’ terug tot de
opvattingen die de Sade in zijn Philosophie dans un Boudoir verdedigde; maar
gelukkig genoeg, ontdaan van de perverse kwelzucht die de drie vierden van het
werk van den ‘divin marquis’ voor den normaal voelenden lezer zoo weerzinwekkend
maakt. Jean Legrand omschrijft zijn ideaal als een ‘stelselmatig den voorrang geven
aan de jacht op genot en geluk, jacht van zinnelijke harten tuk op een vrij bestaan,
gedreven door hun onverbiddelijk egoïsme van minnaars, die zich ver-
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zetten tegen een wereld die zij misprijzen.’ De liefdesgemeenschap die de auteur
betracht ‘wil om zich te bevestigen en te overwinnen alle burgerlijke conventies, alle
regelen der plicht, onder den voet loopen. Zij moet bewijzen dat zij in staat is iets
beters te scheppen dan de familie.’ Legrand beroept zich hierbij op Balzac die,
honderd jaar geleden, reeds verklaarde dat het gemakkelijker is minnaar te zijn dan
echtgenoot voor deze ééne reden, dat het moeilijker is iederen dag spiritueel te zijn
dan af en toe wat fraaiigheden te zeggen...
Verwerpt de held van dit boek de ‘trouw’, zooals deze in de christelijke opvatting
van het huwelijk duidelijk is vastgelegd, toch raadt hij een zekere ‘constance’ aan.
Maar met deze standvastigheid wordt op een zeer eigenaardige wijze gejongleerd,
want hij die de Eeuwige Eéne Liefde der puriteinen verwerpt, verklaart uitdrukkelijk:
‘Comparer les amantes n'est pas les délaisser au fur et à mesure. Bien au contraire.
La comparaison est beaucoup plus sûre si les termes en coexistent dans le temps de
l'amant’. Legrand deelt deze opvatting met een beroemden voorganger: Shelley, die,
zoowel in de praktijk van zijn privaat leven, als in zijn poëtisch werk, zich een
voorstander betoonde van dergelijke simultane sentimenteele verhoudingen:
True Love, in this, differs from gold and clay
That to divide is not to take away...

Anderzijds veroordeelt hij het stelselmatig Donjuanisme der cyniekers ‘faisant de
l'amour une occupation de même poids qu'un sport, un dilettantisme intellectuel, une
émulation de conquêtes... Ils répètent inlassablement (ou jusqu'à ce qu'ils s'en lassent),
la même aventure, et donnent toujours leur même mesure. Il leur manque cette
sensation de l'unité qui est la seule victoire contre la mort et le suc le plus riche de
la vie... Une recherche poussée avec un être donne plus qu'une grande variété de
recherches, de conquêtes.’
Intusschen stelt Legrands aanvaarding van een, zij het nog zoo beperkte, pluraliteit
der liefdebetrekkingen (wij spreken niet van polygamie, die een andere beteekenis
heeft) hem vóór het vraagstuk van den minnenijd, aan hetwelk de auteur een
socratischen dialoog wijdt, die tot de beste gedeelten van het werk behoort. Legrand
erkent het bestaan der
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jaloerschheid, maar daarom niet haar bestaansrecht; evenmin als de arts die wel aan
de tuberculose moet gelooven, aan de Kochbacillen burgerrecht in het menschelijke
organisme toekent. Wij hebben de vrouwen er zoozeer aan gewend liefde te
doubleeren met een onafscheidbare jaloerschheid, dat het zou lijken alsof wij haar
niet beminden moesten we ons niet meer jaloersch betoonen. Hoe vernuftig ook,
schrijvers theorie dat de minnentijd den menschen niet aangeboren is, maar enkel
doorheen de eeuwen ingevolge een zekeren staat van economische verhoudingen en
door de heerschappij van het privaateigendom, tot een ‘natuurlijk lijkend gevoel’ is
geworden, vermag ons bij lange niet te overtuigen. De hanen vechten hun instinctieven
minnentijd uit, zonder dat kapitalisme of bourgeoismoraal hun deze elementaire
reactie moest aanleeren... Legrand slaagt er zeker niet in de antimonie
‘constance-pluralisme’ tot een bevredigende oplossing te brengen.
Naast zijn beteekenis als moralistisch, of amoralistisch essay - dit laatste woord
ook genomen in de letterlijke beteekenis van ‘proefneming’, waarvan wij de kansen
van welslagen niet zullen onderzoeken - verdient ‘Journal de Jacques’ ook onze
aandacht als manifestatie van een eigenaardig politiek indifferentisme, dat in Frankrijk
tusschen de tegenstellingen van ‘Weerstand’ en ‘Collaboratie’ wellicht meer
aanhangers telde dan men vermoedt. Fraai is deze mentaliteit zeker niet! Jongste
incarnatie van Lafontaine's krekel: ‘Que faisiez-vous au temps chaud?’ - Je dansais,
ne vous en déplaise...’ hield Legrands ‘held’ zich onledig met paardrijden,
surprise-parties en, zooals we reeds weten, amoureuze experimenten. Dit terwijl de
Engelsche en Amerikaansche boys op de Normandische stranden het vuur introkken
en de Maquisards Frankrijks eer redden. In dit boek wordt er evenveel swing gedanst
als er sigaretten worden gerookt in Johan Daisne's roman. Bleeef het dan nog maar
bij een vaststellen van dit indifferentisme tegenover het wereldgebeuren, zoo zouden
wij er ons niet zoozeer over ergeren; maar de auteur verheerlijkt deze levenshouding
met een affronteerend snobisme. Jacques is ‘l'artiste détaché de la populace’ die
opkomt ‘contre le patrouillotisme français, contre tous les patrouillotismes... Tout
cela n'est pas
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drôle et ne vaut pas une goutte de bon sang...’ En onder dit néologisme dat, al wordt
het aan Rimbaud toegeschreven, ons zeker ook niet ‘drôle’ lijkt, rangschikt Legrand
blijkbaar evengoed het Gaullisme als het Pétainisme.
Intusschen mogen we niet uit het oog verliezen dat onze sensorialist hiermede een
geestesgesteldheid belichaamt, die op een sterke traditie berust in Frankrijk. Tegenover
de patriotten Peguy en Barrès stonden de sceptiekers France en de Gourmont. Toen,
in 1917, de aan het front gekwetste Apollinaire zijn ontroerend ‘Comme au coeur
du poilu il palpite la France’ dichtte, liet een ander frontsoldaat, Léon Werth, door
zijn Clavel uitroepen: ‘La France, l'Allemagne des histoires d'historiens! La France
de qui? Celle de Beaudelaire (sic) ou celle de Soleilant? (een kindermoordenaar). Et
je ne veux pas choisir entre Poincaré qui a une tête d'Allemand et Guillaume qui a
une tête de Gascon!...’
Zooals men merkt: ook na het revenez-y van den Tweeden Wereldoorlog en de
agressie van fascisme en nazisme: anarchisme pas mort!... Maar zal het school
vormen? Vooralsnog - de charmante gezelllinen die hem omringen daargelaten - lijkt
Legrand tamelijk vereenzaamd. Tres faciunt collegium. Het blijft dus uitkijken naar
de komst van den tweeden en den derden sensorialist, die, de voetsporen volgend
van dezen Johannes Baptistus van het Neo-Erotisme, hopen we, er zorg zullen voor
dragen dat de Liefdesgodin ten minste in een behoorlijk esthetisch gewaad gedrapeerd
worde.
RAYMOND BRULEZ.
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Vlaamsch en Nederlandsch
Tijdens mijn vacantie in Engeland bracht ik verscheidene dagen door in het landhuis
van mijn vriend Frans Delbeke, die een nieuwen grooten roman heeft geschreven en
benieuwd was mijn oordeel er over te kennen. De lezing van zijn manuscript was de
zuiverste vreugde van mijn verlof. Deze roman is zonder eenigen twijfel nog veel
sterker dan zijn eerste, ‘Tusschen twee Werelden’, die op korten tijd was uitverkocht
en tweede werd gerangschikt voor den drie-jaarlijkschen staatsprijs voor romankunst.
De taal echter maakte op mij een zeer eigenaardigen indruk. Frans Delbeke woont
sinds vijftien jaar in Engeland en had bij het schrijven terecht het gevoel dat hij zijn
moedertaal niet voldoende meer beheerschte. Zijn werk was in eersten worp voltooid
toen in 1940 de oorlog in West-Europa uitbrak. Deze zou lang duren, van uitgeven
zou in jaren geen spraak kunnen zijn, Delbeke nam zich voor ernstige studie te maken
van zijn moedertaal om tijdens de jaren van wachten zijn roman ook taalkundig te
volmaken. West-Vlaming van geboorte, maar geen taalparticularist, besloot hij toch
enkele mooie West-Vlaamsche woorden te behouden. Ik herinner me bijvoorbeeld
havezate voor pachthoeve. Voor Engelsche woorden en wTendingen die hem te
binnen vielen zocht hij in een goed woordenboek het Nederlandsch equivalent en
hij volgde den raad van Camille Lemonnier en leerde zijn taal in Van Dale. Gedurende
al die jaren afgesneden van elk contact met het levend Vlaamsch of Nederlandsch
en zelfzeker geworden door zijn studie, was hij er vast van overtuigd, mij een tekst
voor te leggen die niet alleen even goed en misschien zelfs beter was dan wat in
Vlaanderen en Nederland wordt geschreven. Hij kon zijn ooren niet gelooven toen
ik hem zei dat het boek geschreven was door een Engelschman die onze taal beter
geleerd heeft
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dan wij, maar in Elken zin zijn vreendelingschap verraadt. Niet alleen zijn ooren kon
hij niet gelooven, hij geloofde ook mij niet. En het schoonste van alles was dat hij
de woorden welke ik hem voorstelde te veranderen een voor een kon verdedigen met
zijn woordenboeken in de hand. Het waren vinnige, vroolijke discussies waarin hij
voortdurend triomfeerde en, fier met zijn kennis van de geliefde moedertaal, telkens
weer uitriep dat ik naar Engeland moest komen om bij hem mijn taal te leeren. Ik
heb ten slotte den knoop doorgehakt door bij wijze van proef eens te schoolmeesteren
op eenige bladzijden. Nu was hij dadelijk overtuigd, nu voelde hij weer het verschil
tusschen werkelijk levend Nederlandsch en de taal die hij zichzelf kunstmatig had
gesmeed.
Sinds lang was ik van plan in de Koninklijke Vlaamsche Academie of op een
tribune met wijderen weergalm uit te komen voor enkele opvattingen die mij sedert
jaren bezig houden. De gesprekken met mijn vriend Delbeke hebben mij mijn
gedachten doen formuleeren, toetsen aan tegenspraak, volledigen en nuanceeren. Zij
zijn nu rijp en ik maak gaarne van de mij hier geboden gelegenheid gebruik om ze
uit te spreken waar mijn stem ook tot in Nederland klinkt.
Wat Frans Delbeke op zijn eentje gedaan heeft in Engeland onder den drang van
den kunstenaar die zich uitspreken wil en het taalinstrument daartoe mist, dat zijn
de Nederlandsche en Vlaamsche taalgeleerden sedert jaren aan 't doen, maar zonder
het excuus dat mijn vriend had en zonder zijn noodzaak. Ik wil mij niet meer dan
noodig mengen in de spellingkwestie. Wij hebben ons al belachelijk genoeg gemaakt
en het beoogde doel is bereikt: onze spelling is een beetje vereenvoudigd, dus onze
taal een beetje verarmd, we kunnen daar verder over zwijgen.
Maar ik wil wel eens in het openbaar en met ernstige stem zeggen welk een
deerniswekkenden indruk wij op de groote kultuurvolkeren rondom ons maken met
een taal die opeens anders geschreven werd omdat de schoolmeester Kollewijn het
liever anders had, even later nog eens anders omdat de Hollandsche
derderangspolitieker Marchant het zoo wilde en nu weer anders omdat tien of twaalf
menschen het na enkele uren conferentie zoo beslist hebben. Ik ken goed de
argumenten voor en tegen al zie ik niet in waarom op verzoek van
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mijn collega in de Academie en vriend Van De Wijer de naam van de gemeente
Opwijck mordicus zonder C moest worden geschreven en op verzoek van weer andere
professors ‘aan de man’ in plaats van ‘aan den man’; ik acht dit niet belangrijk. Maar
ik spreek hier als schrijver die de pretentie heeft tot het hooge cultuurgoed dat de
Nederlandsche taal is evenveel te hebben bijgedragen als om het even welke
spellingsprofessor en ik weet dat de belangrijkste Vlaamsche schrijvers mij bijvallen
als ik zeg: wij achten het wel van belang dat van nu af al de professoren en al de
politiekers van het genre Marchant eens en voor goed het idee verzaken dat zij moeten
ingrijpen in om het even welken vorm van het leven onzer taal. Zij hebben niets
anders te doen dan wat wij, schrijvers, doen van dag tot dag: onze taal met liefde en
eerbied beoefenen en dienen. Die taal is niet van hen, zij is van hun volk. Zonder
hen is zij geworden wat zij is, zij zal zonder hen voortleven. Zij moeten ze niet
veranderen, maar doen bloeien, en daarmee moeten zij zich maar tevreden houden
zooals hunne collega's in Engeland, Frankrijk, Duitschland, enz.
Indien zij niets anders hadden gedaan dan onze taal berooven van haar dubbele o
en e en haar buigings-n, zou ik hier niet zoo scherp spreken, maar sedert vele jaren
verkwisten zij tijd (dien zij veel beter konden besteden) aan het stelselmatig uitroeien
van het Vlaamsch taaleigen ten zoogezegden voordeele van het Noord-Nederlandsch.
Zij voeden daardoor het Noord-Nederlandsch superioriteitscomplex dat den bloei en
de ontwikkeling van de Noord- en Zuid-Nederlandsche cultuur veel meer in den weg
staat dan de cultureele achterstand der Vlamingen. Zij voeden het Vlaamsch
inferioriteitscomplex dat ons als Belgische burgers tot krakeelende en verbitterde
vitters maakt en als Nederlandsche stamgenooten belet zelfbewust onze volle
cultureele kracht te ontplooien. En zij verarmen de Nederlandsche taal door al wat
er Vlaamsch in is voor een zeer klein gedeelte te dulden en voor het over-groote deel
onmeedoogend te verwerpen. Hun leus is algemeen beschaafd, en algemeen beschaafd
is al wat in Holland gezegd en geschreven wordt terwijl al wat de Vlaming anders
zegt en schrijft verkeerd heet. Achterdenken is een goed Nederlandsch woord,
dagelijks in gebruik bij de Vlamingen,
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maar in Holland verouderd. In plaats van het te voegen bij zijn goede synoniemen:
achterdocht, argwaan, enz., moet het uit onze taal verdwijnen enkel en alleen omdat
de Hollander het niet meer gebruikt. De Vlaming zegt gierhonger, de Hollander
geeuwhonger. Het ligt dus voor de hand dat onze taal twee schoone even beeldende
synoniemen heeft: gierhonger en geeuwhonger. Welnu, neen, het schoone woord
van den Vlaming moet wegvallen omdat het van hem en alleen dat van den Hollander
mag blijven omdat het van den Hollander is. Ik zou honderden voorbeelden kunnen
aanhalen, want ik heb hier voor mij liggen het boek van een zekeren Constant H.
Peeters: ‘Nederlandsche taalgids, woordenboek van belgicismen’ het monument van
het Vlaamsch minderwaardigheidscomplex. Ik zou ook monumentale grappen kunnen
aanhalen. Iedereen weet dat men de twee woordjes: ‘op zee’ onmogelijk goed kan
uitspreken. Indien men de P goed vormt moet men van de Z een S maken en indien
men de Z goed uitspreekt maakt men van de P een B. De Vlaming doet het eerste,
de Hollander het tweede. De Vlaming zegt op see, de Hollander ob zee. Het een is
niet beter dan het ander. Welnu, er zijn menschen die geen rust zullen hebben en die
artikels in de kranten zullen blijven schrijven zoolang nog één Vlaming op see zal
zeggen, want hij mag dat niet omdat de Hollander het op een andere manier verkeerd
zegt.
Niemand ontkent, en ik ben de eerste om het te bekennen, dat ons taalgevoel
afgestompt is bij gebrek aan degelijk onderwijs in de moedertaal en door den invloed
van het Fransch. Niemand betwist dat wij onze taal slordig spreken en slecht schrijven.
Gedurende een halve eeuw hebben wij ons werkelijk toegelegd op de studie van onze
taal. Vergelijk de romans van Conscience met die van onze jongste schrijvers, de
uitspraak van onze studenten met die van vorige generaties. Het verschil is enorm
en nog hebben wij op den Hollander veel achterstand in te halen. Maar tusschen dat
besef en streven en het verheerlijken van het Hollandsch als het eenig geldig
Nederlandsch met het verwerpen van al wat Vlaamsch is omdat het Vlaamsch is,
gaapt een kloof waar wij niet over mogen.
Wij moeten halt toeroepen aan de schoolmeesters die ons
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op de kneukels zullen kloppen tot wij verhollandscht d.w.z. verarmd zijn. Met al den
achterstand dien de Vlaming nog moet inhalen, heeft hij toch een cultuurpeil bereikt
dat hem waardig maakt als medevormer bij te dragen tot de Nederlandsche taal en
cultuur. Zijn letterkundigen en zijn taalgeleerden moeten niet meer onderdoen voor
de Hollandsche, zijn volk heeft sedert de politieke scheiding van Noord en Zuid
goede oude Nederlandsche woorden en taalvormen bewaard, nieuwe beeldende
spreuken en zegswijzen uitgevonden. Het is een essentieel belang van de
Nederlandsche cultuur dat zij opgenomen worden in den Nederlandschen taalschat.
De Hollander moet den niet te motiveeren hoogmoed afleggen die hem tot nu toe
belet heeft dat belang in te zien. De Vlaming de misplaatste nederigheid afleggen
die hem heeft verhinderd zijn rol te vervullen in de Nederlandsche cultuurvorming.
En de taalkundigen van Noord en Zuid, zij vooral, moeten hunnen geest vernieuwen,
hun vooroordeelen en hun aanmatiging afleggen en zich bescheiden en ijverig in den
dienst stellen van de wederzijdsche en gelijkwaardige taaidoordringing, die het
natuurlijk en onvermijdelijk gevolg moet zijn van Vlaanderen's cultureele
heropstanding.
Wij, Vlaamsche schrijvers, hebben hier een taak. Laten wij ons door geen
schoolmeesters meer wijs maken dat best schrijft wie Hollandsch schrijft en die
alleen goed. Wij moeten ons geen nieuwe taal scheppen zooals mijn vriend Frans
Delbeke in Engeland en nog veel minder terugkeeren tot het particularisme van Stijn
Streuvels, maar, onze taal zuiverend van het ware onkruid, moeten wij, de
stelselmatige verarmoeding van de hollandicisten tegenwerken en welbewust het
algemeen Nederlandsch verrijken met degelijke, kernige oude en nieuwe Vlaamsche
apporten.
GERARD WALSCHAP.
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Zoek de mens
Dupliek op Walschap.
Wat de kern van zijn betoog betreft - vooral in de laatste twee bladzijden - heeft
Walschap ongetwijfeld gelijk, maar in zijn inleidende beschouwingen komen
uitlatingen voor die hij zeker niet goed heeft overwogen en die zijn bewijsvoering
in grote mate ontzenuwen.
1. ‘Havezate’ is geen Westvlaams, zelfs geen Zuidnederlands. Het is een zuiver
Noordnederlands woord dat voorheen in Drente en het voormalige Oversticht
de naam was voor een riddermatig goed, een ridderhofstede (Woordenboek der
Nederlandsche Taal, dl. VI, kol. 155).
2. Spellingvereenvoudiging is geen Taalverarming (Cf. N.V.T., 4, pp. 439-440).
3. Welk groot cultuurvolk zegt dat wij op hem een deerniswekkende indruk maken
omdat wij onze spelling vereenvoudigen? Heeft Frankrijk zulk een
deerniswaardige indruk verwekt in 1718, in 1740, in 1762, in 1835 en in 1878
toen het telkenmale zijn spelling vereenvoudigde? Wekken het Spaans en het
Italiaans met hun vereenvoudigde spelling ons medelijden op?
4. Epiteta als ‘schoolmeester’ voor Kollewijn en ‘derderangspolitieker’ voor
Marchant zijn geen argumenten.
5. Het A.B. is niet al wat in Holland gezegd en geschreven wordt. A.B. is voor
onze taal, net wat het voor het Frans, het Engels, het Duits, enz. is, nl. de taal
van de ontwikkelden van een taalgebied. Het is niet onze schuld dat het A.B.
zich in de Noordelijke provinciën heelt ontwikkeld en dat wij staatkundig
gescheiden zijn. Zelfs, ondanks de vooruitgang die het A.B. in de laatste jaren
heeft geboekt, is de kern van niet-dialectsprekers in ons land nog oneindig veel
kleiner dan die der beschaafd-sprekenden in de naburige landen.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

111
6. Wie eist dat ‘achterdenken’ uit onze taal zou moeten verdwijnen? Van Dale
vermeldt het en het Woordenboek der Nederlandsche Taal wijdt er ongeveer
twee kolommen aan.
7. Dat de Vlaming ‘gierhonger’ zegt en de Hollander ‘geeuwhonger’ is een
bewering zonder meer. Noch de West-Vlaming, noch de Oost-Vlaming, noch
de Haspengouwer zegt ‘gierhonger’ en volgens Cornelissen en Vervliet gebruikt
men het in het Antwerps alleen in het Z.-O. der Kempen. Of is het voldoende
dat het Brabants is om A.B. te worden?
8. Ook de monumentale grap over ‘ob zee’ is louter fantasie: de Hollander zegt
net als de Vlaming ‘op see’. Zie hierover o.m. Rijpma en Schuringa, Nederlandse
Spraakkunst, p. 22-37: ‘Assimilatie van stem: Wanneer een stemloze ploffer
gevolgd wordt door een stemhebbende glijder, wordt de laatste stemloos: opsien,
uitsoeken’, en dus ook op see.
Mijn beste Walschap, ik geloof dat gij u hebt laten meeslepen door de gramschap,
die, indien ik het goed voor heb, een hoofdzonde is. En wie is nu de onschuldige
oorzaak van uw toorn? C.H. Peeters, zijn ‘Belgicismen’ en de vereenvoudigende
‘Schoolmeesters’. En toch staat ge, zonder dat gij uzelf daarvan bewust zijt, onder
de invloed van Peeters of van een ander taalzuiveraar, want gij schrijft: ‘wij achten
het wel van belang dat van nu af al de professoren en al de politiekers van het genre
Marchant eens en voor goed het idee verzaken...’
Waarom schrijft gij ‘het idee verzaken’ en niet ‘aan het idee verzaken’ zoals
algemeen in Vlaams-België wordt gezegd en zoals gij geleerd hebt in Uw Mechelse
catechismus: verzaken aan den duivel en al zijn pomperijen? Of vergis ik me? In
ieder geval mijn Rijselse catechismus zegt: ‘te verzaken aen den duyvel, aen zyn
pompen en zyn werken’. Hij zegt nog meer, nl. ‘de slechte lezingen zyn een der
grootste gevaren, die in onze hedendaegsche sociëteit, het geloof, de deugd en het
toekomend geluk der jongheid bedreigen’ en het zou mij niet verwonderen moest
hij hiermee de ‘Belgicismen’ van Peeters bedoeld hebben.
Willem Pée.

Zonder gramschap.
Mijn beste Pée, wij zijn veel te goede vrienden om ruzie te maken, maar om het te
blijven moeten wij ronduit onze meening kunnen zeggen en ik kan dat onbevangen
doen nu wij het zoo roerend eens zijn.
Immers gij geeft mij ‘zonder twijfel’ gelijk ‘voor de kern van mijn betoog en
vooral voor de laatste twee bladzijden’. Dus zijt gij het er met mij over eens dat al
de professoren en al de politiekers het idee moeten verzaken dat zij moeten ingrijpen
in om het even welken vorm van het leven van onze taal en dat wij moeten halt
toeroepen aan de schoolmeesters die ons op de kneukels zullen kloppen tot wij
verhollandsent, d.w.z. verarmd zijn. Want dat is de kern van mijn betoog en eigenlijk
alles wat ik heb gezegd.
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Nu wijst gij er op dat ik sommige uitlatingen in mijn inleidende beschouwingen niet
goed zou overwogen hebben en gij schrijft dat toe aan gramschap. Wanneer iemand
duidelijk en krachtig zijn meening zegt, denkt men inderdaad dikwijls dat hij boos
is, maar bij mij is het eenvoudig een teeken dat ik nog wat langer en zorgvuldiger
heb nagedacht.
Uw 2 en 3 betreffen de spellingvereenvoudiging. Die twee punten behandel ik
niet, want, zooals gezegd, ik meng mij niet in den spellingtwist. Ik lever u daarvoor
dus over aan pater van Mierlo en zijn medestanders, intusschen biddend voor uw
behoud dat mij dierbaar is.
Gij zegt in 4 dat de ‘epiteta’ schoolmeester voor Kollewijn en derderangspolitieker
voor Marchant geen argumenten zijn, wat ik nooit heb beweerd. Zij geven slechts
mijn meening weer en mijn meening is zelfs dat het beter is epitheta met een h te
schrijven. (Cf. Van Dale, p. 523, kol. 2).
Voor 1, Havezate, hebt gij het goed voor en heb ik mij vergist, maar in 6 vraagt
gij wie eischt dat ‘achterdenken’ uit onze taal zou verdwijnen. Dat is C.H. Peeters,
waarde vriend en als gij antwoordt dat die niets te eischen heeft, zeg ik dat dit juist
is wat ik heb beweerd. Volgens u is hij een der door den Rijselschen catechismus
veroordeelde auteurs, wat zeker een verzachtende omstandigheid voor hem is, maar
hem in mijn oogen toch nog niet vrijpleit. Want goed of slecht, zijn boek is een
exponent van het misselijk Vlaamsch minderwaardigheidsgevoel dat wij moeten
afleggen en het wordt gelezen, gevolgd en aangehaald als autoriteit.
Nochtans schijnt gij het in 7 met zulken Peeters eens te zijn over de
verwerpelijkheid van ‘gierhonger’ omdat het slechts in een deel der Antwerpsche
Kempen wordt gebruikt. Welnu ik vind dat niemand te beslissen heeft over het al of
niet wegvallen van dit schoon, goed en zoo beeldend Nederlandsch woord, al werd
het alleen maar in Zoetenaaie gebruikt. Ik vind dat het met volle recht behoort tot
den voor ieder onaanraakbaren taalschat van de Nederlanden en dat wij het op zijn
allerminst zijn kans moeten laten ooit in het algemeen gebruik te worden opgenomen.
Nu komen wij aan uw 5 en daarover gaat het. Gij zegt zeer juist dat Algemeen
Beschaafd niet is al wat in Holland gezegd en geschreven wordt, maar de taal van
de ontwikkelden van een taalgebied. Gij voegt er even terecht aan toe dat het
Algemeen Beschaafd zich ten gevolge van de staatkundige scheiding in Holland
heeft ontwikkeld en dat de kern van niet-dialectsprekers in ons land nog oneindig
veel kleiner is dan in de buurlanden. Hier houdt gij echter op, juist halfweg. Ik heb
heel mijn leven door dat liedje gehoord en wat ik nu vraag is een heel klein beetje
verder te denken.
Was de voor ons taalkundig zoo nadeelige scheiding voor Holland taalkundig niets
dan voordeelig? Ik bedoel was het zoo goed voor het Hollandsen zich enkel uit
Hollandsche dialecten te ontwikkelen zonder den Vlaamschen taaitoevoer? Het
gevoel voor het taalge-slacht, door ons zoo zuiver bewaard, heeft het er in elk geval
bij
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ingeschoten en op den koop toe een groot aantal goede Nederlandsche woorden en
vormen, bij ons nog in dagelijksch gebruik. Is het nu zoo verstandig vanwege den
Hollander daar hooghartig niet te willen van weten en is het van onzentwege geen
schande daar beschaamd niet mee te durven voor den dag komen?
Onze kern niet-dialectsprekers is nog klein tegenover de Hollandsche, maar is
onze taalwetenschap en is onze taalkunst het ook nog? En hoe klein ook onze kern,
is zij niet op zijn minst even invloedrijk als taalvormster hier en komt het er dan niet
op aan dat zij, veel meer dan den ouderwetschen angst voor het absoluut Hollandsen
taalgezag, waardigheidsgevoel heeft, goede begrippen over Algemeen Beschaafd en
den moed om ons edel oud taalbezit in te lijven in het algemeen Nederlandsch, met
het gezag van haar Vlaamsche geleerden en kunstenaars, waarover zij zich in Holland
in het geheel niet behoeft te schamen?
Ik schreef ‘het idee verzaken’ niet zoo onbedacht als gij meent en niet onbedacht
schrijf ik een woord dat in Van Dale gebrandmerkt staat met Zn, het teeken der
minderwaardigheid, want dan denk ik aan de woorden van Horsten (Eenige belangrijke
verschijnselen uit het leven der Nederlandsche Taal, p. 28) ‘Onder de invloed van
het Vlaams komen tegenwoordig de woorden gezapig, zinderen, monkelen meermalen
bij Noord-Nederlandse schrijvers voor’. G.W.

Woonplaats der kunst
De Kunst huist niet steeds, en alvast niet uitsluitend, in de woonsten die te harer
intentie werden opgetrokken: musea, schouwburgen, bibliotheken, conservatoria.
Het is niet ondenkbaar dat een postzegel van een grooter genialiteit getuige dan een
gravuur van Dürer; al zal zijn filatelistische waarde vermoedelijk meer door zijn
eventueele zeldzaamheid dan door zijn artistiek cachet bepaald worden.
Een banale boulevardkrant - de Paris-Soir dan nog! - publiceerde in 1936 een der
fraaiste poëtische beelden die ik ooit las. Een reporter beschrijft er een rondrit per
autocar in Athene. Vóór hem zit een meisje. ‘Dans le triangle formé par son buste
et son bras je vois une petite cage cassée, trés longue et basse comme celles que les
enfants tressent avec des herbes pour emprisonner les sauterelles. Mon cceur se met
à battre! Cette petite cage éventrée serait-ce? Mais oui, eest lui, c'est le Parthénon...
cette cage où les Athéniens tenaient prisonnière Minerve, sauterelle du rocher grec...’
Ik moet hier echter bijvoegen dat deze reporter niemand minder was dan Jean Cocteau!
En nu ik het heb over den magistralen en meest magischen dichter dezer tijden,
noteer ik terloops een aforisme uit zijn Le Coq et l'Arlequin: ‘Il faut s'asseoir d'abord,
on pense après’. Wie denkt hier niet onmiddellijk aan de uitspraak die, enkele
maanden geleden, zooveel politiek (kool) stof opjoeg: ‘Ik handel eerst, ik overweeg
pas nadien!’ En kunnen wij uit Achiel van Ackers paradoks ook niet wat poëtische
bekoring puren?
R.B.
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Het instinct der intellectueelen
Ich lese aus einem Autor ein paar Seiten und weiss dann schon ungefähr
wie weit er mich fordern kann.’
Schopenhauer.
Wij snuiten ons allen enkele malen per dag den neus, ververschen minstens om de
week ons ondergoed en voldoen in een geest van onderwerping en overtuiging tevens
aan enkele physiologische behoeften, wier bestendige noodzaak ons onbetwistbaar
lijkt.
Helaas, wij leven niet zoo rationeel op intellectueel gebied. Ons vermogen om
met bepaalde ideëele kropgezwellen af te rekenen, wordt gehandicapeerd door
ontelbare zwakheden die des geestes zijn. Proselytisme en een zekere geestelijke
luiheid overstemmen dringende intellectueele behoeften. Zoo kunnen wij jaren lang
vegeteeren op de meest amorphe complexen, zonder er in te gelukken deze ook maar
op eenig punt te overwinnen. ‘Avec quelle prodigieuse lenteur les hommes arrivent
à quelque chose de raisonnable, quelque simple qu'elle soit’, zuchtte Fontenelle.
Hij sprak van ondervinding. Hij leefde in een passionanten ontvoogdingsstrijd,
dien men academisch ‘la crise de la conscience euro-péenne’ genoemd heeft en hij
had dus af te rekenen met al wat zulks reveleert aan menschelijke domheid,
achterdocht, moed en brutaliteit. Toen polemiseerde en argumenteerde men nog
onvermoeibaar gedurende decenniën over thesen die wij heden schuwen als de
authentiekste gemeenplaatsen. De heetgebakerde heer Bayle bijvoorbeeld voelde
zich toen gedrongen over een jaren lang omstreden punt een afdoend tractaat te
adresseeren aan ‘M.L.A.D.C., docteur de Sorbonne’, ‘Où il est prouvé par plusieurs
raisons tirées de la Philosophie et de la Théologie que les Comètes ne sont point
présage d'aucun malheur’. Men schreef toen 1682.
Deze hartstochtelijke, hoewel soms hopeloos omslachtige argumenteerzucht, hoe
platvloersch en gelijkhalerig soms ook, heeft den mensch van een paar eeuwen
geleden dan toch maar gecureerd van enkele in onze oogen onwaarschijnlijke, maar
daarom niet minder bedenkelijke geestelijke gezwellen, al heeft zij den magistralen
dikhuid Bossuet doen jammeren: ‘Il s'introduit, sous ce prétexte, une liberté de penser
qui fait que, sans égard à la Tradition, on avance témérairement tout ce qu'on pense’.
Dit in een missive ‘à un disciple de Malebranche’ den 21 Mei 1687. Avancer ce
qu'on pense kwam hem gevaarlijk voor.
Dit vrank plezier in argumenteeren is in dicrediet geraakt. Men vergenoegt er zich
thans doorgaans mee droogweg te affirmeeren en te interpreteeren, met als resultaat
een lachwekkende simplifieering der perspectieven.
Het lijkt een kostelijke paradox dat onze tijd die gedoodverfd wordt als een periode
van specialisatie en van gemis aan synthese, een vogue kent van intellectueel
charlatanisme als dat van Marcel de Corte, dat de onschuldigste détailkritiek niet
kan weerstaan. Men zou gaarne zulk ‘stuk verdriet’, zooals Greshoff zegt, uitleveren
aan de
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zerpe verontwaardiging van een tweeden Bayle, of aan de baldadigheid van een
modernen Toland. Of nog beter aan spuiters zooals Félix Gaiffe en Jules Violet, die
er een bibliographische lol van gemaakt hebben, want in den grond heeft deze
mytheproductie een zeer banalen ondergrond en speculeert zij op onze geestelijke
luiheid, onzen slechten smaak en op den proseliet. Bij het lezen van een in het genre
Marcel de Corte opmerkelijk specimen, het argeloos essay van Edwin Muir: ‘The
natural man and the political man’, schoot mij een uitlating van Jules Romains te
binnen: ‘Et il faut bien reconnaître que lorsqu'on a réussi à mâter tout à fait le goût
de simplifier, la privation de vérité cesse presque d'être pénible. Il y a entre le besoin
ae simplicité et le besoin de vérité une vieille accointance’.
Reeds Nietzsche schreef: ‘Jetzt entscheidet unser Geschmack gegen das
Christentum, nicht mehr unsere Gründe’ en Ter Braak merkte als Politicus zonder
Partij op hoe weinig hij zelf van Nietzsche's Gründe had onthouden.
Wij ontmaskeren hen, den charlatan, den koopman en den proseliet, niet meer
argument na argument maar doodeenvoudig door notitie te nemen van het
schaamteloos jargon hunner regentenmentaliteit. Tegen de klakkelooze vogue waarin
zij zich verlustigen, zetten wij ons schrap met de onverschilligheid waarmee wij
onzen neus snuiten als hij geen lucht meer doorlaat. Ietwat verveeld misschien en
lichtelijk geïrriteerd, maar resoluut. ‘Et croyez-moi, zegt de Montherlant, c'est un
sentiment sain que l'indifférence absolue, que l'indifférence compacte entre deux
êtres’.
Hugo Walschap.

Een onbekende brief van benjamin franklin aan de brusselsche academie.
Franklin is een der merkwaardigste voorbeelden van dat typisch Amerikaansch
verschijnsel: de mengeling van ernst en grapjasserij.
Voor den humor hebben alle Amerikanen een zwak, de meesten van hun classieke
schrijvers zijn humoristen en het heeft heel wat tijd gevraagd eer dat een geniaal
schrijver zooals Herman Melville tot zijn recht kwam, vooraleer men ontdekte dat
zijn Moby Dick het grootste boek is dat ooit over de wanhoop van den mensch werd
geschreven. De zuivere humoristen, en daarmee bedoel ik de schrijvers die niets
anders voor hadden dan het lichte amusement van hun lezers, zonder hun humor met
sarcasme of sociale critiek te mengen, betalen den tol van hun gemakzucht en van
hun bourgeoise levenshouding. Hun werk lijdt erg onder de tijdsomstandigheden,
het is verouderd. Alleen zij die niet alléén amuseurs waren maar die de
zelfgenoegzaamheid van hun lezers wilden ondermijnen, die blijven boven drijven.
Benjamin Franklin steekt daar ver boven uit. Hij was niet alleen een humorist, een
gezellige praatvaar, hij was heel wat meer. Al stelt de populaire legende hem voor
als een gezapig, provinciaal filosoof, in feite was hij een wereldwijs man. Dat blijkt
ten overvloede uit zijn geschriften. Doorgaans echter worden zijn brieven en
pamphletten netjes uitgewied om het Amerikaansche pu-
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bliek niet te scandaliseeren. Met moeite kan men b..v. zijn brief vinden geschreven
aan een jong man ‘betreffende de keuze van een minnares’. Franklin geeft den
jongeling den raad een rijpere vrouw te zoeken en als conclusie somt hij acht
argumenten op, die ik u bespaar, behalve het laatste. Het luidt aldus: 8. and then they
are so grateful.’ Zulk een cynisme komend van een held der revolutie zou inderdaad
al te veel schandaal verwekken.
Franklin was een goedleefsch man die niet voor een zoute grap terugschrikte, iets
wat de puriteinen van zijn dagen en van heden ten zeerste zou ontstemmen. Een van
die grappen was bedoeld als wraak op een van onze nationale instellingen de
Brusselsche Academie van Wetenschappen onder het Oostenrijksch regiem. De tekst
is haast onvindbaar. Hij berust sedert 1881 in het archief der Ver. Staten en werd
slechts in 1929 gepubliceerd op 1.000 exemplaren te New York in een
bibliophielenuitgave die den schilderachtigen titel draagt van: The Blue-behinded
Ape. Franklin had aan de Brusselsche Academie enkele zijner wetenschappelijke
bijdragen voorgelegd maar dit geleerd gezelschap had zijn studies met minachting
verworpen. Daarop schreef de verbolgfen Benjamin volgenden brief dien ik hier
vertaal. Hij is lichtelijk scatologisch. Daar ik veronderstel dat het origineel nooit
ontvangen en waarschijnlijk zelfs nooit verzonden werd, lijkt het hoog tijd dat het
voorstel van den man die den bliksem uit de hand der goden en den schepter uit de
hand der tyrannen wegnam (Eripiut fulmen coeli, sceptrumque tyrannis) eindelijk
ernstig onderzocht zou worden:
Mijne Heeren,
Ik heb uwe jongste mathematische prijsvraag onderzocht die voorgesteld werd in
plaats van een vraag betreffende natuurkunde voor het volgend jaar en die luidt: ‘Une
figure quelconque donnée, on demande d'y inscrire le plus grand nombre de fois
possible une autre figure plus petite quelconque, qui est aussi donnée.’
Toen ik de volgende woorden las: ‘L'Académie a jugé que cette découverte, en
étendant les bornes de nos tonnaissances, ne serait pas sans utilité’, was ik verheugd
te bemerken dat U meent dat nuttigheid een essentieel punt moet zijn in Uwe
opzoekingen, hetgeen niet steeds het geval is geweest in alle academiëen: en ik besluit
daaruit dat U deze vraag hebt gesteld in plaats van een wijsgeerige vraag, of zooals
de geleerden zich uitdrukken, een natuurkundige, omdat U op dit oogenblik geen
physische vraag kondt uitdenken die een grooter nut zou hebben.
Laat mij toe U ootmoedig een vraag voor te leggen van dien aard en ze, door Uwe
bemiddeling, indien U het goed vindt, te onderwerpen aan het onderzoek van de
geleerde natuurkundigen, scheikundigen enz. van onze verlichte eeuw.
Het is algemeen geweten dat in het verteren van ons voedsel in de ingewanden
van den mensch een groot hoeveelheid wind ontstaat of wordt voortgebracht. Dat,
wanneer men toelaat dat deze lucht ontsnapt en zich mengt met de atmosfeer, dit
doorgaans hinderlijk is
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voor het gezelschap ten gevolge van den onaangenamen reuk die er mee samengaat.
Dat alle welopgevoede lui daarom, in hun verlangen om dergelijke onaangenaamheden
te vermijden met geweld de pogingen der natuur om deze winden te bevrijden,
tegenwerken. Dat deze tegennatuurlijke pogingen niet alleen op het oogenblik zelf
dikwijls groote pijnen veroorzaken maar dat ook later periodieke colieken, breuken
en scheuring het gevolg ervan zijn die dikwijls de gezondheid en somtijds zelfs het
leven in gevaar brengen.
Ware het niet voor den hinderlijken, schandelijken reuk die met zulke
ontsnappingen gepaard gaat, beleefde lui zouden zich waarschijnlijk niet meer moeite
getroosten om dergelijke opluchtingen te verhinderen in gezelschap, dan ze zich nu
geven om te spuwen of hun neus te snuiten.
Daarom zou mijn prijsvraag aldus luiden: ‘Er wordt gevraagd een medicament,
gezond en niet onaangenaam, dat, gemengd in ons dagelijksch voedsel of in de
sauzen, de natuurlijke ontsnappingen van winden uit ons lichaam niet alleen
onschadelijk maar aangenaam zou maken zooals reukwerk’.
Dat dit voorstel geen hersenschim is en heel goed te verwezenlijken, zal blijken
uit de volgende beschouwingen: Wij beschikken reeds over zekere gegevens die ons
toelaten dien reuk te wijzigen. Wie oudbakken vleesch eet vooral met een groote
hoeveelheid ajuin bereid, is in staat zoo te geuren dat geen enkel gezelschap het kan
dulden, terwijl hij die een tijdlang enkel groenten eet zulk een zuiveren adem heeft
dat zelfs de fijnste neus het niet merken kan: zelfs indien hij het onopgemerkt doen
kan, zal hij in staat zijn, zijn pijnen lucht te geven zonder dat iemand er erg op heeft.
Vermits er echter veel personen zijn die een volledig vegetarisch diëet niet verdragen
kunnen en gezien een scheutje citroen gemengd in ons voedsel de verbazende
hoeveelheid van bedorven lucht die opstijgt uit de groote hoeveelheid ontbindende
stof in zulke plaatsen veeleer prettig voor den reuk maakt, wie weet of de kleine
dosis citroenpoeder, of iets dergelijks, gemengd in ons voedsel, of wellicht een glas
citroenwater na het eetmaal, niet dezelfde gevolgen zou hebben op de lucht die
voortgebracht wordt en ontsnapt uit onze ingewanden. Het is het probeeren waard.
Het is ook zeker dat wij het middel bezitten om zonder veel moeite den reuk van een
andere opluchting, van ons water, te wijzigen. Een paar stengels asparagus geven
aan ons water een onaangenamen reuk, een pil terpentijn niet grooter dan een erwt,
verleent het den zoeten geur der viooltjes. En hoe zou het onmogelijk zijn voor de
natuur een weg te vinden om reukwerk te maken van onze winden en van ons water?
Om ons onderzoek te vergemakkelijken (de uitslag zal onsterfelijke eer brengen
aan den uitvinder) laat er mij aan herinneren van hoe luttel belang voor de menschheid
of voor welk een klein deel der menschheid, geweest zijn de uitvindingen der
wetenschap waardoor tot hiertoe tal van philosophen beroemd zijn geworden. Zijn
er thans in Europa twintig menschen gelukkiger of zelfs geruster
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om wille van eenige wijsheid die zij zouden hebben opgedaan in Aristoteles? Wat
een opluchting kunnen de Vortices van Descartes geven aan een man die een
wervelwind in zijn ingewand heeft? De kennis van de wederzijdsche aantrekking
van de particulen der stof van Newton, kan zij solaas brengen aan hem die verscheurd
wordt door hun wederzijdsche repulsie en de wreede ontsteltenis die zij veroorzaakt?
Het genoegen dat enkele zeldzame wijsgeeren vinden tijdens hun leven in het feit
dat de draden van het licht ontward worden en in zeven kleuren gescheiden door het
prisma van Newton, kan dat vergeleken worden bij het gemak en het comfort dat
ieder levend mensch zeven keer per dag zou kunnen voelen door het vrij luchten van
wind uit zijn ingewanden? Vooral indien het tot reukwerk is omgezet? Want vermits
de genoegens van een zintuig slechts licht minder zijn dan die van een ander zintuig,
in plaats van het oog te bekoren zal hij de reukorganen van hen die rond hem leven
streelen en hij zal een aantal menschen gelukkig maken hetgeen voor een rechtschapen
hart een weergaloos geluk mag heeten. Een vriendelijk man die nu tracht te weten
of zijn gasten liever Claret dan Bourgonje, liever Champagne dan Madeira drinken,
zou dan ook nagaan of zij liever muskus dan wel rozengeur, liever lelie dan wel
bergamotte snuiven en hij zou passende maatregelen nemen.
Deze kans om zijn gevoelens uit te drukken en mekaar onderling te behagen is
voor den mensch voorzeker van veel meer belang dan de vrijheid van de pers of het
recht mekaar uit te schelden, iets waarvoor de Engelschen zoo dadelijk bereid zijn
te vechten en te sterven.
Om bondig te zijn, deze uitvinding, indien zij geschiedt, zou zooals Bacon het
uitdrukt ‘wijsbegeerte brengen in de zaken en in den boezem van den mensch’ en ik
kan alleen besluiten dat daarbij vergeleken, en in acht genomen het algemeen en
blijvend nut van zulk een uitvinding, de wetenschap der bovenvermelde philosophen,
zelfs, Mijne Heeren, met bijbehulp van Uwe ‘figure quelconque’ en de figuren daarin
vervat, dat dit alles te zaam, niet veel meer waard is dan een... duit.
M. Gij.

Krans voor Toussaint
Eerste ontmoetingen met toussaint
Toen ik, voor de eerste wereldoorlog, nog in de taalgrens- en bedevaartplaats Halle
woonde, leerde ik aldaar voor het eerst Fernand Toussaint kennen. Op een afstand,
als een stille burgerman die dagelijks naar zijn ministerie in de hoofdstad spoorde.
Tot de jeugdvriend, met wie ik toenmaals de eerste, onvergetelijke
ontdekkingsreizen deed door het rijk van de geest en de kunst, mij op zekere dag
toefluisterde: ‘Die meneer Toussaint is een vriend van Van Deyssel!’
Meteen kreeg die stille burgerman met de sikkebaard in onze ogen een echt aureool.
Wij dweepten toentertijd met de ‘Mei’ van
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Gorter en de ‘Mathilde’ van Perk, wij reciteerden elkaar sonnetten van Kloos en
jubelden bij de lectuur van de meestér-stylist Lodewijk Van Deyssel.
Nu had Van Deyssel te Halle gelogeerd bij Toussaint! Van Deyssel, voor ons
enthousiasme een halve God, had met Toussaint bij Lamme Gisj, de oude
pleisterplaats waar Conscience eens verbleef, glazen bier gedronken en er belangrijke
litteraire aangelegenheden besproken!...
Voortaan straalde een deel van deze glorie op de heer Toussaint af. Te meer toen
wij, in de tijdschriften ‘Vlaanderen’ en ‘Van Nu en Straks’, ook zijn eigen, tot dan
toe bescheiden productie ontdekten. En toen hij een enkele keer een modern-Hollands
boek uit zijn bibliotheek ter lezing afstond...
Bij onze latere kameraadschappelijke omgang, die na verloop van jaren aldoor
intiemer geworden is, raakten deze eerste persoonlijke ontmoetingen nooit geheel
vergeten. Dit werd mij door hem onlangs bevestigd naar aanleiding van een bijdrage
over het ‘Landelijk Minnespel’, tot het Album Amicorum van onze betreurde vriend.
J.K.

Laatste brief
Brussel, 30 April 1947.
Mijn Vriend,
Ik ben altijd zeer sceptisch geweest tegenover het bekende aphorisme van
Hawthorne: ‘It is very singular how the fact of a man's death often seems to give
people a truer idea of his character, whether for good or evil, than they have ever
possessed while he was living and acting among them’. Maar ik heb vanmiddag uw
dood gelaat gezien, en thans zit ik hier in mijn avondlijke zetel, doorlaaid en doorwond
van een verwoestend vuur, beladen en beklemd als door een knagend geweten bij
de herinnering aan een slechte daad die men beging, of aan een goede daad die men
heeft verzuimd. Hawthorne heeft gelijk, mijn Vriend, want pas vandaag heb ik u
ontdekt. Wellicht heb ik u niet vroeger gezien zoals gij in wezen waart, omdat ik,
jonge man, u nog te veel door de beslagen of gebarsten brilleglazen van anderen had
bekeken. Maar nu staat gij voor mij, ontdaan van alle menselijke verborgenheden,
eenvoudig en sereen, klaar en duidelijk afgelijnd, even plots, zoals gij ons ontvallen
zijt.
Mijn Vriend, nu gij niet meer onder de levenden toeft, zullen de kranten en
tijdschriften u loven en roemen met dithyrambische slagzinnen, en voor elk boek dat
gij geschreven hebt, zal men een passend bijvoeglijk naamwoord zoeken. ‘Landelijk
Minnespel’, ‘Petruskens Einde’, ‘Gesprek in Tractoria’, ‘Het Barceloneesch
Avontuur’, zullen nogmaals geciseleerd proza heten, en aan het epitheton ‘goudsmid
der Vlaamse letteren’, zult gij thans minder dan ooit ontsnappen.
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Mijn Vriend, ik weet hoe dikwijls en hoe zeer gij u over deze willekeur geërgerd
hebt. Want willekeur was het op den duur geworden, in u niets anders pogen te zien
dan een amechtig vijler die gouden ringen, oorbellen en halssnoeren versierde, en
niet in staat was de hamer te hanteren om massieve bronzen poorten, spuitende
koperen fonteinen, en stalen slagzwaarden te smeden. Toen men u, op het laatste van
uw leven, deze hamer met zwierige kracht eindelijk zag zwaaien, fluisterde men
huiverend een naam: de goudsmid was Don Quisjot geworden.
Mijn Vriend, nu gij gestorven zijt, zult gij enkele dagen lang een smetteloze figuur
zijn, want reeds de Grieken zegden dat men van de doden geen kwaad spreekt. Maar
als de herinnering aan uw zozeer geprezen fijne en aristocratische verschijning, aan
uw bestendige aanwezigheid, vervaagd en misschien reeds uitgewist zal zijn, zal
men niet aarzelen uw litterair graf open te breken en te schenden.
Mijn Vriend, Saint-Evremont had het niet volkomen bij het rechte eind toen hij
beweerde: ‘Les belles morts fournissent de beaux discours aux vivants, et peu de
consolations à ceux qui meurent.’ Mijn woorden zullen velen aan het gehemelte
blijven kleven gelijk een bittere, wrange nasmaak. Maar er moet in deze gewesten
opnieuw klare wijn geschonken worden. Het mag niet zijn, dat men tezelfdertijd aan
water en zeep denkt, als men iemand de hand drukt. We moeten terug tot de
Eerlijkheid, tot de Waarheid. De dichters zullen het voorbeeld geven, in proza, want
eerst dàn liegen ze niet. De prozaschrijvers zullen volgen, met een sprankel poëzie,
waarin ze eigenwaan en ruwheid zullen afleggen.
Mijn Vriend, nu gij gestorven zijt, heb ik dit willen zeggen. Ik had het reeds vroeger
moeten doen. Want het moét en zàl veran, deren in Vlaanderen. Weldra zult gij Gust
Vermeylen terugzien. Zeg hem dan, dat hij nog niet moet wanhopen, dat nog niet
alles verloren is. Zeg hem dan, dat hier nog altijd Mensen wonen, en dat zij, al moesten
zij én boeken én schrijvers vernietigen, dit land schoner willen en zùllen maken.
Mijn Vriend, mijn oude Vriend, gij die mijn grootvader hadt kunnen zijn, en die
ik nu eerst, nu dat gij gestorven zijt, bij uw voornaam durf noemen: Fernand, met
mij zullen velen treuren om u; nu pas zullen velen voelen wat zij aan u hebben gehad;
nu pas zullen velen, net als ik, u volledig ontdekken, en beseffen wat zij aan u hebben
verloren. Mét hen, verzeker ik u (en dit is geen litteraire, romantisch-sentimentele
eed), dat uw herinnering gekoesterd en bewaard zal blijven, want als ook ónze strijd
gestreden is, zullen wij onze kronieken en onze wapens in de handen van onze
kinderen leggen. En ook zij zullen ze doorgeven, en nà hen vele anderen nog en zij
zullen uw schone, dichterlijke naam, Fernand Victor Toussaint van Boelaere, blijven
eren tot in der eeuwigheid, Amen.
Uw jonge Vriend,
Marcel Coole.
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Toussaint
Toussaint van Boelaere leerde ik persoonlijk kennen tien jaar geleden in ‘Café du
Globe’, Place Royale. Ik was met de fiets naar Brussel gekomen om hem een
exemplaar te overhandigen van mijn eerste bundeltje verzen ‘Germinal’. De laatste
verzen, die ik door Toussant's toedoen publiceerde in den vorigen jaargang van
‘Apollo’ handelden over den dood. Intiemer met hem bevriend werd ik in 1944, 't
laatste oorlogsjaar. Bijna elke week ging ik een stuk namiddag bij hem aan huis
doorbrengen; we rookten een sigaret en zaten wat te praten over allerhande dingen,
het eenig verzet dat tijdens de ‘grauwe aanwezigheid’ (Fanny Leys) was toegelaten.
Als het wat te koud was gingen we in de beter verwarmde woonplaats, waar mevrouw
ons op een kopje thee of koffie vergastte. Ik heb toen eens aan Toussaint beloofd
teekengerief mee te brengen en te trachten zijn portret te teekenen, belofte die ik,
wat mij meer gebeurt, niet heb gehouden. Maar had ik dat portret ook geteekend en
ware het geslaagd, nooit zou het voor mij zoo goed geweest zijn als de teeke-ning
op het stramijn mijner herinneringen. Daar blijf ik hem zien, dien fleurigen ouden
heer met zijn verfijnde levenswijze, maar die hield van een goed maal en een stevig
glas. Als we allemaal mochten leven, oud worden en sterven als Toussaint, zouden
we, geloof ik, niet al te zeer mogen klagen.
B.D.

De Vlaamsche meester van het kortverhaal
Van sommige middeleeuwsche schilderijen is de maker onbekend. Niettemin vermag
men, dank zij de vaststelling van zekere kenschetsende voortreffelijkheden, hen aan
een gemeenzamen, zij het ook anoniemen, schepper toe te schrijven. Aldus de
tafereelen van een Meester van Moulins, van een Meester van de Legende der Heilige
Magdalena.
Zoo ook moest Toussaint van Boelaere's werk zonder naamvermelding van auteur
gepubliceerd zijn geweest, zoo lijdt het geen twijfel dat de litteraire kritiek de reeks
novellen van af Landelijk Minnespel tot Mallorca en de Nimfen, zonder eenig aarzelen,
zoowel om de keuze der onderwerpen met hun warme, diepe menschelijkheid, als
om den karakteristieken verfijnden stijl die geen enkele detailfout gedoogt, aan den
Vlaamschen Meester van het Kortverhaal zou toegeschreven hebben.
Toussaint van Boelaere zelf heeft vaak in rede en schrift het kortverhaal als
‘oeroudste litteraire uitdrukkingsmiddel’ geprezen en niet geaarzeld boven den roman
te stellen. Deze voorkeur was, naar zijn oordeel, meer een kwestie van gemoedsinstinct
dan van overleg en, in laatste instantie, zelfs van physiologische structuur. Het
kortverhaal leek hem meer aangewezen voor diepere intellectualistische en stylistische
concentratie dan de roman die, alleen reeds door zijn wijdloopigheid, fataal momenten
van inzinking moest vertoonen.
Voor Toussaint bestond slechts één bezorgdheid: die der volmaaktheid, en, naar
hij in den aanvang van een zijner werken
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verklaarde, een ondeugd: het veronachtzamen van het schoone...
Het kortverhaal was de ideale litteraire oplossing voor wie een harmonisch
evenwicht van gebalde dramatische actie, fijne psychologische ontleding en
fonkelende beschrijving betrachtte.
Nochtans in de jongste maanden vertrouwde Toussaint van Boelare zijn vrienden
toe dat hij begonnen was met het schrijven van een omvangrijken roman. Was dit,
op een laten levensdag, het heimwee naar gewesten die hij, de veel bereisde, niet
had opgezocht? Hoe hooggespannen waren onze verwachtingen naar het resultaat
van dit experiment, dat zijn talent onder een nieuwe gedaante zou onthullen en welke
weemoed vervult ons, nu wij den meester in de graftombe zien dalen...
vóór dat de pyramide, afgewrocht,
sneed haar hoek in den horizont...
R.B.

Men kan niet zeggen, dat Toussaint's levensavond van een soort moeheid of van een
soort berusting getuigde. Want bedrijviger dan ooit, en met een vastere hand dan hij
in de jaren van zijn fleur geschreven had, toonde hij zich een verslaafde aan de
litteraire en cultureele opdrachten die hij zichzelf met ongetelde gulheid oplegde te
vervullen. Sinds het overlijden van August Vermeylen speelde hij een rol in het
letterkundig bestel van zijn landje; en onbevooroordeeld moeten we bekennen dat
hij zich geen moeite spaarde om aan die rol, geheel naar zijn persoonlijke inzichten,
een bepaalde glans te verleenen. Hij zocht contact met de vertegenwoordigers van
vreemde culturen, en toonde zich bij zulke gelegenheden de hoffelijke en beschaafde
en wel eenigszins de onvervangbare. Zoo komt het allicht, dat de verdienstelijke
lettré, de fijne en beproefde kenner van schrifturen, voor het oog van sommigen
tamelijk aan vindbaarheid moest verliezen waar zij hem slechts nogal officieel en
traditioneel in zijn handel en wandel konden gadeslaan. Het is dan niet te
verwonderen, dat voor hen die Toussaint niet persoonlijk naderen mochten een
legende is ontstaan, en wij kunnen er gerust aan toevoegen, dat hijzelf er de laatste
jaren niet weinig toe bijgedragen heeft om aan die legende schijnbaar grond te geven.
Kon hij zijn medemenschen werkelijk niet liefhebben? Zag en beoordeelde hij ze
nuchter en verstandelijk, zonder gevoel voor hun nood en kleinmoedigheid? Ik ben
de meening toegedaan, dat Toussaint iets waardevols diep in zijn hart verborgen
hield; hij beheerschte zich misschien niet altijd in sommige aangelegenheden, doch
hij beheerschte volkomen zijn hartsgeheim en maar enkelen hebben het bestaan er
van kunnen vermoeden. Toussaint was niet ongevoelig, maar hij was in alles een
intellectueel en aldus een aristocraat, iemand die niet alléén om louter broederlijke
en sentimenteele redenen iemands dwaling vergeeft; doch wel de persoon, samen
mét andere personen of er boven, die het statuut, het voorschrift van zijn kaste of
klasse, van zijn secte of stand (of hoe men het verder ook moge noemen) handhaaft.
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Hem aldus eerbiedigend en waardeerend nemen wij afscheid van een mensch en een
vriend.
M.G.

Dubbele glimlach bij den dood
Gisteren hebben een paar vingers van mijn rechterhand gevoeld hoe koud Toussaint's
slapen zijn geworden. Enkele minuten heb ik gemediteerd - Ninette en Gerard
Walschap stonden ook neer te kijken op de doodssofa - bij de ontbladerde viooltjes
van Parma, die over het laken waren uitgesnipperd en precies denzelfden geur wakker
riepen, die uit Toussant's beste bladzijden rijst. Nooit heb ik ergens den indruk gehad
dat iemand zo door den dood werd verrast als hij. Zijn hoofd helde een beetje naar
rechts, alsof hij luisterde naar iets dat uit de aarde moest komen. Hij kwam me voor
als de integrale heiden, die sedert lang alle waarborgen van iets hemels had afgewezen
en alle vreugden aan de zinnen had gevraagd. Bij hem, meer dan bij anderen, zelfs
bij hen, die ook de kunst als reflector bezigen, viel op te merken hoe die zinnen en
zijn intellect energieën uitwisselden. Het resultaat was dat hij minder op zijn hart
beroep moest doen, om zich voldaan of verbitterd te voelen. Met den tijd heeft zich
deze atrofie duidelijker laten merken, doch daar zijn vormgevend talent zich steeds
als een ander zintuig verfijnde, waardoor ook zijn bewustzijn ipso facto ragijler werd,
trad een soort van egocentrische euforie op, die hem als artist wondere dingen liet
schrijven, binnen deze sfeer, en hem tegenover de complexiteit van het dagelijks
bestaan zo deed reageren, dat wie zijn absoluut standpunt niet innam of niet via dat
egocentrisme wilde treden, de zekerheid bekwam een gewantrouwde te zijn.
Buitenstanders moesten hem deze persoonlijkheid toegeven maar konden ze op een
gewoon realistisch plan onbehaaglijk vinden. Aldus kan ook zijn jongste verbazende
activiteit worden verklaard; gezond, rijp en geraffineerd als ontvangpost, weerkaatste
hij alle gewaarwordingen en gedachten en was één van onze felste uitzendposten
geworden. Naluisterend ligt hij nu daar, niet wetend hoe hij reeds verrast werd door
Eén, die alies effent en telkens tweemaal glimlacht: om het goede dat we nalaten en
om wat wij menen het goede te zijn.
K.J.

In memoriam F.V. Toussaint van Boelaere
Gestorven in de lente, op de drempel
niet van het leven maar van nog eens Mei.
Mijn goede vrienden, 't is of ik warempel
in elke bloem een traan zie langs de Lei.
Van alle boeken eindigt eens het lezen,
en toch, de dag is schoon maar zonneloos,
als was het landschap zacht omhooggerezen
en d'ochtend een grijsblauwe hemelroos.
Het water vloeit. Eén Mei en Eén November
drijven tezamen zwijgend door het land,
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Vertrokken in de lente, plots verdwenen,
o drukke reiziger, waar thans naar toe?
Kunstige houwer, steeds op zoek naar stenen
en nog die avond niet van werken moe we merkten 't niet, zo nijver was je bouwen,
dat één steen hoger en je weg zou zijn.
Zo brengt de dood altijd een vaag berouwen,
te laat omhooggeblik, vergeefse pijn.
Of voel je in je slaap nog onze handen,
hoor jij de eerbewijzen om je graf,
aanvaard je nog de kleine liefdepanden
die elke vriend je gaarne medegaf?
Gestorven in de lente, zonder teken
van trieste waarschuwing voor zulk vaarwel je bent, tot aan het einde, onze deken
van keurigheid gebleven in het spel.
Voornaam, beminnelijk, deed je soms denken
aan een besneeuwde, gulden Sinterklaas,
en zo, zo zie ik nog je beeld ons wenken
van af je Scheepsjournaal zijn pagina's.
Misschien, wanneer wij ook worden geroepen,
doe jij de knip glimlachend van de poort
en zit je weder voor de oude groepen
en zet de lezing onder dromen voort.
J.D.

For whom the bell tolls...
Wie zal de grenzen van het menselijk hart met mathematische waarden afbakenen?
En wie zal afmeten hoe diep en hoe ruim de wortels van het leven een goed mens in
het leven van andere mensen reikt? Vóór het grote vraagteken van de dood stellen
die vragen een zware eis aan hem die ze tegenover zichzelf beantwoorden durft.
Want er is niet één leven, hoe onvolmaakt het ook in zekere ogenblikken en in zekere
aspecten moge geweest zijn, dat niet je eigen leven heeft gekruist en zo jezelf tot
zijn geestelijk schuldenaar heeft gemaakt. De dood van Toussaint zal in velen, die
zich een bewust atoom in de schrijverswereld weten, hetzij met vreugde hetzij met
beklemdheid, het begrijpen wekken dat hij, gedurende zijn lang en schijnbaar
eenzelvig leven, de regelende magneet was die de koers der atomen leidde.
Verscheidene geslachten hebben op zijn geestelijk grootboek een schuld geschreven
staan die thans, met zijn verscheiden, wordt uitgewist. Er is een tijd geweest dat niet
één enkele sinecure, niet één enkele renderende staatsbetrekking aan een schrijver
werd toegekend, die niet langs zijn invloedrijke handen was gegaan. Toen was hij
machtiger dan een minister en dan een secretaris-generaal. Machtiger en ook
moediger, want hij trad voor geen statuten en voor geen wetten uit de weg.
Zoveel macht en zoveel voortvarendheid vormden een groot gevaar, dat hij niet
steeds ontkomen is. Wanneer hij ouder werd, ont-
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weken sommigen hem, en sommigen loofden hem met een schadelijke vlijt. Want
een schuldenaar is geneigd een straat om te lopen als hij zijn schuldeiser ontmoet.
Ik weet dat hij, de laatste jaren, zich vaak eenzaam voelde. De aristocraat, die een
roep van ongenaakbaarheid om zich heen had gewekt, was op het onvermoed einde
van zijn leven een jager op vriendschap geworden. Misschien had hij, want hij was
een onvermoeid zoeker naar de waarheid, het besef achterhaald dat vele gebreken
de zijne waren geweest. Maar ik geloof dat hij de eeuwigheid zuiver is ingegaan.
Zijn houding in zake de uitzuivering was deze van een man die de grote ontsnapten
voor de kleine gestraften ruilen wou en die, in deze rechtvaardige maar bij voorbaat
verloren strijd, niet kon vermijden dat hij zichzelf aan de uitersten kwetste. In zijn
laatste boodschap klonk dan ook het reeds mild begrijpen van een die weet dat totale
rechtvaardigheid een te benaderen maar niet te bereiken waanbeeld is. En in dit
begrijpen heeft hij de moed gehad zijn eigen mening te herzien en zich te verzoenen
met wat hij voordien zo heftig had verguisd.
Niet iedereen kan, wanneer hij onverwachts geroepen wordt, zo schoon en zuiver
voor zijn rechter verschijnen.
P.V.A.

Rouwrede
Fernand, Wij zouden u hier willen toespreken, alsof gij er bij stondt. Het zou een
tweevoudig vaarwel zijn.
Wij zouden u voor de laatste maal groeten als uw medeleden van zovele
verenigingen en commissiën en clubs, waarvan gij altijd een gereed en bedrijvig
werkman zijt geweest, van de M.C., en in het bijzonder van de Vlaamse P.E.N. en
de Vlaamse Club, die gij jarenlang hebt bestuurd; als uw medewerkers ook van vele
dag- en weekbladen en tijdschrijften, Vlaamse en Nederlandse, van het ‘Nieuw
Vlaams Tijdschrift’ in het bijzonder, waarvoor gij hebt geschreven tot u de pen uit
de hand werd geslagen, uw laatste drukproef onverbeterd en uw laatste artikel zonder
handtekening.
Zo zouden wij u toespreken, met enig decorum, dat gij op prijs zoudt stellen, gij
die altijd, in uw verschijning en in uw optreden zoals in uw taal, slordigheid en
vulgariteit hebt gemeden.
Maar dan ook, Fernand, zouden wij, hoe zeer bedroefd om het definitieve afscheid,
niet kunnen nalaten uren van lossere vriendschap op te roepen, opdat deze blijde
herinneringen u zouden vergezellen op uw lange reis en ons, uw vrienden zoals uw
familieleden, dit afscheid minder zwaar zouden maken. De uren en dagen, de avonden
en nachten, toen gij onvermoeibaar waart in het plezier zoals in het werk; de edele
gelagen en de verre tochten, waarop gij een trouwe gezel zijt geweest; en zo dikwijls
de gastheer aan uw milde tafel en in deze kamers, hierboven, waar gij Woensdag
voor de eerste maal hebt uitgerust van werken en van schenken.
Zo zou ons vaarwel zijn, tweevoudig, gelijk uw beeld zich nu reeds gaat aftekenen
tegen de toekomst: kunstenaar van het Vlaamse woord, en levenskunstenaar.
R.H.
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Van de dingen die niet overgaan
De dichter geeft in zijn vers uiting en vorm aan gevoelens, of aan een
gemoedsstemming die hem persoonlijk zijn, of drukt gevoelens of een
gemoedsstemming uit die hij weet of zich inbeeldt te bestaan in de sfeer waarin hij
leeft. Het is zijn volle recht te zingen zooals hij gebekt is. Het zou hem trouwens
anders moeilijk gaan. Maar het is ook ons volle recht te reageeren op de uitgedrukte
gevoelens of de tot uiting gekomen stemming: c'est un droit qu'au bistrot on achète
en en trant. Doch poëzie blijft poëzie - het vers weze aan Aphroditè of aan Nemesis
gewijd. Venus à sa proie attachée kan worden een beeld dat ons even of zelfs meer
verrukt dan de Venus pudica, wier kiesche houding is als een zang in de lente: het
hangt haast uitsluitend af van het genie van den maker.
Jan Greshoff - gegroet den uit verre streken teruggekeerden vriend - vindt de
‘Ballade van de dingen die niet overgaan’, door Weremeus Buning, in het
Novembernummer van N.V.T. opgenomen, een slecht gedicht. Hij proclameert het
met zijn gewone scherpte in een stukje, dat in dezelfde aflevering van N.V.T.
voorkomt. Hoezeer het opstelletje van Greshoff me ook verrukt, - om de raakheid
van zegging, de nette formuleering van het te zeggene - ik ben het alles behalve met
hem eens over de waarde van Buning's vers: de ‘Ballade van de dingen die niet
overgaan’ is een goed gedicht en zelfs een héél goed gedicht.
Ik ben nu niet bizonder beïnvloedbaar door de ethiek. Ik beschouw de ethiek
zoowat als een spel des geestes: als het schaakspel onder de geestelijke spelen, die
de mensch tot tijdverdrijf kan beoefenen. Ik volg het spel van Aristoteles, Thomas
van Aquino, Descartes, Spinoza, en van wie mij soms toevallig in handen komt maar uren breng ik met Plato door en de Evangelies - en vermei mij met hun zetten,
vaak door het spel geboeid; maar ten slotte besef ik steeds dat ik op een afstand sta
en er op den uitkijk zal blijven staan. Onze moraal zit ons in het bloed.
Of nu Buning, in zijn ‘verboden’ gedichten, een schamperen toon aanslaat tegen
vroegere vrienden die hebben gemeend dat zij zijn houding onder de nazi-bezetting
niet mochten goedkeuren, doet niets af aan de eigenlijke waarde van het gedicht zelf.
Dat Buning wrok koestert, en aan dien wrok uiting geeft terwijl in de uitspraak van
den eereraad toch nadrukkelijk wordt vermeld dat hem uit vaderlandlievend oogpunt
niets valt te verwijten, moet ook hij kunnen begrijpen, die recht heeft gesproken en
zich nu het mikpunt voelt van Buning's giftigste pijlen. Te meer daar Buning het
gevoelen heeft dat anderen, die op hetzelfde water zeilden en wel met een heel wat
onzuiverder hart, thans op het schild worden geheschen. Men kan het goed verstaan
dat hij daarom wrokt. Ik voor mij meen dat ik, stond ik in de plaats van de met den
pijl bedreigden, in de onschuld mijns gemoeds, met een kalmen glimlach - en een
beetje spot in de oogen - den aanval zou laten verloopen, tenzij ik met
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betere wapens een tegenaanval zou doen. On s'amuse comme on le peut. Want ten
slotte is het onze taak, de documentatie pro- en contra bijeen te brengen (er voor
zorgende dat niets belangrijks onder den domper komt of wordt verdonkeremaand),
daar het immers de naaste toekomst, die genoeg afstand zal hebben genomen, hoort
zonder remise of remissie uitspraak te doen over ons aller gedragingen en houding,
onze openlijke en (zoo mogelijk) geheime oogmerken en drijfveeren, over wat wij
hebben gedaan en niet hebben gedaan.
Greshoff, in zijn bedoeld stukje tegen Buning's ‘Ballade van de dingen die niet
overgaan’, erkent ook dat de houding van den auteur van geen invloed op de
waardeering van zijn werk kan zijn (mag zijn) - mijn reactie op zijn stukje gaat van
hetzelfde standpunt uit: niettemin is het mijn oordeel dat die Ballade een voortreffelijk
Nederlandsch gedicht is. Ik had nochtans de hoop dat Buning, na de doorstane
beproeving en daardoor gesterkt, een anderen weg zou opgaan dan hij doet en zijn
vrije woord zou wijden aan den bouw van de Europeesche democratie op grondslagen,
die niet louter reactionnair zouden zijn. Zijn medewerking aan Elsevier's weekblad
doet me leed, oprecht leed. Onder vrienden mag dat gezegd.
T.v.B.

Prospectussen
Men heeft misschien ongelijk geen verzameling aan te leggen en door dik en dun bij
te houden van de prospectussen, waarmêe uitgevers hun uitgaven bij het groote
publiek of de liefhebbers aanprijzen. Een werk over de letterkundige prospectussen
door de eeuwen heen, zou zelfs een zeer belangwekkende bijdrage kunnen zijn tot
de à-côtés van de literatuurgeschiedenis. Ik voor mij heb er waarlijk spijt van, steeds
die prospectussen naar de papiermand te hebben verwezen, al wil het toeval dat ik
een zeidenen keer het prospectus in het intusschen verschenen boek heb ingevoegd,
louter als curiosum. Bedoelde documenten, dagteekenend van al vele decenaiën
geleden, waren van ernstigen en zelfs drogen aard, terwijl ik er in den laatsten tijd
nu en dan een heb ontvangen dat niet van de poes was. Van het eerste heb ik den
tekst helaas niet bewaard en wellicht is het beter zoo, want het ging van een
Vlaamschen uitgever uit en prees een roman van een Vlaamschen schrijver, lid van
geen enkele schrijversvereeniging, wiens naam mij zelfs totaal onbekend was. En
nochtans mag ik van mezelf getuigen, dat er haast geen werk van een jongen auteur
verschijnt of ik lees het of ik kijk het ten minste nieuwsgierig in. En van dien
onbekenden schrijver werd nu zoo al met eens geproklameerd dat hij het mooiste
Nederlandsch schreef dat ooit in Vlaanderen werd geschreven. Nu kan dat zeker zoo
zijn, het genie ‘n'attend pas le nombre des années’, doch eerlijk gesproken, tot nog
toe verkeerde ik in de meening dat voortreffelijk Nederlandsch schrijven, niet alleen
een kwestie is van (uitzonderlijken) aanleg, doch ook, in onze Vlaamsche
conjoncturen, een kwestie van langdurige oefening. Niemand inderdaad schrijft in
Vlaanderen van huize uit, zal ik maar zeggen, feilloos mooi Nederlandsch. Den
roman
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in kwestie heb ik intusschen nog op de markt niet gezien: den titel ervan, den naam
van den auteur, den naam van den uitgever heb ik vergeten: maar als dàt toch van
de pers komt in het mooiste Nederlandsen, dat ooit in Vlaanderen werd geschreven,
zullen de klokken wel luiden en ik het zonder verdere moeite vernemen. Om dien
dag te herdenken heb ik al een witten steen weggelegd.
Een dag of acht later ontving ik uit Parijs een nog grappiger prospectus. Het ging
uit van de éditions Jean Vitiano. Het prees een werk aan ‘La Nouvelle Religion’ ja, Gérard, ja - gewrocht door Georges Bagulesco. Een allermoedigdst boek,
verkondigde de uitgever, en een allerwonderbaarst: de Bijbel van de twintigste eeuw.
En opdat niemand er aan twijfelen zou, voegde hij er cursief aan toe: ‘le livre
révélateur qui a valu à son auteur deux tentatives d'assassinat...’ In die voorwaarden
spreekt het van zelf dat ‘La Nouvelle Religion’ een allerschitterendst meesterwerk
is of zal zijn. Maar tot nog toe is geen uitgever van de Poésies de Villon op de
Gilliamsche commercieele idee gekomen, het boek op de wolken te steken op grond
van het feit dat Villon tweemaal bijna aan den strop heeft gehangen. Wellicht kan
echter Bert Decorte, die Villon's balladen vertaalt en in vertaling uit zal geven, gebruik
maken van dit nieuwe criterium bij de beoordeeling en de aanprijzing van letterkundig
werk!
Dezer dagen - doch den juisten dag bepaal ik voorzichtigheidshalve niet! - kreeg
ik uit Amiens een prospectus van den uitgever Malfère en wel voor den roman ‘Le
Nombre d'or’ door Sylvain Bonmariage. Nu moet ik zeggen, dat ‘ce nom me disait
quelque chose’. Ik heb hem vroeger nog gehoord en misschien is Sylvain Bonmariage
zelfs een Belg. Hij werd genoemd in verband met Albert Giraud en André Gide.
Doch hij had eveneens omgang met Robert de Fiers, Marcel Proust en Pierre Louÿs,
van wie hij brieven in zijn bezit heeft.... Van onzen Sylvain Bonmariage schrijft nu
o.m. de uitgever: ‘Il est inutile - waarom doet hij het dan? - de rappeler aux lecteurs
combien eet écrivain prestigieux - ja, pas moinss! - excelle à renouveler sans cesse
les évocations des scènes charnelles.’ Wat verder herinnert de prospectusmaker aan
de ‘liens étroits et mystérieux qui existent entre l'érotisme et les sciences occultes.’
De uitgever schrikt echter terug voor het risico van de publicatie van den met
zooveel ophef aangeprezen roman. Maar dit kondigt hij aan in zulke ongeloof el ijke
termen, op zulke jezuïtieke wijze, dat ik zijn tekst maar onvertaald aanhaal: ‘Sylvain
Bonmariage a traité son sujet avec un lyrisme et une liberté tels, qu'il est difficile à
un éditeur consciencieux d'offrir ce chef-d'ceuvre d'un artiste de grande classe au
premier venu.’
Chef-d'ceuvre... éditeur consciencieux... offrir... premier venu: niemand zal er aan
twijfelen of zoowel bij den auteur als bij den uitgever zijn al de gewenschte elementen
aanwezig voor een idyllischen bon mariage.
T.v.B.
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Pygmalion
Aphrodite, of zwieriger, Anadyómene, werd uit het schuim van de zee geboren.
Pygmalion schiep haar beeld. Hij ging zoo van zijn schepping houden, dat hij de
godin van de vruchtbaarheid smeekte haar het leven te schenken. Zijn bede werd
verhoord.
Sindsdien is Pygmalion de drang te machtig om niet van zijn goddelijk, zijn
menschelijk ervaren te getuigen.
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I
Eens zag ik op uw borst het schuim der zee verwaaien,
zooals mijn hart u droomt werd nooit nog vrouw bemind:
sinds liefkoos ik de golven die uw lenden aaien,
noem ik u in den nacht, de wolken en den wind.
Ik noem u in de lente en 't eerste klaar geschater
van honderd kindren in een nieuw en helder bosch.
Ik drink u aan uw mond, ik proef u in het water,
ik streel u aan 't ruw hout en over 't soepel mos.
Ik kuste uw killen voet, sinds vloeit gij in de beken,
ik schep u, groen en koel, met huiverende hand.
Had ik reeds vroeger lief? U al die 'k zie verbleeken,
vuren die langzaam dooft, vervangt een feller brand.
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II
De wereld wankelt en wij worden neergesmeten,
een mensch ontmoet een mensch, dra is zijn hart ontwricht,
doch één met u heb ik geen enkel uur gesleten
of 's levens donkre kloven gloeiden na van licht.
Dieper dan alle raadsels schuilt verborgen leven,
't doorzichtigst hart is nog door een geheim vervuld,
maar u heb ik bemind en mij zoo bloot gegeven,
dat u in Elken zoen de man gansch werd onthuld.
Deemoed en wellust zich volledig weg te schenken,
elkaar een vuur te zijn, dat zich geheel verteert,
elkaar zooals een wei met zon en regen drenken,
het diepst verdriet gezegd en in geluk gekeerd.
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III
Ik beef nog van uw liefde in uw neerslachtig spreken:
- ‘Gij zijt mijn laatste troost, daarna is het de nacht’.
Het was of ik de zon door banken mist zag breken
en gij mij meer dan ooit tot overgave bracht.
Lui ruischend slaat de zee haar golven op de schelpen, wat eenzaamheid kan zijn wist ik maar half voordien.
Uit 't diepst der ziel komt mij een springvloed overstelpen:
gij zijt nabij, mijn hart staat stil, ik zal u zien.
o Mond, o ademtocht, o zoele lucht der lippen,
gij streelt over mijn voorhoofd en mijn koele hand,
geen bliksem splijt zoo diep de hardste zandsteenklippen
als gij dit hart van vuur en zalig sta 'k in brand.
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IV
Het wordt een dubble brand, een flakkeren en laaien,
een mengelen van lippen, een vervoerde staat,
tot in een puren lust van liefkoozen en aaien
vermurwd aan uwen mond al 's werelds leed vergaat.
Streel mij dan, lucht, verschroei mij, liefste, en laat mij dorsten,
maak mij van de aarde los voor deze wondre reis:
ik ken aan uwe heup, uw oksels en uw borsten
den smaak van alle vruchten uit het paradijs.
Het hoofd gedoken in uw losgewoelde haren
ruik ik het water en het koren en het woud,
den bremstruik in de lente en 't vuur der late varen,
u, mijn geliefde, u en 't wild exotisch hout.
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V
'k Schep u altijd opnieuw in mijn verrukte zinnen,
of neen, vrouw van mijn droom, wij scheppen steeds elkaar.
Eén angst: werd ooit geduld zulk mateloos beminnen,
zulk aldoor stijgen van een sterflijk menschenpaar?
Te midden van die vlucht voel ik mijn pennen breken,
verstorven aan uw mond beklemt me een vreemde druk:
de droppels die u traag langsheen de lippen leken
zijn tranen van iets raadloos in het rijkst geluk.
Van waar, ontbindend zuur, zijt ge in dien zoen gedropen?
Dit uur is veel te rijk, de tijd is veel te kort,
en van vertwijfeling slaan mijn slapen toe en open:
Ikaros ben ik, die uit liefde's heemlen stort.
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VI
En de aarde bloeit maar voort voor eeuwig ongeschonden,
de populieren wiegen onverstoorbaar in den wind,
mijn liefde en mijn geluk roepen uit honderd wonden:
- ‘Ik heb u mateloos maar niet genoeg bemind.’
Gekneusd lig ik terneer in brandnetels van woede
omdat het hart zich steeds aan de eigen grens verminkt.
Maar alle kracht en onmacht voel ik traag verbloeden
en 'k zie nog slechts den nacht, die mij op de oogen zinkt.
Heb dank, Gods mild bestel, dat dit ook kan gedoogen:
elk uur van dezen slaap op mijn gebroken vlerk
staat minzaam over mij dezelfde vrouw gebogen,
'k ontwaak aan haren mond en drink me aan haar weer sterk.
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VII
't Is zoet op vasten grond weer aan uw arm te schrijden,
onzeker nog en broos maar dankbaar om dit uur,
dankbaar dat ik voor u, dat gij voor mij kunt lijden,
dankbaar om de uitersten der menschlijke natuur:
die drang om steeds onszelf in liefde te overtreffen,
tot alle spanning in een vreemde wanhoop breekt,
en dan, die deemoed, stil en argeloos en effen,
die nog alleen de taal der ingetoognen spreekt.
Zoo sier ik dan uw borst met de eerste rozeknoppen
en leg bedachtzaam teer een hand op uwen arm,
hoe rustig golft uw bloed onder mijn vingertoppen,
hoe dierbaar overstelpt mij liefde's zoet alarm.
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VIII
Nu spreek ik nog alleen van doodgewone dingen:
uw blik is groen en vaag, ik houd van melk en brood,
een kind roept naar een vink, die wonderlijk gaat zingen,
- het hart maakt alles rijk, de ziel maakt alles groot.
Want uw vertrouwde hand voert mij een wereld binnen,
waarin 't geringste deel heeft aan Gods harmonie:
de roos, de korenaar, geen bloei kan ik verzinnen,
of 't is alsof ik hem bij ùw genade zie.
'k Ontdek met u het vuurkruid en de dennebosschen,
hun naaldgeritsel in een licht van oud ivoor,
hun stilte van metaal, hun lucht van droge mossen,
- dat ik met u van de aarde houd als nooit tevoor.
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IX
Kwikstaart en wielewaal, en gij, mijn zwermen spreeuwen,
waart nimmer zoo rond mij met al uw speelsch getier;
in 't hart van wie bemint zingt nu, als sedert eeuwen,
vervoerd de nachtegaal, bloeit weeldrig de eglantier.
Te lang heb ik de zelfbeslotenheid gehuldigd:
ik bloedde hol aan ziel, o leege honigraat,
maar boordevol en duizendvoud vermenigvuldigd,
ben ik een bieënkorf die mild te geuren staat.
Maar neen, hoe fel de ziel afstralen mag naar buiten,
hoe in den ruischhoorn zinge 's levens volste wijs,
ik ben bereid den blik op u alleen te sluiten,
- ik geef om u gansch de aarde en al haar luister prijs.
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X
Van u, geliefde droom, vertrekken alle wegen
en alle voeren mij door heldre beken heen,
o dichte nacht rond ons, o milde muur van regen,
gij sluit de menschen af, daar ligt ons hoofd bijeen.
Bijeen onze armen en verstrengeld onze dijen,
één in een troostend vuur, smeltend tot één geslacht,
bijeen in een geluk, dat bijten doet en schreien,
en ons tot goden maakt een langen, naakten nacht.
Een nacht zoo zalig, zoo verrukklijk uitverkoren,
zoo zonder heugnis aan wat stervelingen scheidt,
dat het wel doodzijn lijkt en weer te zijn geboren
buiten alle eenzaamheid, elk heimwee, allen tijd.
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XI
Laat dan den ochtend rijzen over grauwe daken,
de koelte vloeibaar worde' in dikke droppels dauw,
't is goed weer sterfelijk en kwetsbaar te ontwaken
in een bedroefden zoen van louter man en vrouw.
Hoe gutst het licht rond ons als golven die verstuiven,
- wat hebben wij bestaan? wat hebben wij gedurfd? rondom ons hoofd een vlucht van meeuwen en van duiven,
- maar in ons merg weer mensch, tot in de ziel vermurwd.
Zoo komt een uur waarop de schaduwen verdichten
en elk van ons zich in zijn eigen zorgen stort,
in een woestijn van dorre dagelijksche plichten:
gij gaat, ik zie uw rug, en hoe gij kleiner wordt.
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XII
Eén stap nog en gij wordt een schim in rooden nevel,
de noodklok in mijn hart tampt gansch de wereld stom.
Ontbindt de scheiding alle liefde in angst en wrevel
tot wanhoop roept: - ‘Sta nog eens stil, zie nog eens om’?
De wereld blijft van wol en 'k wacht op uw verschijnen
als op een dageraad van dauw en lieven lust:
ik zie u naderen, mij wenken en verdwijnen,
- tot ik in nachten zonder maan of droom berust.
De bronnen liggen toe, het water loopt verloren,
alsof alle overvloed volledig doelloos waar
en iedereen 't geluk met de eeuwge vraag moest smoren:
- ‘Wat kunnen man en vrouw, wat menschen voor elkaar?’
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XIII
Zoo lang kan 't hart ons klaaglijk lot niet ondervragen
of donker welt een bron van machteloos verdriet,
tot toch de nacht vervloeit en heldere uren dagen,
het bloed weer in zijn bloei van vuur en rozen schiet.
Dan kan geen afstand, geen afwezigheid ons binden
in wanhoops donkren ban en zijn vervloekten doem,
steeds weer zijn wij in 't licht ontwakende beminden,
uw borst klopt aan mijn borst zoodra 'k uw naam maar noem.
En 'k hoor u dan opnieuw dat woord zoo innig zeggen,
dat gansch de wereld bevend in twee tranen zwol:
- ‘Eens voelde ik u uw lippen in mijn nekhaar leggen,
streel ik diezelfde plek, dan stroom ik boordevol’.
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XIV
'k Herinner mij de vaste aanvaarding in uw woorden,
waarin mij werd onthuld zoo liefdezoete pijn,
dat gansch het leven straalde omdat wij saam behoorden
tot wie in 't rauwste leed nog uitverkoornen zijn.
Voer mij dan uit de dalen naar de steile toppen:
wie onder menschen leeft is rijp voor elk verdriet,
maar zalig die zijn bloed bij eender bloed voelt kloppen
en 't klaar gelaat der liefste in 't licht van tranen ziet.
Ik voel als iedereen de kwetsbaarheid der lenden
en neem mijn deel van al wat zwak en duister leeft:
laat de eene mensch den ander onmeedoogend schenden,
mijn hart weet aan uw hart welk toeverlaat het heeft.
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XV
Gekwetst tot in het vleesch als aardbei en frambozen
is een vermorzeld hart lijk een gekneusde vrucht,
die bloedend feller geurt, - lijd dan en plet de rozen,
adem heel diep 't geluk uit die doorgeurde lucht.
Geschramd, gekweld, gekneusd, neen, bloeiend uit mijn wonden,
richt ik mij op aan u lijk ik u tot mij hief;
van alles afgekeerd, maar vast aan u verbonden,
maakt strenge afzijdigheid mij 't leven dubbel lief.
'k Ga blind een vreemden weg, maar in een blind vertrouwen,
de pijnen van de stilte zijn met vuur geheeld.
Gij ziet mij uit verdriet in donker marmer houwen,
- ik ben Pygmalion en schep mijn liefste beeld.
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XVI
Sinds mij de wereld schond is dit geen duister bloeden,
ik vier zulk vol geluk dat ik soms huivrend beef, wie peilde ooit gansch een ziel en hoe zoudt gij vermoeden,
dat ik, achter den mist, in andre landen leef?
Ook daar is 't licht gemengd, blauwgrijs van duif en perel,
en water soms vaal groen, met diepin spiegels zwart,
maar in het struikgewas fluit geen verrukte merel
of hij zingt grooter liefde in ons aandachtig hart.
Ook daar struikelt de voet in slingers bramendoornen
en zoekt de ziel haar weg door een moerassig land:
op 't eind zijn wij elkaar een dal voor uitverkoornen,
een mond wekt er een mond, een hand omklemt een hand.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

146

XVII
Wij missen nauwelijks al wat wij moeten derven,
wat is één vooze vrucht?, daar zit ons hart niet in,
maar de eeuwige aarde zien en weten dat wij sterven
vervult ons met den kreet: - ‘Liefde, wat is uw zin?’
‘Beproef ons met verdriet en met nooddruftige uren,
ruk al de rozen af en reik ons bitter brood,
laat echter uw genade en goede gaven duren
tot de allerlaatste grens, 't huwlijk van liefde en dood’.
En gij, mijn liefste, leef, al moest mij 't hart begeven.
Ik schiep u sterfelijk uit 't beeld van een godin
en smeekte dat de hemel u zou laten leven.
Gij leeft. De zon gaat op. Ik leef nog. En bemin.
MAURICE ROELANTS.
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Twee gedichten
De boom (Beaulieu)
Nog zomer, laat September, overal
Vol zoel, zacht zonlicht: zulk een luwte, en hoog
Verrukken van bleek blauw en 't fijnst en ijlst
Glinster-gepeins der lucht om stilste gloor
Van zielsgemijmer, als onze aardse dag
Soms, o, een enkele maal, aan 't blijde hart
Vergunt: blijk van een heerlijkheid die 't, zelfs
In de ogenblik van teerst en vreemdst geluk,
Niet dromen kan. - Wij bei, na lange tocht
Door schaduwig bosland, kwamen aan de zoom
Van Bewley, waar 't al ruimer was en, blank
Tussen verspreid geboomte - één vlakke glans
Van wijd, mild licht - veel, open water lag.
Daar, dicht bij de oever, stond de boom, alleen,
Die ene, een hoge en brede, een eik, zwaar, oud:
Een eik van eeuwen. Groen nog? Of reeds brons
Van 't eerste herfsten, waar het rijpe licht
Die dag zo ijl van was en de atmosfeer,
Die lucht van laatste zomer, al naar rook?
Neen, zilverig was hij, zilverig over 't brons,
dat schemerend sluimerde achter 't dunne waas Het leek een waas - van matte, blanke glans,
Die heel de boom omhulde, alsof hij zelf
Diens eigen vorm en de oude eik door hem
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De levende openbaring was van 't licht. Zo stond hij, stil als 't licht, en als de dag
Die windeloos al haast naar de avond neeg
Zo roerloos, zonder ene ritseling, stil
En vroom: als wie daar, roerloos ook,
Heenstaarden naar die wondere werkelijkheid
Van vrede en lichternis, zo dat hun hart
Rustte en verblijd werd, of zijn diepste wens
Vervuld was: alles rond hen melodie,
Waar de oude, liefelijke droom door zong:
De wereld is een mijmering van God. En 't bleef, één roerloos ogenblik, nog stil
In 't neigen van die windeloze dag.
Maar toen ging plotseling een druisen aan
Binnen de boom, als 'k nimmer had gehoord.
Het was, dat duizend kleine vogels daar
Op-eens (waarom op-eens?) als met een ruk,
Uit volle keel en alle tegelijk
Zo ruig-onstuimig kwetterden, dat in
De boom eensklaps een storm stond van geluid,
Wijl alles aan hem even roerloos was
Als kort te voor, en 't loof en de atmosfeer
De zelfde zachte blanke stilte droeg,
Die nog daarstraks ons peinzen had verglansd.
Want dat was 't vreemde van dit ogenblik:
Dat ook die eik het zelfde wonder bleef
Van zilverig brons en stilte en middagglans,
En dat geen enkele vogel zichtbaar was,
Maar binnen 't roerloos loof die felle storm
Zijn eigen verste grens van felheid zocht,
Doch vond die niet, voordat hij, plotseling als
't Begon - waarom? op-eens? - ten einde kwam
En alles, de eik, het water, de atmosfeer
Weer zwegen: stille, milde heerlijkheid
Van zulk een heldere vrede, als 't hart nooit meer
Vergeet en soms, in slapeloze nacht,
Droef-blijde ontroerd herdenkt, het uur
Prijzend, waarin het zo gelukkig was. -
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En zo gelukkig waren wij, die lang
Nog stonden, starend, mijmerend, tot de zoom
Van Bewley, daar wij gingen, achter ons
Verdween en saam wij, de avond tegemoet,
De herinnering droegen aan die vreemde dag. Die wachtte en bleef in 't ongeschreven dicht,
Waarvan de droom mij sedert, telkenkeer,
De ziel doorglansde, tot hij was gerijpt,
En 'k eindelijk naar de zuivere woorden zocht,
Waarin zij ons voor goed bewaard zou zijn.
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Voor het werk
Als hij de tuin, die op de glooiing ligt
Van Wildwood, vroeg in de ochtend, heeft bereikt,
Trekt hij, in 't schuurtje waar 't nog schemerig is,
't Oud werkbuis aan, hij neemt van zwarte haak
Of kromme spijker tuinschaar, schoffel, hark
En twijndraad, stopt zijn pijp en steekt hem aan, Dan, met zijn stroeve stap van haast oud man
En tuinman, gaat hij, hier een loofpad in,
Daar bloemen langs, naar 't hoogste van de tuin
En blijft er, rond zich ziende, roerloos staan. Vóór hem, ligt alles - weide, boom en struik
En, samen of verstrooid, de huizen - stil
In 't dunne, fijne voorjaarsmorgen-waas,
Waarin de hele wereld, aarde en lucht,
Opnieuw geschapen, ons nog sluimerend schijnt
In de eigen rust, en toch een zachte glans
Van, is 't belofte? of zelfs verwachting? 't hart
In ons, dat nooit zo vredig is, ontroert
Door stomme spraak voor dingen, die het zelf
Niet zeggen kan, dan soms in 't schuchter dicht.
Maar hij, de tuinman, 't oog in 't wijde, haalt
Diep adem als zijn blik, heel ver voorbij
Het groen van bomen, struiken en jong gras,
Waar Hampstead Heath van ginds zich in verspreidt,
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Voorbij al 't roestig rood van Golders Green,
't Vlak lei-blauw van Child's Hill en Wembley, daar,
Boven de kim, de spitse toren vindt
Van Harrow die, uit ronde donkerheid
Van lommer, op zijn heuvel-top alom
Waar 't uitzicht vrij is, zichtbaar ligt: het laatst
Teken van afstand voor 't wijd Westerland:
Hem, wiens gemoed oneindigheid verlangt,
En altijd verder wil, en 't nieuwe zoekt,
Wel zichtbaar einde, maar gedroomd begin. Wie kan vermoeden wat de tuinman voelt,
Als hij, 't gelaat naar Harrow, hoog in 't licht,
Dromend? of mijmerend? of gedachteloos?
Hier, op zijn heuvel, roerloos staat, wijl zacht
De kleine koele windzucht langs hem waait
En aan zijn voeten 't zilverig zonlicht wint?
Zo blijft hij dralen: hij vergeet de tijd,
(Gelukkig wie hem zo vergeten kan!)
Maar eindelijk is het, als ontwaakte hij
Uit slaap, of keert terug van lange reis
En vindt zich in 't gewone leven wéer.
Hij ziet nog eens in 't wijde verre rond
En slaakt een diepe zucht. Een stilte, - dan
Daalt hij, heel langzaam, met zijn stroeve stap
Neer van zijn hoogte, steekt zijn pijp weer aan,
En gaat de tuin in, waar 't reeds lang zijn zorg
Om nijvere arbeid vraagt, en luisterend wacht
Op zijn vertrouwde gang, en of zijn hand Zij weet wat goed is - plant en rank en struik
De, als groeizaam weer onmisbare aandacht geeft,
Die teerste schat van lentebloemen spelt
Of straks tot rijkste zomerbloei gedijt.
P.N. VAN EYCK.
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Guillaume Apollinaire's Rhenanes
(Proeve van vertaling)
Nacht aan den Rijn
Mijn volle roemer wijn staat als een vlam te beven...
Hoort gij 't langzaam gezang, waarin een schipper zegt
hoe hij in 't maanlicht heeft gezien: er vlochten zeven
vrouwen haar groene en tot de voeten lange vlecht?
Rijst op, zingt hooger en dans mij uw rondereien,
dat ik niet hoor meer wat de schipper zingend zegt,
en laat naast mij zich al de blonde meisjes vlijen
met starre blikken en met opgerolde vlecht.
De Rijn is dronken daar hij nooit het beeld moet derven
der wijngaards; nachtgoud valt er flonkerspieglend in.
De stem bezingt aldoor, als om te reutelsterven,
die feeën met groen haar, bezwerend 's zomers zin...
Mijn roemer breekt gelijk een schaterlach aan scherven.
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Mei
Mei, blijde Mei glijdt op den Rijn al varend voort.
De vrouwen blikten van de bergen naar beneden.
Gij zijt zoo lieflijk, maar de boot is weggegleden...
Zeg waarom weenen al de wilgen langs den boord?
Bloeiende gaarden ginds gestold in de einderbogen...
De bloesems, vallend van de Mei-kerselaars neer,
zijn de nagels van haar die 'k heb bemind zoozeer;
de welke bloesems zijn de schelpen van haar oogen.
Al slentervoetend langs den boord van 't water heen
kuierden met een beer, een aap, een hondje, trage
zigeuners, achteraan een ezel met een wagen,
wijl een soldatenwijs zich in de Rijn wijngaarden
op ver fijfelgepijp verwijderde en verdween.
De Mei, de blijde Mei tooit de eeuwenoude puinen
met veilrank, wilde wingerd, wilde rozelaar...
De wind waait op de boorden van den Rijn door 't haar
van wijmen, ruischend riet en bloeiende wijnbergkruinen...
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De synagoog
Kijk Ottomar Scholem en Abraham Loeweren
met groenen vilthoed op, den sabbatochtend, gaan
ter synagoog, den Rijn langs en de heuvelen,
waarop de wijngaarden te blozen staan.
Zij maken krakeel en schreeuwen dingen die men nauwelijks durft vertalen:
Bastaard binst de maanstonden verwekt, of: dat de duivel in je vader dale.
De oude Rijn beurt zijn vloeiend gezicht, keert zich glimlachend op zijn kant;
Ottomar Scholem en Abraham Loeweren zijn in vreeselijke woede ontbrand.
Want te rooken op den Sabbat, neen dat gaat niet op;
doch de kristenen gaan voorbij met brandende cigaar in hun kop,
en Ottomar en Abraham zijn beiden smoor
op Lia met haar lammeroogen en haar buik een beetje naar voor.
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Toch zullen ze straks in de synagoog de eene na de andre
de thora kussen met hun mooie hoed in de handen.
Op 't loofhuttenfeest, tusschen loovers en blaren,
zal Ottomar zingend en glimlachend naar Abraham staren.
Zij zullen van toon verwisselen en de mansstemmen, die zwaar brommen,
doen een Leviatan op den Rijnbodem als een sombere najaarsstem grommen,
en in de synagoog vol hoeden zwaait en wuift men de loelabim:
Hanoten ne kamoth bagoim tholahoth baleoemim.
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Rijnlandsch herftstlied
De kinderen der dooden gaan om te spelen
naar 't kerkhof toe:
Maarten, Geertrui, Hans en Henk.
Geen haan riep heden kraaienderkele
Koekelekoe!
De oude vrouwen
gaan den weg langs en rouwen;
en de ezeltjes, de goede, grauwe,
balken hiha en gaan aan de bloemen
der doodenkronen kauwen.
't Is Allerzielen, de dag der dooden.
De kinderen en de oude vrouwen
ontsteken kaarsen en flambouwen.
Over ieder kristelijk graf
hangen sluiers der oudjes ter aarde,
hangen wolken des hemels af
als waren het geitebaarden.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

157
De lucht trilt van gebeden en brandende kaarsen.
Het kerkhof is een mooie tuin,
vol grijze wilgen en roosmarijn;
vaak komt men uw vrienden ten grave dragen.
Wat moet het op 't kerkhof u goed behagen,
gij beedlaars, gestorven met een stuk in uw kragen,
gij blinden, blind als de Fortuin,
gij kindjes in gebed door den dood geslagen.
Wat moet het op 't kerkhof u goed behagen,
gij burgemeesters, gij schippersras
en gij mijnheeren regentieraden,
ook gij, zigeuners zonder papier of pas,
't leven rot in uw balg zonder genade;
het kruis groeit tusschen uw voeten vast.
De Rijnwind huilt met al de huilende uilen mee
en blaast de kaarsen uit die de kinderen steeds weer ontsteken
en over de dooden komen
neerstrijken de blaren der boomen.
Soms spreken doode kindren met hun moeder samen.
Er zijn doode vrouwen soms die gaarne wederkwamen.
O 'k wil niet dat gij uit zult gaan,
de herfst is vol van afgesneden handen;
neen, neen, dat zijn gevallen blaren,
't zijn de handen der dooden die lief u waren,
het zijn jouw afgesneden handen.
Zij hebben zooveel geweend, gezucht
met de dooden, hun kindren en de oude vrouwen,
onder de zonnelooze lucht
op 't kerkhof vol flambouwen.
Dan zijn wij in den wind die waaide weergekomen.
Voor onze voeten vielen van de boomen
kastanjes wier bolster
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als 't gewonde hart der Madonna was,
waarvan men betwijfelt of haar huid
de kleur der herfstkastanjes had.
Vertaling: BERT DECORTE.
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Zie, ik ben ziek...
Zie, ik ben ziek
van duizend vreezen.
Ik vrees den morgen en zijn licht
Ik vrees den nacht
en dit gedicht
uit walg en donkerte gerezen.
Ik heb mijn lot nu duizendvoud
uit duizend' oogen
klaar gelezen:
ik zal vergaan.
Mijn broos en dartel wezen
zal zinken in het niet-bestaan.
Een vrouw zal zuchten
en een man ‘betreuren’
dat ik verdween en niet meer ben
maar in de zomerluchten
zullen bloemen geuren
die ik niet ken.
Zie toch de wonden
in mijn handen.
Zie de kwetsuren
in mijn flank.
en luister toch, ach luister toch,
dit zijn mijn opperste uren
en dit gestamel
is mijn zwanenzang.
MARNIX GIJSEN.
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[Gedichten]
Terug
't Is winter, nacht, en zij aan zij
gedrukt, als op een nafeesttafel,
en ongebruikt, zo liggen wij
in bed, jij lepel en ik gaffel.
En bidden: God, die Uw gerei
zijn, laat ze winnen ook Uw spijze,
dat, lood naast lege borden, wij
niet eenmaal, onverrichterwijze,
terug in Uw Hiernamaals reizen!
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Brievenbus
Ik denk weer aan de brievenbus
die in het deurhout stond gesneden
van wat ons huisje was. Geen kus
van ons, dan eens daardoor gegleden,
bindt feller mij aan ons verleden.
Toen je me bijna bent ontvallen,
heb ik alleen, râloos, gedacht:
die bus, die lichtstreep in de nacht,
waardoor 'k je welkom hoorde schallen,
na beider wrerk en je huiswacht! O was die lach, dat licht, dat leven,
toen uitgegaan - mij was gebleven,
alleen, door duisternis op dool,
de kleine vlam uit een pistool!...
Ik denk weer aan die bus, en dat
zoiets gerings als een deurgat,
ook wèg, nog doorlating kan geven,
of weigren, aan de draad van 't leven.
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Station
Voortdurend van elkaar gescheiden,
het is geen leven, op en neer,
met telkens weer tussen ons beiden
dat treingefluit, die rook, die zeer.
Die zeer die zit achter loketten,
en met een lachje ons doorboort
bij de contrôle der tiketten één kus - nóg één - toe, ga nu voort!...
Nee, 't is geen leven zo - er hinken
genoeg door 't leven dagen heen,
om zelf te springen op één been!
En man-en-vrouw zijn niet maar 't klinken
van lievigs samen tot één lied één lichaam zijn ze - en dat schei je niet!
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Sneeuwnacht
Ik ben zo bang, het sneeuwt weerom,
en Februari, Maart, sinds jaren,
verzwaarden telkens weer de som
van liefdes die zijn heengevaren.
't Sneeuwt in de nacht, ik ben zo bang,
de laatste dode was ons meisje,
ons kindje met haar witte wang maar was 't ook erg, en al vergrijs je,
Er bleef je toch nog één genoot,
en niet een wicht, maar iemand groot.
Ach vrouw, moest jij nu ook verbleken,
O sneeuw, o laatste winterweken - nee! - 'k ben niet bang meer, witte dood:
we varen met dezèlfde boot!
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De saedeleer
Als van de Saedeleer
een huisje dat verzakte
in de besneeuwde vlakte
en nauwelijks nog méér
is dan een stippel, ginds
achter de laatste plooien
waarover een vlaag winds
zijn ijzel uit komt strooien Maar ook, vooral ook als
op 't voorplan daar die iepen
hoog in de luchten zwiepen
en stijf om elkaars hals
hun takkenarmen strenglen,
en zo daar, zwart en kaal,
zo schoon staan als twee englen,
beroofd van veer en taal Zo zulen wij eens, vrouw,
verlaten door het leven,
door 't kind niet meer omgeven,
verlaat zitten in rouw.
Maar samen op die sneeuw,
verkoold nog en bevroren,
steeds zijn, aan elkaars oren,
gelispel in der eeuw...

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

165

Zondagavond
Je zit voor 't vuur te slapen,
je voeten op een stoel.
De herder hoedt zijn schapen;
het manelicht blinkt koel.
Koel door 't gordijn der ramen;
stil in de blanke straat.
Zo zitten wij te zamen,
tot het twaalf uren slaat.
De kachel, onder asse,
verwarmt je slapend been;
ik zit, onder twee jassen,
en staar langs mijn pen heen.
De schemerlamp strooit omber
en licht op mijn papier;
zijn er dan dagen somber,
de nacht staat op een kier.
Straks zal ik je dit lezen,
en gaan we stil naar bed.
En morgen als voordezen,
is 't leven een gebed dat het dan zo mag wezen.
JOHAN DAISNE.
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Pro domo
Wordt ooit de heerschappij van schimmel vaardig
over dit lichaam, wil dan kalm en waardig
de sleet aanvaarden, die elk leven sloopt
en maakt dat alles lijk voorzien verloopt.
En zo ge uw leven anders had gehoopt,
wees niet bedroefd om al wat u onthouden,
maar dank voor 't deel, dat u werd voorbehouden.
Gij koesterde in uw jeugd een drom van dromen,
die vielen neer lijk blaren van de bomen,
gegeseld door den wind, die door uw leven voer.
Maar spijt het splijten van de stormen bleeft ge stoer
rechtop, sterk en onaangetast gelijk de boer,
die onder slagen buigt, maar niet wil breken,
want in elk vlees moet eens de wonde steken.
Hebt gij reeds alle dromen opgeborgen
bij angsten en bij pijn, bij leed en zorgen?
Is er niets meer dat om uw ijver vraagt,
dat nog uw bloed doorheen uw aadren jaagt,
dat u ontstelt, beroert of u belaagt?
Daar is nog heil, dat om uw heul blijft vragen:
dat van uw zoon, wiens zorgen gij zult dubbel dragen.
MAURITS DE DONCKER.
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Belijdenis aan moeder
Alreeds is mij zooveel ontzegd gebleven
dat mij misschien voor immer is ontgaan.
Gij weet het niet, want gij hebt niets gegeven,
dat niet geheel was en van waan ontdaan.
Vandaag is alles wat ik nog kan beiden
een snerpend leed, dat mijne handen scheidt
van uwe handen, waar de jaargetijden
geteekend staan in hun verganglijkheid.
Dat leed, ik kan het u niet openbaren,
gij moet alléén verblijd zijn om mijn wederkeer,
hoe dicht gij zijt, ik kan u slechts ontwaren
als in den schemer van het ver weleer.
Maar telkens ik bewust aan u zal denken,
zal voor mijn droom een einder opengaan
op een ver landschap, dat met zijn geschenken
mij heeft gelokt, al ben ik nooit gegaan:
het zachte wuiven van de tamarinden,
den rooden lotus in het licht van den levant,
't verdwijnen van een opgejaagde hinde,
het spoor van een gazelle door het heete zand.
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Misschien hoor ik alleen over de daken
wat wind en zie des avonds aan het raam
twee smalle handen, die mijn handen raken
alleen in droom, al ken ik goed hun naam.
Maar wat het weze, gij zult niet bevroeden,
dat ik u nader ben dan gij mij ziet
en dat mijn oude wonde weer gaat bloeden,
mijn oogen wijd en blind zijn van verdriet.
Want nooit zal wat ik nog kan beiden
zoo dicht zijn als op dien gewijden stond,
zoo dicht, dat ik mij niet meer kan bevrijden,
zoomin als van de woorden in mijn mond.
En toch zal nooit de tijd aan mij voltrekken
wat ieder jaar aan elken ooftboom wordt volbracht,
zoolang zich niet twee schuwe handen strekken
en om mijn schouders liggen, heel den nacht.
JAN VERCAMMEN.
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Laatste heiden
Toe die eerste los bui oor die blare val
was die vreugde daar, die kinders het mal
in die reën gespeel en diep in hul longe
die klam lug gesnuif of koel op hul tonge
die druppels laat breek; die oues teen bome
het stiller gekyk hoe dampe afstoom
van kors-droë klippe en talmend opstyg
langs die stamme, die blaarlose twyg;
die reën het gekom, die reën
na die roep van korhaan en deur nagte aaneen
die paddas en kriekies.
Maar later toe die druppels deur
die rooi hibiskuskelke en piesangblare skeur,
en uit die watervlies rysmiere twee-twee tou
teen stele gras en aan die hoogste stengels klou,
toe sterk fonteine orals uit die splete borrel,
erdwurms slymrig boontoe kruip, die eerste korrels
hael die wildevy en -dadel saai, die vlerkie breek
sodat die bruinpatrys dit spring-spring langs hom sleep,
bosbokke na mekaar toe draf en bulk en stom
gaan staan in halwe kringe en met rûe krom
teen wrind; die wolke krys en met geel kloue
bome uit die aarde ruk, was elke kind en vrou
en agter al die kalmte elke man bevrees
vir die ongekende toorn van die Watergees.
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En hy, die leier van die heidense ras,
wat die taaiste en ook die slimste was,
het onrustig gepeins: Is dit ons te wagte
na al die gevegte, die besittings en nagte
van fees en van vrou? Is dit nà die spot
tog die ‘uitverkore groepie’ se God
wat in slypende wind en verblindende mis
ons begeertes met weerlig en hael uitwis
en die waters waarna ons so hyg
bo die mes se kerf teen die stam laat styg?
Is dit nou die wraak van die aardse dinge
wat ons jaag met 'n haat na die hemeltinne?
Agter ons in takke van die bome vasgekeer
spring die wildekat en apies klaend heen en weer;
maar uit bosse voor die waters wat ons volg,
maanhaarleeu en kalf, duikerlam en wolf,
vinnig voor 'n Herder, één kudde teen die bult,
draf ons langs mekaar, wedersyds geduld;
wedersyds geduld, leeu en lam, deur die nood één
draf ons oor die klippe, draf ons deur die reën,
draf ons langs mekaar, Sy kudde aangehits
met wit swepe na die hoogste spits.
Maar nou groei die haat om die vinnigste
klim in Sy guns na die Rots, die enigste
kol wat vannag in genade sal bly;
en ek gryp my mes teen die steilte en sny
en steek my pad langs die hygende flanke oop
dat ek vryer kan trek aan die wortels en loop
oor die lys na die Rots; en my kierie die klink
teen kneukels en koppe wat een vir een sink
terug deur die reën en rol en ingly
slap in die waters wat wyer en kwaaier uitsprei
waar die voëls moeg en honger in klompe
neerstort in die donker of tjulp op drywende stompe.
U stroom groot en grys om die klip
en die wêreld bly slegs 'n enkele stip
in U roering en kolk - laat vannag het ek
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die laaste kriekie met my hand gedek en nou dat dit rooi oor die waters skyn
en 'n walvis spuit soos 'n kleinvis verdwyn
ken ek U eers: U is gloed,
U is groot, U is groot, 'n malende vloed.
Al was ek op aarde U sterkste mens
tot die end...
Maar die blink sens
van die golwe maai oor die rots
en alles bly stroming en grootse geklots
van diep branders buite U Ark van Genade...
en wat is die mens, en wat is sy dade
sonder U? Ek spartel in seë, o God, snik
in U branding, sink tot slik.
Toe breek uit nastuiwende wolke hoog
en diep in die waters 'n groot reënboog.
D.J. OPPERMAN.
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[Gedichten]
Coloristiek
Vergeeldheid mat verlept, ivoor vroegoud,
Moest gij het zonlicht zelfs ten voorbeeld wezen,
Een middag lang, van ook'ren schijn doorrouwd?
Geel is zoo zelden vroolijk... Onder 't vruchten lezen
Hebben wij, kleuren ramend, menig stout
Stukje van 't geel bedrog met sap bewezen!
Nochtans is geel slechts de ouderdom vertrouwd,
Geel naar zijn weerzin en geel naar den vleeze.
Ik kus het oud portret van haar die mij
De kleuren leerde uit een kinderboek:
Geel, rood, en blauw, en wit: de vlag des hemels!
Eer zal door 't naaldoog bult na bult des kemels
Dan hàar vergeeldheid ingaan op bezoek
Langs 't zonlicht bij die witte wolkenrij...
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In de catacomben
Ten aanzien van de teekens bij de graven
Spreken de knekels in hun lang geding:
‘Geen Visch, geen Kruis zal ter verbalseming
Van ons bederf ons aan de geest verslaven’
Gezweept tot heidens wisselvallig draven
Murm'len de geesten in hun kort geding:
‘Wij zijn kortstondig als een druppeling,
Vlucht'ger dan wij zal geen de spookurn laven.’
Dreunt daar de eeuw'ge stad de holten vol,
Tot eeuwigheid besommend stervens tol?
‘De Visch werd Heiland, en het Kruis werd goud!’
Bedaagd in achtb're sluimering der aarde
Weten de knekels, die 't geheim bewaarden:
‘Wij duren 't langst, wij worden nimmer oud.’
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Het kind
Harten verflard, reeds heeft de hartenbinder
Zijn eigen teerder weefsel opgezet
En van uw liefde 't looze eind gered,
Opdat de glans in 't raamwerk niet verminder'.
Nog blijft het klein, een aardig vlindernet,
Een kinderhemdje, klein zelf als een vlinder;
Maar eerlang wordt het tot een tijdsverslinder,
Die weeft en weeft, naar eigen levenswet.
Toch, hoe benard, uw draden blijven heel
In 't kind en loopen door zijn leven heen
Zooals de nerven door de jonge bladeren.
Alleen, gij kunt elkaar niet dicht meer naderen,
Want waar het kind zich tot volwass'ne speelt
Wast gij ten dood, en die neemt één voor één.
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Olympische ode
Valt mij de tijd te lang
Wijd ik mijn wapenzang
Kronion's naam zoolang
Hij zich nog schuilhoudt.
'k Drink van zijn nectar niet,
Weiger wat hij mij biedt,
Eer dat zijn blauw verschiet
Boven mijn zuil blauwt.
Goden, ik ben de man
Die gansch niet anders kan
Met al zijn feilen dan
U te lijf gaan.
Schenkt dan de discus vaart,
Regelt uw spel op aard
Naar hen die fel geschaard
Achter de schijf staan!
Machten, bestemt mijn uur,
Dat ik mijn krachten puur
Binnen uit 't offervuur
En uit mijn hooglied!
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Toovenaar, roof mij maar,
Zend mij uw adelaar,
Lok mij in doodsgevaar,
Dat u mijn oog ziet!
SIMON VESTDIJK.
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[Gedichten]
Scherzo
Ben ik nu wel veranderd?
Veranderde ooit wel de wind
sinds de Groote Alexander?
Hij is grillig en ik nog een kind.
Neen, neen, niet Alexander
was grillig; ik meen: de wind.
Hij is sindsdien niet veranderd,
en ik ben nog altijd een kind.
Of toch? Ik meen Alexander,
was hij grillig zooals de wind?
Of ben ik het die ben veranderd
en ben ik niet langer een kind?
Ikzelf, de wind, Alexander...
Ach, wat bleef ik toch altijd een kind.
Ik ben in niets nog veranderd
en grillig, zooals de wind...
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Droomgestalten
De morgenmist dreef langs het raam voorbij
en ik knikte alsof ik het wist
toen de ruit iets weerkaatste achter mij
waar mijn beeld door werd uitgewischt.
Ik wendde het hoofd in een huivering
en zocht vruchteloos naar een verband
van morgen en nacht en van schemering
en 't geheim van hun afgezant.
Toen keek ik weer naar het raam voor mij
en dacht mij te hebben vergist;
de morgenmist dreef heel traag voorbij
en de schaduw was uitgewischt.
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Eenzaamheid
De wolk trekt voorbij in de lucht,
de vogel trekt heen naar zijn nest
en de bloesem wordt eenmaal vrucht...
- Maar wat is er dat mij nog rest?
De vogel trekt heen naar zijn nest,
maar waar, waar kan ik nog heen
en wat is er dat mij nog rest?
- Hoelang ben ik nu al alleen?
En waar, waar moet ik toch heen?
Hij ging en liet herinnering,
dat was van hem, van hem alleen...
- En hij? Hij hield alleen mijn ring.
Wat, wat is er dat mij nu nog rest?
De wolk trekt voorbij in de lucht
en de vogel trekt heen naar zijn nest...
- Ach, 't is niet de dood dien ik ducht...
LIANE BRUYLANTS.
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Het kind en zijn ontwaken
Er was een tijd dat Andreas dacht, als hij slapen werd gelegd, dat dan ook alles te
rusten ging; niet alleen de vogels en al zijn vriendjes en het speelgoed, maar ook het
brood dodo, de stoelen dodo, de groote boeman dodo. En alles was voor zijn vreugde
geschapen: de kast, om zijn kemel, zijn trein en zijn bouwdoos te laten wonen; het
venster, om de zon en de wolken in de kamer te laten kijken; de ruit, om als het
noodweer was de warrelende bladeren tegen te laten vliegen, die bibberend
aandrongen om toch maar binnen gelaten te worden; en de tafel, om er onder te zitten.
Andreas gromde.
‘Wat zit ge daar weer onder te doen?’ zei Melie, en ze stak haar rood gelaat onder
de tafel.
‘Ik ben een hond.’
‘Een hond? Met uw dwaze kuren.’
‘En, ik denk zoo, een hond moet grommen als hij blij is.’
En later nog waren er de ijzeren bouten aan de opendraaiende luiken; die bebaarde
kabouters en de dames en zotten, zooals ze ook op de speelkaarten uitgebeeld staan,
en die bestonden slechts om omlaag of weer omhoog te worden gezwikt als ze stoeiend
van de school kwamen. En zelfs de ziekte was er voor zijn plezier en verwondering.
Het was een zomernamiddag; hij was ziek en mocht uit school blijven. Wat was er
gebeurd? Hij zat in den zetel, alleen in de voorkamer. Zon lag over de helft van de
verlaten straat. En
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onverwachts klonk de bel van de petroleumkar. Hij zag op de pendule, kwart voor
drie. En dan was het klokje van het klooster gaan luiden; dat waren twee klanken,
die speelden in de lucht en in de kamer en de straat, en die buitelden maar. En stilaan
had de zon zich teruggetrokken op den wit gekalkten muur, die nu blauw was. En
ten slotte was die bakkersjongen gekomen met zijn fietsbelletje van niemendal. Hij
had toen plots iets ongekends ontdekt, de straat en het huis van binnen de uren dat
de kinderen er niet zijn. Hij zat stil en genoot. En toen was moeder binnengekomen.
Is het de tijd, de herinnering, die aan dit huis en al deze dingen den glans en de
warmte heeft gegeven als van oud ivoor? Regen en zon, dagen en nachten zijn er
overheen gegaan en hebben het diep doen glanzen, en zacht om aanraken, in het
geheugen, is het geworden. Maar zijn het slechts de jaren en de toover van de jeugd?
Nu is de grond verkaveld en het oude huis gesloopt. Alleen in hem leeft het nog
voort, als in de kast de geur van het winterfruit, dat er regelmatig in werd bewaard;
de kast is leeg, maar jaren nadien nog blijft ze van den geur doordrongen.
Ja, ook het huis, het oude zoo dikwijls doorheen de tijden verbouwde convent was
er slechts voor zijn verrukking geweest. Hij lag te bed. Het jongentje kon nog niet
slapen. Het hoorde het huis leven. Korte, krakende, haast onwezenlijke geluiden. En
het kwam naar hem toe: de breede eikenhouten wenteltrap; en het raam dat ter
verlichting in den trapkoker was gebouwd en uitzicht gaf op de trap van den gebuur.
Soms zaten hij en zijn broertje er voor te wachten tot ze het oud mannetje met zijn
vrouwtje voorbij zagen klimmen. Die gingen even vroeg slapen als zij. Een schijn
over de duistere trap, schaduwren vlaagden over den muur, en daar verschenen ze,
in wit nachtkleed en slaapmuts of kap, onder het flakkerende kaarslicht, hij vooraan
met den blaker, zij achter hem. Dat gaf immer opnieuw een wonder gevoel, dat hen
stil maakte. De ziel, die na den dood ten hemel stijgt, dat moest zoo iets zijn als die
twee vreemde verschijningen met hun blaker, die zoo gansch anders waren dan tijdens
den dag. En na dat venster kwam de eerste verdieping; het was er schemerig over de
donkerroode plaveien en het rook er naar de pitch-pinemeubelen van de
slaapvertrekken. De groote
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kamer was door een halfsteenschen muur in twee verdeeld. Het was prettig 's nachts
slechts door zoo'n dunnen wand van zijn ouders gescheiden te zijn. Maar de tweede
verdieping, die was als een visioen uit den slaap. Al wat kamer en gang of overloop
was, liep er door mekaar, en wat ge verwachtte bood zich nooit aan. Ge deedt een
deur open, maar stondt voor een steeg trapje dat naar een vergeten kamertje leidde.
Het rijk van de verscholen trappen, van de ingebouwde kasten, de uithoeken en
berghokken waar het plots donker was en allerlei ritselingen zich lieten hooren, en
van de onbewoonde kamers. In de kamer, met in 't midden een steenen pilaar en
vensters, zoo diep dat ze eerder op nissen geleken, - wat was het goed geweest daarin
te zitten droomen - had moeder in haar kinderjaren nog geslapen. Maar daar had ze
het gestorven schoenmakertje met zijn blaasje zien verschijnen. Ja, hoe verschrikkelijk
ook, ze had het schoenmakertje parmantelijk rond de kamer zien springen, doch zoo
verkleind dat hij niet grooter was dan een pop en gansch verrimpeld, zijn hoofdeke
was net een aagtappel, en springen dat hij deed het blaasje achterna, ‘dat was
voorzeker zijn ziel’. Toen ze moeder was geworden mocht deze spookkamer dan
ook niet meer als slaapkamer gebruikt worden, en ze had er een voorraadkamer van
gemaakt. Het rook er naar geslotenheid, bergamotperen en lavendel. En op de
reusachtige zolders was het een reuk van stof en vergane dingen. Daar stond de
fameuze kast, waarin hij langen tijd niet durfde kijken. Maar de reiskoffer, dat was
wat anders, die was overtrokken met wit- en bruinharig koevel als een oude
soldatenransel. Hij zat er op te droomen en was gelukkig. Maar op die zolders ontstond
ook de zoete angst van zich plots alleen te zien als de schemering in de verre hoeken
en tusschen het hooge gebinte dichter werd, en ijlings holde hij het broertje en het
tweelingzusje achterna, die stiekem vertrokken waren.
Op een avond kwamen de ouders en de kinderen terug van een plechtigheid, en
moeder hing de kleederen van vader weg in de kast. Andreas stond bij haar.
‘Ik moet het boeketje lavendel vernieuwen’, zegde moeder, ‘daaraan zullen de
motten geen plezier beleven’.
‘De motten?’ vroeg Andreas. En dan zegde hij: ‘O, zoo’ en hij dacht na. Dat bracht
een verandering in zijn leven.
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De lavendel was er dus niet om de kleederen goed te doen ruiken. Van dien dag af
keek hij nader toe. Den volgenden avond zat hij zijn huiswerk te maken; hij schreef
uit zijn boekje: ‘Hebt gij het paard van den generaal gezien? Neen, maar mijn vader
heeft zijn bril verloren.’ Hij keek op. Zijn vader zat goed en wel met zijn bril de krant
te lezen. Heelemaal verdiept in de krant. Andreas haalde het woordje ‘verloren’ door
en schreef: ‘maar mijn vader heeft zijn bril niet verloren’ (als de meester het soms
nog niet moest weten, dacht Andreas). Hij rust uit. Er zijn de zaken. Hij is meester
over vele arbeiders; hoeveel weet ik niet. Hij houdt zich weinig bezig met mij en de
andere kinderen. Vijf kinderen is veel voor een vader, die reeds zooveel om zijn
ooren heeft, zegt hij soms. Moeder, die ken ik beter. Moeder zit rustig te breien onder
de lamp. Maar vooral met het jongere broertje en zusje houdt die zich bezig. Zij
slapen al van zes uur. En als die te bed zijn, zucht zij elke maal. Tot dan heb ik mijn
vrijen loop.’ Andreas keek rond en glimlachte, afwezig. Maar dat is niet mijn werk,
dacht hij dan. Hij trok een streep over de regels en schreef weer uit zijn boekje: ‘Hebt
gij het paard van den generaal gezien? Neen, maar mijn vader heeft zijn bril verloren’
en nog andere gelijkaardige schrandere zinnetjes meer.
Maar dat gevoel van beklemming, dat op den zolder in hem was geslopen, nam,
naarmate Andreas opgroeide, duidelijker vormen aan. 's Avonds, als zijn ouders nog
niet in hun kamer waren, kon het in de zijne zoo onwezenlijk stil zijn, ver van de
keuken en de woonkamer, die aan de voorzijde gelegen waren. Alleen hoorde hij
dan het water heimelijk murmelen rond en over de steenen in de vliet, die achter het
huis vloeide. Met een ruk keerde hij zich om naar den muur, met den rug naar de
leegte der kamer en sliep in. 's Zomers echter was er het toeten van den torenwachter.
Van negen uur af deed de wachter zijn ronde, en om het uur keerde hij terug. Nooit
durfde Andreas te kwart voor negen naar bed uit vrees wanneer het nare getoet komen
zou nog niet ingeslapen te zijn. Soms werd hij toch verrast. Hij hoorde blazen langs
den Noordkant. Dat was het begin. De hoorn klonk duidelijk: ‘alles rust in vrede’,
het gansche wijsje. Uitgerekt stierven de klanken weg. Dan klonk het
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langs den Oostkant, bijna onhoorbaar. Maar Andreas, als wilde hij zich moed
inspreken voor wat nu komen zou, lispelde met het wijsje de vreedzame woorden
mee. Stilaan echter voelde hij zijn hart samenkrimpen. Daar, in het open venster,
wist hij den donkeren toren staan, en gefascineerd als hij was kon hij zijn oogen er
niet van afwenden, hij kon ze ook niet sluiten, wijd open keken ze door de duisternis.
En hij kwam. Andreas zag het roode licht aan den hoek van de tweede ‘wandeling’
verschijnen. Hij naderde, de torenwachter. Nog enkele stappen. Maar het was er
reeds, de volle klank van den hoorn als werd er geblazen in den tuin. Hij rilde onder
het eendelijk schetteren; en meteen viel de betoovering weg. Hij kon nu de oogen
sluiten, maar opende ze nogmaals om aan den anderen kant van den toren het licht
te zien verdwijnen.
Doch er was een benauwdheid die hem immer trof, onverwacht. Als het bij nacht
ergens brandde in de stad, moest hij, die van op den toren waakte, het noodsein geven;
en dat was niet een droefgeestig wijsje en wat rood licht, maar dat was als een
reuzendier dat doodelijk gewond is en in de duisternis huilt. Een zwaar en schor
loeien rukte het jongetje uit zijn slaap. Dit herbegon om de drie minuten en
doorhuiverde hem telkens. Vol ontzetting lag hij te wachten; zijn aandacht stond in
zijn ooren gespannen. Nu... nu... nu... nog enkele seconden moest het wegblijven,
maar... verraderlijk stond het getoet weer in de kamer. Storm! Brand! Klompen
kletterden hol op de straatsteenen. Vensters werden opengetrokken. Angstige stemmen
riepen. Maar dat andere, dat andere ging weer komen. Hij stak den bal van zijn beide
handen in de ooren, doch het loeien bleef doordringen; het klonk nog luider; het zat
in hem. En dan wilde hij gewoon verdwijnen, hij wilde alles onder de dekens hebben,
onder de dekens die hem volledig zouden afsluiten, zijn handen en zijn hoofd die
daar zoo moederziel alleen blootgesteld lagen aan... maar hij durfde zich niet bewegen,
hij durfde het duister dat hem omringde niet verstoren, zelfs zijn mond durfde hij
niet openen om zijn moeder te roepen. Het was alsof gansch de nacht met alles wat
hij aan ramp en geheimzinnigheid insluit over zijn bed gebogen stond. Hij was
verlamd. Intusschentijd had moeder zijn vader, die
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brandweerman was, geholpen. De straatdeur bonsde toe. Nu gleed haar hand over
zijn hoofd. En Andreas ademde rustig en diep. Maar later zou hij die kalmeerende
hand niet voelen. Later? Een paar jaren reeds nadien.
Doch er was nog een ander voorval, een van die schimmen die in het gemoed van
den mensch en in zijn onderbewustzijn dwalen en plots uit het onbestemde rijzen
om een vasten vorm aan te nemen.
Zijn neefjes en nichtjes waren gekomen en ze speelden allen saam. Na een tijdje
waren ze op den zolder verzeild. Ze stonden er voor de oude kleerkast, die nu geopend
was; daar hingen de oud-modische kleeren en de maskeradepakken, die vader en
moeder vroeger voor het jaarlijksche vastenavondbal hadden gebruikt. Maar op de
bovenplank stonden ook op een rijtje die kartonnen reuzenkoppen te grijnzen, en er
naast lagen handen en voeten van even groot formaat, als afgehakt en grimmig. Die
hadden Andreas eertijds met vrees vervuld. ‘Dat zouden vreemde dieren kunnen zijn,
die zich gevoed hebben met het leven van de hand, of den voet, die er eens had
ingezeten en waarvan zij het uitzicht hadden verkregen. Een soort woekerdieren dus
‘had hij beanstigd tot zichzelf gezegd. Maar nu jubelden de kinderen. Dat was nu
eens een echte verrassing; ze waren opgewonden, ze zouden zich verkleeden.
Allen grepen naar de gewenschte vermomming. Elza had het markiezinkleed en
Dora het kostuum van den Tyroler jongen gekozen. Andreas wilde den bisschopshoed,
maar ook zijn neef Armand had er reeds de hand op gelegd. En toen kwam de bazige
Dora er tusschen; Andreas zou geen bisschop zijn. ‘Ik ben in jongen, en gij zijt toch
mijn tweelingbroer, dan moet gij in meisje zijn.’ Andreas was een beetje verrast door
die gekke opvatting van zijn zuster. ‘Gij zult mijn kleeren aantrekken’ voer zij voort.
‘Uw kleeren?’ had hij gevraagd. Maar al de kinderen lachten; en Dora dreigde als
hij het niet deed - en zij kenden de stijfhoofdige Dora - dat zij dan het spelletje zouden
laten varen. Armand benutte onmiddellijk de onverwachte hulp, hij vond het voorstel
van Dora vanzelfsprekend. ‘Als men een tweelingbroer en -zuster is mag de harmonie
nooit verstoord worden, want dan sterft er een van beide.’ Andreas
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begreep niet. ‘Vraag het maar aan uw vader.’ Hij stemde er in toe, want dat sterven...
Maar ook het ondergoed moest Andreas gebruiken ‘want hij moest nu eens een echt
meisje zijn.’ Hij deed het met tegenzin; dat alles had zoo de reuk van Dora. Maar hij
was reeds te groot om nog zoo iets kinderachtigs te zeggen, de anderen zouden hem
uitlachen. Hij zou dat ondergoed maar wegmoffelen; doch die heimelijke duiker van
een Armand beloerde hem en hij zag duidelijk wat die dan zou doen. Toen werd er
beneden aan de trap op de kinderen geroepen; en dan klonk de roep van op de
verdieping. De kinderen wilden zich verschuilen; maar Dora beval dat ze in stoet
naar de woonkamer zouden gaan. Vader en moeder als ooms en tantes vonden die
grap nu eens prettig. Er werd geroepen en gesprongen, en de kinderen bootsten de
grooten na. Maar Andreas had geen plezier. Hij voelde zich vreemd in het
meisjeskleed, en bespottelijk. De kinderen dansten in paren, doch Andreas wou niet
dansen, hij bleef alleen tusschen de twee vensters voor den penantspiegel staan. Toen
kwam die domme gans. Ze zou hem opvrijen of ‘want ik ben toch een jongen, zei
Dora, ik kom hàar opvrijen.’ De volwassenen lachten. Ze stond daar te coquetteeren,
zich te draaien en te kronkelen en ze vertelde allerlei flauwiteiten. Andreas merkte
aan haar dat ze elk harer gebaren in den langwerpigen smallen spiegel volgde. Ze
speelde comedie voor zichzelf. Allen schaterden het uit. Andreas stikte haast. Maar
zijn zuster, aangespoord door het bewonderend lachen, legde haar armen om zijn
hals, en alvorens Andreas zich had kunnen losrukken, had ze hem op den mond
gekust. Haar lippen waren vochtig, maar voor Andreas was het alsof er een vuur
uitvloeide dat zich mengde met zijn bloed, en een rilling schoot over zijn rug tot in
zijn haar. In zijn verwarring mompelde hij: ‘Dora, ge weet dat ik u gaarne zie, maar
ik wil niet meer dat...’
Dora lachte luidkeels en reeds sloeg ze weer haar armen om zijn hals, en ditmaal
drukte ze haar mond zoo heftig aan den zijnen, dat hij haar lippen op zijn tandvleesch
voelde. Dit gevoel maakte hem uitzinnig en hij beet. Dora schrok en week achteruit.
En hij zag met ontzetting een druppeltje bloed aan haar onderlip blinken en haar
oogen, die zich half sloten, en haar blik, die vol nieuwsgierigheid en
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onderzoek op hem stond gericht. Toen vertrokken haar beide mondhoeken even tot
een schijn van een glimlach; ze kwam naar hem toe en streelde hem over het haar.
Hij kon alleen blozen en de oogen sluiten, hij voelde zich zoo gedwee. Maar hij
hoorde de stem van zijn moeder, die riep hem tot de werkelijkheid terug: ‘hoe bleu
die jongen nog is.’ Dan had Dora hem onder den arm gegrepen en gekeerd naar het
gezelschap had ze verrukt maar met klem gezegd: ‘Dat is mijn man.’ En in een
bliksem voelde hij dat ze duidelijk wist wat ze zei en wat de anderen niet konden
vermoeden. Nooit zou hij dit voorval vergeten.
Een vreemde onrust was in Andreas gekomen, die soms zonderlinge opwinding
kon worden. Die dreef hem tot afzondering. Achter het huis lag een uitgestrekte tuin,
niet zoo diep, maar zeer breed; die liep een heel eind achter de huisjes van de
volksbuurt. Naast hun huis was de Elleboogstraat, en inderdaad, dit straatje was als
een geplooide arm. Ge gingt den bloementuin door - die alleen de belangstelling van
vader, moeder en de kinderen genoot - over het bouwvallig gebogen brugje, en daar
was de echte tuin. Oude, knoestige boomen, wegeltjes en graspleinen verwaarloosd
en door mekaar gegroeid, de ruigte van de ineengestrengelde struiken, het
hooggegroeide rhododendronmassief, ge hadt den indruk in een park te zijn van een
lang verlaten kasteel. Hij was afgesloten door een muur; ‘de groote egel’ was vader
gewoon hem te noemen - hij doelde op de stukken glas en de gebroken flesschen die
er dreigend op stonden - want wat achter dien muur woonde betrouwde hij niet. Daar
kwam de jongen bij voorkeur dwalen. De flauwe geur van den klimop, die de boomen
omstrengelde, maakte hem rustig; en de bemoeizieke blikken van Melie, de meid,
konden hem hier niet ontwaren. Hij voelde er zich alleen en vrij. Als de schemer in
den zomer kwam, hoorde hij het kwaken van de kikvorschen in de putten. Het hield
soms op; en na een minuut begon er weer een en vielen de anderen in. Dat was de
rust van den zomeravond. De stemmen der spelende kinderen - vanwaar kwamen
die wel? dat moest van ver zijn - vielen plots stil. En dan kwam de stem van moeder
die ‘Andre-aas’ riep.
Eens dat hij zoo aan 't dwalen was, hoorde hij plots, als
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een glas dat onverhoeds aan scherven valt, een heftigen twist. Hij schrok. Vloeken
en schunnige woorden die als vermaledijdingen klonken. Het was een grove
mannenstem. Daarop antwoordde een vrouw, een kwade snijdende stem die allerlei
vuiligheden riep. En de grofste beleedigingen stormden op tegen mekaar. En dan
was er een rinkelen en breken, net of alles stortte ineen, en daar boven uit een kreet:
‘hij vermoordt me’. Het reet als een mes in zijn gemoed. Een gehuil en het jammeren
van kinderen. Vensters werden opengerukt, deuren bonsden toe, stemmen van mannen
en vrouwen, en geloop in het straatje. Hij hoorde bonken en stooten, en huilen en
roepen, en ruiten die aan stukken vielen. En dan werd het stil. En een kind schreeuwde:
‘Moeder, moeder’. En dan werd het ijselijk stil. Andreas beefde op zijn beenen van
walg en vrees. Hij vroeg zich af wat van deze gebeurtenis de oorzaak kon zijn, en
een angstig vermoeden kwam in hem op. Zoo waren er dus vaders en moeders. En
over de walg en de vrees stroomde een gevoel van dankbaarheid voor de zijne en
van geluk. Maar toch was er in den knaap iets gebroken. De groote egel, wat daar
achter woont deugt niet, had zijn vader gezegd. Toch had hij het niet volledig... Dat
waren toch ook menschen. Nu zou hij ze toch mijden. Maar dan herinnerde hij zich
de bevende stem van het kind.
Van dien dag af was de volksbuurt achter den tuinmuur voor hem een oord van
zonde en ontzetting geworden. Toch keerde hij enkele dagen nadien reeds terug naar
den tuin. Hij vreesde wel nogmaals zoo iets gruwelijks te beleven, doch er was iets
dat hem aantrok. Zocht hij misschien de verschrikking, of was het de oude gewoonte?
Gelukkig gebeurde er niets ergs meer.
Alvorens te bed te gaan kwam hij nu soms even aan het venster om binnen in de
krothuisjes van de volksbuurt te kijken. Een vrouw zat er aan tafel te naaien of kousen
te stoppen; een man begoot de geraniums die op den vensterdorpel stonden, of gaf
eten aan het sijsje dat buiten aan den muur in een kevie zat. Of een jonge vrouw
sloeg, na volbrachte dagtaak, nog een wasch. Waren die zooals die anderen?
Eens, hij lag reeds te bed, hoorde hij van daaruit een volle
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halfzware vrouwenstem zingen. Hij gleed van onder de deken, voelde de koude
steenen onder zijn bloote voeten, en sloop naar het venster. De tuin was gansch
duister, en ook de huisjes. Maar een venster van een verlichte kamer stond open. Een
kloeke vrouw, in onderkleed, zat het haar te kammen. De spiegel weerkaatste het
breede vlak van de half ontbloote borst. En ook zag hij, neen, hij voelde ze, de beide
oogen van de jonge vrouw, die lachten. Met breed gebaar kamde ze haar lange haar
achteruit. Dat was koperrood. En telkenmaal glansde het als een stroom bewegend
vuur onder het licht. En telkenmaal zag hij den glimp van den ivoren mooi gevormden
arm. Nu ging ze het schikken. Ze bracht het met beide handen samen in den nek, en
draaide het tot een zwaren wrong. Zijn blik zat als vastgeschroefd aan dit beeld; en
hij vergat alles rondom zich. Er kwam een man door het straatje. Zijn stap klonk op
tegen de gevels. Maar Andreas hoorde het niet. Tot plots de stem van zijn moeder
klonk, als 't ware vóór zijn deur: ‘Joseph, breng...’. Maar hij verstond de andere
woorden niet. Hij schrok uit zijn verrukking, en vlug en onhoorbaar liep hij naar zijn
bed terug.
Was het dien nacht toen hij de vrouw... Nee, het was een heelen tijd nadien. Hij
moest reeds verscheidene uren te bed liggen, toen een brommen klonk in de kamer.
Dit was als een klaaglied dat hem stilaan uit den slaap riep. Andreas luisterde scherp
toe en zijn ooren zochten naar de herkomst van het geluid, toen een harde koude
stem (was dat die van zijn vader?) door den wand drong; zij werd kort en bijtend en
ging plots de hoogte in. Andreas was geschrokken. En dan was er een, smeekend en
vernederd en half weenend als een kinderstem, die klaagt. Het zweet brak hem op
het voorhoofd uit. Terwijl de stem nog kloeg was er een kort geluid van... hij wist
niet van wat, en enkele heftige snikken van zijn moeder. Dat was iets geweldigs; als
een vlaag die onverhoeds op de boomen valt en de kruinen schudt en alle vogels
vliegen weg in een wolk, zoo was het ook met zijn hart dat plots aangegrepen was,
en zijn bloed vloeide weg; het was een verstikken en bezwijmen haast tegelijkertijd.
De stem jammerde en snikte nog voort, maar de jongen hoorde ze niet, zoo verward
als hij was. Zijn lichaam riep al zijn krachten
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op, en van overal kwamen ze toegesneld om een opperste inspanning te doen. Hij
beefde, tot hij plots met een snik aan 't weenen ging, doch instinctmatig stak hij zijn
beide vuisten tegen zijn mond; zij mochten het snikken niet hooren. (Het is vreemd,
hoe zonder juist te weten wat er gebeurde, het kind het in zichzelve wist.) Hij weende
lang, en dan geraakte hij uitgeput en moe. Zijn beenen, ze waren buiten alle
verhouding gegroeid, begonnen te draaien. Sneller en sneller, in een kring. Hij had
het gevoel dat zijn lichaam verdeeld was in honderden stukken. En daar overheen
draaiden die beenen, opgezwollen en blauw, reuzengroot elkander achterna in een
duivelschen kring. En ook zijn handen waren daar los van het andere aan 't draaien.
Dat gevoel van beklemmen en wegvloeien terzelfder tijd steeg en werd feller. Doch
hij moest zich inspannen, kost wat kost die ledematen terug in zijn macht krijgen.
Maar dan voelde hij pijn. Hij liep het beeld van zijn wil na; doch hij kon het zich
niet meer herinneren. En daaronder klaagde iets. ‘Hij zal ze niet kunnen vatten, nooit
meer zal hij ze nog kunnen vatten.’
Hij ijlde. Toen hij de oogen opende, zat zijn moeder aan zijn bed en naast haar
stond de dokter. Dien hoorde hij wat later zeggen: ‘Overspanning van de zenuwen.
Zeer gevoelig kind.’ Hij viel terug in slaap. Doch toen hij wakker werd en de oogen
opende zag hij zijn moeder, die hem te bekijken zat met een blik waarin, naar hij
dacht, een vreeselijk vraagteeken stond. Hare lippen bewogen, maar opdat zij niet
zou spreken, uit angst, sloot hij weer de oogen. Hij voelde haar echter warm en
onrustig aan zijn zij. En dan was er een behoedzaam streelen over zijn haar, en een
kus zooals hij er nooit een had ontvangen, en hij hoorde haar binnensmonds prevelen.
Verscheidene dagen was hij ziek te bed gebleven.
De jongen had immer het gevoel gehad dat zijn vader leefde in een wereld helemaal
afgescheiden, een wereld die hij niet kon bereiken zoo verheven zag hij die. Maar
nu?...
Er was een geheim dat de grooten voor de kinderen verborgen hielden, en dat ze
misschien slechts vertoonden aan de andere volwassenen. Maar soms werd het zoo
zwaar om dragen, dat het den mond openduwde om te ontsnappen in
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enkele geprevelde woorden. Doch die woorden begreep hij niet; daarom bleef hij er
zoo lang over peinzen.
Achter de dingen, die hem omringden, moest er iets leven, iets onverklaarbaars
voor hem. Zijn vader was erg prikkelbaar geworden. Wat hij gisteren mocht doen,
daarvoor werd hij vandaag gestraft. De kinderen mochten geen nukken hebben, maar
de grooten wel. De kinderen mochten niet boeren, niet schrokkig eten, niet vloeken,
maar de grooten deden dat wel. Wat mocht er en wat mocht er niet? Het leven werd
moeilijk...
Andreas was toen dertien jaar.
ALBERT VAN HOOGENBEMT.
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Drie fragmenten uit ‘Grondslag van verstandhouding’
Proeve van vertoog ter begripsvorming eener kenleer van het zijn,
de ziel en het absolute
I
De ziel is natuur en geest, maar meer dan de som van beide. Wij kunnen ons nooit
geheel aan haar onttrekken, doch evenmin ons ooit geheel tot haar verheffen. Zij
weet zonder kennen, zij bereikt zonder willen. Zij schept; in vrijheid en verborgenheid
schept zij de gedetermineerde lotsbepaaldheid van de persoonlijkheid. Zij omvat
bewustzijn en onbewuste; in haar eenvoud worden bijgevolg de twee strijdende
eenzijdigheden van rede en gemoed tot vrede verlost. Zij is elk oogenblik nieuw, en
steeds dezelfde: gebonden in de tijdsbedeeling, eeuwig in het absolute. Zij
slaapwandelt zonder mis te tasten, want, blind voor de werkelijkheid, is zijzelf de
wezenlijke werkelijkheid van het tijdruimtelijke schijn-ik. Ontkomen aan de polariteit
van het ik en het andere, is zij een teeken van de mogelijkheid hunner vereeniging.
De mogelijkheid: want de ziel is in haar gansch-heid nooit door ons te ervaren; zij
openbaart zich slechts als vermoeden, als richting, en niet in volle bereiktheid.
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De ziel is sterfelijk als deel van de persoonlijkheid; onsterfelijk voor zooveel zij, in
het collectief algemeene geworteld, het bovenpersoonlijk absolute uitdrukt, het
schoone en goddelijke. De ziel kent zonder ervaring, dat wil zeggen haar kennen is
de haar eigene vorm van ervaring. Wat aldus ervaring is in de ziel, is voor de
persoonlijkheid openbaring. De ziel, voor het ik onbereikbaar, is zonder het ik
ondenkbaar. Zij is er de levensstroom van, maar kan alleen stroomen zoolang haar
bedding, het ik, in stand blijft. Is deze vergaan, dan verstuiven hare wateren in de
oneindigheid, vervluchtigd.
In dezen zin der ik-gebondenheid zal dus de ziel oud en ziek worden en zelfs
sterven. Naar beneden onzichtbaar fundament van rede en gemoed, naar boven
uitreikend boven de persoonlijkheid, is zij van het ik niet de onsterfelijkheid, maar
de notie der onsterfelijkheid. Zij is het onweegbare vermogen, met het orgaan der
individualiteit het bestaan van een zijn waar te nemen dat, aan dit individueele
onwaarneembaar ontstegen, de eigen onmededeelbaarheid als eenige tastbare
mededeeling van haar existentie doet beseffen. Een andere borg is daar niet voor.
Onder dezen gezichtshoek is haar plaats ten opzichte van de persoonlijkheid
vergelijkbaar met die van het evenzoo axiomatisch aanvaarde, en als zoodanig even
onwaarneembare en tevens onbewijsbare leven zelf. Ook het begrip leven is, immers,
niets dan een hypothese. Maar welk een eigenaardige! Zonder ziel geen
persoonlijkheid, zonder persoonlijkheid geen ziel. Zonder ziel geen leven, zonder
leven geen ziel. Zonder leven geen persoonlijkheid. En toch: ook zonder
persoonlijkheid is er leven. Hoe zou het dan voor de persoonlijkheid kenbaar zijn?
Laten we echter nagaan of leven inderdaad zijn kan zonder ik. dat het ervaart.
Het leven is niet te onderscheiden zonder, als voorwaarde en aanvulling, zijn
tegenstelling dood; en omgekeerd. Maar met de stelling mist de tegenstelling
draagkracht. Wij nemen aan dat er een leven en een dood is, maar met dezelfde
aperceptie waarmede wij dit doen, leeren wij tevens beider volstrekte onkenbaarheid
kennen.
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In de fenomenale wereld rangschikken wij verschillende verschijningsvormen onder
de manifestaties van dood of leven, doch wij beseffen daarbij terdege dat hiermede
omtrent het wezen van deze onderscheiding niets is opgehelderd. Slechts hun
tegenover elkaar gesteld zijn, hun tweeheid ervaren wij, en de onmogelijkheid en
ondenkbaarheid van een van beide zonder het tweede. Vereenigen wij echter de twee
begrippen leven en dood - al en niets - door ze op te heffen, uit zichzelf los te maken
en samen te vatten in het eene absolute, dan doen wij een stap welke door rede noch
gemoed volkomen of bevredigend gevolgd kan worden, en welke door de
persoonlijkheid niet wordt begrepen of gevoeld. Het is wellicht alleen de ziel, die,
zelve gesitueerd in haar onbeschrijfelijke vereenzelviging van transcendentie en
immanentie, de begripsoplossing en -samenvloeiing rechtvaardigt van de twee
tegenstrijdige en wezenloos schijnende werkelijkheden dood en leven tot het eenig
wezenlijk werkelijke.
Raadselachtig doet zich het leven voor met betrekking tot het ik, ook afgezien van
de vraag naar dit synthetische zielsvermogen. De naïeve, realistische waarneming
leert ons, dat er zonder leven geen ik, maar zonder ik evengoed leven bestaat. (Van
de celvorming in een plasma of in een plantaardig weefsel bijvoorbeeld kan men
toch bezwaarlijk anders dan in overdrachtelijken zin zeggen dat zij persoonlijkheid
heeft.) Zulks ware evenwel in strijd met de verworvenheden van de idealistische
beschouwingswijze; wij achten het daarom onhoudbaar. Deze critiek van het
kentheoretisch idealisme strookt bovendien merkwaardig met een aanwijzing uit
juist die zelfde psychologische ervaringswereld welker standpunt zij weerlegt. Wij
doelen op het dikwijls geconstateerde feit, dat veelal de bezinning van het ik op het
vraagstuk van het leven er toe leidt, dat in het ik het intuïtieve vermoeden rijst: met
mijn eigen dood eindigt ook het leven op zichzelf, algemeen.
Hoe moet men dit feit onder het oog zien?
De angst voor den dood, de wil tot leven, - deze twee kanten van het sterkste en
diepst verankerde wilscomplex van het ik -, getuigen standvastiglijk ervan, dat voor
deszelfs

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

195
geestesbewuslzijn de vernietiging respectievelijk het bestaan van de persoonlijkheid
onverbrekelijk zijn verbonden aan, en afhankelijk van, die van het leven. Zij verklaren
daardoor, waarom het ik zoo sterk hangt aan zijn levensvoortbestaan, vooral wanneer
men in aanmerking neemt, dat ook zijn zelfvernietigingsdrang en doodsverlangen
oorspronkelijk niets dan een, door bepaalde psychologische oorzaken omgekeerde,
eendere zucht tot levensbehoud zijn, en dat ook de voortplanting, levens- en doodsdrift
duidelijk in zich vereenigend, tot dit heel de natuur centraal beheerschende instinct
is te herleiden. De eenige grond voor deze felle, onbedwingbare zucht tot het leven
kan zijn, dat zij berust op de aan het slot van de vorige paragraaf bedoelde identificatie
van ik en leven. Voor het spontane gevoel is alleen in levensbehoud zelfbehoud. Als
voorstellingsinhoud nu dient aan deze identificatie - gelijk wij in soortgelijke gevallen
reeds meermalen hierboven hebben betoogd - werkelijkheidsgehalte te worden
toegerekend. Zoodoende ware dus de conclusie gewettigd: zonder ik geen leven, of,
duidelijker geformuleerd, zonder mij geen leven.
Tegen het aanvaarden van deze gevolgtrekking verzet zich evenwel een daarmede
ten zeerste in strijd komend verschijnsel, namelijk de liefde, anders gezegd de neiging
om tot volstrekte eenheid samen te vloeien met het niet-ik. Onuitroeibaar gelijk de
levenswil is de, oogenschijnlijk daaraan tegenovergestelde, wil van het ik tot het
andere. Dit verklaart en bevestigt de essentieele gelijkheid van de levensdrift en de
doodsdrift; het verklaart tevens den even fellen en onuitroeibaren drang van den
individu tot het collectieve, de gemeenschap, hetzij het ik zich agressief wil bevestigen
door als heerscher aan die gemeenschap eigenmachtig zijn eigen stempel op te zetten,
hetzij het zich asketisch wil bestendigen door zich geheel in die gemeenschap te
verliezen en er spoorloos in op te gaan. In beide gevallen hoopt het ik door deze
streving zich onscheidbaar te vereenigen met de collectiviteit van de andere ikheden.
Indien derhalve het aldus door den wil gedreven ik den figuurlijken of letterlijken
ik-dood sterft, dan leeft, in de bovenomschreven gezindheid en intentie, door dien
dood het algemeene, het aan allen en alles gemeene, dat is het leven. Zoodoende
ware dus, ondanks die van de
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vorige alinea, de omgekeerde conclusie gewettigd: met het ik geen leven, het leven
wordt slechts uit den dood van het ik.
De volledigheid der tweeledigheid is eerst het drievoud, dat niets dan een herboren
en gelouterd eenvoud is. Zoo zijn de twee hierboven weergegeven, elkander
weersprekende conclusies elk in haar betrekkelijkheid toelaatbaar, terwijl eerst een
samenvattend gezichtspunt, dat beide in zich bevat, de ware werkelijkheid of
werkelijke waarheid raakt.
Wel is waar komen deze waarheid en werkelijkheid niet dan in de korte, wankelbare
poozen van het tijdelijke tot, ambivalent, bestaan. De liefde, de neiging tot het
collectieve en tot de gemeenschap, waarover wij in de laatste alinea der vorige
paragraaf eenige opmerkingen maakten, brengt het metaphysische in aanraking met
het gewoon alledaagsche, doordien zij het probleem van (ik-)leven en (ik-)dood in
aanraking brengt met het sociale vraagstuk van des burgers habitus tegenover
samenleving, maatschappij en, in het politieke, staat. In nauwere beteekenis, als
eigenlijke sexualiteit, toont ook zij weder de gelijkheid aan van levenslust en
zelfvernietiging (doodsverlangen), en wel in de wet, dat het individu moge teniet
gaan opdat de genus moge (voort)leven. Bij het geslachtelijke zien wij een ontkomen
aan den, ieder ingeschapen en steeds in het onbewuste sluimerenden, doodsangst, in
dit besef: ik behoef niet te vreezen dat in mij, met mijn ik, het leven sterft, want met
en door mijn (overdrachtelijk en tijdelijk, of reëel en definitief) sterven leeft het
nageslacht, het collectieve, de gemeenschap. Aan den eenen kant beseft dus het ik,
dat met en door het sterven van het, in het niet-ik opgegane, ik, het leven voortbestaat.
Anderzijds beseft het ik, gelijk in de eerste alinea der vorige paragraaf is aangetoond,
dat met het sterven van het ik, het leven sterft, daar intramentaal, en daarom werkelijk,
ik en leven identiek zijn. Beurtelings op het ikbewustzijn en den gemeenschapszin
den nadruk leggend wordt, voor onze menschelijke betrekkelijkheid, de tijdelijkheid,
de vergankelijkheid van het, deze twee tegengesteldheden opheffende en
vereenigende, verlossende derde besef verzinnebeeld en vertegenwoordigd door het
physiologische verschijnsel, dat de ejaculatio in cohabitatione geen continu maar
een intermitteerend proces is.
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Duurzaamheid is er voor het hier en nu slechts in aanleg, als richting naar het schoone
en goddelijke, dat wij het absolute heeten. Het absolute is de vervulling van het
onvervulde dat wij zijn, en zoodoende analoog aan ons.
De ziel is het worden van het zijn, het zijn is het worden van het absolute. Maar het
zijn sluit het worden uit, het absolute sluit het worden en het zijn uit. Men moet dan
ook bij dit worden niet aan een beweging in tijd en ruimte denken, welke oorzakelijk
voorafgaat aan het absolute; evenmin, omgekeerd, aan een emanatie uit dit laatste
van tijd, ruimte en oorzakelijkheid. Het in deze drie categorieën bevangen denken
van den redelijken logos is nu eenmaal ontoereikend om de ware toedracht der
werkelijkheid in zijn taalbeelden te ervaren en te vertolken.
Het zijn zou het absolute zijn, indien het niet in zich verdeeld ware en daardoor
tevens het niet-zijn inhield. Hier doet zich echter een argument voor, dat de geldigheid
van deze reden aanvecht. Het niet-zijn immers vooronderstelt ook zijn tegendeel:
het houdt tevens het zijn in, met andere woorden ook het niet-zijn is een soort van
zijn. Dat ons voorstellingsvermogen weigert, het negatieve van het niet-zijn anders
dan als een betrekkelijkheid van het positieve zijn te concipieeren is een grondslag
van denkwet, welke ons verhindert de absolute betrekkelijkheid van het niet-zijn los
te maken van het betrekkelijk absolute des zijns.
Zoo is onze conceptie van het absolute gevangen en opgesloten in een begrensd
bewustzijn, dat op zijn hoogst in de rede den corrigeerenden maatstaf van zijn denken
bezit, maar dat wij onbruikbaar weten bij de poging, zich te ontworstelen aan deze
fundamenteele dwaling: het onderscheidend splitsen der begrippelijk niet in
tegenstellingen te denken absoluutheid. Slechts een toestand welke het willend
bewuste met het kennend onbewuste tot één vereenigd ware, zou die onderscheiding
vermogen na te laten. Een in zijn volheid dus onervaarbare, hypothetische, intuïtief
veronderstelde, bij uitstek tot de kenleer der zielige mystiek behoorende toestand.
Alleen de woordlooze nadering van ziel tot zijn doet een afglimp geboren worden
van de schoonheid, de godheid, het absolute, welks geheelheid dan niet wordt
begrepen doch

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

198
slechts geloofd. Dit geloof houdt stand als waarheid, zoolang het denken tijdelijk
zichzelf ten einde gedacht en opgeheven heeft. Het dwaalt, zoodra de rede weder
den kringloop van haar oneindige ontwikkeling voortzet. Het berust mitsdien op een
intermittentie en haar vastheid is juist gelegen in haar wisselvalligheid zelve. Het is
een richting: geen bezit, maar een altijd weer herbeginnen van het krijgen.

II
De ziel is, naar wij gezien hebben, het weinig toegankelijke gebied der
persoonlijkheid, dat het ik in aanmerking brengt met het goddelijk absolute. Zij is
de mythe eener bovenikkelijkheid, welke niettemin in het ik zetelt; zij is een zijn
toestand van het ik, welke zonder dit ik niet is, hoewel het ik zonder hem kan zijn.
Het ziellooze of onbezielde ik inmiddels is slechts een intermittentie van het zielige.
Omdat de ziel alle zijnsvormen van het ik in zich besluit, kan alleen het absolute
zijn, zoowel ikkelijk als ont-ikt gedacht, haar ware substraat wezen. Het ik is haar
object, zij is het subject van het ik, maar deze relatie is relatief en omkeerbaar. Subject
en object in éénen, is haar al-eenige absoluutheid de onbetwijfelbare ikvorm van het
in zich ik-looze; is zij zijnsgrond van ik en niet-ik en wat beide scheidt en vereenigt.
Door worden en zijn te doen samenvallen heft zij haar eigen functie op, in een
bereiken dat door het ik slechts gedeeltelijk wordt ervaren. In haar wordt eindelijk
de, dualistisch idealistische, kenleer van de werkelijkheid tot een, in zijn immanentie
transcendentaal, realisme als wezenlijke godskennis bevrijd.
Bovenpersoonlijk, schept zij in vrijheid de gebondenheid; persoonlijk, in
gebondenheid de vrijheid. Zij is, wat het zijn doet; zij doet wat het zijn is. Zij alleen
stelt het ik in staat tot het vormen van een conceptie, waarin het zich een
buiten-redelijke rekenschap geeft van zichzelf en zoo aan zijn ipsisme, zijn zelfheid
ontkomt.
De ziel is aldus niet alleen de toegang tot den zin van het leven, maar die zin zelf.
Des levens zinloosheid wordt alleen in haar zinvol opgeheven. De ziel is de eenige
richting van waaruit het ik tot kennen, en hiermede tot worden, van een
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zijn in staat is gesteld, dat, geweten en begrepen als de eenige, ongescheiden oergrond
zoowel van haar als van zichzelf, en van beide in éénen, een van alle eigenschap
losgemaakt, een absoluut zijn moet worden geacht.
Dit absolute is in de zielkundige ervaringswereld het schoone; in de mystieke
ervaringswereld het goddelijke. Het is alles en is dus ook het niets; het is alles en is
alleen zichzelf, en kan niets anders zijn daar erbuiten niets is.
En dat ben ik.
Het is intusschen moeilijk de waarheid aan te nemen, dat alleen het eigen ik aldus,
in de laatste instantie, bestaat, dat buiten mijn eigen bewustzijnsinhoud geen andere
bestaan, en dat bijvoorbeeld bij een schaakspel de onvoorziene zetten van mijn
tegenstander uitsluitend uit, en in, mijn eigen bewustzijn ontstaan. Neemt men
daarentegen aan, dat er alleen een enkel, losgemaakt albewustzijn bestaat, hetwelk
in verschillende individueele bewustzijnsinhouden (waaronder den mijnen) - aan
welke een collectief onbewuste gemeen is - als het ware contact maakt en daarin tot
in elk ik weder andere, subjectieve, onverwisselbare, eenige, aan dat ik gebonden
voorstellingen wordt, dan behoeft deze opvatting, aantrekkelijk als bevrijding uit het
overigens onloochenbaar juiste solipsisme, nog geen tegenspraak tot de eerstgenoemde
te vormen. Mijn bewustzijnsinhoud is de eenige, in zeker opzicht: voor zoover er
andere zijn, bestaan die slechts als mijn voorstelling, maar met een mij-vreemde
individueele subjectiviteit, welke eerst in mijn bewustzijn objectief reëel wordt. Deze
realiseering is afhankelijk van mijn wil, en wel, om even op een naïeve, feitelijk
onwezenlijke onderscheiding af te gaan, grootendeels van mijn lichamelijken en
onbewusten wil.
Er bestaan dus andere bewustzijnsinhouden dan de mijne, en zij zijn evenals de
mijne subjectief en relatief ten opzichte van het absolute. Maar daar mijn eigen
situatie ten aanzien van het absolute bovendien reëel en immanent-transcendent,
kortom centraal is, zijn deze veronderstelde individualiteiten tegenover en voor mijn
ik betrekkelijk in de tweede macht, en onbestaanbaar tenzij mijn onbewust willen
ze schept door ze als verwerkelijkte werkelijkheidsvoorstelling tot objectieve
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geldigheid te brengen doordien het ze in mijn subjectief bewustzijn toelaat.
Eenvoudiger gezegd: er bestaan andere bewustzijnen, doch alleen als mijn schepping.
Ook fenomenale ervaringen die niet aan veronderstelde andere dan de eigen
bewustzijnsinhouden worden of moeten worden toegeschreven, zijn soms moeilijk
als louter solipsistische verschijning te begrijpen. Wanneer ik door een trein word
overreden, geschiedt dit dan blootelijk zonder buiten mijn bewustzijn gelegen
oorzaak? Het antwoord kan bevestigend luiden, zoo men er maar weder rekening
mede wil houden, dat voor mij, en daarmede voor zich, dit ongeluk uitsluitend
geschiedt doordat ik het, in mijn ik, verwerkelijk.
Wij hebben in dit betoog bij herhaling het schoone aan het absolute gelijkgesteld.
Deze gelijkstelling was slechts een gelijkenis, een vergelijking. Daarom hebben wij
deze en andere gelijkgestelde begrippen nergens in nadere bepaling tegen elkander
afgegrensd. De beteekenisleer is onwetenschappelijk, want zij beperkt de vrij
scheppende ontwikkeling van het subjectieve taalbeeld en daarmede van het denken.
Taal is symbool van de grens tusschen subject en object; ten onrechte en tevergeefs
poogt de significa daarin het objectieve element overwegend te maken. De samenhang
van een denkbeweging bepaalt telkens opnieuw de juiste waarde van het woord.
Daarom hadden wij het recht, aan het woord een steeds beweeglijke waarde toe te
kennen; daarom ook hebben wij het versmaad, met vaste, onveranderlijke en elkaar
niet weersprekende definities te werken: deze schijngeleerdheid verstart het levende
denken. Van elk ontplooiingsmoment uit de rede is elk woord telkens weer eenigszins
anders in zijn dieperen zin.
Schoonheid is schijn en wezen; zij is het derde dat beide vereenigt. Zij is de schijn
van het wezen, het schijnende en uitschijnende wezen, het zintuiglijke schijnen van
het aan haar analoge wezen. ‘Samenhang’, ‘maat’, ‘verhouding’, ‘evenwicht’,
‘harmonie’, - het zijn slechts begripsbenaderingen om de absoluutheid (in aanleg en
richting) weer te geven waarin de schoonheid het subjectief betrekkelijke overwint,
omvormt, buiten zichzelf stelt tot algemeener geldigheid.
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In de schoonheid ontstaat de verstandhouding die een vereeriging is van het in
scheiding onderscheiden ik en het andere: Zij is van deze eenheid in veelheid de
bevestiging. Daar zij het enkele losmaakt van zijn toevallige, bizondere, afzonderlijke
gesplitstheid en de richting naar dit losgemaakte, de brug naar de verzoenende,
opgeheven tegenstelling is; daar zij het kennende worden loutert tot zijn, behoort zij
tot het gebied der ziel en is daarvan onafscheidelijk. Als zielsstaat gebonden aan de
persoonlijkheid, is zij, gelijk de ziel zelf, slechts in aanleg, onvolkomen en
intermit-teerend bereikbaar.
Zij is een wet der ziel, en gehoorzaamt alleen aan zichzelf. Van het tijdelijke,
onvrije, veelvoudige, gespletene, willekeurige is zij de verlossing. In dien geest is
zij met het absolute gelijk te stellen.
Is de schoonheid van stoffelijke of geestelijke orde? Ze is beide.:
Terloops werd hier reeds vroeger gewezen op de gelijkheid van de physieke en
de spiritueele middelen bij de askese. Deze gelijkheid is ook in wijderen zin geldig.
Stof en geest moeten, monistisch, als identieke bestaanswijzen van het eene zijn
worden begrepen, dat van beide het derde en eigenlijke is: stoffelijke geest, geestelijke
stof. Derhalve is de onderscheiding oneigenlijk. Dezelfde kracht van willen, welke
de bewustzijnsvoorstellingen tot stand brengt, schept ongescheiden de twree
dualistische schijn-aspecten der fenomenale ervaringswereld. Het bestaan der stof
ontkent den geest niet, noch omgekeerd; beide sluiten elkander in, en zijn zonder
elkander onbestaanbaar en onvoorstelbaar. Zij zijn niet twee deelen van een geheel:
elk van beide is hetzelfde geheel. Geest is evenmin een verschijning of product van
de stof als omgekeerd stof van den geest. Hun onderscheiden evenwijdigheid is
slechts bedrieglijke schijn van hun wezenlijke gelijkheid. Het materieele en het
spiritueele zijn geen zijnsvormen maar schijngestalten van het leven, illusie eener
antithese, wezenlooze verdubbeling van het wezenlijk identieke.
De schoonheid is dus niet iets spiritueelers dan bijvoorbeeld de vegetatieve
processen van het op het collectieve terug te voeren driftleven van het onbewuste,
en anderzijds
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niet iets materieelers of physischers dan de logisch denkende rede. De schoonheid
als zijnsvorm van het absolute omvat den zinnelijken schijn en de idee als een
onscheidbare eenheid. Wie deze twee tegenover elkander stelt, gaat voorbij aan het
losgemaakte wezen dat, met uitsluiting van al het denkbaar andere, eenig en alleen,
en eenvoudig in zijn uiteengedachte drievoudigheid, is.
In zijn teleologisch beschouwde verschijning stelt dit absolute wezen het zijn als
doel van het zijn, onverschillig in welken schijn het zich voordoet. En gelijkerwijze
aldus het doel aan zichzelf, dat is in casu aan het bedoelende, gelijk is, zoo ook zijn
deszelfs niet houdbaar onderscheiden middelen een zelfde middel; een worden van
het identieke tot een eenig middel(aar), en waarin geest en stof zichzelf herkennen
en elkander als zichzelf, in eigenmachtige zelfontvouwing.
Wie niet van het absolute beginsel uit de volstrekte nietigheid hunner
onderscheiding ziet, kent alleen het gezichtsbedrog: stof en geest. Deze kennen in
hem zichzelf niet, omdat ook hijzelf niet zichzelf kent. Hij vergeet, dat zijn wezen
en het wezen één zijn. En toch berust op deze eenheid het denken en deszelfs ontstaan.
Denkervaring is werkelijkheidservaring. Dit beteekende oorspronkelijk: levenservaring
in de fenomenale wereld; later ook: ontwikkeling van het vermogen, het werkelijke
te realiseeren, dat is het in en voor en door het bewustzijn werkelijk te maken.
Historisch gezien was genetisch het aanvankelijk denken pragmatisch en utilitair.
Met de menschheid mede ontwikkelde het zich uit zijn oerstaat tot zelfstandigheid.
Wel te verstaan: niet tot objectieve onafhankelijkheid ten opzichte van wil en gemoed,
maar tot geëmancipeerdheid ten aanzien van het nuttige.
De categorieën zijn den mensch niet aangeboren; zij zijn de door eeuwen en
generaties heen verworven eigenschappen van het denken. Zij zijn, bij wijze van
spreken, een automatische, machinalistische routine, een afkorting van het denken,
welke den individu de, in de soort door overerving bewaarde, primitieve
aperceptievermogens, ervaringsvormen van den oermensch doet terugvinden die het
anders telkens
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weer geheel alleen, van voren af aan, ganschelijk opnieuw, zelf zou moeten
ontwikkelen. Het denken is niet in staat, in zijn primordiale onbevangenheid opnieuw
te beginnen en den weg terug te vinden: het kan zichzelf niet uitschakelen, het kan
zijn afkomst niet geheel verloochenen.
Heeft het denken een doel? Het heeft een object. Het richtte zich oorspronkelijk
op het nuttige; het gezuiverde denken der logica richt zich op het ware. In eersten
aanleg is het denken - in zijn primitiefsten vorm - primair aan de daad: het baant den
weg tot de handeling. Maar als zoodanig is ook het denken op zichzelf reeds een
doen. Op dit punt moet dan de vraag weder worden ingeschakeld: heeft het een doel?
Dat hangt van het karakter der daad af: er zijn doelgerichte en doellooze daden,
waarbij soms de eerste onbedoeld, de laatste doeltreffend kunnen zijn.
Het primitieve denken was prelogisch: het was een oriënteeringsmiddel van den
oermenschelijken geest, die zich rekenschap ervan zocht te geven, op welke wijze
hij, tot zijn zelfbehoud, had te reageeren op gewaarwordingen en voorstellingen.
Laat ons nagaan hoe zich hieruit de zuivere rede kon ontwikkelen.
In zijn oudste phase was het denken niets dan een orgaan tot instandhouding van den
individu, tot zelfhandhaving en zelfbescherming in den onafgebroken woedenden
strijd om het bestaan. Het denken was daarmede een bloot middel ter bereiking van
een buiten dat denken zelf gelegen doel. In deze hoedanigheid ontwikkelde het - ook
in erfelijken zin, van geslacht op geslacht, voor de soort - eigenschappen welke als
vanzelfsche werktuiglijkheden de denkfunctie allengs hoe langer hoe onafhankelijker
maakten van het practisch beoogde.
Het op daden doelende, nuttige oogmerken dienende denken bleef steeds en tot
nu toe het meest algemeene. Maar door de bovenomschreven mechaniseering werd
tevens daarnaast, voornamelijk in de wijsbegeerte, doch veelal ook in kunsten en
wetenschappen, het denken voor den geest niet langer een middel tot bereiking van
iets buiten zich. Geen middel meer zijnde, werd het onmiddellijk, en werd zichzelf
regelrecht tot doel.
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Het te bereiken doel werd dus verplaatst van de eischen der ervaringswereld naar
het denken zelf. Het denken om het denken ontstond. Het denken, niet langer
voorbereiding of begeleiding van de handeling, niet langer bewustwording van de
onbewuste instincten, kwam die handeling vervangen; het maakte haar overbodig,
want nu het geen andere handeling moest produceeren, werd het op zijn beurt zelf
louter en alleen handeling. De denkdaad zag alle andere daden als secundair en ijdel;
zij verijdelde andere daden. Het denken maakte zich los van de eischen der daad,
welke eischen het altijd gediend had. Het was niet meer een in wezen en bedoeling
toegepast denken, al bleef het in vele gevallen toepasselijk. Het practische verstand
werd zelfstandige en onafhankelijke rede.
Ook deze bleef nog gebonden, maar anders. Zelfstandig en onafhankelijk met
betrekking tot het doen, het levensgedrag, was zij toch nog niet ganschelijk autonoom
geworden, maar bleef onderworpen aan de eischen en ingevingen van het gemoed.
Het gemoed is het onbewuste spiegelbeeld der rede. Het gemoed is het persoonlijk
wilselement dat de zelfstandigheid der rede tot een fictie maakt, wijl het onzichtbaar,
van het onbewuste uit, dezelve een uitgangspunt ingeeft en daarmede haar gebiedend
een richting voorschrijft. Het gemoed organiseert en ordent zoodoende de rede naar
analogie van zijn eigen lust-zoekend, onlust-afwerend beginsel. De rede, zich ten
onrechte vrij wanend, vertaalt op haar gebied deze polariteit in haar eigen redelijke
wetmatigheid door de bevredigende sluitrede te aanvaarden, de storende tegenspraak
af te stooten. Zoo overheerschen de gemoedelijke aantrekking en afstooting tusschen
ik en niet-ik, de liefde en de haat, in gewijzigde gestalte ook nog de reeds van het
primitieve driftleven bevrijde rede.
Toch is het denken, zonder zich volkomen aan den gemoedsdwang te kunnen
ontworstelen, in zijn heldhaftig streven naar zelfbevestiging in zelfbevrijding, nog
een phase verder voortgeschreden. Dat was, toen het zich in de kentheorie, in het
denken over het denken, bewust zelfs tegen zichzelf richtte door zich als subject
tevens tot eigen object
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te maken. Hoewel niet geheel, heeft het zich daarmede toch in zoover van de
dwingelandij des gemoeds verlost, dat het lust-onlustbeginsel hier verlaten werd voor
een belangelooze, onbaatzuchtige werkzaamheid, waarin het denkend ik bereid en
in staat is, elke vastheid te offeren en elke schade te beloopen. Het agressieve denken
maakte plaats voor het asketische en werd afwachtend. Dit denken is te vergelijken
met een spel, waarvan de inzet als niets, de uitkomst als alles wordt geacht: een spel,
niet om den inzet maar om het spel. De psychologie heeft wel is waar het doelmatige
van het doel-looze, onopzettelijk spel aangetoond. Maar hieruit volgt op zijn hoogst
dat het zich uitspelen der zuivere rede, zoo al doelloos, niet zinloos is. Zij is voor
het eerst een ongericht denken, daar het zich niet richt volgens de begeerte naar een
bepaalde uitkomst. Haar eenige toeleg is de zinvolheid van haar toeval; dien zin
vormen de spelregels. Deze regels der logica vertolken onze eenige waarheid. Daar
waarheid en nuttigheid slechts bij uitzondering samenvallen, heeft het
nuttigheidsdenken zich hier onbaatzuchtig bevrijd tot zuivere rede.
Reeds vroeger heb ik gepoogd, een verband te leggen tusschen de sociale houding
van den individu tegenover de gemeenschap, en den achtergrond van het zijn als
goddelijke vereeniging tot drie van het in tweevoudigheid gescheidene en
uiteengedachte. Het aldaar veronderstelde verband is, bij de vraagstelling naar een
mogelijk metaphysischen grondslag van het ethische, niet het gebruikelijkerwijs
aanvaarde. Naar ons bevinden is het evenwel het eenige, dat wijsgeerig te verdedigen
ware. Wellicht echter vertegenwoordigt bedoeld verband in onze formuleering niets
anders dan een als begripsvorming verschillend onderscheiden aspect van toch iets
soortgelijks als de moralisten en theologen trachten te verstaan en weer te geven,
wanneer zij de goddelijke en de zedelijke, respectievelijk de absolute en de
staatkundige orden in een gelijkstellende relatie willen zien gebracht, welker bestaan
onzes inziens door de rede weerlegd wordt.
Van de dwangmatige redegevingen der in het bewustzijn opgedoken en daar tot
ethische schijnzelfstandigheid verstelselde driftreacties der gemoedsstrategie ten
aanzien van het
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niet-ik, is het zoogenaamde immoreele de bevrijding, het amoreele het bevrijd-zijn.
In precies die mate, waarin het denken tot oogmerk heeft het doen, is de zedeleer het
meest regelrechte voortbrengsel van deszelfs gedachtengang. Het ware en gelouterde
denken heeft, naar wij in de voorafgaande paragraaf zagen, geen betrekking meer
op eenige levensgedragslijn en is zedekundig noch rechtskundig: het kent moraal
noch recht als redelijke begrippen.
Goed en kwaad zijn zeer reëele maatschappelijke onderscheidingen; dan wel in
andere gevallen de toevallige exponenten, waarin het eenheidsbesef van het leven de ingeschapen neiging tot mogelijke opheffing van de twee- en tegenstelling tusschen
het zelf en zijn naaste - een naar elke omstandigheid telkens weder geheel gewijzigde,
zij het als psychologische gerichtheid altijd eendere, vervulling respectievelijk
uitdelging heeft ervaren.
Goed en kwaad zijn, dientengevolge, uit de begeleidende gevoelens der
gemoedsbewegingen en gemoedservaringen opgestelde begripsoordeelen, aan welke
hetzij de verstandelijke maatstaf der gedragslijn ontleend wordt, hetzij daarentegen
de samenvatting wordt opgedragen van de overheer-schende beweegkrachten des
gedrags. Hoezeer naar tijd, plaats, omstandigheden, milieu, afkomst, opvoeding
enzoovoorts de door deze twee polaire begripsoordeelen gedekte voorstellingsgroepen
zich telkenmale fundamenteel mogen wijzigen, voor hun onderscheiding geeft te
allen tijde de vraag den doorslag, of en in welke mate die groepen overeenstemmen
met de universeele, maar als zoodanig veelal onbewuste neiging, het ik in liefde of
haat, passief of actief, asketisch of agressief, te doen opgaan in het niet-ik, en vooral,
in wijderen zin, in het oneindige losgemaakte. Het merkwaardige daarbij is, dat de
volgens dezen grondslag tot stand gekomen fixatie van oordeelen in geenen deele
behoeft overeen te stemmen met de volgens meer regelrechte en reflexieve banen
werkende gevoelens van lust en onlust, welke als wils-dominanten in het gemoed
verschijnen.
Zonde is datgene, wat subjectief wordt ervaren als een onopgeloste en onoplosbare
tegenspraak tusschen de diepere, essentieele bevrediging, gelegen in bovengenoemde
gericht-
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heid op vereeniging met het al-andere of de godheid, en de positieve gevoelsgroepen
van het, eveneens bovengenoemde, lustbeginsel des gemoeds.
Moraal is de beweegreden, welke wij secundair vinden voor den primairen
gemoedsimpuls; zij is dus een aan het willen direct ondergeschikte redelijkheid, van
betrekkelijken aard. Het ethische handelen wordt mitsdien even onwezenlijk
beredeneerd als de verklaring, die iemand te goeder trouw maar ten onrechte geeft
voor een onder posthypnotisch bevel volbrachte handeling.
De wisselende, relatieve waarden van enkeling en samenleving, in haar onderlinge
werkingen, worden door zoodanige practische rede vastgelegd in een ethische
verstekeling, welke in de gemoedsbewegingen haar steun en drijfkracht blijft vinden,
ook als de rede er, eerst achteraf, een motiveering voor zoekt, en onverschillig of zij
in individu, groep, volk, staat, tijd of mode zetelt; onverschillig ook of traditie dan
wel revolutie, godsdienst of staatkunde het arsenaal zijn, waaruit zij haar apologie
put. Slechts drogreden maakte de moraal los van haar oorsprong - belang en nuttigheid
-, en verhief haar tot zelfstandig geldigen, absoluten stelregel, welke geen verband
houdt met de zich steeds wijzigende omstandigheden, en welke den individu verlost
van de inspannende verantwoordelijkheid, elk geval op dit gebied in zijn bizonderheid
te beschouwen. Intusschen is het duidelijk geworden dat de moraal geen enkel ander
absoluut element bevat dan de betrekking oplevert waarin wij, op verschillende
punten van ons betoog, het ik en het absolute in het algemeen tot elkander zagen
staan. Aan de moraal komt dit element dan ook niet in meerdere mate toe dan aan
andere zielkundige complexen.
Rechtvaardigheid is een dusdanige aanvaarding, door het ik, van zijn
naïef-werkelijke gescheidenheid van het andere, dat deze erkenning zelve een streng
evenwicht tusschen die twee onderscheiden componenten teweegbrengt, in hetwelk
een tijdelijke, voorloopige, voor onzen nu eenmaal ontoereikenden menschelijken
staat bevredigende vervanging wordt gevonden van de eenheid. Die substitueering
weegt dan op tegen het onvermijdelijk dorsten naar de dieper
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gefundeerde ineenvloeiing van beide afzonderlijkheden tot haar, drievoudige en toch
enkelvoudige, mystieke identiteit in absoluten zin.
De charitas is onder dezen gezichtshoek aan de rechtvaardigheid tegenovergesteld.
Niet het hierboven beschreven evenwicht streeft zij na, hetwelk met de werkelijkheid
(der fenomenale wereld) verzoent; maar zij ontstijgt aan die realiteit, en negeert
dezelve, want zij richt haar gevoelsopwellingen en de hierin gegronde handelwijzen
naar de aanwijzingen eener, in het experimenteele schijnbestaan onmogelijk te
lesschen, doch als onuitroeibare, oudst en diepst gedroomde dorst daaronder besloten
liggende oorspronkelijke, bronwaarts keerende heem-zucht, en daarmede naar de
opheffing en vernieting van de instelling zelve dier, door de rechtvaardigheid zonder
meer erkende, werkelijke en toch onwezenlijke gescheidenheid tusschen subject en
object, onafwendbaar aan elkander tegenovergesteld in hun afzonderlijke autonomie
en wederzijdsche rechtsverplichting.
Met dit een en ander zijn de eigenlijke grondslagen van een drietal, zich in het
ethische gebied als moreele postulaten voordoende, verschillende neigingen duidelijk
geworden. Beschouwen wij in de eerste plaats den wensch, samengevat in dit
voorschrift: ‘handel rechtvaardig jegens uw naaste’. Die wensch vloeit voort uit deze
levensbeschouwing en deze, met de aandachtig afwachtende gerichtheid verwante
geesteshouding: Ik aanvaard de werkelijkheid in haar fenomenale onvolkomenheid,
grijp mitsdien niet in de gegeven gescheidenheid in, en neem de voor- en nadeelen
der onoverbrugbare splitsing tusschen mij en het andere ongewijzigd, eerlijk en
nauwkeurig op mij, daar die voor mij den wil uitdrukken van het naar mijn opvatting
en overtuiging reëel zijnde.
Ten tweede. Het gebod: ‘heb uw naaste lief als uzelf’ beteekent: Ik wil voor zooveel
in mijn vermogen staat leven volgens de ideale, tot opperste werkelijkheid begeerde
fictie, als waren ik en niet-ik metterdaad één en hetzelfde, als ware het andere geheel
mijzelf. Het is te vergelijken met de agressieve houding.
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En eindelijk zou men het nog veel verder gaande verlangen: ‘heb uw naaste meer
lief dan uzelf’ als volgt kunnen vertolken. Ik wil zoo trachten te leven, als waren ik
en niet-ik niet meer te onderscheiden of te scheiden, als ware ikzelf geheel opgelost
en tot het andere geworden. Wij vinden hierin een overeenkomst met de asketische
houding.
In de laatste twree standpunten zijn dus op het gebied van de zedeleer de reeds vroeger
op mystiekpsychologisch gebied beschreven respectievelijk agressieve en asketische
houdingen teruggevonden. De eerste overweging evenwel, die der rechtvaardigheid,
versmaadt metaphysische speculaties omtrent een gedroomde eenheid en
vertegenwoordigt het, eveneens in dit vertoog reeds gekenschetste, realisme, of de
volkomen gelijkstelling van de fenomenale voorstellingswereld in ons bewustzijn
met de wezenlijk zijnde, eenig ware werkelijkheid van het absolute. Zij duidt naar
de gericht wachtende aandacht.
Hier doet zich deze vraag voor: is recht het richtige (juiste) of het rechtvaardige?
Komen, anders gezegd, rechtsnormen voort uit een aan de practijk ondergeschikt,
een toegepast kennen, of uit een vrij en logisch denken? Uit menschelijke of uit
goddelijke bron?
Uit een practische en menschelijke. Het rechtsgevoel volgens de zooeven
behandelde realistische rechtvaardig-heidsmoraal is, wanneer wij afzien van haar
overeenkomst met de aandachtsbeleving, geen transcendentale aperceptie, maar een
in het subjectief psychologische aan het bewustzijn toe te kennen werkelijkheid.
Zedenleer regelt de relatie tusschen individuen. Tusschen hen bestaat tegelijk
onderscheid en overeenkomst. Gescheidenheid is verschil, gemeenschap is gelijkheid.
Zedenleer wordt rechtsleer, zedenkunde wordt rechtskunde, wanneer de zedelijkheid
de betrekkingen of een getroffen overeenkomst geldt tusschen den enkeling en de
gemeenschap of vice versa. Het moreele en het juridische zijn de maatschappelijke
uitdrukking van de relatie tusschen ik en niet-ik. Het sociaal collectieve is het van
het ik losgemaakte andere, dat met ons onbewuste en zijn onmiddellijk kennend
driftleven in
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verbinding staat. Vandaar dat de ethica en ook het recht steeds de neiging hebben
vertoond, zich met een beroep op het goddelijke te legitimeeren en te rechtvaardigen.
De moraal als gedragslijn, het recht als sociaal voorschrift en tevens rechtvaardiging
van deze gedragslijn, vloeien echter voort uit juist die gescheidenheid tusschen subject
en object, welke als onwezenlijk is opgeheven waar het absolute werkelijkheid is.
Moraal en recht hebben deze tijdelijke en vergankelijke waarde, dat zij, met en door
hun intrinsieke ontkenning van het eene en wezenlijke zijn, in hun bestaan implicite
het telkens stervende maar eeuwig onverwoestelijk weder oplevende, onvervulbare
en ephemere heimwee beteekenen van de persoonlijke, menschelijke iksfeer naar de
opheffing der antithetische tweeheid. Vandaar de universeel optredende behoefte,
hun nuttigheid en noodzaak te heiligen door ze te ervaren als, en te verheffen tot
vormgevend willen der losgemaakt wezenlijke godheid. Wat in zich willekeur was,
is daarmede ritus geworden, wat berekening was, werd overgeleverde mythologie.
Zoo gezien berusten ethiek en recht op a posteriori gerationaliseerde onbewustheden
welke den tegenkant der redelijkheid uitmaken. Dat is hun verband met de ziel, met
het geweten kennen, het kennend geweten van het kiezende element der gemoedelijke
uiting. Het ethische en het juridische bewustzijn behooren derhalve tot de afgeleide,
secundaire voorstellingsgroepen en zijn in hooge mate onderhevig aan de keurende
en gekozen wilsstrevingen van het willekeurige gemoed.
Het trachten naar rechtsbewustwording volgens een redelijke bezinning op de
gemeenschapselementen in de gemoedsimpulsen; het trachten naar rechtszekerheid,
rechtsgeldigheid, codificatie van recht, rechtspraak; het trachten ten slotte naar een
aan de wet adaequate uitvoerende macht met het vermogen van straf en belooning,
- dit trachten berust op de behoefte aan een evenwichtiger orde, welke de fenomenale,
in casu de natuurlijke wereld of de natuur in overeenstemming brenge met den geest
en zoodoende chaos en persoonlijkheid verzoene. Een orde mitsdien
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welke, zonder de natuurlijke orde te veronachtzamen, te ontkennen of te verloochenen,
toch niet, of niet meer overwegend, van de natuur ware, maar tevens en bovenal van
den geest.
Het streven naar die rechtspleging miskent derhalve de - in het vorige reeds enkele
malen aangewezen - afhankelijkheid des geestes met betrekking tot het gemoed.
Met andere woorden is dit streven daarenboven blind voor het feit, dat de geest niet
los van de natuur kan komen of voorkomen, aangezien hij daarvan deel uitmaakt;
dat hij dus, de natuur begrijpend, in zeker opzicht iets begrijpt dat hem in zich begrijpt.
Hierdoor moet het streven van de natuurlijke naar de geestelijke rechtsorde in strikten
zin steeds weder worden verijdeld, al is het duidelijk dat het niettemin gerechtvaardigd
is doordien het deze laatste toch althans als richting, zij het ook zonder de beoogde
rechtvaardigheid ooit te kunnen bereiken, in de schaduwen der menschelijk
gebrekkige, ontoereikende betrekkelijkheid door zijn gerichtheid zelve mag geacht
worden te benaderen. Ten gevolge van de aangetoonde onmogelijkheid dier bereiking
is intusschen degeen, die op rechtdoening vertrouwt, een dwaas.
In rechtsfilosofischen zin opgevat en onderzocht, kan het recht tot geen andere
dan deze bevinding voeren, dat het noch van deze noch van een andere wereld is;
dat het noch gerechtigheid noch rechtvaardiging van gerechtigheid ingeeft of brengt.
Het rechtsbesef zelf immers brengt, gelijk wij hebben gezien, vanzelf mede zijn
onbereikbaarheid als, geworden en losgemaakt zijnde, werkelijkheid, en van deze
laatste kan het slechts een onvolkomen benadering bewerkstelligen. Dit, wat betreft
het ervaringsgebied. En ten andere kan thans aangaande het absolute voldoende
begrijpelijk zijn geworden, dat het niet is geoorloofd, eenige overdracht te ondernemen
van de, op onverbrekelijk op de persoonlijkheidszielkunde stoelende
waardeschattingen als goed en kwaad gebaseerde, uit gemoedsaandrang
voortgekomen, gerechtelijke, sociale, uit het oogmerk der practijk gedachte
nutsvoorziening, naar het domein van het eenige, eigenschaplooze absoluut zijnde.
Zulke overdracht ware een
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bloot overdrachtelijke, anthropomorfe projectie, te vergelijken met het toekennen
van praedicaten als ‘naijverig’ of ‘goedertieren’ aan het absolutelijk onbenoembare.
Want hierin ligt de eigenlijke vergissing, begaan bij de in zoo menig rechtsgeleerd
systeem beproefde vergoddelijking van het recht: wanneer de instinctieve drang tot
opheffing van de tweeheid, als hoedanige drang het rechtsgevoel hier is onderkend,
beseft wordt als neerkomend op een drang naar het eene absolute, dan wil zulks nog
niet zeggen dat ook maar iets van, aan of in die bij uitstek individueel menschelijke
werkzaamheid van het rechtsbewustzijn aan dit ikloos absolute toegeschreven, in dit
absoluut iklooze begrepen of gegrondvest geacht mag worden. Het is er vrij van.

III
Ware dit niet zoo, dan zou nooit het bizondere van den geest, gelijk die in de
persoonlijkheid leeft, in staat zijn tot op zekere hoogte in aanraking te komen met
het algemeene van het absolute. Het kennen van het ik en het zijn van het andere
waren dan onherroepelijk en voorgoed gescheiden, het andere hier in de eerste plaats
begrepen als de veronderstelde fenomenale individualiteiten, in schijn buiten het ik
gelegen, maar dan ook verder als het eene in absoluten zin. Er is inmiddels, naast de
twee genoemde, nog een derde waarmerk voor de algemeenheid van den geest.
Tusschen het substraat en het als schoon, goddelijk of absoluut geabstraheerde
staat de mensch. Zijn wil, gemoed, rede en ziel vormen zijnswijzen der subjectieve
persoonlijkheid. Van deze zijn, in hun subjectivisme, de wil en de rede algemeener
dan de andere; de laatste is het algemeenst. Door haar aan de persoonlijkheid gebonden
wilselement behoudt de rede een subjectief element; zij grijpt echter gedeeltelijk in
het gebied van het objectieve, en heft door deze tegenspraak dan ook deze tegenspraak,
in een gegeven stadium, op, en daarmede zichzelve. Het onontbeerlijke middel nu,
het eenige bewustwordingsmateriaal bij het uitoefenen van deze haar kenfunctie is
het woord, de taal.
De rede richt zich, in die bewegingsrichting voorbeschikt door de wilsdriften van
het onbewuste, welke zich ordenen
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in het gemoed, naar het absoluut bovenbewuste. Aldus voert haar weg van het
woordlooze uit, door het woord heen, weder naar het woordlooze. Evenals, tegelijk
met en door het woord is de rede de overgang van het instinct naar (het magische
schijnbezit van) het door het instinct nagestreefde.
Alleen in deze korte overgangsphase, welke haar levend bestaan is, blijft zij rede,
en zichtbaar voor den geest. Zooals geen toestel zonder de stof is, waaruit het is
gemaakt. en, meer dan die stof, zonder haar ook dat meerdere niet kan zijn, evenzoo
is de rede niet bestaande buiten haar taalmaterie. Om het met nog een ander beeld
uit te drukken: zij kan buiten den dampkring der taal niet ademen.
De taal nu is in wezen algemeen; zij is een veralgemeening. Zij veralgemeent het
bizondere proces waaruit zij ontstond, en het bizondere bewustzijn dat haar aanwendt.
Het woord, - met en door hetwelk eerst het eigenlijke denken ontstaat, - zet het
visueele om in het begrippelijke, en bewerkstelligt aldus (vereenvoudigde, afgeleide
en veralgemeende) voorstellingen, door abstraheering uit (de bizondere,
gedifferentieerdere primaire) voorstellingen tot stand gekomen, en welke dus niet
regelrecht, gelijk de laatstbedoelde, op gewaarwordingen berusten. Het wroord kan
het bizondere niet vastleggen; het doet den stap van de waargenomen werkelijkheid
naar de geoordeelde waarheid.
Het bizondere aan het woord is zijn inhoud, het algemeene zijn daaruit
voortgekomen beteekenis. De laatste, hoezeer ook in zeker opzicht variabel, is
objectief vastgesteld in de conventie der taal. De eerste is subjectief geladen met de
affecten van het persoonlijk gemoed, en daardoor rijker aan onweegbare eigen- en
eenigheid. De overeenstemming, navolging en herhaling van de uit den individueelen
inhoud ontstane klanken heeft allengs tot de fixeering van een interindividueelen zin
geleid.
Bij de primitieve volken met hun meer op het bizondere gerichte taalgevoel ging
oorspronkelijk, voor de woord-scheppende persoonlijkheid, aan elke woordvorming
opnieuw de reactie vooraf op het benoemde, de ontmoeting van ik en niet-ik. Door
de technische bewustmaking van het taalinstrument als sociaal verkeersmiddel der
latere menschen-
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gemeenschappen, heeft men steeds meer deze particuliere reactie verloren. Een
overeengekomen, werktuiglijk herhaald woord werd als herinneringsstof verwerkt
en aangewend voor bepaalde, afgebakende, nauwbegrensde doeleinden. Het werd
niet meer gebonden aan de persoonlijke reactie en emotie, opgewekt door het
benoemde.
Dit laatste wordt van nu af aan zonder sterk affect voorgoed vastgehaakt aan zijn
overeenkomstige, overeengekomen woorduitdrukking. Zijn afzonderlijkheid wordt
in het woord niet meer bewust; het wordt afgetrokkener, en met andere
noembaarheden over één kam geschoren. Het wordt vergelijkbaar. Zijn eenigheid,
bizonderheid, onnavolgbaarheid en onherhaalbaarheid zijn daarmede verloren gegaan.
Het begrip is, samen met de beteekenis, geboren. Het woord verliest, met de
zintuiglijke, zinnelijke volheid van het realistisch fenomenaal waargenomene, zijn
onmiddellijken aard welke, tegenover die beteekenis, inhoud was. Het wordt niet
meer beleefd, doch gekend. De taal, ontstaan in het gebied des gemoeds, is dat der
rede binnengetreden.
Deze tweevoudige genesis is aan het wezen van het woord zichtbaar gebleven.
Ofschoon steeds meer van zijn oerkrachtig subjectivisme gedreven naar de hooge,
koele abstracties der zuivere rede, heeft het een dubbelzijdige waarde behouden; het
meest aan den taaloorsprong gebonden, is het emotioneele element nog het zichtbaarst
gebleven in de kunst, het daarvan afgeleid begrippelijke in de wetenschap.
Een taal, waarin beide elementen het evenwichtigst vermengd zijn, is ongetwijfeld
het best georganiseerd.
Oorspronkelijk was elke naamgeving een soort van schepping, en daardoor elk woord
een soort van gedicht. De taal had tot inhoud een onherhaalbaar eenig, vitaal verband
tusschen ik en noemding. In haar zocht of bevestigde het ik zijn plaats ten aanzien
van elk ding of wezen dat het - nog maar vagelijk als buiten zich - waarnam. Van
overwegenden invloed was daarbij de bezit- en machtbegeerte die, in de agressieve
houding van het ik tegenover elk dingelijk verschijnend concretum der wereld van
het niet-ik, als oorsprong staat aan het begin van de taal bij primitieve volken en,
thans nog, bij het kind dat aanvangt te spreken.
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Het benoemen wil den kinderlijken of primitieven geest ‘zeggenschap’ geven over
het benoemde. Het besluit zegen en vloek, bezwering en gebed in zich. Het, zich
anthropologisch en ethnologisch over vele eeuwen en generaties uitgebreid afspelend,
rationaliseeringsproces waardoor het woord, van demonisch contact met het
supranatureele, tot mededeelend menschelijk verbindingsmiddel wordt, herhaalt zich
in het klein en versneld in de spraakontwikkeling van elk kind. Zoolang het noemen
van de dingen nog niet meer is dan een zekere spontane, impulsieve naamgeving,
ontbreken het rangschikkende beginsel en het bepaalde uitgangspunt welke het woord
eerst tot drager van een logische orde(ning) maken. Het is dan nog niet meer dan een
manifestatie van aandoening, en moet nog worden tot een transportmiddel van
verstandhouding met den ander.
Ook voor volwassenen inmiddels blijft het subjectief bizondere van de
oorspronkelijke vorming des woords toch nog zoozeer verbonden met het
overeengekomen, objectief algemeene (be)teekenen van een voorstelling, dat, door
het ethnologisch en anderszins bepaalde verschil van de daarin tot uiting komende
collectief onbewuste wereldbeschouwing, geen woord in de eene taal nauwkeurig
geschakeerd hetzelfde weergeeft als het overeenkomstige woord in de andere. De
voorafgaande aperceptie was anders; de associaties zijn anders.
De objectief geheeten voorstelling immers is van het woord geen uitgangspunt
maar einddoel. Het woord is geen product maar een productie. De taal benoemt geen
voltooidheid maar bemiddelt een ononderbroken wording. In het kennende woord
onderscheidt zich subject van object, zondert het ik zich van de voorstelling af. Maar
in dit kennende woord wordt de door deze onderscheiding geschapen scheidende
afstand teven overbrugd. Het woord bevrijdt het ik van dezelfde voorstellingswereld,
waarmede 't het verbindt.
Eerst na aanvankelijk ten nauwste te zijn verbonden geweest met het persoonlijkste
nut en de persoonlijkste handeling, is de taal capabel geworden, de werkelijkheid
zinnebeeldig, in voorstellingen, constructief op te vatten. Daarmede ging de
allerbizonderste nuance verloren, die aan de
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veelheid der ding-indrukken beantwoordde: de taal vereenvoudigt synoptisch het
wereldbeeld. Nadat het woord voor het nog ternauwernood sprekende kind, gelijk
eens voor de primitiefste menschenstammen, niet meer dan een onthulling van emotie
is geweest, gaat het ik zichzelf in den spiegel van het woord bewust gewaarworden.
De aandoeningen der agressieve, infantiele houding verliezen zoodoende haar
oppermacht: zij worden gereorganiseerd tot reflexies, haar motorisch karakter wordt
geneutraliseerd. De zintuiglijk bepaalde, onbeheerschte opwellingen worden
ingeschakeld in de wetmatigheid der rede. De wereld en het ik zelf verkrijgen daardoor
nu den schijn eener objectiviteit. Het bewustzijn heeft aldus met en door het woord
afstand genomen tot de zoogenaamde werkelijkheid. Want het nu tot een
symboliseerende functie gegroeide woord maakte tusschen ik en wereld, die voorheen
als één en hetzelfde werden ervaren, een scheiding, waardoor de laatste, als apart
begrepen, uiteenviel tot begrippen.
Hiermede heeft zich de laag van het algemeene der taal heen gelegd over de oudere
en diepere laag van het bizondere der taal. Haar sociale taak is thans aangevangen:
zij herstelt het eenheidsgevoel van de in bizonderheid gescheiden individueele
persoonlijkheden tot verschillende graden en soorten van groepsbewustzijn. Van het
collectieve van het onbewuste heeft de nadruk zich verplaatst naar het collectieve
van de samenleving.
De wil, zich te doen begrijpen, heeft als universeel geldig normbesef de plaats
ingenomen van de kinderlijk subjectieve uiting waardoor het emotieve zelf zich lucht
verschafte. Na het wilsstreven naar bezit werd aldus nu dat naar kennis de machtigste
grondslag en gangmaker van het woord. Taal en mythe zijn niet langer vereenigd.
Tot den primitieven of infantielen geest ‘sprak’ de wereld der dingen nog, en hij
antwoordde; zij deed een ‘beroep’, maakte ‘aan-spraak’ op hem. Thans echter wordt
zij begrepen. Onderworpen, veroverd, is ze verstomd. Wereld en woord zijn gelijkelijk
ontluisterd.
In haar bizonderste karakter is de taal eigen aan den oermensch en het kind; haar
algemeenste karakter vertoont zij
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in de ontplooiing der zuivere rede. In beide gesteldheden is zij bevangen in
eenzijdigheid. Haar hoogste en volledigste werking bereikt zij in een derden staat,
welke de twee bedoelde hoedanigheden harmonisch combineert en samenvat.
Dit geschiedt in de taal van de zuivere poëzie. Deze ‘verstaat’ zich intuïtief met
de dingen. Plastisch beeld en abstract begrip zijn daarin geen tegenstellingen meer:
zij roepen elkander op, beantwoorden (aan) elkaar, bestaan het een door het ander.
In haar kan het individueelste tot uitdrukking worden van een volstrekt universeele
idee. Het woord deelt nu niet alleen gevoelens en gedachten mede, het is van dezer
wording tevens een van de oorsprongen. Hier wordt het bizondere algemeen, het
algemeene bizonder.
Aan dezen stand van zaken sluiten zich weder eenige overwegingen van
kencritischen aard aan.
Het object roept - zoo althans wil het schijnen - het, in het onbewuste sluimerende,
klankbeeld wakker, hetzij als spontane creatie (primitief of infantiel), hetzij als
herinnering, of door associatie, welke immers met de herinnering zoo innig verwant
is. Maar omgekeerd schenkt het woord, vleeschgeworden, van zijn kant evengoed
het leven aan de voorstelling van het object.
Aan de voorstelling van het object, of aan het object zelf? Dit raadsel raakt aan
de diepste geheimen van het psychische.
Indien het al mogelijk zij dat nog niet bewust verwoorde gewaarwordingsbeelden
of voorstellingswaarnemingen zich aan onze in wraaktoestand verkeerende aandacht
bieden, dan volgt hier nog niet uit, dat hun onbewust blijvend taal-correlaat geen
activiteit heeft ontwikkeld welke ze het perk der zichtbaarheid deed intreden.
Bewijsbaar is deze activiteit niet. Er is echter als hypothese het een en ander voor,
en ook tegen, te zeggen.
Derhalve blijft - dit daargelaten - de vraag bestaan of wij, wanneer wij spreken van
de scheppingskracht van het woord, deze uitdrukking slechts als een zinnebeeldige
wending moeten opvatten, dan wel of wij ons regelrecht moeten voorhouden, dat
geen enkel soort van realiteit tot bestaan komt, die niet uit het niets tot aanzijn is
gekomen doordat
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het ik eerst, of tegelijk, het ‘overeenkomstig’ (sleutel)woord vond, dacht, hoorde of
noemde. Misschien ook is er geen overeenkomst(igheid) tusschen woord en ding,
maar volstrekte identiteit; zoodat hetgeen wij, secundair, als ding zien, alleen maar
een weerschijn is van hetzelfde wat wij, primair, als woord hooren.
De sterk speculatieve hoedanigheid van deze veronderstelling springt in het oog.
Het visueele, sensorische enzoovoorts, kortom alle zintuiglijke kwaliteiten op één
na zouden volgens haar fenomenaal, en alleen het auditieve noumenaal zijn. Natuurlijk
ware het, naar het den onbevooroordeelden, exacten, inductieven onderzoeker
aanstonds lijken wil, uitermate willekeurig, van de vijf zinnen der empirie er juist
één als primair en essentieel uit te zonderen voor een transcendentale functie. Het
feit echter dat de hier opgeworpen overweging, in een verder even speculatieve
verbeelding, zoo grif voor geen der vier overige zou worden geopperd, geeft te
denken. De oorzaak is deze, dat in het bewustzijn der persoonlijkheid de rede een
onuitroeibaar bestanddeel is, gelijkerwijze in de rede de taal. Onze onmiddellijkste
bewuste waarneming is even onverbrekelijk aan het woord verbonden en wordt even
uitsluitend door hetzelve het redelijk bewustzijn binnengedragen als onze hoogste
kenfunctie.
Zoo men dus al geneigd mocht zijn, uit de ervaren schijnwereld een afgetrokken,
afzonderlijke, op zichzelf staande, voor zichzelf bestaande wezenlijkheid los te
maken, dan ligt het daarom wel eenigszins voor de hand, in deze hypothetische,
existentieele essentie aan den logos ook in den zin van woord een geheel aparte en
exclusieve beteekenis toe te kennen. Dat men intusschen daarbij zoo ver mag gaan,
en moet gaan, de hierboven (eerste alinea) gestelde vraag toe te laten, is daarmede
nog niet gezegd. Een antwoord is onmogelijk, daar dit voor elken vrager, wilde het
geldig zijn, anders zou moeten luiden.
De critische rede inmiddels zal een element van willekeur niet kunnen ontzeggen
aan een bewering welke, met miskenning van juist denzelfden aan het persoonlijke
onlosmakelijk vastgeketenden aard der rede, waarop die bewering zich beroept, en
alleen op grond van de substantieele ééngewor-
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denheid der rede met de taal, deze laatste tot den eigendom-melijken en eenigen
zijnsvorm van het eigenschaploos losgemaakte verklaart. Want de uit(een)leggende
rede voert van het (aanvankelijk) woordlooze uit, door het woord heen, weder naar
het (uiteindelijk) woordlooze. En al is de taal, als materiaal der logische functie,
noodig voor de ontwikkeling der rede tot zelfopheffing als voorwaarde tot intueering
van het absolute, toch geeft dit ons nog niet het recht, dezen grondslag van
verstandhouding met de godheid te houden voor die godheid zelf. Te minder, wijl
zij daartoe niet altijd de eenige grondslag is, gelijk blijkt uit het verschijnsel dat bij
aphasie, voortkomend uit een laesie van de geestelijke structuur, een zekere mate
van mystieke belevenis veelal wel degelijk invoelbaar schijnt.
Herinneren wij ons dit: het primitief, magisch sacramentaal bezweren van een
zinverleenend schouwen op het in eenheidsbeleving samenhangend andere, en zulks
door rhythmisch herhaalde handelingen of teekens, is in den grond niets anders dan
wat ook (ethnologisch of infantiel) oorspronkelijk het, nog niet begripmeedeelende,
oude woordbeeld bedoelde te zijn.
Samenvattend komen wij tot het volgende besluit. In de zich het volledigst
ontplooiende taal komt, uit polaire tegenstellingen, een gelijkmatige verbinding tot
stand tusschen de bewuste, redelijke mededeeling aan een ander van een zich
toegeëigende waarneming van ervaringsinhoud - redegevend voertuig van verkeer
-, en de onbewuste gevoelsuitdrukking uit en voor zichzelf van een aan dit zelf eigen
neiging. Als uitersten ontmoeten en doorvloeien hier elkaar het schiftend, vergelijkend,
als spraak ook innerlijk beluisterd, redelijk oordeel en de hysterische, autistische, als
spraak innerlijk niet beluisterde, demonische glossolalie. Het evenwicht tusschen
het physioplastische en het ideoplastische taalgebruik komt tot stand uit de
overkoepelende vereeniging der beide, met genoemde antithese evenwijdig loopende,
agressief mannelijke en asketisch vrouwelijke houdingen. En het is mede door de
taal, dat de geest een eenheidachtig en algemeen karakter draagt.
VICTOR E. VAN VRIESLAND.
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Zoek de mens
Wettige zelfverdediging
1. Toen gij nog dacht dat ik uw meening deelde moest ik er van u voor uitkomen.
Nu gij weet dat ik ze niet meer deel, mag ik het niet meer.
2. Met duizenden bestrijdt gij dag voor dag mijn meening en noemt
verdraagzaamheid dat ik zwijg. Verdraagzaamheid is dat wij beiden onze
meening zeggen en het beiden toelaten, verdragen, eerbiedigen.
3. Indien ik moet zwijgen wat volgens u niet mag gezegd worden, heb ik niets
meer te zeggen en is hier alleen nog uw letterkunde mogelijk, want literatuur
zonder levensbeschouwing is niets dan mooie ijdelheid.
4. Ik ben volgens u niet ‘los’. Indien ik los ware zou ik niet schrijven, maar het
schrijven zelf is een losmaking.
5. Ik schrijf ‘pastoorsgeschiedenisjes’? Al uw groote en kleine schrijvers hebben
nooit iets anders gedaan en gij hebt ze boven alle maten opgehemeld.
6. Gij zegt dat ik uw intellect geen voedsel bied omdat ik uw vertelsels niet weerleg.
Ten eerste moet een roman verhalen en niet theoretiseeren, ten tweede, wanneer
zult gij mij eens bedanken omdat ik niet vlakaf zeg wie Sint Niklaas is en ten
derde, is mijn brandstapel nog niet hoog genoeg dat ik ook nog uw intellect het
voedsel moet bieden, waarvoor het boek in Lectuurrepertorium I wordt, zoodat
gij het nooit of nooit moogt lezen?
7. Ik ‘herhaal’ mij zoo lang en zoo dikwijls als het mij belieft.
G.W.

Moraal
Gij zegt in uwen vastenbrief, doorluchtige hoogwaardigheden de bisschoppen van
Nederland, dat van moraal geen spraak kan zijn
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voor wie niet gelooft aan een God die den mensch zekere verplichtingen heeft
opgelegd en het kwade bestraft.
Hebt gij tot uw 25 jaar gestudeerd en tot uw 45 onderwezen om nu nog zoo iets
uit te kramen?
Wees gelukkig en maak gelukkig zonder uzelven of een ander te benadeelen, is
dat geen moraal? Kunt gij mij zeggen wat daar aan mankeert?
Hebt gij nog altijd niet bemerkt dat de helft van de menschen rondom u deze leer
naleven en minstens zoo deftig zijn als de uwen? Waar haalt gij dan het recht van
hen te zeggen dat zij geen moraal kunnen hebben als zij voor uw oogen theorie en
practijk beoefenen?
En weet gij niet beter dan wij dat de uwen het kwaad terecht absoluut niet laten
om God? En wel omdat gij hun zelf Gods vergiffenis schenkt! Leg mij dan eens uit:
hoe kan een God die op aarde alle kwaad vergeeft, noodzakelijk zijn om op aarde
geen kwaad te doen?
G.W.

Kunst nog steeds geen regeeringszaak in de V. St.
Er komt een oogenblik in het leven van elke Amerikaansche provinciestad waarop
zij zich bewust wordt dat een gemeenschap nog wat méér noodig heeft dan rechte
straten, telefoonpalen en verkeers-signalen. Dan komen een aantal burgers bij mekaar
en stellen vast dat hun stad leelijk is en dat er iets moet gedaan worden om het leelijke
weg te nemen en de gemeente ook uiterlijk wat prestige bij te zetten door mooie
gebouwen en door een systematische zorg voor het stedenschoon. Gerustgesteld over
haar eigen leefbaarheid, begint zij te denken aan de dingen die het leven versieren
en aangenaam maken. Gewoonlijk loopt dat uit op wilde discussies over esthetische
begrippen, een geval dat iedereen den indruk geeft dat men een stap nader is gekomen
tot de beschaving.
Amerika in zijn geheel beleeft thans zulk een oogenblik. Met kunst had de staat
zich tot vóór Roosevelt heelemaal niet ingelaten. Onder het regime van Roosevelt
werd een programma opgemaakt om de plastische kunstenaars en ook de schrijvers
en de musici ter hulp te komen tijdens de depressie. Tal van openbare gebouwen
werden gedecoreerd door schilders en beeldhouwers en men zag plots de
frescoschildering een vlucht nemen die niemand had kunnen voorzien. De
hoedanigheid van het werk was dikwijls twijfelachtig zoowel in de plastiek als in de
literatuur, maar toch leverde deze politiek af en toe degelijke resultaten.
Thans staat de kunstwereld op stelten omdat de regeering zich met plastische kunst
heeft ingelaten, partij heeft gekozen en daarna zichzelf met brio heeft verloochend.
Een tijd geleden kocht de regeering 79 doeken van modernistische schilders voor
een som van 49.000 dollars (c. 2.000.000 fr). Deze doeken waren bestemd om in het
buitenland te worden vertoond. Men had inlichtingen genomen over wat het publiek
in het buitenland wenschte te zien en men had vernomen dat er werd aangedrongen
op modernisme. Men vermeed dus in de
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aaankoopen de traditioneele schilders, waarvan er hier, zooals elders, legio zijn. Deze
reeks schilderijen werd eerst in de V. Staten tentoongesteld gedurende zes maanden.
Critiek en publiek reageerden gunstig en er was geen opspraak. Een deel ging naar
Parijs waar de ontvangst maar lauw was: kolen naar Newcastle, bier naar München,
zei men daar. In Praag echter was men enthousiast. Benès bleef uren kijken en de
Tsjechoslovaaksche regeering vroeg dat de tentoonstelling het heele land zou
rondreizen. Het andere deel der collectie ging naar Zuid-Amerika en werd goed
onthaald in Havana en Haïti. Toen brak het onweer los over de hoofden der
organisators en het State Department besloot de doeken verder niet meer te vertoonen.
In de pers kreeg men te lezen dat deze modernistische doeken tot de
‘gedegenereerde’ kunst behoorden, dat de schilders gek waren en de aankoopers nog
gekker, enz... De Senaat van Indiana klaagde de zaak aan bij het Congres. Kiezers
schreven naar politici, die schreven naar den President. De President die geen
modernist is, zei niets maar men kende zijn gevoelens. Het besluit de tentoonstelling
stop te zetten zei genoeg.
Dit kabaal tegen het modernisme in de plastische kunst is niet spontaan. Het werd
goed georchestreerd. Eerst kwam de Hearst-press los. Heele bladzijden werden aan
het geval besteed. Het moreele gehalte van de Hearst-press is gekend. Een anecdote
zal dit nog beter doen begrijpen. Op een zekeren dag vond men een Hearst redacteur
wanhopig snikkend in zijn bureel. Toen men hem de reden vroeg, zei hij: ‘Mijn
brave, oude moeder heeft ontdekt dat ik voor een der Hearst-papers werk’ - ‘Wat
hadt ge haar dan wijsgemaakt?’ vroegen de vrienden. ‘Ik had haar altijd gezegd, dat
ik piano speelde in een bordeel’, zei de man al snikkend. Hearst die altijd oorlog
voert tegen iemand of iets, ging duchtig te keer in zijn besten demagogischen stijl.
Daarna kwam het weekblad Look met kleurreproducties. Deze publicatie bedoelde
het goed, maar toen de lezers de geometrische constructies en de min of meer
surrealistische fraaiigheden in kleur kregen te zien, met het onderschrift: ‘This is
what your money buys’ toen werd het hun te machtig. Zij kregen steun en hulp van
de conventioneele schilders wier werk niet was aangekocht. Dit drievoudig offensief
slaagde er in de schilderijen in den vergeethoek te dringen.
Er sprongen ook tal van verdedigers in de bres: de museumdirecteuren, het Smith
College, tal van critici en kunstenaars. Naar het schijnt zou een officieele commissie
zich uitspreken over de waarde van de collectie, en de wenschelijkheid haar verder
te vertoonen. Is haar advies gunstig dan zou de tentoonstelling opnieuw rondreizen.
In het ander geval zou de Staat de doeken verkoopen.
Voorloopig is dus iedereen in Amerika kunstcriticus. Er bestaat geen Dienst voor
Schoone Kunsten en het publiek meent te goeder trouw dat het beste en mooiste is,
dat wat aan het grootste aantal behaagt.
M. Gij.
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Het licht scheen in de duisternis...
Toen de Emmaüsgangers in het Boymans Museum voor het eerst ten toon werden
gesteld, zou, op enkele zeldzame uitzonderingen na, een ieder een bewondering laten
blijken, die vaak tot extase uitgroeide. Het groote publiek, de kunstliefhebbers met
geoefenden smaak, de knappe kunstexperten: allen zijn er ‘ingeloopen’... Toen het
doek naderhand bleek een valsche Vermeer, maar een echte Van Megeren te zijn,
ging men zich ook voor het met zijn waren naam gesigneerde werk van den knappen
falsaris interesseeren en nu luidde het oordeel van publiek en kunstcritici niet minder
eenstemmig dat déze productie onbenullige kitsch is!...
Nochtans vindt men, in het album reproducties van zijn authentiek, dat van Megeren
zijn ‘geliebten Führer’ schonk, op verscheidene platen een vrouwenfiguur terug, die
treffend gelijkt op het meisje met den hoofddoek der Emmaüsgangers. Op deze van
Megerens lijkt mij dit gelaat even aangrijpend, en, voor zoover ik, die geen
kunstexpert ben, hierover kan oordeelen, technisch voortreffelijk gepenseeld. Hier
glinsterde zoodus een sprankel genie, maar niemand bekommerde er zich om tot op
den dag dat deze sprankel werd doorgegeven als een straal afkomstig van een
geklasseerd aster van eersten rang.
Er deed zich iets gelijkaardigs voor op litterair gebied. Vóór 1914 had Marcel
Proust het handschrift van zijn Du Côté de chez Swann ter publicatie bij de N.R.F.
aangeboden en zag het geweigerd. De litteraire adviseur verbonden aan de N.R.F.,
verantwoordelijk voor het afwijzend oordeel, was niemand minder dan André Gide!...
Toen het boek, uitgegeven door Grasset, dan toch opgang maakte, kwam André Gide
tot inkeer, en, in een brief gericht aan Marcel Proust en dezer dagen verschenen in
het tijdschrift l'Aube, verontschuldigde hij zich over zijn thans zoo onbegrijpelijk
voorkomende weigering:
‘Je crois qu'il faut voir là un factum implacable, car c'est bien insuffisamment
expliquer mon erreur que de dire que je m'étais fait de vous une image d'après
quelques rencontres dans “le monde”, qui remontent à prés de vingt ans. Pour moi,
vous étiez resté celui qui fréquente chez Mmes X... et Z..., celui qui écrit dans le
Figaro...’
Zeker! Deze uitleg is beslist onvoldoende. Meer nog! Daar waar hij smaalt op den
medewerker van le Figaro verergert André Gide zijn ongelijk! Enkele van de fraaiste
bladzijden uit Du Côté de chez Swann, zoo o.m. de thans klassiek geworden
verrukkelijke beschrijving der bloeiende hagedoornen te Combray, waren vooraf,
onder den titel ‘Epines blanches, épines roses’, precies verschenen in... le Figaro!
Welk besluit getrokken uit deze twee gevallen? Opdat van meet af aan het werk
van een debutant als geniaal erkend worde is er een bijzonder gelukkige samenloop
van diverse omstandigheden noodig... et que tout cela formât un astre dans la Nuit!...
R.B.
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Op zijn Amerikaansch
Zoo ik het zelf had uitgevonden, dan zou ik het niet schrijven, en wie het mij vertelde
- en dat is geen verdorven geest - houdt staan dat het in werkelijkheid is gebeurd.
Het was met Toussaint dat ik enkele jaren geleden over den Amerikaanschen
roman sprak, onder meer over het vreeselijke dat er echter op onmeedoogende maar
grootsche wijze wordt in uitgebeeld. Hij antwoordde mij dat zoo een literatuur alleen
kon geschreven worden door een Amerikaan, zulke dingen gebeurden hier niet. Ik
had pas een boek van Stijns gelezen, ‘Hard Labeur’ meen ik, ik had moeten zwoegen
om doorheen het boek te komen, dat lag aan de verwrongen en zware taal die niet
in staat is het gegeven op te tillen; maar wat de behandelde stof zelf betrof... Het zou
voldoende zijn de handeling te verplaatsen in het verleden, de toestanden van ‘Arm
Vlaanderen’ weer op te nemen, ze niet op naturalistische doch op fantastisch-grootsche
wijze uit te beelden, zoo dacht ik, trouwens er gebeuren nu nog erge dingen, het komt
er alleen op aan de oogen ver open te trekken. Let wel, als ik over dit vreeselijke
sprak dacht ik niet slechts aan ‘The Grapes of Wrath’ en de aangrijpende sociale
kortverhalen van Caldwell, maar ook aan ‘Sanctuary’ en ‘The Wild Palms’ van
Faulkner en sommige bladzijden van Hemingway.
Maar de oorlog was geëindigd, de levensomstandigheden werden milder en we
konden weer de zon zien schijnen zonder ons te ergeren; mijn verbetenheid
verflauwde.
En daar loop ik mijn niet verdorven man op het lijf. Ik vertel hem een grappig
verhaal. Hij glimlacht even, maar dan worden zijn lippen weer strak in het ascetisch
gelaat als van een boetedoener, en zijn blik blijft mij onbewogen aankijken. ‘Bij ons,
hij noemt een groote Vlaamsche stad, is er iets vreemdsoortigs gebeurd, en dat is
anders niets dan werkelijkheid. Een der goed ingezetenen, met een vooraanstaande
positie, - hij moet niet in al te beste betrekking geleefd hebben met zijn vrouw, althans
hij betwijfelde dat zij na zijn dood zou doen wat hij in zijn testament had gevraagd
- had zich een doodkist laten maken, een prachtige doodkist in glanzend ebbenhout
als van een piano met zilveren belegsels en Christus-kruis. Ze werd geborgen op een
kamer met allerlei aftandsche meubelen. Daar bleef ze een heelen tijd staan, totdat
ze verhuisden, en de kist ging mee. Dit gebeurde zoo tweemaal. Eindelijk,
verschillende jaren nadien, stierf de man, en de kist werd naar beneden gehaald. Daar
lag hij met grijzen baard en gesloten oogen op zijn staatsiebed midden kaarslicht en
bloemen, en de kist stond er naast. Maar toen in den vooravond vóór den
begrafenisdag de afleggers kwamen, constateerden die dat de doode vol water was
geschoten en het onmogelijk was hem in de kist te krijgen. De weduwe werd er bij
geroepen. Ja, het ging niet. En die pleegde overleg met de andere familieleden. Er
was een gemakkelijke oplossing: een nieuwe kist. Maar daartegen verzette zich de
notaris, hij wees op de wilsbeschikking van den over-
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ledene bij testament vastgelegd, aan zijn verlangen moest worden voldaan. Dat werd
een pijnlijke situatie tusschen de weduwe en den beéedigden ambtenaar, tusschen
menschelijkheid en wet. En ten slotte werd besloten de Geneeskundige Faculteit
erbij te roepen; het water zou afgetapt worden. Dokter en helpers gingen aan 't werk.
En dan kwamen weer de afleggers om den doode te kisten. Maar nog ging het niet;
er werd geduwd, gebroken en geplet; maar nog moesten ze de prooi laten varen. De
notaris werd in den nacht opgebeld en hij antwoordde dat hij zich bij het onmogelijke
moest neerleggen, hij had immers al gedaan wat zijn plicht hem voorschreef en
daarbij er was de letter en de geest. En zoo werd die vooraanstaande zonderling in
een doodgewone kist begraven. De voorbeeldige weduwe meende echter zich niet
te mogen ontdoen van dit laatste aandenken, en wanneer nu een vriendin of een
bekende van haar man op bezoek komt, leidt ze dezen persoon naar een kamer op
de tweede verdieping waar de ebbenhouten kist op een katafalk - want ge kunt die
toch zoo maar niet op den blooten grond zetten - is tentoongesteld.’
Dergelijke dingen gebeuren dus in de werkelijkheid. Ge ziet, om waarachtig te
zijn in de kunst mogen we de werkelijkheid, althans sommige harer aspecten, niet
beschrijven. Maar voor Faulkner had die eerbiedwaardige man als model mogen
staan.
Dus had Toussaint in eenige mate toch gelijk, alleen Amerikanen...
A.V.H.

Aphorismen
Stijl is in de eerste plaats een wijze van zien, dan pas een wijze van schrijven.
Nuances.
Iemand zegt: ‘Spijtig dat ik van de Woestijne maar half begrijp.’
Reactie 1.: Wat een geluk hem slechts half te begrijpen.
Reactie 2.: Wat een geluk hem reeds half te begrijpen.
De Vlaamsche romanciers zouden wellicht grooter zijn moesten ze minder graag en
minder goed vertellen.
Laat uw eerste schepping - roman, drama, gedichtencyclus - nooit een meesterwerk
zijn.
Het is zoowel voor de schrijvers met gevestigde reputatie, voor de critiek en voor
uzelf, in alle opzichten, onaangenaam.
Het is een kunst citaten te ontdekken d.w.z. los te maken uit hun context. Het is een
andere kunst het citaat weer in den tekst te plaatsen. In uw tekst bedoel ik.
Die kunst kan ook een hobby worden of een afleidingsmanoeuvre.
De dichter moet het ééne, passende, juiste woord kiezen ten detrimente van een stel
synoniemen. Het is evident dat dit eene omwille van zekere attributen (sonoriteit,
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accentueering, voeten) geprefereerde woord ook de nuances van zijn synoniemen in
zich sluit.
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‘De’ definitie van den detective-roman:
‘Van voor wordt hij “doodgeschoten” en van achter weet men wie het gedaan
heeft’, met als variante voor moderne producties:
‘Van voor wordt hij ‘doodgeschoten’ en weet men door wie, van achter weet men
hoe.
Iemand die zich aan aphorismen waagt, denkt gewoonlijk een vondst te hebben
gedaan. Meer dan eens heeft hij slechts een vonk opgevangen van twee gedachten
die tegen elkaar aanbotsten.
Gelukkig helpt het toeval hem wel eens een handje en zeggen de woorden soms
meer dan aanvankelijk bedoeld was. En een goed lezer vindt er veelal meer in dan
zij bevatten.
In Journal des Faux-Monnayeurs schrijft Gide: ‘Je n'écris que pour être relu’.
Wat niet beteekent: om herdrukt te worden.
De herdruk komt als toemaat.
Paul van Keymeulen.

Zuilmensen.
Leerling: Meester, wie is Pontifex van Letterdom?
Diogenes: Een standbeeld dat nog leeft, zoon.

De wetten der gastvrijheid.
Aanvaard de lastige gevoelens, de onhandzame gedachten, al de binnenmoeilijkheden
die je ongenood en ongewenst komen op-, en van je werk afhouden - ontvang ze
even hoffelijk zoals je onaangemelde bezoekers onthaalt. Faites belle mine aux visites
importunes. Want zij brengen je misschien het ruwe erts aan voor de gouden
herinneringen, waarzonder je eigen penning ook nooit kans heeft, op zijn beurt reçu
te wezen.

Maatschappelijke geologie.
Zoals in de geologie, spreekt men, ook wat de menselijke samenleving betreft, van
‘lagen’, en denkt daarbij meest horizontaal: evenwijdige lagen, waarvan de ene de
andere verdrukken, en waarvan die andere al verder dan de ene van de zon af liggen.
Dat is de sociaal-economische en politieke stratificatie der maatschappij.
Maar, ook zoals in de aardkunde, breekt het vulcanisme der ziel, van die onderste
lagen, gebakerd aan het heilige vuur in de boezem van Moeder Aarde, op geregelde
tijden de bovenste lagen op, en zichzelf de hoogte in. Die verticale stratificatie, is
die der Cultuur.
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Individuele geologie.
Ook het individuele leven is geologie. We zitten allen al eens op een dode laag, dat
is een ader van het poverste erts. Hart en hoofd willen koppig door blijven boren,
maar het verdient aanbeveling, even te rusten en te bepeinzen hoe je, reeds als kind,
in je gelukkigste tijd, soms van trieste stof doorvezeld was, maar hoe je ziel, argeloos
en geestdriftig, dat toen niet heeft opgelet, en, wellicht daarom,
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er toen ook niet door werd opgehouden. Daarna heeft men je ‘bezonkenheid’ geleerd,
en je bent wèl gezonken. Hier zit je nu op de rots van de ernst, en je zal een mooie
poos moeten sparen, om voldoend dynamiet uit jezelf bij elkaar te garen, ten einde
er mee ook weer deze hindernis op te blazen. Daaronder liggen vast nog ‘levende’
lagen. Wanneer je ongeveer aan de vermoedelijke helft van je leven toe bent, en
daarmee weer aan de eerlijke eenvoud van je bezielde kinderjaren, zul je wellicht
willen inzien en bekennen dat, wat een laag tot een levende maakt, op slot van zaken
toch altijd en alleen maar de Steen van Avonture is. Al mogen bezonkenen dan een
stollingsgesteente verkiezen, het zijn toch maar vuurstenen, met wier vonken we
soms, door de kieren van de nacht, heel even een aanblik van de Grote Geodroom
kunnen opvangen. Het enige, maar kostbare, wat het ouder worden ons dan licht toch
kan bijbrengen, is ons een andere wijs van prospectie te leren, naar de Steen van
Avonture. Alleding in dit leven blijkt twee aspecten te hebben, twee afmetingen,
twee wijzen waarop we het nader kunnen komen: een macroscopische, en een
microscopische. Het eerste uitzicht is dat van de macrocosmos; het is de grote
afmeting der dingen, die het makkelijkst in ons oog valt en waarop we geredelijk het
eerst afgaan. Maar die weg in het heelal is de goden voorbehouden; in die wereld
van hemellichamen loopt de mens zich blinder dan in een steeg, en met een tijdje
finaal zoek. Het andere aspect der dingen blijft ons daarentegen gedurende onze
eerste levenshelft veelal verborgen, en daarna schijnt het ons vooreerst erg moeilijk,
om ons langs die kleinste afmeting der dingen, in de microscosmos naar binnen te
wringen. Toch zal het de zekerste en veiligste weg blijken, om ons te leiden waarheen
we dromen. Het is ten slotte dezelfde toverwereld, van moleculen of zonnestelsels,
maar kies, om er binnen te geraken, la porte étroite: je klop zal niet onbeantwoord
blijven. Zo kan je dan verder boren. Je weet thans wat je zoekt: niet meer, boven je
krachten, met excavators, in de ruimte, naar stenen van wijsheid; maar geduldig, met
de fijne naald, op een scherfje silex, dat heel het leven, alle avontuur, mitsgaders de
eeuwigheid moet inhouden.
J.D.

Het Journal des Goncourts.
Alle dierlijke en plantaardige wezens hebben een staart: van de vlooi tot het blad van
de baobab. En dat hebben ook de meeste menschelijke voornemens, plannen en
daden. Ik schreef hier al eens over het Journal der Goncourts, dat niet integraal kon
worden gepubliceerd omdat de beide broeders hier en daar op het stuk van de
moraliteit zoo buiten schreef waren gegaan, dat van uitgeven van zulke pornographie
geen sprake kon zijn. Alle mogelijke litteraire autoriteiten en deskundigen hadden
tot niet-uitgeven geadviseerd - op enkele uitzonderingen na, dat spreekt vanzelf. Een
laatste onderzoek, in opdracht van de Academie des Goncourts, was echter aan de
gang. En nu komt het onverwachtste. Van de minder stichtelijke
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en de krenkende en kwetsende (personen en zeden) passages, geen kwestie meer.
De jongste deskundige heeft het over een anderen boeg gegooid. Wat niemand had
opgemerkt tot nog toe, is nu hoofdzaak geworden: de man heeft, met meter en kompas,
uitgerekend dat het volledige journaal 52, zegge twee en vijftig boekdeelen,
Charpentier-formaat, zou beslaan. Onder de heerschende conjuncturen,
papierschaarschte, hooge loonen, gebrek aan zetters, aan drukkers, enz. - en met het
vooruitzicht: geen koopers, - valt aan een uitgave van het volledige journaal niet te
denken. De bestaande, onvolledige, editie beslaat 19 deelen. Het kost al heel wat
moeite deze in één adem of één beet te slikken. Want de gebroeders waren niet zoo
bijster intelligent. En hun écriture artiste vermoeit na korteren of langeren tijd. De
een houdt het langer uit dan de andere. Interessant zijn ook niet steeds de op- en
aanmerkingen, die de Goncourts ten beste geven. Van oneindig grooter belang is
b.v. het eene deel ‘Journal’ van André Gide en ook dat van Ramuz. Het Journal van
du Bost ken ik nog niet. Er wordt veel goeds van gezegd. Moeten afwachten. Maar
nu is het zeker dat we nooit met het volledige Journal van de Goncourts kennis zullen
kunnen maken. Het heeft zich zelf onder de massa versmacht en de liederlijke passages
zijn mede onherroepelijk bedolven. Ten ware een gewiekste of geniepige uitgever
juist die passages uit de 52 boekdeelen-in-handschrift ging puren, en ze ons
voorschotelde als hors d'oeuvre. Gekruid door een vlammend betoog van Kanunnik
Baers en van Pater Creighton zou dit schand-journaal gewis in breeden kring lezers
vinden. En zoowel voor- als tegenstanders van de integrale uitgave van het Journal
des Goncourts zouden in hun nopjes zijn.
†T.V.B.

Zoek de mens, maar hoed u voor Diogenes.
‘Zoek de mens’ (Nieuw Vlaams Tijdschrift).
‘Poëzie uit en voor het leven’ (Daisne).
‘Voor ons, jongeren, is in de literatuur en ook er buiten, de mens het begin en het
einde van alles’ (Van Aken en Lampo in het N.V.T., p. 747).
‘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’ (Mussche in het N.V.T., p. 1019).
Als men, zij het ook slechts informatief, bovenstaande uitlatingen coördineert en
met elkaar vergelijkt, kan men de indruk niet ontgaan: 1. dat we in onze literatuur
het uitpakken met formules nog niet zijn ontgroeid; 2. die formules gecentreerd zijn
op wat, sedert Diogenes, vanzelfsprekend als het levend substraat van alle ware kunst
is beschouwd geworden en in het kunstwerk werd gerealiseerd; 3. dit telkens en als
het ware steeds overbodig beroep doen op de mens-in-het-kunstwerk precies van de
mens-in-het-kunstwerk
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vervreemdt, daar toch, op die manier, het kunstwerk, als formeel gerealiseerd
mensenwerk, zo niet te kort gedaan, dan toch over het hoofd wordt gezien.
Zulks sluit allerminst een paradox in. Teirlinck had dan ook schoon gelijk in zijn
opstel over Streuvels (N.V.T., p. 714) er nog eens nadrukkelijk op te wijzen, dat bij
alle grote kunstenaars ‘de inhoud er door de vorm’ is. Dit impliceert geen dogmatisch
formalistisch standpunt, maar raakt precies de formeel-menselijke wezenskern van
het kunstwerk zelf.
Het gaat er niet om hier nogmaals het probleem vorm en inhoud te stellen. Teirlinck
heeft daaraan met zijn duidelijke formulering een eind gemaakt. Nochtans wou ik
enkel op een niet zo denkbeeldig gevaar wijzen, waaraan wellicht eens, unilateraal
uitgaande van genoemde formules, sommige minder artistiek bewuste jongeren
zouden kunnen blootgesteld zijn, en hun kans verkijken. Door al maar toe steeds de
nadruk te leggen op de menselijke inhoud, waarde of betekenis van het kunstwerk,
bij uitsluiting van al de formeel op te lossen problemen waarvoor ieder kunstenaar
ten slotte toch eens komt te staan, zouden die zich blind kunnen staren op dit trouwens
maar weinig duidelijk of in het geheel niet omschreven menselijke en juist datgene
uit het oog verliezen, waardoor het menselijke valt of staat, nl. het meestal geestelijk
lucide realiseren in het kunstwerk van al, maar dan ook àl de formele, vormende
elementen. En als er iets te vormen is, dan is het de Mens! Schakel die vormende
elementen uit, reduceer ze tot een minimum, laat toe dat in uw doorgaans menselijk
overtuigend werk enkele formeel kwetsbare schakels achterblijven, verplaats of
interpoleer in een mooi menselijk vers ook maar één woord, en Diogenes zal goed
zoeken hebben naar de Mens in uw werk.
Valt het trouwens niet op, dat precies in die literaturen, - de Engelse, vooral de
Franse, - waarin de menselijke betekenis van het kunstwerk meestal zonder discussie
daaromtrent als vanzelfsprekend wordt aanvaard, theoretisch aan die betekenis maar
weinig aandacht wordt geschonken, en daarin heel het artistiek streven en ook critisch
denken haast uitsluitend is gericht op de formele problemen, die door roman en
gedicht worden opgeworpen. Voor een Baudelaire, een Mallarmé, een Valéry, ook
critici als Focillon, Thibaudet, Lalo, en bij ons Soreil, begint het menselijke, de Mens,
pas daar waar de Vorm begint en het litterair kunstwerk, ‘un bel accident de langage’
(Valéry), zo perfect mogelijk is georganiseerd.
Nu is de absolute, zelfs relatieve perfectie, ook, vooral in het kunstwerk, zelden
van deze wereld, en zal er nog wel altijd plaats zijn voor Diogenessen, die naar de
Mens zoeken. Hoed u echter voor dezen, klop ze nu en dan op de schouder, opdat
ze, deze slaapwandelaars, in wat der literatuur is, het essentiële, de Mens scheppende
Vorm, niet voorbijzien.
M. Rutten.
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Koortsnacht
Vlak boven mij staat de hemel in brand...
Langs den melkweg bloeien duizenden papaverbloemen, overwoekeren het
sterrenlicht, storten gloeiende lava uit hun scharlaken kelken. Vuurtongen dringen
door de zoldering, likken begeerlijk mijn schedel. O verschroeiende Loki-pijn! De
walglijke geur van verbrande gedachten dreigt mij te verstikken... Ik meen nu komt
het vreeselijke einde...
Ginds hoog, heel hoog, staat thans mijn witte wolkenkathedraal in lichterlaaie...
Wie biedt mijn droomburcht als een vlammende offerande aan de kwade macht van
een vertoornd noodlot? Uit mijn verminkte hoofd stijgt een vunzige walm... Ik verlang
onstuimig naar de koele omarming van den dood. Moet eerst mijn lievend hart dan
nog verkolen?
O ontzettende verlatenheid!... Ik wil niet eenzaam sterven... Waar zijn thans allen,
die mij voortdurend omringden met onbaatzuchtige toewijding? Laat mij niet alleen
met de horde kwelgeesten, die als een zwerm dolle horzels door mijn gemarteld brein
woelen! Mijn doode oogen branden... Een helsch mirakel voltrekt zich meedoogenloos
en ijzingwekkend... Ik zie!... Ik zie, bevangen met afgrijzen, hoe een sliert van
wangedrochten onhoorbaar door de akelig-verlaten gasthuisgangen sluipt. Zij naderen
behoedzaam mijn kamer... Mijn hart bonst van panischen angst! Zij dringen binnen,
scharen zich grijnslachend om mijn legersponde... Erbarmen!... Eén neigt zich over
mij, zijn monsterkop is uitgevreten door lupus, uit zijn groene oogen priemt nijd en
afgunst. Een bedwelmend-zerpe uitwaseming hangt om mijn hoofd... Is in dit levend
lijf het proces der ontbinding reeds begonnen?
Daar zie ik een gezicht scherp als een mes, vaalgeel is de gelaatskleur, tusschen
het lange, streuvelige hoofdhaar nestelen adders en schorpioenen. De staalkoude
doordringende blik doet mij huiverbeven. ‘Wees onbezorgd’ hoont een schorre stem
‘,ik ben de demon van den haat; ik sta als beschermheer over u gebogen.’
Anderen glijden binnen, óók Judas is met hen! Zijn roode kop draagt nog steeds
het brandmerk van het verraad, ik hoor waarachtig het valsch gerinkel der besmeurde
zilverlingen. De giftlucht in deze gruwelkamer verschroeit mijn longen, mijn bloed
jaagt als een vuurstroom door mijn afgematte lichaam, mijn keel is droog, mijn
gezwollen mond en mijn gekneusde lippen hunkeren naar bergsneeuw... Ontzetting
en weerzin hebben mijn gedachtengang verward. Ik zie geen Judas, gekweld door
wroeging, verteerd door wanhoop, geschuwd door allen, maar één die heerscht, ruw
en wreedaardig, een despoot, gebiedend over een spooklegioen van fielten en rabauten,
ontaarden en misvormden. Alle ondeugden staren mij aan uit deze boeventronies en
fantastische maskers, zij weten mij een weerlooze prooi...
Plots scheurt een raketbom het uitspansel boven mij aan flarden...
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De wanden van mijn kamer wankelen, wijken... Onder het domgewelf van den
nachthemel woedt een vuurzee. Vergruisde sterrenbeelden vallen uiteen...
Ergens, zeer nabij, stort een lawine van steen en glas met donderend geraas
omlaag... Met een heftigen ruk wordt mijn ziekbed opgetild en in de hoogte geslingerd,
blijft daar hangen, blijkbaar gesteund door onzichtbare schraagpijlers... Het lijkt nu
wel een katafalk, neen, het groteske praalgraf voor een levenden doode...
In een rossigen gloed wervelt de verwonde wereld langs een bloedend spoor aan
mijn machtelooze handen voorbij... Het vergeefsche hulpgeschrei van menschen in
nood grijpt mij wurgend naar de keel... Een stekende pijn kwelt mijn hart... Roetzwarte
nevelen overweldigen het vlammende zwerk... Het licht sterft... Als een roofdier
bespringt mij de gevreesde donkerte, snel en onverwacht... Ik kan niets meer
ontwaren... Zal ik thans wegzinken in de bodemlooze diepte van een eeuwige
duisternis?...
Theo Goffa.

Alleen het ontbrekende telt.
In mijn Laatste Verzoeking van Antonius heb ik er destijds op gewezen dat de meeste
perfiede en oneerlijke critiek hierin bestaat den schrijver de ontstentenis te verwijten
van zulke elementen die het nooit in zijn bedoeling lag te behandelen. Ik schreef
toen:
‘Ge behandelt uw onderwerp nuchter en positief?... - g' hebt geen zin voor humor!...
- Ziet ge de typische ironische zijde van alle menschelijke gebeuren?... - Het mangelt
den schrijver aan levensernst!... - Ge vermeit u in een middeleeuwsche, romantische
idylle?... - De schrijver durft geen positie nemen tegenover de dreigende
maatschappelijke vraagstukken van onzen tragischen verscheurden tijd!... - Ge geeft
uiting aan dierbare, maar individueele emoties?... - Men sommeert u uw egocentrisme
te verlaten om een brok sociaal leven te behandelen en een tafereel op te hangen van
een of ander maatschappelijk bedrijf... - Natuurliik zoudt ge liever den vitienden
criticus in hoogst eigen persoon ophangen!...’
Met bovenstaande beschouwingen heb ik blijkbaar op doovemansdeur geklopt, want
sinds het verschijnen van deze persiflage is de toestand er niet op verbeterd. In het
Decembernummer 1946 van De Brug (Voorlichtend Maandblad voor den
Boekliefhebber) vind ik nogmaals een ergerlijk staaltje van bekrompenheid en
onnoozelheid. Een Dr. P.C. Boeren heeft het over Bertus Aafjes' Voetreis naar Rome.
Hij richt tot den dichter volgend verwijt: ‘...Van de menschelijke tragiek, die Mozart
in zijn “Requiem” in haar volle draagunjdte onthulde, is vooralsnog te weinig te
bekennen om het werk van Aafjes als onvergankelijk te beschouwen.’
Inderdaad! De dagen die de levenslustige pelgrim plukte en genoot hadden niets
van een Dies Irae! En het is een alleszins para-
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doxaal en weinig plezant criterium: dat alleen begrafenismuziek onsterfelijke litteraire
Kunst vermag in te luiden...
Intusschen raden wij aan de critische methode van Dr. P.G. Boeren te ontwikkelen
tot een vermakelijk gezelschapsspel. Hier mogen dan ook enkele staaltjes volgen:
1o Van het heroïsch dynamisme dat Richard Wagner in zijn Walkurenrit ontketende
is er vooralsnog in ‘God aan Zee’ te weinig te bekennen om Karel van de Woestijne's
werk als onvergankelijk te beschouwen.
2o Van de nationale geestdrift die Karel Miry in zijn Vlaamsche Leeuw deed
losbulderen is ‘Van het Leven dat wij droomden’ te weinig doordrongen opdat
Roelants' werk als civieke belletrie zou kunnen aanbevolen worden.
3o Van het weemoedig sensualisme dat Claude Debussy in zijn Prélude a
l'Après-midi d'un Faune liet smachten is er in Walschap's ‘Trouwen’ te weinig te
bespeuren opdat dit werk de biogenetiek in onze Vlaamsche gewesten zou kunnen
bevorderlijk zijn.
4o Van de religieuze ingetogenheid die Schubert in zijn ‘Ave Maria’ liet prevelen
is er in Bert de Corte's ‘Germinal’ te weinig terecht gekomen opdat deze verzenbundel
als livre de chevet voor onze begijntjes zou kunnen dienen.
R.B.

Zonsondergang
We waren gemobiliseerd en kwamen na een kleine dagmarsch op de ons aangewezen
plaats toe. De late zomer had een snikhete dag gebracht en wij, sinds lang het
marcheren met zoveel uitrusting ontwend, we hadden in onze zware, ruige uniform
gezweet als negers.
Plots uit de kalme gang van het burgerleven gerukt, ver van al wat ons lief was,
lichamelijk vermoeid en geestelijk ontwricht, stonden we voor een mogelijkheid die
geen mens kan aanvaarden eer ze tastbare werkelijkheid wordt. Wel hadden we
destijds op de schoolbanken leren dreunen ‘nooit zal men ons een morzel gronds
ontwringen’ maar nu het kritieke moment ging aanbreken voelden we ons meer als
moederloze kinderen in een vreemde wereld en groeven zwijgend de stelling, die
langs de kam kronkelde waar het glooiende heuvelland plots werd afgebroken en het
vlakke Maasdal zich wijd en diep uitstrekte.
Bii het vorderen van de zwoele avond kwam stil een dreigend-zware lucht opzetten
en schoof, als een leikleurige sprei, de hemel naar het westen toe. De zinkende zon
scheen nog juist onder het wolkendek door en wierp een rossige gloed op de
onderzijde der wolken, op de bomen, de aarde, onszelf en onze wapens. In het dal
dreef reeds de opstekende wind stofwolken als rode schimmen voor zich uit. Een
paard van de mitrailleurs-afdeling steigerde hinnikend en van uit mijn kuil leek het
in het dal te springen, dat daar lag in een kleur van bloed en brand. Ik moest aan
Macbeth denken en huiverde. Want dit ogenblik was als een teken.
L. De Groof.
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De man die zichzelf optelefoneerde
Een lees- en luisterspel
‘Hij die niet aan wonderen gelooft, gelooft dus niet aan zijn eigen bestaan.’
Jan Greshoff
(Aphorismen voor Volwassenen)
Op Vastenavond, in het atelier van kunstschilder Pius Uithuizen.
Vijf zijner vrienden zijn van de partij, te weten:
Anselm van Neren, muzikant,
Maxim van Fommelen,
Huib van Dijen,
Luc van Gading, en
Alex van Loos, vier letterkundigen.
De onvermijdelijke vrouw in het spel is een schone onbekende. Haar naam luidt
Margareta Malafide.
Gestommel van een piano weerklinkt uit de hoek van een ruim en hoog vertrek, dof hamerend,
een beetje op de wijze van een ouderwets kroegorgeltje. Het is kennelijk een vaardige hand,
die op de toetsen slaat, maar het lijkt wel of de speler wat duizelt - vandaar het vreemde
mengsel van krampachtigheid en slappe achteloosheid, dat zijn spel
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vormt. Men kan het succesdeuntje ‘Amor, amor’ er in herkennen, evenwel toonkunstig
getransponeerd. Met dat alles klinkt het opgewekte volksiuijsje wel biezonder neerslachtig.

Een mannenstem wil losjes meeneuren: ‘Amor, amor...’ maar valt uit de maat, omdat de piano
als opzettelijk achterblijft, door de zang met zwaarmoedige roulades te onderbreken. Daarna
beginnen vingers op het blad van een tafel te trommelen, terwijl een voet de cadans op de
vloer markeert, blijkbaar om de pianist tot een flukser tempo aan te sporen. Het is echter alles
tevergeefs.

HUIB
Zeg, Anselm, kun je niet nog wat triester? Of wil je van Vastenavond de vooravond
van Allerheiligen maken?
MAXIM
Van Neren is in de neer!
HUIB
Dat wil zeggen, ik geloof dat hij al wat te veel tuimelaartjes neer heeft. Hé, Anselm!
Speel liever eens een lijkmars, voor de vrolijkheid dan, jij transponeert immers altijd
alles.
De piano zet dadelijk Chopin's ‘Marche funèbre’ in, gesyncopt als een dansdreun
en met de dartele weemoed vandien, maar in de grond even dof en onwezenlijk gelijk
voorheen.
HUIB
Zie je wel, dat komt ongeveer uit.
MAXIM
(lachend)

Bravo, Van Neren! Stoor je niet aan Van Dijen. Carnaval is het feest der omgekeerde
wereld.
In een andere hoek van de kamer begint een telefoontoestel te schellen. De piano speelt door.
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ALEX
(van op en afstandje)

Lui, de telefoon! Wij schaken.
HUIB
Jawel, ontzettend gezellig. Wat jij, Max?
MAXIM
Van de aanblik alleen ben ik al màt, Huib.
LUC
(eveneens van op een afstandje)

Waar blijft Pius? Toe, Maxim of Huib, halen jullie die hoorn eens van de haak. Dat
rinkelen bedreigt mijn vermogens.
HUIB
Pius plukt druiven in de kelder. Bovendien is hij veel te persoonlijk. Ik kom zeker
niet aan zijn telefoon.
MAXIM
Hoever strekken nog je vermogens, Luc?
LUC
Tot zover als ik mijn koningin zal bevrijd hebben uit de lage fikken van Alex zijn
boeren.
ALEX
Ik verzoek je, je eigen stukken te offenderen. En je dame mag je gerust terugnemen,
want ik zie er zelf geen gat in.
De telefoon houdt op met schellen. De piano speelt steeds door.

HUIB
Griezelig aardig spel; wat jij, Maxim?
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MAXIM
Als Pius ons weer eens met zijn vijven uitnodigt, moeten jij en ik maar ieder een
paar bokshandschoenen meebrengen, Huib. Dan hebben wij er ten minste ook iets
aan.
HUIB
Weet jij soms wat er vanavond nog te gebeuren staat?
MAXIM
Geen zwakke voorstelling van. Pius heeft me vanochtend gebeld, gul en een beetje
geheimzinnig, je weet wel, zoals altijd. Ik vertrek morgen naar 't buitenland, zei-ie,
waar ik een poosje sneeuwbergen ga schilderen, voor de afwisseling. Kom vanavond
in mijn werkplaats vooreerst een tot-weerziensbesje genieten; daarna kunnen we met
zijn allen nog eens uitlopen kijken rlaar Carnaval. Ik houd jullie allemaal vrij.
HUIB
Dat heeft hij mij ook gebeld. Een wonderlijk perceel, onze Pius! Maar fideel,
zoveel is zeker.
MAXIM
Ik ben wel zwaar benieuwd, waarheen of hij met zijn allen saam, precies naar
uitlopen kijken wil. Mijn klomp, als daar geen stil plannetje achter steekt!
HUIB
Hij zal weer een van zijn spaanse invallen hebben gehad. Nu, voor mijn part mag
hij mij gerust in kennis brengen met dat bovenaardse blonde landschap daar, waarvan
ik hier welgeteld vier en twintig konterfeitsels, met potlood of olie, zie hangen. Wat
jij, Maximus?
MAXIM
We riskeren de obsessie, maar voor één van die witgouden haarrollen ben ik
genegen op staande voet zelfmoord te plegen.
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HUIB
Juist. Sinds een halfuur al, zijn die zeilsteenblauwe ogen en die schavotkleurige
mond mijn hersenschors aan 't verwoesten. Straks mogen jullie de kliniek opluiden.
Alleen zou ik net er voor, nog even de naam van die moorddadige schoonheid willen
vernemen.
MAXIM
Heb je dan Pius' laatste tentoonstelling niet bezocht? Hij heeft daverend veel succes
gehad met die dodelijke figuur, maar geen enkel stuk willen verkopen. En hij heeft
steevast volgehouden, dat hij die dame niet kent, dat ze niet eens bestaat, dat hij
alleen maar een droomgezicht heeft geschilderd.
HUIB
Allemachtig verdrietelijk. Ja, onze Pius is wel een dolzinnige vent. Maar wat
doet-ie om de drommel zo lang in zijn kelder? Hij ging immers maar een paar flessen
kiezen? Als zijn druiven nou nog niet geperst zijn!
MAXIM
En daar wordt Anselm weer beroerd neerdrukkend. Hé, Van Nee-eer! Iets triest,
toe, maar in grote terts!
De piano, die geleidelijk naar de neerslachtige dansdeuntjes was teruggekeerd, begint zich opnieuw
in een lijkmars te verlevendigen.

HUIB
Zeg, schaakmaniakken, is de kramp welhaast over?
ALEX
Niet het minste vooruitzicht van. We proberen thans met zijn allebei, Luc's koningin
te ontslaken. Maar 't lijkt wel of de droes-zèlf haar heeft vastgewerkt.
MAXIM
Als Pius niet binnen de drie minuten verrijst, ga ik hem in zijn krocht vinden. Wat
jij, Van Dijen?

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

238
HUIB
Ik trek mijn horloge.
MAXIM
Het is levensgevaarlijk, Pius lang alleen te laten in een wijnkelder. Uit grote
oplettendheid, om ons goed te kunnen verzorgen, zal hij vooreerst zelf zijn druifjes
willen proeven, en dan is hij voor ons bedorven, wanneer hij weer aan de oppervlakte
verschijnt. Je weet, hij is precies zo treurig van dronk als Van Neren.
HUIB
Griezelig, hoe dat stel aan mekaar gewaagd is. Anselm schildert bijna zo goed als
Pius klavierspeelt, en, in de druiven, zouden zijzèlf zich gerust de ene voor de andere
kunnen nemen.
MAXIM
Nu, de vier autores zijn ook tamelijk aardig van een zelfde rank getikt.
HUIB
Je drie minuten zijn om. Vooruit, de krocht in!
MAXIM
Te laat, daar hoor ik onze gastheer.
Zware mannestappen naderen op een gang. Flessen stoten behoedzaam tegen elkaar en laten een
vervuld geluid horen. Een deur wordt moeizaam geopend en weer dichtgedaan.

MAXIM
Dolblij je weer te zien, Pius! Zal ik even helpen?
(Staat op en loopt naar de deur.)

PIUS
(met diep geluid)

Gaarne.
HUIB
Bravo, Pius. Anselm, jongen, nóg triester, toe, in nóg manlijker toongeslacht!
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De piano speelt thans de lijkmars op een volslagen onwezenlijke, haast jubelende wijze. Flessen
worden op tafel neergelaten. Kristallen glazen komen lichtzingend met elkaar in aanraking
bij het verplaatsen.

PIUS
Zo.
MAXIM
Mogen we ook weten, Pius, waar of onze wijngaardenier zolang heeft getoefd?
PIUS
(steeds zwaar en doodernstig)

Wijnbessen heeft hij voor jullie gelezen, kinderen, en daartoe zèlf enkele vaderlijk
moeten proeven.
MAXIM
(haastig, als bij zichzelf)

God, had ik het niet gevreesd!
HUIB
Luc en Alex, laten jullie nou die koningin. Zij speelt het licht zélf nog eens zo
makkelijk klaar met de droes. Kom en bewonder Pius' druivenoogst.
LUC
(rijst zuchtend overeind)

Nou dan, adieu, onbereikbare schone!
ALEX
(staat eveneens op)

Nee, tot weerziens, gekluisterde beminde! We gaan krachten halen.
ANSELM
(wil de piano verlaten; het spel houdt op)

Arme Van Gading, onbezonnen Van Loos, deernis om jullie verzwaart mijn
neerslachtigheid. Hebben jullie dan
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nog niet begrepen, dat een geschaakte niet geslaakt wil worden, zoals we van
geslaakten nooit schaakstukken zullen maken?
LUC
Even wachten, Anselm, dat is vooralsnog te diepzinnig, we zijn niet bijgedronken.
PIUS
Lieve Anselm, in Gods naam, blijf aan de vleugel en breek je zielstrelende
vingeroefening niet af. Je geluid is de enige staf voor de wijgaardenier zijn
zwaarmoedigheid. Speel door, speel door, ik kom je eigenhandig de verdrietbeker
aan de lippen zetten.
ANSELM
(begint opnieuw te spelen; psalmodiërend)

Als de blinde en de kreupele, dragen en wijzen we elkaar de weg door 's levens
woestijn, Pius.
MAXIM
In elk geval, de twee verminkten lijden nog geen krimp aan beeldspraak.
HUIB
Ik zou zeggen, dat vanavond ook Carnaval in de taal wordt gevierd.
PIUS
Vrienden, zie de druivenbloederen die ik voor jullie heb opgevangen. Hier zijn
twee, desnoods drie halzen, die we fluisterend kunnen aanspreken, alvorens ons in
de kilkoude en dieptrieste nacht met de andere op stap te begeven. En wat overblijft
zal me licht gegund zijn, morgen mee in mijn koffer te mogen nemen, om mijn
gebrekkige schilderhand te ontdooien, in het aangezicht van de eeuwige
sneeuwbergen. De flessen zijn al opengetrokken en op temperatuur. Dierbare
Maximus, wil je me even bijstand verlenen?
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MAXIM
Tot je dienst, vereerde wijnhoeder.
Pius en Maxim schenken de glazen in. De flessen gorgelen en het kristal laat een ziuaarzingend geluid
van vol-doening horen.

ALEX
Waar wil je ons daarna heenbrengen, als ik vragen mag, Pius?
PIUS
Ach Van Loos, als ik het zèlf maar wist! Dat is juist het heel treurige. Ik heb op
jullie en 's Heren druiven geteld, om er achter te geraken.
LUC
Ik heb een idee, Pius. Breng ons in kennis met die blonde verrukkelijkheid, waarvan
ik hier het afbeeldsel bij dozijnen zie hangen en staan. Als ik daar de hele avond door
naar moet blijven kijken, ontploft me wis de lamp!
PIUS
(somber)

Helaas, niets dan een droomgezicht, ongelukkige vriend.
ANSELM
(steeds pianospelend, psalmodiërend)

Ongeslaakt en niet te scha-aken!...
HUIB
Ik verhef mijn kelk, Pius, om te drinken op Carnaval, op je reis, vanzelf, mitsgaders
op je misdadige, hopeloos blonde konterfeitstuk!
MAXIM, LUC, ALEX
(door elkaar)

Op hetzelfde, Pius, van 's gelijken!
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ANSELM
Ondankbaren! Ik zal op de druif drinken, Pius!
PIUS
Dank je, vrienden, prosit! Ik breng Van Neren zijn bessesap. Speel door, Anselm.
MAXIM
(kikkert met de tong, terwijl hij zijn glas neerzet)

Nou, wàt vertroostend!
HUIB
(zet zijn glas eveneens neer)

Ik zou zeggen van ja.
ALEX
(idem)

Wie heeft nu een idee voor vanavond?
LUC
Laten we vooreerst onze koningin bevrijden, Alex.
Protest van de andere vrienden. Het pianospel houdt op.

PIUS
Hemel, Anselm, waarom spel je niet meer? Ga je me nou helemaal loslaten, op
de afgrondelijke zoom van de droefgeestigheid?
MAXIM
Maar waartoe of waarvandaan toch zo zwaarmoedig, Pius?
ANSELM
De weemoed is het voorspel van het sprookje.
HUIB
Dan zullen hier vast de muren gauw gaan kraken van toverachtigheid.
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PIUS
Wat is de zin van je raadselachtige woorden, Anselm?
ANSELM
Vrienden, wanneer Pius uit een kelder komt, en hij is zielsbedroefd, dan heeft hij
bessen geproefd. Maar als Pius in de druiven is geweest, kieskauwt hij ook steeds
op wonderbaarlijke kernen.
ALEX
Ga door, Anselm, je spreekt gevleugeld.
ANSELM
Ik wil alleen zeggen, dat ik meen te horen, wélke pit thans in Pius' brein rinkelt;
en dat daaruit mogelijk een idee voor vanavond zou kunnen opzingen.
LUC
Nu, die is onze gastvriend ons eigenlijk wel verschuldigd.
MAXIM
Wees dan zo pittig, Van Neren, en help onze keien ook wat horen reutelen.
ANSELM
Nee, jullie zijn geen klanktypes. Ik zal het liever aanwijzen. Hebben jullie al
opgemerkt, hoe herhaaldelijk, op het uitbeeldsel van Pius' schone nachtmerrie, ook
een telefoontoestel voorkomt, en dat, waar het ontbreekt, zijn lichtende
hartenverdelgster nog altijd als uit een kluwen van telefoonsnoer verrijst? Wel, als
ik me niet vergis, begint dààr Pius zijn idee.
HUIB
Boeiend, maar duister. Wat jij, Pius?
PIUS
Vrienden, het lijkt wel of Anselmus en ik communicerende zielevaten hebben. In
elk geval, ziet hij het druivensap
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zo naakt door mijn gestel lopen, dat ik er van huiveren moet. Toen ik daar straks
voor jullie aan het besogneren was in de kelder, is inderdaad een al oude kwelgedachte
weer vaardig over me geworden, met de zwaarmoedige gevolgen vandien. Ik heb
me namelijk weer staan afvragen, wat of er wel zou gebeuren, indien een zoekende
ziel, ten einde raad, zichzelf eens door de telefoon opluidde?
ALEX
Me dunkt, dat hij gewoon het sein ‘in gesprek’ te horen zou krijgen.
Huib, Maxim en Luc lachen zachtjes.

ANSELM
Diep en beklagenswaardig verval der letterkunde!
PIUS
Dank je, Anselm, maar Van Loos heeft, helaas, overvloedig gelijk: gewoon zou
hij het sein ‘in gesprek’ te horen krijgen, of, nog gewoner, de suizelende stilte der
diepste menselijke eenzaamheid. Precies weet ik het niet, en waarschijnlijk zijn jullie
ook niet speciaal ter zake bevoegd. Maar die zegt ‘gewoon’, Alex, splitst meteen,
zoals dat trouwens hoort, de geheimzinnige oceaan van verschijnselen waarin we
leven, in twee helften: in één helft van gewone wateren, en in één van ongewone
wateren. In het dagelijkse bestaan, stroomt, op het oog, al wat vloeien kan, natuurlijk
door elkaar; vandaar dat we het onderscheid niet opletten. Maar het bestààt, en dat
heeft Van Loos nog zopas bevestigd, met dat ongecontroleerd uit zijn onderbewustzijn
opgewelde woordje: ‘gewoon’. Daarom, broederen, stel ik mijn knagende vraag
overnieuw: wat zou, in buitengewone omstandigheden dan, wel kunnen geschieden,
indien eens iemand zichzelf optelefoneerde?
ALEX
Hoe merkwaardig je vraag ook, hooggeschatte Pius, ik snap toch het verband niet,
met de lekkere nimf van je doeken, en het idee voor vanavond, wat in geding is.
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ANSELM
Rampzalige nachtblindheid der hedendaagse letteren!
PUIS
Wel, het is mij ook niet duidelijk, en daar ligt juist het terneerdrukkende mysterie.
Een schilder, of een muzikant, mag gelukkig iets instinctiever te werk gaan, dan
jullie, schrijvers. Maar ten slotte heeft hij eveneens, zijn bescheiden portie hersenen
meegekregen, en die liggen zoals bij alle mensen in kronkels, alleen van de inspanning
om te begrijpen, gelijk je weet. Nu stel ik mij dat begrijpen een beetje voor, als een
soort van telefonische aansluiting, die tot stand zou worden gebracht tussen mijn ene
zelf en mijn andere zelf; tussen die hersens van een, ik durf niet te beweren helemaal
nuchter, maar dan toch jammer zakelijk man - de bijna mechanische logiekeling die
hier voor jullie zit - èn dat instinctieve in me, mijn ziel, als je wil, met al haar
wonderbaarlijke droomgezichten, waarvan de tekeningen en schilderijen die ons hier
omringen, de steeds weerkomende en ook door mij niet te doorgronden uitdrukking
zijn. Bovendien verbeeld ik me, dat de kans op dat begrijpen groter moet worden,
wanneer de twee elementen, die hier in het spel zijn, worden uitgebreid. Wanneer ik
dus mijn ziel en mijn hersenen in de ruimte probeer uit te strekken, tot ze licht
versmelten met die van ons allemaal. De afstand, die beide elementen scheidt, wordt
dan wel is waar niet alleen meer gevormd door de dwaze organen, die mijn hoofd
van mijn hart verwijderd houden: door mijn ogen, mijn neus, mijn slokdarm en de
rest - maar door de hele logge massa van ons aardse, doordeweekse en alledaagse
bestaan. Evenwel, zoals door mijn grove vlees, fijne, al te fijne draden lopen, die
hersenen en ziel met elkaar verbinden, moeten, door die zwaarder wereldmassa, ook
dikker touwen slingeren, en wanneer ik nu één van die naar verhouding reusachtige
kabels, tussen mijn schamele boven- en onderdeel kon inschakelen, stel ik me voor,
dat daarmee een verbijsterende transmissiemogelijkheid zou geschapen zijn. Begrijpen
jullie thans, mijn vrienden, waarom of mij soms het onweerstaanbare verlangen
foltert, mijzelf eenmaal op te luiden? Want
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ik slaag er maar niet in, de idee van me af te zetten, dat, zoals de zenuwen het op
broze schaal in ons individuele lichaam doen, de draden van de telefoon wel nóg
eens zo hecht het duistere gevaarte van de aardse en menselijke samenleving, met
gevoel konden bevezelen.
Een ogenblik heerst diepe stilte.

MAXIM
(bewonderend)

Alle hulde, Pius, voor dat kluifje literatuur! Vrienden, ik stel een bondsklap voor!
(Klapt in zijn handen.)

ALEX, LUC en HUIB
(eveneens applaudisserend)

Hulde, Pius, hulde!
ANSELM
(is terug voor zijn piano gaan zitten; slaat hier en daar een toets aan)

Jammerlijke ingebeeldheid der bellettrie!
LUC
Inderdaad, broeders, jullie applaus kwam Van Neren toe. Anselm had immers
reeds alles van mijn doeken geraden.
HUIB
Anselm, ik drink je ter verontschuldiging een druif toe.
PIUS, ALEX, MAXIM en LUC
(door elkaar)

Prosit, Anselm, prosit, Van Neren!
VAN NEREN
In druiven geen gramschap... Prosit!
Het pianogetokkel houdt op. De vrienden drinken. Met vrolijk lichte kristalzang komen de glazen
terug op tafel neer.
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LUC
Wat verder nu?
ANSELM
Wel, ik meen ons thans in genoegzaam buitengewone omstandigheden, om toch
maar eens te proberen, jullie koningin te bevrijden.
HUIB
God, nee, zeg!
MAXIM
Wacht even, Huib. Wat bedoel je eigenlijk, magische vriend Anselmus?
ANSELM
Dat Pius thans zichzelf moest opbellen.
PIUS
(heftig)

Nee, nee, nee - om de dooie dood niet!
ALEX
Waarom zo heftig? Je hebt het immers zo verlokkend geschilderd?
HUIB
Je had ons bijna overtuigd, Pius.
LUC
Toe, doe nou nog even de rest.
PIUS
Nee, ik durf niet.
MAXIM
Hé, dat is een glas koud water in ons vuur.
ANSELM
Waarom durf je niet, Pius?
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PIUS
Dat moeten jullie toch kunnen begrijpen. Mijn idee is me te dierbaar, om ze zo
maar wildweg aan al te goedkope teleurstellingen bloot te geven.
ALEX
Van Neren, die over kwaliteiten blijkt te beschikken, beweert immers dat de
omstandigheden gunstig zijn.
MAXIM
Ik pers nog een wijnbes voor je uit, Pius, dat je je moed in kunt drinken.
Een kristallen glasrand begint te zingen vanwege de aanraking met de klokkende hals van een fles.

HUIB
Schenk maar door, Max. Voor elk nog een druifje. Pius heeft immers zoiets gezegd
van kansen die vergroten, naarmate meer zielen bij elkaar aansluiten.
Gegorgel van flessen. Het kristallen gezang der glazen wordt weer zwaar van vervulling.

LUC
Op je welslagen, Pius!
ALEX, MAXIM en HUIB
Welslagen!
Er wordt gedronken. Enkele glazen komen weer op het tafelblad neer.

PIUS
(in een zucht; als tot zichzelf)
Nee... ik durf niet.
ANSELM
Drink, Pius, en wraag een kans. Het heeft niets te betekenen, wanneer 't niet lukt.
Dat is nog volstrekt geen bewijs.
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Maria Magdalena heeft wel duizend keer overnieuw geprobeerd, fatsoenlijk te
beminnen, en de kuisheid was er nog niet omkoud. Ik wil maar zeggen, dat er
mislukkingen zijn, die het onderwerp of het voorwerp van 's mensen proefnemingen
dermate kunnen sterken, dat hij ten slotte moét slagen.
Andere lege glazen worden thans ook lichtzingend weer op tafel neergezet.

MAXIM
Van Neren leest in de sterren vanavond.
HUIB
Ja, Anselm praat zo helderziend als druivendik.
LUC en ALEX
Vooruit, Pius!
PIUS
(zwaar ademhalend)

Knip een paar lichten uit. Aan de schemerlamp heb ik genoeg, om het nummer op
de kiesschijf te draaien.
HUIB
Waartoe die duisternis? Dat doet aan klopgeesterij en andere flouzen denken. Wat
jij, Max?
MAXIM
Och, het blijft nog wel licht genoeg, Huib.
ANSELM
Pius heeft gelijk, vrienden. Draai 't licht neer, en wees zo hoffelijk, het wonder
ook een pasje tegemoet te willen gaan.
Een paar electrische lichtschakelaars worden uitgeknipt.

PIUS
Zo. En komen jullie nu dicht om me heen staan, bij het toestel.
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De vrienden begeven zich naar de hoek van het atelier, waar zich het telefoontoestel bevindt.

PIUS
Nog dichter. Als de aansluiting tot stand komt, zal ik zo hard mogelijk spreken.
Het is immers een soort van verborgen echo van mezelf, die tot uiting moet komen,
en dan kunnen jullie die mogelijk ook beter horen. Jullie moeten in elk geval dadelijk
het hoofd bij het mijne steken. Ik zal de hoorn niet vast tegen mijn oorschelp drukken,
maar hem zoveel mogelijk in het midden houden. Ken jij mijn nummer, Huib?
HUIB
Niet uit het hoofd.
PIUS
Neem dan de telefoonlijst, en sla het even op. Kwestie maar dat je ons experiment
niet doet mislukken door je erg-denkendheid.
HUIB
(enigszins verlegen)

Zo heb ik het niet bedoeld...
(Bladert in de telefoonlijst)

Hier: Pius Uithuizen, kunstschilder... nr 583.53.
ANSELM
(met gedempte, verhitte stem)

Neem nu de hoorn op, Pius!
PIUS
(aarzelig)

Ja...
(Als een aanroep tot zichzelf):

Lijnengelen in de nacht, sta me bij!
In ademloze stilte ivordt een telefoonhoorn van zijn haak gelicht. Dadelijk daarop begint het sein
‘lijn vrij’ met korte tussenpozen zacht te bellen.

PIUS
(fluisterend, benauwd en opgewonden)

Toekijken nu, of ik me niet vergis!
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Een krachtige, maar bevende vinger begint een oproepnummer op de kiesschijj te draaien.

PIUS
Vijf... acht... drie... vijf... drie...
DE VRIENDEN
Juist.
Nauwelijks is het laatste cijfer gedraaid, of de luidspreker in de hoorn begint hard te kraken. Het
reutelen houdt heel even aan, tot, met een laatste, luide knars, de versperring, of de aansluiting,
schijnt opgeheven te zijn. Gedurende een ondeelbaar ogenblik is het zoemend stil.

HUIB
(schamper, maar toch spijtig)

Niets!
PIUS
(met trillende stemverheffing, als bezwerend)

Hallo!...
EEN VROUWENSTEM
(bijna scherp, maar toch heel welluidend, door haar ongewone, rustige helderheid, en de
ternauwernood doorklinkende zang van een onnahaalbare uitheemse tongval)

Hallo?...
Gelijk, wordt een muzikale achtergrond hoorbaar, die gedurende de hele tijd van het gesprek aanwezig
blijft, en waartegen de door de vrouwenstem gesproken woorden zich aftekenen, als figuren van gouden zilverdraad op fluwelen scherm. Die muziek is een uitvoering door orkest, waarin de violen
overruisen, van beurtelings dezelfde neerslachtige succesdeuntjes en dezelfde onwezenlijk huppelende
lijkmarsen, welke Anselm op de piano heeft zitten stommelen.

ALEX, LUC en MAXIM
(slaken een gesmoorde kreet van ontsteltenis en bewondering)
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PIUS
(hijgend, haast stemloos)

Heer, het gebeurt!
HUIB
(fluisterend, verward)

Een vrrrouw! En muziek!
ANSELM
(eveneens fluisterend, bijna ijlend van verrukking)

Natuurlijk! Het schilderij! En de muziek der zielen!...
PUIS
(luid, met grote inspanning naar adem snakkend, en zijn woorden zorgzaam uitkiezend)

Gegroet... wonderbaarlijk wezen!
DE VROUW
Gegroet, meester.
PIUS
Ik... ben u onuitsprekelijk erkentelijk!
DE VROUW
Laat ik dan mijn dank tot u mogen uitspreken!
HUIB
(fluisterend, verwijtend)

Pius, je hebt beloofd de hoorn in 't midden te houden, dat we ook kunnen luisteren.
ANSELM
(eveneens fluisterend, onstuimig)

Je wafel, Van Dijen!
PIUS
Engel der nacht!... Ik bid u... wil luid spreken... dat mijn dierbare vrienden, hier
broederlijk om me heen verenigd, uw stervensschone geluid eveneens mogen
aanhoren!
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DE VROUW
(verheft een weinig de stem)

Mijn groet ook aan de broederschap.
ALLEN
(door elkaar)

Gegroet... dank u... aanvaard ook ónze heilbede!
PIUS
Ik dank u... voor het onuitsprekelijke geluk... waarmede uw openbaring... mijn tot
dusverre zo hopeloos zoekende... zo uitkomstloos naargeestige... zo eeuwig
onbevredigde bestaan, thans komt vervullen!
DE VROUW
En ik zeg u dank voor de bezielde en zo vljtige kunst, waarmee u, ondanks de
afstand, die ons in de ruimte scheidde, mijn aanschijn op uw doeken hebt
weergegeven.
ANSELM
(fluisterend, met koortsachtige vervoering)

Zie je wel! Het schilderij!!
PIUS
(insgelijks bijna jubelend)

Dus... bent U de hemelse schim... de bovenaardse schone... met de witgouden haarrol,
met de zeilsteenblauwe ogen en de schavotkleurige mond... die ik eens in droom heb
gezien... en welke thans in wake is verrezen?...
DE VROUW
Ik ben een zwervende schepping Gods als u, maar het raadsel van dit leven, of
van 't andere, is inderdaad, hoe of wij, zo weinig voor onszelf, tevens zoveel voor
anderen kunnen betekenen.
PIUS
(met bezwijmend geluid, tot zichzelf en zijn vrienden)

Heerlijk... óverheerlijk!
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ANSELM
(fluisterend, begeesterd)

Zo spreken hemellichamen tot elkaar!
PIUS
(luid)

Blonde komeet aan het nachtelijke uitspansel van mijn kilkoude bestaan!... Ik... dus...
ach, vergeef me! Verdwijn vooral nog niet! Wil nog even toeven... Honderden vragen
bestormen mijn kronkelige brein... Jaren heb ik me er over afgepijnd... en nu het hun
geschonken wordt, tot uitdrukking te mogen komen... verdringen ze elkaar, als
schooiers op de drempel van een paleis!... Ja, ik wilde u vragen...
HUIB
(halfluid, dringend)

Een idee voor vannacht... waar of we heen zouden!
LUC
(op dezelfde toon)

Een afspraak... vraag een afspraak!
ALEX
(idem)

Of nodig haar uit!
ANSELM
(woest fluisterend)

Hel en duivel, hou je kakel! Laat Pius vragen.
MAXIM
(verzoenend)

Ja, vraag jij, Pius.
PIUS
(halfluid, jammerend)

Ik weet het heus--Plotseling begint de luidspreker in de hoorn weer te kra-
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ken, precies op dezelfde wijze als de eerste maal. Na een laatste reuteling, breekt
thans het eentonige gezoemer van het signaal ‘in gesprek’ door.
PIUS
(heftig en wanhopig)

Afgebroken! Jullie hebben de aansluiting verbroooken!
ANSELM
(razend)

Ellendelingen! Met jullie stomme vragen en je kinderachtig gedwing! Jullie hebben
tegen de toestel gestoten!
HUIB
(gekrenkt)

Pardon! Ik verzoek u...
LUC
Geen kwestie van...
ALEX
Ik weet zeker, dat...
MAXIM
(vergoelijkend)

Toe, winden jullie zich nou niet zo op... Het is gruwelijk spijtig, maar licht nog te
verhelpen...
PIUS
(hakkelend)

Verhelpen?... Nee... Maar ik zal haar dan toch één keer hebben gehoord... Het is dus,
vrienden!... Daarom, laten we dankbaar, laten we vrolijk zijn!...
(Geleidelijk is zijn stem warm en opgewekt geworden. Dan, traag, met trillend geluid):

Vaarwel, mijn goudene schim!...
(Legt de hoorn weer op de haak. Koortsig):

Komaan, vrienden! We rukken uit! Met de lach op 't gelaat en de fles in de arm!
Maak voort! Wat sta je daar nog te marren, Maxim?
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MAXIM
(aarzelend)

Zou je niet nog eens proberen te bellen, Pius?
PIUS
(vastberaden)

Nee, nooit meer! Komen jullie nou, broeders?
Verward pratend en door elkaar lopend, verwijderen de vrienden zich van de toestel. Tot dit eensklaps,
luid, scherp, en met welgemeten tussenpozen begint te schellen. Dadelijk verstomt elk ander gerucht.

ANSELM
(juichend)

Ha! Ik wist het! Ik wist het wel!
PIUS
(ontdaan)

Mijn God! Is 't mogelijk... dat mijn andere ik... nu mijzelf opbelt?
ANSELM
Haast je, Pius!
MAXIM, ALEX, LUC en HUIB
(door elkaar)

Nou, Pius!... Toe ja, Pius, haast je!
PIUS
(met grafgeluid)

't Zij zo.
De vrienden lopen gehaast terug naar de toestel. De hoorn wordt weer van de
haak opgelicht. De muzikale achtergrond begint dadelijk opnieuw te spelen, sterker
ditkeer en thans duidelijk als het strijkje in een restaurant. Gesmoorde uitroepen
van verrassing onder de vrienden.
PIUS
(sidderend)

Hallo?...
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DEZELFDE VROUWENSTEM ALS VOORHEEN
Meneer Uithuizen?
Blij gemompel onder de vrienden.

ANSELM
Ssst!
PIUS
(met falende stem)

Jawel...
DE VROUW
Nou, hier ben ik weer! Ik zou zeggen, dat u uw toestel eens moest laten nakijken,
meneer Uithuizen. Dat is de derde maal dat ik u vanavond opbel. De eerste keer heb
ik het regelmatig horen schellen, maar het zal niet tot bij u door hebben gebeld, want
u bent niet aan de telefoon gekomen. De tweede maal heeft het niet eens gescheld,
maar akelig gekraakt, en toen we dan in gesprek waren, zijn we gestoord.
Verwarde uitroepen onder de vrienden.

PIUS
(verslagen)

Hemel, wat moet dat alles betekenen?
HUIB
(sardonisch)

Een telefoondefect!
ANSELM
(wanhopig)

Smoelen dicht!
DE VROUW
(ongeduldig)

Hallo?
PIUS
(verdwaasd)

Ja, hier Uithuizen...
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DE VROUW
(schalk)

Staan uw vrienden weer om u heengeschaard, meester?
PIUS
Jawel... ze proberen mijn verslagenheid te schragen.
DE VROUW
(lachend)

Uw verslagenheid? Wat bent u grappig! Ik merk, dat u ook al lekker op Carnaval
aan 't fuiven is geweest. Is dat misschien de reden, waarom mijn eerste belletje
onbeantwoord is gebleven? Hebben uw vrienden ook niets gehoord?
LUC
Jawel, Pius, er is gebeld terwijl u in de kelder was.
ALEX
Luc en ik waren aan 't schaken, en Huib...
HUIB
Ik wou uit kiesheid niet...
MAXIM
En toen ben je zo meeslepend over je droomgezicht begonnen, Pius, dat het ons
warempel door het hoofd is gegaan.
DE VROUW
(guitig plagerig)

Ziet u wel, meneer Uithuizen!
ANSELM
(verdrietig)

Maar jouw belletje dan, Pius? Je hebt je immers heel niet in 't nummer vergist? We
hebben 't allemaal opgelet.
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PIUS
(ellendig)

Juist... Ik begrijp u heus niet, dame. Ikzelf had u immers opgebeld, toen u aan de
telefoon bent gekomen...
DE VROUW
(verwonderd)

Hebt u mij gebeld? Dus ként u mij?
PIUS
(radeloos)

Dat wil zeggen, ik heb mijzelf opgebeld, om u te leren kennen!...
DE VROUW
(schaterlacht)

O, u is wezenlijk heel drollig! Echt in Vastenavondstemming, naar ik hoor!
PIUS
(desperaat)

Om Godswil, nee, dat ben ik niet! Ik bezweer u, dame! Ik heb wel degelijk een
nummer gedraaid, dat NIET het uwe kàn zijn. En toen is U begonnen spreken! Hoe
kan dat nou toch alles?
DE VROUW
Wel, ik vermoed, omdat ik ongeveer op 'tzelfde ogenblik uw nummer heb gedraaid,
en daarmee even voor u klaar was.
PIUS
(koppig)

Nu, als zich dan alles gewoon heeft toegedragen, wil ik het ook kunnen begrijpen.
En ik versta niet, hoe of u aansluiting met mij hebt kunnen krijgen, aangezien ik
gelijk een ander nummer aan het draaien was, en, in alle geval, van het ogenblik dat
ik de hoorn van de haak had genomen, mijn lijn niet meer vrij was! Dat is, medunkt,
normaal geredeneerd!
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HUIB
Voila!
DE VROUW
Och, meneer Uithuizen, ik zou zeggen, dat het de normale gang van zaken is,
wanneer de gewoonste dingen eens buiten onze weet om mankeren. Terwijl u uw
nummer aan het draaien was, is er mogelijk een contactje geweest, of weet ik veel
wat, dat door gedaver op straat of in huis, heeft gehaperd, waardoor uw lijn vrij is
gekomen, voor het nummer dat ik draaide. Maar mag ik u thans eindelijk de reden
van mijn opbellen kenbaar maken?
PIUS
(mat)

Alstublieft...
(Met nog even een vertwijfelde opleving in zijn stem):

Maar mag ik nog vooreerst vragen, wie of u dan eigenlijk is, dame?
DE VROUW
(lachend)

Och ja, we hebben al zoveel gepraat. Ik was thans bijna vergeten, dat u me immers
nog niet kent! Mijn naam is Margareta Malafide...
ANSELM
(onheilspellend)

Mala-fide... Zulk een naam zegt alles!
DE VROUW
Ik woon sinds een tijdje in deze stad, maar uw tentoonstelling laatst, heb ik helaas
niet bezocht. Ik moet zeggen, dat ik er niets van heb geweten; de schilderkunst is me
pas sedert gaan intresseren, en uw naam kende ik toen nog niet. Maar van vrienden
heb ik nu iets heel wonderlijks van uw tentoonstelling gehoord, meester Uithuizen.
Nota bene, dat daar wel een paar dozijn portretten van me aanwezig waren. Mijn
vrienden zeggen, dat de gelijkenis verbijsterend was, en u zou ten stelligste verzekerd
hebben, niet naar een
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model te hebben geschilderd. Nu vraag ik me af, of hier een ongeëvenaard toeval in
het spel is, dan wel, of u me misschien toch niet al eens hebt ontmoet, op straat of
in de trem bijvoorbeeld, en zo, onbewust dan, mijn beeld in u hebt opgenomen?
Daarom zou ik het ontzettend vermakelijk vinden, indien we thans elkaar eens
welbewust konden treffen. Misschien herkent een van ons beiden wel de andere! Het
leek me precies de geschikte avond voor zo'n spelletje, wat u? Mijn vrienden en ik
vieren op 't ogenblik Carnaval in het hotel Luxor, achter de markt, en nu wou ik u
en ook uw vrienden inviteren, met ons partij te maken. Hoort u wel door uw toestel,
hoe meeslepend of het strijkje hier is? Wij zijn verkleed, en u moest maar eens
proberen, uw ‘droomgezicht’ onder haar masker te herkennen! Het kan een dolle
nacht worden! Wat dunkt u, lijkt u mijn voorstel een beetje?
PIUS
(uitgeput)

Wel... mevrouw Malafide... ik weet... heus niet...
HUIB
(luid, opgewekt)

...hoe u te bedanken!
LUC, ALEX en MAXIM
(met vrolijke stemverheffing)

Ja, ja! Bravo! We vliegen zo over om u te omhelzen, reddende engel dezer
Carnavalsnacht!
MARGARETA
(lacherig, eveneens de stem verheffend)

Welkom, heren! Dat is dus afgesproken. Maakt u maar spoed! Tot straks, meester
Uithuizen. Ik verwacht een boel van onze ontmoeting! (Haakt af.)
ANSELM
(smartelijk)

Een boel?... Een boel inderdaad!
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PIUS
(kreunend)

Ach, broeder Anselm, wat een bak!
HUIB
(feestelijk opgeruimd)

Vooruit, kinderen! Pius, man, je idee heeft het ten slotte luisterrijk gehaald!
LUC
(uitgelaten)

Alex, onze koningin is geslaakt!
ALEX
(ondernemend)

Voort, we kunnen ze thans schaken!
MAXIM
Kom je, Pius?
PIUS
(kort)

Nee.
Allen laten een gemompel van verbaasde ontstemming horen, behalve Anselm.

HUIB
(zacht, een beetje pijnlijk)

Als je haar liever alleen gaat vinden, willen we je natuurlijk niet tot last zijn.
PIUS
(week)

Wel nee, Huib. Je moet maar denken, dat ik onder een stortbui van neerslachtigheid
lig. Ik zou jullie geen prettig gezelschap zijn. Ga gerust en amuseer je kostelijk. Het
is ten slotte maar één keer Carnaval in 't leven, en ik moet het mijne al gehad hebben,
zo het schijnt. Anselm, jij vertelt het hun wel onderweg, hoe ik thans voel, nietwaar?
HUIB
Nu dan, maar het spijt ons zeer.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

263
MAXIM, ALEX en LUG
Ja, heus, Pius, zéér!
PIUS
Kom, neem jullie jassen en vergeet de druiven niet. Anselm zal mij vervangen,
terwijl ik thans wat op de piano ga stommelen.
ANSELM
(zwaarmoedig en innig)

Het zij zo, Pius. Ik zal Margareta de Trouweloze van je groeten. Goede reis, mijn
zielebroeder!
ALEX en LUC
Dag, Pius, dank voor de bessen, en voorspoedige reis!
Haastige voeten lopen over de vloer, in blijde opwinding. Flessen worden van tafel genomen en botsen
zwaar, maar zacht, tegen elkaar aan.

MAXIM
Dank voor de merkwaardige avond, Pius, en zend je ons ook je adres uit het
buitenland?
PIUS
(is reeds voor de piano gaan zitten en slaat enkele toetsen aan)

Ach Maxim, ik vrees dat sneeuwbergen geen adres hebben.
HUIB
(lachend)

Pas op, Pius! De telefoon omspant de hele aardbol, en in elk geval weet je nu wie
op te bellen, als het je ginds te koud mocht worden. Veel geluk, goede vriend!
PIUS
Dank je, Huib van Dijen.
ANSELM
Komen jullie nu.
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De vrienden vertrekken in een dartel gestommel. Een deur slaat dicht. Buiten weerklinken nog even
hun stemmen, geanimeerd, in de ijle lucht van de winternacht, terwijl de motor van een automobiel
wordt aangezet. De portiertjes klappen dicht, en de wagen verwijdert zich zacht ronkend in de verte.

Een nog onwezenlijker, weemoediger en krampachtiger hand, dan bij de aanvang van het stuk, bespeelt
thans de piano. Op de achtergrond wordt thans ook weer de strijkjes-muziek van het restaurant
hoorbaar, met daarin als het melodische gerinkel van ettelijke telefoonbelletjes. Naarmate dit geluid
aanzwelt, verhevigt ook het spel van de piano in klank en tempo, alsof het tegen deze achtergrond
wilde opvechten. Een oorverdovende gongslag breekt, na een korte poos, dit hartstochtelijke geraas
af.

MAXIM
(reciteert, vriendelijk uitnodigend)
De kiesschijven der telefonen
liggen in ieders handbereik;
de kansen door elkander wonen draai cijfers, vrienden, en wordt rijk!
MARGARETA
(reciteert, met lokkerig zingende stem)
De draden hangen in de nachten,
omhelzingen van paal tot paal,
zoenen gerekt naar 't onverwachte,
boodschappen in vertrouwde taal!...
PIUS
(reciteert, met wanhopig, bijna toornend geluid)
Geschel, geschel van telefonen!
Bel ik mezelf, bel ik het àl aan 't ander eind verschijnt een schone,
die antwoordt: het is Carnaval!
MARGARETA
(raadselachtig, schamper en aanhalig)
Kan God alsnog wel op een ander nummer wonen?...
Zachte eindgongslag.(1)

JOHAN DAISNE.
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Eindnoten:
(1) ‘DE MAN DIE ZICHZELF OPTELEFONEERDE’, door JOHAN DAISNE, werd als hoorspel
voor de eerste maal uitgevoerd door het N.I.R. te Brussel, de 25ste Mei 1947. De algemene regie
was in handen van FRANS ROGGEN, de geluidsregie van ROBERT BERNAERD. De
rolverdeling zag er uit als volgt:
Pius Uithuizen

FRANS ROGGEN

Margareta Malafide

DIANE DE GHOUY

Anselm van Neren

BERT JANSSENS

Maxim van Fommelen

LOUIS BELLOY

Huib van Dijen

BERT BRAUNS

Luc van Gading

JOS. SIMONS

Alex van Loos.

JOS. OP DE BEECK

De muziek, van PIETER LEEMANS, werd door hemzelf op de vleugel uitgevoerd.
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Vergeet, vergeet
Het pelzig kussen van uw schoot
beklemt en blijft beklemmen.
Gij laadt mijn hart met vuur en lood,
en remt, en viert de remmen.
En 'k weet niet hoe die droeve rol
van mijden en verleiden
u laat van schroom en gratie vol,
maar mij doet dubbel lijden.
De laatste regel van het spel
kastijdt ons dwaze beiden.
Gij wijst mijn beten in uw vel,
en bijt, gebenedijde!
De zonde, schampre medicijn
van 't leed dat ingevreten
eens zuiverende tol kon zijn...
Vergeet, vergeet haar beten.
J. DE HAES.
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Kleine tusschenzangen
Grijs voorjaar
Dichter, ontroerd in uw verzwegen dromen,
Peinzende broer dier kleine voorjaarsbomen,
Wier schuchter hout, nog naakt in 't grijze licht,
(Als gij tot zang) tot blad en bloem zal komen.

Liefde
Iets in mij dat van sterven leefde,
Leeft nu van leven: puur en naakt,
Heeft drang, die teer mijn hart doorbeefde,
Mij kind van stilte en licht gemaakt.
Hier, in de kring der zeven eiken,
Vol glans van groen en dankbaarheid,
Wil weemoed wijken, liefde reiken,
Mijn lief, naar 't liefste, dat gij zijt!

Zonnebloem
Mocht ik dan zacht op de eigen plek beklijven,
Maar, sterke zon, mij keren tot uw schijn:
Het zal, wanneer ik eindelijk bloem zal drijven,
Uit donkere grond, aan kromme stengel zijn.
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Sleeping fawn
Op 't oud, geel boek, zie hoe, deze effen morgen,
Teer glanzend groen de bronzen vorm zich sloot:
't Reekalfje ligt in de eigen slaap geborgen,
Als vroeger in de donkere moederschoot. Mijn ziel, nu zo lang stom, kan ik nog hopen,
Dat iets, uit u geboren, in mij rust,
Maar straks ontwaakt, en dan, hoe rank, mag lopen,
Op lichte voeten, langs bezonde kust?

Gebed tot de nacht
Nacht, laat mij in tot u, uw bijna zwijgen:
Gij hebt de vrede waar mijn hart naar tracht.
Gij enkel, en nog een, aan 't eind, wiens neigen
Voor 't liefste liefdeblijk als 't uwe is, nacht.
Meer is dan dat! Nacht, laat mij tot u komen
En in u blijven tot zijn rijke macht
Over mij zinkt, en geeft mijn laatste dromen
Wat gij zelfs niet kunt geven, milde nacht!
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In zwijgen
Dicht mannen-hart, kerker om (diep in u)
Een kind vol angst en eenzaamheidsverdriet:
Eén met het kind, en met de man van nu,
Voel ik zijn klagen, maar ik hóor het niet.
Doch somtijds, in mijn uur van stilte en zang,
Trilt, als van verre, een vreemde, tedere klacht.
Dan zit ik zwaar ter neer, en luister lang,
En zéer bedroefd, en hunker naar de nacht.

Juni-ochtend
't Is vroeg. Ik sta voor de open deur,
Nauwlijks bewust, in stil verpozen,
En mijmerend drinkt mijn blik de kleur
Van anjers, leliën en rozen.
Dan, vredig, fluistert hart naar geest
(Zo leest een vrome zijn getijden):
‘Alles is rein, en alles feest, Het wenkt ook ons nog tot verblijden.’
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Vrede
Verlangen zingt zijn lied van Vrede, Mijn hoop in 't rijzend morgenlicht,
Mijn teerste schemeravondbede,
De smartklacht van mijn nachtgericht.
Dat oude, nooit gestilde vragen
Om de Ene die mij altoos mijdt,
Is, op de donkere drift der dagen.
Nog steeds mijn trouwste zekerheid.

Arbeid
Vertroostende arbeid, gij, vóor dezen
Alles wat jeugd-in-nood bezat,
Toen 'k u, die anderen liefderijk prezen,
Radeloos om verkwikking bad, Gij zult de lichte tombe wezen,
(Rust die mijn dónkere rust omvat)
Wier fries 't verdichtsel geeft te lezen,
Waar zich mijn onrust in vergat.
P.N. VAN EYCK.
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[Gedichten]
Overwonnen
Wat ben ik jachtig zonder uwe handen,
wat ben ik hard zonder uw zachten mond,
wat ben ik koud zonder uw jeudig branden,
wat ben ik laf sinds gij mij overwont.
Wat ben ik hoekig zonder uw gebaren,
wat ben ik somber zonder uwen blik,
wat ben ik rustig in uw blonde haren,
wat ben ik knecht sinds ik uw peluw schik.
Wat ben ik schamel zonder uwe weelde,
wat ben ik knaap zonder uw milden schoot,
wat ben ik, trotsche vrouw, de minst-bedeelde
in 't koortsig spel van 't leven met den dood.
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Don Juan
Altijd het eender spel van lach en lonk,
altijd het vuur van dezen diepen dronk,
altijd de lente vóór den zwoelen zomer,
altijd daarna die zwaarte in scheen en schonk.
Altijd het eender spel van hart en hand,
altijd de zee en de lucht en dan het land,
altijd daarna moedeloozer en loomer,
altijd den geest meer te scha en te schand.
Altijd het eender spel van list en lust,
altijd berekenend, immer bewust,
altijd de gaander en altijd de komer,
altijd 't verlangen en nimmer de rust,
altijd de durver en nooit meer de droomer...
MARCEL COOLE.
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Het Plantijns sonnet gedevalueerd
Leef in een ton gelijk Diogenes
- Want Simeon vangt wind nog als styliet! Verwacht van zijn lantaren geen succes.
Gij ziet en zwijgt: uw naaste hardt dit niet.
Soms spreekt gij met een broer of zuster recht
Uw hart uit, maar bestand lijkt geen cement
Van vriendschap en vertrouwen nog zo hecht
Bij 't openrippen van een testament.
Soms meent gij: met de mensen of dit land
Is something rotten, of wellicht met mij.
En maakt een vreemde ster u tot vagant,
Ze staart op 't zelfde mensdom, eendre klei.
En ligt ge eens vrij in zomerwei en- wind
Eenzelvig zonder in of om uw hoofd
Die eeuw'ge horzels, melk dit uur, gij vindt
Plots in dit dal nog meer dan werd beloofd.
A.G. CHRISTIAENS.
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Elegieën
[1]
De nacht gloort donkerder dan ooit tevoren,
Uw bloed roept en gij wacht.
De wind huilt droeviger omheen uw toren
Dan ooit eens op een nacht.
Gij wacht en vraagt en tallemt in uw twijfel
En uren waaien heen;
Nog hoort gij niet den stoet, met trom en fijfel,
Er is de stilte alleen
En het gezoem van roerende gepeinzen
Doorheen uw koortsig hoofd.
Hij komt wanneer deze ijle nacht zal deinzen:
Dat heeft uw droom beloofd.
Sta op en staak het wachten in den toren,
Hij komt niet meer vannacht.
Hoe bleek gij zijt! Méér als een vrouw te voren
Die op haar minnaar wacht.
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[2]
Zoo ging de droogte heen en komt de regen
Oneindig, grijs en sluik.
Eentonigheid groeit langs verlaten wegen,
Een kind in uwen buik.
Uw stap verzwaart, uw smalle voet zinkt voller
En dieper in het zand
Wanneer uw hoop, vervoerd en dol en doller,
U brengt tot aan het strand
Waar eens hij landen zal, door zee en zonnen
Geschuurd en gepolijst,
En, harder van gebaar, - den strijd gewonnen Gelijk een god verrijst...
Gij weent opnieuw en er valt grauwe regen...
Geduldig moet gij zijn.
Vertrouw en keer... Doch gij verlaat de wegen
Eerst als gij krimpt van pijn.
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[3]
Zing luid en luider nu, geheel bezeten
Van droomen en van drift:
Hij is op komst, die vreemde lustgebeden
In uwe borsten grift.
Hij komt - er is de bonte kleur van stoeten
En 't schitteren van goud En zoekt naar u en wil ù eerst begroeten
Opdat gij weenen zoudt
Van stil geluk. Nu gij uw vool, gepaster,
Van vóór uwe oogen doet
En rilt, voelt hij zijn hart onvaster
En luider slaan zijn bloed...
Er is het prevelen van tranen, 't zuigen
Uws monds en aan uw koon
Zal hij vannacht stilfluisterend getuigen
Voor lauwers van zijn kroon.
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[4]
Het woelt in u - uw oog schiet plots vol water Het stampt onder uw kleed,
Doch gij gedoogt, wetend dat hij eens later
Het loon wordt van uw leed.
Dan kwam het uur - trouwe slavinnen waakten Dat gij uw polsen beet
En dat het kind, bij kreten die gij slaakte,
Tusschen uw dijen gleed:
Een schakel méér van u naar hem gesmeden,
Een teere deelgenoot
In het verbeiden, lang en niet te meten
En wreeder dan de dood...
Gij waakt bij 't kind en buiten zingt een fijfel
Wat gij te goed begrijpt.
Gij weent en gilt hoe vreeselijk de twijfel
In deze nacht u grijpt...
GERARD VAN ELDEN.
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De vrouw Helena
De schrijver schakelde zijn gedachtenprojector in. Net als een half uur te voren,
verscheen op het scherm niets dan één warboel van kakelbonte flitsen. Hij staarde
er hoofdschuddend naar. Dit was ver beneden zijn anders zo gaaf gedachtenbeeld.
Je bent bepaald overstuur, mompelde hij.
Overstuur? Hij bedacht dat dit een archaïsme was, de omschrijving van een begrip
dat tot een andere tijd behoorde. Een verward gedachtenbeeld heette tegenwoordig
‘storing van het denken,’ zonder meer, en daarvoor raadpleegde je een
cerebralopatholoog. Hij had stellig dat antieke woord gebruikt omdat deze storing
iets bijzonders was; omdat haar oorsprong niet in zijn brein, maar ergens dieper in
hem school.
Hij liep naar de lift. Onder de dichte menigte in de binnenstad, onder de invloed
van haar streng geordende gedachten, van de strak verlopende perspectieven en van
de glans van metaal en glas, zou dit wel weer bedaren.
Maar de storing duurde voort. Hoe vaak hij zijn gedachtenbeeld ook in de publieke
denkcellen controleerde, het bleef even verward. En het was zonderling, hoe hij
telkens in stille hoekjes trachtte weg te schuilen. Er was iets gaande in hem, dat hem
naar de eenzaamheid dreef. Vreemd. Volwassenen kenden zulke onberedeneerde
handelingen niet. Alleen als kind kon je wel eens iets ondoordachts doen, maar dat
beterde met je opvoeding.
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Intussen kon hij geen ogenblik concentreren, en dat was erger. Want de vorige dag
had hij een nieuwe grote opdracht gekregen: een biografie te schrijven van Joon, de
bacterioloog, die in 2170, een eeuw geleden, geboren werd. Het werk moest morgen
voltooid zijn; het zou uitgegeven worden op een half milliard exemplaren. De schrijver
dacht: Ik moet helder kunnen denken, anders komt het nooit klaar.
Hij trachtte de oorzaak van de storing op te sporen, dan kon hij ze te keer gaan.
Ze moest aan een uitzonderlijke gebeurtenis toe te schrijven zijn. Hij ging het na. Er
was niets ongewoons gebeurd dan zijn bezoek aan de bibliotheek, de vorige dag. Hij
had er een en ander over Joon nageslagen, vooral in verband met diens lang
onverklaard gebleven verdwijning op het ogenblik, dat hij zijn levensdoel bijna
bereikt had.
Hij was in de afdeling ‘zeldzame werken’ van de Centrale Bibliotheek beland.
Daar werden zowraar nog boeken uitgeleend. Hij had er verbaasd van opgekeken,
want hij wist niet dat er in zijn eeuw, in 2270 nog wel, een ander systeem kon bestaan
dan de biblioprojectors, waarin alle lectuur op smalfilm opgenomen was, zodat je
slechts op een knop hoefde te drukken om bladzijde x van om het even welk boek
op een scherm te zien verschijnen.
Door een vergissing in de distributiedienst had de famulus hem mét het oude werk
over Joon, nog een ander boek gebracht, dat op zijn minst een paar eeuwen oud bleek
te zijn. Het had een glanzend bruin omslag. ‘Prachteditie in leder, uitg. 1938’, stond
op het schutblad. Ja, in die dagen bediende men zich nog van dierenhuid. ‘Ilias’,
luidde de titel, en de auteur verborg zich achter de schuilnaam Homeros.
Het boek was in een moeilijk leesbare, antieke letter gezet. Met enige belangstelling
worstelde de schrijver door de eerste zinnen, en legde het toen maar terzijde. Geen
wonder dat de auteur een schuilnaam had gekozen. Wat een wilden waren de mensen
in 1938 nog, dat ze zo iemand voor zich lieten schrijven! Die Paleuszoon Achilleus
met zijn bloeddorst, zijn honden en zijn roofvogels was een totaal onmogelijke figuur.
Onder het lezen bedacht de schrijver, dat hij een verkeerde voorstelling moest hebben
van de mensen uit die
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dagen. Ze waren veel minder beschaafd dan hij gedacht had.
Er bleef hem nog wat tijd over, en zo had hij dat zonderlinge boek dan maar
meegenomen naar de absorptiekamer, om de inhoud in zijn brein te laten overvloeien,
het mythologische register incluis. Een schrijver moest zich beroepshalve eigen
maken wat hij kon. Een schrijver was de enige mens, voor wie de tot het uiterste
toegepaste specialisering niet gold.
's Avonds na zijn bezoek aan de bibliotheek maakte hij het zich thuis gemakkelijk,
en liet de gegevens over Joon rijpen in zijn brein. Hij wist dat het een prachtwerk
zou worden, zijn wereldfaam waardig.
Maar die nacht had hij een droom. Ook dat was hem in geen jaren meer overkomen.
Telkens sloop hij steelsgewijze een zonderling gebouwd huis binnen, met een bepaald
doel dat hij niet besefte, dan wanneer hij de kamer binnentrad waar de vrouw op een
rustbed sluimerde. Dan pas wist hij, dat hij gekomen was om die vrouw te schaken.
Ze was een verblindend mooie vrouw. Hij schaakte ze, die hele nacht schaakte hij
ze telkens en telkens weer. Hij droeg ze in zijn armen door hele drommen van
vijandelijke gestalten die geen gezicht hadden, en haar armen rustten koel tegen zijn
bezwete nek.
Het was een verwarrende droom. Vooreerst: waarom moest hij die redeloze
handeling telkens weer herhalen? Het was absurd. En wat was er in hem, dat de
schoonheid van die vrouw als ‘verblindend’ omschreef? Hij dacht aan de
beeldhouwwerken en de schilderijen die hij kende, en die als de hoogste, de absolute
schoonheid golden: abstracties van lijnen en punten, en enkele oudere ook nog, die
geïnspireerd waren naar de natuur: naar doorsneden van celweefsels en kristallen,
honderdduizend maal vergroot in het electronen-microscoop. Hij herinnerde zich
geen afbeeldingen van het mensenlichaam: die behoorden tot het verste primitieve
tijdvak van de kunst. En toch was de vrouw van zijn droom, hoe dan ook...
Toen hij 's morgens ogenknipperend in het licht staarde, huiverden zijn handen
nog, zoals hij huiverend haar gewaad en haar lichaam had aangeraakt.
Ja, het was wel sinds die droom, dat zijn gedachtenbeeld
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die beschamende verwarring vertoonde, zodat hij iedereen vermeed: de storingen
van zijn brein zouden anderen maar al te spoedig gewaar worden.
Ondanks de straatverwarming huiverde hij. Ik ben ziek, dacht hij.
Hij ging te rade bij zijn vriend aan het Instituut voor Cerebralopathologie. De
vriend onderzocht hem vlug en nauwgezet, en keek glimlachend van zijn
meettoestellen op.
- Een schrijver is een vat vol atavismen, zei hij. Wie diep genoeg in jullie delft,
vindt er alle mensentypen terug, en niet alleen alle denkrichtingen, maar ook alle
ontwikkelingsstadia van het denken, van de Neanderthaler af.
- Bij het begin hoef je niet te beginnen, zei de schrijver kort. Draai niet rond de
pot. Ik wil je diagnose horen.
- Je bent verliefd, zei de cerebralopatholoog, terwijl hij ging zitten.
- Zo, zei de schrijver onzeker. Zijn vriend stak hem een doosje
gedachtenstimulerende tabletten toe, hij slikte er een door en meteen waren zijn
gedachten helder genoeg om op deze vaststelling te reageren.
- Zo, herhaalde hij nadenkend. Is dat niet die aberratie waaronder mijn
beroepsgenoten in het verre verleden gebukt gingen? Ja, zo moet het zijn. Twee
duizend jaar lang hebben schrijvers en dichters niets anders gedaan dan over hun
verliefdheid gepraat, zonder elkaar ooit te herhalen. Wat een onderwerp! Dat heb ik
nooit kunnen begrijpen. Niet één heeft het echter ooit zo ver gebracht, zich bondig
en abstract uit te spreken over de gedragingen van een proton in het atoom.
- Verliefdheid is dan ook een gevoelskwestie, zei zijn vriend ernstig. Het is een
merkwaardig verschijnsel. Jij bent het tweede geval dat ik te behandelen krijg, in
een loopbaan van meer dan dertig jaar.
- Een gevoelskwestie? vroeg de schrijver.
- Ja, en aan je brein mankeert gelukkig niets; het wordt er enkel door gestoord, zei
de dokter. Ik zal aanstonds het volume van de storing meten, dan kan de reactie...
- Nee, doe geen moeite. Je geeft me te denken. Ik meende namelijk, dat de
beschaving alle gevoel definitief te boven was gekomen.
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De dokter schudde het hoofd.
- Niet helemaal. In tal van opzichten blijft de mens nog steeds een toevalsproduct,
ondanks selectie en specialisatie. Sommige atavistische neigingen steken af en toe
nog wel eens het hoofd op, zelfs onder de hoogststaande cerebralen, soms zelfs
epidemisch... En wat ik zeggen wilde: met gevallen van verliefdheid is er steeds een
vrouw gemoeid, dat wist je toch wel?
De schrijver vermeed de vorsende blik die op zijn gezicht gevestigd bleef. Hij
dacht aan zijn droom en huiverde, maar het was een heerlijke huivering, en de gestalte
van de vrouw Helena schonk het licht daar op de negen en negentigste verdieping
een heerlijke straling, een gouden glans. Maar over mijn droom kan ik niet spreken,
dacht de schrijver. Hij zei, om de stilte te verbreken:
- Atavistische neigingen?
- Ja. Zie je, in de alleroudste tijden, toen de mens nog zeer dicht bij het dier stond,
werd zijn doen en laten bestuurd door een functie die men instinct noemt, en die
volkomen dierlijk, dus oncerebraal was. Die drang was uitsluitend op de
instandhouding van het leven gericht: zich voeden, zich voortplanten, zich beschutten,
zich...
- Ja, zei de schrijver.
- Op de tweede trap van zijn ontwikkeling groeide de mens boven dat instinct uit.
Of liever: de instincten ontwikkelden zich tot gevoelens, een hogere functie.
Naderhand trad ook een aanvangsstadium van het denken op, maar eeuwenlang bleef
het ondergeschikt aan de gevoelens.
- Ja, zei de schrijver.
- Toen de mens de derde en hoogste trap van zijn ontwikkeling bereikte, doceerde
de cerebralopatholoog verder, deed hij afstand van zijn gevoelens, en het intellect
kreeg de voorrang op alle andere functies. Dit gebeurde in de dagen, toen wetenschap
en kennis zo uitgebreid waren geworden, dat één mensenbrein ze niet meer kon
omvatten. Het bleek toen, dat de organische ontwikkeling van het brein geen gelijke
tred meer kon houden met de toenemende kennis. Organisch schoot de mens te kort.
Vermits men een individu niet in het leven kon houden wanneer men het volume
van zijn schedel verruimde, om de hersenen vrij spel
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te geven, moest men noodgedwongen naar andere middelen uitzien. De oplossing
was onze huidige breinspecialisering van het individu: op intellectueel gebied
hetzelfde principe toepassen, als voor de handenarbeid in de gestachanoviseerde
fabrieken, waar één man zijn hele leven wijdt aan het vastzetten van één enkele soort
van schroefjes.
- Ja, zei de schrijver.
- Een chemicus, bij voorbeeld, houdt zich nu uitsluitend bezig met bivalente
zwavelverbindingen, of met octaëdrische kristallen, of met vetzuren, zonder daarbuiten
enige andere kennis te bezitten. Hij kan nauwelijks zijn das strikken. Zo komt het,
eveneens, dat de verschillende takken van de geneeskunde, in dit instituut alleen,
door duizend dokters vertegenwoordigd zijn, die als één brein samenwerken. Maar
de hoogste, de allerhoogste verwezenlijking, waarnaar intussen gestreefd wordt, is
heel anders. Men kweekt thans intellecten, die al die verspreide kennis weer zullen
kunnen omvatten. Dàn pas breekt het ware Tijdperk Van Het Intellect aan. Wat wij
thans beleven, is slechts een voorbereidend stadium. Daar wordt echter geen publiciteit
rond gemaakt, omdat het beter is, iedereen in de overtuiging te laten dat wij thans
op de hoogste trap staan.
- Ja, zei de schrijver mat.
- Wel, je ziet dus hoe nodig het was, de cerebralen niet nutteloos te bezwaren met
gevoelens. Want gevoelens wortelden in het primitieve verleden; het denkend brein
daarentegen is het heden en de toekomst. De gevoelens werden dan ook van generatie
tot generatie onder de domper gezet, opdat het intellect het mensdom eindelijk vrij
en ongehinderd naar de hoogste toppen zou brengen.
- Maar, besloot de dokter, af en toe duiken hier en daar nog latente sporen van
gevoelsfuncties op. Krachtens de wet ben ik verplicht, je te laten bewaken.
- Hoe bedoel je dat?
- Wel, zoals ik reeds zei, is er een vrouw mee gemoeid. We kunnen je natuurlijk
niet beletten, met haar om te gaan, maar jullie beiden en je eventuele nakomelingen
zullen in elk geval een lichte preventieve antisentimentsbestraling moeten ondergaan.
Iets als een inenting, begrijp je?
- Zo, zei de schrijver. Hij begon te lachen. Hij schaterde:
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Doe geen moeite. De vrouw in kwestie vind je alleen in een oud boek met een band
van dierenhuid. En laat me er nu uit, laat me er uit! En hij rende naar de lift. De
dokter keek hem achterna.
- Merkwaardig geval, mompelde hij. Ik zal toch een paar mannetjes in zijn
omgeving moeten opstellen.
De schrijver bracht de namiddag door in een natuurpark, waar water was en zon en
gras. Hij was lichamelijk wat vermoeid toen hij thuiskwam. De avond viel. Hij slikte
een dosis Gedachtenstimulerend Vitamine P.X. 1, en controleerde zijn gedachtenbeeld.
Het scherm vertoonde een gelijkmatig wisselend, harmonisch spel van zachte tinten.
Hij zette het hoofdstel op, schakelde in op de golflengte van zijn uitgeversfirma,
en dacht:

Joon, de bacterioloog.
Joon werd geboren in 2170. Van zijn prille jeugd af, werd hij wegens zijn cerebrale
gaven tot een wetenschappelijke opleiding bestemd. Het Instituut voor Biologie
specialiseerde hem in de bacteriologie, namelijk in de kennis van een complex van
micro-organismen, de zgn. A.C. 4, die de mensheid toen nog teisterden.
In Tibet, een afgelegen, achterlijk gebleven streek, trad ze nog epidemisch op. De
meeste bewoners van dat land waren er door aangetast, maar hun primitieve
levenswijze, en misschien ook hun bestendig contact met de A.C. 4, schonk hun een
bijzonder weerstandsvermogen, zodat de ziekte voor hen niet dodelijk was. Zodra
de besmetting echter de grens overschreed, maaide ze de cerebralen onbarmhartig
neer. Behalve een botsing tussen de aarde en een komeet, was de A.C. 4 het enige
gevaar dat de beschaafde wereld bedreigde, en deze kon zich enkel vrijwaren door
de bewoners van dat gebied angstvallig binnen hun grenzen te houden. Hun leuze
was: ‘Wij willen jullie wetenschap niet, wij verkiezen onze verkoudheid’. (Ze
noemden de A.C. 4 nog met haar antieke benaming.)
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De schrijver hield op. Zijn gedachtenconcentratie verzwakte weer. Zijn tekst was
ook uitzonderlijk en hoog-cerebraal, met ingewikkelde volzinnen en een uitgebreide
woordkeuze. Zo iets had hij nog nooit aangedurfd.
Voor het eerst in zijn leven dacht hij niet aan zijn lezers, wier woordenschat geen
duizend woorden en enkele tientallen geijkte slagzinnen haalde. Hij vroeg zich niet
eens af, of ze hem konden volgen. Hij kon niets anders doen dan hetgeen hij deed,
en dat was wel hemelsbreed verwijderd van de roman die hem zijn wereldfaam had
bezorgd. De inhoud van die roman luidde namelijk woordelijk: ‘Wij worden geboren,
en sterven na verloop van tijd. Eind goed, al goed.’ (Dit laatste kwam uit een antiek
boek, dat zijn grootvader hem had nagelaten.) De critiek had de prachtige bondigheid
van uitdrukking, de onmiskenbare vaart, de hoge vlucht en de diepe suggestiviteit
van dat werk ionosfeerhoog geprezen en in de fraaiste bewoordingen uitgediept. Er
werden ongeveer een milliard exemplaren van verkocht, en het was de ‘livre de
chevet’ van alle weldenkenden.
Hij slikte nog een tablet P.X. 1 door.
- Het wordt een grootse brok werk, mompelde hij. Zijn gedachten waren helder,
en toch woelde ver in de onpeilbare diepte van zijn zelf iets, dat voor zijn brein
onbereikbaar was, maar dat hoe dan ook een uitweg zocht naar zijn gedachten.
Hij ging voort:
Voor Joon bestond op de hele wereld niets dan het microorganisme A.C. 4. Hij kende
het uiterlijk en innerlijk, hij wist bij wie, wanneer en waar het voor het eerst in de
geschiedenis was opgetreden; hij kende er de oudste fossiele vormen van, en had de
evolutie er van in grafieken, statistieken en maquettes vastgelegd; hij wist, dat de
recente exemplaren gemiddeld vier moleculen meer celstof bevatten, dan hun
voorouders van dertig eeuwen geleden.
A. C. 4 was Joon's enige reden van bestaan, zoals het een specialist van zijn formaat
paste. En toch zocht hij vlijtig naar een serum om de A.C. 4 definitief te verdelgen.
Toen hij nu een eerste, voorlopig nog niet bevredigend serum gevon-
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den had, toog hij, als een held uit oude tijden, naar Tibet, de laatste schuilhoek van
A.C. 4. Daar verhief zich het hoogste bergmassief ter wereld, dat thans in zijn geheel
verwerkt is tot plastisch materiaal.
In die streek woonden dus de laatste vertegenwoordigers van de oude
beschavingsvormen. Zij voedden zich nog met het vlees van levende dieren, dat ze
vooraf boven een open vuur hielden. Zij kenden geen electriciteit dan degene die
door waterdamp in zware machines wordt opgewekt. Zij woelden de grond om, en
verwerkten groene planten tot voedsel. En hun afzondering van de rest van de wereld
was zo volkomen, dat ze nog een ware cultus van het gevoel in ere hielden; de hoogste
uitdrukking van die cultus noemden zij: liefde.
Hier hield de schrijver op, want hij dreigde in onsamenhangendheid te zullen
vervallen. Je bent verliefd, had de dokter gezegd. De schrijver dacht aan de vrouw
van zijn droom, en onbekende rillingen bekropen hem. Zijn gedachten gingen uit
naar iets dat onbereikbaar was in de leegte in en rond hem; hoe verder zijn denken
vorste, hoe verder dat iets teruggleed, en zo bleef het onbereikbaar. Het licht werd
dof aan zijn ogen, flitsen van beelden als herinneringen beroerden zijn brein.
- Morgen geef ik de rest door, mompelde hij, en ging naar bed.
Maar hij sliep niet in. Hij lag op zijn rug in het donker te staren, en wachtte. Hij
vroeg zich niet af waarop hij wachtte, maar eer hij het besefte, was de onrust weer
vaardig over hem. Vaag bedacht hij, dat hij het nog maar erger had gemaakt met de
oorzaak van zijn gedachtenstoring op te sporen. Het is een gevoelskwestie, had de
patholoog gezegd. Het was een atavisme. Het was een vrouw.
- Het is een vrouw, prevelde de schrijver. Haar naam is Helena. Heb ik ooit geleefd
in een wereld die licht en zonnig was, groen en blauw en wit? Zeilde ik eenmaal over
een blauwe zee, die schuimend opkruifde vóór de spitse boeg van ons schip? Heb ik
met haar in de schaduw gezeten van het

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

287
hoge zeil, terwijl één witte wolk met ons meezeilde, en haar glimlach een openbaring
was?
Haar naam is Helena, dacht de schrijver. Ze is van een schoonheid die niet van
het brein is, die van het lichaam is en van het hart. Het was heerlijk, met haar te zeilen
over de blauwe zee, onder het witte zeil, mee met de witte wolk.
Het is waanzin, wilde hij denken. Het is waanzin die opstijgt uit een oud boek, uit
het verleden, uit een primitieve tijd. Het is waanzin, want je bent een cerebraal mens
in een cerebrale tijd, die zich niet met dromen bezighoudt.
De volgende morgen was hard van kunstlicht, stroef van hoekig perspectief,
levenloos van gefilterde lucht en kunstmatige beweging. Maar het was de schrijver,
alsof hij alles zag door halfgesloten ogen, doorheen het afrondend waas van zijn
eigen werkelijkheid, zijn droom van witte wolk en blauwe zee, en van de vrouw
Helena.
Een onbekende kracht dwong hem naar het zendtoestel, en hij schakelde in op de
golflengte van de uitgeversfirma.
Op dat ogenblik gaf de uitgever zelf een ideogram door:
- Gisteravond het eerste deel van ‘Joon’ uitgegeven en verspreid. Thans reeds
totaal uitverkocht. Herdruk in voorbereiding. Wat de critiek betreft: psychologische
en vooral parapsychologische critici wijzen op nieuwe invloeden, die je vroeger werk
niet vertoonde. Men spreekt over een invloed die men ‘klassiek’ noemt. Ik weet ook
niet wat het betekent, want ik ben een uitgever. Ik vermoed dat het verband houdt
met schrijvers van voor een jaar of vijftig. Ben je bij hen te rade gegaan? Nu, je
experiment is geslaagd hoor. Geen zorg. Ik verdenk de critiek van kwade trouw.
Gelukgewenst.
De schrijver glimlachte mat, met die meewarigheid van iemand die, ondanks alle
waardering, gebukt gaat onder het besef dat hij tegenover zichzelf te kort is geschoten.
Hij antwoordde kort: Dank je. Toen dacht hij door:

Joon, de microbendoder. Vervolg.
Nadat hij afgestudeerd was, werkte Joon vijf jaar lang aan de grens van het verboden
land, het land van de A.C. 4-infectie, het land van de verkoudheid. Hij richtte stations
op voor opsporingen, en voor de bestrijding van de gevreesde
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ziekte. Zo stelde hij paal en perk aan haar insijpeling in de beschaafde wereld. Voor
deze prestatie vielen hem de hoogste onderscheidingen te beurt.
Daar tegenover klonk het wel zeer zonderling toen hij in een interview verklaarde,
dat de dodelijke werking van de A.C.4 spoedig zou afnemen in de beschaafde wereld,
indien men culturen van A.C.4 en andere bacillen, en ook insecten en allerlei nutteloze
zoogdieren, ruim verspreidde. Dacht hij er dan niet aan, dat het eeuwen had gekost
om muizen, spinnen, vliegen en ander voorwereldlijk gedierte definitief uit te roeien?
Sommigen hebben Joon toen bepaald van grootheidswaan en ongepaste publiciteit
verdacht. Het was een eerste smet op zijn reputatie. Het was tevens een eerste blijk
van de cerebrale afwijking, waaraan hij te gronde zou gaan.
Bij zijn succesrijke afweer had hij een onfeilbaar anti-A.C.4-serum samengesteld.
Daarmee toog hij rechtstreeks ten aanval. Hij wilde de Tibetezen definitief genezen.
Hij wist niet, dat hij zijn verderf te gemoet ging.
Aan het hoofd van een anti-A.C.4-karavaan trok hij het verboden land binnen. Hij
was de eerste in meer dan vijftig jaar, die de grens overschreed.
Het hele land kwam in verzet. Slechts de mogelijkheid van een atoom
bombardement hield de vijandige houding van de bewoners binnen redelijke perken.
Hun halsstarrige afgekeerdheid van al wat cerebraal, technisch en atomisch was,
flakkerde hoog op. Niemand wilde iets horen van de algemene air-conditioning, die
Joon voorschreef. Men hield het bij de A.C.4. Sommige historici hebben gemeend
dat deze bacil in verband stond met de specifiek Tibetanese gevoelscultus, maar dat
is niet wetenschappelijk zeker. In elk geval bleven de Tibetezen een voetreis van een
maand boven een luchttochtje van een paar uur verkiezen, en groene planten en
lillend vlees boven gecondenseerde en driemaal overgehaalde vitaminen. Het was
een hopeloos achterlijk land.
Joon liet zich niet afschrikken. Hij vestigde zich in de hoofdstad. Ze bestond uit
huisjes van twee of drie verdiepingen. De straatjes waren geen dertig meter breed.
Er waren nog voorhistorische vervoermiddelen als electrische trams, en auto's waarin
benzine als drijfkracht werd gestookt. Er waren zelfs tuinen met groene planten en
bonte bloemen.
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Die hele stad was als een reservaat uit voorbije eeuwen, toen de eerste kiemen van
de wetenschap nog als de hoogste verwezenlijkingen van de geest golden.
Joon zond zijn snelle patrouilles uit over het land. Met zijn serum verrichtten ze
wonderen. In een week tijds was de verkoudheid uitgeroeid.
Een week later woedde ze echter weer heftiger dan ooit, en de Tibetezen haalden
hun sardonische grijns en hun opgeborgen zakdoeken weer voor de dag.
Opnieuw togen patrouilles er op uit met liters serum. De inenting werd overgedaan.
Maar de plaag woedde voort. De A.C. 4 had zich aan het serum aangepast, ze was
er zelf immuun voor geworden. Joon moest een nieuw serum vinden, of zich
gewonnen geven.
Hij vond een tweede serum. Het hielp voor een maand. Toen was alles weer bij
het oude teruggekeerd.
Joon hield vol. In drie jaar tijds paste hij zeven en twintig verschillende serums
toe, en hij stond nog even ver als bij het begin. Het Centraal Instituut voor
Bacteriologie riep hem terug. Hij kwam, maar als het ware enkel om een nieuw
bewijs te geven van zijn cerebrale afwijking.
- Ik zoek nu niet meer verder naar serums, zegde hij. Ik veeg mijn hakken aan
serums. Ik onderzoek geen zieken meer. Ik zal terugkeren om de gezonden te
onderzoeken, en uit te maken waaraan ze hun weerstandsvermogen te danken hebben.
Sommigen verklaarden hem voor waanzinnig, anderen noemden hem een genie.
Hij trok zich het ene noch het andere aan. Hij reisde naar Tibet, en niemand zag hem
aan deze zijde van de grens ooit terug.
De schrijver hield op. Wat hij doorgezonden had, zou hem vroeger bevredigd hebben.
Nu kwam het hem voor als leugen en bedrog, want het was geheel anders dan hij
bedoelde.
Hij liep op en neer in het vertrek. De lucht was ideaal verwarmd en van alle
schadelijke kiemen gezuiverd. Er drong geen geluid van buiten door, er waren geen
geluiden
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dan degene die hij zelf maakte. Er waren geen vensters; het licht gaf geen schaduw,
maar bevatte hetzelfde gehalte aan ultraviolette stralen als getemperd zonlicht. Het
vertrek kon zich even goed vijfhonderd meter boven de aardoppervlakte, als
vijfhonderd meter er onder bevinden.
Tegenover het projectiescherm bleef hij staan. En terwijl hij keek, groeide daar
het vergezicht van een witte stad met bloeiende tuinen, en ver op de achtergrond
schemerde de blauwige sneeuwkarteling van een machtig bergmassief. Een ogenblik
was het hem, als stond hij voor een open venster. Weer werd zijn droom vaardig
over hem, werd zijn droom werkelijkheid, en schoof al het tastbare achteruit naar
een onwezenlijke achtergrond.
Het was als physische pijn toen hij zich terug naar zijn onderwerp dwong: de
verdwijning van Joon, en hoe hij bij de sloping van het gebergte in een dal werd
teruggevonden. De gegevens waren vaag, de verbeelding van de schrijver had vrij
spel.
Met het hoofd in de handen zonk hij op de rustbank neer.
Het toestel registreerde:

Joon en Helena
Lang heeft men gemeend, dat Joon zijn hele leven naar het ideale serum heeft gezocht,
of dat zijn brein door waanzin beneveld was. Dat is ver van de werkelijkheid.
Joon was een specialist. Joon behoorde tot de grootste geesten van zijn tijd. De
beschaving die hij vertegenwoordigde, was in stoffelijk opzicht oppermachtig. Geheel
omsloten door de beschaafde wereld, lag het A.C.4-gebied als een eiland afgezonderd
in de onmetelijke oceaan.
En toch bezat dit gebied de macht, Joon en zijn honderden medewerkers totaal te
assimileren. Het bezat iets, dat machtiger is dan alle wetenschap en alle techniek en
alle cerebraliteit. En dat iets was het hart van zijn mensen, en het vermogen, naar dat
hart te luisteren. Wie naar zijn hart luisterde, was voor de cerebrale wereld verloren,
zijn geest was beneveld, hij handelde niet meer naar de rede, maar naar hetgeen zijn
hart hem ingaf.
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Joon werd zo volkomen door de gevoelscultus aangetast, dat hij hem ging belijden
in zijn hoogste vorm. Joon werd verliefd.
Het was een vrouw. Haar naam was Helena. Ze was van een schoonheid die niet
van het brein was, die van het lichaam was en van het hart. Het was heerlijk, haar
lief te hebben, en met haar de eenzaamheid te gemoet te schrijden, de stilte die lokte
in de blauwe bergen op de einder. Stralender dan de sneeuwbedekte toppen was de
vrouw die aan mijn zijde schreed, door die groene wereld die geen droom was, maar
bedwelmende werkelijkheid. Het was heerlijk, onder bloeiende kersebomen elkaar
in de ogen te zien en te fluisteren: Ik ben het, ik ben het, ik ben het altijd weer, - zoals
de beek het ons voorzong.
De schrijver durfde niet opkijken. Hij wist dat de vrouw van zijn droom tot leven
was gekomen op het scherm van de gedachtenprojector, en hem aankeek terwijl het
in haar blik weerspiegelde: Ik ben het, ik ben het, ik ben het altijd weer.
Het toestel registreerde:
- Twintig jaar lang woonden de man en de vrouw in het smalle dal bij het water.
Tussen hen en de wereld stond de stralend-witte slagboom van het bergmassief. En
zij hadden elkaar lief. De bergtop die boven hun liefde stond, was uit de verte hoog
en schemerig te zien als een onwrikbaar baken, en de mensen in de stad van groen
en wit hadden die bergtop lief, omdat hij was als de zuivere vlam van hun droom.
Geslachten en nog geslachten volgden elkaar op in het teken
van dat symbool.
Onderwijl schreed daarbuiten de beschaving van de geest onafwendbaar voort.
Tibet hinderde de verbinding met de noorderstreken. Het moest verdwijnen. In
onafzienbare rijen rukten de reuzenbulldozers aan, ze sloopten het gebergte en
vermaalden en kneedden het tot gestandardiseerde huizen, kammen en schoenzolen.
De witte top bleef het laatst overeind, maar ook hij, en het dal met de bloeiende
kersebomen, werden ten slotte genivelleerd met de rest.
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De schrijver hief het hoofd op. Op het scherm straalde met kristallen omlijning de
gestalte van de vrouw Helena. Om haar mond speelde een raadselachtige glimlach.
Eén ogenblik werd hij aangegrepen door het vreselijke van al wat onherroepelijk is,
en hij beefde.
- Kunnen we drukken? vroeg men langs het toestel.
- Ga je gang, antwoordde de schrijver. Zijn hart kromp samen: de gestalte vervaagde
en verdween.
- Ik zal je zoeken, mompelde de schrijver. Ik zal zoeken tot ik je vind, misschien
in een dal bij zingend water, misschien in een stad met tien millioen cerebralen. Ik
zal je vinden.
Die zelfde avond kwam de uitgever hem opzoeken. Bleek en verfomfaaid stormde
hij het vertrek binnen. De schrijver schrok op als uit een slaap.
De uitgever ging zitten alsof hij gekomen was om in die stoel te sterven.
- Het is vreselijk, wat je hebt aangericht, zei hij. Het tweede deel van ‘Joon’ kwam
op het middaguur van de pers. Een kwartier later namen de drukkers ontslag zonder
de reden op te geven. Te één uur was mijn hele firma zonder personeel. Te twee uur
had ik een afspraak in de stad, en de stad was in oproer... Waarom zit jij daar alsof
je van steen bent? Heb je dan niets gehoord, of...
- Ik ben al die tijd hier geweest, zei de schrijver. Wat is er aan de hand?
- Oproer! riep de uitgever. Weet je niet wat oproer is? Overal worden de
gedachtenprojectors aan gruizelementen geslagen. Mannen en vrouwen lopen gearmd
de stad uit, en ze zoenen elkaar dat het klapt. Ik zag een man de hoogtezon-lampen
verbrijzelen, en hij schreeuwde: Geen kunstzon meer, de echte zon moeten we hebben!
In drommen trekken de mensen de stad uit, ze vertrappen elkaar in hun haast...
- Tja, zei de schrijver, dat ziet er ernstig uit. Maar kan ik het helpen?
De uitgever kwam dreigend overeind.
- Zo? Vraag jij of je het kunt helpen dat de hele wereld zich in jouw duivelsportret
van die Joon herkent? Kan het jou niet bommen dat iedereen zijn cerebraliteit aan
de haak hangt? Veeg jij er je hakken aan, dat onze hele beschaving
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op haar grondvesten wankelt - en dat jij het bent die de stoot gegeven hebt met je
idioot klassiek gebral? De wereld keert terug tot haar primitieve staat, de lui zweren
de techniek, de wetenschap en de homunculus-broedmachines af! Waar moet dat
heen?... En het is jouw werk, jouw werk, van een schrijver, een dichter, een dwaas!
Het licht begon te trillen, toen ging het uit. Kreunend strompelde de uitgever naar
de deur. Het geluid van zijn stappen stierf weg in de gang.
De schrijver liep eveneens naar buiten, op de tast, maar op het portaal bleef hij
staan. Er was een klein venster, en langs daar drong de blauwe avondschemering
naar binnen. De man keek huiverend naar de sterrenhemel, die hij voor het eerst in
zijn leven boven de stad kon zien, want er was geen kunstlicht meer. Hij lachte, het
klonk triomfantelijk, maar het was hem alsof een ander lachte door zijn mond.
- Is het ooit gebeurd dat een dichter de loop van de wereld veranderde? dacht hij.
Een dichter, een dwaas, die zijn droom verkondigt...
Hij liep door.
- Misschien vind ik haar nooit, dacht hij. Maar al moet ik mijn hele leven zoeken,
één bevrediging heb ik toch: dat zoveel anderen haar zullen gevonden hebben.
FRANK GERDELS.
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Kronieken
Louise Labé, la belle cordière (1522-1566)(1)
I
Alvorens de Fransche dichtkunst, met de zeven, zeer ongelijke dichters van de Pleïade,
een van haar hoogtepunten bereikt - een hoogtepunt dat door velen nog steeds als
haar aanvangspunt wordt beschouwd - had zij, een eerste maal, met François Villon
(1431-14...) en een tweede maal, met de ‘Ecole Lyonaise’ (± 1560) een niet minder
verheven vlucht genomen. Aan Villon komt de benijdenswaardige eer toe de poëzie
te hebben bevrijd van de precieuze bombast en de hoofsche miniatuurpoëzie die de
Middel-Fransche letteren voor een hoog percentage ongenietbaar maken. Zoo er uit
deze literatuur hier en daar fragmentair een persoonlijke toon opklinkt dan wordt hij
veelal versmacht door een tot in detailkwesties doorgedreven ‘gebruiksaanwijzing
van de lyriek’. Villon heeft aan de dichter als mensch op de eerste plaats aandacht
geschonken, de anonymiteit opgeheven en, hoewel in mindere mate, de techniek aan
persoonlijke roerselen ondergeschikt gemaakt. Door hem werden de woorden met
nieuwe zin en klank geladen, al vindt men in zijn weinig omvangrijke oeuvre nog
tal van precieuze en gefigeerde uitdrukkingen. Niettemin heeft hij de persoonlijke,
streng indi-

(1) Naar aanleiding van: De XXIV sonnetten van Louise Labé, vertaald door Luc Indestege,
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1945, 59 pag.; Louise Labé, Het Geschil tusschen
Dwaasheid en Liefde, uit het Oud-Fransch in het Nederlandsch vertaald door Luc Indestege,
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1946, 159 pp. De typographische verzorging
van deze twee uitgaven dient vermeld te worden.
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vidueele lyriek van vandaag mogelijk gemaakt en daarom staat hij als een baken aan
het aanvangspunt der Fransche poëzie.
De ‘School van Lyon’ heeft een grooten invloed ondergaan van de bloeiende
Italiaansche Renaissancistische stedencultuur en wat de literatuur betreft, van Petrarca.
Zeggen we eerder van het Petrarquisme, dezen cultus der liefde voor de geïdealiseerde
vrouw, die als de verpersoonlijking van de godheid aangebeden wordt. Twee eeuwen
na Petrarca's dood wordt deze cultus tot de perfectie van een geraffineerd en
symbolisch systeem opgevoerd, dat aanleiding gaf tot vergeestelijkte poëzie, waaraan
alle contact met de realiteit vreemd is.
Het Petrarquisme bloeide ook in de zeer Italiaansche stad Lyon, waar het als
uitmuntende vertegenwoordigers Scève, Labé, Pernette du Guillet en Heroët bezat.
Zij vormden de ‘Ecole Lyonaise’ die langen tijd door toedoen van Boileau's
burgerlijke litteraire bekommernissen in den vergeethoek gebleven is. Scève is
ongetwijfeld de belangrijkste en de meest omstreden figuur van deze school. Nochtans
is zijn werk - steeds een vruchtbaar ontginningsgebied - langen tijd onbestudeerd
gebleven en slechts door een kleine elite gelezen geworden, terwijl Labé en P. du
Guillet, en vooral de eerste, reeds lang de gunsten van het groote publiek genoten.
Labé bijvoorbeeld bereikt niet de etherische hoogten waar een Scève zich rustig
beweegt. Daarentegen zijn haar warme, vloeiende en sensueele sonnetten van een
directer bekoring. Slechts bij het verschijnen van Ducasse, Mallarmé en Valéry heeft
men plots de ontdekking gedaan dat de Fransche hermetische en intellectualistische
poëzie in haar eigen litterair verleden antecedenten had.
Dit kon het signaal heeten tot de rehabilitatie van Scève, ten koste van Labé. Scève
is echter een zoo persoonlijk, een zoo gesloten, zoo weerspannig dichter, dat die
rehabilitatie nog steeds weinig vooruitgang heeft gemaakt. Zoo ook kan Valéry
Larbaud met bitteren spot opmerken: ‘On rencontre des poètes, des Poètes français,
qui ignorent jusqu'à son nom qu'on devrait toujours citer prés de ceux de Marot et
de Ronsard.’ (Valéry Larbaud, Domaine français, Nrf., 2e éd., p.33.)
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Niet Scève, doch Louise Labé werd tot de alleenvertegenwoordigster van de
Lyoneesche school uitgeroepen. Haar vers is helder, limpide, van een sensueel en
gepassionneerd karakter. Daardoor schijnt zij tot de Fransche traditie te behooren.
Dit is ook de meening van Luc Indestege die via Erasmus' Laus Stultitiae - waarover
hij een zeer interessant essai schreef - in contact kwam met de Renaissance-literatuur
en met Louise Labé, die naast gedichten ook over der menschen dwaasheid in
liefdeszaken een tractaat had geschreven, dat met Erasmus' Lof stellig contactpunten
vertoont. Indestege is na zoovelen - citeeren wij Boutens - onder de bekoring van
Labé's verschijning en van haar even charmante sonnetten bezweken. Zijn zwakheid
heeft hij uitgeboet door het vertalen van De XXIV sonnetten van Louise Labé en haar
Débat de Folie et d'Amour wat op drie elegieën na, haar volledig nagelaten werk
uitmaakt.
Over de vertaling der sonnetten willen wij hier niet uitweiden. Zij staat in mooi
evenwicht tot het oorspronkelijke en mag in ieder opzicht zeer geslaagd heeten.
Opgemerkt weze hier echter dat de vertaling een klassieker toon treft. Interesse kan
dan wellicht wekken, hier Luc Indestege's transcriptie van het bekende XIVe sonnet
af te drukken, naast de vertaling van Bert Decorte, die, naar ik meen, meer oog schijnt
gehad te hebben voor Labé's voluptuositeit en vrijer vertaalde.
Zoolang mijn oogen tranen kunnen weenen
En treuren om 't verleên geluk met u
En mijn stem over snik en zuchten henen
Zich nauw verneembaar spreken hoort tot u,
Zoolang mijn hand de snaren nog kan spannen
Der zoete luit om 't zingen van uw prijs,
Zoolang mijn geest, door uwen geest gebannen,
Geen andre rede erkent dan die naar uwen eisch;
Zoolang roep ik den dood niet naderbij.
Maar, als 'k mijn oogen voel verdrogen bei,
Mijn stem breekt en mijn hand geen kracht meer heeft
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En als mijn geest in sterfelijke kluister
Geen enkel teeken meer van liefde geeft,
Vraag ik dat Dood mijn klaarsten dag verduister’.

Decorte's vertaling luidt:
Zoolang mijn oog nog breken kan in tranen,
Stil rouwend om 't geluk met u beleefd,
Zoolang mijn stem mijn zuchten wederstreeft
en zich door snikken heen een weg kan banen;
zoolang mijn hand den lof van uw genade
uit een lieftallig minnesnaartuig streelt;
zoolang mijn geest aan uwen geest zich heelt
en niets dan u ik ooit mij noodig rade,
wil ik nog niet den donkren dood ingaan.
Doch, als 'k mijn oogenbron verdroogd voel staan,
mijn stemme stuk, onmachtig mijne handen
en als mijn geest in sterfelijken dag,
geen blijk meer van mijn liefde geven mag,
wil ik mijn glans den duistren dood verpanden.

II
Met de noodzakelijke inleiding op Labé's leven en werk, die we bij de vertaling van
de sonnetten moesten missen, opent Indestege zijn overzetting van Débat de Folie
et d'Amour. En waar de vertaling op zichzelf niets dan lof verdient, kan deze inleiding
slechts een oningewijde of een oppervlakkig lezer bekoren. Het is precies dat gevaar
voor valsche voorstellingen en inzichten dat de aanleiding van dit opstel is geweest.
Van een inleiding wordt, behoudens sommige gevallen, een biographische nota
verwacht naast een situatie en een korte analyse van het werk. Dit heeft Indestege
maar gedeeltelijk en zeer slordig gedaan. Waar de biographische gege-
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vens over Labé meer dan voldoende zijn krijgen wij over de 24 sonnetten en de drie
elegieën slechts het volgende te hooren:
‘In deze verzen spreekt een gewond hart zich uit met een oprechtheid en een passie
die diep ontroeren. Dit zijn inderdaad minnedichten, maar met welk een gloed, met
welk een kracht. Ongetwijfeld behooren ze tot het schoonste wat de poëzie der
Renaissance, in welke taal dan ook, heeft voort-gebracht’ (p. 12).
Dit is zeer weinig. Waarom geen situeering dezer sonnetten in de Fransche
letterkunde, waarom geen verwijzing naar Scève en Heroët, als er naar de Rhymes
van Pernette du Guillet verwezen wordt? Geen raccourci over het Petrarquisme, geen
raccourci ook over de ‘Ecole de Lyon’, enz. Dit is onbegrijpelijk voor iemand als
Indestege, die toch niet de eerste de beste is.
Over het Débat is hij uitvoeriger. Hooger schreef ik dat hij tot dit prozawerk van
Labé gekomen is via Lof der Zotheid van Erasmus. Deze aanleiding is echter geen
voldoende argument om aan de hand van reëele doch beslist oppervlakkige
overeenkomsten tusschen de Laus en het Débat te besluiten tot een analogie van
opzet en representatieve waarde. De aanwijzingen van Busken Huet en Sainte-Beuve
dienden niet eens grondig nagezien om te worden ontzenuwd. Als bronnen voor de
Fransche literatuur - voor deze der Renaissance althans - bestaat er heel wat beters
dan Sainte-Beuve, met wiens getuigenis daarenboven zeer voorzichtig diende
omgesprongen, gezien zijn ‘Tableau de la littérature Française au XVIme siècle’ van
al te eenzijdige bekommernissen ten overstaan van Ronsard getuigt. De bedoeling
van Sainte-Beuve met dit werk was Boileau's vernietigende critiek op de auteur van
Les Amours te neutraliseeren. Sainte-Beuve legde evenwel te veel ijver aan den dag
en werd de oorzaak van Scève's discrediet. Laten wij in dit verband nogmaals Valéry
Larbaud, dezen betrouwbaren gids, aan het woord. De bovengenoemde oorzaak ligt
in volgende uitlating van Sainte Beuve ‘Comme Maurice Scève est peu connu, et sa
Délie à peu prés illisible, j'en citerai deux ou trois dizains qui m'ont semblé les
meilleurs du livre... Et’, voegt Larbaud er ironisch aan toe, ‘il en cite quatre: 14, 250,
291 et
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327. C'est à croire qu'il les a pris au hasard et en fermant les yeux... Le dizain 74,
qui n'est sûrement pas des meilleurs, est précédé du très bon et très frappant:
‘Fuyants, les monts tant soit peu notre vue,
Leur vert se change en couleur azurée...’

250 est précédé de l'exquis:
‘Tu es, miroir, au clou toujours pendant...

On ne voit pas pourquoi il a préféré 291 à 290 ou 286 à 287...’ (p. 54-55).
Tot zoover dan de betrouwbaarheid van Indestege's eenige Fransche bron. Hierdoor
wordt echter a priori de invloed van of de gelijkenis met Erasmus' Lof der Zotheid
niet uitgesloten. Op eerste zicht reeds schijnt deze gelijkenis eerder van algemeenen
aard te zijn. Formeel bv. is het verschil frappant. Het probleem van den vorm van
Débat heeft Indestege heel even aangeroerd. ‘Hoe was zij er intusschen toe gekomen’)
schrijft hij p. 17, ‘om voor hààr Lof der Zotheid den vorm te kiezen van een
rechtsgeding in plaats van een eenvoudige toespraak zooals Erasmus dat had gedaan?
Wellicht had de omgang met den te Lyon gevestigden Italiaanschen advocaat Thomas
Fortini, met wien ze erg bevriend was geworden, daar invloed op gehad. Ten slotte
heeft dat ook weinig belang’.
Iets heeft maar waarde van het oogenblik dat men er belang aan hecht. Zoo kan
de vraag naar den formeelen invloed dien Labé onderging misschien van weinig
belang zijn. Het ware echter interessanter geweest, in plaats van zich op dergelijke
manier uit den slag te trekken, eens na te gaan of de Fransche literatuur geen andere
werken bezit, die liefdesaangelegenheden onder vorm van een rechtsgeding
behandelen. Had Indestege een handboek over de Fransche Middeleeuwsche literatuur
ter hand genomen, had hij wellicht bevonden, dat er soms sprake is van Cours d'amour
die eigenlijk niets anders dan ‘Liefdes-rechtbanken’ zijn. De een en vijftig Arrests
d'Amour van Martial d'Auvergne, geschreven tusschen 1460 en 1465, zijn ook niet
meer dan een reeks rechtsgedingen door afgewezen of bedrogen minnaars aan
allegorische magistraten ter uitspraak voorgedragen. Hun toon en hun vorm zijn
minstens even juridisch als
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het Débat. Andere werken in denzelfden trant zijn L'Echiquier d'Amour, van
Blosseville; Le Parlement d'Amour, samen met La Belle Dame sans mercy, van Alain
Chartier. In de Provençaalsche literatuur zijn o.m. de Artes Amandi en de Sententia
van André le Chapelain te noteeren.
De proces-vorm van het Débat de Folie et d'Amour is dus geenszins een innovatie.
Het onderwerp evenmin. Dit eenige prozawerk van Labé is een van de uitloopers
van de litteraire strooming die van een minderende preciositeit en een groeiende
satire getuigt en in de Fransche mysogine literatuur der Middeleeuwen als het ware
een compromis vormt.
Deze tekortkoming van Indestege vinden wij des te spijtiger omdat zijn vertaling
in se enkel lof verdient. Hij zal, meenen wij, de eerste zijn om toe te geven dat het
niet wenschelijk is een verkeerde of onvolledige voorstelling van een figuur te geven
die over het paard getild wordt, en dat hierbij de gelegenheid niet werd te baat
genomen om eens en voor goed voor het Nederlandsch publiek de plaats van Labé
binnen de Ecole de Lyon en van deze laatste in de Fransche literatuur vast te leggen.
Dan bestaat de kans dat naast Labé ook Pernette du Guillet, Heroët en vooral Maurice
Scève vernoemd worden.
P. VAN KEYMEULEN.
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Generaties beschouwen een dictator(*)
De Auteur.
Prof. Geyl heeft steeds behoord tot de historici, die zich sterk er van bewust zijn, dat
ze een maatschappelijke functie te vervullen hebben, een inzicht gegroeid uit het
besef dat iedere instelling of groep kracht put uit de kennis van haar verleden(1).
Onderwerpskeuze en oriëntering van een groot gedeelte van zijn werken houden
nauw verband met het tijdsklimaat waarin deze publicaties ontstonden en ze moeten
dan ook in functie daarvan gewaardeerd en begrepen worden.
‘Napoleon’, het hier ontlede werk, blijkt evenzeer de aanleiding tot zijn ontstaan
gevonden te hebben in een reactie van de auteur op beleefde tijdsomstandigheden(2).
In het wereldconflict, dat in 1940 ditmaal ook zijn land naar de ziel tastte, heeft de
schrijver van de nog onvoltooide ‘Geschiedenis van de Nederlandsche Stam’ van bij
de aanvang stelling genomen: het bracht hem o.m. in Buchenwald en dat zegt genoeg.
Bij zulke knechting kan de geestkracht ondergaan, zij kan zich echter ook hoog en
verdedigend oprichten, zich te weer stellen en over het lichamelijk en zedelijk lijden
triomferen. De grote Belgische historicus Henri Pirenne schreef aldus tot eigen
zielesterking in Duitse gevangenschap zijn ‘Histoire de l'Europe’(3). Prof. Geyl,
waarvan het kunstenaarstemperament en de kunstgevoeligheid aan wie zijn werk
kent niet kan ontgaan(4), schreef in het concentratiekamp verzen, ja, zowaar een
detectiveroman en verzamelde materiaal voor het boek, dat wij nu bespreken(5).
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Het ontstaan van het boek.
In zijn voorrede legt Prof. Geyl zelf de genesis er van uit. In het voorjaar van 1940,
toen het hem moeilijk viel bij zijn eigenlijk werk te blijven, verdiepte hij zich in
Napoleonstudie en schreef een artikel, dat door een tijdschrift geweigerd werd,
waarschijnlijk omdat de redactie de parallellen met de eigen tijd (Hitler, het
nationaal-socialisme) te duidelijk achtte. De schrijver vond na Buchenwald, in
verschillende interneringscentra, de gelegenheid zijn lectuur over Napoleon uit te
breiden en, na zijn ontslag uit gevangenschap in Februari 1944, had het onderwerp
hem voorgoed te pakken. Uitgangspunt van alles was echter niet de parallel, wel het
historiografisch probleem, d.w.z. de studie van de verscheidenheid der opvattingen
over Napoleon bij de Franse geschiedschrijvers. En zo is ten slotte het boek niet
geworden een nieuw werk over Napoleon, zoals Geyl hem ziet, al zal iedere
intelligente lezer dat beeld wel kunnen opbouwen, doch wel een boek over een deel
der Franse historiografie betreffende Napoleon, verbonden met het politiek en
cultureel leven van het Franse volk van de tijdgenoten af tot nu toe.
De schrijver gaat uit van de vaststelling van verschillen in de voorstelling der
Napoleon-figuur door de voornaamste Franse geschiedschrijvers, verschillen, ontstaan
door het persoonlijk element in de historiografie: de interpretatie van de feiten. In
iedere interpretatie ziet Geyl een deel van de waarheid en daarom stelt hij de
geschiedschrijving voor als een discussie zonder eind.

Een schone reis doorheen de Franse Historiografie over Napoleon.
En dan begint er een waarlijk schone reis vol geestelijke geneugten doorheen het
werk van de historiografen van Napoleon, aanvangend met de (afbrekende) tijdgenoten
Chateaubriand (± 1814) en Mme de Staël (± 1815). Vervolgens wordt het ontstaan
van de verheerlijkende Napoleontische legende bestudeerd, met als vertrekpunt en
voornaamste bron
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‘Le Mémorial de Sainte-Hélène’, de gesprekken met Napoleon opgetekend door
Graaf Las Cases (± 1820). We zien deze zinsbegoochelende legende opduiken bij
dichters en romanschrijvers (o.m. Victor Hugo, ± 1830), onder invloed van
neerdrukkende tijdsomstandigheden. Een jonge man, Auguste Barbier (1831)
waarschuwt echter: ‘César est mis au rang des dieux!’

De eerste geschiedschrijvers.
Dan komen de eerste geschiedschrijvers aan de beurt: Mignet (± 1824), die Napoleon
ziet als een despoot, contrarevolutionnair t.o.v. Frankrijk, doch een vernieuwer t.o.v.
Europa; Bignon-Ernouf (van 1829 af), de diplomaten, critisch, doch de dictatuur
feitelijk aanvaardend en de materiële weldaden bewonderend, Armand Lefebvre (van
1845 af), eveneens niet blind voor fouten, doch evenzeer in het teken van de
apologetische neiging. Deze laatste bereikt een eerste hoogtepunt bij Thiers (eveneens
van 1845 af), die Napoleon vooral vereert als onverzoenbare vijand van het Engels
Imperialisme, als vertegenwoordiger van de Revolutie (volgens
‘bourgeois’-standpunt), als de schepper van de Franse ‘gloire’.

Verguizers.
De reactie bleef niet uit, ook als oppositie tegen het IIe Keizerrijk. Barni (± 1863),
politiek balling in Zwitserland, riposteert; hij ziet in Napoleon geen Fransman en
onderstreept de Italiaanse oorsprong van de Napoleontische keizersdromen. Quinet
(± 1865), eveneens vanuit Zwitserland, ziet in Napoleon vooral de generaal, de
militair, wiens ideaal het rijk is van Constantijn en Theodosius, doordrenkt tevens
met de tradities van de Italiaanse Ghibellijnen.
De eerste wetenschappelijk verantwoorde aanval komt echter van Pierre Lanfrey
(± 1867), die zedelijke normen aanlegt: vrijheid, waarheidsliefde, menselijkheid en
daarbij een scherpzinnig, maar eenzijdig gebruik maakt van de briefwisseling om
Napoleon uit te tekenen als de wurger van de
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republiek, gedreven door kleinzielige eer- en heerszucht. d'Haussonville is vooral
interessant omdat hij de eerste was die, als voorstander van de scheiding van kerk
en staat (om wille van de godsdienst echter) de ontstaansgeschiedenis van het
concordaat en de practijk er van onder het Keizerrijk nauwkeurig beschrijft. Hij is
hierin natuurlijk niet mals voor Napoleon.
Als geestelijke nazaat van Mme de Staël is er dan nog de grote, maar weinig
rustig-objectieve figuur van Taine (van 1887 af). Volgens Taine is Napoleon enkel
een soort Italiaan van de Renaissance periode, geconserveerd op Corsica, gedreven
door hartstocht, egoïsme, machtswellust, veroveringszucht.

Bewonderaars.
Taine wordt dan weer tegengesproken door Prins Napoleon (1887), die hem verwijt
te veel gesteund te hebben op vijandige Mémoire-literatuur, oncritisch gebruikt (bv.
Mme de Rémusat). Over deze brug belanden we dan opnieuw bij bewonderaars,
schrijvers met gedeeltelijk als historische achtergrond het anti-democratische
Boulangisme (1888), de anti-Engelse gezindheid, culminerend in het Fashoda-incident,
de Dreyfus-zaak, het Panama-schandaal, bewonderaars voor wie, naar het woord
van Maurice Barrès, Napoleon is: een ‘professeur d'énergie (dont le) contact encore
a la puissance de grandir les âmes’.
Voor Henry Houssaye (van 1888 af) is Napoleon de lafhartig-verlatene, die niet
van Frankrijk mag gescheiden worden en die maar één fout beging: de
zelfstandigheidszin van zijn onderhorigen te ondermijnen. Arthur Lévy treedt
polemisch op tegen Taine (van 1892 af); eenzijdig kiezend uit overvloedig materiaal
geeft hij een zoetelijk beeld van Napoleon, waarbij de onevenredigheid tussen die
brave verklaringen en de grootheid der historische verschijnselen pijnlijk aandoet.
Zo geraken we dan tot Frédéric Masson (van 1894 af), de hartstochtelijke vereerder,
de verheerlijker van de militaire glorie, die het verval slechts ziet in het teken der
familieverwikkelingen en waarvoor Engeland het erg moet ontgelden. Muret verwijt
hem niet ten onrechte, dat hij de
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geschiedenis wel zeer naar vooropgestelde opvattingen verwringt. Masson vermeldt
overigens geen bronnen. Eindelijk staan we dan voor de beheerste Vandal met zijn
eerbied voor het feit en voor de macht, voor het Frans belang, met een royalistische
en anti-revolutionnaire gezindheid (van 1890 af). De grootste verdienste van Napoleon
is volgens hem het herstel der nationale samenhorigheid, dat volgens hem in die tijd
niet door een vrijheidsregime te bereiken was. Het werk van Vandal geeft van
Napoleon, alles bijeengenomen, een lovend, doch al te beperkt beeld.

De buitenlandse politiek van Napoleon.
De karakterisering van al deze auteurs, hun ambiance, hun werken, bracht ons
ongeveer tot in de helft van het lijvig boek. Prof. Geyl opent nu een bespreking van
de buitenlandse politiek van Napoleon, altijd via de Franse historici, in het licht van
de vraag in hoeverre Napoleon verantwoordelijk is voor de oorlogen. De reeds
ontmoete Bignon, A. Lefebvre, Thiers en Lanfrey beklemtonen het uitgroeien boven
zijn macht van het Napoleontisch buitenlands systeem. De eerste geeft de vreemde
mogendheden de schuld en ziet het keerpunt pas in 1807. Thiers beklemtoont nog
meer de zgz. vredelievendheid van Napoleon, zonder op te houden de verdediger te
zijn van Frankrijk's machtspositie: de natuurlijke grenzen. Ook bij hem wordt in feite
de limiet van de appreciatie naar 1807 verlegd.
A. Lefebvre ziet de onhoudbaarheid van Lunéville (1804). Volgens hem werd alles
beheerst door de strijd tegen Engeland: Napoleon had zijns inziens Italië moeten
opgeven.
Voor Lanfrey bestaat er geen datum, waarvóór Napoleon dient bewonderd en
waarnà hij dient gelaakt te wrorden. Napoleon heeft de vrede nooit oprecht gewild
en wou alleen een schone schijn verwekken.
Vandal echter gaat terug tot de voorstelling van Napoleon-zèlf, gedreven door
machtsbewondering en eng nationalisme. Engeland is de schuld van alles. Napoleon
vroeg niet beter, dan door een duurzame overeenkomst met Engeland zijn eigen werk
te consolideren en aldus de Franse grootheid en
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de wereldvrede te verzekeren. Naast de eveneens reeds bekende Masson, waarvoor
Napoleon natuurlijk de bevrijder der volkeren en Engeland de oorzaak van de ramp
voor Frankrijk is, en Arthur-Lévy, die zich op enigszins naïeve wijze beijvert de
uitspraken van Napoleon-zélf door feiten te bevestigen, komen nu andere, soms reeds
terloops vermelde auteurs aan de beurt. Bourgeois (± 1898) ziet Napoleon als beheerst
door de drang naar het Oosten, waaraan de Franse veiligheid wordt opgeofferd. De
indrukwekkende Sorel (± 1898), exponent van de traditie en van de ‘raison d'Etat’
die bewondering voelt voor de staatsman Napoleon en zijn verschijning ziet als een
noodzakelijk gevolg van door het Revolutiebewind geschapen toestanden, als een
natuurwet. Hij aanvaardt Napoleons voorstelling: deze zocht slechts vrede. Het
gecoaliseerde Europa gunt hem dat niet. De klemtoon valt op het behoud der
natuurlijke grenzen als ware inzet van de oorlogen. Ook de verblindende Sorel blijkt
evenwel uit de critiek van Guyot en Muret een historicus te zijn, die met
klaargemaakte opinies tot de geschiedenis komt en de feiten vraagt, die deze nodig
hebben, geput dan nog uit een onvoldoende documentatie.
Driault (van 1903 af) neemt een aparte plaats in, doordat zijn instelling op de
Napoleon-figuur tijdens zijn carrière opvallende wijzigingen in pro-richting ondergaat.
Hij ziet hem eerst als een nieuwe Karel de Grote, dan, breder nog, als een opvolger
van Constantijn, daarna als de profeet van de revolutie in Europa, de levenswekker
van de nieuwe nationaliteiten. Aldus worden doel en gevolgen der Napoleontische
staatkunde ten onrechte als identisch aanzien. Aan de hand van werk van de
Grandmaison en Gonard, Pisani, de Lanzac de Laborie, Rambaud respectievelijk
over Spanje, Dalmatië, België, Duitsland toont Prof. Geyl het simplistische aan van
een voorstelling, waarbij het verlichte Frankrijk zonder meer gesteld wordt t.o.v. een
achterlijk Europa. Op het laatste zal Driault, duidelijk beroerd door de weerslag van
tijdsgebeurtenissen (1917!) en de militaire glorie, Napoleon nog voorstellen als de
man die Europa had willen verenigen om weerstand aan het Slavisch Barbarendom
te bieden. Zo is dan het laatste kwart van het boek bereikt - door Geyl de tegenstelling
aan het Einde genoemd.
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Stromingen en tegenstromingen. Universitairen.
Voerden rond 1900 de bewonderaars de boventoon, met als dissonant Geoffroy de
Grandmaison, en kwam critiek los van Lavisse, Bourgeois, Rambaud, Muret, Guyot,
Conard, Coquelle, Caron, Godechot, allen, behalve Coquelle, universitaire
vakhistorici, die vaak in hun afwijzing van Napoleon staan tegenover de
Academieleden, sommigen, Anatole France, bvb., niet te na gesproken.
Vijf belangrijke universitairen worden op het stuk der Napoleon-interpretatie dan
nog onder de loupe genomen: Aulard (± 1901), de atheïstische intellectueeel, die
Napoleon beschouwt als de grafdelver van de revolutie en het Concordaat, als de
contrarevolutionnaire daad bij uitnemendheid, Guérard (1914), de half ver-Engelste
Fransman, die het constructief werk onder het consulaat niet voorbijgaat, doch
Napoleon afwijst om zijn miskenning van humaniteit en ware cultuur. Ook Pariset
(1921) legt de nadruk op het stelselmatig anti-liberaal, vrijheid-hatend karakter van
het Napoleontisch regime. Bij Isaac (± 1930), de bekende schrijver naast Malet van
een reeks schoolboeken voor het Frans Middelbaar Onderwijs, onderstreept Geyl,
behalve het evenzeer afwijzend standpunt, de durf van deze auteur om de leerlingen
in de problematiek van de geschiedenis in te leiden. Seignobos' (± 1930) oordeel valt
evenmin gunstig uit. Hij ziet het legaat van Napoleon aan Frankrijk: een diep
wantrouwen tegen de Fransen, een legende die de binnenlandse rust verstoorde.

Academiciens
Tegenover deze vijf universitairen krijgen dan drie Academiciens hun beurt: Eerst
Bainville (1931), de schrijver van de nog altijd meest gelezen Napoleon-biographie
van deze tijd, via Barrès en Maurras een Royalist, waarvoor de objectieve waarheid
het af moet leggen tegen een eigen gevoelsmatige waarheid. Zijn werk is slechts de
popularisatie van de voorstelling van anderen (o.m. Vandal, Sorel, óók
Academieleden) met oncritisch opgenomen materiaal, geko-
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zen onder de ban van een vooropgezette, hartstochtelijke Napoleon-verering. Geyl
wijst het werk dan ook in drastische termen af.
Vervolgens komt Madelin (± 1932) aan de beurt, die evenwel tot de vakhistorici
kan gerekend worden. Ook hij is echter een bewonderaar, met een helder en zaakrijk
betoog en uitvoerige annotatie. Napoleon is voor hem de schoonste belichaming van
de menselijke wilskracht. Voortwerkend in de lijn van Vandal en Sorel, blijkt hij
tevens niet vrij van partijdigheid, wat o.m. blijkt in zijn anti-Engelse stellingname
betreffende het verbreken van de vrede van Amiens. Hanotaux (± 1925), die reeds
in de zeventig was, toen hij tot Napoleon kwam, onderstreept diens gebrek aan
economisch inzicht. Als gelovig katholiek ziet hij het Concordaat als de verzoening
van Frankrijk met zijn verleden. Het oorspronkelijkste gedeelte handelt echter over
de sociale veranderingen. Napoleon is voor hem de wegbereider van het burgerdom
onder Louis-Philippe, doordat hij de maatschappelijke klassen wist te roeren tot een
nieuw mengsel. Hanotaux verkleint evenwel Napoleons fouten niet, al behoudt de
figuur bij hem een grootse allure.
Ten slotte wordt dan de tot nog toe beste synthese van de sociaal-georiënteerde
universitair G. Lefebvre besproken, verschenen in 1935, in de reeks ‘Peuples et
Civilisations’ van Halphen en Sagnac, een werk dat geen biographie is, wel een
handboek over de wereldgeschiedenis tussen 1799-1815. De drijfveer van Napoleons
handelen was volgens G. Lefebvre de verbeelding, de stuwkracht van zijn
temperament, dat geen breidels kende en noch door dynastieke trouw, noch door
burgerdeugd, noch door moralistische overwegingen in toom gehouden werd en
waarvoor geen eigenlijk einddoel bestond. Dit wordt in het werk duidelijk gemaakt
op grond van klaarblijkelijk sterk doorgedreven studie, in verband met zijn
binnenlandse en buitenlandse politiek, zijn kerkpolitiek, zijn culturele en
sociaal-economische politiek. Hierbij onderstreept Lefebvre het tweeledig karakter,
dat zich in heel het werk van Napoleon manifesteert, typisch bvb. in verband met de
Code. Deze bevestigt immers de verdwijning van de feodale aristocratie en aanvaardt
tevens de sociale beginselen van 1789, maar is
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evenzeer naar zijn opvatting de reactie tegen de democratische opbouw van de
republiek. Ook in dit rijk en geschakeerd werk mist Prof. Geyl nog iets. Hij had graag
de eeuwige postulaten: eerbied voor de menselijke persoonlijkheid, zin voor
geestelijke vrijheid, hoog idealisme, waarachtigheid, mede verrekend gezien. In dit
opzicht vindt hij ook na dit werk nog wat te zeggen. Wat betekent: ...de discussie
gaat voort!
Aldus eindigt het eigenlijk werk. Het werd evenwel nog voorzien van een lijst van
de voornaamste, bondig gecommentarieerde jaartallen uit de Napoleontische
geschiedenis en van twee alphabetische registers, die de consultering zeer
vergemakkelijken. Twee duidelijke kaartjes helpen daarbij.

Een rijk en verrijkend boek
Het is onmogelijk, ondanks de relatieve uitgebreidheid van bovenstaande
samenvatting, ook maar een denkbeeld te geven van de wezenlijke rijkdom van dit
werk. Niet alleen verschijnt door al deze confrontaties de figuur van Napoleon ons
geleidelijk scherper voor ogen, ook de historiografen-zèlf krijgen hun portret (en
meteen de Franse historiografie), in functie nog wel van de tijd waarin ze leefden en
de omstandigheden van waaruit ze schiepen. Geyl laat zijn critisch
onder-de-loupe-nemen van een auteur meestal culmineren rondom enkele vitale
punten in de Napoleontische geschiedenis, bvb. 18 Brumaire (de Staatsgreep, die
een einde maakte aan het Directoire), het Concordaat, de buitenlandse politiek... Wie
het niet wist kan hier op praegnante wijze uit deze scherpe ontledingen ervaren, hoe
moeilijk het is, zelfs voor streng-geschoolde geesten, objectief over historische
vraagstukken te schrijven, waarmede eigen tijdsproblemen nog nauw verbonden zijn
of verwant. Het werk geeft dus zéér veel en het zal niet nalaten eveneens het groot
publiek te boeien, ook door het brio, waarmede het trouwens geschreven is.
De enigszins ingewijden zullen natuurlijk hier en daar een auteur missen of in een
bepaalde categorie een ander werk verkiezen. Dat is onvermijdelijk in een studie als
deze en
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bij een dergelijke brutaal-omvangrijke stof. We mogen toch de auteur geen maatstaven
aanleggen, waaraan hij van bij de aanvang zegt niet te kunnen voldoen, in de volgende
bewoordingen: ‘Ik ben geen Napoleon-kenner. Om die titel te verdienen moet men
een leven van studie aan de man en aan het tijdvak gewijd hebben (Voorrede, p.
XIII)’. Dat is niet overdreven. Men schat op ongeveer 200.000 het aantal publicaties
over Napoleon, en op ongeveer 500 het aantal essentiële die een kenner moet gelezen
hebben en daar is Geyl natuurlijk nog ver af. Het wèl gebodene is echter door zijn
ernstig-diepe analyses en de uitgewerkte achtergronden van een eminente kwaliteit.
We kunnen enkel betreuren, dat dit werk geen rustiger genesis kende. Dan zou
voorzeker de keuze van de auteur - buiten de waarlijk klassieke werken, waarvoor
hij ook besprekingen heeft nageslagen - soms anders uitgevallen zijn en blijk gegeven
hebben van meer systematiek, waar nu de eerder toevallige samengroeiing duidelijk
aan het licht treedt.
Enige voorbeelden. Als Geyl het heeft over het Franse bestuur in de veroverde
gebieden, doet hij dat voor ons land aan de hand van de Lanzac de Laborie, ‘La
Domination française en Belgique’, een werk van 1895. Een systematicus zou hier
o.a. buiten Pirenne minstens ook Verhaegen nagekeken hebben.
Waarom bespreekt Prof. Geyl wèl Isaac (Middelbaar Onderwijs) en niet Villat,
Napoleon, uit de bekende Clioreeks voor het Hoger Onderwijs, een werk dat trouwens
iedereen, van leek tot hoogleraar, bij de bibliographische oriëntering van ongemeen
nut kan zijn? Met dit werk is voor de wetenschappelijke algemene werken van jongere
datum meteen de grootste lacune aangegeven. Over andere kan men twisten en dat
heeft in deze niet-technische bespreking geen zin.
Vakmensen zullen zich ook afvragen - en dit kan toch evenzeer belangstellende
leken interesseren - waarom de auteur haast geen studies vermeldt, die een gelijkaardig
of verwant object hebben: Napoleon in de (Franse) historische of litteraire spiegel
of in het wisselend licht van de publieke opinie, of ook wel studies, die uitdrukkelijk
de nevralgieke punten aansnijden, waaromheen eveneens Prof. Geyl zijn be-
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schouwingen laat wentelen. Wel is waar zijn zij vaak in tijdschriften verspreid en
soms moeilijk te bereiken, maar de vakman kan hier genieten van gedienstige
collegialiteit. Om bv. enkel te noemen Magnard, La résurrection d'une légende (Revue
de Paris, 1894), Deschamps, La légende de Napoléon et la littérature comparée.
(Revue de littérature comparée, 1929), en Meynier, Pour et contre Napoléon, Le
procès historique de l'empereur (Revue des Etudes Napoléoniennes, 1933) of o.m.
de werken van Burnand en Boucher, Histoire de Napoléon par les grands écrivains
(1921) en Chassé, Napoléon et les écrivains (1921).
Persoonlijk hebben we ook bezwaren tegen al te summier gehouden referenties.
Een voorbeeld. Op p. 50, noot 2, wordt in verband met de soms storende
oppervlakkigheid van Thiers, aldus verwezen: ‘Kenmerkend voor de grande histoire.
De Sacy vreesde dat de opkomende historische critiek deze in haar vaart zou stuiten:
Fruin, Verspr. Geschr., IX, 355 vlg.’ Het naslaan van deze referentie bracht ons tot
diens zeer interessante toespraak bij de opening van de academische cursus in 1862
(1865, 1869), Over de geschiedenis als leermeesteres des levens (pp 316-375). Lezers,
die zich precies voor deze kwestie interesseren (gezien de aard van het onderwerp
kunnen er dat velen zijn) en die bij volledige opgave wellicht zouden aangezet worden
om aldus ook Fruin na te lezen, vinden in de al te beknopte referentie van Geyl geen
prikkel daartoe. Waar dergelijke noten voor de vakman kunnen volstaan, heeft het
groot publiek, dat hier toch ook bereikt wil worden, naar aanleg en smaak ofwel
minder, ofwel méér nodig.
Andere vragen kunnen echter in bredere kring oprijzen. Zo bvb. waarom, als toch
buiten het Frans taalgebied o.m. Carlyle vermeld wordt (p. 398) en Tolstoi (p. 51),
andere spectaculaire letterkundigen als Scott, Shaw en Ludwig ontbreken of Querido
in ons taalgebied, om slechts enkelen te noemen die direct door de Napoleon-figuur
geïnspireerd werden tot een werk en weglatend degenen, waarvan over de dictator
korte, markante uitlatingen bekend zijn. (Wells bvb.) Evenzeer kan door Fransen
ditmaal de vraag gesteld worden, als M. Barrès en A. France de eer van een
afzonderlijke analyse verdienen, waarom worden dan o.m. Stendhal of
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Balzac relatief niet nog uitvoeriger of vollediger behandeld, en Bloy of A. Suares bv.
helemaal niet? Trouwens in de behandeling van France, waarbij L'île des Pingouins
besproken wordt en in extremis bij het imprimatur nog verwezen naar ‘La révolte
des anges’, is o.m. van Le lys rouge geen spraak, een werk dat bij systematisch
onderzoek toch niet kon ontsnappen. Daarbij: ook France evolueerde in zijn
appreciatie over Napoleon en ook daaromtrent ware een boeiende parenthesis te
openen geweest. Reeds uit deze vrij-opwellende reacties, zou - ook zonder de
voorafgaande bondige samenvatting - de met dit werk nog niet vertrouwde lezer al
wel hebben opgemerkt, hoe hierin vogels van zeer diverse pluimage in verband met
Napoleon aan het woord komen: naast wetenschappelijk gevormde historici ook
pamfletschrijvers en panegyrici, naast zelf-ingenomen memorialisten ook
litteratoren-tout-court, allen van wel heel verscheiden belang. Juist daarom, ondanks
de noodzaak tot beperking die we hoger erkenden, missen we toch ongaarne enige
namen die heel wat voornamer zijn, dan sommige die wel opgenomen werden, o.m.
het oordeel van Michelet, die slechts éénmaal eventjes (p. 75) vermeld werd in
verband met Quinet, en van mannen als Marx en Jaurès, zelf historische figuren van
formaat, waarvan het niet moeilijk te vinden oordeel zeer zeker ook niet-socialisten
zou interesseren(6). Billijkheidshalve moet bij dit alles evenwel toegegeven worden,
dat het eigenlijk opzet tot de Fransen beperkt bleef en over 't algemeen de schrijvers
van vreemde nationaliteit eerder als toegift bedoeld zijn.
Al deze, wel is waar kleine bezwaren vinden, onzes inziens, zoals gezegd, hun
oorsprong in één zelfde feit: het al te geaccidenteerd ontstaan van dit werk. Het is
precies door de kwaliteit van het wèl gebodene, dat de belangstellende,
enigszins-ingewijde lezer het zal betreuren, niet dezelfde doordringende analyse
toegepast te zien op sommige andere auteurs, om er zijn eigen oordeel mede te
confronteren. Om dat wèl-gebodene echter zal hij Prof. Geyl dankbaar zijn.
De meeste ontledingen zijn echt meesterlijk doorgedreven en belichten scherp
essentiële zwakheden, zelfs van formeel-imponerende werken (bij voorbeeld die van
Vandal en Sorel). Sympathiek is het boek ook, omdat de eerbied voor de
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menselijke persoonlijkheid er voelbaar de meetrillende voedingsbodem van uitmaakt.
Het brengt ook wijsheid. Wij leren er uit hoe lang het duurt, eer om een belangrijke,
omstreden figuur, zonder passie een door eerlijke en evenwichtige mensen
aanvaardbaar oordeel kan uitgesproken worden: De Napoleontische legende is niet
dood. De militaire glorie houdt ze mede levendig. Bij de crypt in het Hôtel des
Invalides, hebben zowel Foch na '14-'18 als de Gaulle na '39-'45 daarvan getuigenis
afgelegd. Churchills zwak voor Napoleon is bekend.
Toen in 1921 de honderdjarige gedenkdag van het overlijden van Napoleon (5
Mei 1821) plaats greep, was het niet de burger, de eerste minister Aristide Briand,
maar generalissimus Foch, die de herdenkingsrede hield. De huidige voorzitter der
nationale vergadering, Herriot, trok zich destijds zelfs terug uit het feestcomité, als
protest tegen het militair-chauvinistisch karakter, dat sommigen aan dit
herinneringsfeest wilden geven. En toch hebben de Fransen uiteindelijk werk
voortgebracht, dat Caesar lijkt te geven wat hem toekomt. Het boek van Geyl is niet
om de parallel Napoleon-Hitler begonnen, de vergelijking wordt doorgaans ook niet
opzettelijk beklemtoond, zij dringt zich nochtans, onafwendbaar soms, bij een
objectief relaas der feiten op. Wat sommigen ook mogen zeggen: historia docet, de
geschiedenis onderwijst! Niet de historicus zou er over verwonderd zijn, wanneer
zich - bij mislukking der denazificatiepolitiek - onder de Duitsers, zó vatbaar voor
mythen, een gevaarlijke Hitler-legende zou ontwikkelen. Zelfs de zogenaamde ‘clarté
latine’ heeft de Napoleon-legende niet succesrijk in de weg gestaan, vermits deze
nog leeft. Mocht dan Churchill ook zeggen: ‘I always hate to compare Hitler with
Napoleon...’, hij ging voort... met een parallel. Geyl is het impliciet niet anders
vergaan. Hoe men het ook draait of keert: ten slotte, als men het standpunt van de
waarde der menselijke persoonlijkheid inneemt helpt geen distinguo. De opvattingen
en methodes van Napoleon vielen op het eerste gezicht wat humaner uit: zij waren
alleen maar deze van zijn tijd. Hitler gebruikte, tot op de spits gedreven, deze van
onze beroerde aera. Maar evenzeer leed de mensheid in haar mens-zijn!
Wij kunnen, na deze reis doorheen de Franse historio-

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

314
grafie met Prof. Geyl als voortreffelijke gids, enkel hopen, dat de Duitse
geschiedschrijving - voor Europa's welzijn - ons gauw mocht brengen tot een gedegen
inzicht over de ware Hitler, zoals dat, waarvan de laatste grote Franse synthese van
Georges Lefebvre betreffende Napoleon getuigt. Wat daar evenwel voor nodig was,
kan men enkel volledig ervaren door Geyl's werk zèlf te lezen!
F. SMEKENS.
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Notities over Gustave de Smet
a.
Zelden heeft een schilder het onoplosbaar raadsel van de huwelijksinnigheid bijwijlen
zoo symbolisch en bijwijlen zoo onmiddellijk uitgedrukt als Gustave de Smet. Enkel
de dichters zijn er wel eens in geslaagd zich daaromtrent op een min of meer
aannemelijke wijze uit te spreken; bij de schilders bleef het meestal een burgerlijk
pronkstuk (Navez' ‘De Familie de Hemptinne’), of een dichterlijk phantasiestuk
(Rubens' wandeling met Helena Fourment aan zijn arm, in de wondertuin van zijn
paleis), of een bravour-moment (Rembrandt's zelfportret met Saskia op de knie, een
wijnglas in de hoogte heffend), of de realistische afbeelding van een schijnbaar
religieus echtverbond (Van Eyck's ‘Arnolfini met zijn Gade’).
Is Gustave de Smet de uitbeelder niet van een boeiend vrouwentype: bloem én
vrouw én volkslied al te gader? Ontmoet men het niet op al zijn beste doeken met
figuren, als een oasis van mildheid en vrede? Haar blikken zijn zoele glimlachen.
Haar mond is proevend gesloten, haar lippen zaligen het onontwijd geheim. Het is
alsof zulke levensgezellin innerlijk door angst noch door pijn overrompeld wordt;
of de man zich nooit haar prooi gevoelt. Wellicht heeft zij de eenzaamheid noch de
verbittering gesmaakt om de diepe roerselen van haar geslacht. Zij roept, zij lokt de
man niet op uitdagende, vurige wijze; zij verwacht hem met de geduldige zekerheid,
dat hij vroeg of laat toch komen zal om zich als een heerschend wezen voor te doen.
En spijts een niet te onderschatten, schuchtere, maar praegnant erotische sfeer waarin
zij baden, zijn Gustave de Smet's vrouwenfiguren toonbeelden van weemoedig-blijde
aanvaarding van de huiselijke zorgen.
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b.
De kunstenaar zou u ongeveer het volgende kunnen zeggen: morgen ga ik een
levensgroote, naakte vrouw schilderen. Zijn oogen flikkeren reeds van het verwachte
wonder, en hij zal u wellicht een beschrijving geven van de houding, van de
gedroomde vormen- en kleurentaal. Bij voorbeeld, hij zegt met blijde overtuiging in
zijn stem: ‘Ik schilder morgen een naakt van louter goud’. 's Anderdags begint hij,
zonder het volledig bewust te willen, een klein doekje te schilderen met een appel
op een teljoor. En de generale toon er van is eerder blauw dan groen. Toch blijft die
naakte vrouw, als innerlijk waargenomen beeld, in hem wonen zoolang tot ze de
andere innerlijke beelden overtreffen kan. Op een ochtend, wanneer de kunstenaar
zich gereed maakt om een schaal met appels te schilderen, triompheert zij op zijn
vurigste wenschen van het oogenblik, op zijn hardste wil, niet in een harmonie van
goud, misschien, doch bij voorbeeld in een harmonie van zomeravondrood.

c.
Nergens in het oeuvre van Gustave de Smet merkt men de berooidheid van de lijdende,
sterfelijke mensch. Hij is het toonbeeld van een schilder met een gezellige thuis in
een arcadisch kalme streek.
Voor zijn ‘contentement’ en om te verpoozen van zijn wrochten aan weerspannige
groote werken, schildert hij kinderlijk knusse landschappen, met een dorpskerkje,
een schuur, een paar boomen. Hij ervaart het landschap als een droomerige, vrije
ruimte met enkele folkloristische of anecdotische notities gevuld: de vreedzame jager
met zijn snugger hondje, het suffend hoornvee, de jente ruiter, de huizen van het
dorp met aan iedere schoorsteen een ferme, schuine rookpluim, die in haar spruitend
geweld veeleer aan het loof van kool doet denken.
Doch het interieur en de menschelijke figuur: ze brengen de warmte, de veiligheid,
de illusie van een volmaakte huiselijke gemeenschap, die van lieverlede het gevoelig
individu in zijn eigen magische macht over de dingen doet gelooven.
Er is dan allereerst de woonkamer, waar de artist alles aan zijn vrouw met argeloos
verblijden toont: de porceleinen
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bloemenvaas, de ex-voto's, de rustig tiktakkende staartklok, het rekje met oude tinnen
paplepels, de koperen kandelaars, de antieke commode met kostbare snuisterijen en
lieve pronkstukken overladen.
En er is dan ook het atelier, waar hij niet meer zóó openlijk en vrijmoedig alles
toont. Want is hij alweder naar boven gevlucht, met de beelden eener telkens
opgefleurde, geniepige jeugd vervuld? Moest hij dan, spijts zoovele huiselijke
voordeden, de eeuwig in verzoeking gebrachte Adam blijven? De huiskamer biedt
hem vormen en waarden, binnen een sfeer waar alle dingen, alle voorwerpen een
vanzelf schoone kleur hebben; op het atelier, met zijn schroom en zijn verbeelding
alleen gelaten, beginnen de kleuren te gloeien omdat hij het heimelijk gedroomde er
mede bezitten wil én verhullen voor het oog van de werkelijke vrouw, misschien,
die beneden in de keuken haar liedje neuriet. De huiskamer is vervuld met het gezang
van de waterketel, met het gesnor van de vadsige winterpoes. Ze is een gesloten en
geheel. Het atelier is een immer openwijkende ruimte, en het is niet onmogelijk dat
ze in een z.g. heilig moment grenzeloos wordt. En er komt een naakte, vreemde
vrouw op het doek te voorschijn, met de mildheid van haar sluimerende
behoorlijkheid, zoo vanzelf natuurlijk dat ge er uw hand naar uitsteken wilt met een
gebaar van hulpelooze, biddende vereering. -

d.
En nog zooveel andere redenen weerleggen de meening van mijnheer-de-baron, zijn
zwetsende gebuur: dat Gustave de Smet, als artist, een barbaar zou zijn.
MAURICE GILLIAMS.

Eindnoten:
(*) Naar aanleiding van Prof. Dr. P. GEYL: Napoleon. Voor en tegen in de Franse
(1)
(2)

(3)
(4)

Geschiedschrijving. (N.V.A. Oosthoek's Uitg. Mij., Utrecht, 1946, -8o, XVIII+ 529 blz.).
Zie de bespreking door Geyl van J. HUIZINGA's: De Wetenschap der Geschiedenis, in
‘Nederlandsche Historiebladen’, I, blz. 147.
Men vergelijke dit werk met een paar andere recente uitgaven: VALLOTTON (Georges), Deux
impérialismes. Napoléon. Hitler. (La presse française et étrangère. Oreste Zeluck, éd., Paris,
[1945].
PRESSER (J.), Napoleon. Historie en legende (Elsevier, A'dam, 1946).
Posthuum door zijn zoon Jacques uitgegeven:
PIRENNE (H.), Histoire de l'Europe (Paris-Bruxelles, 1936). Men leze de voorrede.
De geschiedenis dient bij hem in hoge mate tot verheldering van het kunstbegrip. Zie bvb. zijn
recent artikel De historische achtergrond van de Nederlandse schilderkunst, in ‘N i e u w
V l a a m s c h T i j d s c h r i f t ’, Aug.-Sept. 1946, blz. 540-556.
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(5) We beperken ons in deze bespreking tot de opgave van de auteursnamen alleen. De volledige
referenties zouden een bijdrage van deze aard àl te zeer bezwaren. Daarom zien we op weinig
na ook verder af van noten.
(6) Voor Marx vulden we inmiddels zèlf reeds deze lacune aan:
F. SMEKENS, Karl Marx over Napoleon. ‘P a r o o l ’, I, nr 25, 8 Juni 1947, blz. 15.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

318

Zoek de mens
Wonderkinderen op den Parnassus.
In 1925 verscheen te New York een verzenbundel van Nathalia Crane: The Janitor's
Boy. De dichteres was juist tien jaar oud geworden. De heele litteraire wereld stond
dadelijk op stelten, want deze verzen waren zoo frisch, zoo verrukkelijk spontaan
en echt, dat men den indruk kreeg dat eindelijk de bron der poëzie ontdekt was. Het
gezegde van Jean Cocteau bleek eens te meer bevestigd: ‘Il y a les poètes et les
grandes personnes’. Nathalia Crane schreef niet lijk een vroegrijp kind; zij schreef
zooals een kortgerokt schoolmeisje maar zij deed dat op een charmante manier. Zij
schreef over haar vriendinnetjes, over haar kalverliefdes, over haar familie, maar het
hoofdthema was haar genegenheid voor den zoon van den conciërge, the janitor's
boy, den rosharigen held van haar toekomstdroomen. In de Amerikaansche
appartementsgebouwen is de concierge een gewichtig personage, zijn zoon dus ook.
Aldus huldigt Nathalia Crane, de negenjarige - haar boy-friend:
I'm in love with the janitor's boy
And the janitor's boy loves me.
He's going to hunt for a desert isle
In our geography.
A desert isle with spicy trees
Somewhere near Sheepshead Bay;
A right nice place, just fit for two,
Where we can live alway.
Oh I'm in love with the janitor's boy
He's busy as can be;
And down in the cellar he's making a raft
Out of an old settee. (een soort sofa)
He'll carry me off, I know that he will,
For his hair is exceedingly red;
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And the only thing that occurs to me
Is to dutifully shiver in bed.
The day that we sail, I shall leave this brief note,
For my parents I hate to annoy;
‘I have flown away to an isle in the bay
With the janitor's red-haired boy.’

Zoo schreef Nathalia Crane vele jaren geleden. Thans is zij onderwijzeres in een der
New Yorksche stadsscholen. Haar productie is lang niet meer zoo merkwaardig en
zooals andere wonderkinderen heeft zij alles gezegd wat zij te zeggen had in de lente
van haar leven.
Thans heeft men een ander wonderkind ontdekt, dat slechts 6 jaar oud is: Jane
Reis, de dochter van een professor in de wijsbegeerte in een klein college te
Annandale-on-Hudson. Jane Reis schrijft niet, zij spreekt poëzie. Haar ouders luisteren
en noteeren wat het wonderkind zegt. Zij trachten haar te beschermen tegen de
gevaren van een voorbarige glorie en Jane Reis weet dus voorloopig niet dat zij een
wonderkind is, al verschijnen haar gedichten in de litteraire bladen. Voorloopig is
Jane Reis nog niet verliefd. Zij bekijkt de wereld en geeft ze weer op haar manier.
Haar gedichten die alle kort zijn, herinneren aan haï-kaïs, aan de korte gevatte
kwatrijnen der Japanners. Wat zij geeft is ongetwijfeld poëtisch erts, méér ook niet.
Hierna een paar voorbeelden:
What does the moon feel like
I cannot teil becanse I cannot reach it
It looks as if it felt thin
Like the bones in my frozen fingers.

De natuur is haar een raadsel waarvoor zij een uitleg zoekt:
Tke sky is thin and gray
You can look through it
There's a monster up there
And all the people are snoring out their dreams.

Een twintigtal van hare gedichten werden tot nog toe gepubliceerd. Alleen reeds de
laatste versregel van het tweede kwatrijn rechtvaardigt de publicatie: ‘and al the
people are snoring out their dreams’. Had een volwassene dit geschreven, men zou
hem van cynisme hebben beschuldigd, in den mond van een zesjarig kind heeft het
een charme die onweerstaanbaar is.
M. Gij.

Vrijmoedig oordeel over de grooten.
Een der beste schrijvers van kronieken der buitenlandsche politiek in een der beste
weekbladen van na de bevrijding, zegt, naar aanleiding van het interview, waarin
Stalin zijn meening uit over de possibiliteiten van nog eens een wereldoorlog en over
de atoom-
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bom, in een diep doordacht artikel, dat drie hypothesen hieromtrent kunnen gesteld
worden en door de diplomaten dan ook naarstig worden bestudeerd:
1. het interview beteekent een koerswijziging van de Sovjetpolitiek;
2. het is een list;
3. het is bestemd voor binnenlandsch gebruik.
Ik zou een vierde hypothese willen stellen:
4. Stalin heeft doodeenvoudig zijn meening gezegd zooals gij of ik en indien hij
een intentie gehad heeft, is deze zonder belang omdat hij ze niet kan realiseeren, daar
hem altijd ook de bedoelingen zullen toegeschreven worden die hij kon hebben, maar
niet heeft gehad. Immers, indien hij ze voor binnenlandsch gebruik bestemde, zullen
vele Russen denken dat ze voor buitenlandsch gebruik is bestemd. Indien het een list
van hem was, wordt ze verijdeld door hen die er een list in zien. En indien hij een
koerswijziging van de Sovjetpolitiek beoogde, zal die slechts in schijn gevolgd
worden door de Sovjets die een anderen koers wenschen, en niet vertrouwd worden
door dat buitenland dat er niet in gelooft. Stalin is verstandig genoeg om dat te weten
en daarom heeft hij waarschijnlijk doodgewoon zijn meening gezegd, in de overtuiging
dat de anderen wel voor zijn bedoelingen zouden zorgen, en die beter kennen dan
hijzelf.
Ik heb jarenlang wekelijks een buitenlandsche kroniek geschreven. Ik knipte
daarvoor de uitstekende buitenlandsche kronieken van N. Rott. Courant, Het
(Hollandsch) Handelsblad, De Telegraaf en vrij regelmatig Le Temps, Lu en Je suis
partout. Ik was dus ook een schrander uitlegger van de diplomatische enigmen, want
ik compileerde het verstand van een heele week van minimum vier schrandere
toestandschrijvers. Ik heb die knipsels nog jaren later bewaard en dikwijls nagelezen,
op afstand van jaren en in het licht van feiten die daar zoo vernuftig mis werden
gepronosticeerd. Ik ben daardoor tot de meening gekomen, die mij niemand meer
zal afdoen en die ik bereid ben in extensi met treffende bewijzen te motiveeren, dat
al dit diepzinnig geschrijf weinig of geen waarde heeft.
Ik vrees werkelijk dat het idee, volgens hetwelk de heeren Truman, Churchill,
Stalin en destijds Roosevelt en Hitler, met hun respectieve ministers van
buitenlandsche zaken, oneindig veel weten, dat al wat zij zeggen en doen een diepe
verborgen beteekenis en enorm belang heeft en dat men een genie moet zijn om daar
iets of wat van te begrijpen, zeer koeltjes moet bejegend worden met de woorden
van dien Franschen schilder, die op zijn tentoonstelling een voordracht over zijn
werk had gehoord en zich na afloop tot den schitterenden conferencier kunstkenner
wendde, zeggende: ‘Monsieur, la peinture est beaucoup plus bête que ça’.
‘Messieurs, la diplomatie est beaucoup plus bête que ça’. Ik gun ieder zijn
respecten, maar mij zal niemand meer wijsmaken dat er, in plaats van in den hemel,
op aarde een handvol alwetende en
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almachtige God-de-Vaders zijn, die het lot der wereld in handen houden. Ik ben er
van overtuigd dat niemand de krachten kan overzien waaraan wij onderworpen zijn,
dat niemand ze kan beheerschen en dat in het bijzonder de mannen die wij zeer
onlogisch groot noemen omdat ze hoog geplaatst zijn, veel meer meegesleurd worden
dan zij leiden.
Ver van mij met deze gezagsschennis het krediet te ondermijnen van de
buitenlandsche-kroniekschrijvers, die de interessante artikelen vervaardigen, waarmee
ik zoo aangenaam als plagiator den kost heb verdiend. Maar wel beken ik dat het mij
genoegen zou doen, den belachelijken bluf en prietpraat, de pretentieuze
susceptibiliteiten van onze groote buitenlandsche politici op onze groote
buitenlandsche conferenties door wat meer menschen te zien bejegenen met het
hartelijk misprijzen dat die kinderachtigheden verdienen en het relaas van die comedie
door de bladen te zien verwijzen naar de kleine lettertjes van gebroken beenen,
verloren saccoches, waterpolo en wipschieting.
Ik herinner mij nog zeer goed dat, volgens het hoofdkwartier van het beste leger
dat de wereld ooit gezien had, een week na den eersten aanval op Rusland, de weg
naar Moskou open lag en dat, volgens Adolf Hitler zelf, dat genie, in een van zijn
groote redevoeringen twee jaar later, die beste generale staf van de wereld de militaire
kracht van Rusland voor meer dan de helft onderschat had. Ik heb daar voor mij in
al mijn eenvoud de conclusie uit getrokken, dat de Duitsche diplomaten en generaals,
met al hun diplomatische en militaire spionnen en inlichtingsdiensten waarvan wij
ons zooveel voorstelden, over het land dat zij aanvielen dus ongeveer zooveel wisten
als ik, want op de helft na had ik die kracht van Rusland ook kunnen schatten. Ik heb
daar ook uit besloten dat als het zoo gesteld was met het beste leger, de andere
navenant waren en indien dit een dwaze conclusie is, zal ik iedereen dankbaar zijn
die mij het tegendeel zal bewijzen, maar bewijzen.
Nu zegden zaliger de opgehangenen van Neurenberg dat Hitler een genie was.
Daaruit leid ik af dat hij een klasse hooger stond dan zijzelf en indien iemand die
zoo den oorlog voorbereidt, voert en verliest een genie is, vraag ik mij af of een
doodgewoon verstandig man niet veel meer intelligentie heeft.
Nogmaals, ik sta breed open voor tegenbewijzen, maar dit weet ik, dat men ze niet
zal vinden in de vele mémoires van grooten der aarde die ik gelezen heb en zeer in
het bijzonder niet in de mémoires van Ciano, den gewezen buitenlandschen minister
die er geweest is, noch in die van den buitenlandschen gezant Samuel Hoare, noch
in de artikelen van den heer gewezen premier Kurt Schussnig, noch in de posthume
indiscreties van Franklin Roosevelt's zoon, om nu maar niet te spreken van de
mémoires der grooten uit den vorigen wereldoorlog. Ik zal niet zoo ver gaan als
Pieter Paul Rubens, die in den eenigen brief waarin hij ondiplomatisch vrank, als
groot en vrij man, zijn meening zegt, verklaart dat hij lang en vertrouwelijk heeft
om-
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gegaan met al de vorsten van Europa en dat de ware reden waarom het zoo slecht
gaat, is, dat het onbekwame en minderwaardige menschen zijn. Nochtans ben ik met
hem geneigd geen man groot te noemen die een oorlog wint na hem niet te hebben
kunnen voorkomen, maar alleen hem die den oorlog vermijdt. Het mankeert mij
waarschijnlijk aan elementairen eerbied en ontzag, maar volgens mijn bescheiden
meening is het generaal kenmerk van hoogergenoemde en andere geschriften onzer
groote leiders een onthutsende onbenulligheid en kan er uit de eerlijke borst van
elken mensch met gezond verstand die dat leest, maar één kreet opgaan: ‘Zijn dit de
mannen die het lot der wereld meenen in handen te hebben, is dit al wat zij weten,
is het zoo dat men buitenlandsche politiek voert en is het nog gepermitteerd dat wij
die klanten gedwee en respectvol laten betijen tot zij laten weten dat het nu onze
beurt is om onze jongens te laten sneuvelen?’
Ik vrees wel dat het niet zoo heel goed is altijd maar illusies op te geven en te
ontnemen. Als men in alle geval belasting moet betalen, is het misschien beter bij
vergissing beaat te meenen dat het zoo hoort, dan op den koop toe nog dààronder te
lijden dat men het scandaleus vindt. Maar ik kan mij toch niet wijs maken dat het
periodisch uitbreken van wereldoorlogen, de millioenen die er in omkomen niet
aangaat, en dat, vermits het den schijn heeft dat hij uitbreekt wanneer de grooten op
hun groote conferenties ‘au bout de leur latin’ zijn, het niet onredelijk is, de goede
democraten die daar de gevolgen moeten van dragen, ook eens hun meening te laten
zeggen.
Waarom mag ik alleen volksvertegenwoordigers kiezen en geen ministers en
gouverneurs? En als de buitenlandsche ministers van de Hottentotten en de Patagoniërs
op een conferentie ruzie hebben gemaakt, die kan afloopen met de slachting van
millioenen Hottentotten en Patagoniërs, waarom mogen die Hottentotten en
Patagoniërs dan niet onmiddellijk per stembus andere buitenlandsche ministers kiezen
en die weer afzetten tot zij er twee gevonden hebben die overeenkomen?
G.W.

Dienstbare of vrije literatuur?
In ons Diogeentje ‘De Schrijver en zijn Verantwoordelijkheid’ (Zie N.V.T., nr 12;
p. 1385) hebben wij er op gewezen hoe Sartre aan den schrijver de verplichting oplegt
de solidariteit te aanvaarden met het gemeenschappelijk lot der medemenschen van
zijn tijd, zoodus met de ‘Geschiedenis’. Deze thesis schijnt Maulnier wel in zekere
mate te aanvaarden: ‘L'écrivain n'est jamais solitaire, ni irresponsable; puisqu'il est
solidaire et responsable, mieux vaut qu'il le soit consciemment qu'inconsciemment.’
Maar het voorbehoud, dat hij aan zijn instemming vastknoopt, is echter ook
uitdrukkelijk. Het bewustzijn van de ‘Geschiedenis’ moet bij den schrijver gepaard
gaan met het besef van het gevaar van de Geschiedenis; het besef
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van de noodzaak zijn werk met al zijn krachten boven het particuliere oogenblik, de
vergankelijke aspecten, op te tillen, om de menschelijke werkelijkheid te belichamen,
welke ook de werkelijkheid is der komende menschen.
‘Il y a donc pour l'écrivain une obligation de l'engagement, mais aussi une
obligation inverse et symétrique de dégagement. Qui écrira le manifeste d'une
littérature dégagée?...’
In waarheid is Maulniers artikel zelve reeds in ruime mate: het verlangde manifest.
Het is zeker niet een hooghartige proclamatie, uitgebazuind van op de tinnen van
den beruchten Ivoren Toren. De essayist stelt zelve vast dat de ivoren-toren-politiek
den schrijver onvermijdelijk voert naar een formalistisch academisme, een
onmededeelbaar hermetisme of den ondergang in de beuzelachtigheid. Dààr ligt
werkelijk niet de oplossing. De Vraag is of de huidige literatuur in staat is door het
betrachten van een synthesis, van een ‘coïncidence des contraires’ (dienstbaarheid
en vrijheid) nieuwe Hamlets en Antigones te scheppen, welke kunnen antwoord
geven, niet alleen op de vragen van dezen tijd, maar ook op de vragen die gesteld
werden sinds het ontstaan van het menschelijk geslacht en ook op degene die de
Toekomst nog in haar schoot bergt. De hoogste functie van de literatuur kan er niet
in bestaan den mensch nog dieper in zijn lotsbestemming onder te dompelen, ook
niet van hem aan deze lotsbestemming te onttrekken door een zuiver ‘divertimento’,
maar, bij het aanvaarden van het lot, de daad te stellen waardoor men het lot te boven
komt: de overwinning van den geest op het lot te bevestigen door de overwinning
van het Woord op de Geschiedenis...
R.B.

Pastiche.
Wij ontvingen hiernavolgende ballade van Frank de Langhe, zijnde een aardig
pastiche van het ‘Confiteor’, door Bert Decorte, verschenen in het Januari-nummer
van het N.V.T.

Credo
Omnia vincit Amor et nos cedamus Amori.
(Vergilius)
Credo, mijn broer, ja ik geloof
dat elke vrucht krioelt van sappen
en voor mijn zieleheil, 'k beloof
zelfs wilde kers niet te vertrappen.
En ik geloof dat ik mijn ziel
met hoopen zonden zou beladen
maar nooit de vrucht die mij beviel,
perzik of druiven, zou versmaden,
't Is 't eenige wat mij behoort
en nooit zal ik iets anders erven.
Ik bouw mijn heil op dit geloof,
waarin ik leven wil en sterven.
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En ik geloof dat ieder uur
vol zon kan zijn en gouden regen,
wanneer de liefde, als een vuur
over onz' naaktheid komt gezegen.
Als wij de stramme wortels van
ons wezen voelen openbloeien
en geen der monden spreken kan
wijl zij tot één vorm samenvloeien.
Dan geurt een weelde om het hoofd
die ik mijn leven niet wil derven;
zoo heb ik dit geloof geloofd,
waarin ik leven wil en sterven.
'k Geloof dat ik den Liefdegod
mijn leven in de hand moet dragen.
Diep in een rozenschoot en tot
den allerlaatsten mijner dagen
zal 'k als een sterrenwichelaar
zoeken naar verre duistre dingen
in grenzelooze diepten, waar
lenteriviertjes zacht ontspringen.
De wellust die mij dronken maakt
zal duizendvoudig mij doorkerven.
Mijn hoogst gebod is dit geloof,
waarin ik leven wil en sterven.
Prinses, die van den hoogsten troon
of uit de modder komt gerezen
Gij zult de rauwste wonden schoon
en 't kankerhart altijd genezen.
Uw adem blaast mij in 't gelaat;
water en brood zou ik wel derven,
als Gij dit groot geloof mij laat,
waarin ik leven wil en sterven.
Frank de Langhe.

20-3-1947.

Grapjes met de vereenvoudigde spelling.
Er zal wel geen spellingsysteem zijn, tenzij een zuiver fonetisch wellicht, dat ooit
helemaal voldoening zal schenken.
Intussen is de zaak bij ons beslecht en constateren de ijverigste tegenstanders van
voorheen dat het compromis, waarbij de Nederlandse en Belgische regeringen zich
hebben aangesloten, ten slotte neerkomt op het schrappen van enkele lettertjes.
Dat men af en toe op een moeilijkheid zal stuiten, spreekt vanzelf. Hier volgt er
een die een grappige kant heeft. Andere lezers - en schrijvers - zullen er op hun beurt
weleens ontmoeten. Willen zij ze hier meedelen?
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In een mij best bekend boek, dat thans herdrukt wordt, lees ik over Streuvels: ‘zijn
heerlijkste bladzijden zullen blijven gelden als het malste proza dat ooit in dit land
van schilders geschreven werd’.
Zo'n verwarring tussen de superlatieven van mal (gek, zot) en mals(ch) kunnen
we misschien vermijden door het gebruik van meest. Maar ik vrees toch dat zij de
grijze meester van het Lijsternest zal verstevigen in zijn bekende afkeer van de nieuwe
spelling!
J.K.

Anders dan anders.
1. Het schrijven van aphorismen is de kunst om één gedachte zoveel mogelijk vormen
te geven.
2. Of iemand 1825 aphorismen schrijft of 11 doet er niets toe: onder de aphorismen
van één persoon zal men er nooit twee vinden die van grondgedachte van elkaar
verschillen.
3. Als Heymans voor de karakterindeling der mensen onderzoekt of iemand al of
niet primair, emotioneel en passief is en zo dus 8 typen krijgt heeft hij de fout gemaakt
dat hij niet zag dat 't al of niet emotioneel en passief zijn een gevolg is van 't al of
niet primair zijn. Er zijn volgens zijn indeling dus maar twee soorten mensen:
primairen en secundairen.
4. De primairen zijn de dichters (niet alleen zij die gedichten maken), zeelui, ‘grote
kinderen’; de secundairen zijn de kantoorklerken ('t al of niet op kantoor zijn is geen
criterium voor 't kantoorklerk zijn), de burgers.
5. De primairen zijn de mensen die alleen een voornaam hebben, de secundairen
die alleen een achternaam hebben.
6. Elke stroming in de letterkunde is een onderdeel der romantiek.
7. Dr. Jekyll vond een scheikundig middel uit om 't slechte uit de mens te scheiden,
zo'n middel om 't goede uit de mens te scheiden bestond echter al lang: opium.
8. Als Aafjes in zijn vertaling van Tartuffe Dorine (wanneer ze Marianne en Valère
met elkaar verzoent) laat zeggen: ‘Een krijgsman wint al veel al wint hij niet dan
tijd’ zal niemand er over denken dit plagiaat te noemen. Waarom niet? Omdat 't
algemeen bekend is dat die regel van Vondel is. Gevolg: er is geen plagiaat. 't Een
ander van plagiaat beschuldigen is uitgevonden door jaloerse schrijvers die niet
algemeen bekend zijn.
9. Er bestaat geen evolutie vooral niet bij een schrijver, wel verandering.
10. Er bestaat geen schrijver die én goede boeken én slechte geschreven heeft,
geen dichter die én goede gedichten én slechte gemaakt heeft.
11. Slechts burgers kunnen zo dom zijn te denken dat een schip op Pasen uit moet
varen om een ‘Vliegende Hollander’ te zijn.
Henk van Otterloo.
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Lof van de minnaar.
Op de Dagen van de Vlaamse Gids, die met Pinksteren te Oost duinkerken gehouden
werden en waarop meer jongeren dan ouderen aanwezig waren (wat, in een financieel
licht gezien, een meer dan verheugend verschijnsel mag geheten worden), heeft
Reimond Herreman door zijn aanwezigheid de eer en het fatsoen van zijn geslacht
gered.
Tijdens de wandelingen, die het banket van Zondagavond voorafgingen, werd
fluisterend gecomplotteerd om de eeuwig jonge Reimond met een paar toasten in
verlegenheid te brengen. Maar toen het banket naar zijn einde liep werd het duidelijk
dat het toasten voor andere pleziertjes van minder cerebrale en dus meer nuttige aard
vergeten werd. Om mij van een min of meer hinderend schuldbesef te zuiveren, laat
ik dus hier, ten posthumen titel (wat de Dagen en niet wat Herreman betreft), een
toastje volgen dat bedoeld was om de wonden te zalven die het kale, maar
desniettemin harde en verduldige hoofd van Reimond door de vallende scherven der
gebroken ruiten opgelopen had:

Ons aller beste Reimond,
Het lijkt me door de goden geboden dat de lof van een man, die de geneugten van
de maag ten overstaan van deze van de geest heeft geëmancipeerd (wat in Vlaanderen
een open deur te meer ingestampt maakt) niet te midden van de discussies in een
litterair salon maar wel bij het vloeien van de wijn en bij de strijd tegen de prikkende
graten van een edel zeedier wordt gezongen. Dat schaars behaard maar overigens
edel hoofd van u, Reimond, werd deze morgen door enkelen van mijn vrienden, en
met mijn volle goeddunken, zo erg en onbeschaamd toegetakeld, dat het een kleine
moeite en een groot genoegen is u thans te mogen overtuigen van de edele gevoelens
die de tong van genoemde zegsmannen bewogen. In de eerste plaats was het een
louter toeval dat al de scherven op ùw hoofd neerkwamen; de meeste waren bedoeld
als verdiend present voor de Fonteniers, zoals uzelve trouwens duidelijk zal geweest
zijn, maar daar zij u alleen in de brand (of beter gezegd, onder de scherven) lieten,
wassen wij met uw goedvinden onze handen in de onschuld wat de dosis maar niet
wat de bedoeling betreft.
Ik heb u gezien, Reimond, met glimmend hoofd en sympathiserende ogen, een
beetje voorovergebogen naar de sprekers toe, alsof ge hen uitnodigde nog harder en
van dichterbij toe te slaan, af en toe knikkend en een paar maal met de mondhoeken
trekkend. Uw binnenste zal wel een gesloten rijk voor me zijn, maar ik hoop dat ook
dit trekken met de mondhoeken een gebaar van aanmoediging was, en niet een
laattijdige reactie van uw mond bij de herinnering aan de kus die gij daags te voren
aan een gelukkige jonggetrouwde onder de ogen van haar man ontstolen had.
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En dit weer doet mij twijfelen wat ik bij deze gelegenheid in u huldigen zou: de
minnaar of de vriend. Maar daar ik meen dat het minnen een bedrijf is dat in
betrekkelijke eenzaamheid beoefend en besproken dient te worden (zeer tegen uw
eigen opvatting in, niet?), zal ik me maar aan het probleem der vriendschap houden.
Ik was nog maar een kleine prul toen ik een vers van een der Waterkluisers las, waarin
die vriendschap op frivole toonaard bezongen werd en dat, als ik me niet vergis,
aanving als volgt:
Reimond,
gaat gij mee naar de zon
om met ons hart te meten
wie van ons bei,
de zon of wij,
het meeste is versleten?

Wie enigszins met de geheimen der inspiratie vertrouwd is, weet dat dergelijk vers
niet uit het niets ontstaat. U moet, geloof ik, altijd een vriend van de jongsten geweest
zijn; uren en uren van uw kostbare tijd verslijtend en verspillend aan het lezen van
de u toegezonden verzen, nogmaals uren aan het suggereren van wijzigingen (die
onvermijdelijk verbeteringen waren), en uren aan bijeenkomsten met
aspirant-tijdschriftenstichters die gij nooit uw wijze raad en uw ondervinding hebt
geweigerd. Voor niet één man weegt de balans van zijn verknoeide tijd zo doelmatig
op tegen die van de gebruikte, als bij u, Reimond, want de zaak der vriendschap en
de zaak van de Vlaamse letteren werden er rijkelijk mee gediend.
Een meer illustratief facet van deze vriendschap is de wijze waarop gij u leent tot
bakkeleien. Het is geen toeval dat de jongeren bij voorkeur ú uitkiezen om een partijtje
te boksen over een of ander litterair probleem. De meesten onder ons hebben het, op
een gegeven ogenblik in hun nog kort leven, eens met een ander geprobeerd, maar
negen maal op tien maakt die ander zich nijdig en dan is de pret bedorven en gaat
de beoogde wijsheid teloor. Gij, Reimond, maakt u nooit nijdig. Gij glimlacht, en in
het ergste geval wordt gij eventjes ongeduldig en tikt ons vaderlijk op de vingers.
Hoeveel wijsheid moet gij uit het leven opgedaan hebben om uw tegenstander te
gemoet te komen, ja, hem zelfs gelijk te geven tegen de diepere waarheid in? Daarom,
Reimond, en om veel andere schone dingen, wil ik u officieel uitroepen tot de
punchbal der jongste generaties. Want voor hen zijt gij als dit edel tuig waarop de
toekomstige wereldkampioen zijn zware slag ontwikkelt. Gij ontvangt slagen en
neemt ze met een glimlach. En als er al eens een aanvaller een blauw oog oploopt,
dan is het louter van de weerbots. Wij wensen u, Reimond, nog vele jaren in deze
edele taak.
P.V.A.
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Anti-kroniek der inquisitie.
In een stuk dat bedoelde uiting te geven aan mijn geringe ingenomenheid met de
meeste werken van Felix Timmermans, heb ik er toevalligerwijze op gewezen dat
het literaire genre van den auteur van ‘Breugel, hoe ik hem heb geroken’, zooals het
in het buitenland werd verspreid, het Vlaamsche volk te schade en te schande is
geweest. Marnix Gysen meent daarop, dat als ik zeg te schande ik overdrijf, en als
ik zeg te schade ik niet zulk ongelijk heb. Ditmaal heeft mij mijn zin voor nuances
in den steek gelaten: dit zegt Marnix Gysen. Wellicht heeft hij gelijk. Mààr...
Gide is tot onverdraagzaamheid toe voorstander van taalzuiverheid. In de beteekenis
der woorden, aan hun plaats in den volzin, enz., stelt hij een enorm belang. Kolommen
of bladzijden vol. Arm Vlaamsch moesten wij een Gide in ons ‘midden’ tellen.
Welnu, ik heb het misschien glad mis, maar ik heb niet gesproken van te schande
zijn als één begrip en van te schade zijn als een tweede begrip, ik heb de uitdrukking
als een staande uitdrukking beschouwd, met een eigen beteekenis, vrijwel
onafhankelijk van de beteekenis van te schade (op zichzelf) en van te schande (op
zichzelf).
Naar mijn taalgevoel heeft de staande uitdrukking ‘iemand te schade en te schande
zijn’, een vaste, wel bepaalde en omschreven beteekenis; en in die beteekenis is het
dan dat ik de uitdrukking heb gebruikt. Te schade en te schande zijn, beteekent precies
het zelfde als ten nadeele zijn, maar in een zeer verscherpte acceptie. Ik heb dus van
het werk van Timmermans niets anders gezegd dan dat het ons in het buitenland
enorm veel nadeel heeft berokkend - zijn we niet het Pallieterland, is onze literatuur
er niet een oppervlakkige, provinciale, regionale, pittoreske, en zonder diepgang?
Wie had Vermeylen op het oog toen hij sprak van more brains?
Laat ik er niettemin voor de niet zeer verstandigen nadruk op leggen: ik heb dus
niet bedoeld dat wij in schande zijn gedompeld geworden en milliarden schade hebben
geleden. Dat heb ik niet, want ik heb niet alleen gevoel (en zin) voor nuances, maar
ook gevoel voor verhoudingen, en zelfs bovendien dat nescio quid, dat men gevoel
(o in beperkte mate) voor de taal en het juiste woord noemt. En mag ik er ten slotte,
en zonder verder commentaar, aan herinneren dat men met schade en schande wijs
wordt? En dat men uitdrukkingen als te kust en te keur, met tijd en vlijt, met man en
muis, te schade en te schande, enz. intelligent in ééns moet begrijpen en niet stom
mechanisch in twee keer...
† T.V.B.
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In memoriam veenmanneke
Op de barmen langsheen de spoorbaan begint weer de ginst te bloeien, veenmanneke,
en terwijl ik in de snikhete trein de dagbladen lees en aanstreep wat ik vanavond heb
uit te knippen... want die zoiets niet doet, veenmanneke, kan de gang van de wereld
niet meer volgen... en terwijl ik daarna in mijn notaboek aanteken al wat de
haast-voorbije-dag aan levenswijsheid heeft gebracht, is er een verre knaging des
gewetens. Want de bloeiende brem bevrucht een vage gedachtencombinatie waarin
de heldin van een onvoltooide roman rondspookt, odile, en mij vraagt wanneer ik
nu verder de roman van haar leven en haar tijd zal uitwerken? verleden jaar al,
veenmanneke... of is het reeds twee drie jaar geleden?... bloeide de brem en schreef
ik dat er in het leven altijd iets spijtig is... spijtig van dit en spijtig van wat anders...
aan die kleine odile was een wonder geschied, maar spijtig dat zij op de heilige plek,
waar de brem bloeide, had gescheten... en nu is die odile zelf al beginnen bloeien,
maar heeft ze haar jong in het cabinet laten vallen en nu, veenmanneke, terwijl de
trein eeuwenlang ergens aan een signaal staat te wachten, bedenk ik dat het morgen
en overmorgen verlofdagen zijn, en dat ik mij eens in razernij op die odile kan
werpen... figuurlijk gesproken vaneigens, zeer figuurlijk... op die hoer van een odile
die haar kind in het cabinet wierp en daar geen cent spijt van had, en ik sta 's anderen
daags zeer vroeg op, om een uur of vier in de morgen, maar
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pas grijp ik naar de pen of ik moet ook daarheen waar zij het kind wegwierp, haast
u haast u, en terwijl ik wat papier afscheur, veenmanneke, en uit een ellendige
beroepsmisvorming vlug overlees wat er staat gedrukt... godverdomme... heb ik geen
lust meer om nog iets te doen en loop ik die twee ganse verlofdagen verloren:
... het zou verkeerd zijn uit deze regelen te besluiten dat er een volledige stilstand is
in de romaneditie er komt integendeel heel wat op de markt nog nooit zijn er zoveel
letterkundige prijzen uit de grond gerezen als na de bevrijding maar wie onder de
nieuwgestarten kan er op bogen zijn naam in de geesten te hebben vastgeankerd?
er schijnt als een soort ‘point de rupture’ tot stand te zijn gekomen tussen de
werkelijkheid en de scheppende geest die er op broderen moet de reportages en de
naakte documenten die over de gruwelkampen werden geleverd zijn zo afdoend dat
ze als het ware de roman de pas hebben afgesneden...
en dat alleen is niet voldoende, diezelfde laatste-avond-van-de-twee-dagen-verlof
komt gij, veenmanneke, terug opduiken in mijn leven. ge komt binnen met een boek
dat ik heb geschreven en legt het op de hoek van de tafel en zegt: walschap is tot nu
toe onze grootste schrijver. en ik knik, want iemand moet tot nu toe onze grootste
schrijver zijn en ik gun dat walschap... alhoewel mijn speciale voorkeur naar de
‘bende van de stronk’ gaat... maar gelijk gij dat zegt, veenmanneke, is het precies of
ge me uitdagen wilt, ‘gij zijt niet onze grootste schrijver’, en ik moet een beetje
lachen, want hoe kan ik u uitleggen dat zoiets mij niet in het minst aanbelangt? ik
schrijf niet om de grootste te zijn, maar omdat ik graag schrijf, en omdat ik aan dat
schrijven wat zou verdienen. als de vrouw en het kind naar bed zijn en het zo stil
wordt dat ik de schemerlamp hoor gonzen... of als het een uur of vier in de morgen
is en ik ver de eerste trein hoor fluiten, en bedenk dat hij nu langs de bloeiende brem
jaagt... o zwijg, want straks steekt odile weer de kop omhoog... en er voor mij een
hoop papieren liggen, god wat wordt het dan warm in mijn hart, en wat
genot-van-het-scheppen schenkt het niet als ik de pen zie struikelen in haar
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haast om de woorden achterna te rennen en wat geschreven is laat ik dan eens lezen
aan iemand die het grààg leest... maar niet meer aan u, veenmanneke, want ge begrijpt
het niet, ge peinst dat ik... gelijk in het stuk gazet waarmee ik vanmorgen mijn gat
heb afgekuist... er wil op bogen mijn naam in uw geest te hebben vastgeankerd.
en ik begin u uit te leggen, veenmanneke, dat schrijven een warmte en een
genot-van-het-scheppen in het hart brengt... maar ondertussen vraag ik me,
voor-mezelf, af of ik dan schrijf en schrijf om iedere dag opnieuw dat genot en die
warmte achterna te rennen?... en gij, veenmanneke, antwoordt... zeer juist... dat
schrijven uws inziens ergens iets hebben moet dat men ‘een doel’ noemt, want als
het niet het minste doel heeft dat ge dan, gelijk in uw jeugd... a là hoe moet hij het
zeggen waar uw vrouw bij zit?... u kunt overleveren aan iets dat evenveel genot
schonk maar even doelloos was.
och veenmanneke, zwijg... want als ge die dagbladen leest, over de stilstand in de
romaneditie en het ‘point de rupture’ tussen de naakte documenten en de scheppende
geest die er op broderen moet... en als ge u bezig hoort over een doel... zeer
hoogdravend... terwijl ondertussen een laag-bij-de-grondse gedachte gerefouleerd
wordt, want ‘een doel’ kan ook een bloot gat zijn... veenmanneke, zwijg liever...
ja, almeteens duikt gij terug op in mijn leven, veenmanneke. gij komt binnen en zegt
tot mijn vrouw ‘dag maria’, terwijl ge haar nog nooit hebt gezien en niet weet hoe
ze heet, en terwijl zij u nooit heeft gezien en niet weet hoe ge heet... het is precies
een veenmanneke, zegt ze tot mij, waar hebt ge die opgescharreld?...
veenmanneke, ge waart een stuk uit mijn jeugd, toen we nog jong waren en dwaas
deden en dachten de wereld van aanschijn te zullen veranderen. herinnert gij u nog
ons home, dat in die tijd een afgrijselijk lelijk rattenkot van een leegstaand huis was...
heette het niet De Vlam, veenmanneke?... en herinnert ge u nog dat we op een keer
hadden besloten er
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elk voor zichzelf langs een andere weg op uit te trekken, maar samen te komen aan
een zekere poel, ver buiten die kleine en stinkende fabrieksstad waar we woonden?
en dan, we kwamen er allen toe met onze rugzak en onze dekens... net of we
samenkwamen voor een slaapwedstrijd... behalve gij, veenmanneke, die drie maanden
later zijt gearriveerd: ge waart doorgestapt en hadt de zuidkust van frankrijk
afgedweild.
en eens, toen we terugkeerden van een tocht, vonden we u, veenmanneke, in dat
lelijk rattenkot van een Vlam, en stondt gij in de huiskamer boven op een soort
piedestalle, stokkestijf gelijk een standbeeld... herinnert ge u dat nog ... neen, we
dachten dat ge misschien dwaas wildet doen, en we lieten u dwaas doen... elk zijn
goesting zei de boer die zijn voorbroek langs achter liet maken... en niemand keek
u aan, hoog op uw piedestalle, van heel die lange namiddag niet. maar gij, met uw
boeddhistische theorieën, bleeft stokkestijf gelijk een standbeeld. en laat in de avond
zei er u iemand: veenmanneke, wilt ge daar nu afkomen, of moet ik de piedestalle
van onder u wegtrekken? en men trok de piedestalle van onder u weg en ge sloegt
in de grond en bleeft liggen, stokkestijf gelijk een standbeeld, terwijl er op uw
voorhoofd een buil begon te zwellen gelijk een ganzenei.
en dan, veenmanneke, het was roggedoes... o roggedoes die later verdween in het
oerwoud van brussel, en die, juist zoals gij, jaren later terug opdook, maar met een
moto en met een vrouw... en die in het terug heenrijden zijn vrouw vergat... en die,
de zeldzame keren dat hij kwam opduiken, verwelkomd werd met de kreet: het
schip-met-leugenen is toegekomen!... het was deze roggedoes die dag en nacht in de
Vlam verbleef, en dus op zijn eigen vreemde manier een vestaalse maagd van een
roggedoes trachtte te zijn, om over de Vlam te waken. zijn hart was vervuld van deze
Vlam, maar zijn maag was leeg, zijn maag was zo leeg als het hoofd van een
burgermannetje-met-een-bolhoed, en ook tot uw boeddhistische onverschilligheid,
veenmanneke, moest het zijn doorgedrongen dat roggedoes dag en nacht worstelde
tegen de leegheid dezer maag, want op een zomeravond
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stond hij, roggedoes, aan de deur van de Vlam en zag hij ginder heel ver op de
steenweg iemand afkomen... en waart gij dat niet, veenmanneke, met precies iets in
de hand?... en hoe dichter gij naderde hoe duidelijker roggedoes zag dat gij iets tussen
duim en wijsvinger vasthield, een meter van u af... nu, een meter is wat veel gezegd,
‘met gestrekte arm van u afhield’ ware beter, want het zal niemand buiten roggedoes
in het hoofd opkomen om u, klein en gewichtig veenmanneke, armen van een meter
lengte toe te schrijven en nog naderbij komend zag roggedoes dat het een droge
haring was die ge daar bij zijn staart vasthield, net zoals men een dode muis zou
wegdragen. en vlak voor roggedoes zijt ge blijven staan en hebt ge gezegd ‘roggedoes,
dat is voor u’, en daarop hebt ge u omgekeerd en zijt ge met uw kleine gewichtige
pasjes heel die lange steenweg terug afgestapt.
en dan zijt ge uit mijn ogen verdwenen, veenmanneke, ik kreeg een vrouw en een
kind en een maagziekte en een oorlog, en almeteens komt ge terug opdagen met een
boek dat ik heb geschreven, en legt ge dat op tafel... gelijk de dode haring van
roggedoes... en zegt ge dat walschap tot nu toe onze grootste schrijver is. en verder
verneem ik dat ge nog steeds uw boeddhistische theorieën aankleeft en even
zonderling doet als jaren te vóór... toen we jong waren en zonderling-doen nog
interessant vonden... maar ge gaat nu al op café en kent een maria... die een joodse
serveuse is uit de ‘royal-air-force’... en zoekt ge stof voor een uitgebreide studie over
de alchimisten... ieder boek waarin er sprake is van alchimisten zal ik met
dankbaarheid uitpluizen, zegt ge mij met uw gewone gewichtige woorden... en ik
zoek u ‘la bàs’ van joris-karl-huysmans... en ondertussen zit walter in mijn huis en
hoort hij dat, van de alchimisten, en wil hij u bekeren tot de theosofie... en ik vind
‘la bàs’, maar gij, veenmanneke, komt er niet meer om.
daarna, o veenmanneke toch, droomt mijn vrouw onrustig en schiet ze plots wakker
en denkt ze dat de muur vol bloedspatten is. o ik zag veenmanneke met een gelaat
dat niet meer kennelijk was, zegt ze. en drie weken na die droom vernemen we,
veenmanneke, dat ge verdronken zijt en dat
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ge al drie weken in de dender moet hebben gelegen, want dat uw gelaat niet meer
kennelijk was gelijk de ratten het hadden weggeknaagd.
en drie maand daarna, o veenmanneke godverdomme, walter-met-zijn-theosofie...
die zich niet meer herinnert dat hij u in mijn huis heeft leren kennen, en die plus
daarbij nog niet weet dat gij verdronken opgehaald en lang-begraven zijt... walter
zegt me: nu heb ik een interessant mens ontmoet die rijp is voor de theosofie...
veenmanneke!
en ondertussen, veenmanneke, blijven de treinen verder langsheen de gele ginst
rijden, en blijft die godommesse odile in mijn kop spoken... en schrijf ik over haar
broer en over haar lief, die een mond heeft gelijk de kerf van een scherp mes in een
blok hout... en pas heb ik dat beschreven of ik besef, veenmanneke, dat het uw mond
is die ik beschreven heb. o veenmanneke, o klein gemeen veelvoud mijner jeugd,
drager van de Vlam, zonderling, onmogelijke, die dingen doet welke niet zouden
gedaan mogen worden: aan een vatzoenlijk-geworden mens zijn onvatzoenlijke jeugd
in herinnering brengen.
en langs uw mond die een streep was, een scherpe kerf in een blok hout... en die nu
door de ratten weggeknaagd is... perste gij er de dingen uit die ik maar de helft
begreep, maar die toch in hun halve begrijpbaarheid de moeite zouden waard geweest
zijn om ze te bundelen en uit te geven als de vertellingen van veenmanneke die uw
degout uitspraken tegenover het hele leven. gij hebt mij uw degout uiteengezet,
veenmanneke, tegenover de manier waarop uw ouders u op de wereld hadden
gebracht, uw vader met een stuk in zijn kloten een jong makend en uw moeder dat
jong aanvaardend... en uw degout tegenover de manier waarop men u, knaap zijnde,
helemaal alleen liet tussen dingen... enfin... en ge zat dus op de schoolbanken en
voelde uw kleine-veenmannekes-ding groot worden, en raakte het aan, en werd door
de verontwaardigde schoolmeester halfdood geslagen terwijl ge met afgrijzen naar
uw bevlekte hand zat te staren... en ge hebt dat daarna gek van angst verteld aan uw
iets
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oudere zuster, die immer verdere onmogelijke uitleg moest hebben, en met afgrijzen
naar hààr hand zat te staren. en zo ging het verder met u, iedere morgen en iedere
middag en iedere avond en iedere nacht kreegt ge ook een grotere degout tegenover
de vrouwen, die niet waren gelijk de aarde die geduldig ligt te wachten, maar die de
bijgang stonden te schuren, of de ramen stonden te wassen, of op een fiets
voorbijreden... en niet wisten dat gij, veenmanneke, hen haast schreiend voorbijgingt
met een arm-veenmannekes-ding dat met een stuk koord lag vastgebonden. en ouder
wordend ontdektet gij de werken over literatuur en over politiek... ontdektet gij dat
de mensen hun ideeën en vreemde-gedachten en niet-te-stelpen-temptaties op papier
vastleggen... want het zaad behoort aan de aarde en de spermatozoïden aan de vrouw
en de ideeën aan het papier... en gij, veenmanneke, begingt de moedige dwaasheid
van de wereld te willen omkeren en naar papier te grijpen telkens dat ding zich
smekend oprichtte, en schreeft gij schreeft gij, al wat door uw hoofd kwam, tot uw
hand stijf stond van kramp, tot uw hersenen stijf stonden van kramp, tot dat ding
eindelijk braakte en gijzelf uitgeput en badend in uw zweet neervielt. en daarna zijt
ge toch eens, met eentje-uit-de-noodwoningen-aan-de-stadsrand, langsheen de dender
geraakt... de dender, o veenmanneke, waar de ratten u hebben opgeknaagd... en hebt
ge haar kunnen op de rug werpen, terwijl ze woedend werd omdat ge het haar trachtte
op te spuiten gelijk een dokter met een injectienaald, dadelijk, dadelijk, om er van
af te zijn, en om er geen van beiden wat plezier aan te hebben... en leerde zij u, die
meid-uit-de-noodwoningen-aan-de-rand-van-de-stad, dat gij haar eerst had heet te
maken.
o en zo gaat het verder, veenmanneke, met uw vertellingen waarin alles verkeerd
was, en waarin maar een middel een medicijn een remedie bestond om al dat verkeerde
uit de weg te ruimen: toe te passen al wat lenin er over had gezegd, en al wat gij,
veenmanneke, naar aanleiding van eigen ervaring, u voorstelde over de toepassing
van al wat lenin had gezegd.
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en later, veenmanneke, zijt ge voor architect beginnen te leren, want ook de huizen
waarin de mensen woonden en leefden waren iets glad verkeerd... gij had reeds vele
ideeën omtrent de komende manier van wonen en leven der mensen... maar gij
verwaarloosde uw studie om verder lenin uit te pluizen en de rode vaan te verspreiden
in regen en wind... want de rode vaan was in die tijd nog maar een rood vaantje, een
klein stukje papier dat maar langs een zijde was bedrukt... en dan nog zeer slecht. en
in die tijd kwaamt ge al in conflict met de partij, en vloogt ge buiten, en trokt ge u
terug in uw boeddhistische beschouwingen... maar ge waart een mot en de partij een
lamp, en ge bleeft er rondcirkelen en werd er weer in opgenomen en kwaamt weer
in conflict. en de laatste tijd was er nog steeds niets dat deugde in de wereld... doch,
waar gij dat vroeger zelfbewust had gezegd, kennende immers een medicijn die hoger
in waarde steeg naarmate de wereld minder deugde... hebt gij dat de laatste tijd
gezegd... de wereld, och godverdomme de wereld... hebt gij dat gezegd vol wanhoop,
want de medicijn bestond voor u niet meer. gij beweerde dat lenin dood was en al
wat van hem overbleef slechts wat kalken borstbeelden waren... die in de keuken
van de arbeiders stonden, gelijk heilige harten... plus een paar boeken waar stof
opligt.
en almeteens ontmoet ik kleine-pros, o veenmanneke, nogmaals een kleine gemene
deler onzer jeugd, nogmaals een drager van de Vlam, nogmaals een zonderling, en
die mij staande houdt bij een knop van mijn regenjas, en zegt: en apropos, weet ge
het al... veenmanneke is dood.
o veenmanneke, ge zijt apropos dood... en kleine-pros vertelt me dat ik niet moet
peinzen dat ge er met een stuk in uw veenmannekeskloten zijt ingelopen, of dat ge
u verdronken hebt omdat ge een boeddhist waart, neen neen, dat ik gerust van hem
mocht aannemen dat gij er door de vuile rest van die
vuile-zwarte-bende-van-binst-de-oorlog zijt ingegooid... want ze zegden dat ge binst
de oorlog een lijst had aangelegd van al degenen die in het vlaams-huis binnen en
buiten gingen... alhoewel dat niet waar was, zegt kleine-pros, want veenmanneke
vaagde er zijn bollen aan wie het vlaams-huis
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binnen of buitenging, en veenmanneke legde nooit lijsten aan, tenware van alchimisten
...maar men bewèèrde het, en om die bewering alleen smeet de vuile rest van die
vuile bende hem in het water.
en o godomme, veenmanneke, almeteens grijnst mij de leegte aan als ik aan die jeugd
van ons terugdenk... aan die jeugd waarvan allen nu tussen de dertig en veertig jaar
zouden moeten zijn, maar waarvan er slechts een stuk of vijf overblijven, daar hebt
ge u... die dood zijt... in het water gesmeten door de vuile rest van een vuile bende.
daar hebt ge decorte... die dood is... die gefusilleerd werd door een peloton van
belgische gendarmen. ha, veenmanneke... haha... met over decorte te schrijven
herinner ik mij nog een goei mop over u. ge herinnert u dat decorte iemand was die
iedere dag twintig boeken las, kocht-en-niet-betaalde, ontleende-maar-nooit-teruggaf,
en dat gij, veenmanneke, hem in de loop der tijden ook al een boek of acht of tien
hadt geleend, en daar al verscheidene keren tevergeefs hadt naar gevraagd. en op een
zekere dag wordt er gebeld bij decorte en zijn ma gaat openen en het zijt gij,
veenmanneke, met een stapel boeken, heel uw korte armpjes vol tot onder uw kin...
en ge stapt binnen en zet de boeken neer en zegt: laat de deur open, ik kom terug. en
inderdaad, ge komt terug met nogmaals zo een stapel, die ge naast de andere stapel
zet... en als er zo vier stapels staan zegt ge tot de ma van decorte: roep andré eens...
en decorte komt en gij zegt: kijk andré, nu hebt ge àl mijn boeken en moet ge geen
meer komen ontlenen.
haha... veenmanneke... haha. gij en decorte staakt elkander de loef af wat gekke
streken betrof. decorte onderbrak zijn studies aan de universiteit om bij nestor martin,
in de stoven-fabriek, te gaan werken... herinnert ge u dat nog?... en werd daarna
journalist aan een der meest reactionnaire gazetten van de wereld... en ging daarna,
omdat eigendom diefstal was, binnendringen in de kelders der rijkemensenhuizen
om zich aan de wijnflessen zat te zuipen... en werd eens veroordeeld tot zoveel jaar
en zoveel boete - de betichte is voortvluchtig - terwijl de betichte in de zaal zat, op
de banken
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van de pers, en voor zijn plezier een verslag schreef over zijn eigen veroordeling,
maar terwijl gij u in uw boeddhistische stellingen terugtrok, veenmanneke, leerde
hij de hartstocht voor het spel kennen, en de hartstocht voor de drank, en de hartstocht
voor wijfjes, en de hartstocht om het leven te leren kennen aan al zijn
duizendvoudige... heu... facetten. gij wist niet dat hij in een bordeel voor
homosexuelen ging zitten en zich dik liet betalen door die rijke venten, maar ge wist
wel dat hij met de feldgendarmen... enfin... en dat hij na de bevrijding voor het
vuurpeleton werd geplaatst.
veenmanneke, laat ze mij eens allen op mijn vingeren natellen, gij en decorte, en
dingen, hoe heette hij daar weer, die teppen van een idealist - altijd geweest - die
zich werkelijk liet wijsmaken dat hitler de wereld wou redden en s.s. onderschar-führer
werd en bij de landing op zijn post bleef tot de laatste snik, en in zijn tank
neergekogeld werd... en op zijn manier dan toch ook een zot van een held was. en
twee die in spanje gesneuveld zijn, en een die neergestoken werd in een
messengevecht, en twee die in breendonk krepeerden... à la, veenmanneke, ik zou
beter degenen opnoemen die nog in leven zijn - hoe is het mogelijk - ik en roggedoes,
en boorick die in de kamers zit en nog slechts ademt en schijt langs de partij, en
kleine-pros. en wie nog? allo allo, veenmanneke, het is appel van onze jeugd... allo
allo, de mannen van de Vlam... wie is er nog?... godverdomme, veenmanneke, wie
is er nog?... ha, liske... neen, liske is al dood. wie nog? niemand meer?... allo allo,
verkoop bij amerikaans opbod van onze jeugd... niemand meer? zij is verkocht.
en hoe is de jeugd van vandaag anders geworden, veenmanneke, zij waagt niet meer
hare huid... of toch niet meer vrijwillig... zij wil armoe en schande en slavernij en
bommenregen en atoomsplitsing te gemoet gaan, zonder aarzelen, zonder even met
de ogen te pinken. maar zij wil niets doen, veenmanneke, ‘ter harer ontvoogding’,
zoals wij dat een beetje opgeschroefd zegden. zij wil de dood en de schande ingaan,
op voorwaarde dat zij dat al swingende en al kauwgommende mag doen. en herinner
u, veenmanneke... maar het is waar ook, gij zijt dood, ge zijt verdronken en uw gelaat
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werd weggevreten van de ratten, en u iets herinneren kunt ge dus niet meer... maar
dat geeft niet, ik zal het mij voor u herinneren... herinner u, veenmanneke, hoe we
zegden in de tijd dat we daar in de Vlam zaten: kijk nu eens hoe opstandig de jeugd
is! en bereken dan hoe de volgende jeugd zal zijn, en dan weer de volgende... ha,
binnen drie vier generaties is de nieuwe wereld daar al...
en nu, godverdomme zwijg me van de hedendaagse jeugd, veenmanneke, want alles
is hier anders geworden. alles is weer te herbeginnen. of niets is te herbeginnen: alles
is hopeloos verloren. als ik nuchter achter mij kijk en het appel doe, dan zie ik dat
ge nutteloos zijt gestorven, nutteloos zijt vermoord, nutteloos uw kop op de muren
hebt stukgeslagen, nutteloos uw gelaat door de ratten hebt laten wegvreten.
want zie nu eens naar kramiek, die tot de moderne jeugd behoort, en zoals hij beweert
ook een drager van de Vlam is, lenin-zij-dank... zoals de katholieken god-zij-dank
zeggen... maar hij is er naar, veenmanneke, hij is er naar... hij is een lorejas van een
snertkramiek die met voelhorens op de kop loopt om te weten van waar de wind
komt, en die zich nooit misspreekt, en die nooit iets over zichzelf loslaat, en die over
alles kan meepraten met lange lange zinnen die keren en draaien... en die alles-en-niets
zeggen, en die twee-keer-het-tegenovergestelde beweren... en die kan babbelen en
babbelen maar zonder iets te zeggen.
o veenmanneke, in memoriam jongen, in memoriam... en opdat ge zoudt gerust zijn
laat ik hier een term volgen van deze kramiek: ‘iets nogal redelijk zeer mooi’... maar
als ik dat op u zou toepassen, wat zou dat dan betekenen, veenmanneke?... de nogal
redelijke zeer mooie dood van iemand die nogal redelijk zeer erg door de ratten werd
toegetakeld?...
neen, veenmanneke, veel liever zo: in memoriam jongen, in memoriam godomme.
LOUIS PAUL BOON.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

340

Moord op het wit konijntje
Van toen het klein meisje nog maar zoo hoog was, dat het voor het eerst begon rond
te kijken in deze wereld, vond het al wat beweegt en leeft grappig, mooi, interessant
en lief. Naar poppen keek het niet, maar het waggelde onbevreesd naar stieren, koeien,
kalveren, bokken, geiten, schapen, varkens zonder eenig onderscheid. Die deden
haar niets. Die lieten zich goedsmoeds streelen, al wisten ze niet wat dat was, want
boeren streelen niet. Thuis in den tuin kon het klein meisje uren op den grond zitten
bij pieren, mieren en slakken. Het begreep niet waarom vliegen zich door haar niet
lieten streelen en het gaf lievevrouwebeestjes en andere lijdzame insecten, die braaf
over haar handje op en af liepen, een verteederd en dankbaar kusje.
Voor dat klein meisje kocht ik nu en dan een dier, met niets anders was het zoo
gelukkig te maken. Nu eens een schildpad die in het najaar spoorloos verdween. Dan
eens een witte muis, die uit haar bokaal klom, in de andere kamer tusschen de boeken
wild werd en ook verdween. Dan weer een hondje dat vóór de vacantie moest
weggebracht worden en niet meer terugkeerde. Daarna weer een kat die de lederen
zetels stuk krabde en een koppel duiven, die na korten tijd wegbleven.
Als ik 's Zondags met het klein meisje wandelen ging, richtten wij onze blijde
schreden naar de markt van honden,

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

341
katten, konijnen, kippen, ganzen, duiven en kleinere vogeltjes en om met haar
onderweg een lief en levendig gesprek te hebben, sprak ik uitsluitend over dieren.
Gewoonlijk over de vele verschillende honden die wij het liefst zouden gehad hebben,
hun hoedanigheden uiteenloopend van kees en foxterrier tot scheper, St Bernard en
Deenschen dog en het verschil tusschen hunne jongensachtige hartelijkheid en de
zachtheid der katten, die toch ook zeer lief kunnen zijn. Wij bespraken ook dikwijls,
intens en uitvoerig, de op slot van zaken toch niet zoo totaal onmogelijke
mogelijkheid, na een heele reeks volmaakte weekbulletins van het groot meisje in
den dierentuin een jong aapje te mogen koopen. Wij veronderstelden dat we het reeds
hadden en overlegden hoe wij het zóó zouden opvoeden dat het van het groot meisje
mocht blijven, met al de vreugden en de voortdurende zorg welke het ons zou baren.
Maanden van te voren sprak ik met het klein meisje ook over den aankoop van
een konijntje. Dit zou niet verdwijnen zooals de schildpad, niet wild worden zooals
de witte muis, niet weg moeten zooals het hondje, geen zetels stuk krabben zooals
de poes en niet wegblijven zooals de duifjes. Het zou zijn zoo groot als de
Vlaandersche grijze konijnen, maar wit, en het zou van die ongeloofelijk onschuldige
oogen hebben. Wij spaarden er elken Zondag voor en kozen lang van te voren uit
vijf verschillende boodschapzakken den zak waarin het én warm én gemakkelijk zou
zitten zonder nochtans half te stikken tijdens den overtocht van de markt naar huis.
Wij zouden het wél voor ons plezier koopen, dat gaven we grif toe, maar niet minder
voor het plezier van het konijntje zelf. Dank zij ons zou het een leven hebben zoo
genoeglijk als geen enkel ander konijntje ter wereld. Het zou vrij rondloopen en
daarom moesten wij met den aankoop wachten tot de laatste bloem in den tuin zou
verdord zijn. Het zou verder behandeld worden als een hond of een kat, dat wil zeggen
in de armen genomen, gestreeld, afgericht en in huis toegelaten worden, althans in
de keuken vrij regelmatig en bij gewone uitzondering in eet- en woonkamer. Met
één woord, wij zouden het volledig gelukkig maken en in afwachting bewaarden wij
voor iedereen ons geheim.
Eindelijk, want op den langen duur gaat alle tijd om,
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kwam onze Zondag. Het was éénmaal niet mogelijk alle konijntjes van de markt
gelukkig te maken, niet ééns alle witte en daarom kozen wij het meest verdienstelijke
uit, langzaam, aandachtig, met duizend aarzelingen, gedurig op onze stappen
terugkeerend voor vergelijkingen en ten slotte volledig eensgezind.
Het groot meisje, verrast en voor het voldongen feit gezet, had allerlei bezwaren
toen wij er mee thuiskwamen, bezwaren waaraan wij nooit hadden gedacht die
nochtans zoo lang alles hadden gewikt en gewogen, voorzien en overlegd. Maar het
klein meisje legde het groot meisje tactvol het wit konijntje in de armen, vroeg haar
het eens in de oogen te kijken en te zien hoe het met de bovenlip bad en toen kon
het groot meisje ook niet meer. Nu dan, zei het, het is er nu tóch.
Wij slopen met het conditioneel aanvaard beestje naar den tuin. Daar stelde het
klein meisje het eerst gerust in het koel onthaal waarvoor wij ons moesten
verontschuldigen. Het drukte het op het hart vooral de eerste dagen goed naar ons te
luisteren, dan zou alles vanzelf en van dag tot dag beter gaan. De tuin was werkelijk
van nu af heelemaal vrij zooals wij beloofd hadden, het mocht er gaan wààr en doen
wàt het wilde. Achter in den tuin toonden wij het een klein vaatje op zijn buik gelegd,
een tuinhuisje. Wèl was er pekelharing in geweest, maar het klein meisje had het ik
weet niet hoe dikwijls uitgewasschen, het rook naar absoluut niets meer en was warm
van schoon versch stroo. Het kon in alle vertrouwen worden aanbevolen. Wilde
konijntje liever binnen rusten bij dag of nacht, de keuken was ook heelemaal vrij
zooals beloofd was. Wij toonden het er een verzilverd gewezen bloemenmandje en
het paste er in alsof het speciaal voor een wit konijntje was besteld en gevlochten.
Dien namiddag werden eenige foto's gemaakt van het klein meisje en het wit
konijntje in verschillende posen.
Van toen af werd in het huis niets meer opgediend of het klein meisje dacht, nog
vóór het op tafel was neergezet: zou het dat wel lusten? Om er niet te veel over te
spreken en niet te verraden dat het aan niets anders meer dacht, want dat was een
van de bezwaren geweest, wierp het klein meisje mij een slimmen, vragenden blik
toe. Sloot ik langzaam de
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oogen, dan was het iets zeer goeds voor konijntjes en nam het kleine meisje er enorm
veel van om op een bepaald oogenblik niet meer te kunnen. Het was zoo heerlijk te
denken dat zij en konijntjes precies hetzelfde aten, door haarzelf vol attentie
klaargemaakt in een en hetzelfde bord. Maar ook als ik ongemerkt traag het hoofd
schudde, kreeg konijntje het voorgezet. Niets eetbaars kwam in huis of het kreeg de
gelegenheid het te weigeren of te nemen. Het was immers altijd mogelijk dat óns wit
konijntje op een of ander punt afweek van den smaak van de doorsnee-konijnen en
het mocht deze specialiteit niet missen ten gevolge van vooropgezette begrippen
onzerzijds.
Nu en dan kwam de kleine jongen mij vanwege het kleine meisje bij
hoogdringendheid uit mijn werkkamer roepen. Dan spoedde ik mij naar tuin of terras
en vond daar het klein meisje in beate rust met het wit konijntje in de armen. ‘Het
was weer zoo lief,’ zei het, ‘maar nu is het gedaan’. Telkens kwam ik te laat voor
deze sensationeele intimiteit tusschen beiden, doch ik bleef dan minuten lang zwijgend
beschouwen het roerloos gelukkig kind en het roerloos prevelend diertje.
Dikwijls ook woonde ik het vertrek van het klein meisje naar school bij, het
afscheid. Het kondigde dit de laatste vijf minuten herhaaldelijk aan zooals de radio
een belangrijk oogenblik. Het boog dan dicht over het kopje, fluisterde: ‘Ik moet
naar school, hoor,’ gaf een kus op het kopje en bleef zitten. Zoo werd het konijntje
voortdurend aan het einde van het samenzijn herinnerd, om de bruuskheid te
verzachten van het opstaan en heengaan, waarop voor beiden een lange eenzaamheid
wachtte.
Ik weet niet hoe het kleine meisje dezen tijd gevuld kreeg in de school, maar het
konijntje wist spoedig dat het zich geruimen tijd achter in den tuin moest onledig
houden en kende precies den tijd waarop het dicht bij de achterdeur moest zitten,
want het klein meisje ging bij zijn thuiskomst regelrecht door alle deuren naar de
tuindeur om eerst en vóór allen zijn wit kameraadje te groeten.
Op zekeren dag, want de tijd loopt bliksemsnel, zei het groot meisje dat we Peer
den Chauffeur van een paar huizen verder moesten roepen om het konijntje te slachten,
want
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de bloemen begonnen uit te komen en dat beest knaagde alles af. Zoo waar als wij
het konijntje lief hadden, dat deze tijd moest komen hadden wij nooit of nooit gedacht.
Wij hadden het natuurlijk altijd geweten. Wij wisten zoo goed als iedereen dat elk
jaar verdeeld is in vier seizoenen, het meisje leerde dit op school en ik had het uit
mijn schooltijd onthouden. Wij wisten dat de bloemen elk jaar weer uitkomen en
dan den tuin noodig hebben, wij wisten dat het einde van alle konijntjes is geslacht
te worden, wij wisten dat dit de reden was waarom wij het konijntje hadden mogen
houden, maar hand op het hart, wij hadden er nooit, nooit aan gedacht.
Het klein meisje werd doodsbleek. Zij boog het hoofdje met de vlechten diep over
haar bord als om een vliegende bom rakelings te laten passeeren. Zij liet niet merken
hoe onmatig zij aan het diertje gehecht was, omdat dit niet goed is voor meisjes die
eerst en vooral hun gedachten bij de studie moeten hebben en misschien had het
groot meisje het zoo maar achteloos gezegd en kon zij het weer vergeten als niemand
er op antwoordde. Zij loerde tersluiks hoe ik mij hield en ook ik vertrok geen spier.
Na den maaltijd ging zij met het konijntje goed uit aller oogen in het rommelkot
tuschen spade, riek, rijf, stoofhout, bakken en ketels zitten en toen zij naar school
ging kwam zij mij vlug en dievelings meedeelen dat zij het konijntje in het kuipje
had gezet en het kuipje met de opening tegen den muur gelegd. Zoolang zij weg was,
moest ik minstens elk half uur onopvallend gaan kijken of alles in orde was en vooral
vermijden er de aandacht op te vestigen. Zij sprak tot mij heelemaal niet als een klein
meisje, maar als een wijs, verstandig en zorgzaam vrouwtje dat mij leidde in een
delicate zaak. Zij kwam ook heelemaal niet in opstand tegen het onafwendbare, maar
trachtte dit eenvoudig zoo lang mogelijk te verdagen. Ik geloof, maar ik weet het
toch niet zeker, dat zij te wijs was om te denken dat het voorgoed kon verdaagd
worden. In haar stille wanhoop streed zij met practischen zin en tact en was gelukkig
met elken gewonnen dag.
Ik ging onopvallend kijken, minstens elk half uur en telkens lag het kuipje ietwat
terzijde en zat het wit konijntje genoeglijk in den tuin. Waarheidsgetrouw deelde ik
dit het
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klein meisje mede. Zij sprak het diertje ernstig toe met al haar overredingsmiddelen,
smeeken, dreigen en zachte slagjes, snel gevolgd van een langen zoen tot teeken dat
het zoo niet bedoeld was. Maar voor alle zekerheid schoorde zij den volgenden keer
het kuipje langs achter met een stok die het vast op zijn plaats hield.
Toen ik volgens de mij gegeven orders plichtsgetrouw ging surveilleeren, lag het
kuipje heelemaal dwars en zat het wit konijntje genoeglijk te knabbelen aan de
malsche, krachtige scheuten van witte en roode pioenen. Hiervan ingelicht nagelde
het klein meisje in haar vertwijfeling twee planken vóór het kuipje.
Helaas, dit getimmer trok de aandacht, zij werd door het groot meisje bij mij
binnengebracht: haar schooluniform was vuil en gescheurd, een haak er in. Daarbij
kwam gansch het probleem zooals het waaide en draaide ter spraak in zeer
ongunstigen zin. Het konijn moest nu onmiddellijk worden geslacht, het had nu lang
genoeg geduurd met die comedie. Het opsluiten en mesten in een zelfgemaakte kooi
gelijk de arme menschen, dat deden wij niet en in den tuin kon het niet meer loopen.
In extremis trok het klein meisje voorbeeldig gehoorzaam een ander uniform aan en
vond nog den tijd om mij vliegensvlug substantieel te troosten:
‘Peer de Chauffeur kan niet komen, zei ze, hij is ziek, ik weet het en het kuipje
zullen we rechtzetten met een plank er over en daarop een steen’.
Des avonds verraste zij het groot meisje werkelijk aangenaam. Zij die slordig op
haar kleeren heette, had haar uniform voorbeeldig gereinigd en zij die niets heette
te kunnen, had den haak onzichtbaar gerepareerd. Des anderen daags verblijdde zij
het groot meisje met een buitengewoon weekrapport. Als belooning mocht zij met
vriendinnekens naar het zwemdok. Om onverklaarbare redenen verzaakte zij dit
buitenkansje en toen zij dan iets anders mocht kiezen vond zij werkelijk niets, want
om genade te vragen voor het wit konijntje was zij veel te slim.
Mij hield zij ondertusschen tweemaal daags op de hoogte van het
gezondheidsbulletin van Peer den Chauffeur. Zeer stil, behendig, voetje voor voetje
streed zij voor het leven van het wit konijntje. Toen het groot meisje aan tafel zegde
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dat zij al twee keeren bij Peer den Chauffeur geweest was, die nog altijd ziek was
en wiens vrouw niet genoeg lof kon spreken over de beleefdheid en lieve attentie
van het klein meisje, keek het kopje met de vlechten mij onopvallend aan. Het had
mij enkele minuten te voren hoopvol toegefluisterd dat Peer de Chauffeur misschien
naar het gasthuis moest om geopereerd te worden.
Toen begon het te regenen. Zonder ophouden. Ik vond het klein meisje telkens in
het rommelkot, in een enorme werkschort gewikkeld wegens de uniform, gezeten
naast een margarinedoos vol afgedankte kousen, waarmee zij moederlijk geduldig
het wit konijntje droog wreef. Kom, leg u nu zóó. Nu uw pootje. Het was niet meer
het onbezorgd geluk van vroeger, zij verzorgde het zooals een moeder een kind dat
niet meer genezen kan, onvermoeibaar in haar liefde, maar met gelaten droefheid.
Het kuipje stond omgekeerd om er het water te laten uitloopen. Het stroo was nat en
de voorraad was op. Wij moesten ons behelpen met kranten die zij lang verfrommelde
om ze zacht te maken en wollig.
‘Zou het ziek worden?’ vroeg het klein meisje bezorgd. Ik zeide dat dit toch niet
meer het leven was dat wij het konijntje beloofd hadden. ‘Neen’, zeide het klein
meisje en liet de armen zinken. Ik zeide, dat wij ons verstand moesten gebruiken en
het konijntje niet in een donkere kuip in den regen laten zitten of in een donkere kuip
in een rommelkot. ‘Ja, 't is toch waar, och arme’, zei het meisje met een zucht. Ze
legde haar wang op het kopje en sloot de oogen. ‘Willen we het dan weggeven?’ Ik
zei dat het groot meisje dit niet zou willen en dat het dan ook zou terecht komen in
een donker kot en geslacht worden. ‘Wil ik het dan naar de vesten dragen, daar laten
loopen en weer wild worden?’ Ik zei, dat het daar niet lang zou loopen en een wreede
dood sterven door honden, straatjongens of menschen. Het klein meisje begreep dat
allemaal. ‘Ja,’ zuchtte het gelaten, ‘we kunnen niet anders’. Ik zei, dat ik dan maar
zelf Bernard van den winkel zou roepen. Het klein meisje antwoordde niet meer, het
nam een nieuwe droge kous en begon zacht en geduldig te wrijven, de laatste lieve
zorg.
Waar mijn gedachten geweest zijn weet ik niet, maar het kwam mij voor, dat ik
nog iets voor het klein meisje en het
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wit konijntje kon doen door niemand te roepen, den gruwel op mij te nemen en daarna
het klein meisje te vertellen dat ik de hartelooze vreemden geweerd had en het zelf
gedaan met smart, medelijden en humaniteit. Ik had het als kind honderd keeren zien
doen en telkens hadden de omstaanders opgemerkt hoe vlug en van hoe weinig een
konijn dood is, een droog nekslagje.
Vergeef mij dat ik niet langer zwijgen kan en moet biechten. Toen het klein meisje
naar school was, sloop ik stil en onopgemerkt naar het rommelkot en haalde het
slachtoffer uit zijn kuipje. Ik liet het eerst op het deksel zitten en speelde er mee als
naar gewoonte. Maar, omdat het zich bij ons alleen maar bij de voorste pootjes moest
laten opheffen in de houding van keffertjes die een klontje vragen, hield ik het nu
en dan bij de achterste pooten vast en liet het in de lucht hangen zooals het bij het
slachten hoort. Terwijl het zoo hing streelde ik het en gaf vriendelijke, sussende
geluiden om het gerust te stellen en het den genadeslag zoo onverwachts te kunnen
geven dat het geen oogenblik doodsvrees zou hebben gekend. En inderdaad, de eerste
twee keeren schrok het nogal hevig van met den kop naar beneden in de lucht te
hangen, maar van den vierden keer af wist het, dat er geen gevaar bij was en hing
het rustig en lenig lang uitgestrekt. Maar zoo afdoend als dit vriendelijk spel het wit
konijntje kalmeerde, zoo hevig wond het mij op. Het lieve dier werd mij veel
dierbaarder dan het ooit was geweest en de listen die ik gebruikte maakten mij in
mijn eigen oogen tot een laffen sluipmoordenaar.
Mijn hart bonsde en ik hijgde. Ik wilde wegloopen, maar schaamde mij voor die
sentimentaliteit. Ik besloot mannelijk door te werken zonder verpinken. Ik liet het
wit konijntje nogmaals hangen, streelde het en toen het goed soepel zijn nekje
presenteerde, kapte ik het met de hand kort en hard in den nek.
Ik deed mijn hand goed pijn en het konijntje schrok en trok den nek in. Ik hield
het wat hooger en keek het in de oogen in de meening dat die aan het breken waren.
Zij keken mij aan met een blik dien ik niet licht zal vergeten, één onnoozel verwijt,
één angst. Alles was mislukt.
Ik moest snel doorwerken, ik was aan 't martelen in plaats
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van objectief te dooden. Onmogelijk het nekje nog te strekken, ik had zijn vertrouwen
verloren. Ik kapte dus met de hand vier, vijf, zesmaal zoo hard ik maar kon en tot ik
niet meer kon van de pijn. Het arme dier spartelde met hoog ingetrokken kop.
Wanhoop greep mij aan. Medelijden ook. En vooral angst bij dit beulswerk betrapt
te worden. Het was zoo intens gemeen wat ik deed. Het was zoo valsch en artificieel
van gevoel, zoo geïnverteerd sentimenteel een diertje zelf te willen slachten omdat
ik er van hield. En ik kon niet meer ophouden. Had ik niet gedood, ik had in elk geval
veel pijn gedaan, ik moest bliksemsnel een eind maken.
Ik wist dat konijnenvilders het dier na den nekslag onmiddellijk bij den kop
uitrekken en dan is alles uit. Ik zette duim en vingeren van de rechterhand achter het
ingetrokken kopje en gelukte er nauwelijks in den nek ietwat uit te lengen. Ik liet de
achterpooten los, hield het spartelend dier tusschen arm en zijde gedrukt, greep de
schoudertjes met de linker-, het kopje met de rechterhand, rukte, snokte. Niets hielp,
ik was zonder kracht tegen een konijntje.
Vernederd, woedend en radeloos verloor ik mijn zinnen. In mijn keel kropte een
snik. Ik kuste het halsje, ‘vergiffenis!’ fluisterde ik en keek woest om naar een stok,
een mes of een bijl. Een bijl om het met één slag te onthoofden. Er was niets. Aan
een haak hing een paar groote Friesche schaatsen met de dikke linten aan elkaar
gebonden. Ik sprong er naartoe, greep er eene van bij de gekrulde punt terwijl de
andere bengelde en sloeg met het ijzer uit alle kracht in den nek.
Het wit konijntje dat nooit eenig geluid had gegeven, begon te schreeuwen. Niet
eigenlijk schreeuwen, het was schreien, klagen als een zuigeling. In mijn ontzetting
kwam het mij voor dat dit te hooren was in de tuinen daar rondom, in de keukens
die open stonden. Ik dacht hoe ik zelf een buurman zou beoordeelen dien ik van uit
mijn venster zijn woede op een konijntje zou zien botvieren met een Friesche schaats.
Angstig, walgend en woedend liet ik de schaats vallen en greep het wit konijntje
met twee handen bij de keel om het stemmetje te smoren en het dier te wurgen. Het
hing slap in mijn handen, de oogjes waren gebroken, maar stuiptrekkend spartelden
de pootjes tegen mij aan en in mij gebeurde
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iets. Iets onvermoeds, iets belangrijks, iets geweldigs. De zachte warmte van het
weerloos nekje, de zekerheid dat ik niet meer pijnigde, maar doodde, het gevoel van
overmacht op iets levends, het toebrengen van den dood, dat alles en ik weet niet
welke oeroude, voor de eerste maal stormende drift, wekten een vreemd, hevig genot,
den wellust van het dooden. Het duurde slechts één seconde, het vloog heet door mij
heen als een electrische stroom en toen ik het slap lijkje vóór me neerlegde, staarde
ik met groote oogen star op den muur en kende mezelven niet meer.
Tijdens het proces der beulen van het concentratiekamp van Breendonk had ik
over elke zitting alle dagbladverslagen letter voor letter gelezen om geen woord te
missen en misschien te kunnen achterhalen hoe menschen genoegen vinden in
menschen dood te martelen, hoe de Jood Obler met wellust Joden had gefolterd tot
ze stierven. Aan het slot, juist voor de beraadslaging die het vonnis zou vaststellen,
had men hem gevraagd hoe hij zoo iets had kunnen doen. Hij had het hoofd in de
handen geborgen en heesch gefluisterd: ‘Ik begrijp het niet!’
Ik begreep het. Hij kon niet onder woorden brengen of hij durfde niet bekennen
wat ik ondervonden had, wat men proeft als men doodt zelfs wat men liefheeft. Niet
alleen begreep ik, een totaal ander mensch kwam te voorschijn uit het rommelkot
met een dood konijntje in de hand. Broeder, murmelde hij.
Des middags kwam het klein meisje thuis. Het konijntje lag in stukken in den
ketel, onherkennelijk, vleesch zooals ander. Het pelsje had ik weggestopt, zij zou
het nooit meer zien.
Zij stond voor het leege kuipje, ik zag het, maar had den moed niet tot bij haar te
gaan. Zij kwam echter naar mij toe. Bevend van mijn slecht geweten hield ik mij als
verdiept in mijn schrijfwerk. Zij stoorde mij niet, zij stond roerloos naast mijn stoel.
Ik moest eindelijk iets doen en hief het hoofd tot haar op.
‘Ja,’ zei ik, ‘je weet het’.
‘Ja,’ antwoordde ze zacht. Ze bleef naast mij staan, er was een terribele leegte in
haar leven, zij had niets meer te doen. Maar zij kon daar ook niet blijven staan en
daarom
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ging zij ten slotte weg zonder doel. Aan de deur zeide ze: ‘Nu wil ik nooit geen
konijntje meer’.
Toen er van gegeten moest worden was het klein meisje ziek, zoodat het alleen
soep, aardappelen, groenten en dessert kon eten, maar geen vleesch verteren.
Het heeft niets willen weten van het einde van het wit konijntje, het heeft mij niets
gevraagd. Niemand trouwens heeft mij iets gevraagd, maar op den langen duur heeft
de wroeging mij gedwongen dit te schrijven.
GERARD WALSCHAP.
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Juliette of de gevolgen van een Flandricisme
Ik had - als tegenhanger tot en protest tegen de Sade's beruchte Juliette ou les
Prospérités du Vice - aan dit hoofdstuk evengoed den titel kunnen geven Juliette of
de Deugdzaamheid beloond. Maar, daar ik in het levensrelaas van mijn gouvernante
meer het lotvallige dan het stichtelijke wensch te onderlijnen, verkies ik den titel
Juliette of de Gevolgen van een Flandricisme.
Indien professor Verdeyen in zijn voor mijn bellettristische pogingen zoo
vriendelijk inzicht volhardt sommige van mijn boeken door zijn studenten te laten
analyseeren, dan zullen de schrandersten onder deze jongens wellicht in de Inleiding
tot ‘Mijn Woningen’(1) een ophaalbrug zien tot het Slot van Droomen en Herinneringen,
portiek geflankeerd door Héloise en Juliette, als door twee zijtorentjes. Dit zou
beteekenen dat zij mij een architectonische methodiek toeschrijven, die de
overzichtelijkheid van het geheel stellig ten goede zou komen, maar die ik, zelfs in
het nog zoo weinig gevorderd stadium waarin mijn opzet verkeert, voorvoel niet
vermogen te handhaven. Neen, van meet af aan weet ik, dat, zoo dit werk ooit voltooid
mag geraken, het - si parva licet componere magnis - niet het schoone evenwicht
van een klassieken tempel of zekere gothische kerken zal vertoonen, maar veeleer
een byzantijnsch complex zal lijken als deze fantastische Sint-Basilius-basiliek op
het Roode Plein te Moskou: een
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grillige samenvoeging van kapelletjes, bidoorden, baptisterieën en kosterijen van
diversen stijl, bergend ikonen en biechtstoelen van meest verscheiden oorsprong en
beteekenis.
In de gang bleef ik even luisteren aan de eerste deur rechts, nu open ik resoluut
de eerste deur links, die toegang verleent tot een ruime plaats, welke 's winters een
salon was en 's zomers door Mademoiselle Minerva in een parfumerie en confectiezaak
werd omgeschapen, als alibi voor een levenswandel waarover mijn vader een
gereserveerd zwijgen bewaarde.
Het was een ruime kamer van goud en duister. Op de zondagavonden, na de
wandeling, zat ik er op de vensterbank, veilig ingeklemd tusschen de koude spiegelruit
en den zachten arm van mijn gouvernante. Op dit uur waren vader en moeder op
bezoek bij verwanten, mijn broeders bij kameraden, mijn zuster in een pensionaat
in het buitenland. Het was het uur dat ik nadacht over de kleine voorvallen van de
wandeling of doorheen de gordijnen van licht brokaat met zwarte vlinders tuurde
naar de wandelaars die in de spioenspiegeltjes naderden: in het linker degenen
komende van het station, in het rechter degenen dalend van de dijktrap. De
lantaarnaansteker met zijn walmende lans liet in het glazen kooitje aan den gevel
van het Hotel de la Paix den vuurvlinder fladderen in den rukkenden zeewind. Maar
binnenskamer groeide de duisternis aan, een duisternis die Juliette ‘propice à la
rêverie’ achtte en mijn moeder ook op prijs stelde omwille van de bezuiniging op
het gasverbruik. De vlammen van het open haardvuur doorweefden dit donker
stramien met gouden draden, deden in de zwarte ovalen lijsten van de portretten der
grootouders de vergulde acanthussen oplichten. Op de schouw blonk doorheen haar
stolp, gezeten op het antieke altaar van de pendule, een vergulde dame in
renaissancistisch gewaad. Tokkelend op een mandoline verdroomde zij melodisch
een tijd, dien zij met neerslachtigen blik op de marmeren wijzerplaat zag verglijden.
Soms knetterde een felle genster uit de brandende houten blokken: ‘l'étincelle d'une
flamme qui fuit la mort...’ Hoe was Juliette er toe gekomen dit te zeggen?...
Wij waren naar het station gewandeld. Vandaar langsheen de kustlaan, waar het
trammetje zoo traag reed dat wij het
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aan de halte van de vischmijn weer hadden ingehaald. In de ‘compartimenten’ zaten
vrouwen en meisjes met bloemige hoeden; op de platforms bralden onstuimige kerels
met de haren verstreuveld in de sterke bries. In de haven schommelden de schuiten
als kinderwiegen; de vloed vulde de vaargeul boordevol en beukte tegen de sasdeuren
van den schuurput waar het groene water openbloeide als witte seringen. Op de
dijkhelling worstelden wij, hand in hand, ons op tegen den feilen. westenwind. De
inspanning joeg een roze blos in Juliette's bolle wangen en deed haar oogen glunder
tintelen. Terwijl wij, beschut achter de loods van den reddingsdienst, even uitbliezen
en in mekaars oogen lachten, poogde ik haar te bewegen met mij op het staketsel te
sluipen waarover de branding haar zware stortzeeën joeg. Zij weigerde: ‘Ziet ge dat
een golf ons wegslaat en overmorgen onze ontzielde lichamen bij Zeebrugge
aanspoelen, met krabben in ons haar en wier in den mond? Poeah!...’
Schuttend sloeg mijn gouvernante den pand van haar mantel rond mij, zooals op
de Memlincsche Rijve de Heilige Ursula doet rond haar maagdekens van kleiner
formaat. ‘J'ai charge d'âme, mon petit!...’ en, uit haar mond, bukkend naar mijn oor
opdat de stormwind haar woorden niet uiteen zou rafelen, klonk, niet pompeus, maar
innig en zangerig:
Si petite que soit une âme
Jetée au hasard dans un corps
C'est l'étincelle d'une flamme
Qui fuit la mort...

Omwille van haar bevoegdheid en toewijding en dank zij de tusschenkomst van mijn
vader bij invloedrijke politieke vrienden, was tante Alida tot bestuurster benoemd
van het Weezengesticht der Stad Brussel. Uit erkentelijkheid hiervoor noodigde zij
jaarlijks mijn ouders uit om op haar verjaardag naar Brussel te komen en ik, haar
peetkind, mocht hen vergezellen.
Tot dan toe had ik de eetmalen gebruikt in gezelschap van een groep
geuniformeerde kinderen; maar thans zou ik mee aanzitten aan den feestdisch. Al
mijn aandacht was gericht naar een der genoodigden: den voorzitter van het
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‘Conseil des Hospices’ - instelling die mij even gewichtig en eerbiedwaardig leek
als een ministerraad... Mijn vader had mij in het oor gefluisterd dat deze heer met
gouden neusnijper en grijze bakbaarden een aanzienlijk personage was: toonbeeld
van een lange loopbaan gewijd aan het beoefenen der burgerdeugden en het
bevorderen van het algemeen welzijn. Vooralsnog hulde deze gast zich in een ietwat
triestig en deftig stilzwijgen, maar straks zou hij in zulke verheven bewoordingen
de verdiensten der bestuurster huldigen dat een roze blos van confuus genoegen op
haar matbleek gelaat zou bloeien en, bij het dankwoord, haar steeds zoo vaste, ja,
autoritaire stem omfloersd worden door de huivering der aandoening.
Ik kon niet beter van mijn goede opvoeding getuigen dan met mij te spiegelen aan
het doen en laten van dit voornaam heerschap. Toen, bij de kreeft, het tafelmeisje
salade opdiende, bedankte de dyspeptieker met een lichte buiging, een parmantig
handgebaar en het besliste: ‘Non, merci!...’ Hierdoor aangemoedigd en evenmin
salade lustend, bootste ik de mimiek der weigering na en, als wou ik mij beroepen
op een zoo fatsoenlijk voorgaande, zegde luidop: ‘Moi aussi pas!...’
Enkele meesteressen van het Gesticht glimlachten, mijn moeder zuchtte, tante
Alida blikte doctoraal op en verbeterde: ‘Raymond, men zegt: Moi non plus!’
Onder den nekslag der schaamte boog naar het bord een voorhoofd dat het karmijn
der opgediende kreeft evenaarde, terwijl inwendig reeds het besluit rijpte mij niet
meer aan het Fransche taaleigen te wagen...
Gelukkig trok ons gezelschap weldra naar de feestzaal, alwaar vooraan twee rijen
leege stoelen op onze komst wachtten, terwijl achteraan heel wat verwanten der
weezen moesten rechtstaan.
De bestuurster werd nu door haar pupillen gevierd met koorzang, declamatie van
gelegenheidspoëzie en bloemenhulde. Het slot- en hoogtepunt van het feest was de
vertooning van een drama dat aan de primordiale vereischte had moeten beantwoorden
alle mannenrollen te weren. Niets was hiervoor beter geschikt dan Les Malheurs de
Marie Stuart: in hoofdzaak een pathetische woordenwisseling tusschen een
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slanke brunette en een vinnige rosblonde, beiden in brokaatstijve kleedij, terwijl, te
pas en te onpas, meiskens geprangd in blikken kurassen en gewapend met
hellebaarden, kartonnen salondeuren en gevangenispoorten open en dicht zwaaiden.
Dit was een subliem drama!... Het doek viel onder dankbaar applaus waarin mijn
handpollekens een luidruchtig aandeel hadden. De aandoening verwekt door de
afscheidstirade van de Koningin-Martelares, die onder akelig tromgeroffel met
majestatischen tred naar het schavot was getogen, kropte mij in de keel. Mijn vader,
alhoewel niet zoo zichtbaar aangedaan, bleek toch opgetogen over het dramatisch
talent van het weesmeisje, dat de rol van Maria Stuart had vertolkt. Hij loofde vooral
haar perfecte Fransche dictie.
‘Zij is uit de streek van Virton, het Gaumais’, verklaarde tante Alida. ‘Men spreekt
daar haast zoo correct als in het Ile-de-France. Juliette Leverrier bezit het diploma
van onderwijzeres en heeft den leeftijd bereikt dat zij het Gesticht moet verlaten...’
Mijn meter klopte met de vingertoppen op het voorhoofd als wou ze een gelukkige
ingeving vastgrijpen. ‘Maar, ik denk er aan: ware zij niet een uitstekende gouvernante
voor mijn peetkind?... Die jongen heeft dat broodnoodig. Hij zegt: Moi aussi pas!...’
Mijn vader scheen veel voor dit voorstel te voelen, want hij keek reeds vragend
naar mijn moeder die hierover had te beslissen. Zij, wier vlugge geest onovertrefbaar
was in het bedenken van de meest ingewikkelde en profijtelijke combinaties, had
reeds overwogen dat aan Maria Stuart, naast het uitroeien van mijn Flandricismen,
ook nog andere taken zouden kunnen opgelegd worden, o.m. de boekhouding van
het hotelbedrijf in den zomer en het verstellen van het linnengoed in den winter.
Maar vooraleer zich akkoord te verklaren, stelde mijn moeder met bedenkelijke
mimiek nadere vragen; want zij had de gewoonte ook de voor haar belangen meest
welkome oplossing als een soort opoffering van harentwege te laten doorgaan.
‘Wij kennen dat meisje niet; maar gij, Alida, kent haar. Hoe is haar karakter, haar
gedrag?...’
Tante strekte den arm vóór zich uit, alsof ze een beëedigde
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verklaring ging afleggen. ‘Juliette Leverrier is de Goedheid en de Braafheid zelve...
Trouwens, wàs zij het niet, dan zou men haar de rol van Maria Stuart niet
toevertrouwd hebben... Dit is voor het meisje een eer en een belooning voor vijftien
jaar voorbeeldig gedrag in ons Gesticht..’
Mijn moeder wenschte echter nog verdere geruststelling: ‘Wie waren haar
ouders?...’
Tante's antwoord sloeg mij met verbazing. Ik dacht dat het meisje de koninklijke
rol toebedeeld had gekregen, niet alleen wegens haar goede inborst, haar deugdzaam
gedrag en haar perfecte Fransche dictie, maar ook omdat zij ongetwijfeld van
adellijken bloede was. Ik verkeerde in den waan dat alle weezen in Gestichten
opgenomen werden en wist niet dat deze alleen toevluchtsoorden waren voor
maatschappelijke onterfden.
‘De vader was loodgieter. Hij leefde gescheiden van zijn vrouw en hem was de
opvoeding van het kind toevertrouwd. Hij stierf toen Juliette amper drie jaar oud
was...’
‘En de moeder?...’ bleef mijn moeder aandringen...
Tante Alida aarzelde even. Hetgeen zij zou mededeelen was delicaat en, spijts
mijn Flandricismen, reikte mijn kennis van het Fransch toch toe om een troebel
vermoeden op te vatten. Zij nam dan ook haar toevlucht tot het Engelsch:
‘It's a pity she is...’ en dan, in sourdine gefluisterd ‘a whore...’
Mijn vader knikte dat hij begrepen had; maar moeder, minder onderlegd in de
Engelsche taal en letteren, bleek de allusie niet gesnapt te hebben, want zij zette vol
argwaan vragende wenkbrauwen. Ten haren gerieve verduidelijkte tante:
‘Zij moet een tijdlang... pensionnaire geweest zijn in een van die huizen van de
rue Saint-Laurent die nu, dank zij de werken van de Noord-Zuid Verbinding, gesloopt
worden... Maar Juliette heeft nooit haar moeder gekend en zal haar nooit kennen,
dat staat vast!...’
Zooals een koopvrouw, die een waar keert en keurt tot ze de ‘tarra’ ontdekt, die
haar deprecieert en zoodus goedkooper maakt en alsof het een werk van caritate gold,
zuchtte mijn moeder: ‘In Godsnaam dan, wij zullen dit meisje dan maar bij ons
nemen...’
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Juliette Leverrier was in eerste instantie aangeworven om mij mijn Flandricismen
af te leeren. Maar belangrijker nog was de ‘éducation sentimentale’ die mijn vader
haar vroeg ter harte te nemen: het bestrijden van zekere kwade instincten en
karaktergebreken die hij bij mij vaststelde of vermoedde.
‘Mijn oudste zoon is een toonbeeld: hij legt alle examens af met de grootste
onderscheiding; de tweede, alhoewel minder intelligent, bezit meer energie. De
derde?... Voor dezen valt niet te bidden... Hij zal zijn weg wel maken door het leven...
Il a de l'audace à revendre... Maar om mijn jongsten maak ik mij bezorgd: hij lijkt
mij bedeesd, overgevoelig, menschenschuw, vadsig en beslist niet leergierig. Zeker,
op de Froebel- en nu op de Lagere School komt hij jaarlijks als primus uit; maar ik
verdenk de onderwijzers al te inschikkelijk te zijn voor den zoon van den
Gemeentesekretaris(2). Maar het bedenkelijkst lijkt mij zijn makke gedweeheid, die
soms plots, zonder merkbare reden, afwisselt met opstandigheid die hem koppig doet
weigeren boodschappen te doen of naar school te gaan. Mijn vrouw lost die crisissen
op met den jongen een halven dag in den kelder op te sluiten... Maar ik betwijfel of
het de goede methode is...’
Aan mejuffer Leverrier had mijn moeder geen zielkundige ontledingen over mijn
persoon gegeven. Zij beperkte er zich toe haar de zevenstaartige lederen ‘martinet’
te toonen, die in de ingemaakte kast der verandah hing, aan den binnenwand der
deur, versierd met de blauwzijden geisha. Op het gebied van tucht en tuchtiging gaf
zij haar carte blanche.
Nooit heeft mijn gouvernante haar toevlucht genomen tot kastijding. De desolate
mimiek (maar was het wel een gefingeerd gevoel en niet veeleer een oprecht verdriet
dat haar schoon gelaat weerspiegelde wanneer zij mij op enige zwakheid of
boosaardigheid betrapte?) volstond om mij terstond tot inkeer en berouw te brengen.
Mijn broeder Lucien ‘voor wien niet te bidden viel’ heerschte op de dijkpromenade
en het strand over een bende straatbengels. Zekeren dag hadden zijn trawanten zich
tegen zijn willekeur en tirannij gerebelleerd, want hij kwam leelijk gehavend naar
huis met gescheurde plunje, geschramde wangen en een neusje-bloed... Mijn moeder
jammerde: ‘Ze
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zullen hem nog eens op een draagberrie naar 't hospitaal brengen... Daar heeft die
deugniet nog eens gevochten...’
‘...en klop gekregen!...’ voltooide ik met stralend leedvermaak.
‘Misschien’, gaf mijn oudere broer barsch toe. ‘Maar, 't ging er één tegen veertig!...’
Dit ‘Eén-tegen-Veertig’ zou hem voortaan als lapnaam bijblijven.
Toen wij, enkele oogenblikken daarna, met ons beiden alleen waren, merkte ik
dat Juliette bezorgd leek. Ik vroeg haar de reden...
‘Ik heb spijt, niet omdat Lucien een rammeling kreeg - dit geraakt hij gemakkelijk
te boven, zoodra hij niet meer tegenover een veertigvoudige overmacht komt te staan
-’ zegde ze, ‘maar omdat ik gemerkt heb dat ge genoegen beleeft aan de nederlaag
van uw broer. Dit is wel het verfoeilijkste gevoel dat een menschenziel kan herbergen.
Het is zóó leelijk dat slechts één enkele taal er een benaming heeft voor geschapen,
de “Schadenfreude” - hetgeen niet te verwonderen is vanwege het ruwe volk dat de
Elzassers zoo ongenadig onderdrukt...’
De berisping trof mij diep. Ik liet mijn gouvernante in haar linguistischen waan,
maar poogde voortaan bij andermans maleuren zooniet compassieus, dan toch
onverschillig te blijven.
Mijn gouvernante leerde mij oprecht te zijn en vrank vóór mij uit te zien. ‘Op uw
schouders draagt gij een hoofd, geen sneeuwklokje!...’ Zij had spoedig gemerkt dat,
wanneer wij op straat bekende personen ontmoetten, ik plots naar de winkels laveerde
met een ongewone belangstelling voor de uitstalramen, tot die wandelaars achter
onzen rug waren gedefileerd.
‘Er is een Elfde Gebod Gods!’ leerde zij mij: ‘Gij zult verwanten, vrienden en
waardigheidsbekleeders groeten! Zoodus: Muts af! telkens ge ontmoet: 1) één van
uw dertig onkels of tanten; 2) Meneer de Pastoor; 3) den Burgemeester; 4) den
Kapitein van het Loodswezen; 5) Meneer Squélard, Bestuurder, alsmede al de leeraars
aan de Middelbare School...’
‘Niet allemaal!’ onderbrak ik. ‘Voor Devos neem ik zeker nooit mijn muts af!...’
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‘En waarom niet?’
‘Omdat Devos een vijand is van mijn vader...’
‘De Montague's groetten de Capulet's... Dat doen zelfs aartsvijanden die duelleeren.’
Ik wist niet wat duelleeren was...
‘Wel, zooals vooraf afgesproken, ontmoeten de twee tegenstanders elkaar in een
eenzame clairière in het bosch, liefst het Pré Catelan. Zij groeten hoofsch met hun
chapeau haut de forme, zetten zich in hemdsmouwen, kruisen de degens en, nadat
ze malkander wat schrammen hebben toegediend, reiken ze malkander de hand: de
veete is vergeten. Zoo hoort het te zijn...’
Ik had een haast physieken hekel aan het zicht van verwanten in négligé en ik kon
mij niet indenken dat mijn vader, bij ontstentenis van een Pré Catelan, in een eenzame
duinpanne, in hemdsmouwen (!) den degen zou gekruist hebben met den
verafschuwden Devos. Ik vond het dan ook maar best dat als ‘Pré Catelan’ verder
fungeerden: de plaatselijke weekbladen, waarin zij hun tegenstrijdige opvattingen
uitvochten over het mysterie van het hiernamaals, het Algemeen Stemrecht en de
uitbating van het Stedelijk Casino. Devos deed dit met behulp van geniepige
persoonlijke verdachtmakingen, mijn vader met geleerde citaten uit Renan en de
Revue des Deux Mondes...
Vaak kwam tante Alida ons bezoeken en ik was gelukkig dat zij mejuffer Leverrier
goeden raad verstrekte; vooral wanneer zij haar aanspoorde niet overijld naar andere
levensmogelijkheden uit te kijken. ‘Ge zijt een schoon meisje en ge bezit een diploma
van onderwijzeres: ge moet niet den eerste den beste trouwen!...’
Mijn gouvernante informeerde naar haar vriendin in het Gesticht, maar vijandin
op de planken: Koningin Elizabeth van Engeland. ‘Ach!’ klaagde tante Alida, ‘deze
is een slechten weg opgegaan. Wij hadden haar nochtans een zoo degelijke betrekking
bezorgd als kassierster in het “Bon Marché”... Zij is er maar één maand gebleven...
Onlangs was ik met een groep weezen door de directie van het
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Koninklijke Circus uitgenoodigd om een matinee bij te wonen. Ik kon mijn oogen
haast niet gelooven toen ik haar herkende onder de meisjes van het corps de ballet...
Zij voerde zelfs “le Grand Ecart” uit... Je me suis voilé la face!...’(3) En tante volvoerde
het gebaar ook in letterlijken zin: duim en wijsvinger tegen het voorhoofd aangetipt,
terwijl de geërgerde blik ging schuilen achter de drie andere vingers als achter een
waaier...
Dit gebaar!... Hoe vaak had op dezelfde stereotiepe wijze mijn gouvernante het
niet uitgevoerd, als berisping voor een onbehoorlijk woord of grove daad! Maar niet
alleen dit handgebaar had zij van tante Alida overgenomen, maar ook de doseering
van haar vermaningen: een strenge plechtstatigheid, vlug gemilderd door schalksche
ironie als vergiffenis. In waarheid, dit weesmeisje dat amper haar vader en heelemaal
niet haar moeder had gekend, moest wellicht toch iets vermoed hebben van het
schandelijke bestaan van deze laatste en in de bestuurster van het Gesticht een
toonbeeld gezien hebben dat zij tot in de minste nuances maar hoefde te volgen om
een eerzaam bestaan te voeren. Zij had haar levensopvattingen, haar karakter zelfs,
gemodeleerd op de zuster van mijn vader en was, als het ware een ‘Brulez’ geworden.
Het waren aanverwante deugden en neigingen die Juliette Leverrier bij mij tot
ontwikkeling trachtte te brengen. De opvoeding die zij mij verstrekte was, ‘par
personne interposée’ een authentieke familiale: dezelfde die mijn vader, was hem
meer vrije tijd en een langer leven beschoren geweest, mij zou gegeven hebben. Dit
alles kon ik slechts vaststellen door, als vergelijkingsnorm, tante Alida te nemen,
daar ik zeer jong was toen mijn vader stierf.
Toen wij uit Gent terugkwamen, waar mijn vader in een kliniek overleden was,
troffen wij thuis reeds een grooten toeloop van verwanten om ons te beklagen, te
troosten en, zoo mogelijk, behulpzaam te zijn. Ontkracht, neergezonken in een
leunstoel, luisterde moeder wezenloos naar haar broeder Adolf: ‘Ik zal in den
Gemeenteraad voorstellen de begrafenis te doen op kosten van de Stad. Een
plechtigheid van eerste klasse. Het zal een verdiende eer zijn voor Charles en een
doorn uit uw voet...’ Mijn wanhoop, meer een van opstandigheid tegen het noodlot
dan van gelaten rampzalig-
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heid, moet zeer pathetisch geweest zijn, want tante Eveline zegde ontzet: ‘Die jongen
mag beslist niet alleen gelaten worden; hij zou wel een zenuwcrisis krijgen... Juliette,
laat hem van nacht bij u slapen.’
Ik steeg moeizaam de breede trap op, de rechterhand rukkend aan de leuning, de
linker gehaakt in Juliette's arm. Zij lichtte voor met een zilveren kandelaar. Op het
palier bleef ik schuw talmen bij de deur van kamer nr 3, waar ik nooit meer zou
hoeven aan te kloppen om mijn vader de morgenkranten te brengen. Dan volgde ik
mijn gouvernante naar kamer nr 15.
‘Bid voor uw vaders zielezaligheid’, raadde ze mij aan en, daar ik hulpeloos
rondschouwde - er stond geen Mariabeeld op de schouw, er hing geen kruisbeeld
aan den wand, zooals in mijn kamer, waarnaar ik mijn gebed kon opdragen. ‘kniel
maar vóór het bed.’
Ik knielde en daar ik blijkbaar nog verder talmde - ik vroeg mij af of ik nù zou
bidden ‘Onze Vader die in de Hemelen zijt’ - voegde ze er nog aan toe: ‘Bid maar
in het Vlaamsch’. Want zij veronderstelde wellicht dat ik vreesde een gebed met
Flandricismen op te zeggen...
Na mijn ‘Amen’ knielde zij op haar beurt. Uit haar lippen steeg geen eentonig
gemurmel maar een duidelijk gearticuleerd en haast dramatisch voorgedragen ‘Notre
Père qui êtes aux Cieux!’ zoodat ik opnieuw in krampachtig snikken losbrak. Juliette
omarmde mij bezorgd en, in haar over mij gebogen gelaat, verried de kaarsvlam in
de oogen de schittering der tranen. Ik bedaarde, als wou ik op mijn beurt haar verdriet
sussen. Zij legde mij te bed en begon haar kapsel te ontvlechten. De schaduwen van
haar geheven armen fladderden over de wanden en het plafond. Vervolgens ging ze
even ter zijde van de kleerkast, uit het bereik van mijn blik, om het dag- tegen het
nachthemd te wisselen. Eindelijk rustten wij zwijgzaam zij aan zij, de hand in de
hand. Zij wachtte tot ik ingesluimerd was om het licht te dooven.
Te midden van den nacht schoot ik plots wakker en onmiddellijk overmande mij
opnieuw de wanhoop. Ik poogde mijn snikken te smoren, maar de inspanning deed
mijn arm zoodanig snokken dat ook mijn gouvernante wakker
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werd. Toen vlijde ze mij dicht tegen haar aan, nam mij in haar schoot en zoende mij
als ware ik haar kind.
Ook later gebeurde het haar nog wel eens mij te zoenen, maar minder vaak dan ik
het verlangde. En zoo zij, die zoo goed was, met haar liefkoozingen zoo zuinig bleef,
dan was het zeker niet uit vrees bij mij, negenjarigen bengel, een ‘troebel’ gevoel te
laten ontkiemen - alle Freudisten ten spijt was er geen de minste sexualiteit gemoeid
met onze zoo hartelijke wederzijdsche genegenheid - maar wel omdat zij vaststelde
dat ook mijn moeder zeer karig bleef op dit gebied. Zeker beminde mijn moeder mij,
alsook haar andere kinderen met een hartstocht die vaak deed denken aan de liefde
van een tijgerin voor haar welpen; maar voor streelingen, kussen en andere
sentimenteele betuigingen, die zij ‘trunterijen’ noemde, had zij 't zij geen lust, 't zij
geen tijd; of ook vermoedde zij bij mij een overgevoeligheid die beter gedempt dan
aangewakkerd diende te worden. En, daar mijn gouvernante zoo gewetensvol als
verstandig was, weigerde zij in mijn hart een domineerende plaats te veroveren die
rechtmatig aan iemand anders toekwam.
Maar één kus blijft diep in het hoofd gegrift dat hem mocht ontvangen. In den
zomer volgend op vaders overlijden werd ik door roodvonk aangetast. De arts poogde
mij in den waan te brengen dat ik slechts aan een zware angina leed; maar ik werd
streng afgezonderd in een kamer waar zelfs mijn moeder, bevreesd dat ze de
besmetting aan de kinderen van klanten zou overzetten, dagelijks slechts even op
den drempel verwijlde. Doorheen de inspanning van haar glimlach merkte ik het
donkere verdriet van haar bezorgdheid. En ik wist ook dat reeds twee scholieren aan
de booze kwaal met den gedrochtelijken naam ‘scarlatina’ gestorven waren.
Het was een schitterende zomer. In de schaduwige kamer hoorde ik de geruchten
van het zomergeluk der gezonde menschen. Op onze koer stoeiden de negen knapen
en meisjes der Lainendeckers uit Trier om dan met rammelende spaden en emmertjes
en onder het zingen van den ‘Fröhlichen Landmann’ in groep naar het strand op te
trekken.
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Om het half uur toette in de verte het kusttrammetje en 's avonds knalde en knetterde
het vuurwerk. 's Nachts was ik de prooi van de ijlkoorts: Tot gemartelden Sint
Sebastiaan kozen vuurpijlen mijn naakt lichaam uit als doel en de Lainendeckers
bedolven mij zieltogend in een zandkuil. Ik gilde!... Juliette kwam toegesneld uit de
naburige kamer. Ik kreunde: ‘Ik weet dat ik van nacht zal sterven. Het is géén angina,
maar wél scarlatina!...’
‘Het is géén scarlatina!’ herhaalde ze telkens en toen, subliem listig, verzon ze
een middel om mij de gemoedsrust en een heilzamen slaap te bezorgen.
‘Als ik, wat ge zoo vaak van mij verlangt, je op het voorhoofd zoen, zult ge dan
gelooven dat ge aan die leelijke betrappelijke ziekte niet lijdt?..’
Ik blikte verrast op en keek diep in haar oogen... Ze vroeg mij nogmaals ‘Zult ge
mij dan gelooven?...’
Ik look de oogen, knikte en met in mij een gemengd gevoel van gelukzaligheid
en wroeging, voelde ik de frissche lippen op mijn klam voorhoofd.
Zij bleef aan het ziekbed tot ik ingesluimerd was en mijn ademhaling bedaarde...
Dan (naar zij mij later vertelde) haastte ze zich naar haar kamer en gorgelde in een
gedempt gemurmel, dat haar list niet zou verraden...
Den eersten Carnavaldag nà het einde van den rouwtijd zat ik met Juliette in het
donker wintersalon. Aan den overkant van de straat lichtten de ramen van de groote
balzaal in tante Adolfine's hotel. Op de dampige spiegelruiten schaduwden de
dansende paren, die onder de kroonluchters voorbijwentelden. Muziek walmde door
de openslaande hoteldeur telkens nieuwe gasten binnengingen. De straatkeien glansden
geolied door het schijnsel; in de goot dreef confetti als kroos op een grachtje. Brallend
trokken groepen gemaskerden voorbij. Soms, als ze onze bespieding merkten, bleven
ze even staan op het trottoir, trommelden met hun mirlitons op de ruit, deden dwaze
gebaren, schreeuwden onfatsoenlijkheden en trokken dan verder op... Toen drentelde
een eenzame Harlekijn voorbij en posteerde zich op
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zijn beurt voor ons raam. Zijn nauwsluitend pak was van lichtblauwe, lichtrose en
lichtgele ruitjes samengelapt. Een guitaar, waaraan ook lichtblauwe, lichtrose en
lichtgele satijnen linten fladderden, hing over zijn schouder. De Harlekijn droeg niet,
zooals de anderen, een kartonnen mombakkes met een verstarde typische grijns van
dreigement, verdwazing, uitgelatenheid of melancholie, maar een volledig masker
uit lichtrose was, een zuiver ovaal van klassieke proporties, maar onexpressief van
welk gevoel ook, als ware het niet een persoonlijk aangezicht maar HET abstracte
Gelaat...
Na een poos van roerloos aanschouwen legde hij bruusk met een gesakkadeerd
gebaar de hand op het hart, knielde, reikte offerende armen ten hemel, het hoofd
achteruitzwenkend als een vertwijfelde smeeking, zoodat de kin van het mom loskwam
uit de kanten kraag en den Adamsappel der keel ontblootte. Dan veerde hij weer
recht, salueerde rap als een tooneelspeler die voor applaus bedankt en trok de balzaal
binnen.
Wat later kwam mijn zuster, achttiende-eeuwsch herderinnetje, het hotel uitgewipt.
Zij tintelde rozig van geamuseerde opwinding en noodigde ons in naam van tante
Adolfine uit op het feest. Ik stribbelde eerst tegen: ik hield niet van de onnoozele
drukte der danspartijen, bruiloften en andere familiefeesten, maar, daar mijn
weigerachtigheid merkbare teleurstelling op Juliette's gelaat afspiegelde, stemde ik
er in toe het blauwe kieltje van Strijder van 't jaar dertig waarmede ik in de Cavalcade
had gedefileerd, weer aan te trekken. Voor de gouvernante haalde mijn zuster uit de
kleerkast een Spaansch kostuum: keurs van zwart fluweel en roodsatijnen rok. Juliette
schuilde kuisch de naakte armen onder den sluier der mantille en, om het décolleté
te neutraliseeren leende mijn zuster haar een halssnoer met gouden kruis. Ze klapte
van bewondering in de handen en neuriede:
De l'Aragon, de la Castille
Toi qui seras la plus gentille...

Toen wij de balzaal binnentraden heerschte daar een moment stilte: een gemaskeerde
zangeres had het podium betreden, een marketentster, het tonneken op de heup die
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fraai welfde onder den engaansluitenden blauwen dolman, den tricorne parmantig
scheef op de gepoederde pruik. Zij zong uit ‘Le Petit Duc’: ‘La Guerre c'est donc ça
la Guerre?’
Ah que c'est gentil de se battre,
Que c'est amusant le danger!...

Wij herkenden de stem. ‘Ze is magnifiek, uw moeder’, loofde Juliette. Ik bewonderde
eveneens haar melodisch en dramatisch talent, dat niet moest onderdoen voor dit van
de beste operettevedettes. Maar tevens verdriette mij het besef van wat ik meende
een soort dubbelzinnigheid in het wezen van mijn moeder te zijn. Thuis, triestige
Cassandra, voorspelde zij financieele rampen, slechte seizoenen, fatale ziekten - en
vaders vroegtijdig afsterven had haar op dit laatste punt maar al te zeer in het gelijk
gesteld. Thuis legde zij ons een ingetogen, haast calvinistisch strengen godsdienstigen
levenswandel op. Maar op de familiefeesten ontpopte zij zich steeds als de joligste
van het gezelschap, de ziel van de leute en het is als een soort ‘animatrice’ dat zij in
de herinnering der verwanten voortleeft en niet als de ‘Frau Sorge’ van ons dagelijksch
bestaan. Slechts later heb ik bedacht dat mijn moeder, die gelijktijdig als goede
vriendinnen: zoowel de overste van het Spermalieklooster als de directrice van het
Borgensche zomertheater had, met haar mengsel van nauwgezette godsvrucht en
aardsche uitgelatenheid vrij goed beantwoordt aan het traditioneel beeld der
Vlaamsche psyche: dyptiek van levenslust en mysticisme.
Intusschen was het applaus dat dit intermezzo had begroet uitgestorven. Het strijkje
zette een wals in. En ziedaar!... Van achter een laurierstruik piepte de Harlekijn te
voorschijn en noodigde mijn gouvernante uit ten dans. Zij walsten samen. Juliette
hield haar buste achterover geheld: 't zij dat zij zooveel mogelijk afstand wou nemen
tegenover de opdringerigheid van haar cavalier, 't zij dat zij de soepelheid van haar
leest wenschte te laten uitkomen. Daarna vroeg de Harlekijn haar ook voor de polka,
voor de mazurka, voor de troïka en nog eens voor de wals. Gelukkig was er dan toch
één dans: de quadrille der lansiers waarin hij moest gedogen
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dat Juliette hem losliet om over te gaan eerst naar een Boer uit Transvaal, dan naar
een Sterrenwichelaar en ten slotte naar admiraal Kouropatkine, die haar dan aan hem
weer afstond.
Binst de pauzen bleef de Harlekijn bij ons zitten praten. Hij sprak in schril falset;
maar Juliette antwoordde met haar normale stem: donkerwarm en fluweelig als het
kleine zwarte mom dat dicht op haar wangkonen, neusboog en wenkbrauwen
aangevlijd lag. Toen moest hij plots aan een intonatie ontdekt hebben dat zij beiden
van dezelfde streek waren, want, tot mijn ergernis, begon hij Waalsch te spreken.
De kanten franje die onderaan haar ‘loup’ de lippen besluierde trilde, terwijl Juliette
haar gichelen bedwong. Wat de grappenmaker vertelde moest wel vrijpostig of
ondeugend zijn, want plots klapte zij haar waaier toe en tikte hem kwasi vertoornd
op de kneukels...
Ik haatte den Harlekijn; ik haatte mijn bespottelijk maskeradepakje van strijder
van 't jaar dertig; ik haatte de Belgische Omwenteling, de instelling der
Carnavalfeesten en boven alles Terpsichore's uitvinding; den Dans!...
De triangel rinkelde het middernachtelijke uur. Een kurassier van Canrobert sprong
op het orkestpodium, commandeerde: ‘Maskers af!...’ en gaf het voorbeeld.
De Harlekijn lachtte om onze verrassing: het leek wel of hij had model gestaan
voor zijn masker. Zijn waar gelaat had hetzelfde fraaie, rozig voorkomen als zijn
hulsel: een aangezicht van volmaakte evenwichtige proporties, maar zonder eenig
scherp persoonlijk karakter.
Mijn moeder naderde ons groepje en stelde den onbekende voor als: ‘Monsieur
Dewandre, een verre neef van tante Adolfine en pas afgestudeerde ingenieur’. Ze
wendde zich tot Juliette: ‘Bevalt u het feest?’ - ‘Ik amuseer me opperbest, maar...’
en met haar waaier wees mijn gouvernante naar mijn mistroostigheid. Moeder haalde
wrevelig de schouders op: ‘O die zal wel altijd Driesje de Nieper zijn...’
Ik voelde mij diep gekrenkt door de boutade van mijn moeder die thuis meestal
zelf als Dürers Melancholia keek en het bij den stelregel van ‘in zak en asch’ hield,
maar hier nu dezen ‘zak’ in een frivole uniform van marketent-
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ster van den maréchal de Saxe en de ‘asch’ in geurig poeder had gemetamorfoseerd.
Juliette moet medelijden met mij gehad hebben, want zij stelde voor dadelijk naar
huis te gaan: hetgeen ik gretig aanvaardde. In de gang en op de trap zegde zij mij
echter: ‘Raymond, ge moet leeren uw ongenoegen verbergen als ge in een gezelschap
vertoeft dat u niet aanstaat. Dit is een mondaine verplichting. Hoe zult ge u dan wel
gedragen als ge later in de groote wereld gaat die per definitie nu eenmaal is: “le
Monde où l'on s'ennuie...”?’
‘Dat kan ik niet...’ wedervoer ik barsch. ‘Ik krijg koude rillingen over mijn rug
als ik die onnoozele drukdoenerij en die hansworsterij moet aanzien, als ik moet
luisteren naar die gewilde geestigheden van dien paljas!...’
‘Het was geen “Paljas”, maar een Harlekijn. Il y a une nuance...’, wees ze mij
terecht.
‘Tot morgen dan...’, besloot ik.
‘Ge vergat mij het goen nacht te wenschen’, stelde ze vast...
Drie weken later was Juliette Leverrier verloofd; drie maand later: Mevrouw
Dewandre.
Het speet mijn moeder werkelijk dat mijn gouvernante ons gezin verliet. Maar zij
troostte zich: daar wij voortaan, behalve in het zomerseizoen, bij de hoofdstad zouden
wonen, zou ik in den omgang met Waalsche schoolkameraden wel van zelf mijn
flandricismen kwijtraken. Mijn zuster kon nu ook met de boekhouding en het verhuren
der kamers belast worden en voor het verstellen van het linnen had moeder een
doofstom vrouwtje ontdekt dat blijkbaar in haar looneischen rekening hield met een
depreciatiecoëfficiënt omwille van haar gebrekkigheid.
Bij het afscheid zocht Juliette mij te troosten: ‘Binnen enkele weken komt Augusta
Lainendecker, het mooie meisje uit Trier. En dan bouwt ge forten op het strand met
haar en laat ge draken de lucht ingaan...’ Ze neuriede den Fröhlichen Landmann. ‘Ge
zult mij wel spoedig vergeten hebben...’
Ik antwoordde niet en bedwong met geklemde tanden mijn verdriet.
Haar arm om mijn schouder, vlijde Juliette mij tegen haar aan en, zooals ze
honderden malen 's avonds mijn
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moeder het had zien doen, teekende ze met den duim een kruisje op mijn voorhoofd:
‘God zegene je en God beware je...’ zegde ze in het Vlaamsch.
Op het huwelijk deed zich een dramatisch voorval voor, zooals er, naar men ten
onrechte meent, alleen in het brein der feuilletonisten kunnen geboren worden; want
het gebeurt dat de Natuur, naar het woord van Oscar Wilde, de Kunst nabootst, zelfs
die van een d'Ennery of een Hans...
In de kerk viel een onbekende dame in bezwijming, die, toen ze bijkwam,
verklaarde Juliette's moeder te zijn. En daar de ex-pensionnaire van de rue
Saint-Laurent nu - vingt ans après - de deftige echtgenote van een rijken handelaar
in granen bleek te zijn, was het geluk der jonggehuwden volledig. Echter niet
duurzaam, want het bleek weldra dat de weergevonden moeder voor haar knappen
schoonzoon een genegenheid ging koesteren die gevaarlijk afzwenkte naar een gebied
dat zoowel door menschelijke als door goddelijke wetten verboden wordt. Want het
gebeurt dat de Natuur niet alleen de melodrama's van d'Ennery en Hans, maar ook,
van meer eclectischen smaak getuigend, wel eens Racine's Phèdre nabootst...
Dit conflict verliep echter niet zoo tragisch. Een gelukkige ontknooping werd
mogelijk gemaakt doordat een Belgische metaalfabriek den jongen ingenieur een
betrekking in de Oekraina aanbood.
Mochten wij tante Alida gelooven, dan was Rusland een veelbelovend gewest
voor onze nationale nijverheid: overtuiging die zij, jammer genoeg tot haar schade
en tot die van haar erfgenamen, als leidraad nam toen zij een aanzienlijk gedeelte
van haar vermogen belegde in aandeelen van de ‘Verreries du Donetz’ en de
‘Tramways de Taganrog’.
Ver van haar moeder, die een oogenblik haar echtelijken vrede had bedreigd, kende
Juliette Dewandre thans een volkomen geluk. Met Nieuwjaar schreef ze telkens aan
mijn moeder en ook op mijn verjaardagen zond ze mij brieven of kaarten waarin,
naast moreele aanmoediging of uitingen van vreugde over mijn successen op het
athaeneum, later
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ook de aansporing voorkwam mij in de Russische taal te bekwamen ‘om de
onsterfelijke genieën Tolstoï en Dostojefski in het oorspronkelijk te kunnen genieten.’
Tot tweemaal toe heb ik dit gepoogd: met zeer beperkt resultaat. Echter niet zoo
beperkt of, als slotformule van de brieven die ik haar schreef, prijkte steeds het
Russische ‘Spokoine Notche’ het ‘Goen Nacht’ dat ik haar moedwillig op den
Carnavalavond had onthouden.
Langen tijd heb ik Juliette's brieven bewaard tot ook zij eens ten offer vielen aan
een opruiming der schuifladen. De fraaie Tzaristische postzegels zijn echter in mijn
collectie bewaard gebleven...
In 1920 keerden de Dewandre's naar het vaderland terug. De Bolsjewistische
revolutie had een einde gesteld aan de fraaie toekomstperspectieven voor onze
nationale nijverheid in de Oekraina. Dertien jaren waren voorbijgegaan sinds mijn
gouvernante ons huis had verlaten, maar Mevrouw Dewandre had de jeugdige
schoonheid van Juliette behouden; zij was alleen wat statiger geworden. Ik droeg
den Harlekijn geen kwaad hart meer toe, maar mijn conversatie met den ingenieur
wilde toch niet goed vlotten. In den grond sympathiseerde ik vurig met de Sovjets,
alleen reeds omdat ze revolutionnair-ge-kunt-niet-meer waren. Dit regime dat hem
zijn lucratieve betrekking ontroofd had, noemde Dewandre het meest abominabele
der sociale stelsels. Hij had trouwens ook nog andere redenen om zoo bitter te
oordeelen, want, naar wij naderhand van tante Alida zouden vernemen, aan wie hij
dit delicate geheim toevertrouwde, had zijn echtgenote vanwege roode gardisten ‘les
derniers des outrages’ ondergaan.
Maar ook Juliette had enkele confidences over voor tante Alida. Meneer Dewandre
had zijn Harlekijnstreken niet verleerd. Hij had aan den voet van een terril geknield
voor een Oekrainische steenraapster en ook zijn weg gevonden naar het hart van de
wettelijke wederhelft van een Russischen revisor. Liefdebrieven geschreven met al
de overdrijving van het Slavische temperament geraakten in haar handen en hadden
den vlijmenden nijd gewekt. De om rekenschap gevraagde overspelige was in tranen
losgebroken. Verteedering had haar genoopt vergiffenis te schenken. Hun
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huidige gemeenzame nood zou zeker de vroegere echtelijke eendracht opnieuw
vestigen.
De gemeenzame nood deed den man, die alle aangeboden betrekkingen beneden
zijn waardigheid achtte, aan andere oplossingen denken. Hij herinnerde zich dat zijn
vrouw een diploma van onderwijzeres bezat. Een geluk: de schepen van onderwijs
van een groote stad waar plaatsen te begeven waren, was zijn vriend. De goede vriend
zou het geval met hen eens komen bespreken. Gedurende het onderhoud herinnerde
Dewandre zich plots dat hij, op hetzelfde oogenblik, in de stad een afspraak had met
een Tsjechoslowaakschen fabrikant van stofzuigers die hem de vertegenwoordiging
voor heel België van zijn geperfektionneerd apparaat beloofd had. Hij haastte zich
zoodus weg en liet zijn vrouw ‘en tête-à-tête’ met den gedienstigen schepen. Deze
begon dadelijk met een hofmakerij die de mooie vrouw eerst flatteus, weldra vrijpostig
en - daar de flirter alle genuanceerde overgangen naliet om in overijld tempo het
geluk te verwerven - ploertig vond; zoodanig zelfs dat zij zich genoodzaakt zag met
een oorveeg den vermetele tot de bezinning te brengen dat hij zich vergaloppeerde
met zijn à-la-hussarde aanval.
De trouwe en kuische gade vertelde het incident aan haar man; maar, tot haar
verbazing stelde ze vast dat hij, die het heele Sovjetregime vermaledijdde, omdat de
roode gardisten tegenover haar in eerbied waren te kort geschoten, thans, waar een
vriend zich aan dezelfde onbehoorlijkheid schuldig had gemaakt, veeleer verzachtende
omstandigheden pleitte. Hierbij liet hij zelfs halveling verstaan dat ‘la fin (et la faim)
justifiant les moyens’ hij het niet euvel hadde genomen zoo zij wat toegeeflijkheid
had betoond tegenover iemand die hun de dagelijksche boterham kon verzekeren...
In Juliette rees een kwellend vermoeden, dat gegrond bleek: er bestond geen
stofzuigerindustrie in heel Tsjechoslowakije en de ééne ware afspraak was: een
schandelijk koopje tusschen haar luien en cynischen echtgenoot en een erotomaan,
die misbruik maakte van zijn machtspositie om zijn caprices te bevredigen.
Juliette achtte zich thans voldoende gerechtvaardigd om haar verder levenslot te
scheiden van iemand die, nadat hij herhaalde malen vergiffenis voor zijn
overspeligheid had
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afgesmeekt, nu het overspel van zijn eigen vrouw als de gemakkelijkste oplossing
voor zijn sociale nooden betrachtte. Tante Alida, op de hoogte gebracht, keurde haar
besluit goed en raadde haar aan zich te wenden tot meester Séverin. Deze trok zich
het geval zeer ter harte en slaagde er in door zijn talent de procedure snel te laten
verloopen. Nadat het wettelijk voorgeschreven termijn nà de echtschefding verstreken
was, huwde deze advokaat de klant die een toonbeeld van deugdzaamheid was
geweest en daarenboven milde gaven van hart en geest liet blijken. De physische
bekoorlijkheid der rijpe vrouw moet hem ook niet ontgaan zijn, alhoewel, naar Juliette
aan tante Alida toevertrouwde, ‘maître Séverin couchait surtout avec dame
Jurisprudence’. Zelfs in de echtelijke sponde verdiepte hij zich nog in de lektuur van
vakboeken en brochures.
Met de jaren werd de ijverige dan ook stafhouder der Balie en Mevrouw Séverin
de meest geëerbiedigde dame der hoofdplaats van een onzer provinciën.
Op den dag dat ik deze regelen schrijf is het één jaar geleden dat ik mijn vroegere
gouvernante voor de laatste maal heb ontmoet: op tante Alida's begrafenis.
Terugkeerend van het woudkerkhofje wandelden wij traag in een zandige laan.
Door de kruinen der cypressen ruischte de wind als een zachte zeebranding. Juliette's
haren waren haast volledig grijs geworden. Zij bezat echter nog dit ‘port de reine’
waarmee zij eens, als Maria Stuart, het Lot had getrotseerd. Zij wist dat ik ‘aan
literatuur had gedaan’, maar betreurde mijn werken niet te kunnen lezen. ‘Ik heb
maar vijf woorden Vlaamsch onthouden: God zegene je en God beware je...’
‘En het is niet eens in den geest van deze benedictie dat ik die boeken geschreven
heb,’ stelde ik vast.
‘Gij hebt u toch niet aan een “Grand Ecart” schuldig gemaakt?’
‘Neen, alleen maar aan enkele van klein formaat...’
‘Ik hoef toch niet over mijn pupil te blozen?’
‘Ik heb getracht uw lessen niet onwaardig te zijn. Gij hebt
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mij geleerd oprecht te zijn en ik was het zoodanig dat een vriendin mij eens het
verwijt toestuurde: “Vous êtes cruellement sincère...” Gij hebt mij geleerd niemands
blik te ontwijken en ik heb zoo vrank voor mij uitgekeken, dat de mannen mij voor
brutaal en de vrouwen mij voor vrijpostig gingen houden...’
‘Ge groet toch meneer Squélard?’
‘Meneer Squélard dwaalt in het Rijk der Schimmen’.
‘En meneer Devos, ofte Capulet?’
‘Ook bij de Schimmen. Maar ik groette zijn dochter en deze Capulet die geen
‘Juliette' heet - er is maar één Juliette in mijn leven geweest en dat waart gij - terwijl
achtereenvolgende vriendinnen soms denzelfden voornaam droegen, zoodat om haar
te onderscheiden ik ze moest met een nummer begiftigen: zooals de dynastieën van
Koningen of Pausen. Ik groette dus Devos' dochter en stond op het punt haar een
liefde te verklaren die misschien zou aanvaard geweest zijn, ware de Wapenstilstand
van 1918 niet losgebroken en een vliegenier, als deus ex machina, zijn oudere rechten
komen opeischen...
Gij hebt hem toch niet ten vijande gemaakt?’
‘Zeker niet. Noch hij, noch iemand anders meen ik, op het private plan, ooit als
vijand gekend te hebben. Op het collectieve plan heb ik, uw raad indachtig, de
volkenverzoening geproneerd. Ik heb zelfs een tooneelstuk geschreven om de
betrekkelijkheid en de onbestendigheid der hartstochten, zoowel van de liefde als
van den haat te belichten. Het mot de la fin luidde: “Er zijn geen vijanden meer!...”
De Natuur die volgaarne de werken van d'Ennery, Hans en Racine nabootst, toonde
minder respect voor mijn bellettristische filosofie en diende mij een zoo klinkende
als ironische logenstraffing toe. Terwijl ik, brave bloed, Hobbes' zesde natuurwet:
de vergevensgezindheid aan het prediken was, had het volk dat, naar gij meent de
“Schadenfreude” in pacht heeft, een zevende ontdekt. Op het vuurtje van zijn wrok
zat het een spijze gaar te koken, dat ons het zweet uit alle poriën en de tranen uit
beide oogen zou persen...’
Juliette hoorde glimlachend mijn tirade toe en antwoordde:
‘Heb maar geen spijt over uw goede bedoeling en spiegel
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u aan tante Alida's houding. Ik zal u een authentiek voorval vertellen. In 1943 woonde
zij, zooals ge weet, een tijdlang te Neufvilles op ons kasteel, alwaar ook enkele
maquisards geherbergd waren. Van het Oostfront komt een deerlijk gehavende
Duitsche divisie om uit te rusten. In onze peiselijke landouwen zouden deze adelaars
weer bek, pluimen en klauwen laten aangroeien. De Stab wordt op het kasteel
ingekwartierd waar alleen tante Alida de officieren in hun taal te woord kan staan.
Zij deed het in alle opzichten zoo correct, dat de generaal haar vraagt waar de oude
dame die perfekte kennis heeft opgedaan. ‘Te Bonn, in de jaren tachtig. Ik heb er
zelfs geconverseerd met den vader van keizer Wilhelm II.’ En terwijl zij met die
‘sehr interessante’ praatjes de aandacht geboeid houdt, liggen op zolder de maquisards
te ritselen in het stroo. Ten slotte trekt de divisie op naar het Italiaansche front en
zijn commandeur Freiherr von Hohenstein zu Wintershausen bedankt de ‘gnädige
alte Dame’, die de eer heeft gehad zich te onderhouden met een Hohenzollern, dien
de commandeur, in den grond van zijn Junkershart wellicht meer vereering toedraagt
dan zijn Führer. De officieren staan op een rijtje, klappen met de hakken, salueeren
en van op het bordes antwoordt tante Alida vriendelijk en waardig: ‘Mijne heeren,
er blijft mij alleen nog over den wensch uit te drukken dat gij zoo spoedig mogelijk
naar uw Heimat zult kunnen terugkeeren. Ihre Verwandten werden sich freuen und
wir werden uns auch freuen...’
‘Zoo was tante Alida, inderdaad,’ zegde ik, ‘de Rechtschapenheid, de Correctheid
en de Moed; de Volmaakte Goedheid, en het is maar jammer dat in de taal, op het
laïeke plan niet een woord bestaat als aequivalent van de “Heiligheid” op het
christelijke plan...’
Maar terwijl ik dit soort rouwhulde uitsprak voor deze afgestorvene, die ons beiden
zoo duurbaar was geweest, dacht ik inwendig:
‘En zoo zijt gij ook, Juliette, lieve incarnatie der Deugdzaamheid en derhalve, naar
André Gide's zoo verfoeilijke opvatting: “C'est avec les bons sentiments qu'on fait
les mauvais romans”, weinig geschikt om als personage van een verhaal op te treden...’
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Maar, al heb ik, zooals de lezer verwittigd werd, mij het recht voorbehouden met de
werkelijke psychologie van mijn helden, zoowel als met de authenticiteit der verhaalde
gebeurtenissen, mij veel vrijheid te veroorloven, nooit zou ik het over mijn hart
gekregen hebben aan Juliette Leverrier enkele ongunstige karaktertrekken of
minderwaardige daden toe te dichten, om haar, naar het Gideaansch recept
‘interessant’ te maken.
RAYMOND BRULEZ.

Eindnoten:
(1) Zie N.V.T. nr 2, 1946 en nr 8.
(2) Dit vermoeden was gegrond: op de prijsuitdeeling, die volgde op mijn vaders overlijden, werd
ik als “tweede” gerangschikt. (Nota v.d. schrijver R.B.)
(3) Sit venia gallico verbo!... Het zal mijn vriend Max Lamberty, die in onderhavig tijdschrift
onlangs nog de thesis verdedigde dat wij onverwijld de sporen dienen te volgen van Vader
Willems en een fleurigen romantischen Taelstrijd weer in te zetten, vermoedelijk spijten dat ik
in dit verhaal vaak Fransche woorden en volzinnen gebruik. Al zijn ze nog niet zoo talrijk als
degene die in Sarah Burgerhart voorkomen. Ik kon mij echter niet aan het gevoel onttrekken
dat het paste, op zekere pathetische oogenblikken, de uitlatingen der personages weer te geven
in de oorspronkelijk taal waarin zij werden uitgesproken. (Nota van den schrijver R.B.)
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Nagelaten verzen
I
Ons kan het eeuwig leven niet bekoren,
Wij vragen angstig niet naar ijdlen schijn,
Maar weten dat, uit eeuwig vuur geboren,
Wij toch slechts ijle schittervonken zijn.
Soms klinkt de doodsvrees scherp nog in onz' ooren,
Soms krimpt ons stervensbange hart van pijn,
Dat eenmaal nog verstoven en verloren
Het stuwend bloed, de geest, der leden lijn.
Maar zalig weten wij, dat, als wij sterven,
Vervlogen is dat al, verloren niet,
Dat elk atoom nieuw leven zal verwerven
En ook de geest in nieuwen vorm zich giet.
Al moesten wij het eeuwig leven derven,
Onsterflijk zingt de aard haar scheppingslied!
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II
De hemel leek een glazen kom
Daar tikte een vinger tegen,
En 't was of overal om en op
Verdwaasde klanken stegen.
In 't Westen hing een wolkendom,
Dien zag men niet bewegen,
Maar plotsling scheurde een barst rondom,
Daardor vloot bloedge regen.
Mij docht dat uit het blauw heelal
Dat bloeden kwam gevloten:
Ik wist niet dat de sterrenhal
Zoo'n weedom hield besloten!
Toen zag ik dat in avondgloed
De zonne ging verdwijnen,
Om na den nacht van pijn en bloed
Weer stralend te verschijnen.
En voort ging ik met lichten voet,
Langs roode wolkenlijnen,
Mijn hart was vol van sterken moed,
Al zag ik 't licht verdwijnen.
Ik wist toch dat na nacht van vuur
Een zonne ons zou bevrijden
En helderder van uur tot uur
Haar zaalgen schijn verbreiden.
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III
Hij is gekomen,
Ik zag hem gaan,
Hij keek de boomen
De wolken aan.
Hij is mijn meester,
Mijn nieuwe god,
Als bloemenheester,
Als rozenbot.
Hij is gekomen,
Die 't Al beveelt;
In wilde droomen
Zag ik zijn beeld.
Hém wil ik zingen,
Voor hem mijn lied,
Dat gouden dingen
In klanken giet.
Mijn handen beven,
Mijn polsen slaan;
Voor hem slechts leven!
Voor hem vergaan!
Hij is gekomen,
Vreugd zonder grens:
Ik zag in droomen
Den nieuwen Mensch!

FRANK CRAEYBECKX.
geb. 6-2-'24, † 26-2-'43,
concentratiekamp Mauthausen
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Het gedicht
Wie roept mij op uit 's duisternis verholen
peillooze diepte zonder vorm of naam?
Geen uwer heeft mij tot nu toe bevolen:
Ik was het lied, ik was de wind aan 't raam,
uw weemoed was ik en uw eenzaam dolen.
Wat blijft mij over nu gij mij onttrekt
aan alles wat mij doel en zin kon geven?
Heb ik U niet uit uwen slaap gewekt
en ingeleid in een verborgen leven,
nimmer doorgrond, eindeloos on-ontdekt?
Ik was de waan waaraan gij u kon laven;
ik was de bron die rusteloos ontsprong,
de goed vertrouwde, zorgenvrije haven;
ik was de tederheid waar gij van zongt,
uw ruischende geluk, uw liefste gave.
- Zoo klonk de stem, fluisterendé en zacht
die beelden opriep uit een ver verleden.
Ik aarzelde, glimlachte en de macht
over de woorden is mij traag ontgleden:
stoorloos herneemt 't gedicht de eigen kracht.
FRANS BUYLE.
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Testament
Geliefde, als ik ben gestorven,
begraven, en geheel vergaan,
hoef je mijn nagedachtenis te laven
noch te verzorgen met een traan.
Leg ook geen bloemen te verdorren
op een onbehouwen steen.
Tracht te aanvaarden zonder morren,
dat ik ben wijlen, en verdween.
En leg in godsnaam mijn gebeente,
uit piëteit of anderszins
niet onder goudbespreukt gesteente,
nazaten dwingend tot een kinds
daas liptrillen van ontroering,
of eerbied, - of welk ander kuis gevoel
zij kunnen trekken op hun smoel:
je weet, hoe mij dat soort vervoering
gewoonlijk aandeed als odeur,
ter verdrijving van een luchtje;
spaar mij geliefde, deze geur
in mijn toch al bedompt gehuchtje.
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Herinner jij je nog: de vele keren,
dat je mij vond, luisterend naar een boom?
- dat stille ruisen maakte mij bijna vroom Ik zou zo graag als boom reïncarneren.
Plant, lief op mijn graf een oleander,
waarin ik weer als sap opstijgen kan.
En ga dan sokken stoppen voor een ander,
want jij kan toch niet zonder man.
PIET HEUS.
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De Tanabata legende
Ter inleiding.
De ‘Manyoshi’ is de oudste verzameling van Japansche poëzie; ze dagteekent van
het jaar 760 O.T. Daarin wordt de mannelijke godheid gewoonlijk Hikoboshi en de
vrouwelijke Tanabata-tsumé genaamd. Deze reusachtige verzameling verzen, die
meer dan vier duizend gedichten bevat, werd samengesteld op keizerlijk bevel;
sommige daarvan zijn lange gedichten (nagauta), maar de groote meerderheid zijn
tanka's (stanzas), beperkt tot een en dertig lettergrepen; de auteurs waren hovelingen
en hooge beambten.
Volgende bewerkingen hebben betrekking op de in Japan zeer verspreide
bekoorlijke legende van den Melkweg: de Tanabata-legende.
Op den eenen oever van den Zilveren Hemelstroom wacht de jonge, liefelijke
Tanabata tot haar heer en gemaal, de veehoeder Hikoboshi op den anderen oever
verschijnt en ze zullen kunnen samenzijn. Dit kan maar éénmaal per jaar gebeuren,
en wel op den zevenden nacht van de zevende maand, en dan nog maar als de
weersomstandigheden gunstig zijn.
Hier volgt één van het veertigtal tanka's, die deze legende behandelen, in het
oorspronkelijke:
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Amanogawa
Ai muki tachitè,
Waga koishi
Kimi kimasu nari
Himo-toki makéna!

De Nederlandsche tekst werd opgesteld naar de zeer betrouwbare prozabewerking
van Lafcadio Hearn, die de gedichten rechtstreeks uit het Japansch in het Engelsch
overbracht.

1.
Hij komt, mijn lang-verbeide Heer, op wien ik wacht hier, op de oevers van de
Hemelrivier. Het oogenblik om mijn gordel los te maken is nabij.

2.
Over de stroomversnellingen van den Eeuwigdurenden Hemel, drijvend in zijn boot,
zal mijn heer zich ongetwijfeld verwaardigen dezen nacht zelf, tot mij te komen.

3.
Alhoewel winden en wolken naar den een zoowel als naar den anderen oever vrij
mogen komen en gaan, mag er tusschen mezelf en mijn verren echtgenoot niet het
minste bericht gewisseld worden.

4.
Men zou gemakkelijk een keisteentje kunnen werpen naar den tegenoverliggenden
oever, en nochtans, van hem gescheiden door den Hemelstroom, is het helaas volstrekt
nutteloos op een samenkomst te hopen (behalve in den herfst).

5.
Van den dag af dat de herfstwind opstak zegde ik voortdurend tot mezelf: ‘Ah!
Wanneer zullen wij elkaar ontmoeten?’, maar nu is mijn geliefde, op wien ik gewacht
en naar wien ik verlangd heb, werkelijk gekomen.
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6.
Alhoewel de wateren van den Hemelstroom niet erg gestegen zijn, toch blijft het
onmogelijk dezen dichtbij-liggenden stroom over te steken en mijn heer en geliefde
te dienen.

7.
Alhoewel zij zoo nabij is, dat men duidelijk het wuiven harer lange mouwen zien
kan, toch is er geen middel den stroom over te steken vóór het herfsttij.

8.
Toen wij gescheiden werden, had ik haar slechts een oogenblik gezien, - en dat nog
vaag, zooals men een vliegende mug ziet, - nu moet ik vruchteloos naar haar verlangen
als vroeger, tot op het oogenblik van onze volgende samenkomst.

9.
Mij dunkt dat Hikoboshi zijn boot moet aan 't roeien zijn om zijn vrouw te ontmoeten,
- want een mist, als van riemschuim, verheft zich boven den loop van den
Hemelstroom.

10.
Al wachtend op mijn Heer, op het mistige strand van de Hemelrivier, zijn de zoomen
van mijn kleed, hoe weet ik niet, vochtig geworden.

11.
Aan den Hemelstroom, ter plaatse van het eerbiedwaardig veer, is het bruisen van
het water luid geworden; misschien zal mijn lang verwachte Heer spoedig komen in
zijn boot.

12.
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Nu Tanabata, haar lange mouwen opgerold, sluimert tot het krieken van den dageraad,
wekt haar niet, o ooievaars van de rivier-ondiepten, door uw kreten.

13.
Zij ziet dat een mist zich uitspreidt over de Hemelrivier. ‘Vandaag, vandaag’, denkt
zij, zal mijn lang-verwachte Heer waarschijnlijk overkomen in zijn boot.
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14.
Bij het Yasu-veer, op de Hemelrivier drijft de boot. Ik bid u, zeg aan mijne jonge
vrouw, dat ik hier sta en wacht.

15.
Alhoewel ik (daar ik een Ster-god ben), vrij over en weer gaan kan door de groote
hemelruimte, toch was het oversteken der Hemelrivier, om uwentwil, waarlijk
moeizaam werk.

16.
Van de eerbiedwaardige Eeuw van den God der Acht duizend Speren af, was zij, in
het geheim slechts, mijn echtgenoote, maar nu, door mijn voortdurend verlangen
naar haar, zijn de menschen onze betrekkingen te weten gekomen.

17.
Van den tijd af dat hemel en aarde gescheiden werden, is ze mijn eigen vrouw; en
toch, om bij haar te zijn, moet ik altijd wachten tot den herfst.

18.
Met mijn liefste, met haar rood-geverfde wangen, zal ik dezen nacht werkelijk afdalen
in de bedding der Hemelrivier, om er te slapen op een peluw van steen.

19.
Wanneer ik de waterplanten van de Hemelrivier buigen zie in den herfstwind, denk
ik bij mezelf: ‘De tijd onzer samenkomst schijnt aangebroken te zijn’.

20.
Wanneer ik in mijn hart een plots verlangen naar mijn echtgenoot voel, dan hoor ik
op de Hemelrivier het geluid van de nacht-boot, en het plassen van den riem
weerklinkt.
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21.
In den nacht als ik rust bij mijn gemaal, die nu zoo ver weg is, en wij elkaars armen
voor peluw namen, laat de haan dan niet kraaien, al brak de dag ook aan.
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22.
Alhoewel wij millioenen eeuwen lang, hand in hand en van aangezicht tot aangezicht
mochten blijven, zou onze overweldigende liefde nooit ten onder gaan. (Waarom
zou dan de Hemel het noodig achten ons te scheiden?)

23.
Het witte doek dat Tanabata om mijnentwil, in die woning van haar, geweven heeft,
wordt nu, geloof ik, tot een mantel gemaakt voor mij.

24.
Alhoewel zij ver weg is, en voor mij verborgen door vijfhonderd lagen van witte
wolken, toch zal ik iederen nacht mijn blik wenden naar de woonplaats mijner jonge
vrouw.

25.
Wanneer de herfst komt, en de riviermisten zich uitspreiden over den Hemelstroom,
richt ik mij naar de rivier en smacht; en vele zijn de nachten van mijn verlangen.

26.
Maar éénmaal in het gansche jaar, en slechts op den zevenden nacht (van de zevende
maand), het geliefde wezen ontmoeten en ach! de dag is aangebroken vooraleer onze
wederzijdsche liefde zich heeft kunnen uiten.

27.
Daar het liefdesverlangen van een heel jaar vannacht een einde neemt, moet ik van
morgen af, iederen dag weer smachten naar hem als voorheen.

28.
Hikoboshi en Tanabata-tsumé moeten elkaar vannacht ontmoeten; draagt zorg, gij
wateren der Hemelrivier, dat gij niet stijgt!
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29.
O, die witte wolk voortgedreven door den herfstwind - kan het de hemelsche halsdoek
van Tanabata-tsumé zijn?
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30.
Omdat hij mijn-niet-dikwijls-te-ontmoeten geliefde is, haast u de boot over de
hemelrivier te roeien eer de nacht gevorderd is.

31.
Laat in den nacht spreidt zich een mist uit over de Rivier des Hemels; en men hoort
het geluid van Hikoboshi's riem.

32.
Op de Hemelrivier kan men duidelijk een plassend geluid hooren: is het het geluid
van het gerimpel veroorzaakt door Hikoboshi, snel zijn boot roeiend?

33.
Misschien is deze avondbui maar het schuim van den riem van HIKOBOSHI, die
haastig zijn boot roeit.

34.
Van morgen af helaas, na mijn juweelen-bed in orde te hebben gebracht, moet ik,
niet langer rustend bij mijn Heer, alleen slapen!

35.
Daar de wind is opgestoken, zijn de golven der rivier gezwollen; - steek vannacht
over in een boot, ik bid u, vooraleer het laat wordt.

36.
Alhoewel de golven der Hemelrivier gezwollen zijn, moet ik snel naar de overzijde
roeien vooraleer de nacht te ver gevorderd is.
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37.
Lang geleden heb ik het weven van de stof beëindigd; en waarom moet ik vanavond,
nu het naaien van zijn kleed gedaan is, nog immer wachten op mijn Heer?

38.
Is het omdat de strooming in de Hemelrivier te snel geworden is? De pikdonkere
nacht spoedt voort - en Hikoboshi is niet gekomen!

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

387

39.
O, veerman, spoed u over den stroom! Mijn Heer is niet iemand die komen en gaan
kan tweemaal 's jaars!

40.
Op den dag zelf dat de herfstwind begon te waaien, begaf ik mij op weg naar de
ondiepten der Hemelrivier; - ik bid u, zeg aan mijn Heer dat ik nog immer hier wacht!

41.
Mij dunkt dat Tanabata moet op komst zijn in hare boot, want juist op het oogenblik
glijdt er een wolk vóór het helder gelaat der maan.
Vertaling: FRANS DE WILDE.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

388

Kronieken
Mauchrestien
alias Antoine de Montchrestien de Vatteville
of
Het bewogen leven van den man die de staathuishoudkunde haar naam
schonk
Hij was het die, voor het eerst, van ‘économie politique’ sprak. Een prestatie die de
nagedachtenis van Mauchrestien, in de geschiedenis dezer wetenschap, roem, eer en
onsterfelijkheid gelden zou. In de geschiedenis, althans, zooals men ze lang na zijn
dood begon te schrijven. Tijdgenooten, integendeel, drukken zich alles behalve
vleiend over den man uit. ‘Une canaille’, zei brutaalweg van hem Malingre, in zijn
Histoires tragiques de nostre temps. Een pervers personage dat voor niets te staan
was, beweerden anderen. Een soort Cyrano ‘avant la lettre’, doch in pejoratieven zin
(de echte de Bergerac werd twee jaar vóór Mauchrestien's overlijden geboren). Een
gewetenlooze schurk, die voor niets terugdeinsde, zelfs niet voor muntvervalsching.
Een zedeloos boemelaar zonder God noch gebod, ‘qui fait le noble, le vaillant, le
hardy et l'homme de querelle pour se porter sur le pré’ (Mercure François, jaargang
1621).
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‘Jalousie de métier’? Misschien wel. Zijn gecompromitteerde reputatie werd alleszins
bij voorkeur door dichters en tooneelschrijvers onderlijnd. En Mauchrestien, die later
een der hoofdfiguren uit het centraliseerend-nationalistisch Mercantilisme worden
zou, ving nu precies zijn carrière aan als poëet en dramaturg. Meer dan twee eeuwen
moesten verloopen vooraleer economisten hem aan de vergetelheid ontrukten. Maar
dan vervielen de rehabiliteurs in een even onstuimig extremisme als datgene waarvan
de litteraire belagers blijk hadden gegeven. Plotseling werd de auteur van den eersten
Traicté de l'oeconomie politique een toonbeeld van ridderlijkheid en burgerdeugd,
een voorbeeld van plichtsbetrachting en eerlijkheid, een niet volprezen model van
ascetisme en zelfrespect. In de 19e eeuw verwierf de ‘canaille’ van weleer den rang
van glorie van Frankrijk.
Overdreven nationalistische vereering? Het heeft er in ieder geval den schijn van.
Het waren Fransche professoren die Mauchrestien's nagedachtenis opdolven, ze op
een troon plaatsten, den man voorstellend als het ongelukkig slachtoffer van haat en
nijd, van afgunst en laster. ‘Vaincu et immolé, il eut le malheur, commun aux vaincus,
que son histoire fut écrite par la vainqueur seul’, verkondigde Jules Duval in 1869
(Mémoire sur Antoine de Montchrestien). Twintig jaar later sloeg Funck-Brentano,
bij het uitgeven van een herdruk van den Traicté, denzelfden toon aan: ‘Parmi les
victimes de nos luttes intestines, il n'en est aucune qui ait trouvé dans les
contemporains et dans la postérité autant d'injustice et d'ingratitude que
Montchrestien’.
Waar ligt de waarheid? Bij de tijdgenooten of bij de biographen a posteriori? Uit
de eigen teksten van Mauchrestien kan kwalijk iets afgeleid worden dat op deze
vraag een afdoend antwoord verstrekken zou. Zijn eerste pennevruchten zijn van
letterkundigen aard. Zij worden doorgaans door de critiek van den tijd goed onthaald.
Geen ervan verraadt het intiem leven van den auteur noch de losbandigheid die men
hem toeschrijft. Het is eerst later, wanneer hij rijk geworden is, aan het hoofd van
verschillende ondernemingen staat en over economische vraagstukken begint te
redeneeren, dat Mauchrestien af en toe als zedenprediker optreedt. Doch dan doet
hij het ten volle, zoowel ter wille van nationalis-
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tische beschouwingen als uit moreele beweegredenen. Weeldeverbruik is in zijn
oogen een misdrijf geworden. Hij, dien men zoo dikwijls beschreven heeft als verzot
op schitterende kostumes, brandmerkt de luxeconsumptie als pure verspilling: ‘des
superfluitez inutiles et de vaine pompe, qui coustent beaucoup d'argent à la France.’(*)
Geen genade voor de vrouwen, die kostbare sieraden ten toon spreiden, weelderig
leven, hun tijd doorbrengen met zich op de mode blind te staren. Daarover oreert en
peroreert hij eindeloos. Deze dames helpen Frankrijk den dieperik in, want zij
verkwisten rijkdommen in plaats van er tot stand te brengen. Meteen loopen zij
gevaar, in de immoraliteit te verzeilen. Mauchrestien, die een deel van zijn jeugd in
de taveernen en kroegen heeft doorgebracht, tuk op deernen en lichtekooien, schrijft
later, zonder blozen: ‘Les femmes, par le soin de s'attiffer, perderont avec la chasteté
le soucy de leur mesnage.’ De duivel is eremijt geworden.
Zijn eigenlijke familienaam was Mauchrestien; zijn afkomst had niets gemeen
met adeldom. Hij is de zoon, geboren omstreeks 1575-1576, van een te Falaise, in
Normandië, gevestigd apotheker. Zeer vroeg wees van vader en moeder, valt hij ten
laste van geburen, waarvan er één - Sainct André Barbier - door den procureur des
konings tot voogd aangesteld wordt. Maar de voogd bekommert zich veeleer weinig
om het lot van zijn pupil. Hij maakt niet eens den inventaris van de bescheiden erfenis
op. Dit is een verzuim dat hem later duur te staan komt. Desniettemin groeit Antoine
Mauchrestien tot een flinken knaap op, begiftigd met een levendigen geest. Vroeg
treedt hij in dienst bij een edelman, waar hij op één kans in de duizend stuit. In plaats
van, van meet af aan, als kleine knecht behandeld te worden, is hij weldra de
speelgenoot van twee bengels van zijn ouderdom, de ‘heeren’ de Tournebu en des
Essars. Gedrieën leeren zij schermen en paardrijden; gedrieën gaan zij naar school
te Caen. Het is Antoine Mauchrestien die uitblinkt, zoodat hij zelfs repetitor van zijn
makkers wordt, 's Avonds zondert hij zich in zijn kamer af, om verzen te schrijven.
Voor het gemeene volk hebben de twee ‘heeren’ niets anders dan minachting over.
Treft deze mentaliteit den jon-

(*) Alle hier aangehaalde citaten stammen uit den Traicté.
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gen Mauchrestien, en zoekt hij naar een middel om zich tot huns gelijken op te
werken? Is hij jaloersch? Of meent hij dat een nieuwbakken auteur er baat bij heeft,
een ronkend pseudoniem te gebruiken? Wat er ook van zij, weldra komt de dag dat
hij zijn oorspronkelijken familienaam beu is. Van dan af is hij Antoine de
Montchrestien. Later, nadat hij een gegoede weduwe zal gehuwd hebben, die o.m.
in haar bruidschat een landgoed meebrengt, legt hij ook op den naam daarvan beslag,
en wordt hij Antoine de Montchrestien, sieur de Vatteville. Daarmede is nochtans
zijn ambitie nog niet verzadigd. Uit het archief te Rouen blijkt, dat de te Falaise
geboren apothekerszoon naderhand den titel van ‘ecuyer’ voert, om zich ten
langelaatste als ‘baron’ voor te stellen.
Op twintigjarigen ouderdom is Mauchrestien voorzeker geen kat die zonder
handschoenen mag aangepakt worden. Wie het aandurft, met hem een eitje te pellen,
weet er alles van. In zijn jonge, gespierde en in het schermen geoefende vuist, vormt
de degen een tastbaar argument met hetwelk velen af te rekenen hebben. Het wapen
is, meteen, een instrument dat gebeurlijk winstgevend kan gehanteerd worden.
‘L'homme de querelle pour se porter sur le pré’. Mauchrestien zal er niet voor
terugschrikken, zoo noodig uit een tweegevecht munt te slaan. Zekeren dag is hij in
een vinnige discussie gewikkeld met twee echte en onvervalschte edellieden, die
voor zijn blazoen weinig of geen eerbied schijnen te koesteren. De woordenwisseling
ontaardt in een vulgaire vechtpartij waarin Mauchrestien het onderspit delft. Wanneer
baron de Gouville en dezes schoonbroeder het terrein verlaten, blijft onze man voor
dood liggen, of doet althans alsof het zoo ware. In werkelijkheid is hij alleen wat
gekneusd en bebloed. Maar hij zal zich op die twee lafaards wreken! Een nieuw duel?
Absoluut niet. Mauchrestien heeft er iets anders op verzonnen. Hij daagt de twee
heeren voor het gerecht en, buiten alle verwachting, wint hij het geding, met, op den
hoop toe, een vergoeding ten beloope van niet minder dan twaalf duizend pond. Nu
is hij er bovenop. Met moeite heeft hij het geld in ontvangst genomen, of de centen
zijn aan 't dansen. Hij begint met zich een uitgelezen garderobe aan te schaffen.
Daarna loopt hij de kroegen plat. Eindelijk komt hij toch tot het besef van de
noodzake-

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

392
lijkheid, iets van dit onverhoopte fortuintje over te houden. Wat hij nog in handen
heeft dient tot den aankoop van een stuk grond, waarvan het bezit zijn ‘adellijke’
afstamming moet consolideeren.
Het onverwachte resultaat van het proces tegen de de Gouville's opent hem gansch
nieuwe horizonten. Een sluw en listig gevoerd geding heeft hem geleerd, dat indien
de omgang met een rechtbank precies niet altijd aangenaam is, de procedure niettemin
tal van zijwegen biedt, die geld kunnen opbrengen. Deze nuchtere overweging spoort
er hem toe aan, het nogmaals te wagen. Hij herinnert zich zijn ex-voogd Sainct André
Barbier, op wiens beheer er wellicht iets te zeggen valt, spant dus een actie in, en...
verkrijgt van het tribunaal een schadevergoeding van duizend pond. Door de ervaring
gesterkt, denkt hij verder na. Hoewel tweemaal door de kans begunstigd, ziet hij
duidelijk in, dat het ook wel eens verkeerd kan loopen. Als ‘partij’ is immers nooit
iemand bij voorbaat zeker van te winnen. Maar als advokaat? Een advokaat verliest
er nooit bij. Integendeel: hij kan soliede honoraria opstrijken. Dus: waarom niet zelf
aan het pleiten gaan, voor rekening van anderen? Dit is een goudmijn, die men kan
uitbaten zonder risico's te loopen. Maar een eerste vereischte is over een cliënt te
beschikken. Voor Mauchrestien beteekent zulks geen de minste moeilijkheid. Hij
heeft onlangs kennis aangeknoopt met een mooie, jonge, rijke dame, die niet beter
wenscht dan zoo vlug mogelijk van haar ouden, half kindsch geworden echtgenoot
te scheiden. Dan maar vooruit? Nog vóór het proces ten einde loopt, sterft de seniele
sukkelaar in vrijwel duister gebleven condities. Intusschen heeft de nieuwbakken
jurist zijn cliënte zóó handig het hof gemaakt, dat zij er in toestemt, met hem te
trouwen. Nu is hij rijk voor altijd. Nu hoeft hij geen zorgen meer te kennen, ten
minste geen andere dan het degelijk beleggen van de centen van zijn vrouw. Van
dichter ontpopt zich Mauchrestien tot industrieel, koopman in 't groot en in 't klein,
financier en reeder. Deze evolutie wordt echter voorafgegaan van een dramatische
gebeurtenis waarvan de gevolgen voor de latere loopbaan van onzen held doorslaand
worden.
Aanvankelijk, wij weten het reeds, ontwikkelde zich Mau-

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

393
chrestien's intellectueele activiteit op het terrein van de letterkunde. Hij heeft een
gansche reeks treurspelen op zijn actief: L'Ecossaise - David ou l'Adultère - Les
Lacènes - Aman - Hector - La Carthaginoise, zijn in den traditioneelen trant van den
tijd geschreven. La Carthaginoise is zijn eersteling, ontworpen onder den titel van
Sophonisbe toen hij nog te Caen college liep. Verder levert hij een lang gedicht in
vier deelen (Suzanne ou la chasteté), opgedragen aan de vrouw van een invloedrijk
magistraat, en een Bergerie in vijf bedrijven. Over het algemeen is het lezend publiek
hem gunstig gezind, hoewel de stijl zijner werken door den band zeer breedsprakerig
is. Een Histoire de Normandie en een onafgewerkte vertaling van de Psalmen van
David sluiten de lijst van zijn oeuvres. Daarna zal het hem slechts nog éénmaal
gebeuren, naar de pen te grijpen om verzen te schrijven. Zulks ter gelegenheid van
het reeds hierboven aangestipt miserabel avontuur, hetwelk trouwens voor goed een
einde aan zijn letterkundige carrière stelt.
In 1605 komt Mauchrestien voor de zooveelste maal in botsing met een zijner
medeburgers. Te Bayeux velt hij den zoon van den heer de Grichy-Moynes neer.
Getuigen verklaren onder eed, dat het duel niet eerlijk verliep. De overwinnaar wordt
er van beschuldigd, zijn tegenstander op verraderlijke wijze getroffen te hebben.
Mauchrestien wordt vervolgd. In een in verzen gesteld verzoekschrift, bepleit hij bij
den koning straffeloosheid. Het baat niet. Henri IV weigert en geeft bevel, betichte
te arresteeren. Mauchrestien vlucht, kruipt door de mazen van het net dat de politie
heeft uitgeworpen en slaagt er in, Engeland te bereiken.
De ballingschap stelt hem voor de dringende noodzakelijkheid, zijn dagelijksch
brood te verdienen. Hij krijgt een betrekking los in een messenfabriek, waar hij zóó
goed de oogen opent, dat de fabricage weldra voor hem geen geheimen meer verbergt.
Terzelfdertijd maakt hij kennis met de talrijke bedrijfseconomische problema's die
onophoudend in een belangrijke onderneming optreden. Hij ontdekt een nieuwe
wereld. Wat al dingen toch iemands fortuin kunnen maken! Maar nu hij op vreemden
grond vertoeft, komt hij ook tot het bewustzijn van Frankrijk's nationale belangen.
De verdrukking van de Hugenoten in zijn vaderland deed
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een groot aantal menschen het Kanaal oversteken. In Engeland werden zij met open
armen ontvangen en ontwikkelden de meesten onder hen een vruchtbare industrieele
of commercieele bedrijvigheid, die de Britsche economie tastbare diensten bewijst.
Werkte koningin Elisabeth - die twee jaar te voren gestorven is - deze immigratie
precies niet, met het oog op haar utilitaire resultaten, daadwerkelijk in de hand? Dank
zij de collaboratie van bekwame Fransche arbeidskrachten, boogt thans Engeland
op een groeiende nijverheidsmacht waarmee de wereld in het algemeen en Frankrijk
in het bijzonder dra zullen te tellen hebben. Mauchrestien's persoonlijke drang naar
verrijking wordt door overwegingen vervoegd van staatkundigen en politieken aard,
gecentreerd op Frankrijk's positie tegenover Engeland. Voortaan zullen de leidende
principes van het Mercantilisme tot in de minste van zijn redeneeringen
doorschemeren. Hij zal zijn eigen belangen met de welvaart en het aanzien van zijn
vaderland identificeeren.
Niet alleen Engeland interesseert hem. Ook de lage landen aan de zee trekken zijn
aandacht. Daar, immers, bloeit een weergalooze handelsprosperiteit. Bezoekt
Mauchrestien de Nederlanden? Dit is niet uitgemaakt. Maar wat hij er over schrijft,
dient om zijn landgenooten de noeste vlijt dezer bevolkingen te signaleeren, opdat
zij er voor henzelf een les zouden uithalen. ‘Il n'y a point moyen d'y estre ensemble
ignorant et paresseux; on y envoye de bonne heure les hommes à l'escholle des
fourmis et des mouches à miel pour leur faire cognoistre la guerison de ces vices,
qui sont les plus grands que l'homme puisse avoir.’ Over de taaie wilskracht waarmede
de Hollanders tegen het water vechten, geraakt hij niet uitgesproken, en hun havens
dwingen zijn onvoorwaardelijke bewondering af. ‘Ces ports, ils en ont maintenant
assez bon nombre, meilleurs par artifice que par nature; non seulement tout leur art
s'y est deployé, mais toute leur arriere-epargne employée, et toutefois avec plus de
fruit que de coust.’ Kenmerkend voor zijn mercantilistischen gedachtengang is de
conclusie: ‘Les Hollandais, lesquels experimentent et montrent mieux que nuls autres
que par la mer se trouve le plus court chemin de fortifier, enricher et agrandir un
Estat.’
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Eindelijk - in 1609 - verleent Henri IV genade. Hij doet het op het aandringen van
den Engelschen koning Jacob I in hoogsteigen persoon, nadat Mauchrestien den vorst
een exemplaar van zijn treurspel L'Ecossaise (Maria Stuart) heeft opgedragen. In
allerijl keert de banneling naar Frankrijk terug. Hij is een ander mensch geworden.
Met litterairen arbeid is het bij hem definitief amen en uit. Te Ousonne-sur-Loire
richt hij, naar het model dat hij in Engeland leerde kennen, een fabriek van
metaalproducten op, en te Parijs opent hij - rue de la Harpe - een winkelzaak om zijn
zeisen en messen, dolken en lansen, sikkels en ploegen aan den man te brengen.
Later wil hij exporteeren en schaft zich daartoe een schip aan, ‘Le Régent’. Maar
hoe winstgevend ook deze alledaagsche bezigheden voorkomen, ziet hij verder en
hooger. Opnieuw zet hij zich aan het schrijven. Ditmaal zijn het echter geen verzen.
Mauchrestien is economist geworden.
De Traicté de l'oeconomie politique, waarin voor het eerst in de geschiedenis, in
modernen geest, over staathuishoudkundige vraagstukken geredeneerd wordt, draagt
in zijn titel den naam, die de economische wetenschap voortaan voeren zal. Toch is
hij nog geenszins een theoretisch handboek. De beginselen van het mercantilistisch
tijdperk getrouw, wil hij een monument zijn van de practische richtlijnen die de
gecentraliseerde Staat, ten behoeve van zijn eigen welvaart en macht, in zijn
economische politiek dient door te drijven. De Traicté verschijnt in 1615, opgedragen
‘au Roy et à la Reine Mère du Roy’ (den intusschen op den troon geklommen
negenjarigen Louis XIII en dezes moeder, Marie de Médicis). Uitgever is Jean
Osmond, te Rouen, ‘dans la court du Palais’. Oorspronkelijk droeg het werk den titel
van ‘Traicté oeconomique du Trafic’, zoodat het wellicht aan een toeval, of aan een
luim, toe te schrijven is dat er van ‘oeconomie politique’ sprake zal zijn. Het is
trouwens de eerste titel die door het ‘privilège’ bij hetwelk de koning druk en verkoop
toelaat, vermeld wordt. Dit stuk dagteekent van 12 Augustus 1615. De wijziging
blijkt bijgevolg op het laatste nippertje te zijn aangebracht.
Mauchrestien's werk is gesteld in den vorm van een pompeuze toespraak tot de
twee vorstelijke personen aan wie
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het werd opgedragen. Van zoodra het eerste exemplaar van de pers komt, begeeft de
auteur zich naar het Hof en overhandigt hij het boek aan den minister van Justitie,
de Vair. ‘Il donna - zegt Malherbe in zijn Lettres - un livre in 4o, de sa façon, assez
gros, à Monsieur le Garde des Sceaux. Il me semble que le sujet de son livre estoit
du commerce ou quelque chose pareille.’ Maar het onthaal is koel en ontmoedigend.
Wel wordt Mauchrestien in het gevolg van den Kroonraad opgenomen. Het Hof
zwijgt echter den Traicté dood. Wanneer, in 1627, zes jaar na het overlijden van den
auteur, een uitgever het waagt, zijn litteraire werken te herdrukken, denkt niemand
meer aan Mauchrestien's economische beschouwingen.
Ontgoocheld, verbitterd, gekrenkt, vat Mauchrestien, ten opzichte van het Hof,
een onverzoenlijken haat op. De misprijzende houding der courtisanen heeft hem
zóó diep in zijn eigenliefde getroffen, dat hij er later een argument zal in putten om
openlijk tot verzet tegen het wettelijk gezag over te gaan. En deed hij nochtans niet
zijn uiterste best om 's konings aandacht op beteekenisvolle vraagstukken te trekken?
Op problema's, die voor Frankrijk's macht en roem fundamenteel zijn? Afgunstige
hovelingen, lage vleiers, geniepigerds van minderwaardig allooi dwarsboomden zijn
hoogstaande pogingen. In den Traicté liet hij een onvervalschte vaderlandsliefde
vrijen teugel vieren. Door de schuld van kwaadsprekers en opgeblazen heerschappen
werd daarmede geen de minste rekening gehouden. Dit zal, vroeg of laat, moeten
gewroken worden.
Mauchrestien is een patriot van het zuiverste water. Hij is meer dan dat; hij is een
superpatriot. ‘A rather repellently patriotic patriot’, zal Alex. Gray later van hem
zeggen (The Development of Economic Doctrine). Hij is ook een hartstochtelijk
chauvinist. Er bestaat ter wereld geen rijker en machtiger land dan Frankrijk; geen
natie die fijner en beschaafder is dan de Fransche; geen verstandiger en moediger
volk dan het zijne. ‘C'est bien la verité qu'il ne se trouve nation au monde de plus
vif esprit que la françoise, mieux née aux armes, aux lettres, à la marchandise, aux
artifices. Il y a de beaux, grands et forts esprits en ce royaume plus qu'ailleurs.’
Frankrijk is ‘le plus beau royaume qu'oeil-
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lade le soleil’. Frankrijk is een wereld op zichzelf. ‘La France est un monde; qui l'a
toute veue, a tout veu ce qui se peut voir.’ Wel kon Frankrijk soms tegenspoed
ontmoeten, zelfs door de wapens verslagen worden; nooit, nochtans werd het
overwonnen. ‘Il a eté battu, cet Estat, non point abattu; incliné, non jamais renversé;
semblable à ces grands chênes secouez des vents et des orages, qui demeurent toujours
fermes sur leurs racines, aussi profondes en terre comme les branches en sont plus
haut elevées dans le ciel.’
Dit goddelijk Frankrijk lijdt echter aan een congenitale kwaal: het is veel te
edelmoedig, veel te gastvrij, veel te breed ten opzichte van de vreemdelingen.
‘L'estranger’! Daar is Mauchrestien, die nochtans, in Engeland, kunnen waardeeren
heeft wat het voor iemand beteekent, in den vreemde een gul onthaal te genieten,
niet over te spreken. De vreemdeling, wie hij ook zij, is de openbare vijand nr. l. De
vreemdeling zuigt Frankrijk uit. ‘Tout autant qu'il y en a parmi nous sont des pompes
qui tirent et jettent hors du royaume non l'egout ou la sentine des vaisseaux, si l'on
ne veut appeler ainsi les richesses, mais la pure substance de vos peuples. Ce sont
des sang-suës, des poux affamez.’ Deze bloedzuigers en hongerige luizen parasiteeren
op het lichaam van Frankrijk, ‘en succent le suc et s'en nourrissent jusques au crever,
mais le quitteroient s'il estait mort.’ Weg met den vreemdeling! Alle handel die
Frankrijk met hem drijft, heeft voor gevolg ‘que nous faisons autant de perte que
l'estranger fait de gain.’ Hier zitten wij volop in het hart van de mercantilistische
standpunten. De koopman uit het buitenland eigent zich onrechtmatig een deel van
het nationaal volksinkomen toe. Daarenboven is hij een vulgair bedrieger. Wat hij
levert, is camelote, ‘marchandise vitieuse et mal conditionnée pour la plus part’
terwijl ‘la marchandise françoise, bonne et loyale, est condamnée à garder la
boutique’. Foert, dus, de Portugeezen, de Spanjaards, de Duitschers, de Hollanders,
de... Vlamingen. Al profiteurs die zich ten koste van Frankrijk vet mesten. ‘Nous
payons leurs bombances et gourmandises; c'est à nos despens qu'ils vont si braves
et se traitent si delicieusement.’
Dat Z.M. de Koning zich toch eens de moeite getrooste, even na te gaan, hoe het
buitenland Frankrijk van de haring-
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vangst beroofde. ‘La pesche du haran, elle nous a esté ravie.’ Dat men ten spoedigste
maatregelen treffe om deze belangrijke bron van nationale verrijking opnieuw in
Fransche handen te doen overgaan! Daartoe volstaat hetzij het verbod van invoer
van vreemde haring, hetzij ‘une bonne gabelle’. Want de vreemdeling heeft geen
recht op dezelfde behandeling als de landgenoot. ‘L'estranger ne doit point avoir en
l'Estat pareil droit que le citoyen’.
Onder al de vreemde luizen zijn de Vlamingen misschien nog de meest gevaarlijke.
Een van hun specialiteiten bestaat in het importeeren, in Frankrijk, van Spaansche
wol. Maar in welke condities van eerlijkheid doen zij het? ‘Ils nous trompent sur la
matière. Venant à la deployer et nettoyer, on trouvera une telle balie vingtcinq ou
trente livres de baillieures ou de pierres enveloppées dans la laine, et ceste laine en
outre toute plaine de sable.’ In vele Fransche steden zijn er Vlaamsche boekdrukkers
gevestigd. Hun Fransch personeel geven zij hongerloonen. ‘Voila comment ils ostent
à nos imprimeurs et libraires l'ordinaire de leur art et le gain mediocre qu'ils avoyent
accoustumé de faire.’ En de Vlaamsche handelaars in kantwerk? ‘On nous trompe
aux dentelles de Flandre, qui ne sont telles à la verité sinon entant que les Flamans
les font faire à nos femmes et puis les revendent plus cher, se servant de l'opinion
comme d'un appas pour tromper nostre appetit estrange.’ Hetzelfde wat de kleermakers
betreft, hoewel Vlamingen en Schotten hier over één kam geschoren worden. ‘Ils
taillent et couppent dans les meilleures de nos villes; voire avec telle ingratitude
envers la France leur mère nourrice qu'ils seroient bien marris de donner du pain à
gaigner à ses enfans naturels et legitimes; car si ce n'est en cas de grand besoin, ils
ne se veulent servir que des hommes de leur nation.’ Ook de schoenmakers hebben
het te verduren, en te hunnen opzichte bereikt Mauchrestien's chauvinisme wel het
toppunt. Is er in Frankrijk leder te kort? Absoluut niet. Toch draagt één Franschman
op vier ‘chaussures de bois ou de cordes’. Waarom? Omdat er een schreeuwend
pauperisme heerscht? Daarvoor heeft Mauchrestien geen oogen. ‘Zijn’ uitlegging
luidt gansch anders: de Fransche bevolking loopt ellendig geschoeid om de eenvoudige
reden dat de Vlamingen het inlandsch leder
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opkoopen en, in ruil daarvan, versleten schoenen leveren. Zóó staat het er, zwart op
wit. ‘Quoy que les Flamans soyent si mesnagers que de nous apporter leur vieux
souliers à plains basteaux, ne se contentans pas de venir chez nous en faire de neufs.’
Desniettemin, en alle klachten en aanklachten ten spijt, brengt Mauchrestien
onrechtstreeks hulde aan de vlijt en aan de commercieele hoedanigheden van de
Vlamingen. ‘Les Flamans ont le nez tres delicat à flairer toute odeur de gain, ils sont
si diligens qu'ils ne laissent rien à faire aux naturels du pays où ils s'introduisent.’
Was Mauchrestien antisemiet? Duidelijk treedt zulks nergens in zijn geschriften
voor den dag. Maar dat hij de Joden niet in zijn hart droeg, staat buiten kijf. ‘Ils ne
font servir la soye que de leurre pour le crédit, ce qui ne leur succède pas mal; mais
il court contre eux de fort mauvais bruits. La fumée fait conclure qu'il y a du feu. Le
magistrat doit y voir, y pourvoir s'il est besoin.’
Onze man is fabrikant en koopman geworden. Laat hij zich, in de beschouwingen
die hij den koning ten beste geeft, immer en altijd door Frankrijk's hoogere belangen
inspireeren? 't Is ten minste wat hij herhaaldelijk beweert. Opmerkenswaard is
nochtans dat de Traicté voortdurend concrete voorbeelden vooruitzet die precies uit
de industrieele of commercieele sectoren stammen waarin Mauchrestien kapitalen
belegde. Het meest typische voorbeeld daarvan zijn wel de zeisen en messen, de
sikkels en het ander landbouwalm die hij fabriceert en, te Parijs, rue de la Harpe,
verkoopt. Lange bladzijden van den Traicté hebben voor doel, er den koning van te
overtuigen, dat deze nijverheid beslist tegen de vreemde concurrentie moet beschermd
worden. Jaarlijks, wordt gezegd, komen duizenden en duizenden zeisen en sikkels,
messen en blanke wapens, in Frankrijk aan. Het is vooral Duitschland dat ze levert.
Meestal zijn die producten van zeer geringe hoedanigheid, terwijl het binnenland
zelf, op dit gebied, prachtstukken voortbrengt. De Duitsche zeisen? ‘S'il s'en trouve
de bonnes une entre six, c'est beaucoup; je parle des meilleures; pour les autres, à
peine deux ou trois pour cent.’ In naam van Frankrijk's belang dient dus onverwijld
deze diefstal op te houden en de bevolking de verplichting opgelegd, nationale
producten
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te gebruiken. Want de toestand, zooals hij voorkomt, baart medelijden. ‘Qui, marchant
par la campagne, n'entend les plaintes des pauvres manoeuvres trompez en leur
achapt? Qui, par les villes, ne void le rebut que les marchands ont dans leur boutique?’
Maar de koning verroert geen vinger, en het Hof gaat onverstoord voort met ‘baron’
de Montchrestien onmeedoogend te misprijzen. In 1621 houdt Mauchrestien het dan
ook niet meer uit en werpt hij zich hals over kop in een avontuur dat hij met den
dood bezegelen zal. De aanleiding tot zijn wraak is een nieuwe opstand van de
Hugenoten. Protestant is hij niet. Integendeel. In den Traicté maakt hij gewag van
de Engelsche en Hollandsche ‘ketters’ die aan boord van hun schepen psalmen zingen.
De vertaling van de Psalmen van David, waaraan hij in het begin van zijn
letterkundige carrière werkte, was hij van plan, vóór ze te laten verschijnen, aan de
goedkeuring van de Sorbonne te onderwerpen. Indien hij de gereformeerde
geloofsbelijdenis niet aankleeft, is hij meteen een overtuigd tegenstander van opstand
en burgeroorlog. Daarvan getuigen vele passages uit den Traicté. Waarom kiest hij
dan toch partij voor de Hugenoten? Als men zijn tijdgenooten gelooven moet, is het
alleen uit een onbedwingbaar gevoel van wraak tegenover het Hof. En dit lijkt wel
zoo te zijn. Wanneer hij Mauchrestien's houding verneemt, komt de prins van Condé
tusschenbeide, ten einde hem op zijn waaghalzerij te wijzen en hem van zijn
voornemen af te brengen. Er wordt hem zelfs beloofd dat hij gebeurlijk opnieuw in
het gevolg van den Kroonraad zal opgenomen worden, uit hetwelk de hovelingen
hem reeds lang verdreven hadden. Ware Mauchrestien werkelijk Hugenoot geweest,
zou dan de prins van Condé een dergelijke démarche ondernomen hebben?
't Is echter alles verloren moeite. Mauchrestien heeft partij gekozen en zal het tot
het bittere einde toe uithouden. Met de wapens in de vuist vecht hij te Jargeau, te
Châtillon, te Sancerre, te La Rochelle. Gansch zijn fortuin staat ter beschikking der
opstandelingen. Op een bepaald oogenblik neemt hij zelfs het oppercommando van
de protestantsche strijdkrachten in Normandië waar. Op 7 October 1621, tusschen
negen en tien uur 's avonds, bevindt hij zich in een
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afspanning te Tourailles, op vijf mijl van Domfront. Hij is vergezeld van een
dienstknecht en van zes soldaten. Maar de waard krijgt vermoedens, wordt bang en
verwittigt de overheid. Claude Turgot, heer van Tourailles, begeeft zich ter plaatse,
begeleid van een groep musketiers en van den dorpsdeurwaarder. Deze laatste zal
Mauchrestien verzoeken, zijn identiteit te declineeren. Zulks neemt een aanvang in
een zaal op de eerste verdieping. Mauchrestien antwoordt: ‘Mijn naam is Champeau’,
treedt naar de deur toe en verzoekt Turgot's afgezant de plaats te ruimen. De trap is
door het volk van Turgot bezet. Een hinderlaag! Zonder aarzelen grijpen Mauchrestien
en zijn gevolg naar hun wapens. Schoten knallen. ‘Mauchrestien et ses compagnons
se défendirent si bien qu'ils tuèrent les trois premiers mousquetaires’ (Malherbe).
Dan valt de auteur van den Traicté op zijn beurt, op slag gedood. Hoe en door wie?
Sommigen schrijven het aan Turgot in persoon toe, die hem met één sabelhouw zou
neergeveld hebben. Anderen spreken van een schot, gelost door den bevelhebber
van de musketiers. Zóó luidt ook de versie van Malherbe: ‘Au pied de la montée, se
trouvait un vieux gentilhomme qui tira un coup de pistolet et le tua.’
Het slachtoffer was amper 46 jaar oud. Naar Domfront overgebracht, wordt het
lijk in de gerechtzaal ten toon gesteld. Vonnis: ‘que son cadavre soit traîné sur la
claie, ses membres brisez sur une grille, puis le corps brûlé et réduit en cendres et
les cendres jetées au vent par l'exécuteur des sentences criminelles’. Een paar dagen
later eischt het Parlement van Rouen het lijk op, maar alles is reeds volbracht. Aldus
het paradoxaal einde van den man die, in zijn Traicté, steeds het autoritair regime
ophemelde, op de noodzakelijkheid van het vorstelijk absolutisme wees, in strenge
bewoordingen tegen opstand en burgeroorlog te keer ging. Tragische lotsbestemming
wanneer men bedenkt dat Mauchrestien, de perfecte Mercantilist, den dood vinden
moest bij toedoen van een voorzaat van Anne Robert Jacques Turgot, den man die,
als volbloed Physiocraat, in Frankrijk de practijk van de reactie op het Mercantilisme
haar hoogtepunt deed bereiken.
R. MIRY.
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De les van Cervantes
I
Cultuur onderstelt kennis vooreerst en dan het beleven van deze kennis. Aldus is ze
horizontaal en verticaal.
Horizontaal betekent dat van elk gebied der kennis zo weinig mogelijk dient
verborgen gehouden. Nu ‘alles’ te weten is, zou geen enkele tak der wetenschap
volledig terra incognita mogen blijven, en dit voor niemand onder ons. Van alles wat
er te weten is, is het goed dat een mens een beeld in vogelvlucht verkrijge. De
geestelijke ontwikkeling van het mensdom vertoont, als ze chronologisch wordt
beschouwd, enkele hoogtepunten, en deze dienen bij benadering gesitueerd te kunnen
worden; al was het maar omdat een goed bestoffeerde geest eenheid wil door orde.
Een naam en een datum spelen de rol van lichtboeien op zee.
Verticaal moet het waardevolle van de cultuur, haar ‘substantifique moelle’ zich
in ons wezen integreren en door onze persoonlijkheid worden verwerkt tot nieuwe
‘ziel’.
Zolang kennis en haar beleven niet gepaard gaan, m.a.w. zolang horizontale en
verticale cultuur elkander niet kruisen, zullen we geen persoonlijk en sociaal
evenwicht bereiken. Het is triestig alleen een façade te kunnen vertonen en te opperen,
bijvoorbeeld, Karel de Vijfde werd te Gent geboren in het jaar 1500, zonder, al zij
het maar in zeer brede trekken, te weten wat in dien tijd is gebeurd om ons
vrijheidsideaal aan te scherpen. Anderzijds is het even spijtig als niet ontwikkeld
werkman een mild en diep gemoed te bezitten, zonder dit gemoedsleven te hebben
getoetst aan de ervaring, de kennis, de ontroering van wat de vaderen, zowel de onze
als die van onze tijdgenoten de Vuurlanders, in hun strijd, hun wanhoop en hun
verlangen naar geluk, gewrocht hebben in boek, beeld en klank, sedert den dag,
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waarop de eerste mens, dien naam waardig, zich van de aarde heeft opgericht in zijn
huidige loodrechte gestalte.
Zou het alleen uit nationale fierheid zijn, dat elk land op bepaalde dagen zijn grote
cultuurdragers herdenkt? Is het niet eerder een elegante vorm van instinct naar
zelfbehoud en een zucht naar vernieuwde bevruchting, wanneer, bij verjaardagen,
alles wat een pen heeft of lezen kan, geboeid wordt door het blijvend radium, dat uit
de werken van den herdachte straalt, en dankbaar van de geboden gelegenheid gebruik
maakt om intenser mee te communiceren met wat de vurige geest als bijdrage tot het
culturele wereldpatrimonium naliet?

II.
Voor onze generatie begon dit collationeren van waarden met Guido Gezelle, van
wien in 1930 de honderdste verjaring van zijn geboorte werd gevierd.
Artistiek gesproken betekent Gezelle voor een taalgebied als het onze heel wat en
elken dag worden we er aan herinnerd. Maar op een voornaam punt in Gezelle werd
misschien niet genoeg gewezen, over zijn menselijke betekenis. Durfde men niet?
Door den aard van zijn priesterschap was hij een onvolledig vertegenwoordiger van
ons bestaan. Gezelle heeft de vrouw niet gekend, het conflict zinnen-geest werd in
zijn werk niet uitgezongen. Dit is niet te verhelpen. In 1949 zal het vijftig jaar zijn
dat hij stierf, nieuw gepast ogenblik om een definitieve balans op te maken: Gezelle
heeft bewezen dat men een groot artist kan worden in een achterlijken tijd, als kind
van kleine luiden, met een taal, die verstoten werd. Daarenboven heeft hij eens te
meer de prilheid van ons Vlaams genie geïllustreerd, waarvan de grondtrekken zijn:
een grote en subtiele, bijna organisch zuiver gehouden liefde voor wat van deze aarde
is, een niet minder grote vriendschap voor het eenvoudige en het klare, waarin dan
betrokken werd zijn gelijke in afkomst, de mindere man. Elke viering van Gezelle
moet ons leren kortom, dat onze Vlaamse volkskracht gaaf gebleven is.
Twee jaar later, in 1932, waren we in de gelegenheid ons te bezinnen over het
universeel genie, gestorven op 22 Maart 1832 te Weimar, Johann Wolfgang von
Goethe. Van hem
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werd de volledige, dus ook menselijke betekenis wèl toegelicht, de drang namelijk
van het ganse mensdom, tot welk ras, tot welken godsdienst, tot welke cultuur het
ook behoorde, naar oneindigheid en eeuwigheid.
In 1937 werd dankbaar van de driehonderd vijftigste verjaring van Vondels
geboortejaar, 1587, gebruik gemaakt om te wijzen op een voor ons zeer belangrijk
verschijnsel: de eenheid van cultuur tussen Noord- en Zuid. Laten we evenmin deze
les vergeten, want op het huidig ogenblik kan ze misschien beter dan ooit voorheen
voor ogen worden gehouden.
En steeds volgden de feestdagen voor de grote culturele wereldfamilie elkaar op.
1939 wordt voor Frankrijk en geheel de beschaafde wereld, die geen heil wenst
te zien in het fabriceren van Messerschmidts, het fameuze ‘année racinienne’, het
jaar van Racine, geboren op 21 December 1639. Men kan Vlaming zijn, Nederlands
voelen, wereldburger worden (Gezelle, Vondel, Goethe), altijd zal moeten gewezen
worden op de diepten van het menselijk hart. Het is Racine's schoonste deel geweest,
met en naast Shakespeare, onze driften te hebben gepeild, ze te hebben geordend, ze
in hun ontstaan, hun ontwikkeling en hun val te hebben ontleed. Racine is onze klare,
bijna wetenschappelijk psychologische ontleedkundige geweest. Kort daarop maakten
we ons gereed om ons grootste schildergenie te herdenken, gestorven op 30 Mei
1640, Pieter Pauwel Rubens. Het heeft niet mogen zijn. Waar we gehoopt hadden
de sublimering van onze zinnelijkheid te kunnen prijzen en fier te gaan op één van
onze sterkste overwinningen op het banale en het platte: het verwerven van een milde,
heidensen adel der zinnen, door Rubens, moesten we al onze energie samenballen
om het eigen leven te behoeden en een dam op te werpen tegen een nieuw, hebzuchtig
barbarendom, dat zijn pretentie zover dreef Rubens als Duitser aan te hechten.

III.
Thans schrijven we 1947. Nog zijn orde en welvaart niet teruggekeerd, maar één dag
van goeden wereldwil en ze zijn er opnieuw.
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Het is een wondere schikking van het lot dat het op 9 October e.k. precies vierhonderd
jaar geleden is, - wat een voortreffelijke gelegenheid tot herdenken! - dat in Spanje,
dat zonderlinge Spanje, een man werd gedoopt, wiens meesterwerk als het ware
geknipt is om ons de beste les te geven, die we op dit ogenblik van verwarring en
onstandvastigheid nodig hebben.
Die man heette Miguel de Cervantes Saavedra, kort gezegd: Cervantes, en zijn
meesterwerk is ‘El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha’, ‘De geestrijke
Ridder don Quichot van de Mancha’.
Er zal een zekere weemoed over deze herdenking hangen. Er heerst ruzie in de
familie, het botert niet tussen Spanje en de andere landen. Vooral in ons land heerst
een gewisse onbehaaglijkheid. Cervantes zelf kan het natuurlijk niet helpen. Het is
de schoonmoeder die niet deugt, de politiek. We mogen dit zeer spijtig vinden, maar
het mag ons niet beletten Cervantes onzen vriend te noemen. Want hij behoort niet
meer tot Spanje alleen. In 1607 reeds verscheen te Brussel de eerste Belgisch uitgave
van ‘Don Quichot’ in opdracht van de toenmalige Spaanse ‘Propagandastaffel’. Zodat
deze meer dan vierhonderd jarige inburgering buiten alle verdenking staat. Ze kan
dan ook in een opperste sereniteit worden herdacht.
Vooral ‘Don Quichot’ ging de wereld behoren en zal dit blijven doen, al kroop de
Groot-Inquisiteur zelf uit zijn graf om in Spanje den omstreden troon te bestijgen en
al kreeg hij het in zijn verhit brein het boek op de lijst van de te verbranden werken
te brengen. Wat echter niet zal gebeuren, want dan pleegt Spanje cultureel zelfmoord.
Men zwijgt geen boek meer dood, dat na den Bijbel, het grootste aantal vertalingen
heeft gekend.

IV.
Elk groot schrijver is over het algemeen het toppunt en de synthese van zijn tijd en
zijn streek. Zo bindt hij meteen het tijdelijke aan het eeuwige.
Ook Cervantes vervult deze dubbele rol van hoogtepunt en kristal uit het Gouden
Tijdperk, waarin alle geestelijke factoren van het Spaans complex tot volle ontplooiing
waren
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gekomen; en voor de Mancha zelf is ‘Don Quichot’ de gesublimeerde Baedeker.
Politisch bekeken rust Spanje's klassieke eeuw op twee data van veldslagen. De
eerste, de slag bij Lepanto, 1571, waar de verenigde vloten van Spanje, den Paus en
de Venetiaanse Republiek, onder leiding van don Juan van Oostenrijk, de Turken
versloegen. Gewichtig ogenblik, omdat Europa hierdoor Europa is gebleven.
Cervantes nam deel aan dezen slag, werd gekwetst en verloor er het gebruik van
zijn linkerarm.
De tweede slag, eveneens op zee, luidde Spanje's ondergang in, 1588, met de
nederlaag van de Onoverwinnelijke Armada. Enkele masten en dekplanken, waaraan
hier en daar een matroos of een versteven soldaat hing geklemd, spoelden aan op
onze kust.
Toen was ‘Don Quichot’ nog niet geschreven.
Als Cervantes één en twintig jaar oud is, vindt men hem als soldaat en
kunstliefhebber in Italië. Ter plaatse leert hij Italiaans en ondergaat de wonderen van
de Renaissance, tot we hem op 7 October 1571 ontmoeten aan boord van het schip,
dat hem een verlamden vleugel zou bezorgen. Groten eerbied koestert hij voor zijn
aanvoerder, don Juan, dien de Vlamingen voor een aanzienlijk procent als den hunne
mogen opeisen en aan wien het onrechtstreeks te danken is, dat ‘Don Quichot’ werd
geschreven. Want:
Deze don Juan van Oostenrijk is niemand minder, en ook niemand meer, dan de
zoon van Karel V, door dezen verwekt bij onze lieftallige landgenote Barbara
Blomberg. Het blijkt dat de knaap niet wist wie zijn doorluchtige boetseerder was.
Hij dacht don Juan Quijada te heten, want zijn pleegvader was namelijk de particuliere
secretaris van Karel V, don Luis Quijada. De drukke en zeer ingewikkelde
levensomstandigheden van Quijada waren van dien aard dat hij menigmaal Cervantes
ontmoette en zelfs dezes lot bepaalde.

V.
De opleiding van don Juan wordt dus toevertrouwd aan Quijada. Hiervoor waren
redenen, er kon namelijk geen
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nobeler en moediger man gevonden worden. In hoeverre dit van belang is voor ‘Don
Quichot’?
In het eerste hoofdstuk van het boek heet don Quichot o.m. Quijada, zodat
Cervantes den lezer zelf op het spoor van zijn voorbeeld brengt. Daarbij zijn
edelmoedigheid en moed eveneens de ware grondtrekken van den geestrijken ridder.
Don Quijada, de echte, had nog andere karaktertrekken gemeen met den held van
het boek. Hij was verhard in dienst van den keizer, een dienst die dertig jaar geduurd
heeft, en hij beschikte over een wonder uithoudingsvermogen. Men vertelt van hem,
dat hij meer dan één paard onder zich bekaf kon rijden, wanneer het ging om een
keizerlijke boodschap over te brengen. Zeer sober in eten en drinken, walgde hij van
de zwelgpartijen en de vraatzucht van zijn keizer. Aan dit alles paarde hij een gouden
hart.
Dit portret ware onvolledig als model voor don Quichot, die zoals men weet, een
groot maniak is. Welnu, don Quijada had ook iets van den zonderling. Toen hij den
keizer begeleidde naar het klooster van Yuste, liep hij liever te voet over de bergen,
vóór de draagkoets van zijn meester, waar iedereen den langen tocht te paard aflegde.
Te dien tijde was de lans als wapen ook reeds uit de mode, maar onze Quijada, die
de traditie in merg en bloed had en daarenboven iets van den nar bezat, tilde in de
rechterhand een oude, zware lans.
Het is ook niet uitgesloten dat hij, na zijn gevangenschap door de Moren, na zijn
deelneming aan de expeditie naar Korfoe in 1574, ballingschap, die vijf jaar duurde,
met gewisse minachting op het caricaturale in don Quijada heeft leren neerzien. En
zijn verbittering zal nog scherper zijn geworden, toen hij bij zijn terugkeer in het
vaderland, gewapend met de sterkste aanbevelingen van zijn oude chefs, nergens de
hulp vond, waarop hij als gekwetste en geestdriftige dienaar des vaderlands meende
aanspraak te mogen maken.
Men zou kunnen opwerpen dat don Quichot geen caricatuur is. Inderdaad, maar
het boek werd pas dertig jaar na den dood van Quijada geschreven en het gekke beeld
van den man zal op dien tijd in Cervantes wel een aureool hebben gekregen van
gelouterde geestigheid en sympathie.
Het hoofdpersonage van een roman is in alle boeken de resultante van diverse
personaliteiten; don Quichot is niet
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uitsluitend don Luis Quijada derhalve. Het leek ons echter niet van belang ontbloot
even te wijzen op de figuur van het mogelijk model, ten eerste omdat aan Cervantes'
meesterwerk de naam van Vlaanderen kon gekoppeld worden, via Barbara Blomberg
en haar keizerlijke vrucht; ten tweede omdat deze veronderstelling met gewisse klem
geopperd werd in nummer 43 van het tijdschrift ‘El Espanol’ door Svend Borberg’
(‘Don Juan y don Quijote’), Augustus 1943, en in ons land nog niet genoeg is bekend.

VI.
Te Algiers, waar hij dus vijf jaren werd gevangen gehouden, leerde Cervantes
‘verduldig worden in den tegenspoed’. In zijn gevangenkamp was hij de ziel van het
verzet. Zijn kameraden trachtte hij te helpen en hij werkte ook verschillende
ontvluchtingsplannen uit. Hij staat zelfs op het punt ter dood te worden gebracht,
wanneer zo'n plan uitlekt door het verraad van een anderen Spanjaard.
Ten slotte werd hij vrijgekocht. Een Spaans geestelijke was naar Algiers gekomen
met 500 escudo's op zak om een edelman vrij te krijgen. De som werd echter niet
hoog genoeg geacht voor iemand van adellijken bloede. Precies bleek ze voldoende
om iemand van minderen komaf te helpen, één van de 25.000 christenen, die te
zuchten zaten onder het Spaanse juk, zoals dit heet. Het is aan deze 500 escudo's te
danken dat ‘Don Quichot’ werd geschreven, want de stumperd, die maar zoveel
waard was, heette Miguel Cervantes
We weten reeds hoe ontgoocheld hij wordt bij zijn terugkeer. Hij zal dan ook een
arm en uitgehold leven leiden. Dan trouwt hij, maar ook dit wordt een desillusie. Hij
krijgt een baantje als graanopkoper en wordt daarna ontvanger van belastingen in
verschillende Spaanse plaatsjes. Hij geraakt in den bak, wordt in den ban van de
Kerk geslagen maar dit wordt herzien. Zijn salaris ontvangt hij gewoonlijk in drie
maal: nu, dan en nooit.
Hij tracht ook van zijn pen te leven, frekwenteert litteraire middens, maar slaagt
er niet in het verder dan nummer zoveel te worden. Zijn medeburgers lachen hem
meer uit dan ze hem prijzen. Zelfs Lope de Vega, zijn tijdgenoot en
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Spanje's grootste toneelschrijver, tevens zijn vruchtbaarste met 1500 stukken, heeft
een brief nagelaten waarin hij schrijft dat er onder de nieuwere dichters geen slechtere
is dan Cervantes en dat hij geen groter dwaas kent, dan hem die een boek als ‘Don
Quichot’ zou prijzen.
Veel heeft Cervantes geschreven: gedichten, toneel, kortverhalen. Van meet af
aan mocht zijn ‘Don Quichot’ succes behalen en met groten moed begon hij aan een
vervolg.
Terwijl hij hiermede bezig was, verscheen een andere ‘Don Quichot’, een valse.
Van de gelegenheid dat het aangekondigde tweede deel wat lang op zich liet wachten,
had een sluwe kerel gebruik gemaakt om een zaakje te doen. Wat hij dan ook
enigermate deed: de apocriefe ‘Don Quichot’ beleefde zelfs een herdruk. De
voornaamste verdienste er van was, dat het boek Cervantes aanspoorde om zo spoedig
mogelijk zelf zijn tweede deel te brengen, wat gebeurt in 1615, tien jaar na het eerste
deel.
Vier dagen voor zijn dood schreef hij de opdracht van zijn laatste boek en haalt
er glimlachend het begin van een oude Spaanse copla bij: ‘Puesto ya el pie en el
estribo...’, ‘den voet reeds in den stijgbeugel...’
Op 23 April sterft hij, in het jaar 1616, negen en zestig jaar oud. Wat met zijn
gebeente gebeurd is, weet niemand.

VII.
Dit is dan horizontaal het minimum dat elk van ons, vooral in dit Cervantijnse jaar,
over den auteur van ‘Don Quichot’ dient te weten, wat in elk geval uit een
gelegenheidsherdenking moet worden onthouden.
Doch naast dit litteraire paspoort mogen we ook de waarde van dit meesterwerk
kennen als geestelijke vitamine, tot onze vreugde en tot onze lering.
Men herinnere zich, dat Cervantes een moment graanopkoper was. Dit graan moest
dienen als proviand voor de Invincible Armada. Vóór het vertrek van de schepen
schreef Cervantes een zeer geestdriftig lofdicht en hij, als oud-strijder bij Lepanto,
gaf werkelijk zijn vlammend hart mee met de zeilen. Enkele weken later kwam het
bericht dat een storm Spanje's maritiemen trots tot wrakhout had geslagen.
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Cervantes was hiervan zo onder den indruk dat in hem een diepdoorvoeld treurdicht
ontstond. We schrijven 1588.
Glorie en verval zijn Spanje's polen geweest in dien tijd.
Op zeer scherpe wijze, want aan hart en lijf gevoeld, heeft Cervantes de bijzonder
mentaliteit van die eeuw meegeleefd. Als mens en als kunstenaar bleven hem na de
feiten, algemene en private, twee levenshoudingen over. Ofwel kon hij met
rhetorischen zwier, gevoed door een vurig patriotisme, het fastueus verleden bezingen,
ofwel klaagzangen aanheffen om ondergang en schande. Met andere woorden, hij
kon Hendrik Conscience zijn, die ‘De Leeuw van Vlaanderen’ schrijft om te wijzen
om den moed en de spieren van weleer en aldus tot nieuwe grootse daden aan te
zetten; ofwel kon hij Karel Lodewijk Ledeganck worden, die in kleine terts
Vlaanderens roemrijke zustersteden beweent.
Cervantes was vijf en veertig, toen hij ‘Don Quichot’ concipieerde en als rijp man
heeft hij dan ook den wijzen middenweg gekozen, den meest menselijken, dien van
den tragischen humor, den meest ontroerenden, den duurzaamsten meteen. Hij
beschikte over al de elementen om zijn werk tot een goed einde te brengen.
Ambachtelijk als schrijver kende hij zijn vak. Hij bezat een perspectief op de
complexiteit van het leven, op zijn medemensen en hij kende hun vele lagen. Ook
op de schepping had hij een kijk, een dubbelen zelfs: een christelijken en een
humanistischen, via Erasmus. Dit alles schonk hem een waarborg om een oeuvre
aan te gaan, waarin zijn tijd en vele geslachten nadien, zich meesmuilend konden
spiegelen.

VIII.
Welke is dan vooreerst de charme van ‘Don Quichot’?
Laten we eerst signaleren, dat in 1941 een uitstekende en integrale vertaling
verschenen is, in vier handige delen; van Werumeus Buning en professor van Dam,
zodat kunst en wetenschap er de kwaliteiten van zijn. Deze ‘Geestrijke Ridder don
Quichot van de Mancha’ werd uitgegeven door Querido, Amsterdam, doch de
‘Bezettende Overheid’ heeft over den naam van deze weldra verboden firma een
bandje laten plakken. Derhalve kan worden gezegd dat twee Propa-
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gandastaffels eens in 1607 en eens in 1941 hun medewerking aan de verspreiding
van het boek hebben verleend...
Elk land heeft zijn exotische bekoring en in ‘Don Quichot’ treffen we een complete
evocatie aan van de zo eigenaardige Spaanse ziel: geniaal en naïef, hard en
sentimenteel, tragisch en komisch, wreed en teder, idealistisch en gemeen. Spanje,
immers, is een smeltkroes van zon en sneeuw, van Afrika en Europa. Zijn Europees
karakter is op den koop toe ook nog dubbel: het bezit Germaanse ingrediënten, want
de Vandalen vestigden er zich; vandaar Vandaluzië, thans Andaluzië. Daarnaast is
het Latijns georiënteerd, onder meer door zijn taalziel. De kleuren van Spanje zijn
geel en rood; het zijn ook die van de arena's: zand en bloed.
Naast het merkwaardige van dit nationaal karakter, brengt ‘Don Quichot’ nog
zoveel, dat elk mens er ruim plaats in vindt voor zichzelf.
Terecht kunnen de blij moedigen beweren dat het een boek is om te lachen, de
treurigen om te wenen; de idealisten achten het een vade mecum voor den nobelen
man, de nuchteren spreken er van als ware het hun brevier. De dromers kunnen er
hun zwierige vlucht in nemen en nooit las de man van de straat boeiender en
ontspannender avonturen. Elke litteraire school heeft op haar wijze ‘Don Quichot’
verklaard en ingepalmd om de onomstootbaarheid van haar stelregels te bewijzen.
De romantiekers, de realisten, de Spaanse ‘Van Nu en Straksers’, die van 1898,
grijpen naar Cervantes terug als naar hun geestelijken aartsvader.
Ook de filosofische gezindheden beschouwen Cervantes als hun man. De
katholieken wijzen er met aanmatigenden trots op dat er in ‘Don Quichot’ een sterke
morele gezondheid steekt en een grote dosis meditatief vermogen over de
werkelijkheid, waardoor hij niemand minder zou zijn dan de voorloper van de heilige
Theresia en Sint Jan van het Kruis. De vrijzinnigen daarentegen zien met evenveel
recht in Cervantes den man van de reactie tegen het dogmatisme van de scholastiek,
den kampioen van het vrij onderzoek, typisch verschijnsel van de Renaissance. Ze
steunen op zijn tragischen humor, synoniem van scepticisme.
Waar is de waarheid? vraagt Cervantes zich af. Zullen we ooit wegwijs worden
doorheen schijn en wezen? Wat zijn
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dat ginder op de kim? Windmolens of reuzen? Alles is ijdelheid, zegt de Kerk.
Cervantes als neo-platonieker en discipel van Erasmus tegelijk, incorporeert zijn
opvattingen in don Quichot én in Sancho Panza, en blijft aldus man van twijfel.
Waar elk van ons iets als het zijne opeist, bestaat er grote kans dat het van allen
is. Zo zal het wel met Cervantes zijn. In feite biedt ‘Don Quichote’ een evenwicht
tussen schaduw en licht; het boek staat zowel op de toekomst gericht als op het
verleden, zowel op de werkelijkheid als op de fantasie.
Als tegengewicht legt Cervantes zijn eigen ervaring in de schaal, hij heeft geleefd
en zich met eigen ogen kunnen rekenschap geven, dat er zo iets als de nuchtere en
soms pijndoende werkelijkheid bestaat. In deze realiteit loopt een wezen rond, dat
wij mens noemen, dat een wil heeft, verzuchtingen, een hart, dat groot en mild kan
zijn, maar toch ons onvervreemdbaar eigendom is. Zo'n hart heeft derhalve recht op
een bepaalde, zij het door het leven beperkte persoonlijkheid en deze moet
geëerbiedigd worden.
Aldus zullen de opvoeders in ‘Don Quichote’ kunnen lezen, dat een jongeling zich
aan de studie moet kunnen wijden, die hem het liefst is; dat een vrouw mag beminnen
wien ze wil; dat een man het recht niet heeft een vrouw verplichtingen op te leggen,
die zij niet goedvindt. In zake godsdienst vinden we Cervantes opnieuw langs de
zijde van den mens: godsdienst is geen kwestie van kerk en praal, maar van liefde
voor elkaar en barmhartigheid tegenover de zwakkeren op aarde.

IX.
Welke is dan de les, die ‘Don Quichot’ ons, ter gelegenheid van de viering van den
auteur, kan voorhouden? Les, die ons Vlamingen vooral kan boeien.
Het blijkt dat wij mystiekers zijn en zinnelijken, 's voormiddags in de processie
gaan en 's avonds elkander met messen bewerken. Dit is een beetje fel gezien, maar
er steekt een grond van waarheid in, voor alle schepselen van beide halfronden
trouwens. Laten we dit beeld retoucheren en zeggen, dat de Vlaming zijn uren van
idealisme heeft en van platte nuchterheid.
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Een Frans-Belgisch auteur kende ons genoeg om er niet te veel naast te slaan en
tevens stond hij nog voldoende objectief tegenover ons, om onze karaktertrekken te
kunnen doseren. Hij heette Charles Decoster en symboliseerde ons dubbel voorhoofd
door Tyl Uilenspiegel en Lamme Goedzak. Of hij het samenkoppelen van deze beide
typen aan Cervantes dankt, kan elk voor zichzelf besluiten. De brug, die beide
dubbelwegen verbindt, is onze gemeenschappelijke humor en ons gezond verstand.
Want ‘Don Quichot’ bevat ongeveer dezelfde opstelling. Er is don Quichot, de
idealist, de man die het klankbord is van de absolute moraal, de gave achtergrond
voor alles wat onomkoopbaar is en het goede wil, om den adel der goedheid alleen.
Er is de dikke Sancho Panza, zijn schilknaap, zijn correctief. In geen geval zijn
tegenovergestelde. Ziet don Quichot in een scheerbekken een riddershelm, van een
riddershelm wil Sancho geen scheerbekken maken. Het ideaal van don Quichot is
rond, dat van Sancho is vierkant. Cervantes tekent dit vierkant in den cirkel, zodat
de lezer van het boek zowel rechte lijnen en aanmoedigende hoeken ziet als een
volmaakte sfeer, waarin droom en fantasie een opbeperkte speelruimte hebben.
Uit ‘Don Quichot’ leren we hoe we met idealisme den grondslag moeten maken
voor ons leven, hoe we ons moeten laten leiden door een idee, die dient te ankeren
in de moraal. Maar er zal rekening gehouden worden met de natuur van onze
menselijke samenstelling. Waken we er op dat we geen maniakken worden van de
moraal. De enen willen anarchie, de anderen dictatuur; de enen wensen te straffen
tot het uiterste, de anderen gaan te ver met hun wensen van kwijtschelding. Uiterst
rechts vindt een boek een meesterwerk, omdat het door een geloofsgenoot werd
geschreven, uiterst links zwijgt alles dood wat niet in zijn kraam te pas komt.
We mogen ons niet laten misleiden door eigen of vreemde idealen, omdat er bitter
weinig idealen zijn, die voor het ganse mensdom zijn geknipt.
We hebben voeten en deze dienen om op den grond te staan. Het ware verkeerd
echter niets anders dan voeten te zijn. Sommigen zijn louter hoofd en ook dit is niet
gewenst. De waarheid ligt halverwege zool en kop, in de omgeving
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van het hart. Niet te laag of we komen bij de maag en dan kunnen we op ons
naamkaartje Lamme Goedzak schrijven. Op wondere wijze heeft de natuur voor een
evenwicht tussen hart en buik gezorgd, want tussen beide in ligt ons middenrif,
centrum van de spieren naar het schijnt, waarmede we lachen dat we schokken. Die
lach zal ons redden. Hij zal onze beloning en ons correctief zijn, wanneer we iemand
een scheerbekken zien op het hoofd zetten, een kikker zich zien opblazen tot os, een
politieke partij beloften horen afleggen die ze niet kan houden, een dikken pater
horen prediken over de hel, een oorlogswoekeraar zijn verdiensten horen roemen in
den Weerstand.
De Vlamingen genieten het voorrecht dicht bij Cervantes' ideale oplossing te
liggen; laten we derhalve dit jaar allen ‘Don Quichot’ lezen. We zullen er niet alleen
genoegen aan beleven, maar deze lectuur zal ons helpen bewust maken van hetgeen
ons karakter is en wat het zou moeten blijven: dat van ernstige maar nuchtere en
werkzame dromers, dat van gemoedelijke en bezadigde levenskunstenaars.
K. JONCKHEERE.
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Aspecten der engelse poëzie, vooral bij T.S. Eliot
‘Jeder Engländer ist eine Insel’, luidde het op het einde van de 18e eeuw in een van
de stuifmeelfragmenten van Novalis en hiermee werd de nu welbekende formule
gelanceerd, waardoor men de aard van de Engelsman afdoend, - nu eens afkeurend,
dan weer waarderend, - wil kenmerken. De Engelsman is nu eenmaal de bewoner
van een eiland en die gedeeltelijke afzondering zou het hem volgens pseudoprofeten
onmogelijk maken tot het ras der goede Europeeërs te behoren. Zijn ‘insularity’
beïnvloedt zijn geestelijke structuur, stempelt hem tot de gereserveerde gentleman,
die, meester van zijn gevoelens, zich nooit volledig geeft en vanuit zijn geestelijke
eenzelvigheid, wat Charles Morgan noemt ‘singleness of mind’, de wereld souverein
beoordeelt en beheerst. Voeg bij de insulariteit de afwijzing die opklinkt uit de
haatspreuk van perfide Albion, ook omstreeks het keerpunt 1800 in de wereld
geslingerd en er groeit op het continent de mogelijkheid een nieuwe mentaliteit te
scheppen, die de Engelse kuituur als renegaat van de Europese zal beschouwen. Een
twintig jaar later rekent ook Goethe, de goede Europeeër bij uitstek, de Engelsen tot
de gemeenschappen, die overwegend utilitaristisch gericht zijn. Tweemaal Duitse
bezetting heeft in de 20e eeuw de geestelijke omgang van Engeland met bepaalde
delen van het vasteland voor lange tijd onderbroken. Er werd zelfs beproefd de
dwaalleer te doen ingang vinden dat er geen Engelse kunstenaars, vooral geen Engelse
musici waren, tenzij jazz-componisten. Treurige profeten! In zijn opstel The Idea of
Europe zegt Charles Morgan dan ook dat de bevrijding de Engelsen heeft doen
beseffen, hoe onwetend ze van Europa geworden zijn: ‘Unless we are uncommonly
arrogant or insensitive, it may be a shock to all of us, Americans and English, to
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discover, in the time of liberation, how deeply ignorant of Europe we have become’
(Reflections in a Mirror, London, 1945, p. 34). En elders in hetzelfde opstel treffen
we het krasse oordeel aan: ‘What is elixir to us, she (scil. Europe) may vomit’.
Dergelijk oordeel is wellicht overdreven, van hoe bevoegde zijde het ook moge
komen.
Laten we nu beproeven enkele dichterlijke types uit de Engelse letterkunde te
schetsen om te zien of er al of niet bepaalde constanten bestaan, die de weerspiegeling
kunnen zijn van een eigen mentaliteit. De romantici allereerst: bij hen immers zal
de nationale strekking nog sterker tot uiting komen dan bij de Renaissancedichters.
Er is William Wordsworth, uit wiens omvangrijk werk door de komende generaties
alleen de parels van voor de jaren 1805-1807 zullen herlezen worden. Zijn verzen
zijn vervuld van een vaag pantheïsme en mysticisme. Geen gedicht is er, zelfs
handelend over het geringste deel der schepping, dat niet in enkele regels in het
metaphysische overspringt; zo bv. in het welbekende slot van de Intimations of
Immortality:
To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do of ten lie too deep for tears.

Of de eindregels van het beroemde sonnet Composed upon Westminster Bridge
(1802):
Dear God! the very houses seem asleep;
And all that mighty heart is lying still!

Na 1794, op het ogenblik dat Engeland de oorlog aan Frankrijk verklaart, zal
Wordsworth's ‘insulair’ en nationaal gevoel ontwaken, en dit gevoel, al of niet
oorzakelijk begeleid door het uitdoven van zijn passie voor de Franse schone Annette
Vallon, zal zijn dichterlijke hartstocht voor de beginselen van de Revolutie en voor
de gedachte aan een al-omvattende mensheid sterk verzwakken. Het innerlijk vuur
verzwakt bestendig en na de jaren 1807-1810 evolueert Wordsworth steeds meer
naar het type van de bourgeois, exponent van de gesmade Victoriaanse
zelfvoldaanheid. In een bekend gedicht van Browning heette het dat Wordsworth
ons verliet voor een handvol zilvergeld, immers hij had reeds de eretitel van Poet
Laureate verworven, ten koste van de verzaking van zijn vroegere idealen.
Keats en Shelley, twee andere dichters, die ten onzent in
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de tijd van de Nieuwe Gids werden aanbeden en afgeschreven, openbaren ieder op
eigen wijze bepaalde romantische kenmerken. De poëzie van Keats is geboren uit
de verering van de schoonheid, die hij naar de wijze van Plato met de waarheid
vereenzelvigt; hij was belust op de sensatie van het mooie voorwerp, het fameuze
‘thing of beauty’, het verrukkelijke geluid en de mooie kleur. Zijn korte leven wijdt
hij in bestendige devotie aan de letteren, een devotie die zich ontwikkelt tot een
hartstochtelijke verering, zoals die nog maar zelden in de annalen van de kunst is
voorgekomen. De bekende criticus John Middleton Murry, citeert in zijn
merkwaardige studies met voorliefde Keats' uitroep: O for a life of sensations rather
than of thoughts! Voor John Keats was de poëzie een sensatie, het resultaat van een
totale opslorping van de dichterlijke individualiteit in de stoffelijke schoonheid. Het
uitmuntende voorbeeld dat geldt als de toepassing van deze stelregel is de beroemde
Ode on a Grecian Urn.
Vereerde Keats als het ware de vleesgeworden schoonheid van de kleur en de lijn,
dan was Shelley de koene fantast, de vurige aanbidder en zoeker van de geest der
schoonheid:
Spirit of Beauty, that dost consecrate
With thine own hues all thou dost shine upon
Of human thought or form, - where art thou gone?
Why dost thou pass away and leave our state,
This dim vast vale of tears, vacant and desolate?

Maar de dichter had tevens nog een andere rol te vervullen. In de lijn van het politieke
streven van zijn schoonvader William Godwin, werd de dichter door Shelley getooid
met de profetenmantel, de poëten zijn de trompetten, die ten strijde zullen klaroenen
wanneer eens de idealen van gelijkheid, vrijheid en broederlijkheid hun triomftocht
houden. De onbestemde gevoelens en strevingen die in de volksmassa woelen, worden
door de dichters in meeslepende formules gegoten. Marx zelf heeft beweerd dat
Shelley in de voorhoede van het socialisme zou gestaan hebben, indien hij langer
had geleefd!
Shelley is dus de zoeker naar de idee van de schoonheid, - men leze zijn heerlijke
Hymn to Inlellectual Beauty, - Keats wil zijn persoonlijkheid doen versmelten met
de beli-
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chaming van die idee, het thing of beauty, terwijl Wordsworth onbewust en vaag het
goddelijk beginsel in elk schoon ding beroert. Slaan we nu een brug van ongeveer
een eeuw in de Engelse poëzie, om enkele aspecten van T.S. Eliot's werk te belichten,
de grootste hedendaagse Engelse dichter.
Thomas Stearns Eliot (geb. 1888) behoort met Rilke, Valéry en Lorca tot de grote
moderne Europese schrijvers, en hij mag met deze drie gerust in een adem genoemd
worden, ondanks de betrekkelijk kleine omvang van zijn werk. Spijtig genoeg moeten
we de critische en dramatische productie van Eliot voorbijgaan, maar we signaleren
toch even het drama Murder in the Cathedral (voor het eerst gepubliceerd in 1935),
met als thema de tragische dood van Thomas a Becket, dat na verschillende retouches,
één van de voornaamste en schoonste poëtische drama's mag heten, in de laatste jaren
geschreven.
Niets onthutst, ontgoochelt en verblindt ons meer dan de eerste lectuur van Eliot's
verzen, want alle conventie is er over boord geworpen. De eigenaardige beelden, de
mogelijke en onmogelijke toespelingen op beroemde passages uit meesterwerken
van de wereldliteratuur, de gewilde metrische onregelmatigheid van het vers, het aan
elkaar tegenstellen van heerlijk-romantische - zogenaamd poëtische - aan realistische
en alledaagse toestanden maken deze poëzie moeilijk genietbaar. De methode van
Aldous Huxley om met geleerdheid als een soort van vuurwerk uit te pakken en op
die wijze de more brains-literatuur van de snobs te beoefenen, wordt door Eliot nog
met meer grondigheid toegepast, want we zullen zien dat Eliot graag het cultureel
peil van zijn lezers overschat. Zijn verzen zijn dus uitermate intellectualistisch, maar
het is een intellectualisme van andere aard dan bv. van Valéry. Bij de Franse dichter
denken we veeleer aan een steekspel, waarbij ieder gedicht een nieuw tornooi is van
de geest met de stof, een gracieus elegant spel met intense poëtische resultaten,
waardoor een gedicht ontstaat door concentratie en kristallisatie. Bij Eliot vinden we
geen gratie of elegantie; een gedicht is voor hem een ironische en realistische oefening,
die gevoerd wordt door de middelpuntvliedende krachten van ons verstand. Slechts
langzaam wordt later het evenwicht bereikt.
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Eliot's eerste verzen verschenen in hoofdzaak tijdens de vorige wereldoorlog. Ze
leggen reeds getuigenis af van de radeloosheid van de moderne mens tegenover zijn
problemen, en het ironisch realisme dat er uit opklinkt is welbewust ontleend aan J.
Laforgue. Zo luidt het in The Love Song of J. Alfred Prufrock:
I should have been a pair of ragged claws
Scuttling across the floor of silent seas.

Dan volgen in 1920, Poems, waarin het groeiende wantrouwen van de dichter
tegenover de eerlijkheid van de moderne maatschappij wordt weerspiegeld,
Think now
History has many cunning passages, contrived corridors
And issues, deceives with whispering ambitions,
Guides us by vanities.

Een eigenaardig Frans gedicht is Mélange Adultère de Tout, waarin Eliot de rollen
van professor, journalist, bankier en philosoof speelt, en we halen er een passage uit
aan, omdat we er de stem van Laforgue in kunnen horen:
J'erre toujours de-ci de-là
A divers coups de tra là là
De Damas jusqu'à Omaha.
Je célébrai mon jour de fête
Dans une oasis d'Afrique
Vêtu d'une peau de girafe.

Het stukje waaruit duidelijk de filiatie met de vroegere dichters blijkt is het mooie
Whispers of Immorlality. De eigenaardige John Donne (1573-1631), bij zijn leven
deken der St. Paul's Kathedraal, en de post-Shakespeareaanse dramaturg J. Webster
(1580-1625) worden er met de naam als zijn geestelijke voorvaders genoemd. De
poëzie van Donne is in Engeland sinds ongeveer 1900 hartstochtelijk gelezen, zijn
lang vergeten werk heeft plots opnieuw charmes gekregen voor de moderne lezer.
Aantrekkelijk was bij Donne vooral het verbluffend modern accent, de lugubere en
toch diepe belangstelling waarmee deze man het doodsprobleem aanvoelde. Zo
schrijft hij een reeks verzen op de verjaardag van het afsterven van zijn geliefde! En
daarbij mengt hij deze gedichten - zoals Eliot - met wijsgerige beschouwingen,
dialectische spitsvondigheden, droog-zakelijke gemeenplaat-
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sen of wetenschappelijke snufjes. Donne en zijn school werden de ‘Metaphysicals’
genoemd, omdat deze dichters naast de gewoon gangbare betekenis, steeds nog een
andere diepere en meer wijsgerige aan hun beelden hechten. Er ontstaat hier in hun
geesten een bestendige, gewilde inspanning om de bedoelingen en de verlangens van
de menselijke ziel te beschrijven; die strekking namen we zelfs waar in de poëzie
van onze eigen generatie. ‘Ik kan God zien in het schepsel, maar de natuur, de essentie
en het geheim van God kan ik niet zien’, zegt Donne. T.S. Eliot en John Donne
trekken er op uit om de onbekende grensgebieden van de geest te onderzoeken,
As our blood labours te beget
Spirits, as like souls as it can,
Because such fingers need to knit
That subtle knot, which makes us man.

Om die subtiele knoop, die de mens is, te ontsluiten, gingen deze dichters bij de
metaphysica te rade.
The Waste Land (1922), (= het braakland), opgedragen aan Ezra Pound, ‘de beste
smeder van verzen’, vertegenwoordigt het volgend stadium van Eliot's dichterlijke
evolutie; het is een van de beroemdste gedichten uit de moderne Engelse letteren
geworden. Wie de opheldering van The Waste Land de moeite waard vindt, zegt
Eliot, leze de werken van de anthropologen J.L. Weston, From Ritual to Romance,
en J.G. Frazer, The Golden Bough (12 vols.), die zowel voor de symboliek als voor
het plan van dit gedicht werden aangewend. Om ons een idee te vormen van de
al-verbluffende geleerdheid en diversiteit van de toespelingen doorlopen we even
de nota's: de Bijbelprofeten, Wagner, Baudelaire, Dante en Webster houden elkaar
gezelschap op minder dan 80 versregels; in het tweede en derde deel stoten we op
aanhalingen uit Augustinus en Buddha, en in het laatste deel krijgen we een staaltje
uit Gerard de Nerval en de Upanishaden. Het is ons duidelijk dat we eerst geestelijke
goocheltoeren zullen moeten verrichten om iets van die poëzie te snappen.
De grondtoon van The Waste Land is pessimistisch. De smeltkroes Europa veredelt
de metalen niet meer; het oude werelddeel gaat de chaos tegemoet,
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What is that sound high in the air
Murmur of maternal lamentation
Who are those hooded hordes swarming
Over endless plains, stumbling in cracked earth...

De blinde ziener Tiresias (Ovidius, Metamorphoses, III, 320-339) is de synthese van
al de verschillende personages, die in dit gedicht voorkomen. Zeven jaar van zijn
leven bracht hij door als vrouw en dit kon hem als zodanig toelaten de respectievelijke
sexuele genoegens bij man en vrouw te vergelijken, wanneer Jupiter er hem om
vroeg. Twee geslachten ontmoeten elkaar in Tiresias, maar dat niet alleen; ook alle
ervaringen van de komende generaties zullen zich daar opstapelen, zodat hij
beurtelings in verschillende rollen optreedt doorheen het historisch verloop, met het
diepe bewustzijn dat in ieder leven dezelfde begoochelingen en dezelfde passies zich
zullen herhalen, met een individuele hevigheid, waarvan niemand de aard en de
betekenis kan bevroeden. Hierin ligt de tragiek van The Waste Land besloten, want
we zijn de speelbal van onze eigen individualiteit en doordrongen van het besef, dat
het uiteindelijk begrijpen onmogelijk is. De dramaturg Webster, waarvan we de naam
reeds noemden in verband met Eliot, wist ook reeds dat het graf onze laatste rustplaats
is, waar de spin een dun gordijn zal maken voor de grafschriften.
The Hollow Men (1925) is eveneens een sarcastische maar toch wanhopige kreet
om de oppervlakkigheid van het bestaan. De moderne mensen zijn hol, hebben een
hoofd gevuld met stroo, en leven in een land bezaaid met cactussen; slechts heel
even kan er een hoopvolle klank in die akelige symphonie tot ons doordringen, maar
het is maar de ‘hope of empty men’, de hoop van ledige mensen. Om de gewenste
stemming te suggereren wordt door Eliot gebruik gemaakt van expressionistische
stijlmiddelen, zoals herhalingen, citaten uit mondaine straatliedjes, vreemdsoortige
beeldspraak en metrische verscheidenheid. Er woelt in dit gedicht een hevige spanning
onder het strakke, ironisch-realistisch kleed der woorden want de lezer laveert tussen
ironie, schril realisme en nijpende tragiek.
Ash Wednesday (1930) en Ariel Poems kondigen voor de eerste maal een
gedeeltelijke levensaanvaarding aan; de dich-
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ter voelt zich blijkbaar geborgen in de veilige haven van zijn religieuze overtuiging.
Hij, die geboren Amerikaan is, heeft sedert 1927 de Engelse nationaliteit aangenomen,
en heeft misschien daardoor ook de innerlijke vrede nagestreefd.
De verzen die Eliot nu zal schrijven, zoals Burnt Norton, East Coker, The Dry
Salvages, en Little Gidding, leveren het bewijs dat langzamerhand zich bij hem een
kristallisatie heeft voltrokken. Het rauwe realisme van zijn vroegere poëzie is
getemperd, nog gedeeltelijk behouden door het gebruik van pakkende,
geconcentreerde en zintuigelijke beeldspraak, die het vehikel zal zijn voor een
gedachtengang die metaphysische problemen poogt te doorgronden. De
laatstgenoemde vier gedichten werden in 1943 gebundeld tot Four Quartets (New
York, Harcourt, Brace and Co.). Elk van deze vier gedichten - elke titel is een
plaatsnaam, die de verschillende etappen aanduidt, waarlangs de dichter evolueert bestaat uit vijf secties, de collectieve benaming kwartetten wijst er trouwens op dat
Eliot in zijn dichterlijke techniek de thematische uiteenzetting van een muziekstuk
nastreeft. F.O. Matthiessen, de befaamde Amerikaanse criticus, heeft de aandacht
op de structurele eigenschap van heel de poëzie van Eliot gevestigd, en inderdaad
wordt door middel van het contrast in emotieve lading van op elkaar volgende
passages, een intens poëtisch effect bereikt.
Twee motto's ontleend aan de fragmenten van Heraklitus, ‘de weg op en af is een
en dezelfde’ en ‘hoewel de wereldwet voor allen gelijk is, leven de mensen toch alsof
ze een eigen denkkracht bezitten’, drukken in feite het resultaat van Eliot's
gedachtengang uit. We voelen daarom ook in dit geduldig zoeken naar die wereldwet,
naar ‘the still point of the turning world’, dat ‘words strain, crack and sometimes
break, under the burden,...’ Zoals Heraklitus is Eliot onthutst over de co-existentie
van tegenstrijdige eigenschappen en krachten, over de eenheid van het diametraal
aan elkaar tegengestelde; het is in deze schijnbare chaos, dat Eliot zoals Heraklitus,
een serene harmonie, een aldwingend regelend principe begint te ontwaren, een
wetmatige waarheid van het ‘op en af’, de waarheid van de ‘ewige Wiederkehr’ door
Nietzsche zo welsprekend belicht. De Engelse dichter en de Griekse philosoof streven
naar het formuleren
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van die Wereldwet, de Logos die uit de Godheid emaneert, in een aphoristische en
gebalde taal. De cyclische wisseling van de elementaire toestanden wordt door Eliot
ontwikkeld in deze vier gedichten, die de bekende elementen lucht, aard, water en
vuur symboliseren. Het vuur is de verschrikkelijke vernietigende macht, die de
mensheid zal verteren; ook voor Heraklitus is de godheid het eeuwige vuur dat in
een zich verwijdende kringloop uitbreidt en alles doordringt. In fragmenten 63 tot
66 luidt het: ‘Heraklitus zegt echter ook dat er een oordeel door het vuur over de
wereld en alle dingen zal plaats vinden, zoals de volgende woorden tonen: De bliksem
bestuurt alle dingen, hij richt ze. Onder bliksem verstaat hij het eeuwige vuur. Hij
zegt ook dat het vuur met rede begaafd is en dat het alle dingen regeert.’ In Little
Gidding vinden we dezelfde gedachte poëtisch verwoord:
Who then devised the torment? Love.
Love is the unfamiliar Name
Behind the hands that wove
The intolerable shirt of flame
Which human power cannot remove.
We only live, only suspire
Consumed by either fire or fire.

Let hier ook weer op het bij uitstek synthetisch karakter van de metaphoren van de
dichter: een synthese van mythologische - het Nessuskleed van Hercules -,
heidens-wijsgerige en christelijke beelden. De vier kwartetten sluiten af met een toon
van berusting na al het onrustige zoeken naar het Al-ene, berusting die er in bestaat
vast te stellen dat het einde eveneens een begin is, steeds opnieuw voleind en toch
terug begonnen:
We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.

Men kan tegen dergelijke dichtkunst het bezwaar opperen, dat de philosophie of het
mysticisme over andere uitdrukkingsmiddelen beschikken; we mogen Eliot ook meer
waarderen om wille van zijn stijl of zijn originaliteit, dan om zijn philosophie, toch
blijft het een geniaal kunststuk dat deze
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dichter heeft vermocht het eenvoudige en het ingewikkelde, het verleden, het heden
en de toekomst, de hele geschiedenis van een enkel woord, het tijdelijke en het
tijdeloze, ‘the point of intersection of the timeless with time’, in één enkele poëtische
beleving te kunnen condenseren. Zijn hele denkrichting, zoals afdoende werd
geïllustreerd, is afgestemd op het bereiken van het Al-ene, op het bereiken van
eenvoud, nederigheid en natuurlijkheid. Zo gezien neemt T.S. Eliot ook deel aan de
neo-mystische beweging, die een gehele vleugel van de actuele litteraire productie
- W. Somerset Maugham en Aldous Huxley zijn de voor de hand liggende voorbeelden
- omvat. En in zijn vorm van mysticisme kleeft Eliot de opvatting van Shelley aan,
dat de Liefde de enige wet is die de morele wereld zou moeten regeren.
De poëzie van Thomas Stearns Eliot verschijnt ons dan als de weerspiegeling van
een ingewikkelde, cosmopolitisch-gerichte dichterziel, die de inspiratie verafschuwt
en ze vervangt door een wetenschappelijke redenering, die een gedicht zal opbouwen
met behulp van logische principes. Eliot's logica wordt verwoord met een
Bergsoniaanse helderheid, die speels omgaat met de begrippen, ze doet glinsteren
als diamanten in het strakke licht van de rede. Maar na herhaalde lectuur van zijn
poëzie merkt men in die kristallen de adertjes, die het spoor zijn van vele jaren aardse
gebondenheid en van een hevige zintuigelijkheid bij de dichter. Een poëem is door
concentratie ontstaan, maar met een potentieel van onzekerheid; in de laatste verzen
vinden we de passie van Shelley gepaard aan een innerlijk evenwicht. Maar Eliot's
evenwicht zal nooit het klassieke van een Valéry benaderen; het is het
expressionistisch evenwicht van de trapezist, die ons onthutst door dialectische
krachttoeren zoals deze,
We had the experience but missed the meaning,
But approach to the meaning restores the experience
In a different form, beyond any meaning
We can assign to happiness. I have said before
That the past experience revived in the meaning
Is not the experience of one life only
But of many generations.
WIM SCHRICKX.
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Zoek de mens
Een groot mens verloren...
België heeft dezer dagen een groot burger, een cultuurdrager van wereldformaat
verloren. De taalkundige en archeoloog Franz Cumont, in alle wetenschappelijke
kringen beroemd om zijn standaardwerk over de Mysterieën van Mithra, was
hoogleraar te Gent, medestichter van de Roomse Academia Belgica (die hij, nog
even vóór zijn dood, begiftigde met zijn rijke bibliotheek, een der kostbaarste ter
wereld), doctor honoris causa van tal van Europese en Amerikaanse universiteiten,
enz. Bovendien was hij lid van de Académie Royale de Belgique, dite de
Marie-Thérèse.
Om deze laatste hoedanigheid werd hij in het Maartnummer van N.V.T. op geheel
onverantwoordelijke wijze... ik zal maar zeggen ‘uitgescholden’ in een Diogenesje
(zie blz. 1381) dat wel is waar als een totaal pretentieloze fantasie was bedoeld, doch
niettemin blijk gaf van ‘verregaande kortzichtigheid’.
Het stukje was van de hand van onze betreurde medewerker F.V. Toussaint van
Boelaere, een bellettrist die nochtans vinniger dan wie ook de woorden kon wikken
en wegen...
Het kan zijn aandenken, dat wij in trouwe vriendschap bewaren, niet te kort doen,
wanneer N.V.T., bij de tombe van de gestorven Hooggeleerde, de uitlating (hoe
vluchtig ook) van onze gestorven letterbroeder met een goed hart betreurt.
H.T.

Om de lieve vredezoen...
En in een zelfde gevoel van onbevangenheid tegenover het ons zo duurbaar ‘Vrije
Woord’ wensen wij plaats te lenen aan een terechtstelling, die ons wordt verzocht
door de heer H.A. Lunsdorf, tot voor kort hoofdredacteur van Elsevier's Weekblad.
Fernand Toussaint, schrijvend over Werumeus Buning in een
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ander Diogenesje (zie tweede jaargang, blz. 127) had zijn oordeel besloten met de
volgende woorden:
‘Ik had nochtans de hoop dat Buning, na de doorstane beproeving en daardoor
gesterkt, een andere weg zou opgaan dan hij doet en zijn vrije woord zou wijden aan
de bouw van de Europese democratie op grondslagen die niet louter reactionnair
zouden zijn. Zijn medewerking aan Elsevier's Weekblad doet me leed, oprecht leed.
Onder vrienden mag dat gezegd.’
De heer H.A. Lunshof meent hierbij te moeten opmerken:
‘Afgezien van het feit dat de woorden bouw van de Europese democratie op
grondslagen die niet louter reactionnair zouden zijn een uitermate vaag karakter
tonen, en het de vraag is in hoeverre men Elsevier's Weekblad daartegenover kan
stellen, moet het mij van het hart dat de heer F.V. Toussaint van Boelaere tot twee
keer toe getracht heeft aan dit Weekblad mede te werken. Onder vrienden mag dat
gezegd.’
Het zal een ieder opvallen dat soortgelijke polemieken, hoezeer de waarheid er
kan mede gediend worden, uiteraard vrij onverkwikkelijk zijn.
Laten wij hopen dat N.V.T. voortaan ervan verschoond moge blijven.
H.T.

De schrijver en zijn dagelijks brood.
Na Karel Jonckheere, in ‘Parool’, heeft nu ook Richard Minne, in ‘Vooruit’, een
artikel gewijd aan de plaats die de schrijver inneemt in het materieel, en meer bepaald:
financieel staatsbestel. Waar Jonckheere zich er toe bepaalde op berustende wijze
de Shylock-mentaliteit van ons belastingwezen te hekelen, wijdt Minne daarenboven
nog zijn aandacht aan de mogelijkheden die de schrijver, als dusdanig, geboden
worden om zijn dagelijks brood te verdienen. Minne heeft lang genoeg geleefd om
reeds in de eerste paragraaf van zijn geestig stuk tot de conclusie te komen dat men
over Ghandiaanse talenten moet beschikken om van zijn pen te leven; en tussen deze
conclusie en de vaststelling, dat de schrijver, die vrouw en kind moet voeden en
schoeien (een handicap op Ghandi), er noodzakelijkerwijze een tweede beroep moet
op nahouden, is slechts een kleine stap.
Nu heeft Reimond Herreman, in een artikel in hetzelfde blad, even na de bevrijding
verschenen, er op gewezen hoe dit tweede beroep de productiviteit van de schrijvers
niet uitschakelt, maar toch remt. Anderzijds betoogde Karel Leroux in deze rubriek
dat het systeem van het staatsmanna geheel uit den boze is. Er was nog slechts de
veroordeling van de sinecure nodig, zoals Minne die in zijn voornoemd artikel
formuleert, om het probleem van de schrijver in het financieel staatsbestel in zijn
pessimistische, maar passende kleur te zetten.
Dat wij voldoende gezond verstand hebben om het onafwendbare van dit
aussichtslos bestel te begrijpen, weerhoudt ons er echter niet van, er verder van leer
tegen te blijven trekken. Indien, op sociaal
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plan, er niet ten allen tijde idealisten waren geweest die tegen veel gevaarlijker
windmolens vochten, dan ware kinderarbeid waarschijnlijk nog steeds niet afgeschaft
en dan zouden wijzelf nooit genoeg schoolse wijsheid hebben opgedaan om over
onderhavige kwestie te kunnen palaberen. Laten wij dus de moed niet opgeven.
Laten wij, Vlaamse schrijvertjes, waar het staatsmanna uit den boze is en alle
sinecuren duurzaam bezet zijn, in de leer gaan bij de vakbeweging en de politiek.
Van de vakbeweging kunnen wij de tactiek van de flankaanval leren. Indien de
vakbeweging naar een Nationale Conferentie van de Arbeid gaat in het volle besef
dat zij onmogelijk een loonsverhoging zal kunnen afdwingen, dan legt zij haar volle
kracht achter andere eisen die die ene compenseren: bv. vermindering van de
belastingen, verhoging van de gezinstoelagen en verdubbeling van de
verlofsvergoeding, wat doelmatiger dan loonsverhoging is, want op dit ales dient
geen belasting betaald. Dit is een aanval in de flank. Van de politiek kunnen wij leren
dat het feit, dat wij aan de weg timmeren, niet een reden moet zijn om uit valse
schaamte na te laten onze materiële nood te klagen. Nadat wij gezien en gehoord
hebben hoe onze Eerste-Minister zijn oratorisch talent (dat hem vooraf de academische
onsterfelijkheid had laten verwerven), met evenveel vuur gebruikt om de parlementaire
vergoeding aan de eisen van het ogenblik te doen aanpassen, weten wij dat de hogere
geestelijke waarden niet verminderd worden indien zij aan de zorg om den brode
worden dienstbaar gemaakt.
Ik suggereer dus dat wij een actieplan opmaken. In de eerste plaats zetten wij
staatsmanna en sinecuren aan de kant als zijde van nul en geen importantie.
Vervolgens maken wij de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen en de Pen-Club
weerbaar in de volle zin van het woord, d.w.z. wij geven haar een parlementair
karakter en schoeien haar op syndicale leest. Daartoe verhogen wij de bijdrage, maar
stellen bestendigen aan die zich uitsluitend bezighouden met voetstappen te doen en
besprekingen te voeren om materiële verbeteringen voor de leden te verwezenlijken:
bv. met de Minister van brandstof spreken om ons een bijzonder rantsoen kolen te
bezorgen, met het departement van Verkeerswezen om vermindering te krijgen op
trein en tram en alle andere middelen van vervoer, met de Minister van Financiën
om te verkrijgen dat wij geen belasting moeten betalen op onze zuur verdiende
honoraria.
Ons aantal staat borg voor het argument, dat 's lands budget daardoor niet nodeloos
zal worden verzwaard. Er zijn, klein en groot door elkaar gerekend, een honderd
twintigtal letterkundigen. Indien, van hogerhand, dus maatregelen getroffen worden
om een invasie op het litterair terrein te voorkomen (wanneer de inwilliging van
hogervernoemde eisen openbaar wordt gemaakt), zou de verwezenlijking van dit
eisenprogramma de frank niet noemenswaardig in gevaar brengen. En eenmaal
begonnen, staat de weg naar schonere veroveringen open.
P.V.A.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

428

Het kiezerskorps zal zijn oordeel vellen!...
Men is demokraat of men is het niet. De Amerikaan is het integraal. In zijn vaderland
maken de kiezingen uit welke burgers den last der contributies en der wapenen hebben
te dragen, of zij zich al of niet aan ijswater, coca-cola of alcohol mogen verslaven
en in welk tempo zij zich van hun wettige gade kunnen laten scheiden.
Een Amerikaansch uitgever, de heer Burnett, blijkbaar ontgoocheld over de
relatieve waarde van litteraire bloemlezingen, samengesteld door estheten of
philologen, heeft zich afgevraagd of de stembus ook niet, als orakel, antwoord kon
verstrekken op de vraag: wie de honderd hedendaagsche ‘world's greatest writers’
zijn. Hij deelde dan ook duizenden stembrieven uit aan universiteitsprofessoren,
leden van geleerde genootschappen, schrijversvereenigingen, academieën, cultureele
inrichtingen, aan comité's van Nobel-, Goncourt-, James Tait Black- en
Hawthorneprijzen, aan uitgevers, bibliothecarissen, boekhandelaars, opvoedkundigen
en ten slotte ook aan wat de heer Burnett noemt ‘distinguished individuals’. Daar,
zoowel mijn dienstmeisje als mijn haarkapper zich, zonder zelfverheffing, tot deze
categorie kunnen rekenen, meen ik dat, feitelijk, het beginsel van het algemeen
stemrecht wordt gehuldigd.
Ik heb dergelijken stembrief ofte ‘ballot’ in handen gekregen. Hij vertoont - schrik
niet! - 457 namen van candidaten, met elk naast zich het klassieke vierkantje, dat
voor honderd uitverkoren genieën dient zwart gemaakt te worden. Onder deze 457
candidaten, die overbleven nà een zifting op grond van ‘world-wide references of
all kinds’, zijn er 146 Noordamerikanen, 266 Europeanen (Russen inbegrepen), 30
Aziaten, 10 Zuidamerikanen. 5 wonen in Afrika: hetgeen nog niet beteekent dat deze
genieën als negerjongens op palmboomen klauterden; want een onder hen draagt, in
niet vereenvoudigd Zuid-afrikaansch, de voor ons stamgevoel zoo sympathiek
klinkende naam van Cloete...
Deze lijst is met zorg opgemaakt. Zoo tellen wij er drie Shaw's: George Bernard
voor Ierland, Irwin voor de V.S. en een Law Shaw voor China. Hetgeen verboden
is in onze gemeenteverkiezingen wordt hier echter toegelaten: een heele familie stelt
zich candidaat, t.w.: Thomas, Heinrich en Klaus Mann! Met IJsland moet er ook
zoo'n familiale combinatie in het spel zijn. Ik reveleer: Gudmundur Danielson,
Kristmann Gudmundson, Gunnar Gunnarson, Gudmundur Gislason Hagalin, Haldar
Kiljan Laxness. Hetgeen intusschen, alles saam, toch maar vijf candidaten, van wier
genialiteit wij zonder meer overtuigd zijn, uitmaakt: vrij behoorlijke proportie
trouwens voor een van God, maar blijkbaar niet van de Muzen verlaten bar eiland.
Onze belangstelling ging natuurlijk in het bijzonder naar hen die de eer der
Nederlandsche letteren zullen verdedigen. Voor Holland zijn het: Bertus Aafjes,
Gerrit Achterberg, Jan Greshoff, Henriette Roland Holst, Arthur van Schendel, Simon
Vestdijk. Voor
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Vlaanderen? Hola! Meneer Burnett kent slechts Belgen. Net zooals in de Ronde van
Frankrijk. De Vlaamsch-Waalsche ploeg bestaat uit (in alphabetische orde): Willem
Elsschot, Edmond Glesener, Jan-Albert Goris (zijn faam is wél, maar zijn litteraire
schuilnaam niet tot de V.S. doorgedrongen), Maurice Maeterlinck, Henri Michaux
(blijkbaar nog zoo'n kerel die geen profeet was in eigen land), Charles Plisnier, Felix
Timmermans, Gerard Walschap.
Het staat u nu vrij over deze selectie te denken wat u wil (onze vriend Julien
Kuypers en de Unesco zijn er niet voor verantwoordelijk!), en u af te vragen waarom
een Franz Hellens, een Stijn Streuvels, een Herman Teirlinck niet waardig werden
bevonden om als candidaten op te treden; maar als trouwe lezers van het N.V.T. zult
gij u toch verheugen over het feit dat onze redactie in haar schoot 2/457sten van de
universeele potentieele litteraire genialiteit bergt. Ik spoor u aan om bij vrienden en
kennissen propaganda te maken opdat zij, van Sydney tot Zwevezeele, als één man
hun voorkeurstem zouden uitbrengen naast de namen van onze ware volksvrienden:
Jan-Albert en Gerard!
R.B.

Plicht.
Ik heb in de vorige jaargang van dit tijdschrift, in deze rubriek en onder dezelfde
titel, reeds geschreven dat ik aan de plicht een broertje dood heb. Maar het betrof
toen meest de plicht op tijd en stond, uit redactioneel verantwoordelijkheidsgevoel,
een stukje te schrijven voor de rubriek ‘Zoek den Mensch’. Er waren gelukkig onder
de redacteurs een aantal goede zielen, die de karwei der verzuimen mede op zich
namen en dubbele hoeveelheid kopij leverden. Ik dank hen van harte.
Maar nu las ik in het Juli-nummer van ‘De Vlaamsche Gids’ in een opstel van Jan
Walraevens, getiteld ‘Nood’, het volgende: De Vlaamse letterkundige (heeft) het
recht niet zich aan het leed van zijn land en zijn volk te onttrekken. Onze tijd is een
tragische tijd en het lot van ons volk is een smartelijk lot.
Indien de Vlaamse letterkundige het recht niet heeft iets niet te doen, dan heeft
hij, zo er voor logica in mijn kringelende hersenen nog wat plaats is, de plicht iets
wel te doen, m.a.w. dan heeft hij de plicht zich in te laten met het leed van zijn land
en zijn volk.
Keine Rechte, nur Pflichten, placht wijlen de heer Hitler zijn Duitskens in te
pompen. Ik zal maar onmiddellijk zeggen, dat ik meen dat een schrijver alle rechten
heeft, doch geen enkele plicht, ten overstaan der literatuur, natuurlijk. Als mij op een
Zondagnamiddag plots de ogen opengaan en het mij duidelijk wordt dat het arme
Vlaamse volk in een tragische tijd leeft en dat zijn lot een smartelijk lot is, heb ik
dan de plicht te bepeinzen: Het is een tragisch geval; ik moet dat beliteraturen, en
heb ik dan het recht niet mijn luie botten te vagen aan heel die tragedie, te gaan
noenslapen en, als ik rond vijf uur wakker word, een sigaret op te steken en een versje
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te rijmen op de vogels in het bos? Of hangt de tragiek van een boek af van het feit
dat daarin een tragische tijd of een tragische gebeurtenis wordt beschreven of
opgeroepen? ‘Im Westen nichts Neues’ was een tragisch boek, dat over het eerste
grote wereldtreurspel handelde, ofschoon ik vind dat M. Gilliams' ‘Elias’ een veel
tragischer boek is, al wordt daarin slechts over papierscheepjes en kleine
familievoorvalletjes gesproken. Het tragische in de literatuur hangt meest af van het
treffend tragisch accent en niet zozeer van het onderwerp of de inhoud. Hernani is
een drama dat druipt van bloed, doch in Oidipoes te Kolonos wordt geen druppel
bloeds vergoten; het onderwerp van beide stukken is tragisch, maar 't eerste is een
belachelijke draak en het tweede een tragisch meesterwerk. Ik verbeuzel reeds te
veel woorden aan de kwestie. Als de schrijver dan toch een plicht te vervullen zou
hebben, dan is het zeker geen andere dan te schrijven zoals het in zijn hersens knettert
en in zijn hart laait of flakkert of glimt, over wat en wie het ook zijn moge. Is het al
niet genoeg dat de fiscus ons jaarlijks zegt: zoveel moet ge afstuiveren? Moet er nog
een theoreticus komen die zegt: zoveel dicht en zoveel proza, beide van tragisch
kaliber, zijt gij verschuldigd, omdat het lot van uw volk een smartelijk lot is.
Ab isto flagello libera nos, Domine! Heer, verlos ons van die vlegel!
B.D.

Self-defense tegen wierookvaten.
Moest ik de katholieke godsdienst belijden, dan zou ik misschien een goed christen,
doch alleszins een slecht kerkganger zijn. Erg olfactief als ik aangelegd ben, - men
veroorlove mij de technische term -, oefenen immers sommige geuren een
fascinerende aantrekkingskracht op me uit, terwijl andere me met een onverklaarbare
afkeer vervullen. Zo gaat voor mij de reuk van wierook met een intense lichamelijke
en psychische malaise gepaard die, in zoverre ik me daar rekenschap van geef,
geenszins met één of ander verholen papenvreterscomplex verband houdt, vermits
de geur van sommige felle zomerbloemen ongeveer dezelfde invloed op me uitoefent.
Bovendien is mijn afkeer even sterk, of zelfs heftiger, waar er te mijner intentie
met symbolische wierookvaten wordt gezwaaid. Zulks heb ik voor enige weken ééns
te meer ervaren, toen ik de Juni-aflevering van onze sympathieke confrater ‘De
Vlaamse Gids’ doorlas. Bedoeld nummer groepeert een reeks beschouwingen van
jonge Vlaamse schrijvers, dichters veelal, die hun standpunt in zake onze
jongerenliteratuur ten beste geven. Het zijn alle interessante opstellen, die ik oudere
collega's ter lezing aanbeveel, en die ik in één adem zou hebben verslonden, ware
het niet, dat ik telkenmale struikelde over loftuitingen, die er voortdurend voor het
onafscheidelijk trio Boon-Lampo-Van Aken (alphabetisch!) worden ten beste gegeven.
Men notere wel, dat ik geen moment aan de oprechtheid en de goede bedoelingen
der wierookvatenzwaaiers twijfel en ik zelf de lof aan
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het adres van mijn vrienden Louis-Paul uit de vergeten straat en Piet, de man met
het hart, zuiver van slag als een bronzen klok, volkomen bijtreed. Doch wat mezelf
betreft: dadelijk trad mijn anti-wierookcomplex in werking. Verschillende malen
voelde ik me genoodzaakt de lectuur te onderbreken, als belaagd door wolfijzers en
schietgeweren, verraderlijker nog dan deze, welke Richard Minne tot prozaschrijver
omtoverden. Elke zelfkwelling is me uiteraard volkomen vreemd, maar toch kwam
een vinnige veeg uit de pan van mijn vriend Jan-de-Existentialist mij als een
verademing, een gulp frisse buitenlucht voor. Als ieder min of meer normaal sterveling
ben ik vat- en zelfs ontroerbaar door een woord van waardering en ook houd ik van
gewettigde critiek zonder arglistige, a-litteraire bijbedoelingen. Maar wat de lof
betreft heb ik echter de onafwendbare indruk, dat overdaad schaadt. Overdreven
bewieroking geeft me het gevoel van een Sint-Antonius naar middeleeuws recept,
voortdurend wankelend en bedreigd door vreemde chimeren (niet de bekoorlijke
wijvekens van Delvaux!), op het punt me te verslinden. Zelfs in de best bedoelde lof
schuilt er naar mijn gevoel iets geestdodends, iets aftakelends, iets dat me vervult,
met wat ik nog het duidelijkst en het bondigst in 't Frans ‘la crainte du néant’ kan
formuleren, zij het dan op een wat àl te krasse wijze. De afbrekende critiek kan me
amuseren, me tot bezinning nopen of me in uitzonderlijke gevallen gedurende drie
seconden en half ergeren. Maar ik schuw de lof, zoals men er zich soms onwillekeurig
van weerhoudt een imponerende vrouw in de ogen te kijken (bij God, ik ben anders
geen leerling der S.J.!) of er een conversatie mee aan te knopen. De eerste critiek,
die over mijn eerste boekje verscheen, was van Urbain van de Voorde en luidde
onvermengd gunstig; als een relikwie bewaar ik ook een brief van August Vermeylen,
waarin nagenoeg dezelfde mening uitgedrukt wordt. In hun geheel heb ik geen van
beide evenwel meer dan één enkele maal durven doorlezen. Men zou er Freud en de
dieptepsychologie met de haren kunnen blijslepen, doch ware het niet ‘chercher midi
à quartorze heures?’ Toch zal ik me geen al of niet misplaatste bescheidenheid
toeschrijven; immers, een overdreven bescheidenheid is meestal anders niet, dan een
meer verfijnde vorm van zelfgenoegzaamheid en -bewustzijn. Veeleer ben ik geneigd
te aanvaarden, dat ik - goddank - genoeg zin voor relativiteit bezit, om enerzijds te
beseffen, dat men op mijn leeftijd nog geen enkele gedekte wissel op de eigen
artistieke toekomst trekken kan. Anderzijds heb ik zulk een gloeiende hekel aan
zelfbegoocheling in de literatuur (men controlere de ledenlijsten van de ‘Vereniging’,
de ‘P.E.N.’ of neme eens het treintje naar de Poëziedagen van Merendree...), dat ik
in een onafgebroken huiver verkeer, me afvragend, of ik me zelf niet vergis in een
vermeende roeping (niet ‘apostolaat’, vriend Raymond!) van romanschrijver.
Hiermede bedoel ik niet, dat ik doorgaans mijn eigen ‘worp’ niet zou kunnen schatten,
doch maar al te best ken ik mijn tekort in de spurt tegenover de snijdige Louis-Paul
Boon die ik (om in de sporttermen te
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blijven) misschien alleen op de lange, vlakke baan zou aandurven, mijn gebrek aan
nauwkeurig werkende spieren en reflexen naast het geweld van die kleine, duivelse
vechtersbaas van een Piet Van Aken, mijn gemis aan voldoende fantasie om in de
cyclocross het wieltje van Johan Daisne te houden.
Daarom, ik bid er om, promovere men mij dus niet, zoals de (mij voorlopig
onbekende) vriend Emile Parez het in ‘De Vlaamse Gids’ doet, tot de toekomstige
geestelijke leider van de generatie, waartoe ik behoor. Ik denk er in de verste verte
niet aan enige aanspraak op die vererende, maar uitermate gevaarlijke titel te maken!
De gedachte alleen reeds verstoort mijn gevoelens van democraat-‘à outrance’.
Laat me deze reeds véél te egocentrische, om niet te zeggen egoïstische
beschouwingen eindigen met een paar bespiegelingen en verzuchtingen, zo
hooggestemd en onbereikbaar, dat ze de vrienden zullen doen begrijpen, waarom
het maar best is de walmende wierookvaten te doven en in de rommelkast te bergen:
immers, het zijn dromen, onwezenlijk contrast van wat aards, menselijk en mogelijk
is.
Mijn gedroomde roman zou tevens moeten bewijzen, dat de zin van de kunst in
de kunst zelve berust en toch innerlijk trillen van solidariteit met de hele mensheid
en al wat van de hemelse, dierlijke mens is, naar Sparkenbrokiaans recept bevrijd
van zijn knellende kluisters door de liefde of de dood. Hij zou in de lezer de
verlossende kortsluiting moeten ontsteken die, zij het een seconde slechts, voor hem
de sluier oplicht en zijn leven tot in de mysteries der ontsterfelijkheid projecteert, misschien door de herinnering aan wat vóór zijn geboorte geweest is en logischerwijze
hervat zal worden wanneer ééns... Die gedroomde roman zou er ook een van de
algehele liefde zijn, er zouden ook sombere, bittere bladzijden uiteraard niet ontbreken,
het boek van de liefde tot de evenaaste, van man tot vrouw, die goddelijke gave, ons
tot troost en ruime vergoeding voor al het aardse leed en ontberen geschonken als
moeder, bruid en dochter, de vrouw, waaraan we door een vreemde, mysterieuze
snaar verbonden zijn, waarvan één enkele trilling op een héél leven, dit leven goed
en aanvaardbaar maken kan. Wilde die roman volledig geslaagd heten, dan zou hij
toch geen paradigma, geen gestandardiseerd voorbeeld mogen zijn, maar op iedere
bladzijde zou de lezer bewust van zijn eigen wezen dienen te worden, er nieuwe
krachten uit putten en het antwoord vinden op de vragen welke zijn onderbewustzijn
verscheuren, een toverwoord vinden ook om zich los te wikkelen uit de vele windels,
welke hem als een sluimerende larve omwikkelen.
Nooit zal ik een dergelijk boek schrijven.
Doch ik leg de pen niet ontmoedigd neer. Het is rustig in onze woon deze avond.
Ik ben dankbaar om de kleine gaven van deze dag. De radio prevelt verre weg het
pianoconcerto van Schumann. Bij de lamp leest de vrouw, die innerlijk het meest op
de gedroomde
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Hélène Defraye gelijkt (gezellin van vele lange avonden, over het weerbarstig en
toch vriendelijk papier gebogen), ingetogen Albert's ‘Stille Man’. Ik dank dit bestaan,
- ook om veel nutteloos leed. Het leven is goed, ook al huiveren we met de vraag
naar wat morgen brengen zal op de bevende lippen. Het leven is goed, spijts alles en
tégen alles is.
Leggen we de handen in elkaar, vrienden allerwegen, bekende en nog niet bekende,
en laten we werken. De rest is larie.
H.L.

Gaat en vermenigvuldigt
Sedert 1800, dus ongeveer anderhalve eeuw, is de bevolking der aarde meer dan
verdubbeld. De oorlogen kunnen pest, ondervoeding en vuilheid als
menschenwiedsters maar niet vervangen, hetgeen mede te wijten is aan de
tegenwerking van de medici. Het spreekt van zelf, dat de vermeerdering van het
aantal menschen in zulke mate niet kan voortgaan.
Toch zijn er volkeren, die roepen om meer geboorten, omdat zij mindei talrijk
worden dan andere en prolifieke groepen roepen om nog méér, omdat zij door
menschenverslindende oorlogen baas willen worden over zwakkere communauteiten.
Ook religies moedigen de procreatie van hun aanhangers aan met als bijbedoeling
hoop op uitbreiding van hun leer.
Van uit het standpunt der algemeene menschheidssolidariteit is dat zeker verkeerd
en zou men onze broeders van pool tot pool moeten aanmanen, niet alleen zich te
vereenigen, maar vooral ook zich een beetje in te houden.
Doch zelfs ook van groeps-egoïstisch standpunt uit is het dikwijls een misrekening.
Indien men bevolkingsacces als een noodzakelijk goed beschouwt, wijst
bevolkingsafname op vermoeide ontaarding, om het even welke de oorzaken er van
zijn en moet men van dit soort dus zoo weinig mogelijk kweeken. Het land ontvolkt
dan, wordt onvermijdelijk ingenomen door immigranten, die altijd zeer dynamische
elementen zijn en het volk eerst verbasteren, om het daarna viriel te vernieuwen. Het
idee, dat elk volk altijd op zijn hoogtepunt en aantal kan blijven en deze inzinking
ter vernieuwing vermijden, is een geschiedkundige onmogelijkheid.
Prolifieke groepen tot overproductie aanzetten om door oorlogen nieuwe
levensmogelijkheden te scheppen, is een goede berekening indien men die oorlogen
wint. Indien men ze verliest worden de levenscondities slechter dan te voren en vele
volkeren zijn daardoor voorgoed uit de circulatie der beschaving verdwenen.
Prolificiteit aanmoedigen met religieuze oogmerken is misschien een nog grootere
vergissing, want juist dit star opleggen van den procreatieplicht zonder rekening te
houden met de sociale, economische, hygiënische en andere onontwijkbare realiteiten,
is een der voornaamste oorzaken waardoor men zich van de religie afwendt. Het is
een feit, dat de zoo prolifieke geloovigen veld verliezen, terwijl de
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ongeloovigen veld winnen, die zich voortplanten op hun staai. Twintig jaar geleden
bewees Muckermann met geboortestatistieken, dat Duitschland over vijftig jaar
overwegend katholiek zou zijn. Straks is de helft van dezen tijd om en tot nu toe is
het aantal katholieken steeds gedaald, ondanks het geboorteoverschot.
Statistieken bewijzen dat de bevolking ongeloofelijk toeneemt waar rijst verbouwd
wordt, omdat deze akkerbouw veel handen vergt. Het prolifiekste en zuiverste ras is
het Chineesche, dat duizenden jaren lang al zijn vreemde veroveraars opgeslorpt
heeft en de meeste meisjes bij hun geboorte wegwerpt.

Literatuur
‘A chaque Alexandrin se reproduit le miracle de Pygmalion, du marbre, la matière
la plus froide, mais aussi la plus pure, qui s'anime, qui s'échauffe tout en gardant sa
pureté. Les douze pieds monotones rendus plus monotones encore par la rime qui
ferme la cadence, et à qui on a si souvent reproché d'avoir tué l'essor poétique,
s'enlèvent sur un rhythme ailé, dont le prolongement en nous laisse un émoi qu'aucune
musique au monde, dont la plus extatique laisse un trouble physique après soi, ne
saurait égaler’.
Dezen tekst van Charles Bernard over Racine heb ik altijd als een model van
valsche literatuur beschouwd. Welke verdienste is er voor een vers aan muzikaal te
zijn zooals geen enkele muzikale compositie ter wereld? Welk vers is muzikaal zooals
een muziekstuk? Versmuziek en muziek dragen denzelfden naam wegens de armoe
der talen, maar zij gelijken op elkaar zooals een kers op een peer, die allebei fruit
heeten. Wat zegt het voor een kers, dat zij smaakt zooals geen enkele peer ter wereld,
of ten voordeele van een peer, dat zij smaakt zooals geen enkele kers? Wat zegt het
voor Racine, dat hij muziek schrijft, die men zelfs bij Bach niet, en voor Bach, dat
men zijn muziek zelfs bij Racine niet vindt? De Matheuspassion mooier dan Athalie
en in ‘Op den eersten tand van mijn schoonmoeder’, door Hendrik Tollens, zit een
muziek, die men in de negende van Beethoven vergeefs zal zoeken. Het beschrijvend
proza van Jacques van Looy's proza streelt ons kleurgevoel op een wijze, die men
bij Rembrandt nooit aantreft, want die doet het met verf.
Een of ander Charivarius zou een regelmatige dienst moeten inrichten om dergelijke
valschheden op te sporen en ze uit het geestesleven te weren.

De volmaaktheid
Bossuet zegt: ‘La perfection est la raison d'être. Pourquoi l'imparfait serait-il et le
parfait ne serait-il pas?’
Nego majorem, zou Thomas gezegd hebben. Waar haalt Bossuet het, dat de
volmaaktheid de bestaansreden is of de reden van het bestaande? Niets van al wat
bestaat, niets van al wat bestaan heeft is volmaakt, zelfs wij met ons klein verstand
kunnen het ons
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beter denken. Hoe leidt hij uit dat feit af, dat er iets volmaakts bestaat? Bewijst het
integendeel niet het tegenovergestelde? Of bewijst het feit dat alle menschen een
hoofd hebben misschien, dat er een mensch bestaat zonder hoofd?
G.W.

Marginalia
Er zijn namen van schrijvers die me geweldig tegensteken, mij telkens weêr ergeren,
als ik ze onderaan een opstel of op de titelbladzijde van een boek ontmoet. Ik heb er
niets tegen u ze mede te deelen. Zij behooren overigens aan Fransche schrijvers,
zoodat mijn ergernis u niet zóó zeer zal treffen. Het zijn Paul Claudel, Henry de
Montherlant en, in de eerste plaats nog, André Maurois. Ik zou er iets van krijgen,
zoo spreken onze vrouwen, wanneer mijn blik op dien laatsten naam valt. En nog
veel liever lees ik een roman van Henry Bordeaux, van wien ik trouwens nooit één
bladzijde heb gelezen, dan een van André Maurois. Dat nu juist deze drie schrijvers
den kant van Vichy hebben gekozen en den lof van den Maarschalk hebben gezongen,
is een toeval, en heeft met mijn tegenzin geen uitstaans.
Die tegenzin dagteekent van vóór den oorlog en het Pétainisme. Ik kan Claudel
niet (meer) uitstaan om dien semi-profeten, semi-boeren-toon dien hij uren lang (en
bladzijden lang) uithoudt als hij meent wat te vertellen te hebben. En in den grond
niets vertelt dat we niet zouden weten of, als het ons mocht interesseeren, zonder
moeite zouden kunnen weten. Encyclopedieën zijn soms een geschikte remedie tegen
razeurs of pontifen. Ik lees geen werk van Claudel meer sinds ik haast verstrikt raakte
in zijn ‘Soulier de Satin’ (den roman). Anderhalf deel heb ik kunnen slikken van de
vier waaruit, heb ik het goed voor, het werk bestaat. Want ik gaf mijn exemplaar
vorstelijk en sans rancune weg aan ik weet niet meer welke kennis, - het kan wel een
dame zijn geweest.
Henry de Montherlant is onuitstaanbaar door die onverzwakte suffisance welke
hij bladzijde aan bladzijde ten toon spreidt, boeken lang, en boek op boek. Hij schrijft
getooid in de veeren van een pauw, helaas niet het mannetje, maar het wijfje. Want
hij is ternauwernood een pauwin, die zich een pauw waant en zich daarom mannelijke
allures geeft. Met heel wat belangstelling had ik jaren geleden ‘Relève du Matin’ en
‘Bestiaire’ van hem gelezen (misschien nog het een of het ander bovendien), maar
die belangstelling ging teloor bij de lectuur van het eerste of tweede deel van dien
aan jonge vrouwen gewijden vervolgroman, waarvan de titel mij voor het oogenblik
niet te binnen schiet. Ook de stijl, dien sommigen ‘mannelijk’ noemen, vertoont dat
roturiersgebrek dat men suffisance, zelfgenoegzaamheid, noemt. Zelfgenoegzaamheid
is nu wel niet een destructieve karakteristiek van den stijl, maar zij verrijkt alles
behalve dien stijl: zij vervult bij den stijl de functie van den doryphoor bij den
aardappel. Dat Montherlant zich maakt tot en

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

436
beschouwt als het middelpunt van het leven en het beleven, waarover in zijn romans
wordt verteld, heeft niet geleid tot dat egotisme dat bij Stendhal zoo karakteristiek,
zoo briljant, zoo petiljant zelfs en zoo diepzinnig nochtans is. Het alles tot zich
trekken, het zich als der wereld navel beschouwen, is bij Montherlant zwaar op de
hand, zelfs somtijds pedant, en steeds psychisch afstootend. Je psyche, je ziel (om
nu dat christenwoord eens te gebruiken), je noos komt telkens weêr in opstand: wat
bij Stendhal zoo natuurlijk scheen lijkt hier aangeleerd, bedongen, voulu. En je wordt
er nooslijk van of, op zijn Vlaamsch, onnoozel. Sedert ik in een van die vier
meisjes-vrouwenromans, waar vriendinnen van mij argeloos meê dweepten,
schuldeloos ben blijven steken, opkijkend als een ezel die op een tweeden steen zou
hebben gestooten, heb ik waarlijk geen bladzijde van de Montherlant meer gelezen.
Ik weet best dat ik op die wijze een blijk geef van allesbehalve
wetenschappelijkheid. Maar wetenschappelijkheid is nu juist niet wat de Franschman
aardig noemt mon fort. Het zou inderdaad kunnen zijn dat de Montherlant, na zijn
Vichy-ervaringen, er wat humaner zou zijn op geworden, maar ik kan het niet
gelooven, de zelfgenoegzaamheid zat hem in het bloed; zijn hart zit er thans residuair
van vol, zijn mond vloeit er van over, daar houd ik mij van overtuigd - al lees ik ook
geen woord meer van hem. Sta ik dan, mijn mindere talenten in acht genomen, zoo
ver af, zoo aan de antipode van Henry de Montherlant? Moest ik mij de vraag ernstig
stellen, dan zou ik ook de vraag moeten opperen, hoe komt het integendeel dat ik
me (op een grooten afstand of à la manière de Bretagne) verwant voel met het
egotisme van Stendhal, en ik niets dan verrukking in mij voel openbloeien als ik een
bladzijde lees van een van Beyle's memorialistische verhalen of romans. Een zelfde
verrukking als ik soms zelf ondervind wanneer ik meen te ervaren dat ik, al
schrijvende, een regel of zoo heb geschreven, die de beteekenis heeft van een schoone
vondst...
En André Maurois dan? Op een morgen vraagt me mijn boekhandelaarster, een
aantrekkelijk Jodinnetje, ‘er is een nieuwe Maurois verschenen, moet ik u een
exemplaar op Hollandsch reserveeren?’ Maar ik antwoordde vrij brusk: ‘Neen, doe
het niet, Maurois m'embête’. En ik voelde als het ware onbewust, dat het beter was
mijn gevoelens omtrent Maurois' werk niet op deze plaats te verdiepen en te
openbaren. De rasgemeenschap drukt zich somtemets uit in grillige gevoeligheden.
Maar sedert geruimen tijd al had ik bij het lezen van werk van Maurois, en het laatst,
bij de lectuur, na den roman ‘Climats’, van een essay over een thans vergeten litterair
onderwerp, den indruk van een zekere slapheid, neen, het is niet het juiste woord,
het Fransche woord ‘veulerie’ zou hier passen, laat dan staan van een zekere
slijmerigheid - later eveneens ondervonden bij het minder goede werk van ‘de Fee’.
Ik ben allesbehalve antisemiet. Maar onder mijn goede Joodsche vrienden en
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kennissen heb ik soms een gemoedsstemming gewaar geworden, welke mij leek
ingesteld te zijn op een bijzonder bedrijvig verlangen om met zoovelen als mogelijk
is op goeden voet te staan, maar dan een gemoedsstemming, die niet zoo heel zuiver
zou zijn en wel wat doordrongen van onbewust of zelfs rechtmatig eigenbelang, of
zucht om winst. Een stemming die ik bij Christenen heel zeker scherp zou afkeuren,
maar bij sedert eeuwen zoo niet vervolgde, dan toch steeds bedreigde Joden, uit een
soort psychisch atavisme best begrijpen kan. Al kan ik me niet altijd zoo beheerschen
of verstrakken, dat ik zonder dat het mij opviel, aan een gewaarwording van mishagen
zou ontsnappen.
En dat is het nu wat me in het werk van Maurois, die eigenlijk Harzog heet, ook
al is hij een Français du Nord, tegen heeft gestoken. Zeer sterk had ik den indruk dat
Maurois niet tot uitdrukking bracht wat hij, met zijn uitmuntende intelligentie, in
zijn diepste wezen voelde en dacht, maar telkens en telkens, als een commis voyageur,
er bij attent op was precies zoo te zijn en zoo te spreken, dat niet allen, dan toch de
voornaamsten en de meesten, er hun genoegen of hun gading in vonden. In het uiterste
geval, geen aanstoot. Ik had dien indruk en wat Maurois verder zou schrijven, het
stond plotseling vast dat ik er geen belang zou in stellen - in kunnen stellen.
En nu ik weet of gehoord heb dat Maurois tijdens den eersten oorlog
verbindingsofficier tusschen Engelschen en Franschen is geweest en tijdens den
tweeden uit Engeland ijlings naar de U.S.A. is vertrokken, aldaar Vichy heeft
voorgestaan en tevens cursussen heeft gegeven aan een Amerikaansche Universiteit,
en nu, na een lange ‘attente’ terug in Parijs is beland en het nieuwe Frankrijk aankleeft
en verkondigt - heb ik bovendien het schampere gevoelen dat Maurois, gelijk om
het even welke kat, Angora of rioolkat, steeds op zijn pooten terecht komt. En ik
weet dat dit ook van zijn werk een karakteristiek is. Beslister dan ooit zeg ik dan
ook: Adieu, Maurois.

De krakelingenworp te Geeraardsbergen in Vlaanderen
Geeraardsbergen is de eenige stad in Vlaanderen die ligt op de helling van een heuvel,
dien men, omdat wij in onze gewesten niets dan molhoopen hebben, een berg heeft
genoemd. Te midden van de stad, aan den voet van den Ouden-Berg, vloeit de Dender,
die thans een kanaal is. Dan rijst weêr een heuvel, kleiner dan de Ouden-Berg, dien
men Kalottenberg heet. Geeraardsbergen is zeker een der oudste Vlaamsche steden.
De stad heeft zich ontwikkeld om een vlek, thans een wijk, die Hunneghem wordt
genoemd, een nederzetting der Hunnen...
Elk jaar, op den tweeden Zondag van Maart, hebben sedert eeuwen te
Geeraardsbergen de krakelingenworp en de tonnekensbrand plaats.
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Jaren en jaren geleden, toen ik voor het eerst de aloude plechtigheid als knaap onder
de feestgangers bijwoonde, was de stad overweldigd door al de boeren en boerinnen
van den omtrek, die den berg langs alle wegen en paden beklommen en de kruin van
den berg bezetten, in dichte rijen. Thans is de toeloop nog groot, maar niet meer zóó
groot nochtans als ‘in mijn tijd’. Alles verloopt, wat aardig is en karakter heeft.
Op de stoep van het mooie stadhuis wachtte het College van Burgemeester en
Schepenen zijn gasten op: enkele gegadigden slechts. Naast de stoep op de markt,
stonden op één rij de Reus, de Reuzin en het kindeken Baba. Hun oude plechtige
gewaden beginnen te slijten. Maar onversaagd kijken zij nog uit hun oogen de
zonderlinge wereld in, die zich vóór hun voeten uitstrekt: schiettenten,
waarzeggerskramen, een mallemolen, en kermisvreugde. Zoo verschijnt de stoet, die
de stadsmagistraten afhalen komt: het politiekorps vooraan, niet talrijk, allesbehalve
talrijk zelfs; het brandweerkorps, in gala-uniform met den gevederden stalen helm,
gewapend met een blinkende galabijl; de stadsfanfare die aria op aria doet
weêrklinken; een groep tooneelspelers, de harmonie van Ste Caecilia, die dapper
deun op deun in de lucht slingert, het schuttersgilde St. Sebastiaan, nog een
muziekkorps, het volk... Plechtig dalen de magistraten de trap af. Wij na hen. Vóór
ons echter nemen plaats in de optocht een paar dozijn man, in hun Zondagspak,
torsende de manden en korven, waarin de krakelingen zijn opgestapeld, welke straks
van op de kruin van den berg den volke zullen worden toegeworpen. En krakelingen
zijn een rond en plat gebak, van de soort die men elders wel eens ‘mastellen’ noemt.
Maar dan komen wij dus: de burgemeester, de schepenen met hun sjerp, de deken,
de kapelaan, de collegeprefect - en ik en gij, de enkele gasten...
Wij volgen smalle straten, die al steiler en steiler stijgen, tot we eindelijk, langs
een vrij breede trap, den top van den berg bereiken, ons een weg banend tusschen
de drukkende volksmassa. Want democratisch gaat het hier toe. Men krijgt weinig
of geen politie te zien, en orde-commissarissen zijn er al niet meer. We bereiken ten
slotte de kapel, waar de deken, geknield voor het altaar, een kort gebed opleest,
terwijl de korven met de krakelingen en hun dragers om de beukpilaren zijn geschaard
- en zoo zijn de krakelingen gewijd... En weêr zetten wij ons in beweging, zoo goed
als 't kan door de dichtgehoopte menigte, en bereiken eindelijk de steenen zuil, die
zich op den top van den berg verheft... Vóór ons, achter ons, prachtige horizonten,
thans grijs en grauw, tot in de eindelooze verte... Doch plots bevinden we ons voor
een tafeltje waarop enkele dozijnen ruime bekers staan, met eenige flesschen rooden
wijn, en een bokaal, waarin, in klaar water, kleine vischjes zwemmen. Vischjes die,
zoo wil het gebruik, in den Dender zijn gevangen. En naast de bokaal troont een
jonge vrouw, die met een potlepel vischjes vangt en ze werpt in de bekers, terwijl
een andere jonge vrouw de glazen vult met rooden
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wijn. De burgemeester krijgt zijn beker, de schepenen, de deken, de priesters krijgen
elk een beker met het levend vischje - en elk drinkt zijn glas uit, en slikt, de een met
iets als tegenzin, de andere lachend en goedgeluimd, het levend vischje in. Ik ook,
de gast, krijg een beker; en ik drink, na een korte aarzeling. Eén vischje - want in
mijn beker zwommen er drie... Dat vond ik veel! Twee bleven er op den bodem van
het glas liggen. Ik had ‘mijn’ vischje beet zooals het hoort: den kop naar mij gekeerd;
een flinke teug - wijn en vischje verdwenen in de diepte der keel. Intusschen waren
de autoriteiten al bezig met het werpen van de krakelingen over de honderden koppen
der menigte, op de helling van den berg. Ook de deken slingerde broodjes door de
lucht - en zijn priesters alsmede. En de burgemeester, en wij allen. En de knapen en
de jonge vrouwen, de vaders en de moeders, op de helling, grabbelden, met geheven
armen, naar de door de lucht varende krakelingen, botsten tegen elkaar, drumden
tegen elkaar, - en vochten soms, hier en daar, om de gewijde prooi...
Toen de korven leêg waren, keerden wij allerwegen, langs alle straten en paden de
steile helling af, naar de stad en de markt terug, waar al de tenten en kramen
openstonden en de molens, oude en nieuwerwetsche, draaiden; waar het in de
schiettenten knalde en de muziek schetterde. En ook de fanfare, de harmonie van Ste
Caecilia, op den terugkeer, stieten golven van harmonie in de grauwe lucht, dat het
daverde tot in de diepte der hemelen. Maar op de markt, onverschillig voor al dat
geschetter en gejoel, stonden op een rij kalm en rustig in hun hooge gestalte voor
zich uit te kijken, naast de stoep van het stadhuis, de Reus, de Reuzin et het kindeken
Baba...
De legende wil, dat de krakelingenworp een schouwspel is uit de oude heidensche
tijden. Op dezelfde plek op den Ouden-Berg, waar thans de zuil rijst, zou in dién
tijd, een druïdensteen hebben gestaan, waarop offers werden geplengd door de
priesters van de heidenen. De lente was in aantocht; en de den volke toegeworpen
krakelingen zijn een latere vorm van de offers die de priesters hun Goden brachten,
opdat deze zich goedertieren zouden toonen, en de akkers vruchtbaar zouden maken.
Volgens een andere legende zou de krakelingenworp herinneren aan een historische
gebeurtenis. Geeraardsbergen was belegerd door den Heer van Edingen. Hongersnood
dreigde in de omsingelde stad. Straks zou de bevolking zich den vijand moeten
overgeven. Toen had de bevelhebber van het Vlaamsche garnizoen een genialen
inval. Alles wat in de hongerende stad nog aan levensmiddelen gevonden kon worden,
liet hij samenbrengen en vulde er korven en manden mee. De landsknechten droegen
manden en korven op de vestingen, en gooiden over de hooge wallen al dat kostbaar
proviand. De belegeraar, die meende dat in de stad hongersnood heerschte, keek
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verrast op. Hij ging zich inbeelden dat de belegerden nog ruim voorzien waren van
mondbehoeften en de belegering nog maanden en maanden zou moeten duren en
brak het beleg op. Geeraardsbergen was ontzet en vrij. Aan dat feit zou de
krakelingenworp herinneren.
Bij het vallen van den avond wordt op de hoogste tinne van den Ouden-Berg,
verheven op een staak, een tonneken pek in brand gestoken, waarvan de gloed tot
diep in de lucht stijgt. Tot in de verre verte wordt het vuur waargenomen, en in al de
naburige dorpen wordt met brandende fakkels gewuifd als antwoord op het
mysterieuze sein, door den Tonnekensbrand gegeven.
Alleszins een karakteristiek heidensch feest, dat de Roomsche Kerk met haar merk
heeft bezegeld. Op de stadsvlag kon men, enkele jaren geleden, nog de trotsche
woorden lezen: Geeraardsbergen in Vlaanderen...
† T.v.B.
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Arcadië
Ieder jaar keert het weer, in ons arm en steenachtig land, waarom zou ik het aan
anderen verhalen? Maar zoo heb ik het van mijn vader gehoord, die herder was,
zooals ik, voordat ik naar een minder woeste landstreek uitweek. Wanneer ik het
verhaal, zal de herinnering mij voortaan minder kwellen.
Alle bokken waren gewaarschuwd. Reeds dagen lang schrokken zij van hun eigen
geur, waardoor de geiten onweerstaanbaar werden aangelokt, zonder daarbij echter
te vergeten wie zij waren. Ook de herders lieten de schrandere bokken ongemoeid,
zij lieten zich stooten, bijten, bevuilen; zij vlochten bloemkransen voor de ongedurige
dieren, wier zwarte oogspleten in het geel rechtstandig stonden als letterteekens. Er
was in de natuur zooveel te lezen. De wind kwam van het gebergte, de steeneiken
kromden zich, er waren dolle bijenzwermen gezien, en de onderaardsche stroomen
brachten aan hun uitmonding cadavers van onbekende dieren aan het licht, gespietst
op de kalkspitsen, of gezwollen stroomafwaarts drijvend. Op den adem van lauwe
winden over de hellingen dreef gebed en offergeur van dorp tot dorp, van herdershut
tot hut. De bokken moest men laten begaan, dit wist men, ieder wist dit in mijn land.
De bokken van de Maenalus begonnen dat jaar. Zij gingen loopen. Zij beklommen
een bergwand, razend, alsof alle
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machten hun op de hielen zaten. Daar lieten zij zich nog een oogwenk aan ons zien,
scherp tegen een blinkend witte wolk, bij wijze van afscheid en een dreigend tot
weerziens, doken toen neer en vereenigden zich met de woeste bokken van Tegea
en Mantinea, die mos en gras tusschen de tanden hadden. Oude twisten werden al
dravende uitgevochten; de stank was zoo doordringend, dat vogels bewusteloos
neervielen op de horens. Het was een gekletter en een gestuw; jonge bokken, die niet
meekonden, werden in een kloof gestooten, ten doode gedoemd zonder het te
bevroeden, want nog lang klonk hun opgetogen geblaat, omdat zij van de partij
hadden mogen zijn. Terwijl dreunend de vervaarlijke, daarbij listige en doortrapte
bokken van Stymphalos naderden, graasde de geheele kudde vreedzaam op een
grasvlakte, waar twee of drie kartelige bergtoppen boven uitstaken. Uit die richting
kwam de groote schrik. Voorafgegaan door lentewinden, sloeg de waanzin in de
horengekroonde koppen. Nog voor de dieren van Stymphalos de eerst zoo rustig
grazenden bereikt hadden, was het een chaos van vechten en dol gestoot; honderden
bokken trappelden over de grasvlakte. Daarna de bokken van de meergebieden nog,
de kleinere dieren met het goddelijke verstand en steeds den kortsten weg in den zin.
Men wil, dat deze bokken twee geiten tegelijk kunnen bevruchten. Uit drie richtingen
zwierden de massa's te zamen, en nu was er nog maar één doel, door dagenlang dolen
te verwezenlijken. In de dorpen molk men de geiten. Men had nu alles aan de bokken
overgelaten, de bokken zouden langs een omweg terugkeeren.
Op den middag van den derden dag - heet en drukkend alsof groote ovens over het
bergland bliezen - deden zich de eerste verschijnselen voor der jaarlijksche
verstrengeling. Het is niet gezegd, dat dit onder de bokken van Stymphalos voorviel,
zooals later werd beweerd. Ik geef niet veel voor deze geruchten, wie zal dit alles
beslissen waar de gansche natuur in oproer is? Zij hadden nu zoo lang achtereen
gehold, de voortreffelijke en gezegende dieren, dat er van afscheiding tusschen
groepen geen sprake meer kon zijn. Bok was bok; maar ook: bok was een andere
bok, omdat zij zoo dicht naast elkaar draafden. Midden in de gelederen,
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ergens in de zee der duizenden, sprongen er vier of vijf tegelijk omhoog, als werden
hun hoeven door gloeiend zand geteisterd, en groeiden samen tot het lichaam van
de onzienlijke, wiens mannenborst zoo harig en stinkend was als hun eigen lijven,
met twee zwarte, leerachtige tepels en een navel waarrond het kroesde. De romp,
zonder kop of hoofd, eindigde in vier horens, waarvan er twee tot afvallen bestemd
waren, weggestooten door de bokken. Dit was de eerste verschijning. De romp
huppelde op de bokkenruggen, sprong van bok tot bok, sprong op bokspooten, bezat
bokspooten, stak twee harige menschenarmen uit, graaiarmen, met een kruin op den
elleboog; en daar donderde de dierlijke lawine een bloemrijke afgrond in, lelie en
asphodeles. Wat daar geschiedde? Vraag het een ander! Vochten bokken om een
aanvoerder? Bespeurden zij den wordenden god in hun midden, de epiphanie van
stank en lust? Waren er geiten, mollige bladerhoopen, gespleten boomstronken? Als
in de smidse van Hephaistos zoo galmde het horengekletter, en er stoven vonken,
alsof vuursteenen slaags waren geraakt. Tweehonderd dooden lieten zij achter. Doch
toen zij weer omhoogstegen, onder het mekkeren van hun zegekreet, was het wonder
van ieder jaar geschied: draafde de god in hun midden, de romp uitgegroeid tot hoofd,
het grijnzende en machtige, dubbelgehorende hoofd van één die tien duizend bokken
noodig had gehad om zichzelf te worden, zooals dat geschiedde ieder jaar, in de
lente, sinds onheuglijke tijden.
Daarop wendde de troep zich naar de bewoonde dreven. Over beboschte hellingen
naderden zij ons dorp, waar de verlaten geiten trillend en snuivend in de hokken
opgesloten stonden, de melk zuur in de uiers. Met lange stokken, geen wapens, zetten
onze mannen zich schrap om den stoot op te vangen, priesters bezwerend op de
achtergrond. Ik was te klein om er bij te mogen zijn, en begaf mij met de vrouwen
en kinderen naar een groot hol, waar zware kettingen driedubbel de onrustige koeien
en stieren omwonden. Heiningen en staketsels moesten bescherming verleenen aan
ons klein, armzalig dorp, dat niet eens een naam bezat. Mijn vader vertelde ons later,
dat men, vóór het getrappel verneembaar was, den stank reeds had geroken, of was
dit het eigen angstzweet? Er stond zooveel op het spel. Het was ook een slecht
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jaar voor muziek en zang: een van de geoefende zangers was heesch, en van de
syrinxen waren vele onbruikbaar, en niet tijdig te herstellen.
Begeleid door nymfen, op bokken gezeten, zag men hem de berghelling afdalen
om feest te vieren in de onmiddellijke nabijheid van ons dorp. Bij het licht van onze
vuren waren hun gedragingen ook in den nacht te volgen. Zwak bliezen onze syrinxen:
bewijs van goeden wil. Dit keer werd geen aanval op de omheining ondernomen,
zooals twee jaar te voren, toen de bokken op aansporing van de god nymfen op hun
horens over de omheining hadden geslingerd om de verdedigers te bekoren. Deze
nymfen zijn lichtgroen van huid, koel om aan te voelen, en hun gelaat ligt open in
een groote, zatte lach. Hoe zij ontstaan weet niemand, misschien uit bladeren, mogelijk
ook uit bokkenbraaksel, opgezameld door de god. Van op een afstand zag men den
god de voorjaarsbevruchting voltrekken. De gebochelde Stesichorus, een ongehuwd
man, die zich in gedachten altijd veel met de god had beziggehouden, beweerde, dat
hij zijn trawanten bij zich had; dan zouden wij het hard te verduren krijgen. Als altijd
school het gevaar hierin, dat, de nymfen eenmaal genoten en weggeworpen, de beurt
aan ons zou komen, slechts af te wenden door ijverig gezang, syrinxspel, vleitaal en
bezweringen, tot geestelijk welbehagen van de god, die op andere gedachten moest
worden gebracht. Maar welk een geringe kans dan nog. Gelukkig bleven dat jaar de
trawanten ons bespaard.
Dit duurde zoo den heelen nacht, den ochtend door, en toen wist ieder het
verpletterende bericht: de god had wijnzakken bij zich. Op het hooren hiervan vluchtte
de helft onzer mannen naar het hol bij de vrouwen. Het was begonnen te regenen,
den wijn rook men reeds, van het festijn, achter een nabijgelegen rots, was weinig
te onderscheiden, des te meer te hooren. Gillen en kermen en blaten en zuchten,
gekletter van horens en hoeven, dier en god, nymf en belager. De gebochelde
Stesichorus klom over de omheining om de nymfen te jagen; hij was het eerste
slachtoffer, later vond men hem in een poel, het hoofd geknikt onder den bochel, de
handen nog grijpend naar groene, kroesachtige huid. Adem-
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loos krijschten de syrinxen, niet om hem terug te roepen, - Stesichorus was altijd een
vrouwengek geweest, vergiftigd in zijn gedachten omdat hij geen eigen vrouw had,
- maar ter voortdurende, vertwijfelde bezwering van wat ons allen nog bedreigde.
Het vochtige hout knetterde voor het offer. Een van mijn ooms beval aan tot
hemelscher goden te bidden, maar hij wist de namen niet meer, en de naijverige en
wellicht verstandiger priesters stieten hem opzij. Tot angstige razernij vervallen,
sprongen twee jongelingen over de omheining, het mes tusschen de tanden. Dit was
het oogenblik, dat men den god te zien kreeg, kortdurend, op het toppunt van zijn
macht.
Hij kwam naar voren, van achter die zelfde rots, drinkend uit een wijnzak. Hij was
nat en modderig; toen hij smakte, was zijn mond een roode geul. Hij was geweldig:
als geen tweede gespierd; hard en gedrongen de buik; het geslacht als het
rechtopstaande letterteeken in de oogen der bokken. Zeer zeker was hij onze god;
maar waartoe in een land te blijven waar hij gezag voert en de geesten verwart? Naast
hem deinde een tapijt van bokkenlijven, legerend in de vrede der laatste uitputting.
Nymfen ontbraken; sommigen hielden staande hen te hebben zien wegdrijven in den
zilverigen mist onder het geboomte. Het gelaat van den god was grootmoedig en
ruw, zijn beide horens opvallend klein; hij stak den rechterarm naar ons uit in een
gebaar, half hoonend, half zegenend; zeker, hij was de god, dien het goed was te
aanbidden voor wie zich eenmaal in zijn macht bevonden. Hij draaide zich om, en
zijn rug was één slijkkorst; de staart ontsproot tusschen de lendenen, hooger dan
onze overlevering wilde. Toen bukte hij zich, en scheen ergens naar te zoeken,
wijdbeens; even later was hij verdwenen en keerde niet weer. De onzen waren op
het aangezicht gevallen, de syrinxen stom, gedoofd het offervuur. Van de jongelingen
kwam één terug; de ander was de aftrekkenden achternagegaan: tot aan het
bergstroompje liet zich het spoor volgen zijner ongelijke sandalen. Alles was voorbij.
Tegen den avond, in den steeds aanhoudenden lenteregen, kwamen de eerste bokken
binnen, huiverend van koude.
Een half jaar later ben ik uitgeweken naar Argos, waar een beeldhouwer mij in de
leer nam. Ver gebracht heb ik het
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niet bij hem, hoewel vele beelden van Zeus, Apollo, Hermes en Hera uit mijn handen
zijn gekomen. Aan Pan heb ik mij nooit willen wijden, hoe vorstelijk de belooning,
en onder mijn emblemen ontbrak steeds de bok. Wat weten die in Argos van den
god Pan en diens bokken!
SIMON VESTDIJK.
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‘Exodus’
I
Raken de huiverige schaduwen der doden me niet
rakelings nu 'k me naamloos en naakt zie liggen in het gras,
wachtend op de sluwe strelingen van een verdwaald verdriet
over mijn zin'lijkheid, die ziekte waarvan ik nooit genas,
al danste men voor mij als Harlekijn, al floot men een lied
op de rieten fluitstok van mijn dagen, al dronkt gij uw wijn
met mij, rode wijn, rood als uw mond, zo rood als mijn verdriet,
al sprak men mij van wondere dingen: de Rhône, de Rijn.
Voel ik niet dat wat ik scheppen wil bij voorbaat zal vergaan
hoe ook uw heupen deinen met een onmogelijke lust
verzwaard. Ik weet de doden tussen de lage bomen staan
en zie ze grijnslachen omdat ik u toch wild heb gekust,
al was 't om de geur der onbewoonbare paradijzen
en om de schimmen niet te voelen naderen tot mijn dood.
Mijn tijdelijke dood die door uw handen zal vergrijzen
en glijden door 't kleverige kroos naar de diepte van de sloot.
Een donkere sloot vol kikvorsen en zwemmende spinnen
die om mijn lichaam dansen in het beklemmende water.
Nog éénmaal zal 'k mijn naamloze naaktheid zien, dan beginnen
de sterren te vallen uit de stralen der zon en later
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zie 'k mijn schaduw glimlachend glijden door 't hoge gras, ge lacht,
omdat 'k als een onmogelijke Narcis kijk naar mijn spiegelbeeld
waaronder 'k vechtend lig te hijgen en als een dode wacht
tot de huiverige schaduwen der doden me hebben vergeeld,
mijn huid omlooid tot perkament, mijn bloeien verstrooid tot stof.
Maar ik lig steeds naakt en naamloos te wachten in 't hoge gras
en roep uw nevelige naam. Ge loopt weg van de sloot of
mijn roep 't bevel sloeg in uw bloed waarvan ik nooit genas.
'k Sprak u nooit over deze gevaarlijke avonturen,
voor u zijn alleen de wondere dingen heilzaam en goed:
de wijn, de vruchten, de stille muziek der avonduren,
een kind en het hoorbaar klagend kloppen van mijn duister bloed.
Maar éénmaal zult ge wel mijn dagelijkse angst begrijpen,
daarom toch raken de huiverige schaduwen me aan,
omdat ik u zou vragen en hartstochtelijk zou grijpen
waarom w'uit onze naamloze naaktheid naamloos zullen vergaan.
Naamloos als 't smartelijke gelaat van mannen en vrouwen,
die geslagen door hongersnood, kapitaal en bommen,
in een ‘Exodus’ afreizen naar de dood en toch vouwen
hun handen boven 't vuur en in mirakuleuze bronnen,
gestuwd door het onzichtbare geheim van 't woelend leven:
deze stortvloed van avonturen, vreugde en oneindigheid.
Wij waren reeds verloren toen ons 't leven werd gegeven
als een doelloos klein geschenk van een doelloze eeuwigheid.
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II
Wie weet wilde mijn wild en woest gebaar eens niet
de kracht bezitten van een glorierijken God,
die als brave beloning voor 't gebed verdriet
schenkt en door de nachten van mijn ontbinding spot
met de regen van mijn roekeloze rijpheid.
Wie weet wilde mijn wild en woest gebaar eens niet
de trage droge dagen scheiden van de tijd
met de scherpte van een mes: 't liegen van een lied,
niet om 't bloeien der bloemen maar om het vergaan
der volkeren en om het lijden van elk mens.
Wierp 'k niet waanwijs met scherpe stenen naar de maan
die geel-verwijtend glimlachte om mijn grauwe wens.
Zo scherpe stenen hangen in het firmament
als sterren, ben 'k de tweede scheppingsdag nabij.
Hard is mijn hart lijk de huizenblokken van cement
waaruit 'k mijn dagelijkse honig zuig als lei
de wind zijn vruchtbaarheid op de platte daken
van een gestrekt verlangen naar oneindigheid.
Kon ooit de hopeloze hand de diepten raken
van die onsterfelijke onmetelijkheid.
Staan geen dronken dichters op de barricaden,
zwerft geen bleke bultenaar rond, zingend een lied
dat 't schip van mijn hart slaat van de koude kade
op drift naar revolutie en naar 't harde riet
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van ongekroonde Koningen, naar marteling
van al wat goed is en ontroerend blank en schoon.
Dan trek 'k mij in de schelp der herinnering
als een schildpad uit angst voor d'ekster uit de boom.
Bultenaar, zing 't lied der eeuwige barricaden.
Wie weet wril dan mijn wild en woest gebaar eens niet
de schepen losrukken van de koude kade
zoals 'k mezelve lossmijt van het droef verdriet.
'k Weet mijn scherpe stenen hangen in 't firmament
als stramme sterren van mijn tweede scheppingsdag
en in de huizenblokken van twintigeeuws cement
kus ik mijn vrouw met de lippen van mijn lamme lach.
'n Lach, nat en brandend als de lach van zee en zon
die vluchten, brandend blussend voor mijn wild gebaar.
Ik ben een bultenaar die 't dreunend lied verzon
wanneer ik sluipend dwaalde tussen het gevaar.
Maar vóór te sterven als 't de bultenaar vergaat:
doorstoken met het mes, aan 'n lantaarnpaal verhangen,
doodgevroren in de blankheid van een winterstraat,
wil ik juichend de vlammende vlinders vangen
van angst om wat de eeuwen in hun flanken dragen.
Onvruchtbaarheid van het kiemend leven dat vermoord
onder de wielen van een vuurvasten wagen
de duisternis en d'hitte van mijn wankel woord.
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Gebed voor Maiakovski
En hij zag om. Lenin's bevel lasterend als 'n koude Noorderling.
En wat zag hij? De woorden zijn koud en kil zoals dit grauwe land.
O hete ademtocht van de hartstochtelijke herinnering
over zijn stramme schouders, die zware tekens slaat in muur en zand.
Er is geen hete hitte meer dan in zijn hoofd en in zijn handen
en zijne ogen dragen watergeworden rook van pijn en spijt.
D'horizon in vuur en vlam en kleine mensen met blauw omrande
ogen om de moord. Hij zag Judas Iskariot en ook Caïn, die splijt
Abel's schedel en daarna vlucht naar het ertsgebergte der wroeging.
Dat zag hij, want hij had zich gekeerd. Lenin vergeef hem de zonde.
Hij werd de bitt're nevelzuil van diepe haat en verbittering.
Lied van de nevelzuil van verbittering. Geen zingende wonde
van gevoelerige nachtegalen of merels, niet het geraas
van duikelende rode zonnen of van dichterlijke manen.
Maar het rusteloze dodelijke van de uil en zijn geblaas,
van de blazende uil die in de donkere holte der wanen
huiverig woont en dan altijd onnozel lacht om de kleurloze
passie der mensen die weggedoken paren in de lauwe nacht.
O niets dan het dof geblaas van de uil die de nacht heeft gekozen
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en uit het hol vliegt en de haat draagt in zijn scherpe klauwen en lacht.
Hij vliegt door de nevelen der hoge landen naar 't altaar der zee.
Vliegt het geblaas op roepende bliksemstralen van woorden naar 't niet
en is eenzaamheid de beminde, hij rent door de twintigste eeuw:
zijn nevelen gedragen door veel lijden en onnoembaar verdriet.
Hij kan niet groter zijn dan 'n mens: nevelzuil met benen en armen,
een mens te midden der mensen die vlug dalen naar het grote stof,
met onverschillig aangezicht, met pijn, dikke en dunne darmen
waarin het mes steekt der testamenten van Caïn en Raskolnikoff.
Maar er was God als een streng verboden vrucht. Het einde, het begin?
Plots schreef hij een lange laatste brief, hij at een laatste snede brood.
Hij hoorde d'Oeral spottend lachen met Wladimir Ilith Lenin.
Toen riep God: ‘Kom, o Maiakovski.’ En Maiakovski schoot zich dood.
REMY C. VAN DE KERCKHOVE.
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Uit het boek van Tiji, de levende
(Dit is de geschiedenis van Irtabi, prinses van Assyrië, vier en dertig
eeuwen geleden
In honderd vertrekken van een verlaten paleis
schreven honderd slaven honderd schoone namen
van edelsteenen en in menig ander paleis
brachten andere slaven andere schatten samen.
Een van de scriben was er, die Tasira hiet:
Hij had in Elam gewoond, waar de beide stroomen
te zamen de zee genaken, verwonnen gebied.
Hij verklaarde den duisteren zin van de droomen.
hij wist waar onzichtbare sterren zijn,
hij kende de geesten, die de menschen vervolgen,
hij doorgrondde de geheimen der roode woestijn
en der steden, die de zondvloed had verzwolgen.
Toen zij 's avonds wachtten, tot het laatste licht
der zon zijn sluier voor de sterren had opgeheven,
vertelde hij, met ander licht op zijn aangezicht,
hoe de boomen en de bloemen met elkander leven.
Zoo verhaalde hij, dat hijzelf had gehoord
wat de boomen granaat of olijf tot elkander zeiden
in den ouden gaard van zijn land. En zijn woord
trilde bij de herinnering aan zijn scheiden:
‘Zei de granaat: zij laafde mij met haar hand
(als een verre maït en een dichte cither mede);
en zei de olijf: haar hand heeft mij geplant
(als een verre tabal en een dichte baïnit mede).
- Van mijn bloesem kregen haar lippen hun kleur
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en haar lippen zijn rooder dan bloedjaspis kan wezen.
- Van mijn bloesem kreeg haar haarwrong zijn geur
en als haar haarwrong is geen geur uitgelezen.
- Van mijn schaduw werden haar oogen diep
en als haar oogen is nooit een diepte geweten.
- Van mijn schaduw, waar zij als kind in sliep,
werd haar huid zoo zacht als de zefier kan heeten.
- Als mijn vruchten zijn haar borsten vol en rond
en mijn vrucht is immer met bloesem samen.
- Hij die van haar dijen de bogen vond
noemde mijn vrucht om hun lijn te benamen.
- Ik sprak de dochter aan van den hovenier:
roep hem, nu heeft de tuin zijn schoonste dagen.
Het kind heeft hem geroepen. Zij wachtte hier
onder mijn kruin, om samen hun geluk te dragen.
- Onder mijn kruin was zij verborgen voor ieder oog
maar zijn oog vond haar, slechts door mijn twijgen
omhuld, waar zij lag en hij over haar boog;
en ik zong, ik zong toen zij slechts konden zwijgen.
- Zij droegen hun geluk zeer diep in den nacht
en er was geen nacht, gelijk ook geen getijden
voor mij bestaan noch voor heel mijn geslacht
en zij kwamen om onder mijn loover te scheiden.
- In zijn roede was zaad, in zijn oogen diep licht,
haar schoot wiegde zacht als mijn rijpende olijven
en om wat zij ontdekten op elkaars aangezicht
zal mijn bloesem in eeuwigheid vruchtbaar blijven.
Zoo spraken beide boomen en de groote dadelboom
voorbij de jonge jacinten, die was uitverkoren
door veel geliefden en die den veelvuldigen droom
bewaarde, onder zijn loover gevonden of verloren,
hoorde die woorden en toen voelde hij, dat
zijn grond hem niet meer zijn nooddruft kon geven
en de doodshitte zengde zijn bast en zijn blad:
overal vindt de dood toch almachtig het leven.’
JAN VERCAMMEN.
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Kleine geografie
Wie nooit in liefde blindelings geloofden
kennen van dwalen de verrukking niet,
kennen het tasten langs de diepe wegen
niet, noch den rijkdom der bij nacht geroofde,
verbleekte amuletten, noch het lied
dat tot den ochtend aanhoudt als een regen.
Ergens wachten nu in de slaapvertrekken
de dienaressen der geduldigheid
het duldeloze kloppen aan de ramen.
Onder haar kleed valt alles te ontdekken
wat over werelds ruimten ligt verspreid;
men noemt het fluistrend, bij bedekte namen.
Kleine meridianen overspannen
geuldalen, baaien, vlakten. De passaat
vlaagt warm en wild om hooggelegen streken,
waaruit men zich gewillig laat verbannen
naar 't brongebied als de volmaakte staat
van leven telkens weer vraagt aan te breken.
Branden niet in de sombere, gedoofde
steden nog stille vuren; wachten niet
aan duizend ramen milde minnaressen?
Maar wie nooit blind in liefdes woord geloofden
kennen van dwalen de beproeving niet
na terugkeer uit de allerzachtste bressen.
BERT VOETEN.
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De laatste romantieker
Mijn broeders zijn verkocht, of durven zich niet toonen,
of spelen met atomen 't huiverige spel;
zij vreezen het cynisme van hun sterke zonen,
en smoren in hun stalen hart het oud appèl.
Men glimlacht om mijn zachten waanzin en de tonen
van mijn fluit; want nóg ben ik geen rinkelende schel
geworden, want nóg kan ik in de sterren wonen
en bekoort mij het ruischen van wind en van wel.
Hoe de wereld en de menschen thans ook vervreemden
van wat schoon en goed is, nóg maakt een kinderhand
mij week, en bezing ik de stille groene beemden
en de boomen van Vlaanderen, mijn vaderland;
nóg blijf ik, laatste van het nest, naar honig boren
in de schamelste bloem, nóg ben ik niet verloren...
MARCEL COOLE.
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Lang en leerzaam lied van den martelaar
Car en amours occist martyr Villon.

I
Het is al vele, vele jaren
dat 'k voor mijn kwaal genezing zoek...
dat ik remedies wilde halen
en medicijn uit kruid en boek
of uit de kruik, als 't ander faalde...
Sinds werd ik reeds tweemaal zoo oud
als 'k was toen voor het eerst de wonde,
die nooit of nooit meer dichtgaan zou,
mij heeft geschandvlekt en geschonden
rauwer dan van een roofdierklauw.
Wat zalf is er daaraan te strijken?
Wie daaraan lijdt, hij is genoopt
de kat maar uit den boom te kijken,
want de kinine die je koopt
doet van die koorts de kiem niet wijken.
En moegemeesterd ga je aldus
ten einde raad nog eens probeeren
de pijn te sussen met een kus
ofwel ze kost wat kost te keeren
similia similibus.
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Doch ook die kuur kan je niet baten;
voor een ontwrichting kan ze er door,
maar als je heel dooreen gekraakt bent,
raak je daarmee nog meer van 't spoor
dan zoo je alles zoo zoudt laten.
Geen wetenschap of geen geweld
kan je uit die mizerie helpen,
en best is, als 't zoo is gesteld,
koest weg te kruipen in je schelp en
stil te verkroppen wat je kwelt.
Gekwetst ben ik, gekwetst van binnen,
lijk in dat nobel minnelied
gezegd wordt, want het zeer der minne
knaagt eerst van binnen traag en diep
vóór het van buiten gaat beginnen.
Gekwetst van binnen, aangetast
in 't merg, kan men het eerst niet merken
hoe de ondermijning woekerwast
vóór 't kwaad zich komt naar buiten werken
en zichtbaar wordt in kruin en bast.
Het is al vele, vele jaren...
en als de wonden opengaan,
ben ik zooals die rozelaren
die vol doornen en bloemen staan,
en bloed als heilge martelaren.
En wijl ik zaalge woorden stamel
en de etter uit mijn wonden wasch,
is het alsof ik van mijn schaamte
en droefheid in een prentatlas
de vuurge chromo's traag verzamel...

II
De bidders gaan op bedevaart
naar allerlei genadeoorden
en vinden heil, van welken aard
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hun ziekte zij, de Heer aanhoort ze
steeds met een glimlach in zijn baard.
Te Lourdes aan de blauwe Gave
daar smeekt men de onbevlekte Maagd:
men gaat er zich in 't water baden
en men verkrijgt er wat men vraagt,
al zou men gouden horens vragen.
En hier in ons lief apenland
zijn pelgrimagies haast ontelbaar:
onvruchtbaarheid of kwade hand,
geen misgewas is onherstelbaar,
voor alles is een toevlucht-sant;
voor elk verdriet, voor ieder euvel,
ga maar op beeweg, overal,
in Sint Renelde of Scherpenheuvel,
in Hakendover of in Hal
vind je soelaas met wat geprevel.
De pelgrims echter van mijn soort
wil men ter beevaart niet gedoogen.
Ze kennen mij aan ieder oord,
den sater met zijn gulzige oogen:
de christen kudde schreeuwt: maak voort.
Want zulke gestigmatiseerden
als ik zijn niet van 't waar allooi.
De lammeren Gods, zuiver van zeden,
zij dulden mij niet in hun kooi,
aan mij is er geen lievenheeren.
En waar ik dus den voet ook zet,
word ik van iedereen gemeden.
Ze weten het: ik ben besmet,
ik ben niet vatbaar voor gebeden;
mij lokt de lieve vrouw naar bed.
De lieve vrouw - de lieve vrouwen,
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die teedre dieren met den mond
van honig en die zachte vouwen
in haar lichamen en gerond
de lêen als heuvlige landouwen.
Maar 't leven van een minnend man
is een belabberde historie:
hij loopt als averechts in 't span
en, tot Gods meerdere eer en glorie,
draait hij zichzelven door de wan.
Dit is: hij zoekt een hemel in
de liefde maar hij vindt een helle,
want 't einde is eender als 't begin
en op het laatst laait slechts het felle
vuur van den eigen tegenzin.
En toch zeilt hij ter zelfde klippen
waar hij te voren schipbreuk leed
en de sireen hem bij de slippen
stekte; met een gesmoorden kreet
landt hij aan vrouwelijke lippen.
En treedt hij uit het bed
als een prins uit de wolken,
is 't of hij naakt wordt neergezet
tusschen de duizendvoud'ge dolken
voor hem door liefde scherpgewet.

III
Eens reisde ik naar den paus van Rome;
die sprak: wanneer je wandelstok
bloeit als de lentelijke boomen,
valt van je schouders Venus' jok
en zal je van je kwaal bekomen.
Ik dacht: die grapjas neemt mij voor
Tannhäuser of voor Heer Daneelken.
Maar 't is zoo: ik loop in hun spoor,
want Venus in haar lustprieelken
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heeft mij al zestien jaar bij 't oor.
Maar nimmer bloeien wandelstokken,
zoomin geneest de minnewond.
Er valt daarmede niet te jokken;
de paus, de slimmerd, rook wel lont,
hij kent de schapen uit de bokken.
Ik toog terug langs berg en dal;
de heuvels bloeiden, kerselaren
sneeuwden hun bloesems overal.
De Lente die zich openbaarde
bracht mij het meeste leed van al.
Zij scheurde wijder weer de wonde,
zoodat het bloeden weer begon
van die afschuwelijke zonde,
waarvoor ik bij den paus pardon
noch absolutie had gevonden.
Ik kwam tehuis; mijn moeder vond
dat van den paus de milde zegen
op mijn gezicht te lezen stond.
Ze zei: mijn zoon, je kunt er tegen,
ziezoo, je bent nu weer gezond.
Maar moeders kunnen niet begrijpen,
noch vrienden noch verloofden niet,
dat 't gift, dat liefde in onze onrijpe
jaren in onze harten giet,
daar onophoudend blijft nabijten.
'k Gebaar dus maar van krommennaas
en doe alsof mij niets kan deren,
doch onderwijl dien ik tot aas
der wormen die mij traag verteren
van binnen met een staag gegraas.
Doch hoor ik hoe een veulen hinnikt,
tegen valavond in een dal,
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of sta ik door de stilt' verinnigd
van 't winkelend sterrenkristal,
ben ik niet meer de man die grinnikt,
maar stijgt in mij dat star en dwaas
gevoel der narren en der dwergen:
ik voel mijn oogbal overwaasd
door droefheid die ik niet kan bergen
en droog een traan weg in der haast.

IV
Van vele reizen keert men weer
ter heimat waar het stil en stroef is
en dan ervaart men eerst maar: veel
van wat wij dronken is slechts droefnis,
de vork zit steeds mis in de steel.
Wij stellen 't goed, zeer minzaam lachen
we vrienden en verwanten toe
en met een groet of knipoog trachten
wij heimlijk te verduiken hoe
ons hart met windels is omzwachteld,
en hoe doorheen het neteldoek
onstelpbaar steeds het bloed blijft zijplen,
terwijl 'k de zalven die ik zoek,
zooals ik in dit lied al zeide,
doeltreffend vind in kruid noch boek,
noch in de kruik die 'k aan zou spreken,
want elke dronk vermeert het zeer,
dat pijnlijk in mijn vleesch blijft steken
als heete netels die steeds meer
het kwetsbare plekje verweken.
Zoo wordt een week een maand, een jaar;
'k zit in den hoek, ze weten 't allen
dat ik met trotsche vleuglen naar
de zonne vloog doch ben gevallen
als een ontmaskerd goochelaar,
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ontgoocheld door wat ik het meest
volmaakt, het hoogst verheven achtte,
wat mij de schoonste droom geweest,
waarvan ik 't heerlijkste verwachtte:
schoenlappertje, blijf bij je leest.
Leerzame les, doch voor wij weten
waar feit'lijk 't zwijn gebonden ligt,
liggen we vast aan liefdes keten.
Dies hoed u of ge laat u licht
een broek van 't zelfde laken meten.
En is dan heel de boel verbrod,
zit je met de gebakken peren,
schreeuw dan op Satan of op God,
't en raakt hun beider koude kleeren;
die heeren blijven buiten schot.
'k Ga dus maar voort met de apekool
die men mij opdischt af te wijzen
en kras nog wat op mijn viool.
Ons corpus keert wel van de reizen,
maar 't hart blijft immer op den dool.

V
Eens zal ik naar den duivel trekken
- ik ken hem al van lang geleên hij kan mij dan meteen maar zeggen
(weet hij het niet weet het niet een)
wat voor een pleister ik moet leggen.
Broer Duivel en Kozijntje Dood
(ook nog een mijner oude vrienden,
die menigeen in kruis en nood
tot toeverlaat en redder diende)
zij trekken mij wel uit de sloot
en sleuren mij wel waar ik zijn moet
naar dat vergeten niemandsland,
dat meenge dichterlijke azijnsnoet
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bestempelde als ‘de Overkant’,
dat neveldal, waar niets meer pijn doet.
Daar moet het goed zijn, niet-meer-zijn
is voor den mensch voorzeker 't beste:
als alles uit is kan 't venijn
des levens, liefde, ons niet meer pesten
met al zijn kommer en sjagrijn.
Maar eerst wil ik nog even groeten
Vrouw Venus in den Venusberg,
en zoenen zacht haar fijne voeten
en zeggen dat de kleine dwerg
nu dra den dieperik in zal moeten.
En zij zal lachen als voorheen,
want Venus houdt niet veel van tranen.
Haar diepblauw oog weert het geween,
want alles wat wij godlijk wanen
is onvermurwbaar en sereen...
Het is al vele, vele jaren
dat 'k voor mijn kwaal genezing zoek...
Daarom dit lied der martelaren.
'k Sprak in een vorig verzenboek
reeds van het vallen mijner haren.
Maar dit nieuw lied van liefdezeer
om nog eens duidlijk aan te wijzen
dat liefde een negenoogige zweer
is die men niet meer weg kan krijgen.
Schenk ons de martelaarskroon, o Heer.
Ons die in de eeredienst der vrouwen
zeer jong reeds werden ingewijd
en die de liefde met haar krauwen
lichaam en ziel aan stukken rijt,
nu en tot in alle eeuwigheid.
Amen.
BERT DECORTE.
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De refractair
Aan de Beurs staat de jonge man Maurice Salen. Zijn handen hangen lang en wit
nevens zijn lichaam en zijn haren liggen verward om zijn hoofd. En hij wacht daar
en soms kijkt hij even op en leest het uur, en iedere minuut is een diepe angst voor
hem.
En hij gaat heen en weer en zijn voeten zijn niet zoo zwak, o neen, ze dragen nog
altijd zijn slank lichaam, en zijn knieën begeven niet zoo gauw. Hoelang wacht hij
daar nu al? Al een heelen tijd slentert hij daar, en zijn hoofd staat immer recht, het
buigt niet naar voor, de fierheid van de jeugd huist nog in zijn oogen en hij ziet geen
menschen om hem. Alleen Amelia Goossens ziet hij, zijn geliefde, en de glans van
zijn oogen vermeerdert een weinig, en de diepe angst schuilt ver weg in zijn gemoed
op dit oogenblik nu hij het meisje weerziet. En een oogenblik raken hun lippen
mekaar. Ja, ze weet hoe lief hij haar heeft, haar kleine hand rust in de zijne en de
hunkering van zijn ziel klopt in de toppen van zijn vingeren die geen rust kennen.
O, het klare licht van zijn oogen! Maar ook zij heeft hem lief.
‘Je weet wel dat ik je ook lief heb’, zegt ze en ze kijkt naar hem op. Ja, hij knikt
met zijn hoofd en zijn oogen bergen een wonderbaren glans.
Maar zeer veel woorden spreken ze niet. In hun hoofd leeft een kleine verwarring,
en zooveel gedachten huizen daarbinnen, dat hun mond geen tijd vindt om ze allemaal
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klank te geven. En hij kijkt naar haar en haar roode lippen trillen zonder ophouden.
‘Je weet wel, dat mijn roode lippen de uwe zijn’, zegt Amelia.
Ja, hij weet het zoo goed, maar bergt ze niet duizenden andere geheimen in haar
lichaam die hij niet kent? En haar ziel is wel geen blanke spiegel meer waar de
reinheid ongeschonden werd bewaard. Het leven heeft haar in de stad gebracht en
misschien zijn reeds vele avonturen langs haar voorbijgegaan, en mischien hebbens
andere menschen haar lichaam aangeraakt dat zoo heilig is. O neen, hij zal zijn
vingeren niet laten begaan wanneer zijn hartstocht roept om een bevrediging. ‘Ik heb
je zoo lief’, zegt hij en hij kijkt strak voor zich uit. En Amelia antwoordt. ‘Ja’,
antwoordt ze, ‘ik weet dat je mij zeer lief hebt’ en ze kijkt in zijn oogen en haar
lippen trillen zonder ophouden.
En ze wandelen door de stad en veel woorden spreken ze niet.
Later zitten ze beiden op haar appartement. Hij legt zijn arm om haar schouders en
haar hoofdje rust tegen zijn gelaat. Zoo is het goed en de tijd gaat zeer snel aan hen
voorbij. ‘Laat mij even je borstjes streelen’, vraagt hij dan en hij ontknoopt haar
kleedje. Amelia glimlacht. ‘Neen’, zegt ze, ‘wat je vraagt!’ maar ze is niet boos op
hem. ‘Ik kan niet boos op je worden’, zegt ze en ze legt haar handen op het kleedje.
Ze is een jonge maagd en het leven kent ze nog geenszins. In haar eigen woning leeft
ze van den morgen tot den avond en de nacht vindt haar telkens heel alleen in een
breed bed. Neen, ze kan de handen niet weerhouden die naar haar jonge weelde
zoeken en daar even blijven woelen. ‘Je bent wel heel schoon!’ zegt Maurice en het
meisje moet glimlachen om zijn kleine verwondering. Neen, hij vraagt niet veel,
alleen haar twee bronnetjes wil hij even vasthouden en zijn oogen liggen vol gloed.
‘Ik heb je zoo lief’, zegt hij en meer woorden spreekt hij niet. Zijn hart is zoo vol
gevoel en zijn gedachten zijn zoo leeg. Maar dan trekt hij zijn handen terug. Hij wil
niet, dat
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iemand anders haar aanraken zal. ‘Je hebt toch mij alleen lief’ vraagt hij.
‘Ja’, antwoordt Amelia en ze knikt met haar hoofdje en ze legt haar lippen op de
zijne. ‘Ik heb jou alleen lief’, zegt ze. Ja, hij weet het zoo goed, hij weet alles zoo
goed en hij streuvelt door zijn verwarde haren. En dan zegt hij: ‘Ik wil niet, dat
iemand je lichaam aanraakt, hoor je, aan mij alleen behoor je toe!’ Maar hij buigt
zijn hoofd. Daar zit hij dan een poos en weer vult de verdrietigheid zijn oogen. Neen,
het geluk is wel ver van hem. Zijn jeugd is gevuld met ledigheid en er komt maar
geen einde aan, en er is ook geen enkele uitkomst. Naar Duitschland wil hij niet gaan
werken, neen, dat is onmogelijk.
‘Neen’, zegt Amelia, ‘dat mag je niet doen!’
Maurice: ‘Maar ik heb geld noodig voor je, Amelia!’
‘Neen’, antwoordt het meisje, ‘ik heb genoeg geld, maak je maar geen zorgen.’
Zooveel heeft ze reeds van hem ontvangen, 10.000 fr heeft hij haar al gebracht. Die
zijn nog alle niet opgebruikt, neen. ‘Maak je maar geen zorgen’, zegt ze hem ‘ik
behoef geen geld meer!’ en ze legt haar hoofdje tegen zijn borst en haar verlangen
is zoo klein. Ze is zoo gelukkig met hem en zijn handen ziet ze zoo graag bewegen
om haar lichaam, o, ze heeft niet zoo heel veel kleederen om het lijf, maar hij vraagt
niets, hij zegt niet: ‘Amelia, kleed je nu eenmaal uit’, neen, hij zit maar neven haar
met een wonderbaren glans in zijn oogen en zijn handen zoeken nu ook niet meer
naar de weelderigheid van haar beide borstjes.
Hij zegt: ‘Na den oorlog wil ik met je trouwen.’ Neen, zij kent hem nog niet, zij
weet niet hoe hij voor haar zal werken, alle dagen, en hoe hij haar dienaar zal worden,
want hij heeft haar zoo lief, dat hij haar dienaar wil worden en 's avonds zal hij tot
haar komen en zeggen: ‘Lieve Amelia, het leven is zeer goed om geleefd te worden.’
‘Ja’, antwoordt Amelia, ‘en dan zullen wij samen slapen en zal ik zeer dicht bij je
zijn, iederen nacht.’
‘En we zullen een kindje hebben’, zegt Maurice en hij lacht en hij legt zijn lippen
op de hare. ‘Maar je moet heelemaal alleen van mij zijn’, zegt hij, ‘heelemaal, hoor
je, Amelia.’
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‘Ja, Maurice’, antwoordt ze.
‘Ik wil niet dat iemand je aanraakt!’ zegt hij.
‘Neen, Maurice’, antwoordt Amelia.
En de tijd gaat langs hen voorbij en de avond komt. Nu wil hij weer over het geld
beginnen, maar ze weigert alle giften. ‘Ik wil geen geld van je’, zegt ze. Neen, van
hem wil ze geen enkelen centime, zijn liefde is zoo schoon en oprecht. En arm is ze
precies niet. Haar meubelen heeft ze alle zelf gekocht en die zijn zeer net. En ze heeft
nog wat geld liggen. ‘Neen’, zegt ze, ‘ik wil geen geld van je ontvangen.’
En wanneer hij weggaat, treurt ze een weinig om hem, maar ze wil niet weenen,
ze vaagt over haar oogen en op haar handen liggen een paar druppels, maar ze staat
op en sluit de deur. Neen, denkt ze, ik mag het niet doen. En ze wandelt over de
straten en de stad is vol menschen, en weer denkt ze: Neen, God beware mij, ik wil
zoo zuiver zijn als hij, en God moet mij daarin helpen.
Maar haar lippen zijn zoo rood gekleurd en de dons van het poeder ligt over haar
gelaat en ze gaat naar haar heer, den man dien ze niet lief heeft, en ze zegt hem
‘vandaag wil ik niet’. ‘Zoo’, antwoordt haar heer en hij schenkt een glas wijn voor
haar vol. ‘Neen’, zegt Amelia, ‘vandaag kan het niet zijn’. Maar de man moet
glimlachen en zijn brieventasch bovenhalen. ‘Ik heb iets meegebracht voor je’, zegt
hij en hij toont het vele geld.
En Amelia Goossens weet niet precies wat ze doet. Maar van Maurice wil ze geen
geld meer aanvaarden. Neen, dat wil ze niet. ‘Ik houd zoo van hem’, zegt ze en ze
zou naast hem willen liggen en hem kussen. Ze zou zijn handen om haar willen
voelen en zijn hartstocht, maar hij is zoo rein en zoo schoon, o, den glans van zijn
oogen kan ze zeker nooit vergeten, zijn oogen staan voor haar en het licht speelt
wonderbaar in hun diepte. ‘Ach, hoe houd ik van hem’, denkt ze ‘God moet mij
helpen, dat ik hem nooit verliezen zal’.
En wanneer ze zeer laat terugkeert naar haar woning is ze zeer moe en ook haar
lichaam verlangt naar rust, en terwijl ze inslaapt bidt ze nog altijd tot God in den
hemel: ‘Laat mij hem behouden, God’, bidt ze ‘je weet dat ik zoo van hem houd!’
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Maar de slaap komt niet over Maurice Salen dien avond Daar ligt hij nu wakker in
zijn bed en hij woelt de dekens weg en hij krijgt kou. Neen, deze lente is niet warm
dit jaar, er drijven wolken aan den hemel en de regen vult ook niet onze aarde. Het
is koud en de nacht ligt donker en diep over de stad. En in het hoofd van Maurice
Salen vieren zoovele verwarringen hoogtij. ‘Neen’, zegt hij en zijn lippen bewegen
alsof hij tot iemand sprak, ‘zoo erg is het nu eenmaal niet’, en hij sluit zijn oogen en
dekt zich weder dicht, maar de slaap komt niet over hem. Daar leven in zijn ziel
kwade angsten en zijn lichaam vindt geen rust. ‘Wij zullen je tergen’, klopt zijn bloed
en zijn gedachten lachen. Ja, daar heeft hij nu 10.000 fr geleend van zijn buurman
Jan Steemans, en moet hij die morgen niet teruggeven? ‘Neen’, antwoordt Maurice,
‘neen, ik moet die morgen niet teruggeven’. En morgen ligt nog zoo ver verwijderd.
Daar is nog de nacht die pas begint en de duisternis is goed en zal wel nooit
verdwijnen. Waarom zou de nacht niet eeuwig duren? Misschien komen de Engelsche
vliegtuigen en zaaien ze bommen over de stad, en wellicht lokken alle gedachten de
zwaarte naar zijn hoofd. Of misschien zendt de goede God een aardbeving over de
wereld en mogen wij dezen nacht voor Hem verschijnen. ‘Je hebt 10.000 fr geleend?’
zal God vragen, maar Maurice zal antwoorden zooals hij dat wil. ‘Neen’, zal hij
antwoorden ‘ik heb geen 10.000 fr geleend, neen, dat heb ik niet’. Maar hij weet zeer
goed, dat God alles weet en dat de boosheid van zijn daden in zijn ziel is geprent.
En God zal de oogen van Maurice openen en zeggen: ‘Lees!’, maar de oogen van
Maurice Salem zijn blind. Daar heeft hij zijn oogen gesloten en misschien komt over
hem nu de slaap. Is de nacht niet zeer stil en zijn alle gedachten niet begraven in de
donkerte? Ja, dat is zoo. ‘Ja, zoo is het’, zegt Maurice en hij draait zich om en hij
wil zijn oogen niet openen, maar nu legt de pijn een schaduw over zijn gelaat en hij
weet zeer goed, dat hij zijn oogen openen moet om de pijn te overmeesteren. En dan
kijkt hij naar de duisternis van de kamer en zijn gedachten lachen weer. ‘10.000 fr
moet je morgen terugbetalen. God, wat een helsche som’, joelen zijn gedachten, maar
Maurice verdedigt zich. ‘Wat is 10.000 fr’, zegt hij, ‘voor den heer Steemans,
handelaar in ijzerwaren, wat is 10.000 fr?’ En hij
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speelt advokaat. Heeft de heer Steemans geen honderdduizenden verdiend in den
woekerhandel? Ja, dat heeft hij, de schurk en hij zal het hem zeggen ook. Morgen
zal hij het hem zeggen, de waarheid zal hij in zijn gelaat werpen en hem in de oogen
kijken, recht in de oogen. Neen, hij wil niet dat zijn moeder het verneemt, en ook
zijn vader mag het niet te weten komen. ‘Neen’, zegt hij en hij overlegt vele
fantastische dingen die hij morgen ondernemen zal. Hij zal bij den heer Steemans
gaan en hem zeggen: ‘Meneer Steemans, geef mij het bewijs van de schuld’, en hij
zal dat voor zijn oogen verbranden, of misschien kan hij evengoed den heer Steemans
dwingen alles effen te maken tot na den oorlog, dan zal hij immers werken en veel
geld verdienen. God nog aan toe, wat is 10.000 fr? Niets beteekent dat voor een
handelaar! Hij kon toch het meisje Amelia Goossens niet zonder geld alleen laten?
Neen, dat kon hij niet; is zij zijn geliefde niet? Ja, alleen aan hem behoort zij toe. Of
wil Steemans misschien, dat zij haar lichaam verkoopt? ‘Neen’, zegt Maurice en zijn
stemt klinkt door de kamer en zijn oogen worden groot wanneer hij zijn eigen geluid
hoort. En hij luistert of niemand antwoordt. En zijn lichaam is moe en het zweet legt
een vocht over zijn huid. Maar dan komt het jonge gelaat van Amelia voor hem staan.
‘Ach, heb geen zorgen voor het geld’, zegt Amelia, en een kleine blijdschap komt
over het gelaat van Maurice Salen, en zijn oogen schuiven dicht en ook de slaap
komt over hem, en de nacht laat hem niet meer wakker worden. Neen.
Maar in den morgen hangt er een groote schaduw over zijn aangezicht en zijn
handen zijn nog een weinig witter geworden, en de eetlust is heelemaal uit hem
gegaan. Hij drinkt alleen een tas koffie en die smaakt zeer bitter. Neen, zijn moeder
moet niet vragen of hij ziek is. Hij is in het geheel niet ziek. Maar ze kijkt hem
bezorgd aan met haar moederoogen en ze vraagt het voor de tweede maal. ‘Eet toch
een weinig’, zegt ze dan, maar hij glimlacht flauw en legt zijn hand op zijn voorhoofd.
Ja, zijn hoofd doet hem een weinig pijn, het zal wel weer gaan beter worden. Hij zal
even buiten loopen in de vrije lucht, dat zal hem goed doen. Neen, hij hoeft geen
aspirine te nemen. ‘Het gaat wel snel weer voorbij’, zegt hij en hij staat op en verlaat
het huis.
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En hij wandelt door de straten en de koude van den Meimorgen omringt hem. Maar
hij wil niet meer nadenken nu. Hij wil alleen zijn en ver van de menschen. Onder
het groen van de boomen wil hij een poos wandelen en dicht nevens een kalm water
staan. Ja, daar huist in het water een diepte van geheimzinnigheid. Het Josaphatpark
is niet zoo ver. Daar waaien de morgenwinden door de boomen en de vogelen zingen
er een lied en daar vindt hij ook de bron en hij houdt zijn hand in het koele water en
hij zegt een nietig woord: ‘De mensch is een kleinigheid’, zegt hij, en onze jeugd is
reeds lang vergaan’. En hij voelt de nabijheid van God en hij wenscht in een kerk te
zijn, in de stilte is het goed te leven, dicht bij God en ver van alle menschen. Maar
Amelia heeft hij zeer lief, zoo onverklaarbaar en zuiver dat hij het niet kan begrijpen.
En hij hoort de wind en ook de vogelen zingen en het water springt naar beneden op
de groene rots en ‘het is hier wel goed’ denkt hij, maar hij gaat weg. Hij verlangt een
oogenblik bij God te zijn in een kerk. Ja, maar het park is heilig in de morgenuren,
daar komt geen mensch voorbij, alles leeft er eenzaam en er hangt een weemoedigheid
over deze verlaten dingen.
En ook in de kerk zoekt hij naar rust. Nu knielt hij hier voor God en dekt zijn
oogen met zijn handen en hij zou zoo een oogenblik willen weenen, en hij zou ook
willen bidden, eeuwig zou hij alleen willen zijn met de pooverheid van een vergane
jeugd. ‘God’, zegt hij, ‘ik heb zoo weinig moed, en mijn hoofd is zoo arm, ach, kon
ik het vullen met een van de vele idealen die ik alle verloren heb, zelfs de hoop op
een klein geluk is uit mij gevaren, en mijn oogen zijn wel blind, en mijn ooren zijn
doof, en mijn handen kunnen niet meer tasten naar de zakelijkheid van het eenvoudige,
en mijn hart is zoo leeg, en gelukkig ben ik ook niet, mijn God.’
En hij zit daar, onbeweeglijk; en het geluid van het orgel vult niet zijn ziel, en hij
weet niet eens dat God op de aarde daalt in zijn goedheid voor de menschen.
Misschien is God wel ver van hem, of misschien ook niet. Het is alles zoo hopeloos
en onvoldaan en het einde zal wel niemand verkondigen, want er bestaat geen einde
meer, er is nog alleen een ver zicht onverdekt met nevels waarin wij schrijden, dag
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na dag, en jaar na jaar, en waarin wij verloren loopen, daar er geen wegen zijn die
leiden naar de toppen van een schoon bestaan. Er is alleen nog een moerassig veld
waarin het onkruid en het ongedierte vieren een groot festijn, en het drassige vocht
zal nooit vruchtbare aarde worden. O, het leven van onze dagen, waarin de dood
over de slagvelden trekt, het is niet waard nog leven genoemd te worden. En er is
ook geen enkele waarde meer om ons recht te houden, want alle waarden worden
vernietigd. Wij kunnen nog alleen bidden tot God om barmhartigheid en onze oogen
sluiten, lang onze oogen sluiten en niets meer wenschen en niets meer verlangen.
Waar is nu het licht van den hemel gebleven, en ook de genade is nergens te vinden.
De kerk is zoo ledig en de priesters aan het altaar zoo ver verwijderd, en er huist een
kleine chaos in het hoofd van Maurice Salen. Neen, de morgen brengt geen verlichting
in hem, hij weet dat iedere stond noodlottig wordt en dat iedere minuut hem weer
dichter naar de werkelijkheid brengt. En de werkelijkheid is niet mooi, God, neen,
de dagen brengen geen lente, al zijn nu alle boomen groen en al zingen de vogelen
een lied. Er blijft ons slechts één troost: dat, als wij voor de wereld verloren gaan,
de wereld het nooit voelen zal. Een kleine schaar menschen alleen zal het heimwee
kennen van een verlies, maar ook die wonde zal genezen in den vloed van de dagen.
En iederen morgen zal de zon weer den dag over de wereld brengen, de bakkers
zullen het brood bakken, de beenhouwers het vleesch snijden en de kruidenier zal
eeuwig achter zijn weegschaal staan, en elke avond zal den nacht en de duisternis
brengen, en niemand zal weten dat er een jeugd verloren loopt en ten gronde gaat in
deze dagen van droefheid en ellende. Wat is een mensch op deze aarde? Een blad
dat verwaait in den herfst, een stof door den wind medegevoerd, een kreet in de
eenzaamheid van een woud. Wie luisterde er naar iets wat hij niet hooren kan? Wie
voelt er het kloppen aan van een hart in een andermans lichaam, wie kent er de
hunkering van een ziel omsloten door donkere schaduwen? Ach, het leven, God, het
leven, men heeft ons laten geboren worden, men heeft ons grootgebracht met de
zuiverheid in onze oogen, men heeft onze jeugd gevoerd naar de
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kennis van de wijsheid, maar niemand weet, dat alles in het niet is vergaan. Dat er
niets meer overblijft dan een verlatenheid zoo grondig en totaal, waarin wij onrustig
woelen en onze oogen sluiten. En Amelia is wel geen kind meer, o neen, ze is reeds
een vrouw geworden. Maurice Salen weet het zoo goed, maar hij heeft haar lief,
onverklaarbaar. En hij wil niet God, neen, hij wil niet dat iemand anders haar aanraakt,
hij zal voor haar werken, en hij bidt in de ledige kerk en er is niemand die den angst
uit zijn ziel wegneemt. Woont hier dan God, de Heer, die de almacht draagt in zijn
handen en die orde scheppen kan in de verwarring van zijn hoofd? Ja, hier woont
God, maar Maurice Salen hoort zijn stem niet, en hij ziet ook niet het licht, en hij
voelt de handen van God niet aan die hem leiden zullen naar een oplossing.
En er komt een waarheid over hem en dan moet hij even glimlachen. ‘Ach,’ zegt
hij, ‘wat voor een mensch ben ik, waarom laat ik de dingen niet over mij komen in
hun noodlottigheid, en wat er ook gebeuren mag, ik bezit nog steeds mijn oogen
waarmee ik ieder in het gelaat wil kijken.’ En hij glimlacht en hij balt zijn beide
handen en de strakheid schuift over zijn gelaat. En in hem stijgt de woede naar
omhoog. O ja, hij is nog jong en vol overmoed, en hij zal den weg opgaan dien zijn
wil verkiest. En hij verlaat de kerk, en hij wil niet meer wachten nu, hij wil bij den
heer Steemans gaan, onmiddellijk wil hij hem vernederen en hij zal zijn mond houden
ook, daar mag hij gerust in zijn. Hij weet wel niet wie Maurice Salen is, neen, hij
weet niet waartoe hij in staat is, tot alles is hij in staat, en die 10.000 fr. hebben geen
beteekenis meer, in het geheel niet; en later zal hij hem die wel teruggeven, later,
God, hij is al millionnair en de gierigheid kruipt uit zijn oogen.
En hij neemt de tram voor Heimet, en hij wil niet meer nadenken nu, in het geheel
niet, hij wil alleen nog het beeld van Amelia zien, maar daar herinnert hij zich nu
plots Karei Eyckmans zijn vriend, en de oogen van Maurice Salen ontvangen weer
een blijmoedigen glans. Nu is alles zeer eenvoudig, hij zal zijn vriend 10.000 fr.
vragen, zijn moeder is zoo rijk en zij zal het hem zeker niet weigeren. Ja, daar moet
hij nu weer glimlachen om zichzelf. ‘Wat een mensch je bent,’ lacht hij, ‘daar ligt
de oplossing voor je voeten en je
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ziet ze niet, jawel, je bent blind met open oogen!’ en hij lacht en de blijheid vult een
weinig zijn ziel.
En boven de stad gillen plots de sirenen hun groot geluid en ze brengen den angst
in de menschen. De tram rijdt niet meer verder nu en het volk gaat te voet naar het
doel van de reis. En in de luchten kringen vliegtuigen, en de zon heeft nu tusschen
de wolken een plaats gevonden om naar de aarde te kijken. En de gejaagdheid ligt
in de daden der menschen, hun oogen zoeken naar het leven dat in de schaduw van
den dood hangt. Zoo een angst voelen ze voor den dood, en ze vloeken en staren
naar omhoog en er ligt geen hoop en vertrouwen meer in hen.
Maar zoo ver moet Maurice nu ook niet meer gaan en het gevaar is zoo gering
hier op den steenweg naar Heimet. Het formatiestation ligt zoo ver en ook het
vliegplein strekt zich niet in deze nabijheid uit. En daar komen de vrouwen van Evere
reeds aangeloopen, ze dragen hun kinderen op de armen en houden hun mandje met
geld en waarden stevig in de hand. Rondom hen zijn de huizen op Paaschmaandag
neergestort, ze hebben het kraken der gebouwen gehoord en het huilen der bommen,
en ze hebben hun kerkhof bezichtigd waar de dooden weder op de aarde werden
geworpen. En nu staan ze hier en ze wanen zich veilig en hun mond staat geen
oogenblik stil en hun oogen puilen een weinig uit, en er ligt wel een groote angst en
een groote droefheid in hun oogen. En ook de kleine kinderen voelen hun hart vlugger
kloppen nu en hun bloed vloeit zeer snel door hun lichaampjes.
En Maurice gaat aan hen voorbij en hij weet zeer goed dat ieder oogenblik het
laatste oogenblik kan zijn en hij volgt met zijn oogen de vluchten der
bombardementsvliegtuigen en het suizen der vallende bommen dringt diep tot in
hem door. En allen springen naar een schuilplaats gelijk angstige dieren, maar hij
gaat verder en hij moet glimlachen om zichzelf. Neen, de bommen vallen niet op
zijn hoofd, ze brengen verwoesting in Evere en Haren en deze gemeenten liggen zoo
ver verwijderd. ‘Hier vallen ze wel niet,’ zegt hij.
En hij komt bij Jan Steemans die achter zijn toog staat en de minuten telt die hij
nog leven mag, maar hij heeft niet in het minst angst. God neen, daar komt Maurice
Salen
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binnen en zijn jeugd brengt den heer Steemans terug tot het alledaagsche. En men
hoort nu ook geen vliegtuigen meer.
‘Weet ge,’ zegt Maurice, ‘dat je ieder oogenblik vóór God kunt staan’ en hij doet
den heer Steemans lachen. ‘Wat ge zegt,’ antwoordt de heer Steemans en hij leunt
met de ellebogen op de toonbank en hij moet lachen om den onnoozelen praat van
Maurice Salen. Maar nu hooren ze beiden weer het geronk en de vensters daveren
en de lucht baart een groot geluid. ‘Daar zijn ze,’ zegt Maurice en de heer Steemans
kruipt onder de toonbank en zijn oogen branden om genade. Maar ook deze maal
worden ze gespaard. En mevrouw Steemans roept van uit den kelder om haar man.
‘Jan’, roept ze, ‘kom naar beneden!’ Maar meneer Steemans laat zich niet vernederen.
‘Het is niets,’ zegt hij, ‘het gevaar is voorbij.’ En hij staat op en alles wordt weer
normaal in hem.
‘Je brengt mijn geld’ vraagt hij en hij is weer de zakenman geworden, het
meesterschap van den rijkdom maakt hem groot. Maar ook Maurice Salen is niet zoo
klein. Daar heeft hij nu een goeden uitweg gevonden en hij is weer mensch onder
de menschen. ‘Je zult je geld hebben,’ zegt hij kordaat, ‘tot den laatsten centime zal
ik je afbetalen!’ en hij verwondert den heer Steemans door de mannelijkheid van
zijn stem.
‘Ja,’ zegt Maurice Salen, ‘je 10.000 fr. zal ik morgen geven, of overmorgen
misschien.’ Maar nu komt weer de zakenman boven. ‘Overmorgen’ vraagt de heer
Steemans, vandaag vervalt de som, weet je.’ En hij wil ook vandaag zijn geld terug.
Het is oorlog voor iedereen, en de zaken gaan slecht, of weet Maurice dan niet dat
er geen nieuwe artikelen te krijgen zijn. ‘Ik verkoop met verlies,’ bevestigt de heer
Steemans.
‘Neen’, antwoordt Maurice, ‘neen, je zult wel nooit beter worden!’ Morgen geeft
hij immers de 10.000 frank terug, morgen vroeg reeds zal hij hem betalen. En hij
vraagt of het nu goed is. ‘Neen,’ zegt op zijn beurt meneer Steemans, ‘je weet dat je
vandaag betalen moet, of moet ik den schuldbrief aan je ouders voorleggen’ Daar
maakt nu deze rijke den jongen man razend. ‘Wat’, schreeuwt Maurice en er komt
een vloed van woorden uit zijn mond, en hij doet een
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stap nader tot bij den heer Steemans, en hij schreeuwt luid: ‘Tot morgen zul je
wachten, of ik vermoord je.’ Maar hij is bang van zijn eigen woorden en de heer
Steemans blijft maar onbeweeglijk staan. ‘Neen’, zegt Muarice dan stiller en zijn
handen worden weer normaal, ‘geloof me, morgen betaal ik je 10.000 frank’ en hij
kijkt den heer Steemans in de oogen en dan buigt hij een weinig het hoofd. ‘Ik zal
je alles vergoeden,’ zegt hij, en hij vertelt, dat hij vandaag de som mag afhalen bij
zijn vriend karei Eyckmans, die met zijn moeder samenwoont aan het Liedtsplein.
Hij heeft er met zijn vriend over gesproken en die zal hem het geld nog heden
bezorgen.
‘Dan kun je ook nog vandaag betalen,’ zegt de heer Steemans en hij begrijpt de
woorden van Maurice niet. Dezen avond eerst zal deze het geld van zijn vriend
krijgen, maar hij kan niet onmiddellijk de weduwe Eyckmans verlaten om naar hier
te loopen met het geld. ‘Neen,’ zegt hij, ‘morgen geef ik je de som,’ en hij heft weer
zijn hoofd omhoog en de vurigheid van zijn jeugd leeft weer in hem. ‘Geen enkel
woord zul je daarover uitspieken,’ zegt hij, ‘ik verbied het je!’ en hij komt zeer dicht
naast den heer Steemans staan. ‘Zul je zeker morgen betalen’ vraagt de handelaar.
‘Ja,’ zegt Maurice, en hij wil hem geen blik meer gunnen. Wat voor een laag mensch
staat daar voor hem. ‘Je bent een lage kerel,’ zegt hij en hij wil weggaan.
Maar nu moet Jan Steemans hem nog op iets opmerkzaam maken. Ja, hij wil
Maurice nog alleen zeggen, dat ook de interest moet vergoed worden. Ja, ook de
interest, was het niet tegen 5 t.h. uitgeleend? Ja, zoo was dat wel. ‘Laten we eens
zien’, zegt hij en hij schrijft op een papier en hij spreekt terwijl: 5.000 fr voor 1 jaar
tegen 5 t.h., dat maakt 250 fr en nog eens 5.000 fr tegen 5 t.h. voor een half jaar, dat
maakt 125 fr, dat is dus te zamen 375 fr in het geheel, en hij reikt het briefje aan
Maurice. ‘Alsjeblief,’ zegt hij.
En Maurice neemt het briefje aan, hij staart voor zich uit, en zijn handen beven
lichtjes. Maar hij spreekt geen woord meer, neen, geen klank komt nog uit zijn mond;
hij gaat weg en misschien weet hij niet precies wat hij doet.
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Hij loopt een zeer langen tijd door de stad en de vele menschen moeten naar hem
kijken, maar hij merkt niets van alles wat rondom hem gebeurt en telkens staat hij
plots voor het huis van Amelia Goossens, maar hij gaat niet naar binnen, maar wanneer
hij weer stilstaat ziet hij het huis van zijn geliefde. En weer gaat hij niet binnen, neen,
hij zwerft langs andere wegen nu en hij wil niet meer langs haar woning gaan, hij
loopt naar de hooge stad en hij verlangt op den top van het paleis van Justitie te zitten
om de stad te overschouwen, hij zou een engel willen zijn die over deze massa huizen
vliegt en met zijn vleugels wenkt, of misschien wenscht hij een van de vele duiven
te zijn die wonen in de nissen van het groote gebouw. Dan zou hij groote kringen
om de stad beschrijven en den drek in de oogen van de menschen laten vallen zoodat
de blindheid over hen zou komen en hij zou roepen: ‘Kom naar boven, kleine mensch,
en vlieg door de ruimten, ver zijn de oceanen en wijd is het geluk van de wereld en
in de wouden aan den horizont zingen de vele vogelen, kom mee met mij, wij zullen
de wereld overwinnen, wij zullen een nieuwe schepping tooveren waar het goud zijn
waren glans zal hebben bewaard.’ En hij zou licht en sereen zijn als de ziel van een
kind, en de treurnis van de dagen zou geen vat meer krijgen op hem, o neen, de aarde
zou op deze aarde niet meer gelijken, ze zou de vruchtbaarheid worden en het onkruid
zou van de wereld verdwenen zijn. O, daar in de lage stad, van het noorden naar het
zuiden, en van het zuiden naar het noorden, in de verwarring der ontelbare gebouwen,
daar leven de menschen als mieren te zamen en ze weten het niet. Ze weten het niet,
dat de lucht boven hun hoofd zoo blauw is, en dat de zon beladen is met
onvergankelijken gloed. Voelen ze dan de warmte van de lente niet in hun lichaam,
huilt dan de somberheid niet in hun ziel om verlossing? Waarom weenen hun oogen
niet om hun armoede, waarom groeft hun voorhoofd vol rimpels van de gemeene
zorgen, waarom hunkeren hun vingeren niet aan hun handen en grijpen ze niet naar
het kleine houvast van het eeuwige leven? Ze zoeken allen en hun hoofden buigen
naar den grond, en de geruchten van de straat vullen onophoudend hun ooren. Wie
vliegt er boven deze lage stad? De huizen kleuren zwart van het
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stof en men hoort kinderen schreien. - ‘Ik kom,’ zegt nu Maurice Salen en hij daalt
den weg af naar beneden en hij verdwijnt in de stegen.
Neen, hij weet wel niet goed wat er met hem gebeurt. Hij doolt van de eene straat
in de andere en zijn voeten dragen hem verder en zijn gedachten zijn niets meer
waard: en na een langen tijd komt de vermoeidheid over hem, en hij blijft staan en
hij kijkt omhoog en nu beseft hij dat weer vóór hem het huis van Amelia staat. En
hij legt zijn hand op zijn voorhoofd, en zijn hoofd is zoo licht geworden en zijn adem
zoo zwak. Heeft hij dan den geheelen voormiddag naar haar verlangd? Neen, alleen
het toeval voerde hem naar hier. Maar hij wil niet binnengaan. Ze is toch niet thuis.
Waarom ook zou ze thuis zijn, ze verwacht hem immers niet; en hij kijkt naar het
venster waarachter geen enkele beweging leeft. ‘Zie je wel,’ zegt hij, ‘ze is niet thuis’,
en hij belt en hij wacht, maar niemand komt opendoen. ‘Ze is wel niet thuis,’ herhaalt
hij en hij kijkt weer naar het venster waarachter geen beweging huist. Amelia, je
weet wel niet hoe lief hij je heeft, al zijn gedachten kringen om uw beeld, en zijn
adem gaat op en neder alleen voor jou. Maar neen, je weet wel niet, dat elke top van
zijn vingeren duizenden malen uw beeld heeft geboetseerd, dat je gelaat eeuwig in
zijn oogen brandt. Neen, Amelia, je weet wel niet hoe lief hij je heeft. Daar staat hij
voor je woning en hij denkt niet meer aan zijn vriend Karel Eyckmans, en de handelaar
Jan Steemans is niet meer in zijn gedachten! Hij heeft de stad doorzworven, de hooge
stad en de lage stad, en iedermaal brachten de wegen hem tot je. Maar je weet het
wel niet, Amelia! Je weet het niet hoe lief hij je heeft. Waarom ben je nu weggegaan?
Wist je dan niet dat hij tot je komen zou ieder uur van den dag en dat zijn gansche
lichaam en zijn ziel door je worden gevuld? Ja, hij is net een klein kind. Daar heeft
hij in een jaar tijd 10.000 fr voor je uitgegeven, hij kocht je bloemen en geschenken,
hij gaf je geld en je weet wel niet hoe diep om hem de afgronden zijn. O neen, je
weet niet hoe lief hij je heeft! En hij blijft voor je deur staan, en langen tijd wacht
hij daar en dan steekt hij de straat over en hij kijkt weer naar de vensters waarachter
geen enkele beweging leeft, en hij knikt met zijn hoofd en zijn rechterhand
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veegt over zijn voorhoofd en in zijn oogen ligt zoo een verlangen. Maar hij weet
wel, dat je niet thuis bent, hij zal nu maar weggaan, een paar stappen gaat hij verder
en dan weifelt hij weer en dan doet hij nog een paar passen en voor de tweede maal
weifelt hij. ‘Goeden dag, lieve Amelia,’ zegt hij stil en zijn lippen bewegen en zijn
keel is droog geworden. En hij kijkt naar omhoog en hij gaat weer verder en zijn
lippen vormen weer uw naam. ‘Lieve Amelia,’ zegt hij. En de menschen die
voorbijkomen merken niet den angst die in hem schuilt, neen, ze zien hem een
oogenblik aan en ze trekken hun schouders op en ze gaan verder. En ook over hem
komt nu weer de gewone dag, hij herinnert zich zijn vriend Karel Eyckmans die hem
een grooten dienst moet bewijzen. Het Liedtsplein is niet zoo ver, vijf minuten slechts
met de tram, en het huis van zijn vriend verwacht hem. En de oude moeder doet hem
open en ontvangt hem als een zeer goede bekende en haar handen maken een bezorgd
gebaar en haar gelaat is doorgroefd van de vele jaren. Ze leeft hier met haar zoon
alleen en de stilte en de eenzaamheid legden een heiligheid over haar wezen. O ja,
ze ziet zeer goed, dat de jonge heer Maurice Salen iets ontbeert en ze vraagt of er
soms thuis iets noodlottigs is geschied. ‘Neen,’ antwoordt Maurice. Ze stellen het
thuis allemaal zeer goed bij hem, ja, zijn moeder stelt het ook goed; en hij zou graag
zijn vriend Karel eens spreken; neen, de bommen zijn dezen morgen niet op
Schaarbeek gevallen, ze hebben op het kerkhof van Evere de lijken ontgraven, daar
hangen de boomen vol met verrot menschenvleesch, en het vliegplein is ook getroffen,
ja. En nu vraagt hij weer of Karel thuis is, en de oude moeder is bezorgd om hem.
‘Wil je iets warms drinken?’ vraagt ze en haar oogen hebben zo een medelijden.
Maar Maurice heeft geen dorst, zijn hoofd doet hem een weinig pijn, en hij wenscht
Karel even te zien.’ O ja,’ denkt hij, ‘deze vrouw zal mij wel 10.000 fr geven, ze is
zoo goed’ en hij gaat naar boven, en hij spreekt met Karel, maar zijn mond uit alleen
gewone dingen, en hij kan geen oogenblik stilzitten, hij gaat de kamer op en neer en
hij rookt een sigaret, en hij kijkt door het venster en dan moet hij een weinig
neerzitten. Neen, hij heeft vandaag nog niet gegeten en hij voelt ook geen lust. En
een oogenblik stijgt de verdooving naar zijn
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hoofd en zijn vriend komt nevens hem staan en ook zijn oogen liggen vol bezorgdheid.
‘Wat is er dan toch’ vraagt zijn vriend. Maar er is absoluut niets. ‘Het is niets’,
antwoordt Maurice, maar hij zou graag naar buiten gaan, daar gaat alles wel weer
over, en hij zou zijn vriend ook graag over iets spreken. Neen, niet hier, buiten wil
hij hem alles vertellen.
En wanneer ze buiten wandelen ligt de stilte over hun beider vriendschap. Ze gaan
een lange poos zwijgzaam verder, en het is goed een vriend te hebben waarmee men
in stilte een oogenblik vereeniging vinden kan.
En van uit die stilte spreekt het noodlot van onze jeugd. Ja, daar heeft Maurice nu
het meisje Amelia Goossens lief gekregen en haar 10.000 fr gegeven die hij vandaag
moet terugbetalen. En nu wil hij zijn vriend Karel Eyckmans bidden opdat hij zijn
moeder de som vragen zou. Ja, hij weet wel dat het zeer veel geld is, maar er is nu
eenmaal niets aan te veranderen. ‘Ik heb haar lief’, zegt Maurice Salen en hij wist
niet, dat liefde alles opeischt. Liefde is leven en dood te zamen. En Karel Eyckmans
knikt en hij wil niet tegenspreken. Hij zal voor het geld zorgen. Mag Maurice dan
dezen avond nog het bedrag komen halen, hij zal een schuldbrief teekenen. Ja, dezen
avond reeds zal zijn vriend het geld hebben.
‘Je moeder geeft het toch’ vraagt Maurice.
‘Je zult je geld hebben!’ zegt Karel Eyckmans en hij klopt zijn kameraad op den
schouder. Dezen avond mag hij het komen halen.
En de namiddag is zoo lang en vol verwachting. Daar huist weer de hoop in het
hart van Maurice en hij zit boven op zijn kamer met zijn hoofd tusschen zijn handen
en hij denkt aan u, Amelia, hij denkt alleen aan u. Neen, je weet niet hoe lief hij je
heeft.
Maar wat op de wereld der menschen geschiedt is zoo raar en onverklaarbaar. Boven
ons allen heerscht God, en hij is zoo groot dat wij hem niet bereiken kunnen, en wij,
wij kruipen op deze aarde met onze vreugden en onze smarten, en ons hart zoekt
naar een wellust die nooit zal vergaan, het
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is volgeladen met de heiligste gevoelens en ook de verwachting op de toekomst is
zeer groot in ons.
En ook het hart van Maurice Salen kent het heil van het verlangen, en zijn
gedachten liggen niet meer verward in een chaos nu. O neen, hedenavond nog zal
hij het geld bij zijn vriend in ontvangst nemen en hij zal het voor de voeten van den
woekeraar Jan Steemans werpen en zeggen: ‘Ziedaar je geluk, neem het, God moge
er je mee zegenen’, en hij zal morgen naar Amelia gaan en hij zal haar zeggen hoe
lief hij haar heeft. ‘Ik heb je zeer lief,’ zal hij zeggen en naast haar plaats nemen en
hij zal haar haren streelen met gewijde gebaren en zeer stil zijn naast haar.
Wanneer hij buitenkomt vindt hij Jan Steemans vóór zijn winkel die hem nog iets
moet mededeelen. Neen, hij laat zich niet door een luierik, die sedert maanden nog
niets uitgevoerd heeft, overschreeuwen zooals dezen morgen. ‘Ik moet vandaag mijn
geld hebben’, zegt hij en hij wendt zijn oogen niet uit het gelaat van Maurice Salen.
Ja, anders zal de heer Steemans morgen vroeg de rekening aan zijn ouders voorleggen.
Hij is een zakenman en weet waaraan zich te houden.
‘10.375 fr’, zegt hij, ‘heden avond te betalen!’ en hij vreest de jeugd niet wanneer
zijn mond de gruwelijkheid uitspreekt, en de verwarring stijgt niet in zijn hoofd als
Maurice naderkomt. Neen, hij staat voor zijn winkel, en voor niemand wil hij wijken.
‘Je zult je geld hebben!’ zegt Maurice Salen, ‘ik zal het vóór je voeten werpen, en
God mag je er mee zegenen!’ en meer woorden wil hij dezen mensch niet meer
toespreken. ‘Ja, je geld zul je vandaag hebben’, zegt hij, ‘10.375 fr!’ en hij gaat weg.
En de moeder van Karel Eyckmans ontvangt hem en deze vrouw is zeer vriendelijk,
en ook zijn vriend verwacht hem. Maar wanneer ze allen samen zitten in de eetkamer
roepen de sirenen angstig over de stad. En ze hebben wel een weinig tijd om over
den oorlog te spreken, die maar niet eindigen wil. ‘Ik zal je straks het geld wel geven’,
zegt de vrouw en ze luistert naar het geluid der vliegtuigen die over de stad cirkelen.
‘Ja’, antwoordt Maurice Salen, ‘ik moet je zoo bedanken’, en hij belooft alles terug
te betalen na den oorlog. ‘Ja, ja’, zegt de moeder en ze luistert weer naar het geronk
dat
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alle ruimten vult. ‘Ze zijn met velen tegelijk,’ zegt ze en haar oogen beven lichtjes.
Maar ze hoeven geen angst te hebben. God, wanneer de bommen hier vallen kunnen
ze ook in het midden van Brussel neerkomen, en hei zware geluid vermindert nu ook
een weinig.
Maar een korte poos later komen ze weer dichter. Nu wil Karel Eyckmans wel
even buitengaan om eens te zien welke richting ze nemen, en de moeder vraagt: ‘Zou
je niet beter binnenblijven, Karel?’ maar ze wil niet verder aandringen, neen, er
schuilt niet de minste angst in haar hart.
‘Ja’, zegt ze tot Maurice, ‘het leven is zoo weinig wanneer men weet, dat ieder
oogenblik de dood over de menschen komt’, en Maurice Salen knikt met zijn hoofd.
‘Ja’, knikt hij en hij is zeer verheugd over den goeden uitslag van dezen kwaden dag.
Hij is deze vrouw zoo dankbaar, zijn oogen liggen in een waas en ze lichten klaar in
deze stille kamer.
Maar boven de stad kruist de dood en het groot geluid vult de menschen met angst.
De lucht huilt. De bommen vallen. En misschien staan deze beide menschen, deze
vrouw en deze jonge man straks in de eeuwigheid. ‘God’, zeggen ze en de moeder
staat recht en ze roept een naam. ‘Karel’, roept ze en het huis siddert in zijn
grondvesten, de ruiten ploffen op den grond en men hoort het gekraak van instortende
woningen.
En misschien gebeuren er nu wel rare dingen in de omgeving. Maurice hoort een
grooten schreeuw. Karel’ huilt de moeder en Maurice hoort haar luid gejammer, en
ook de menigvuldige kreten van de menschen daarbuiten dringen tot in zijn hersenen
en ook hij schreeuwt plots ruw en dierlijk, en hij slaat zijn beide vuisten in zijn gelaat
en springt buiten. Maar daar moet hij dwaas lachen. Hij neemt een been op van een
lijk en lacht en de grimmigheid komt dan weer plots over hem. ‘Hé’, roept hij als
was hij heel blij en hij lacht luid en slingert het been tegen den muur. Maar het vele
stof dringt in zijn keel en hij grijpt naar zijn mond die niet meer huilen kan, en hij
wil nu ook niet meer huilen, neen, vóór hem staat de zakenman Steemans en zijn
oogen kijken in die van Maurice. ‘Vandaag moet je betalen’, zegt Jan Steemans.
Maar Maurice antwoordt hem kordaat. ‘Neen’, zegt hij, ‘ik zal je vermoorden,
uitvaagsel!’ en hij
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steekt zijn vuist omhoog en hij holt weg, door de menigte heen. En de menschen
zien hem loopen en ze knikken angstig met hun hoofd. ‘Hij heeft den dood gezien’,
zeggen ze. Ja, de dood stond vóór hem, maar hij ging voorbij en zegde: ‘Ik kom wel
later terug, vrees niet’. Neen, neen, de dood!
Maurice spoedt zich naar huis. O, hij haast zich zoo. Het komt er op aan. De tijd
staat niet stil en Jan Steemans, de duivel, zal hem zeker verraden. ‘Ik zal hem
vermoorden’, zegt hij en de menschen om hem knikken met hun hoofd en ze vragen
vanwaar hij komt en ze antwoorden, dat hij den dood heeft gezien. ‘Zoo, heeft hij
den dood gezien?’ vragen de menschen. Maar Maurice hoort hen niet. Hij luistert
niet naar hun flauwen praat. Hij moet nu de wereld redden van een misbaksel. ‘Wees
gerust’, zegt hij en zijn lippen bewegen, ‘hij zal jullie niet meer bedriegen!’ en in
zijn oogen woont een kleine waanzin. En hij holt verder, verder en hij vermeerdert
een weinig den angst in de voorbijgaande menschen. Maar hij antwoordt niet op hun
vele vragen. Neen, hij heeft nu geen tijd. ‘Straks’, roept hij en hij steekt zijn vuist
omhoog en roept en dan lacht hij hoog en luid.
En in den winkel vindt hij Jan Steemans, die even kijken komt of de vliegtuigen
nog over de stad dwalen, en zijn vrouw roept van beneden. ‘Jan’, roept ze, maar daar
komt nu juist Maurice Salen aangeloopen met zijn rare oogen en een waanzinnig
gelaat. ‘De dood komt je halen’, schreeuwt Maurice en hij moet weer lachen omdat
Jan Steemans achteruitwijkt tot tegen den wand, tot in het ijzerwerk dat beeft door
de aanraking van zijn meester Jan Steemans, die precies groote koude lijdt. Ja, zijn
lichaam trilt en hij denkt niet meer aan de vliegtuigen nu, neen, hij ziet vóór zich
alleen de wilde oogen van zijn vijand en zijn mond kan niet meer bewegen, en hij
merkt nu ook die groote handen van Maurice Salen, zijn schuldenaar, en hij zelf
brengt zijn eigen vingers naar zijn strot en in zijn oogen ligt de smeeking van een
gevangen dier. ‘Neen’, smeeken zijn oogen, ‘neen, alstublieft, dood mij niet, ik wil
een goed mensch zijn, ik wil alles weef goed maken, ik heb u lief, ja, ik heb u lief
en God heb ik ook lief, ja, alstublieft, laat mij nog een weinig leven’, en zijn handen
die in kramp om zijn hals prangen smeeken ook, een klein gebed bidden ze, een
laatste hunkering naar het
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leven, en de groote vraag staat naakt in zijn gelaat. Maar zóó lang duurt alles niet
meer. Er leeft een wilde kreet in de ruimte en dan een kleine worsteling en zoo hard
strengen de handen van Maurice Salen om den strot van Jan Steemans, dat het leven
en de dood dicht naast mekaar komen staan achter den toog van den winkelier. En
de mensch spartelt vlug met armen en beenen en snakt naar adem, maar de waanzin
in Maurice Salen bezit zoo een sterkte, dat niets hem losrukken kan en hij lacht luid
om het angstig verweer van zijn slachtoffer. En hij lacht. ‘Ja’, roept hij, ‘je geld heb
je nu tot in de eeuwigheid’, en hij werpt het hoofd van Jan Steemans op den harden
vloer en slaat dan zijn beide vuisten op zijn eigen voorhoofd en hij huilt. Hij schreeuwt
een onwerkelijken klank en dan glimlacht hij. Neen, hij beseft wel niet, deze jonge
man, wat hij gedaan heeft. Daar ligt nu voor hem een doode, en de vrouw komt van
uit den kelder en roept een naam. ‘Jan’, roept ze en ze vraagt wat hier gebeurt. Maar
er gebeurt niets meer. Alleen Maurice Salen staat groot en geweldig in den winkel
en de waanzin doet hem niets begrijpen. Hij stormt tegen den muur, hij draait zich
om en glimlacht en holt dan naar buiten. En weer vallen de bommen van uit de hoogte
naar het leven op onze aarde en daar ligt in den winkel de vrouw over haar man Jan
Steemans gebogen en haar oogen weenen tranen en ze hoort wel niet het sterke
ruischen van de vallende bommen, en plots bestaat er dan niets meer, een groot lawaai
valt over haar, ze wil naar haar mond grijpen maar haar beide handen liggen vast,
ze sluit haar oogen.
Maar buiten loopt Maurice Salen, de moordenaar, en hij lacht om zijn dwaze daad,
maar niemand weet wat hij nu gaat doen. Neen, niemand weet dat hij Amelia Goossens
lief heeft en nu wil hij zichzelf ook iets vertellen. ‘Ja’, zegt hij, ‘Amelia heeft mij
alleen lief’, en hij wil tot haar gaan. ‘Nu wil ik tot haar gaan’, zegt hij en hij rent naar
de stad. Ja, nu zal hij zijn geliefde zien en hij zal tot haar spreken. ‘Ik heb je lief’,
zal hij zeggen en hij zal haar rooden mond kussen en zijn vingers zullen over haar
oogen glijden, zeer zacht.
En hij ziet nu ook geen menschen meer onderweg, hij ziet alleen zijn geliefde
Amelia voor zich en hij wil haar omhelzen, en hij is niet moe. ‘Ik ben niet moe’, zegt
hij, ‘integen-
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deel!’ en hij loopt nog een weinig harder naar de stad, en zijn haren liggen verward
op zijn hoofd, maar hij glimlacht soms en denkt diep na, maar hij denkt alleen aan
Amelia.
‘Ja’, zegt hij, ‘ik heb u alleen lief’.
En hij belt en hij wacht, maar niemand komt opendoen. En hij belt en hij ziet naar
de vensters waarachter geen beweging huist. En hij wacht, maar niemand komt de
deur openen. Neen. Maar Maurice Salen weet zeer goed, dat Amelia, zijn geliefde,
seffens komt, en dat ze hem in haar handen zal nemen en liefhebben, ja, zal ze zeggen
en Maurice zal haar oogen met zijn vingeren streelen en hij zal haar handen nemen
en ook haar kleine borsten zal hij omvatten, want hij heeft haar zeer lief. En hij belt
en hij wacht, maar Amelia komt niet. En hij ziet naar de vensters, maar daarachter
beweegt geen schaduw, neen, daar is geen leven op haar appartement. Maurice Salen
heeft echter al den tijd. Hij zal hier een weinig op haar wachten, straks komt Amelia
immers thuis en hij belt en hij wacht. Ja, hij zet zich neer op den dorpel en kijkt in
het ijle en glimlacht. Neen, deze mensch weet zeker niet, dat hij daareven nog Jan
Steemans heeft vermoord. Hij zit daar maar en staart in het ijle en zijn oogen liggen
vol schaduwen die niemand kan begrijpen en hij zit daar maar en staart in het ijle.
En de tijd gaat aan hem voorbij en hij merkt het niet eens, neen, hij glimlacht zonder
ophouden en de schaduwen wijken niet uit zijn oogen. Het zal immers zoolang niet
meer duren voordat zijn geliefde Amelia Goossens bij hem zal komen en hem zal
liefhebben, ja, en hij zit daar en hij is wel een weinig gelukkig, Maurice Salen, en
hij denkt nog alleen aan haar, hij wil Amelia nog eens zien, hij wil nog eens zijn
handen op haar zachte huid leggen en hij zit daar maar en hij is wel een weinig
gelukkig ook.
En dan komt Amelia Goossens, veel later komt ze en ze glimlacht tot den heer die
haar arm vasthoudt en die dicht naast haar loopt en zijn gezicht een weinig tegen het
hare houdt, en ze ziet in het geheel niet naar Maurice Salen. Neen, ze glimlacht tegen
haar heer en haar gelaat kleurt een weinig
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rood, en dat is wel niet uit schaamte, God neen, zij bemint Maurice Salen niet meer,
nu heeft ze haar heer lief, die komt nu met haar op haar kamer, en ze ziet nu plots in
de groote oogen van Maurice Salen. ‘Neen’, zegt ze, ‘hem heb ik zeker nooit lief
gehad!’ Maar ze weet niet, dat er een vuur brandt in de oogen van dezen jongen man,
neen, ze beseft niet eens wat hij vandaag allemaal heeft meegemaakt, en ze roodt
een weinig in haar jong gelaat. En ze blijft staan, en de heer zegt een woord. ‘Waarom
blijf je nu staan?’ vraagt hij en hij ziet naar den gekken haarbos van Maurice Salen.
Ja, nu merkt hij ook dezen jongen man die daar zoo onbeweeglijk zit op den drempel
van de woning waar hij binnentreden moet. ‘Wat moet die daar?’ zegt hij, en dan
zwijgt hij, een lange poos staart hij in die verdwaasde oogen en Amelia staat ook stil
en haar gelaat draagt een lentekleur.
Er gebeurt zooveel in een paar oogenblikken. Zoolang wachtte daar Maurice met
het verlangen naar Amelia in zich. En het schrijnt thans hevig in hem en in zijn oogen
ligt een klein waas van droefheid, en de hunkering van zijn ziel beweegt in zijn witte
handen.
En hij gaat dan weg. ‘Amelia’, zegt hij nog en zijn oogen zeggen nog veel meer.
Ja, Amelia, hij heeft je immers nog lief, je weet wel niet hoe lief hij je heeft, maar
hij gaat aan je voorbij en je ziet wel niet, dat zijn hart een open wonde vormt. Neen,
Amelia bemint haar heer, en ze ziet niet in het open hart van Maurice Salen. ‘Kom’,
zegt ze en ze voert haar beschermer weg. Naar de diepten leidt ze hem van het
menschelijk begeeren.
Maar in de verte gaat nu Maurice Salen. Hij is geen gebroken man, hij gaat
rechtdoor en het bewustzijn is weer meester over hem geworden. Hij gaat, en hij
keert niet meer terug, neen. ‘Ik heb ze wel niet meer lief’, zegt hij en hij spuwt een
weinig op den grond. ‘Ze is mij niet waardig’, zegt hij nog, en hij sluit zijn hart toe.
Maar de wonde schreeuwt. ‘Ik ben hier nog’, schreit de wonde, ‘hoor je mij niet?’ ‘Neen’, antwoordt Maurice Salen. ‘Neen, ik hoor je niet, je liegt, ja, je liegt, weg!’
zegt hij en hij gaat zeer ver, altijd verder, en hij wordt niet moe. En de avond komt
met de stille duisternis.
JORIS BLONDIAU.
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Kronieken
Reinaert en Ulenspiegel
Ik heb steeds een voorliefde gehad voor twee groote meesterwerken onzer Belgische
literatuur, - voor den Vlaamschen Reinaert van Willem en den Franschen Ulenspiegel
Van De Coster -, den Reinaert van Willem uit het begin der 14e eeuw, en den
Ulenspiegel van De Coster uit de tweede helft der 19e eeuw.
Deze twee typen sluiten bij elkander aan, en zij zijn ons in de geschiedenis der
literatuur verschenen in verschillende gedaanten. De Reinaert der legende werd zelfs
tot filosoof gepromoveerd, en ook Ulenspiegel klom in graad, want van het
folkloristisch verhaal ging hij over naar den heldenroman.
Dit is vóór eenigen tijd, ook gebeurd met Don Juan.
Mevrouw Lilar, de echtgenoote van onzen ex-Minister van Justitie, heeft Don
Juan, den Burlador, in een nieuw pak gestoken met een gansch nieuwe interpretatie.
Hij werd de minnaar, die iedere maal eerlijk trouw bleef, zoolang hij kon, aan al zijn
vrouwelijke slachtoffers.
Reinaert en Ulenspiegel konden slechts in een tweetalig land geboren worden,
want, België is samengesteld uit twee taalgroepen waarvan de scheidingslijn sedert
8 eeuwen niet veel gewijzigd werd. Wel is waar hebben de groepen deze grens niet
geëerbiedigd. Duizenden Vlamingen trokken naar Wallonië, om economische redenen,
o.a. om arbeid te vin-
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den in de kolenmijnen. Maar deze Vlamingen hebben zich aan de Waalsche taalgroep
aangepast, van de tweede generatie af, en, al behouden zij hun Vlaamsche
familienamen, toch kennen zij, over het algemeen, de taal of het dialect hunner ouders
niet meer.
Anderzijds hebben duizenden Vlamingen der hoogere burgerij in Vlaanderen, de
cultuurtaal van de Fransch-sprekende taalgroep aangenomen. Hun omgangstaal is
Fransch. Zij stonden onder den invloed van het Fransch-sprekend hooger bestuur
sedert eeuwen.
Sedert 50 jaar is daar ietwat verandering in gekomen, en vandaag is die burgerij
van Vlaanderen eerder tweetalig.
Zulken toestand heeft het Nederlandsche volk niet gekend. En daarom ook zijn
onze verwikkelde aangelegenheden voor een Noordnederlander soms moeilijk te
begrijpen.
Zoo wij in België twee taalgroepen bezitten, dan hebben wij ook, noodzakelijk,
twee literaturen. En deze literaturen hebben natuurlijk ieder hun meesterwerken.
Ik heb mij eens afgevraagd welke deze twee meesterwerken waren. Het antwoord
was niet moeilijk. Het volstaat even na te denken.
Het beste werk in de Nederlandsche taal is, naar mijn smaak, de Reinaert van
Willem, - een dierenepos.
Het mooiste werk in de Fransche taal is de Ulenspiegel van De Coster, - een
menschelijk epos.
Welnu, de Vlaamsche Reinaert heeft een Franschen oorsprong en de Fransche
Ulenspiegel heeft een Vlaamschen oorsprong.
Onze cultuurvermenging is zoo intens, dat vreemdelingen zich vaak inbeelden dat
Ulenspiegel in het Nederlandsch werd geschreven.
De anecdote daarover is wel bekend.
Op zekeren dag, jaren geleden, begaven zich de promotors van het monument,
opgericht ter gedachtenis van Charles De Coster, naar het Kabinet van den
toenmaligen Minister van Openbaar Onderwijs, M. de Burlet, een Waal uit Nijvel.
Deze aanhoorde de vraag om toelage, met de welwillendheid die alle Ministers
kenschetst, zelfs in crisisperiode. Hij maakte den lof van den schrijver, wiens
nagedachtenis men wilde eeren, maar hij bekende tevens dat hij nooit zijn
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meesterwerk had gelezen, en, - zoo voegde hij er aan toe tot verontschuldiging, omdat hij, de Minister, de Nederlandsche taal niet machtig was.
Het weze mij toegelaten te herinneren, dat onze Reinaert uit Vlaanderen stamt uit
een tak van het Fransche epos. Willem, de dichter, vertelt de veroordeeling van
Reinaert voor het gerechtshof van Koning Leeuw. Want, Reinaert heeft tal van edele
heeren bedrogen: den beer, de kat en den das, en bovenal Z.M. Nobel den leeuw.
Wanneer de koning der dieren zich rekenschap geeft van deze misdaden, verklaart
hij Reinaert vogelvrij, en hij vaardigt terzelfder tijd den godsvrede uit, onder alle
dieren. Maar Reinaert heeft zich reeds uit de voeten gemaakt en gaat op zoek naar
nieuwe avonturen.
De geschiedenis van Ulenspiegel is gansch verschillend.
Ulenspiegel haalt grappen uit. Maar hij doet het slechts ten koste van de verdrukkers
van zijn vaderland. Hij is een bekamper van Philips II. Al de traditioneele moppige
avonturen van Ulenspiegel zullen dan ook door De Coster gericht worden tegen de
Spanjaarden, en tegen hun volgelingen, die wij vandaag zouden noemen: hun
collaborateurs.
Maar Ulenspiegel doet nog wat anders dan grappen uithalen. Hij is ook een
tragische held. Hij vecht als een leeuw. Hij is de wreker van zijn vermoorden vader.
Hij is de verdediger van zijn gemarteld land. Hij is soldaat. Hij is matroos. Hij wordt
kapitein. Hij vecht te land en ter zee. Hij is de beschermer der verdrukte onschuld.
En, bij het einde van den strijd, wanneer het land bevrijd schijnt, staat hij nog rechtop,
als een eeuwige kustwachter aan de monding van de Schelde, om de verstandhouding
te prediken, - de economische Unie van Holland en België, gevestigd op godsdienstige
verdraagzaamheid en menschelijke broederschap.
Ik heb den indruk, dat die onderhandelingen vandaag nog moeten voortgezet
worden.
Diegenen onder u die de twee werken kennen, zullen mij zonder twijfel opwerpen
dat ik den inhoud al te zeer schematiseer.
Ik verontschuldig mij er om.
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Ik kan slechts de algemeene trekken aanduiden dezer twee epopeeën. Het aanhalen
van details zou mij te ver leiden, - ofschoon het de details gedeeltelijk zijn die aan
het werk van Willem en aan het werk van De Coster een bijzondere bekoorlijkheid
geven en waaruit zij ook hun kracht putten.
De twee werken kwamen tot stand met een tusschenruimte van zes eeuwen, maar
zij vertoonen veel gelijkenis, vanwege hun folkloristischen oorsprong. Beiden zijn
verder de vrucht van de samenwerking van een groot kunstenaar met het publiek.
Er bestaat ook gelijkenis in het satirisch karakter van den voornaamsten held.
Maar het Reinaert-type is niet eigen aan de Vlaamsche provincies.
En Ulenspiegel behoort niet speciaal tot de Franschtalige landen of streken.
Reinaert is populair geweest in alle Westersche landen, - vooraleer hij in
Vlaanderen zijn klassieken vorm verkreeg.
Ulenspiegel maakte eerst een tocht doorheen de meeste Germaansche landen, vooraleer op zijn weg den Franschtaligen schrijver uit België te ontmoeten, die hem
definitief zou uitbeelden.
De legenden van Reinaert en Ulenspiegel hebben het volk vermaakt, voordat zij
hun auteur vonden.
Deze tamelijk zonderlinge evolutie doet mij denken aan de dramatische personnages
die Pirandello ten tooneele heeft gevoerd, en die op zoek zijn naar hun schrijver.
Doch, zij doen mij vooral denken aan de melodieën die doorheen Europa tot
ontwikkeling zijn gekomen. Opgevat door een of ander improviseerend muzikant,
worden zij hernomen door andere zangers, en eindelijk door talentvolle musici
ontwikkeld.
De definitieve melodie komt later tot stand, en op zekeren dag verschijnt een
dichter die er een letterkundig substraat voor schept, dat zoo juist past bij de muzikale
phrase, dat melodie en woorden samensmelten en voor het nageslacht hun klassieken
vorm krijgen ne varietur.
Dit is onder meer het geval voor het lied Cecilia waarvan Florimond Van Duyse
den zwerftocht doorheen Europa heeft kunnen volgen, van uit Frankrijk naar
Tsjecho-Slowakije,
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langsheen de klokkenspelen der Italiaansche kathedralen, om ten slotte in Vlaanderen
terecht te komen en er het volmaakte volkslied te worden, dat thans nog gezongen
wordt in alle Vlaamsche kringen, waar het begrip van onze nationale kunst levend
is gebleven.
De legenden van Reinaert en Ulenspiegel zijn dus niet ons uitsluitend bezit, doch
zij danken hun ontstaan aan nagenoeg dezelfde evolutie.
Het epos van den Reinaert is begonnen met de fabel, en het epos van Ulenspiegel
met de klucht.
Beider heldendaden werden onder verschillende vormen verteld.
Elk avontuur werd afzonderlijk verhaald, en die avonturen waren talrijk, doch
zonder organisch verband. Nu verscheen een eerste kunstenaar om die anecdoten
samen te voegen en tot een geheel te verwerken. Het verband kwam tot stand door
de eenheid van het personage en de ondergeschikte avonturen werden gegroepeerd
rondom een hoofdavontuur. Het is de welbekende evolutie der epische concentratie.
Het schoonste voorbeeld van dit folkloristisch en letterkundig verschijnsel is het
klassieke geval van Karlemanje. Al de historische feiten uit zijn tijdperk, op weinig
uitzonderingen na, werden samengebracht rondom de figuur van den Keizer met den
witten baard. De ondergeschikte helden zijn verdwenen. Hun daden worden aan
Karlemanje toegeschreven, en zoo ontstond een cyclus waarvan de invloed zonder
weerga is geweest in den loop der eeuwen. De heldenfiguur kreeg langzamerhand
een nagenoeg bovenmenschelijk karakter.
De geschiedschrijvers der 19e eeuw hebben getracht er de gegevens van naar voren
te brengen, en er de herkomst van aan te wijzen.
Een zelfde verschijnsel heeft zich voorgedaan in de 19e en 20e eeuw, in het kader
der Jodenhistories. U kent die zoo goed als ik zelf. Veel Arische histories zijn
Jodenhistories geworden. Doch die vertelsels hebben daarenboven een zeer origineel
karakter, dat nergens werd ontleend. Er komen avonturen in voor, waarvan de Joden
zelf het slachtoffer zijn.
De Joden zijn misschien het eenige volk ter wereld dat met zichzelf kan spotten.
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En de mooiste histories waarin de Joden bespot worden, werden door Joden zelf
uitgedacht. Ik leg er nadruk op. Dit is nagenoeg een eenig verschijnsel.
Luister naar den Franschman. Hij is geestig, voorzeker! Maar hij drijft graag den
spot met anderen. Hij zal wellicht soms eens lachen om zekere categorieën Franschen.
Zoowel in de 17e als in de 20e eeuw voert hij ten tooneele den gierigaard, den
bourgeois, den bedrogen echtgenoot en vooral den geneesheer. Maar heel zelden zal
het gebeuren, dat hij zijn spotlust botviert op den Franschman, als dusdanig.
De Jood munt hierdoor uit boven alle andere naties omdat hij de critiek van zijn
nabuur voor eigen rekening neemt, om er nog een schepje bij te doen, - en hij
ontwapent u door de wijze waarop hij zichzelf en zijn eigen ras parodieert.
Denk er maar niet aan zoo iets in onze landen te doen.
Hebt u het ongeluk eens te lachen om uw landgenooten, dan is het vooreerst niet
zeker, dat u zult begrepen worden. Doch zeker is het, dat u een majesteitsschennis
hebt bedreven.
De Belg (zooals de Hollander) is een held, - mijnheer. En wee hem, die er aan
twijfelt.
Ook in onze provincies is deze romantiek steeds vrij levendig gebleven.
De Joden hebben niet alleen met zichzelf weten te spotten. Zij hebben de traditie
der epische concentratie vernieuwd. Zij hebben aan andere naties tal van geestige
zetten ontleend, die zij nadien aan eigen rasgenooten hebben toegeschreven.
Zij hebben onteigend zonder schadeloosstelling. Wat trouwens overeenstemt met
ons sociaal stelsel. Zij hebben gehandeld als volmaakte bankiers. Zij hebben hun
bezit aangevuld met andermans vermogen, met dit verschil echter, dat zij feitelijk
geen enkele hunner medeburgers hebben verarmd, want een idee behoort doorgaans
aan niemand toe, en geest met humor is zoowat gemeengoed van iedereen.
Zoo ik even ben blijven staan bij de Joodsche histories, dan is het omdat zij in hun
vormingsstadium zijn.
Zij zijn nog verspreid. Zij komen van alle kanten: uit Polen en uit Duitschland,
uit Holland en zelfs uit Frankrijk.
Zij vormen nog geen cyclus. Maar dat komt nog.
Twee zaken ontbreken hun vooralsnog. Het satirische
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type, dat de spil zal worden. En de auteur, de geniale artist, die ze in een historisch
kader zal plaatsen waarin zij tot volle levensontplooiing zullen komen.
Zij zullen de evolutie van den Reinaert en van den Ulenspiegel volgen. Zij zijn op
zoek naar hun auteur.
Door deze herinnering aan enkele feiten uit de litteraire geschiedenis heb ik
eenvoudig willen aantoonen, door vergelijking, dat ook het publiek zeker aandeel
heeft gehad in het verdichten van de avonturen van Reinaert en Ulenspiegel.
Maar wat u vervolgens nog meer zal trefen is de gelijkenis der satirische typen.
Voorzeker, het historisch kader verschilt. Achter den Reinaert van Willem bewegen
zich de passies der feodaliteit. Achter scherts en spot van De Coster's Ulenspiegel
ontdekt u de begoede burgerij der 15e en der 16e eeuw.
Maar tusschen hen is er vooreerst verschil in de persoonlijkheid. Reinaert is een
dier, en Ulenspiegel een mensch. Het verschil is nochtans niet zoo aanzienlijk. Want,
zoo het aantal menschen die zich verlagen tot het dier talrijk is, waarom zouden er
dan geen dieren zijn die zich verheffen tot den mensch?
Overigens is de dierenwereld van den Reinaert slechts een decorum.
De leeuw is koning en de beer is baron. De dieren hebben een sociale organisatie
opgebouwd, die precies bantwoordt aan het leenroerig stelsel. De koning heeft zijn
hof en zijn hovelingen. Hij is absoluut meester over zijn onderhoorigen. Hij heeft
een goed opgevat protocol uitgevaardigd, en de hiërarchie der machten is perfect
gevestigd. Maar de kern van dit geheel is, in werkelijkheid, niet de koning. In feite
is het Reinaert. Een dier dat over geen lichaamskracht beschikt.
Maar Reinaert bezit een eigenschap welke die van al de anderen overtreft. Hij
heeft een superieur verstand. En hij zal bewijzen, dat hersenen sterker zijn dan spieren.
En hij slaagt er in! Geen enkel dier kan hem weerstaan. Noch de wolf, noch de beer,
noch de koning zelf. Allen worden zijn slachtoffers.
En welke procédé's gebruikt hij?
Indien Reinaert het zinnebeeld is van het meesterschap
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der intelligentie over de macht, redeneert hij ongeveer als de nazi's, wanneer zij de
theorie van het politiek geweld verdedigen.
‘De wereld bestaat uit bandieten’, zegden zij. ‘Waarom zouden wij dan niet de
grootsten zijn onder hen, om hen op te leiden op het pad der deugd?’
Reinaert is dus amoreel, wat de middelen aangaat die hij gebruikt. Maar hij is een
goed vader en een goed echtgenoot.
Vraag hem nochtans niet de gevestigde machten of de conventioneele moraal te
eerbiedigen. Hij bedriegt zijn eigen familie, den wolf, met de mooiste onder de
wolvinnen, en hij spaart zelfs den koning niet, wiens voorhoofd hij versiert met een
kroon van hoog opgestoken hoornen.
Vele geleerden, haarkloovers van natuur, hebben soms gediscussieerd over de
immoraliteit van Reinaert. Vooral de oude professoren waren verbolgen. Maar ik
heb vastgesteld, overigens zonder verrassing, dat de jongere auteurs de uitgesproken
neiging vertoonen om het voor Reinaert op te nemen.
Ik heb door menschen van hooge moraliteit hooren bevestigen, dat de immoraliteit,
- wanneer die moet dienen om de reeds bestaande immoraliteit te bevechten, haar
immoreel karakter verliest, ter wille van het gesteld doel, - doel van hooge moraliteit.
Dit is ook de redeneering van sommige theoretici der politiek:
‘Het kapitalistisch stelsel is gesteund op geweld’, zeggen zij. ..Het aanvaardt de
democratie slechts voor zoover deze de gevestigde voorrechten niet aantast. Maar,
zoodra de gemeenschap het voorrecht wil veralgemeenen, en, in feite, door deze
veralgemeening wil afschaffen, nemen de beschaamde verdedigers van het
kapitalistisch stelsel altijd hun toevlucht tot het geweld. Zij voeren opnieuw het
autoritair regime in, en zij vernietigen aldus de democratie.’
Op die manier rechtvaardigde Hitler zijn bestaan, en aldus hebben wij in Europa
den terugkeer beleefd van de oude reactie, onder andere namen en vormen, waarvan
de meest karakteristieke gedaanten heden nog worden teruggevonden in bepaalde
uithoeken van Europa.
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Dit brengt mij er toe te besluiten, dat Reinaert eenigszins als ietwat fascist kan
doorgaan, - op het moreele plan ten minste.
Voorzeker wenscht hij niet een staat op te richten, waarvan hij de dictator zou zijn.
Maar hij doet beroep op de wapens zijner tegenstrevers om hen te overwinnen, en
hij past ten slotte het oude spreekwoord toe, dat ten onrechte wordt toegeschreven
aan zekere theologen der 16e en 17e eeuw: het doel wettigt de middelen.
Zoo Reinaert dus een moreel doel nastreeft met middelen, die, vaak, op het randje
af als immoreel mogen bestempeld worden, kan ik er hem nochtans moeilijk een
verwijt van maken.
Reinaert is geen politiek dier. Hij doodt niet uit leerstellige onverdraagzaamheid.
Hij doodt uit een onafwendbaar instinct. Hij richt zijn aanvallen op het hoenderras,
niet uit vijandschap, maar omdat hij niet anders kan. Hij doet juist zooals de mensch,
die rund en varken, tarbot en haring, fezant en kalkoen opeet, niet omdat hij een
ouden haat moet verzadigen, maar omdat hij zich inbeeldt dat hij geen vleesch zou
kunnen missen, en dat het verbruik van dierenlijken voor hem een
levensnoodzakelijkheid is.
In feite staat onze moraliteit niet hooger dan die van Reinaert.
De mensch doodt de dieren, en hij schrikt er geenszins voor terug ook zijn
evennaaste te vermoorden. Wij hebben het nog eens gezien in den laatsten
wereldoorlog. Sedert 1914 hebben wij niet opgehouden dit weerzinwekkend
schouwspel te beleven.
Hier moet ik een nieuwe parenthesis openen.
Reinaert is niet het eenige dier dat in de folklore en in de literatuur intelligentie
en list vertegenwoordigt.
Reinaert werd tot die waardigheid verheven in de jagers-periode, toen de groote
bosschen nog niet waren verdwenen, toen de westersche mensch nog niet was
begonnen met het uitroeien der wouden, toen onze voorouders nog van zeer nabij
de dieren aanschouwden die wij, helaas, vandaag in onze dierentuinen ten toon stellen
achter ijzeren tralies.
Een volk dat eerder uit landbouwers bestond, kon deze rol niet toekennen aan den
vos, dien het slechts bij toeval kent.
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Daarom ook maakte de vos plaats in Indië voor den jakhals, een dier dat leeft in de
wildernis, en in zekere valleien van Amerika, voor het konijn, dat een tam huisdier
is geworden.
Deze laatste keuze kan sommigen zonderling toeschijnen, omdat de stadsbevolking
de dieren niet meer kent, en nog minder verstaat. Want glimlach niet! Alle kweekers
zullen u vertellen, dat het konijn is, tegelijkertijd, een aardig personage, en een
merkwaardig filosoof.
Ik weet niet of gij het konijn reeds hebt gadegeslagen.
Indien u houdt van dieren, bekijk het konijn dan eens aandachtig. Kijk naar de
uiterste beweeglijkheid zijner organen, den snuit, die met kleine schokken beweegt
als het kauwt, terwijl de neus trilt en beeft. Kijk nogmaals nader toe! Het konijn trekt
u een zonderling gezicht, met ietwat verwezen open oogen. Let op! Men zou zeggen,
dat het in staat is u een streek te zetten. En dan, - zie naar zijn ooren.
Zij dienen nu eens als mast, dan eens als standaard.
Nu eens zet het de ooren rechtop, wanneer het u ernstig bekijkt, met een licht
gevoel van onrust. Daarna strekt het ze weer eens, op den rug. Wanneer het reeds
vertrouwen in u heeft. Het haalt de vlag in.
En andermaal richt het één oor op, en strekt het ander op den rug. 't Is een teeken
van vriendschap. Dat is zijn manier om te knipoogen.
Wanneer men aldus een konijn bekijkt, begrijpt men beter wat de mensch verloren
heeft aan verstandelijk uitdrukkingsvermogen, toen hij de beweeglijkheid van zijn
ooren is kwijt geraakt.
Twijfelt u nog aan het verstand van dit dier, ondervraagt dan de jagers.
Welk verschil is er tusschen een konijn en een haas? Een zeer groot verschil. De
haas loopt regelrecht voor zich uit - en de dommerik blijft in de schotlijn. De haas
is een domkop.
Maar het konijn maakt u de taak heel wat moeilijker. Het loopt naar rechts en naar
links. Het is reeds aan uw rechterhand, wanneer u nog links mikt. Het weet heel goed,
dat de jager moeilijk treft, wanneer het doel van plaats verandert.
Het konijn is dus een heel verstandig dier, en juist omdat men dit heeft opgemerkt,
nam het in sommige vertelsels de plaats van den vos zelf in.
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De Franschen hebben trouwens een goed begrip van de waarde van het konijn.
Wanneer zij spreken over een mijnheer, die het poeder niet heeft uitgevonden, dan
gebruiken zij graag de uitdrukking: 't is een ezel. Maar als het tegenovergestelde
bedoeld is, dan zeggen onze Franschtaligen: ‘C'est un lapin’.
Ik heb het dikwijls in ons Belgisch Parlement gehoord! Het is een hulde die de
tegenstrever u wel eens brengt, wanneer hij goedgezind is.
Ik moet echter laten opmerken, dat een van deze bepalingen glad verkeerd is.
Ook de ezel is een hoogst verstandig dier. Mocht u er aan twijfelen, reis maar eens
naar Spanje. Daar kunt u zien, hoe de moeder, die haar kind naar een verafgelegen
school moet zenden, nooit den kleine aan een paard zal toevertrouwen, maar steeds
aan een ezel. Het paard kan geen rots beklimmen, en het ziet ook den afgrond niet.
Het paard struikelt. De ezel daarentegen zal zich nooit vergissen. Vallen doet hij niet,
en zijn last brengt hij steeds behouden ter bestemming.
De ezel is trouwens de vriend van het gezin. Hij is de vertrouweling van de kleinen.
In de oogen der kinderen is de ezel ten slotte een groot konijn.
U zult in Spanje ook opmerken, dat de fabrikant soms verplicht wordt zware
materialen op den rug van dieren te laden, om deze op verren afstand te verplaatsen.
En wanneer hij het loon van een menschelijken geleider wenscht uit te sparen, dan
plaatst hij aan den kop van den stoet... een ezel.
In Spanje worden de paarden steeds geleid door een ezel.
Hoef ik er aan te herinneren, dat de ezel een goddelijk paard is? Is het niet gezeten
op een ezel, dat Christus Jeruzalem binnenreed?
Nu kom ik weer tot Ulenspiegel.
Welk verschil nu wanneer we zijn geval onderzoeken?
Vooreerst houdt hij zich niet bezig met het sociale vraagstuk. Klassenstrijd heeft
voor hem geen belang. Hij is geen sociaal dier. Hij is een politiek dier. Ulenspiegel
aanvaardt de gevestigde machten. Bij De Coster strijdt hij niet tegen de opvolgers
der feodale macht. Socialist of communist is hij
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voor geen cent. Hij laat zich inlijven bij de legers van Willem den Zwijger, en hij
vecht, doch niet om een politieken staat te stichten, maar wel om eenige algemeene
gedachten te doen zegevieren, zooals religieuze verdraagzaamheid.
Ulenspiegel werd gefabriceerd, achteraf.
De Vlaamsche Ulenspiegel wil zich losmaken van de Spaansche overheersching,
en in verstandhouding met Holland leven. Hij is doordrongen van de gedachte der
cultuur-autonomie der Vlaamsche provincies. Doch hij zal er zich wel voor hoeden
de twee lage landen in politiek opzicht te willen versmelten. Hij is een vriend van
het Noorden, maar hij is ook Belgicist. Hij staat er op, de politieke onafhankelijkheid
der Zuidelijke provincies te handhaven, - en wat hij bovenal verlangt is, dat beide
landen hun wederkeerige onafhankelijkheid bewaren, en in broederlijke
verstandhouding leven, om het gemeen welzijn op te voeren, - met uitschakeling van
politieke onverdraagzaamheid.
Want hij leeft in een milieu van godsdiensttwisten.
In plaats van in de Schelde een oorzaak van tweespalt te zien, zou Ulenspiegel
willen dat zij de twee volkeren die op haar oevers wonen, zou vereenigen, opdat zij
samen beter zouden weerstaan aan den greep van buiten uit.
Ulenspiegel van De Coster is dus partijganger van een bondgenootschap waarin
hij ziet de vrijwaring van politieken vrede en economischen welstand.
In zedelijk opzicht is Ulenspiegel ook gansch anders dan Reinaert. Hij heeft noch
vrouw, noch kinderen; hij is slechts verloofd. Hij aanbidt zijn verloofde, Nele, die
ook hem liefheeft. Hij voelt zich voor het gansche leven aan haar verbonden.
Dit wil niet zeggen, dat hij van tijd tot tijd niet eens afbreuk doet aan de nog niet
onderteekende verbintenis. Want hij doorloopt straten en bosschen! Hij is soldaat en
schipper! Hij bezoekt het mooie Luikerland waar, naar het schijnt, de vrouwen zeer
aanhalig zijn. Hij dringt wel eens verder door, tot in Duitschland, waar men toentertijd
het hoofd nog recht op de schouders droeg. En hij beleeft hier en daar 'n avontuur.
Het vleesch is soms zwak, en het gebeurt hem dat hij, en zijn dikbuikerige vriend
Lamme, den nacht doorbrengen in verleidelijk gezelschap.
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Doch, dit is slechts toeval. En, Ulenspiegel schijnt te zeggen, dat wie nooit heeft
gezondigd, hem den eersten steen mag werpen. Hij zoekt de gelegenheid niet. Hij
doet niet aan amoureuze sport, lijk Reinaert, - uit strijdzucht, uit wraaklust, of uit
verachting. Hij neemt wel eens 'n gelegenheid te baat, zoo terloops, - doch hij is
voorzichtig en delicaat genoeg om er niet over te praten.
Als hij eens met Nele zal gehuwd zijn, dan raakt die fantasie in den vergeethoek.
Het is voorzeker niet noodig er op te wijzen, dat Reinaert en Ulenspiegel - zooals
ik ze hier als twee scherp contrasteerende personages voorstel, dat beiden zijn de
Reinaert van Willem, en de Ulenspiegel van De Coster.
Om te worden wat zij werden in de werken van deze schrijvers, hebben zij een
gansche evolutie doorgemaakt.
En zoo is, in den loop der tijden, de Reinaert uit de fabel, een sociaal wezen
geworden. Hij bestond vóór de feodaliteit. Hij is in dit kader slechts opgenomen op
het einde van zijn loopbaan. Zooals de leeuw, is hij tot ons gekomen van uit het
Oosten, terwijl de beer stap voor stap afgedaald is uit de Scandinavische legende.
De vermenging dier verhalen uit het Oosten en het Noorden heeft vooraf plaats gehad,
om het meervoudig geheel te vormen, zooals wij het vandaag kennen.
De anti-feodale Reinaert is de schepping van revolutionnaire artisten. Dit is
eveneens het geval voor Ulenspiegel.
De Ulenspiegel uit de boerte der 16e eeuw wist niets af van den strijd der
Nederlanden tegen Spanje. Charles De Coster heeft Ulenspiegel in dat historisch
raam ingelegd. Hetzelfde procédé is gebruikt geworden in verschillende landen, vóór
en na den oorlog, om de Ulenspiegelfiguur weer op te roepen, en een rol te doen
spelen in de laatste moderne gebeurtenissen. Ik denk o.a. aan den roman van Herman
Teirlinck.
Nog andere betrekkelijk dicht bij ons staande auteurs hebben Ulenspiegel doen
herleven. Nochtans zou ik niet durven zeggen, dat hun werk reeds populair is
geworden.
In Tsjecho-Slowakije evenwel heeft de Ulenspiegelfiguur een natuurlijken zoon
gekregen, en nog wel den soldaat Schweik.
De avonturen van dezen zonderlingen oorlogsheld van de
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jaren 1914-'18 werden aldaar beschreven door een journalist, die beroemd werd sinds
de publicatie van zijn roman, Haseck.
Maar deze nieuwe Ulenspiegel is geheel verschillend van zijn model. De
originaliteit van den soldaat Schweik ligt hierin, dat hij precies beantwoordt aan den
geest van tegenspraak, die zoo eigen is aan onze moderne wereld.
Deze moderne wereld vertegenwoordigt het einde eener groote beschaving.
Het gemiddelde peil der menschelijke cultuur is gestegen.
De wetenschap heeft meer vooruitgang geboekt in één eeuw dan in de voorafgaande
duizend jaar.
Het onderwijs is veralgemeend in alle landen en alle middens. Maar, hoe meer de
mensch, in schijn, geklommen is op de ladder der beschaving, hoe gekker hij is
geworden.
De rijkdommen die hij heeft geschapen, heeft hij verkwist.
De uitvindingen die hij deed, werden aangewend, niet tot het geluk der menschheid,
maar tot haar verderf.
Voor de eerste maal in de geschiedenis was de mensch er in geslaagd een oplossing
te vinden voor het vraagstuk der productie, - vraagstuk waarvan de oplossing vroeger
het moeilijkst toescheen. Maar, het heeft er allen schijn van, dat die zelfde mensch
ook onbekwaam is een oplossing te geven aan het vraagstuk dat steeds het
gemakkelijkst toescheen, - het vraagstuk van ruil en distributie.
De normale wereld gaat ten onder, niet aan hongersnood, maar aan overvloed.
En wij beleven in gewone tijden een verwonderlijk en tragisch feit: de evolutie
van een beschaving, die overslaat naar het tegenovergestelde van haar mogelijkheden.
Schweik is het type van deze tegenspraak.
In onze verkeerde wereld wenscht hij zich niet verstandig te gedragen. Hij houdt
zich dom. Hij ziet en doet alles verkeerd. Hij borstelt tegendraads, - en hij redeneert
averechts.
Hij spant den wagen voor het paard en zoodoende slaagt hij.
Om zich rekenschap te geven van de werkelijkheid bekijkt hij de wereld averechts.
Tegenover den waanzin van de wereld stelt hij zijn eigen waanzin, en, wetende
dat twee ontkenningen gelijkstaan
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met een bevestiging, wil hij aantoonen dat dubbele waanzin, - die van de wereld en
de zijne -, wijsheid en gezond verstand voortbrengen.
Zal er ooit een geniaal auteur gevonden worden, die het werk van Haseck zal
volmaken met het oog op de gebeurtenissen van 1940-'44? Ik geloof het wel.
De gegevens zijn er, en de soldaat Schweik is reeds een schets van het satyrisch
type van onze hedendaagsche wereld, tegelijk beschaafd en barbaarsch, waar de
menschen elkaar dooden om te leven, en waar het geweld, voor sommigen, een
vruchtbare godheid is geworden.
Ik heb den sterken indruk dat Haseck de boeken van een man der 16e eeuw heeft
gelezen, die niet verre van hier is geboren, - Erasmus van Rotterdam.
Want ook de groote Rotterdammer pleit voor vrede en gezond verstand. Hij ook
vertegenwoordigt den satyrischen geest van ons volk.
Erasmus had iets van Willem, en hij was de illustre voorlooper van De Coster.
Er zijn nog andere Ulenspiegels in de literatuur, en deze maal, in Turkije. Twee
Ulenspiegels terzelfder tijd. Twee gezworen kameraden. Karageus en Hachifat.
Volgens de legende was Karageus eerder philosophisch getint en Hachifat eerder
boertig aangelegd. Zij spelen een rol in een mooie geschiedenis.
Op zekeren dag werd de Sultan gevierd als zestigjarige en er werd besloten een
moskee op te bouwen in de stad die heet Brussa. Drie duizend arbeiders zouden
vertrekken onder geleide van Karageus, den grootsten bouwmeester van het rijk, en
Hachifat, zijn ploegbaas en meesterknecht. Een jaar later vroeg de Sultan: Is mijn
moskee gereed? En men gaf hem een ontwijkend antwoord. Twee jaar later stelde
hij opnieuw dezelfde vraag, en hij kreeg hetzelfde antwoord. Toen werd hij boos, en
vertrok naar de stad met twee zijner officieren. Toen zij aldaar aankwamen, was er
van een moskee niets te bespeuren. Maar op het terrein zaten alle arbeiders geschaard
rondom Karageus en Hachifat. Zij vertelden geschiedenissen, avonturen, legenden,
en alles wat hun vruchtbaar brein had uitgevonden. Boos werd de Sultan. Hij keerde
terug naar Constantinopel, riep zijn raad samen,
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en het vonnis was: dat Karageus en Hachifat zouden worden opgehangen. Dit
gebeurde. Maar de officieren die met die taak werden belast, kwamen terug in een
gansch andere gemoedsstemming. Zij hadden hun onderzoek vlijtig ingespannen.
Zij hadden dagen en weken doorgebracht onder de luisterende arbeiders. En zij
verhaalden aan den Sultan wat zij hadden gehoord. Elken dag die voorbijging vroeg
de Sultan een nieuw verhaal van Karageus en Hachifat, totdat hij opnieuw zijn raad
bijeenriep. En aldaar zei hij:
- Mijne heeren, wij hebben ten onrechte de twee grootste dichters vermoord, die
ons land sedert eeuwen heeft gekend. Want, indien wij arbeiders geweest waren te
Brussa, zouden wij juist gedaan hebben datgene wat wij hun verwijten. Wij zouden
geluisterd hebben en niet gewerkt. Daarom stel ik u voor, dat de moskee toch worde
gebouwd, als een aandenken van de twee onschuldige slachtoffers van onzen toorn,
Karageus en Hachifat.
En, het gebeurde aldus.
De mooie verhalen van Karageus en Hachifat zijn ons overgebleven, en hun
paskwillen vormen nog het beste van het Turksche volkstheater.
Dit brengt er natuurlijk toe ook enkele woorden te zeggen over de auteurs die
Reinaert en Ulenspiegel hebben geïnspireerd.
Wie is deze Willem en wie is De Coster?
Wat Willem betreft kan ik meer dan kort zijn.
Men kent slechts zijn voornaam. Hijzelf geeft hem aan, bij den aanvang van zijn
werk. Men weet niets meer. Maar het werk zelf wijst er op, dat hij rechtsgeleerdheid
bezat en Hebreeuwsch kende. Hij kende het recht, omdat hij op alle punten de
rechtsgewoonte van zijn tijd eerbiedigt. En hij moet Hebreeuwsch hebben gekend,
omdat hij het woord Amen doet rijmen met een ander woord op een. Hij sprak dus
amen niet uit op zijn Grieksch-Latijnsch, maar wel ameen. Dit is de Hebreeuwsche
uitspraak. Willem was dus meer dan waarschijnlijk een geestelijke.
Maar wat zeker is van hem is, dat hij een groot dichter was. Wellicht een der
grootste dichters die ons Vlaanderen heeft voortgebracht, - omdat hij een werk heeft
geschapen dat veel hooger staat dan de Reinaert nr 2 die hem opvolgt,
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met een spanne tijds van een eeuw, - veel hooger dan de dichters der Franse takken,
die lijden aan een gebrek aan maat en evenwicht, en ophoudend dier en mensch
verwarren.
Bij Willem handelen de dieren als dieren. Het kleinste detail is naar het leven
geschetst. En hij begaat de vergissingen zijner voorgangers en navolgers niet, die
andere avonturen behandelen, en bij wie de personages zich gedragen als menschen,
verkleed als dieren.
De Vlaamsche Reinaert is dus het prototype van het dierenepos.
Willem staat wellicht nog hooger dan vele dichters der 19e en 20e eeuw, omdat
hij een onsterfelijk werk heeft geschapen.
Maar er is nog wat meer dan dit alles in zijn werk. Er is de taal. Een welluidende,
geestige en kleurrijke taal, waarin zelfs de klankenweelde der klinkers haar picturaal
effect niet mist. Er zit geestigheid in, met vlagen van ironie, met af en toe een bijtend
sarcasme. Hij steekt den draak met de spierkracht der dommeriken, en hij spaart noch
de kleinen, noch vooral de grooten. Hij voorzag de ineenstorting eener
parasietenmaatschappij, gegrondvest op het geweld, en hij zingt den lof van het
menschelijk vernuft.
Want Reinaert is niemand anders dan hij, - Willem, precies zooals Ulenspiegel
niemand anders is dan Charles De Coster.
Van Charles De Coster weten wij natuurlijk véél meer af. Hij leefde in ons midden,
en het is wellicht niet voor de eerste maal dat hier over hem gesproken wordt, - zelfs
op officieele tribunes.
Charles De Coster is geweest, in ons land, de werkelijke stichter der moderne
Fransche literatuur.
Zijn Ulenspiegel is, in het buitenland, het meest bekende werk van gansch onze
literatuur. Het werd vertaald in de meeste Europeesche talen, en de kunstenaars die
gepoogd hebben het uit te beelden zijn talrijk. Tijdens zijn leven bleef De Coster
schier onopgemerkt. Maar hij was zich bewust van zijn waarde. Met fierheid wees
hij er op, dat hij behoorde tot diegenen die kunnen wachten. En lang heeft hij niet
hoeven te wachten, want het gansche geslacht van vandaag beroept zich op hem.
En wat nog merkwaardig lijkt, is het feit dat hij de natuur-
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lijke zoon was van een zeer bekende adellijke familie onzer Waalsche provincie. Hij
zou moeten geheeten hebben Graaf Dumercy d'Argenteau.
Het zoo beroemde Nederlandsch epos werd dus niet geschreven door een Vlaming,
maar wel door een Waal. Het werd ook niet geschreven in het Nederlandsch. Het
werd oorspronkelijk geschreven in het Fransch. Zooals u ziet, loopt hier ook de
rassentheorie glad verkeerd.
Het mag ook worden gezegd, dat Ulenspiegel even merkwaardig is door zijn
compositie als door zijn taal.
Zie de compositie!
Ulenspiegel is de held der avonturen, maar twee contrasteerende figuren volgen
hem op den voet. Philips II en Lamme Goedzak.
Philips II wat de ideeën betreft, Lamme wat het karakter aangaat. Ulenspiegel is
het beeld van de vrijheid. Philips II dat van de tirannie. Zij worden tegelijkertijd
geboren. En de twee kinderen zullen, gelijk, hun leven vervolgen, de eene tot heil
der menschen, de andere tot hun verderf.
Ulenspiegel is goed, vroolijk en gezond.
Philips is wreed, droefgeestig en ziek.
Ulenspiegel wil het volk verheffen.
Philips wil het volk vernederen.
Ulenspiegel kent slechts liefde.
Philips kent slechts wreedheid.
Ulenspiegel is heil en geluk.
Philips is dood en pest.
Naast deze evenwijdige ontwikkeling, die aan het gebint van het werk een
onvergelijkelijke hechtheid geeft, is er een tweede parallellisme, - de
karaktertegenstelling. Een schaduw volgt Ulenspiegel, stap voor stap. Geen
kwaaddoende, maar een weldoende schaduw. Het is die van zijn maat, Lamme
Goedzak. Den trouwen vriend, zoowel in de goede als in de slechte dagen.
Tusschen hen is er natuurlijk het verschil in houding. Zoo Ulenspiegel is de
tintelende geest van Vlaanderen, is Lamme de ronde buik van Vlaanderen. Lamme
Goedzak is verwant met Sancho Pança, en het is zeker, dat de held van Cervantes
De Coster heeft geïnspireerd.
Maar welk verschil tusschen deze twee typen!
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Ulenspiegel, vooreerst, heeft niets gemeen met Don Quichotte. Ulenspiegel lacht om
anderen. En het zijn de anderen die lachen om Don Quichotte.
In de opvatting van Sancho, nochtans, lijkt Cervantes mij meer gevarieerd.
Lamme Goedzak vecht als een leeuw, maar nooit wordt hij bekwaam Ulenspiegel
te vervangen. Lamme is geen leider.
Bij Cervantes, integendeel, neemt Sancho op zekeren dag de plaats in van Don
Quichotte. Sancho wordt President van de Republiek, en op dat oogenblik wordt
Don Quichotte redelijk.
Wat ons toelaat te zeggen, dat Cervantes heeft willen aantoonen hoe gevaarlijk
het is de uitoefening der macht toe te vertrouwen aan één persoon.
Eens dat zij den top hebben bereikt, worden alle hooge dictators ietwat mesjoege.
Er is nog een laatste punt: De taal van Ulenspiegel.
Zoo de taal van Reinaert volmaakt is, deed De Coster nog beter. Hij schiep zijn
eigen taal. Hij heeft zijn personages geplaatst in het kader der 16e eeuw, en hun het
Fransch dier eeuw in den mond gelegd. Niet de taal van Rabelais, die soms ietwat
log is en zwaar. Evenmin de Rabeliaansche taal, zooals zij werd nagebootst door
Balzac. In dit opzicht was De Coster een veel grooter kunstenaar. Waar zijn werk
de kern ontleende aan Rabelais, - in picturalen en synthetischen vorm, heeft hij die
taal soepeler gemaakt.
De taal der 16e eeuw heeft haar oorspronkelijken rijkdom behouden, maar zij is
buigzamer en snediger geworden. De Coster heeft ze ontdaan van haar uitwassen.
Deze taal is een eenig verschijnsel in de geschiedenis der Fransche literatuur.
En, wat te zeggen over het geheel?
Zinnebeeld van gansch een volk, trots eener natie, nationale Bijbel, - het woord
is van Camille Lemonier -, munt Ulenspiegel uit door zijn grootschen bouw en zijn
prachtig proza. Ulenspiegel is een volledig meesterwerk dat een hoogtepunt der
Europeesche kunst vertegenwoordigt.
En ik kom nu tot mijn besluit.
Reinaert en Ulenspiegel zijn, naar mijn meening, de twee meest kenschetsende
satyrische typen onzer nationale kunst.
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En hun kracht ligt in het feit, dat zij ook, tegelijkertijd, internationale typen zijn.
Verscheidene volkeren hebben medegewerkt aan hun ontstaan, maar in ons land
hebben zij hun definitieven vorm gevonden. Zij hebben de abstracte klucht verlaten,
- de satire aller tijden en aller landen -, om in een historisch raam geplaatst te worden.
En aldus, zijn zij gegroeid, bij ons, tot persoonlijkheden.
Reinaert werd een soort held van den klassenstrijd.
Ulenspiegel werd de symbolische held van den nationalen strijd.
Maar beiden zijn zij apostels van de vrijheid.
De eene, omdat hij zich verzet tegen de feodaliteit. De andere, omdat hij de tirannie
en de verdrukking bestrijdt waaraan een volk ten prooi kan vallen.
De strijd van Reinaert is nog niet uitgevochten, want, door haar parasitairen
ondergrond, leeft de feodaliteit steeds voort over de wereld.
De strijd van Ulenspiegel was gisteren méér dan ooit actueel, toen het nationalisme
diende om de natie zelf te verdrukken.
Daarom, om deze dubbele reden, hebben Reinaert en Ulenspiegel nog een rol te
spelen, in het belang zelf van de geslachten van vandaag, en voor de opvoeding van
de generaties van morgen.
CAMILLE HUYSMANS.
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P.C. Hooft herdacht
1647-1947
Op 21 Mei 1947 was het driehonderd jaar geleden, dat Pieter Corneliszoon Hooft,
Drost te Muiden en, reeds bij het begin der Gouden Eeuw, de eerste meest volledige
renaissancist in de Nederlandse letteren, te 's-Gravenhage overleed.
Hij was naar de residentiestad gereisd om er de teraardebestelling van Prins Frederik
Hendrik bij te wonen en erg ziek geworden. Na zijn overlijden werd zijn stoffelijk
overschot, onder grote toeloop van ‘vrienden en vreemden’, naar zijn geboortestad
Amsterdam overgebracht en, aldaar, bij dat van zijn vader, oud-burgemeester Cornelis
Pieterszoon Hooft, bijgezet. De lijkrede werd door zijn leerling en biograaf G. Brandt
uitgesproken, - zij was grotendeels een vertaling van de lijkrede van Ronsard.
In de onmiddellijke omgeving van zijn vader, een van de notabelen van de jonge
metropool, tevens typisch vertegenwoordiger van het humanistisch libertinisme uit
die tijd, moest de jonge Hooft een zeer verzorgde classieke opleiding te beurt vallen.
17 jaar oud, wordt hij lid van de Bloeiende Eglentier, - de bekende rederijkerskamer
geraakte toen al meer en meer onder humanistisch-renaissancistische invloed, - en
onderneemt hij, langs Parijs, zijn reis naar Italië. Hij blijft er drie jaar, met langdurig
oponthoud, vooral te Venetië en Florence. Het is de classieke reis van een 17e eeuwer
en die dan ook op de jeugdige artist blijvende sporen zou nalaten.
Hier kwam de jonge Noorderling, bedeeld met een vrij uitzonderlijk artistiek talent
en die reeds echo's uit het werk van zijn Brabantse kunstgenoot Jonker Jan van der
Noot had opgevangen, in aanraking met het wonder van de Ita-
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liaanse renaissance. Hij maakt er kennis, niet enkel met het werk van oudere en
jongere renaissancisten, - de namen zijn overbekend, - maar ook en vooral met een
schoonheids-sfeer en een esthetiek, die voor een debuterend dichter, dramaturg en
prozaïst de weg moesten aantonen tot het rijk der Schoonheid zelf.
Dit zou niet zo belangwekkend zijn, indien rond die eeuwwende (1598-1601), in
inzonderheid in het Italië van die tijd, de Schoonheid, als absolute, universele en
transcenderende werkelijkheid, niet steeds van uit een bijzondere optiek werd
beschouwd, en uit een bijzondere gezichtshoek benaderd. Het is nog de tijd waarin,
aansluitend bij de esthetiek van Dante, vooral Petrarca, een schoonheidsbeleving en
-opvatting zo niet culmineert, - eigenlijk was men hieromtrent, sedert het begin van
de XIVe eeuw, over het hoogtepunt heen, - dan toch nog als levenwekkende
inspiratiebron van het kunstwerk blijft gelden. De Schoonheid wordt er nog steeds
als de ideale band ervaren, die aards en hemels uiteindelijk tot elkaar kan brengen,
als het verbindingssnoer, dat werkelijkheid en bovenwerkelijkheid niet enkel
samenvoegt, maar ook in elkaar doet vloeien tot eenzelfde harmonische, volmaakte,
volwaardige substantie. Het is één aspect van de renaissancistische
schoonheidsbeleving, zoals die, tegen het einde van de XVIe eeuw, in Italië nog bij
voortduring is gekend. Maar daar nu de Liefde hét gevoel is, dat de Schoonheid tot
haar hoogste graad van volmaaktheid kan optillen, gaan schoonheidsbesef en
liefdegevoel niet zelden op hun beurt één worden, om dan samen, na deze wederzijdse
transsubstantiatie, de geestelijke kracht bij uitnemendheid te worden, waardoor aards
en hemels, het menselijke en goddelijke naar elkaar kunnen worden toegehaald, om
zich nog slechts, in het rijk van de zuivere Geest, als een platonische ideële
werkelijkheid te doen gelden.
Die esthetiek was het, waarmee de jonge Hooft, vooral te Venetië en Florence,
kon kennis maken, en die dan ook, in de grote trekken, steeds de zijne is gebleven.
Zij verklaart, niet alleen zijn opvatting van een hogere, boven de wulpsheid
uitstijgende erotiek in leven en poëzie, het zich harmonisch aanvullen van aardse
Minne en hemelse Liefde, die, gescheiden, enerzijds een ‘gemeene brant’,
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anderzijds een onvatbaar drogbeeld vormen, maar ook tal van vormelijke aspecten
in zijn zo vergeestelijkte heidense renaissancistische dichtkunst: de zwierige elegance
van het rhythme, het sierlijke van de zinsgeledingen, de charme van de stemtoon,
het melodische van de woordval, de sonoriteit van het vers, - alles elementen die, in
Hooft's beste sonnetten en pastorale gedichtjes, in elkaar zijn vergroeid en, door en
over elkaar heenglijdend, een zeldzaam gevoel van ideële schoonheid opwekken.
Dit is de geestelijke voedingsbodem, waaruit vooral de lyriek van Hooft, - want
lyricus was hij toch in de eerste plaats, - haar ongewone ‘cierlijckheit’ heeft geput.
Deze werd echter nog door een andere ader nieuw bloed bijgezet: die van de
galante, idyllische, pastorale literatuur, zoals die in het Italië van Sannazaro, Tasso,
Guarini, Ariosto en Castiglione in de mode was. Hooft kwam daar, met zijn
temperament en zijn op aristocratische verfijning beluste wil tot leven, op zijn tijd.
Hij kon daar zijn Hollandse deftigheid en ook soms uiterlijke onontroerbaarheid
voorgoed afleggen en volledig opgaan in wat het leven in Noord-Italië het kostbaarst
te bieden had: de euphorie van een fijnbesnaarde geest in een wereld van arcadische
poëzie, muziek en theater. Hij had er contact met een beschaving, allicht
overbeschaving, maar hij was dan toch nog jong genoeg om er al het artificiële niet
van in te zien, zodat hij zich helemaal kon overgeven aan de gratie van het Italiaans
woord, de meeslepende tover van aria's en luitspel, de gefingeerde maar verrukkelijke
schoonheid van het pastoraal toneel. Het is in dergelijke literaire, enigszins reeds
verliteratuurde sfeer, dat de jonge Hooft het leven van zijn ruisende zinnen en dat
van zijn naar het platonisme gerichte geest zou pogen in elkaar te doen overgaan.
Daar waren alleen nog zovele schokken toe nodig, - deze en andere, gewoon
sentimentele aanleidingen in het verder verloop van zijn aan de Vrouw, de Poëzie,
de Schoonheid gewijd bestaan, zouden al dadelijk, na zijn terugkeer in 1601 te
Amsterdam, door meer dan één amoureus avontuur in de hand worden gewerkt. Of
zij, de velen die hij heeft liefgehad, nu ook heetten: Ida Quekels, Brechtje Spieghels,
Maria Tesselschade Visscher (zijn Tesseltje), of ook Christina

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

510
van Erp (zijn Mithra Granida), Suzanna van Baerle (zijn Arbele), ten slotte Leonora
Hellemans, Antwerpse weduwe en tweede ‘drostin’, - telkens is, in het bestaan van
deze stoïcijnse epicurist, het liefdeleven eerste en laatste prikkel geweest tot het
ontstaan van die ontelbare reeks erotische gedichten, kleinodiën van de Nederlandse
letteren, waarin impuls, esthetiek en geest, als boven omlijnd, vorm verkrijgen.
Als men, na elkaar, in het omvangrijk oeuvre van deze volmaakte renaissancist, de
lyricus, de dramaturg, de historicus en de epistolier beschouwt, valt het op, dat het
in diens lyrisch en ook epistolair werk is, dat hij zich niet alleen het meest volkomen,
maar ook meest verrukkelijk heeft geuit.
‘Hooft is de dichter der liefde’, schreef eens Prof. J. Prinsen. Hij had evengoed
kunnen schrijven: Het liefdeleven van Hooft is heel zijn poëzie en heel zijn poëzie
is zijn liefdeleven geweest!
Hoe ook, als men die lyriek in haar meest typische uitingen, - vorstelijke sonnetten,
gedialogeerde liederen, speelse deuntjes, zwierige zangen, verrukkelijke ‘chansons
op de wijze van...’, - in zich opneemt, dan geeft men zich daarin rekenschap van:
een overwegend sterk erotisch temperament, een platonische levensvisie waarin
vrouw, minne, liefde en schoonheid slechts componerende elementen vormen van
een aanvankelijk platonisch instinct, een esthetiek die aan de formele schoonheid
haar beste zorgen besteedt, eindelijk een volledig assimileren van de geest der Franse
(Ronsard) en Italiaanse (Petrarca) geestelijke grandezza: de Renaissance.
Er zou hier nog heel wat te onderzoeken zijn, - hoe in die moderne poëzie ‘avant
la lettre’ nog steeds laat-middeleeuwse elementen vallen te ontdekken (o.m. in de
wachterliederen en de melodieën, waarop ze dienden te worden gezongen), daarin
lyriek en zang nog steeds niet van elkaar vervreemden, het verschil in opvatting en
uitwerking met een onmiddellijk voorloper als Ronsard en een ver voorbeeld als
Petrarca niet onaardig opvalt, het platonisme aangepast wordt bij temperament en
tijd, ten slotte het probleem der oprechtheid in zake lyrische uiting, aan de hand van
dit werk,
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niet onbelangwekkend kan worden onderzocht en, in gunstige of ongunstige zin,
geïllustreerd. Tal van boeiende gezichtspunten, waarvan de studie de figuur van
Hooft scherper nog zou belichten.
Hooft is echter niet enkel de dichter geweest van onvergetelijke verzen, die in ons
aller herinnering blijven nazingen:
De stralen mijns gesichts die 'r mengden inde stralen...
Leitsterren van mijn hoop, planeten van mijn jeucht...
Mijn vrouw, de Min, en Ick hebben een harde strijt...
Schoon oogen die vermeucht te nemen en te geven...
Mijn Vrouwe bood mij twee narcissen op een stam...
Voochdesse van mijn siel, uutmuntend hooch cieraedt...
Mijn lief, mijn lief, mijn lief; soo sprack mijn lief mij toe...
Van purper en van goudt het heerelijk gewaedt...
Yvooren hooft gekroont met ragh van gitte...

maar ook van enkele classieke, pastorale en historische spelen, waarin niet alleen
levensvisie en wereldopvatting van deze renaissancist worden gedramatiseerd, doch
die, hoe onvolmaakt soms ook, zoveel stappen vooruit betekenen in de ontwikkeling
van het Nederlands drama. Vooral de Warenar (1616) is, - ten bewijze de meesterlijke
creatie omstreeks 1925 door O. De Gruyter, - onder deze dramatische werken nog
steeds een uitzonderlijk speelbaar stuk gebleken.
Blijven nog de Nederlandse Historiën (1649), ‘het rechte taalmonument voor
onzen vrijheids-oorlog’ (G. Kalff), en Hooft's epistolair proza. Dit laatste vooral
wordt soms al te onverschillig voorbijgezien. Het neemt nochtans in het geheel van
zijn oeuvre een ruime en, wat meer is, zeer bijzondere plaats in, ik aarzel niet te
zeggen even belangrijk en verrukkelijk als zijn verrukkelijkste gedichten. Het is
trouwens langs Hooft's brieven om, dat we gelegenheid krijgen, openlijk of ook langs
meer verdoken zijpaadjes, door te dringen tot de geest van het Muidersalon. Of die
correspondentie ook gevoerd wordt met 's dichters zwager Baeck, of Huygens, of
Tesselschade, steeds blijkt daaruit, dat hier een mens aan het woord is, die tot de
nobelste geesten van zijn tijd heeft behoord, - al was hij nu ook iet of wat prikkelbaar!
- en die het briefschrijven tot een evenwichtig uitgebalanceerde
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en fijnzinnige, vaak vernuftige kunst heeft opgevoerd. Een renaissancistische kunst!
De aardigste brieven zijn dan, hoe kon het anders, aan het adres van Tesseltje gericht,
die dan weer, met de snaaksheid die haar eigen was, op de kunststukjes van haar
aanbidder even speels en kunstig wist te reageren. Het moet worden gezegd, - Hooft's
Brieven bezorgd door J. Van Vloten (1855), zouden, eventueel herdrukt, in de
bibliotheek van ieder ‘honnête homme’ niet mogen ontbreken.
Heeft Hooft ons thans, driehonderd jaar na zijn overlijden, in deze tijd van geestelijke,
dus ook artistieke verwarring, nog een boodschap te brengen?
Wat mij betreft, ik twijfel daar geen ogenblik aan. Er rijzen hierbij ongetwijfeld
tal van vragen op. Men kan voorzeker twijfelen aan het feit, of Hooft niet al te zeer
aan vormschoonheid heeft geofferd, niet al te slaafs een zeker renaissancistisch
maniërisme heeft ingevolgd, diens speelsheid en vooral preciositeit niet een gebrek
aan diepere menselijke levensaandoening verraadt. Daar is heel zeker over te praten,
maar zulks belet toch niet, dat vooral zijn lyriek en epistolair proza van een individuele
levenskunst getuigt, de eerste die, in de geschiedenis van onze letteren, haar strikteigen
formele inkleding heeft gevonden. Zij zet die van Van der Noot voort en kondigt die
van Perk en vooral Van de Woestijne aan.
Er is meer, - zij is, in onze tijd van levensverdieping, heel zeker, maar ook van
verwaarlozing van rhythmische schoonheid, een boodschap van rhythmische
schoonheid. Wij zijn bezig een kunst te beoefenen, die te ernstig doet om, zo niet
een grote, toch een zuivere lichtverende, ópverende kunst te wezen. De hedendaagse
lyriek verlost ons niet van de mens, zij bindt ons aan de mens, die alleen maar dieper
peilt naar het innerlijk levensgeheim, maar ons zo zelden buiten en boven dat geheim
meevoert naar stralender regionen. Ons vers heeft het rhythme verleerd! En het is
dat rhythme, dat Hooft ons nog zou kunnen terugschenken. Zijn rhythme én
‘cierlijckheit’.
M. RUTTEN.
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De gewetenscrisis van Aldous Huxley
Herhaaldelijk heeft Huxley ons een beeld voor ogen gesteld van de wereld met al
haar verschrikkingen. Welsprekend laat hij zich telkens uit over al de vormen en
schakeringen die het ongeluk voor de mens kan aannemen. Maar tot op rijpere leeftijd
kunnen we bij hem niet veel meer dan een oprechte intellectuele bezinning op de
afgrijselijkheid van het leven vaststellen; hij wordt er niet tot in de diepste vezels
van zijn hart door geschokt; zijn onrust neemt niet de ontstellende vormen aan,
waaronder ze zich voordoet bij Iwan Karamazow; ze slaat niet over tot een wanhopig
nihilisme. Nadat Mr. Scogan in Crome Yellow ons suggestief heeft onderhouden
over al het onheil dat het wereldruim vult en beheerst, vervolgt hij: ‘Dat zijn
terneerdrukkende feiten; doch genieten we het leven er te minder om? Dat doen we
alvast niet. Wij voelen sympathie, ongetwijfeld; we stellen ons het lijden voor van
volkeren en individuen en we beklagen hen. Doch wat zijn per slot van rekening
sympathie en verbeelding? Bitter weinig, tenzij de persoon, voor wie we sympathie
voelen, toevallig betrokken is in de dichtbije sfeer van onze toegenegenheid; en zelfs
dan gaan ze niet heel ver. En het is maar best zo; want indien onze verbeelding
levendig genoeg was en onze sympathie voldoende verfijnd om werkelijk de smarten
van een ander te begrijpen en te voelen, zouden we geen ogenblik rust meer kennen.’
- En verder: ‘In het lijden is men altijd alleen; het feit is terneerdrukkend voor diegene
die door de smart bezocht wordt, maar het maakt het genoegen mogelijk voor de rest
van de wereld.’
Schrijver spreekt de levenshouding van zijn personage niet tegen, en we mogen
aannemen, dat hijzelf tot op rijpere leeftijd wel intellectueel beroerd, doch in zijn
gemoed betrekkelijk ongeschokt bleef ten overstaan van armoede, ellende,
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verdrukking en hoe al de andere gedaanten van het leed ook mogen heten. Hij kon
er over schrijven in een ongerept gevoel van onverantwoordelijkheid. In zijn Do
what you will kantte hij zich met de scherpste argumenten tegen de
levens-vernietigende opvattingen van Pascal, ontzenuwde diens argumentatie door
zijn ontzetting en afkeer ten overstaan van het leven te verklaren als uitwassen van
een ziekelijke geaardheid. Op dat ogenblik van zijn loopbaan kijkt Huxley nog met
Voltairiaanse onbevangenheid het leven in hel gelaat, en de smart of het ongeluk van
zijn medeschepselen is voor hem geen aanleiding om een bestaan van verfijnd genieten
en denken op te geven.
Doch uit Eyeless in Gaza en uit zijn volgende boeken meer dan ooit, vernemen
we, dat hij met dit epicuristisch en onbevangen grijpen en koesteren van het geluk
geen vrede meer neemt. Het is misschien voorbarig om naar de gronden van deze
wijziging in zijn levensbeschouwing te speuren. Bijzonderheden over zijn geaardheid
en leven zijn ons ook onvoldoende bekend. Wij kunnen in verband met deze
gewetenscrisis wel vragen stellen, doch aan een bevredigende oplossing van het
probleem komen we niet toe. Het is evenwel niet uitgesloten dat Huxley, na een
leven dat hem geen enkele vorm van genieting ontzegd heeft, en hem deze, naast
grote smarten, allesbehalve schaars heeft toebedeeld, ten slotte een stadium heeft
bereikt, waarop de aardse bekoringen zijn zinnen met minder kracht beroeren. Is het
verder onmogelijk dat een geest, wanneer het persoonlijk leven van lust en hartstocht
een zekere verstilling bereikt heeft, zich minder naar het aardse zal richten en
daarentegen gaat hunkeren naar een ander geluk, dan dat hem door de filosofie van
het carpe diem geboden wordt, en dat hij zich ook, genoopt door het inzicht dat
talloze medeschepselen door een bestendige ellende in de uitoefening van zulke
levensbeschouwing verhinderd worden, ten slotte gaat kanten tegen de gemakkelijke
opvatting van ‘ik kan het niet helpen’?
Over zijn belanden in het theïsme is me geen persoonlijke belijdenis van de auteur
bekend. Wel schijnt hij zulke bekering als het gevolg van een goddelijke genade te
beschouwen; in die zin immers wijst ook de uitlating van de
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mysticus Bruno uit Time must have a Stop: ‘indien de mensen maar wilden beseffen,
dat zedelijke beginselen als de mazelen zijn...’ [.........] ‘Men moet ze opdoen. En
alleen de mensen die ze gekregen hebben, kunnen de besmetting voortzetten.’
Reeds met de bekering van Anthony Beavis maken we het afscheid mee dat de
auteur wenste te nemen van zijn achttiende-eeuwse luchtige levensopvatting - het
afscheid van Voltaire en van die latere Voltaire, Anatole France, ‘le pessimiste
souriant’, die duidelijk zijn stempel op de jonge Huxley heeft gedrukt. Maar leerrijk
is, in aansluiting met zijn morele denken, de volgende passage uit Ends and Means,
waarin hij me dunkt zich persoonlijk min of meer onthult:
‘Heeft de wereld in haar geheel de waarde en de betekenis die wij gedurig aan
sommige van haar delen (zoals de menselijke wezens en hun werken) toekennen?
en, als het zo is, welk is dan de aard van die waarde en van die betekenis? Ziedaar
een vraag die ik, enige jaren terug, niet eens zou gesteld hebben. Want, als zovelen
van mijn tijdgenoten, nam ik als klaarblijkelijk aan, dat er geen betekenis was. Zulks
vloeide eensdeels voort uit het verbreide geloof dat ik was toegedaan, volgens hetwelk
het wetenschappelijk beeld van een abstractie, uitgaande van de werkelijkheid, een
getrouw beeld was van de werkelijkheid in haar geheel; anderdeels ook uit andere,
niet intellectuele gronden. Ik had redenen om niet te verlangen dat de wereld een
betekenis had; en bijgevolg nam ik aan dat ze er geen had, en ik kon zonder moeite
bevredigende redenen vinden om aan te nemen dat het zo was.’
En welke waren die redenen? Ze worden ons in hetzelfde essay aangegeven:
‘Onze overtuiging, dat aan de wereld alle betekenis ontbreekt, is deels toe te
schrijven aan het feit [.........] dat de filosofie van de afwezigheid van betekenis op
een uitmuntende wijze onze erotische en politieke bestrevingen tegemoet komt; deels
ook aan een werkelijke intellectuelle vergissing, vergissing die bestaat in het
vereenzelvigen van de wereld der wetenschap, wereld waaraan alle betekenis en alle
waarde gewoonweg ontkend werd, met de laatste werkelijkheid.’
Ik moet het aan anderen overlaten te peilen naar de bete-
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kenis van deze opvallende wending in Huxley's overtuigingen. Nu wil ik uitsluitend
de aandacht van de lezer vestigen op de nieuwe door deze schrijver gepredikte
levenshouding.
Aan het veroveren van zijn nieuwe zienswijze lijkt wel de bestrijding en afbraak
van het wereldbeeld te zijn voorafgegaan, zoals dat door het negentiende-eeuwse en
vroeg-twintigste-eeuwse denken tot stand was gekomen. Dit wetenschappelijk beeld,
zegt Huxley ongeveer, is een onvolledig beeld, de vrucht van een bijzondere
mathematische bevoegdheid en terzelfder tijd van een bijzondere onbevoegdheid in
het systematisch beschouwen van aesthetische en zedelijke waarden, van
opmerkenswaardige intuïties en religieuze ervaringen. Iets minder dan een eeuw
geleden hielden de meerderheid van geleerden deze vrucht van hun bijzondere
onbevoegdheid voor de totale werkelijkheid. Wij weten dat het deterministisch
wereldbeeld van de negentiende eeuw aan het bestaan en erkennen van morele en
godsdienstige waarden geen mogelijkheden heeft gelaten. Maar Huxley gaat te ver,
meen ik, wanneer hij al de geleerden van de vorige eeuw, die tot de schepping van
het troosteloze wereldbeeld hebben bijgedragen, in staat van zedelijke beschuldiging
stelt. Hun voorstelling van een wereld zonder betekenis, noch doel, en waarin
bijgevolg ook elke menselijke verantwoordelijkheid is opgeheven, zou, eerder dan
door wetenschappelijke overweging, ingegeven zijn door hun voorkeur om zonder
zedelijke remmen te handelen en aan de vrienden, die hun opvatting delen, het
wereldbeleid over te laten!
Elders nochtans geeft Huxley van de meerderheid der geleerden toe, dat het geloof
aan een wereld zonder zin hun vaak schrijnende smarten veroorzaakte.
Per slot van rekening zou men hem ook de vraag kunnen stellen of dan de denkers,
die door hun stelsel wèl een zin aan de wereld toekenden, hierin ook niet door
persoonlijke beweegredenen, in plaats van louter en alleen door denk-motieven,
bewogen werden?
Zoals ook Pascal, en met even weinig succes, heeft Huxley in zijn Ends en Means
het er op gewaagd de deugdelijkheid van zijn theïstische opvattingen redelijk aan te
tonen.
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Wij zullen ons niet in de details verdiepen van deze bewijsvoering, die in summa
hierop neerkomt: Uit de praemisse ‘dorst’ mag men tot het bestaan van een stillend
middel besluiten, een vaststelling die impliceert dat onze intellectuele begeerte (ook
een soort van dorst) om achter de menigvuldigheid der verschijnselen de eenheid,
het Eerste Beginsel, de Godheid te ontdekken, als een teken of bewijs van het bestaan
dier eenheid mag opgevat worden.
Tussen physieke dorst en de begeerte naar één regelend beginsel van het universum
is er evenwel nog dit onderscheid: dat de eerste behoefte in het algemeen en
daadwerkelijk kan gestild worden, naar ons de ervaring leert, wat met de tweede
echter niet het geval is, waarmee de twijfel aan het bestaan van dit laatste stillende
middel dan ook zeker gewettigd is.
Een bewijsvoering door middel van analogieën spreekt sterk tot ons gevoel, doch
ons verstand wordt er niet door bevredigd.
Per slot van rekening komt ook de auteur tot het Pascaliaanse inzicht, dat er
waarschijnlijk geen deugdelijke argumenten kunnen aangevoerd worden om ons de
geldigheid van het theïsme te bewijzen.
‘De uiteindelijke overtuiging kan slechts ten deel vallen aan wie zich voornemen
te geloven. Ziedaar een gedachte die de meesten van ons erg bedroevend vinden.’
Met deze uitlating kan Huxley toch ook niet langer zijn slechte luim verbergen en
hij vervolgt zijn pleidooi dan ook met nogmaals te verwijzen naar de redenen waarom
velen niet tot de theïstische opvatting overgaan: het belang namelijk dat zij er bij
hebben, in deze wereld geen zin of werkelijke bestemming te ontdekken, een
omstandigheid die immers alle zedelijke verantwoordelijkheid van hun schouders
zou afwentelen en hun zou toelaten zonder gewetensknaging, als dieren in de jungle
te leven.
Wat mij betreft, ik kan niet geloven, dat de meeste sceptici - ik bedoel diegenen
die zich werkelijk en diep hebben bezonnen op het schrikwekkend en raadselachtig
milieu waarin het leven tiert - uit hun onmacht, om in een Laatste en Hoogste
Allesbeheersend Beginsel te geloven, de lage en wrede genoegdoening der
onverantwoordelijkheid zouden
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putten; dat ze die onmacht juist daarom zouden liefhebben, en dat ze zich moedwillig
en cynisch zouden afkeren van een geloof, waarvan ze immers ook niet bij genade
de vertroosting kennen.
Ik ben het niet eens met F.W. van Heerikhuizen waar hij in een bespreking van Grey
Eminence beweert dat Huxley, die met zoveel kennis van zaken over mystische
ervaringen schrijft, nochtans smakelijk zou lachen moest men hem daar om het etiket
van mysticus willen opplakken.
De recensent komt hiermee glad in tegenspraak met de eigen opvattingen van de
auteur, waar deze zegt, dat slechts diegene gerechtigd is een mening over de mystische
ervaring te opperen, die ze zelf heeft doorgemaakt, die, zoals hij het door Mr. Propter
laat zeggen, zelf Athene bezocht heeft. Men kan er redelijk gesproken niet buiten,
uit Huxley's geschriften op te maken, dat hij zijn zekerheid nopens het Hoogste Goed,
het Goddelijke, dat niet op het wereldse plan te bereiken noch te verwerven valt, aan
de zgn. mystieke belevenis ontleent. Zij schonk hem, behalve het geloof aan een
transcendentale werkelijkheid, aan een Eeuwig Licht, aan een Opperste Vrede, aan
God, tevens de overtuiging van het autonome bestaan der menselijke ziel, een
menselijk bewustzijn dat, door tussenkomst van een bijzondere genade naar het
Eeuwige Bewustzijn, naar God toeneigt en zich daarin tijdelijk of voorgoed verliest.
Ook tracht de auteur ons op het aardse plan van het onafhankelijk bestaan der
menselijke ziel, los van het lichaam, te overtuigen en hij maakt daarvoor gebruik
van parapsychologische gegevens. Hij wijst o.m. op het geval van personen die, in
hypnotische toestand gebracht, brandblaren krijgen doordat hun alleen maar de
krachtige geestelijke overtuiging wordt meegedeeld, dat ze met gloeiend metaal in
aanraking kwamen. Uit ‘Time must have a Stop’ wordt ons duidelijk, dat de
verrichtingen op spiritistische séances, het verkeer met de geesten van afgestorvenen,
op hem een overtuigende indruk heeft gemaakt. Het voorkomen van telepathie en
helderziendheid kan niet meer op degelijke gronden betwist worden, naar hij beweert,
en in de competente middens zou
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men nog maar zwakke twijfel koesteren nopens het bestaan van louter menselijke
voorzienigheid. Dat het hier niet gaat over gewone physische krachten van dezelfde
orde als b.v. de radiophonische golvingen, zou blijken uit de intensiteit van die
uitstralingen, die op het parapsychologische terrein niet zou verminderen naarmate
de afstand vermeerdert. Denkelijk zou men het bestaan dienen aan te nemen van een
louter spiritueel milieu waarin de individuele geesten als in een soort van
niet-physische aether zouden baden.
De auteur schijnt echter toe te geven, dat de parapsychologie ons geen volle
zekerheid verschaft. En men kan per slot van rekening de vraag stellen of ziel en
lichaam zich nog redelijkerwijze als twee volkomen onderscheiden zelfstandigheden
van elkaar laten afzonderen, nu ook de stof in haar wezen zo geheel anders blijkt te
zijn dan de negentiende-eeuwer ze zich voorstelde. De onafscheidelijke verbondenheid
van ziel en lichaam wordt door de nieuwere natuurwetenschappelijke opvattingen
niet tegengesproken. Zij sluil volkomen in een hypothese die er zeer bruikbaar in
geslaagd is de trage, dode en weegbare stof van het negentiende-eeuwse materialisme
met energie, met leven te vereenzelvigen.
Wanneer Mr. Propter, in ‘After many a Summer’ tegen Jeremy Pordage over zijn
bewustwording van Gods nabijheid gewaagt, dan stelt hij deze amoralist glimlachend
gerust: hij zal hem over ‘werkelijkheden’ onderhouden. ‘Vrees niets. Ik zal geen
woord reppen over harpen en vleugels.’
Huxley meent, dat de psychologische critiek van het mysticisme zich voornamelijk
richt tegen een bijzondere soort van mystiek, zij die gewag maken van het schouwen
of ervaren van de een of andere goddelijke persoonlijkheid. Wanneer de goddelijke
liefde het karakter aanneemt van een getransponeerde aardse behoefte, dan wordt
haar werkelijkheid als metaphysisch verschijnsel in de ogen van de psycholoog
verdacht, en Huxley zal menen terecht.
Want slecht heet ook voor hem alle mystiek die niet verder reikt dan de zogenaamde
ontmoeting van een persoonlijke God; alle ware mystici daarentegen spreken van de
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ervaring van een uiteindelijke werkelijkheid, die ónpersoonlijk heet. Zolang de
mysticus er niet in slaagt aan de gemoeds- of lichamelijke gevoelssfeer te ontkomen,
waarin hij als vereerder van een persoonlijke godheid door zijn proefnemingen
betrokken wordt, zolang zal ook zijn ervaring niet van werkelijk mystieke, van
werkelijk transcendentale aard zijn, en het uiteindelijk doel dat hij zich dient te stellen,
zal hem ontzegd blijven: de versmelting van zijn persoonlijk bewustzijn met het
Eeuwige Bewustzijn, het vervloeien van zijn ziel in het integrerend beginsel van al
het bestaande.
Het ligt voor de hand wàt Huxley namelijk als een gevaar kenmerkt in de verering
van de louter persoonlijke godheid. Zij impliceert immers de rechtvaardiging van
onze aardse neigingen en lusten, betekent hiermee de rechtvaardiging van ons eigen
persoonlijk bestaan. En juist in de ‘persoonlijkheid’ moeten wij leren het enige en
uiteindelijk te overwinnen kwaad te zien; want persoonlijkheid wil zeggen: verlangen,
begeerte, egoïsme; zij is de enige werkelijke hindernis opgeworpen tussen onze ziel
en het Goddelijk Bewustzijn; hààr moeten we leren te verliezen, opdat ons persoonlijk
bewustzijn in het Eeuwige Bewustzijn worde opgenomen.
Huxley maant tot grote voorzichtigheid bij het toepassen van ascetische praktijken.
Wij staan wetenschappelijk niet ver genoeg gevorderd om die zonder gevaar te
kunnen beoefenen. De enig veilige en toch zekere weg naar de mystieke beleving
wordt ons gewezen door een opvoedingssysteem dat zowel op het lichamelijk als
geestelijk terrein beheersing op het oog heeft. Voor de techniek ervan verwijst Huxley
ons naar de boeken van F.M. Alexander. Het wil leiden tot opwekking van het
bewustzijn op alle plans, lichamelijk, emotief en geestelijk, met als uiteindelijk doel
een volmaakte verstandhouding onder de verschillende sectoren, het scheppen van
de harmonie tussen engel en beest.
Het grote middel tot religieuze opvoeding van het ik, ziet Huxley in de meditatie,
de bespiegeling, de inkeer tot zichzelf. Zij is in staat om, zonder enig beroep op
ascetische methoden, tot een werkelijk mystieke ervaring te leiden. Alleen moet de
medidatie kunnen bouwen op de bijzondere
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training die hierboven werd aangegeven. In dit geval is zij de mystieke techniek bij
uitstek, d.i. niet alleen een middel tot ‘superrationele concentratie van de wil’, doch
ook een methode om de innige verbinding tussen de ziel en het integrerend beginsel
van het universum tot stand te brengen’; zij voert tot een ‘transcendentaal bewustzijn’,
tot ‘de rechtstreekse schouwing van een laatste geestelijke werkelijkheid, die men
ervaart als tegelijkertijd zijnde buiten het ik en, op de een of andere wijze, binnen
dit ik’.
Die laatste door de ware mysticus bereikte werkelijkheid heeft niet de gedaante
van de een of andere persoonlijke godheid; van de bruid of de bruidegom, zoals men
die nog vermeld vindt in de geschriften van sommige mystici, is hier geen sprake.
Die werkelijkheid noemen de Hindoes atman, de stilte. Anderen omschrijven ze als
‘straal der goddelijke duisternissen’ of ‘super-lichtende duisternissen van de stilte’,
en sommigen beweren, deze belevenis niet meer in termen, toepasselijk op gelijk
welke waarneembaarheid, te kunnen uitdrukken. Het mystieke experiment
veronderstelt dan ook de algehele uitschakeling van het gewone zintuigelijke en
gedachteleven. Door verhevigde concentratie is het de individuen mogelijk, te
ontsnappen uit de gevangenis van hun strikt-persoonlijk bewustzijn, waar het zich
uiteindelijk oplost in een ruimer, onpersoonlijk bewrustzijn.
In antwoord op de psychologen van het slag van Prof. J.H. Leuba, die de mystieke
bezoeking als loutere vrucht van een lichamelijke en gemoedsgesteldheid, dus als
een goddelijke begoocheling hebben voorgesteld, zegt Huxley: ‘Maar men mag niet
vergeten, dat elke rechtstreekse ervaring voor diegenen die haar nooit werkelijk
ondergaan hebben, subjectief en bedrieglijk moet lijken.’
Toch blijft men geneigd om te vragen: Die aanschouwing mag nog zo wonderlijk,
zo vervoerend, zo overrompelend zijn, maar is hiermee bewezen, dat ze aan een
transcendentale werkelijkheid zou beantwoorden?
In ‘After many a Summer’ wil de mysticus Mr. Propter afbreuk doen aan de
geldigheid van de anti-mystieke psycho-
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logie. Hij vergelijkt haar beoefenaars met de beroepsaesthetici die nooit een museum
bezochten. Het geval is wat radicaal gekozen, hij scheert deze mensen al te zeer over
één kam. Want Huxley zal toch willen toegeven, dat er ook kunstkenners zijn wier
wetenschap op concreter gegevens dan het horen zeggen berust. Alleen zal men
kunnen opwerpen dat ze meestal niet zelf, als scheppend kunstenaar, de plastiek
beoefenen, doch begrip voor een kunst veronderstelt niet noodzakelijk de
daadwerkelijke technische vaardigheid.
Propter oordeelt evenwel over de psychologen als volgt: ‘wat ze kennen is maar
literatuur van het mysticisme en niet de ervaring’. Ik acht het zeker niet uitgesloten,
dat deze professors en zielkundigen, indien ze een mystieke ervaring zouden
doormaken, ook overtuigde mystici zouden zijn, en dat ze op de waarachtigheid van
hun ontmoeting met het opperwezen zouden zweren; doch die overtuiging is nog
geen bewijs, dat hun ontmoeting werkelijk was; evengoed kan men uit zo'n ommekeer
in het wezen van de professor besluiten, dat de man op een overtuigende wijze uit
zijn evenwicht is geraakt.
Om de mystiek te beoordelen moet men ze uit ervaring kennen, zo zal Huxley
beweren. Zou men niet met evenveel recht de eis kunnen stellen, dat men ook eerst
krankzinnig moet geweest zijn om over deze geestestoestand met recht en reden te
kunnen meepraten?
Wél kunnen we hem geloven, waar hij beweert, dat het opgaan in de Laatste
Werkelijkheid alleen aan diegenen is voorbehouden die zich aan een systeem van
moeite en oefening onderwerpen. Doch hoe kan hij weten en aantonen, dat die
ervaring werkelijk datgene is waar hij en de mystici haar voor uitgeven: een
ontmoeting of vereenzelviging met God, en dat ze niet evenzeer tot de wereld der
verschijnselen behoort als bijvoorbeeld een sexuele of een aesthetische verruking.
De niet-mysticus betwijfelt niet, dat de mysticus in staat is tot het doormaken van
zielstoestanden, die anderen onbekend blijven; alleen trekt hij er het goddelijk karakter
van in twijfel en zijn mening blijft onaangetast, dat de zekerheid van de mysticus
deze louter door zijn gevoel wordt ingegeven, van subjectieve aard is, en dat hij geen
objectieve zekerheid bezit.
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In het uiteindelijk stadium van zijn mystieke schouwing zou de mysticus de grenzen
van zijn individualiteit te buiten gaan, zijn persoonlijk bewustzijn zou opgelost
worden in een hogere, onpersoonlijke, spirituele werkelijkheid. Men heeft terecht
de vraag gesteld of van gelijk welke ervaring niet noodzakelijk een bepaald ik het
voorwerp moet zijn. Huxley zet daartegenover dat de mysticus een ervaring kent die
niet tot de persoonlijke ervaringen van het ik behoort. Maar men blijft bij de vraag:
hoe kan iemand iets weten, iets ervaren, indien die iemand zelf niet ervaart?
En verder: hoe kan de mysticus als persoon per slot van rekening toch met zo grote
zekerheid weten, dat hij een buiten- of bovenpersoonlijke staat beleefd heeft?
In een van zijn laatste boeken heeft Huxley het bij herhaling overduidelijk gezegd:
van dit leven valt hoegenaamd niets goeds te verwachten. Hij weet en erkent, dat de
tijd een grondvorm van dit leven is en hij besluit: time must have a stop, de tijd moet
tot stilstand komen. Deze schrikkelijke wereld is een leugenwereld, een wereld van
begoocheling, die ons het bedrieglijk bestaan voortovert van afzonderlijke wezens
en bewustzijns. Tal van grote denkers hebben de wereld als dusdanig gezien en
gemeend achter de bedrieglijke verschijningen een transcendentale eenheid van het
Zijn te moeten veronderstellen. We staan met deze opvatting o.a. zeer dicht bij de
theorie door Schopenhauer ontworpen, die ook in de grond boeddhistisch is.
In ‘Time must have a Stop’ zegt de mystieke Bruno tot Sebastian: ‘Er is slechts
één daadwerkelijk verlossende opoffering, de opoffering van de zelfwil om plaats
te maken voor de kennis van God.’
En al in Eyeless in Gaza horen we tegen het einde van het boek Anthony Beavis
hetzelfde, doch in andere termen, formuleren.
Maar luister naar wat Mr. Propter zegt over de tijd:
‘Wat de tijd betreft, wat is hij, zoniet het milieu waarin zich het kwaad bestendigt,
het element waarin het kwaad leeft en waarbuiten het sterft? In waarheid is hij meer
dan het element van het kwaad, meer dan eenvoudig maar het
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milieu daarvan. Drijft men de ontleding ver genoeg door, dan vindt men dat de tijd
het kwaad is. Een van de aspecten van zijn wezenlijke substans.’
Zo dient dan de mens zichzelf te verlossen van dit leven, dat een leven in de tijd
is. Hij dient zich te verheffen tot een louter spiritueel bestaan, dat een bestaan is
buiten de tijd. En de tot de mystiek toeneigende Sebastian schrijft:
‘Het leven van de geest is een uitsluitend leven in het tegenwoordige, nooit in het
verleden of de toekomst; het leven hier, thans, en niet het leven dat men vooruitziet
of dat men zich herinnert. Neen, het leven van de geest is het leven buiten de tijd,
het leven in zijn essens en zijn eeuwig beginsel. Waarom dan ook allen er op
aandringen - al diegenen die het meest bevoegd zijn om het te weten - dat men de
herinnering moet laten slijten, ten slotte laten afsterven. Als men er in geslaagd is
de herinnering te onderdrukken, zegt Sint-Jan van het Kruis, dan verkeert men in
een staat die slechts een graad minder volmaakt en heilzaam is dan de staat van
éénzijn met God. Het is een bewering die ik bij eerste lectuur onbegrijpelijk vond.
Maar dat kwam omdat ik mij in die tijd allereerst om het dichterlijke leven
bekommerde, en niet om dat van de geest. Nu weet ik uit vernederende ervaring al
wat de herinnering kan doen om de kennis van de Eeuwige Grond te verduisteren
en in de weg te staan.’
Het leven in de tijd, het hechten aan de wereld der verschijnselen, hangt nauw samen
met het feit dat wij gestuwd worden door onze instincten, begeerten en hartstochten.
Volledige onthechting van deze drijfveren; zo luidt het voorschrift van Huxley. Men
zou geneigd zijn te denken, dat de schrijver met ons de mening is toegedaan, dat zij
het leven onderhouden, dat het leven er op drijft; doch van een ander gezichtspunt
uit zal hij ze via Mr. Propter toch weer - maar allesbehalve overtuigend - als
levensvernietigend doodverven:
‘Door zorgen en verlangens worden wij het slachtoffer van een verhoogde
bloeddruk, van hartziekten, tering, maagzweren, gebrek aan weerstand tegen
besmetting, neurasthe-
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nie, geslachtelijke afwijkingen, waanzin, en gaan we over tot zelfmoord.’
Moet het in een leven van normale en beheerste hartstochten en bestrevingen zo
'n vaart lopen? Zijn deze onheilen onvoorwaardelijk het deel van de mens die idealen
en illusies koestert op het aardse plan? Ik blijf na deze diatribe geloven, dat de wereld
niet per se aan de begeerten hoeft onder te gaan, zolang deze nog andere gedaanten
kunnen aannemen dan die van een onbeperkte drang naar stoffelijk bezit of van
machtswellust. Indien in deze wereld alleen maar heil van een volledige onthechting
van de hartstocht te verwachten valt, laten wij dan ook maar alle genietingen van
zogenaamd hogere rang aan kant zetten; dan mogen immers ook Rembrandt,
Beethoven en Shakespeare zuivere incarnaties van de zonde heten. Laat ons inmiddels
vernemen hoe Huxley zich het goede voorstelt. Evenals de mysticus bepaalt hij het
waarachtig goede als toenadering tot God; in de wereld der verschijnselen laat het
zich niet essentieel verwezenlijken. ‘Omdat het potentiële kwaad in de tijd bestaat;
het potentiële goed komt er niet in voor,’ zegt Mr. Propter. En hij heeft gelijk, indien
hij met ‘het potentiële goed’ bedoelt: de volledige onthechting, uitschakeling van
elk aards verlangen, elk aards genot, elke aardse verrukking. Maar hoe zullen we
zijn bewering beoordelen, zo men ook nog ‘goed’ acht, dat twee geliefden elkaar
zoeken, dat men heul voor zijn gemoed vindt in de natuur of op reis of dat iemand
zich door de aanschouwing van een kunstwerk laat vervoeren. En wat zegt hierop
de heer Propter?
‘Zo hij een welkdanig ideaal dient, behalve het meest verhevene, - het zij dan het
schoonheidsideaal van de kunstenaar, of het waarheidsideaal van de geleerde, of het
ideaal van de humanitarist van hetgeen doorgaans nog het goede genoemd wordt, dan dient hij evenwel God niet; hij dient een vergroot aspect van zichzelf.’
Ook het humanitarisme geniet geen krediet. We geven toe, dat om sommige
theoretische bestrevingen van het welzijn der mensheid kan gegrinnikt worden, doch
waar menslievende personen daadwerkelijk aan hun medelijden met de evennaaste
gehoor geven en op de een of andere wijze bereid zijn ellende te lenigen, ben ik
geneigd om zonder glimlachen
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van het goede te spreken. En zien wij ook niet Mr. Propter en ook Bruno in ‘Time
must have a Stop’ voor hun evenmens in de bres springen?
Zulks zou dan, indien we Huxley willen geloven, slechts op het dienen van zichzelf
neerkomen, waarboven de zoveel lofwaardiger dienst van God zou uitreiken? En
waarin bestaat dan deze dienst? Wat is het voor een offer? Staat er ook in het
Evangelie, dat Huxley op zoveel punten hoogschat, niet zo iets geschreven dat het
dienen van de evennaaste op één lijn stelt met het dienen van God?
Alleen de belangloze geest, zegt Huxley, weet zich boven de wereld der individuele
verschijningen te verheffen. Maar gehoorzaamt deze geest, deze mysticus dan
werkelijk aan een andere dan een louter persoonlijke, ik zou haast zeggen egoïstische
beweegreden? Dient hij met zijn contemplatie niet zichzelf? Indien het waar is dat
hij, alvorens tot zulke hoogten te kunnen stijgen, eerst elk persoonlijk streven moet
hebben opgegeven, dan vraag ik hem: Staat het er inderdaad zo uitnemend met u
voor, ga dan niet verder, blijf bij ons, benut uw ideale gesteldheid bij het toepassen
van de twee deugden die ook Huxley als de cardinale deugden bestempelt: het verstand
en de charitas; het domein van de liefdadigheid is niet transcendentaal, het is deze
waarneembare wereld zelf.
Het goede, zullen velen in navolging van Christus geneigd zijn te zeggen, het
goede is medelijden. Indien nu de mystieke oefeningen geschikt mochten zijn om
deze gesteldheid bij de mens te ontwikkelen, dan is er alles voor te zeggen. Maar het
blijkt, me dunkt, hoofdzaak, dat de mens zijn aandacht op de wereldse verschijnselen
richt, dat hij zich aards bewust wordt van het bestaan van talloze andere
persoonlijkheden, die evenals hij denken, voelen en lijden, en juist daardoor zijn
begrip en medegevoel verdienen.
‘Het goede,’ schrijft Huxley, ‘is de methode waardoor wij onze aandacht afwenden
van de zeer vervelende kwestie van onze dierlijkheid en van onze individuele staat
van afzondering.’
Het goede is echter ook, en vooràl naar ik meen, de methode waardoor men zijn
bezorgde en liefdevolle aandacht richt op de levende medemensen.
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Het hoogste zedelijk gebod zou volgens Huxley wijzen op de verwezenlijking van
onze eenheid met al het zijnde. Ik stel hiertegenover het onomstootbaar recht van
ieder mens op een individueel leven van aardse bestrevingen en genietingen, onder
beding dat hij het zich tot plicht acht, dat recht ook bij anderen te begrijpen, te
eerbiedigen en zelfs te gemoet te komen.
Over wereldverbetering spreekt Huxley in ‘Time must have a Stop’ in de meest
pessimistische bewoordingen. Wat te verwachten van maatschappelijke hervormingen
indien de hervormers niet eerst radicaal aan zichzelf gewerkt hebben, niet eerst zelf
goed zijn geworden? Iedere poging, hoe goed bedoeld ook, zal noodwendig op de
corruptie stranden.
Er blijft de mens slechts één middel over om de wereld van het kwaad te genezen:
voor God en de Eeuwigheid leven, niet meer in en voor de wereld. Zelfs de mensen
van goede wil zijn op het aardse plan voor immer gedoemd om de ondergravers van
de samenleving te zijn.
De bestrevingen van de politieke idealist John Barnack worden bij monde van
Sebastian, zijn zoon, op één lijn gesteld met het onzedelijk geknoei van spelers en
handelaars in blanke slavinnen. John Barnack kan ik in genen dele met Huxley als
bespottelijk erkennen. Waar hij mogelijk tot het inzicht komt, dat heel zijn humanitair
streven vergeefs is geweest, gestrand is op de klip van de menselijke ondeugden, zie
ik hem alleen als een tragische figuur en des te eerbiedwaardiger naarmate hij zich
minder geneigd toont om zijn zo vaak vergeefs gebleken sociale arbeid op te geven.
Over de heilzame gevolgen die de toepassing van zijn leer voor de samenleving
zou kunnen hebben, komt de auteur tot hoogst twijfelachtige conclusies. Oordeel
naar het volgende gesprek tussen Sebastian, de mysticus in wording, en zijn vader,
de verstokte humanitarist:
‘Russen of geen Russen (zegt Sebastian), het staat ons altijd vrij onze aandacht te
besteden aan de Natuur der Dingen.’
‘John Barnack nam een uitdrukking aan van medelijdend misprijzen, en barstte
dan uit in een schaterlach die deed
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denken aan het gerucht van een lading oud ijzer die uit een vrachtauto op een
vuilnisbelt wordt gekapt.
‘Vierhonderd divisies,’ zei hij, toen de uitbarsting over was, ‘tegen enkele voorname
gedachten over het Gasachtige Werveldier!(1)’
En verder vervolgt de schrijver:
‘En nochtans,’ zei Sebastian, ‘indien men er over nadacht in die mate...’, hij
aarzelde, ‘wel, in die mate dat men werkelijk een van zijn gedachten werd, dan zou
men klaarblijkelijk heel verschillend zijn van wat men nu is.’
‘Ongetwijfeld!’ zei John Barnack sarcastisch.
‘En die soort van verschil is aanstekelijk,’ vervolgde Sebastian. ‘En mettertijd zou
de besmetting zodanig verbreiden, dat de lui met de grote bataljons werkelijk zouden
wensen die niet te gebruiken.’
We hebben hieruit begrepen hoe en op welke enige wijze Huxley meent dat de
wereldvrede zou kunnen tot stand komen. De onderstelling van een dergelijke massale
morele besmetting lijkt me schier kinderachtig en het denkbeeld er van laat zich ook
moeilijk verenigen met een uitlating van de mysticus Bruno, uitlating die ik al eerder
heb aangehaald en waarin ons het verwerven van zedelijke beginselen, die men
immers ‘krijgt’ zoals men mazelen krijgt, als een uitzonderlijke genade wordt
voorgesteld.
In de mystieke opvattingen van Huxley treft ons iets als opmerkelijk eerbiedwaardig.
De meditatie zou in de mens een bijzondere soort van wil ontwikkelen, die hem tot
meester van zijn ik zou maken. Uit het oplossen van zijn bewustzijn in de Laatste
Werkelijkheid, in het Goddelijke Bewustzijn, zouden hem morele krachten toevloeien
van supernormale aard. Dit hoger zedelijk vermogen zou de mens, meent Huxley,
in staat stellen met des te groter gemak de grenzen van zijn dierlijk ik te overschrijden,
zich tegen de smarten en vreugden van deze aarde te pantseren. Maar zit in dit streven
om uit de stijgen boven zijn individueel egoïsme toch niet een nieuwe kern van
egoïsme verborgen? Niet alleen verwijdert de mysticus zich door zijn werkzaamheid
van het
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gebied der aardse lusten en onheilen, hij laat hiermee ook zijn medemensen in de
steek. Wordt hij echter door zijn transcendentale ervaringen met een hoger kracht
tot liefde, inzicht en zelfverloochening begiftigd, dan kunnen wij niet anders dan
haar prijzen, omdat ze hem in staat zou stellen op het aardse plan, in dienst van de
mensheid, zijn uitzonderlijke zedelijke krachten ten nutte te maken. En de vraag
dient in overweging genomen te worden, waarin Huxley's leer van de meditatie
bestaat en of ze in de opvoeding niet, met het oog op betere verhoudingen in de
samenleving, bruikbare vruchten zou kunnen opleveren.
Huxley waarschuwt er voor, dat het niet gemakkelijk is, zich een idee te vormen
van de mystieke intuïtie. Een geregelde oefening in de practijk van de meditatie is
vereist, practijk die, zegt hij, in moeilijkheid al niet minder te betekenen heeft dan
de beoefening van de viool. Wanneer hij vervolgens beweert dat ze, hoe moeilijk
ook, kan ondernomen worden door ieder die het wenst, dan kan ik niet nalaten te
lachen, want zal het voldoende zijn te wensen, indien men niet de nodige tijd zal
vinden? Huxley zelf komt in strijd met zijn optimistische bewering, dat de mystieke
ervaring is voorbehouden voor ieder die ze werkelijk begeert, waar hij in Ends and
Means betoogt, dat de mystiek hetzij individuele onafhankelijkheid veronderstelt,
hetzij de omstandigheid dat men deel uitmaakt van een beschermend
kloostergenootschap. In Time must have a Stop karakteriseert Sebastian het kennen
van de Goddelijke Reden van al het bestaande als ‘the laborious whole-time job’, en
dat de practijk van de meditatie niet los van luxe of onafhankelijkheid kan gedacht
worden geeft Mr. Propter ook duidelijk te verstaan, waar hij zegt, dat de verlossing
uit het persoonlijk egoïsme, uit de tijd, slechts kan verwezenlijkt worden door een
geëerbiedigde, d.w.z. een vrije persoonlijkheid. Nu hoeft men niet te bewijzen, dat
de aarde met onneindig meer onvrije dan vrije persoonlijkheden bevolkt is, en de
verwachting - zoals die in Time must have a Stop wordt uitgesproken - van een
massale onthechting van het aardse egoïsme kan niet anders dan naïef genoemd
worden.
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En wat per slot van rekening te denken van de onthechting van de wereld, zoals ze
door Huxley gepredikt wordt? Op dit stuk stem ik in met de politieke hervormers,
ik zou bijna zeggen met de dictators die, zoals de auteur schamper opmerkt, een
grondig wantrouwen jegens de mysticus koesteren. Het verbreken van de banden
met de onmiddellijke aardse omgeving lijkt hun uit den boze en ik ben geneigd ook
zo te denken. Wat hebben wij - ik bedoel al diegenen die met de menselijke
samenleving begaan zijn - te verwachten van mensen, die zich contemplatief van de
wereld en de gemeenschap afzonderen en in de vergetelheid van hun individueel
bestaan ook gaan vergeten dat er nog andere individuen leven en tot in der eeuwigheid
zullen voortgaan te leven, en die allen gebaat zijn met de zorgen die elke mens van
goede wil aan het leven in gemeenschap wil besteden? Het enige wat dit miserabele
leven waard maakt geleefd te worden, is ten slotte het geloof - laat het dan quia
absurdum zijn! - dat er voor de komende geslachten iets goeds en schoons uit te
scheppen valt en dat ook het heden nog waarden aanbiedt die ons schoon en heilig
toeschijnen: immers, ook elke voorspiegeling van de hemel is aan de ervaring der
aarde ontleend.
Is dat nu mijn fanatisme?... Ik blijf niettemin menen, dat Huxley ons deze wereld
van persoonlijkheden te uitsluitend zwart afschildert. De aardse gedaanten van het
goede komen hem alle bedrieglijk voor, in wezen ontsproten aan dezelfde wortel
van het kwaad. En zó zouden dan zijn: al onze verrukkingen van liefde en kunst, al
het wetenschappelijk denken, het medelijden, het ijveren voor de vrijheid?
Ik zet hiertegenover, dat ons dit leven van persoonlijkheid te midden van
persoonlijkheden, hetzij als een zegen, hetzij als een vloek - dit moet ik in het midden
laten - gegeven is, en dat wij het gelukkig of smartelijk moeten leven, en onze
evenmensen, onze vrienden, onze kinderen moeten helpen en leren op een
menswaardige wijze door dit leven heen te komen. En kan men zulks doen, opgesloten
in een ivoren toren van mystieke beschouwing?
Ik zal aan de oprechtheid van de mystieke overtuiging van Huxley geen afbreuk
pogen te doen; maar het bevreemdt me dat hij, ook in zijn boeken met uitgesproken
mystieke inslag, zeker niet - en ik voeg er voor mijn deel bij: geluk-
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kig niet - volkomen los staat van aards-artistieke bestrevingen. Ik meen een
eigenaardige dubbelheid in zijn schrijverswezen op te merken. Eensdeels (via de
rijpere Beavis, Mr. Propter, Bruno, de bekeerde Sebastian) de prediker van de
onthechting van alle aardse begeerten en genietingen; anderdeels de zinnelijke,
intelligent-ironische en geboeide waarnemer van de werkelijkheid, die ook in zijn
als apologie der mystiek bedoelde werken (essays, en ook romans!) zo
aards-bewonderenswaardig weet te spelen op het klavier van onze zeer menselijke
gevoelens en hartstochten. Ik heb soms moeite na het lezen van vele bladzijden om
aan de waarachtigheid van Huxley's spirituele verlangens te geloven. Ik kan me niet
indenken, dat sommige tonelen beschreven werden met de loutere bedoeling ze als
een soort van achtergrond aan te wenden waarop de heerlijkheden van Mr. Propter's
theorieën des te schitterender uitkomen. Welke lezer, om niet te zeggen welke
mysticus in de dop, ontkomt aan de zinnelijke betovering van litteraire schilderingen,
die de mystieke Huxley, in navolging van Savonarola, toch diende te verbranden?
In Time must have a Stop zegt Bruno tot zijn discipel Sebastian: ‘Tracht te vinden
hoe uw innerlijk niet-ik in God te worden, terwijl u in de wereld uw uiterlijk ik blijft’.
Welke betekenis heeft deze laatste zinsnede voor Huxley? - ‘terwijl u in de wereld
uw uiterlijk ik blijft’. Ik waag te veronderstellen: persoonlijkheid blijven met al de
consequenties aan het persoonlijk-zijn verbonden, wat wil zeggen: trachten, streven,
werken...
Heb ik ongelijk, van een eigenaardige dubbelheid te spreken? Zou het mogelijk
zijn, dat Huxley óns, wereld-lingen, minder verlaten heeft dan hij doorgaans in zijn
werken sinds 1936 laat vermoeden? Ik eindig met de innige hoop uit te drukken, dat
hij volledig tot de aarde mag weerkeren, niet alleen om er artistieke schoonheid uit
te scheppen, doch ook om ons verder te leren hoe van deze wereld mogelijk een
betere wereld te maken, of, zo hij hierin moest te kort schieten, ons in enige mate te
leren geloven in dit leven, het enige dat wij met zekerheid aan ons en onze kinderen
gegeven weten.
RENÉ BERGHEN.

Eindnoten:
(1) Als dusdanig heeft Haeckel God bepaald.
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Menno ter Braak en het onverzaakbaar minimum(1)
‘Ik prefereer daarom het woord “minimum”, waardoor ten minste wordt
aangeduid, dat er zekere dingen op het spel staan die door onze cultureele
voorgeschiedenis vleesch van ons vleesch geworden zijn, die niet meer
uit ons leven weggedacht kunnen worden, zonder dat het ophoudt
menschwaardig te zijn.’
(‘Journaal 1939’, p. 28-29.)
In de jaren die achter ons liggen hebben wij gelegenheid gehad verplicht te worden
met een minimum van aandacht aan de dooden voorbij te gaan. Het is zeker velen
opgevallen hoe willekeurig die aandacht werd afgemeten. In Vlaanderen heeft men
zoo een kleinen Van Baelen-cultus gekend, eerst door de jongeren in het leven
geroepen en waarin de ouderen zeer welwillend hebben toegestemd. Dit was niet
zonder grond en niemand onthoudt zijn respect aan dezen naam, zelfs niet aan dien
van Kamiel Top, waarmee maandenlang in de Vlaamsche tijdschriften werd
gegoocheld en die, naar onze meening, gerust van een paar substantieelere had mogen
vergezeld gaan, natuurlijk zonder dat wij iemands overlijden wenschen.
Omstandigheden hebben daar het hunne toe bijgedragen, maar ook het regionalisme
dat in onze literatuur nog geen overwonnen standpunt schijnt te zijn.
In de eerste dagen van den oorlog verloor Nederland drie van zijn meest
vooraanstaande letterkundigen, die in Vlaanderen met een beschamende
onverschilligheid werden genegeerd. Dat figuren als Ter Braak en Du Perron hier in
ruime mate onbekend waren, of in ieder geval nooit in juiste verhoudingen werden
gezien, was teekenend, maar kon slechts
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een reden te meer zijn om de elementaire op-punt-stelling uit te voeren die wij
behoefden.
Wij waren meer vertrouwd met Marsman, - Marnix Gijsen kan daar van mee
spreken - en het stilzwijgen dat op zijn dood volgde is er des te gênanter om. Het is
echter nog veel relatiever voor de sinds eenigen tijd zoo druk besproken
Vlaamsch-Nederlandsche verhouding, dat in Vlaanderen een trieste onverschilligheid
heerschte jegens enkele figuren die, zoals P.H. Dubois terecht in een eervol artikel
in ‘Dietsche Warande’ opmerkte, Europeesch mochten geheeten, terwijl in volle
Duitsche bezetting (Sept. '40), de redactie van ‘Groot Nederland’ zich in een waardige
nota van de hand van A. Van Randwijk moest verdedigen tegen het protest van zijn
lezers om het zwijgen over overleden medewerkers van wie iedere Nederlander en
Duitscher de gezindheid kende en de omstandigheden van hun dood.
Het ontbreekt ons doorgaans niet aan devotie en het zou belachelijk zijn met een
gebrek hieraan onze onverschilligheid te verklaren. Het ontbreekt ons wel aan wat
men zou kunnen noemen een behoefte om af te rekenen. Wij volgen den raad van
Musset: ‘Causons sans nous écouter, c'est le seul moyen de s'entendre’ en overigens
is men vruchtbaar op alle gebied, voor zoover het geen confrontatie, geen
zelf-correctie of stellingname betreft.
Van de twee posthume werken van Ter Braak is het klein ‘Journaal 1939’ op
zichzelf misschien zonder uitzonderlijk belang, maar voor wie den schrijver kennen
van onschatbare waarde. Elke regel van deze nota's houdt zulke prangende
reminiscenties in, dat zij mij nopen, zoo niet tot de afrekening, dan toch tot de
op-punt-stelling waarvan ik gewaagde.
Gedurende de laatste tien jaar vóór den oorlog, werd de Nederlandsche letterkunde
geactiveerd door een bestendig duel, waar Ter Braak, Du Perron, Greshoff, Marsman,
Van Duinkerken, Donker, Coster en enkele anderen rechtstreeks in betrokken waren.
De meest geduchte, incisieve geest was ontegensprekelijk Ter Braak, die een kaliber
vertegenwoordigde, waarvan zich velen tot hun schade en schande niet aanstonds
rekenschap gaven. Zoo inderdaad zijn ‘positiviteiten’ (zooals Marsman zegde)
aanvankelijk moeilijk waren te abstraheeren - en de toekomst zou uitwijzen dat het
er
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niet beter zou op worden - dan was volgende zin uit ‘Het tweede gezicht’ toch
veelbeteekenend: ‘Het kenmerk van menschen die werkelijk door het vagevuur van
het geestelijke zijn heengegaan, is dan ook juist dat zij dat superioriteits-geloof
volstrekt niet noodig hebben’, mentaliteit voor welke Nietzsche de suggestieve
uitdrukking vond, waarop, tot mijn verwondering, Ter Braak nooit heeft gezinspeeld:
‘Das Nabelbeschauen des Geistes’.
Alhoewel in 1934-35 deze strijd een eerste hoogtepunt bereikte met ‘Forum’, dat
toen op breeder basis werd voortgezet door een Vlaamsch-Nederlandsche redactie,
vond deze activiteit in Vlaanderen vrijwel geen weerklank. Slechts later vertoonde
men sporadisch teeken van begrip.
In ‘Standpunten en Getuigenissen’ (Boekengids, April, '97), meende Dr. A.
Bellemans, dat in ‘Afscheid van Domineesland’ en ‘Man tegen man’, ‘nergens eenig
houvast’ te bespeuren was, dat men overigens in Ter Braak zooals in Du Perron den
‘ontsnapten dominee’ dadelijk door had en daarom raadde hij ‘al deze menschen’,
die zich niet konden losmaken van hun kleinburgerlijkheid en die ‘dezelfde
opzettelijkheid die alles bederft, hetzelfde verzet tegen het leven’ gemeen hadden,
aan, het critisch werk van Paul Van Ostayen te lezen.
Dr. Bellemans had het recht zijn meening te proneeren, ook als zij een vergissing
was, maar het blijft veelzeggend voor zijn onbegrip, dat hij, die toen bezig was met
zijn opmerkelijke studie over de poëtiek van Paul Van Ostayen, iets dergelijks durfde
schrijven, terwijl hij behoorde te weten dat Du Perron tot den zeer kleinen clan van
Van Ostayen's vrienden had behoord (zie ‘Brieven uit Miavoye’), diens critisch werk
veel vroeger en beter had gelezen dan hij en een der weinigen is geweest die bij leven
van den dichter zijn juiste beteekenis hebben toegelicht (zie ‘Voor kleine parochie’).
Prof. Baur beschrijft in verband met Ter Braak ‘het vitalisme, dat in een
ongebreideld zich uitleven van het individu (cursiveering van mij) den zin en de
waarde van ieder leven ziet’. Ik vraag mij af waar Prof. Baur de aanleiding vond om
het zgn. vitalisme met dergelijke tendentieuze en platte omschrijving wandelen te
sturen en kan er slechts een voorbeeld
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te meer in zien de besmetting der gangbare begrippen, tegen dewelke de promotors
van het vitalisme niet de laatsten waren om te reageeren.
Maar ook in Nederland, dat nochtans vol belangstelling was, trof men zelden een
juist inzicht aan in de dimensies en de beteekenis van deze wederzijdsche campagne.
De droomerige Coster liet zich door den boosaardigen Du Perron afkammen met
een sereenheid die haast compromittant was. De radde Van Duinkerken was
onafgebroken slaags met den onverzettelijken Ter Braak. En het was opvallend hoe
weinigen zich konden ontdoen van hun passioneele reacties en hoe velen zich lieten
vangen door een arrogant optreden en de peripherie eener argumentatie. Vandaar bv.
het minderwaardig opstel van Donker over Ter Braak's relativisme. Anderzijds echter
had pater Van Heugten bewezen een delicate intuïtie te bezitten, die hem toeliet,
zonder geforceerd te doen, Ter Braak in misschien al te simpele, maar zuivere
proporties te omschrijven. Het moest dan ook verwonderen bij dezen fijnzinnigen
man een blijk van onmacht te constateeren: ‘Er is een desintoxicatie noodig om zich
weer in de werkelijkheid te hervinden. Ofwel is er haat of ressentiment in het spel,
ofwel Ter Braak leeft niet in gewoon menschelijke dimensies’.
Steeds dus dezelfde noot, of het nu ‘gebrek aan houvast’ heet, opzettelijkheid,
onthutsende economie, of ‘geen aansluiting bij de werkelijkheid’.
Een onaflegbare impermeabiliteit scheen dezen begoochelden geest te omgeven.
Vandaar zijn reputatie eenzijdig en terzelfder tijd relativistisch te zijn, vandaar den
kwaden roep van onrechtvaardigheid en willekeur. En het merkwaardige is, dat
niemand zijn superieure intelligentie wilde afstrijden, of er ook maar aan dacht hem
logische fouten onder den neus te wrijven. Van Heugten schreef over ‘Van oude en
nieuwe christenen’: ‘Men verbaast zich (cursiveering van mij) dat een geest als Ter
Braak aan dergelijke platitudes zooveel scherpzinnigheid verspilt’.
In een artikel in ‘Critisch Bulletin’ (Maart '36) werd Ter Braak afgeslacht met
enkele dooddoeners van dit allooi: gemis van diepte en gevoel, emotioneele onmacht,
schamele geestelijke inventaris, miskenning van diepere, innerlijke
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waarden, puntige samenvatting van willekeurige bittertafel-tinnegieterij.
In Holland rees verzet tegen deze goedkoope afscheping van een criticus die
geenszins, zelfs minder dan wie ook, een bête beaming van zijn proposities zocht,
maar wel recht had op een tegenstander van formaat, een vent, zooals Bloem placht
te zeggen.
Uit zulke reactie groeide het klein essay van Max B. Teipe en Johan Van Der
Woude, dat in Mei '36 in De Vrije Bladen verscheen. Het was een eerste eerlijke
poging tot correctie en inzicht, welke geenszins geboren was uit een platvloersche
exegese-mentaliteit, maar op enkele punten onbevangen een hartige critiek uitoefende
op wat zij zonder vooringenomenheid had geconstateerd.
De studie van Marsman: ‘Menno Ter Braak’, (A'dam '39) was de meest intelligente
poging om Ter Braak in te rekenen en te ontmaskeren. Zij trok niet van leer met een
stel normen om dezen vagebond den pas af te snijden en hem op te leiden, maar,
halsstarrig zich vastzuigend op een facet, boorde zij diep en onontkoombaar naar de
kern. Aldus bereikte zij enkele verrassende resultaten, die nog verheugender werden
bij vergelijking met wat tot nog toe in dit opzicht werd geboekt. In zekeren zin kon
deze penetrante studie worden aangezien als een uitwerking van de suggestieve schets
van pater Van Heugten in ‘Met Peillood en Kompas’, dit op enkele essentieele punten
na.
Eerste essentieel punt: de opvatting van een Ter Braak die slechts belang heeft als
‘geestig spotter’ en kunstenmaker. Ik geloof dat Marsman's studie, Ter Braak's latere
geschriften en niet in het minst zijn einde, voldoende hebben uitgemaakt dat dergelijke
voorstelling intusschen als een zeer oppervlakkig standpunt werd beschaamd.
Anderzijds vond M.B. Teipe het noodig, tegenover de banaliteit, dat Ter Braak's
negativisme louter destructief en dus goedkoop is, de even groote gemeenplaats te
stellen, dat negatieve critiek op de houding van anderen positief is, daar zij de
‘zindelijkheid des geestes’ bevordert.
Tweede essentieel punt: de opvatting van een Ter Braak als ‘Mensch ohne
Schatten’, die bij gebrek aan duisternis onleefbaar wordt en het slachtoffer zijner
hallucinaties. Mij
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lijkt integendeel in Ter Braak een gansch ander proces te hebben plaats gehad. Eerst
en vooral is, zooals Van Heugten zelf zegt, ‘heel de gangbare waarde-ideologie voor
hem zulk een domineesland, dat hij er ongetwijfeld nog eenige afscheiden kon over
schrijven’. Ik geloof niet, dat zich op deze wereld vlug het gevaar voordoet bij gebrek
aan ‘schaduw’ in hallucinaties te vervallen. En zelfs in dàt geval zou men zulks nog
moeten aanvaarden als schaarsche uiting van excessen, die gewoonlijk in
tegenovergestelden zin worden bedreven.
Maar er is meer. Ter Braak's grimmige jacht naar ‘Het tweede gezicht’, bij voorkeur
bij ‘menschen die zoozeer verslonden worden door hun legende, dat het uiterst
moeilijk wordt hun persoonlijkheid uit die legendevorming los te maken’ (Politicus
zonder Partij, p. 213), bij voorbeeld in ‘Multatuli of Douwes Dekker’, ‘De
Augustijnermonnik en zijn trouwe Duivel’, werd normaal gevolgd door een
afrekening, een ‘afscheid’ zooals hij zegde. Hieruit kristalliseerde zich, in plaats van
een hallucinatie, een practische zin, op zeer smalle, steeds smaller wordende basis
berustend, maar uiterst doeltreffend aangewend.
In enkele merkwaardig luciede slotpassages van zijn essay, onderzoekt Marsman
de condities van een streven, waarvan Ter Braak zelf zich de mogelijkheid had
afgevraagd, nl. om ‘met alle geestdrift van een practisch gesteld opportunisme deel
te hebben aan datgene wat men nuchter “verbetering der bestaande toestanden” kan
noemen’. Marsman meent dat een ‘essentieel beeld van den mensch’ daartoe als
uitgangspunt moet dienen, ‘dat zijn handelen ook op dit terrein richt’. Of ten minste
moet men duidelijk maken waarom men aldus pragmatisch in de ‘omringende
werkelijkheid’ ingrijpt.
Ter Braak's aarzeling voor dit dilemma is licht te verstaan. Ik vraag mij echter af
of Marsman zich niet vergaloppeerd heeft door dit dilemma zoo acuut te stellen,
vooral wanneer men den sisser merkt waarop het uitloopt. Als hij zelf het gevaar, ja,
de noodlottigheid van een formuleering aantoont, anderzijds beweert, dat zonder de
bestendige aanwezigheid van het beeld ‘van een bij alle samengesteldheid totalen
mensch’ een schrijver de volle maat van zichzelf niet
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kan geven, doet hij niets anders dan het dilemma grootendeels opdoeken. Want een
volledig beeld was steeds in Ter Braak aanwezig, bestendig wisselend, maar toch
steeds present, en wel zoodanig dat Van Heugten op het minder gelukkig idee kwam
Ter Braak's ideale wereld te ontwerpen.
Dit alles heeft weinig belang. Belang heeft slechts wat Ter Braak er over dacht.
Ziehier: ‘Iedere leeftijd heeft zijn volmaaktheid. Uit mijn reactie op “Politicus zonder
Partij” in 1939 maak ik op, dat ik niet meer den leeftijd heb van dat boek. Of ik ook
voor mijzelf nog een andere volmaaktheid zou kunnen onder woorden brengen,
betwijfel ik meer en meer’ (Journaal 1939, p. 42).
Zulks kan slechts weinigen verwonderen van degenen die Ter Braak hebben
gevolgd. Het beteekent, dat hij den weg is opgegaan ter deelneming aan de
‘verbetering der bestaande toestanden’, niet door gestalte te geven aan een in hem
levend beeld, zooals Marsman hoopte, maar ter verdediging van een noodzakelijk
minimum. Tot de amor fati, die Marsman hem toewenschte: vulgarisatie,
massavertooning, hysterie ‘te aanvaarden als een onafscheidelijk bestanddeel van
het leven in zijn volle en samengestelde realiteit’, (o phrase!) daartoe was deze Ter
Braak niet meer in staat. Het zou voor hem een verzaken hebben beteekend van het
enkel minimum dat het leven nog draaglijk maakte, van een ‘geloof’, zonder hetwelk
‘ook de laatste reden om te leven verdwenen’ is.
Het kleine ‘Journaal 1939’ is van onschatbare waarde voor een zuiver inzicht in
den afloop van een proces, dat zich gedurende de laatste jaren in Ter Braak voltrok.
Het onthult nog beter, want directer, dan zijn Groot-Nederland-Kronieken sinds
September '39, de krampachtige samenballing die deze intellectueele Reynaert
onderging en die van hem, beroofd van alles tot op het onontbeerlijke na, den
fanatieksten Prinzipienmensch maakte waarmee domineesland wel ooit te maken
heeft gehad. En domineesland had zich de laatste jaren toegespitst in dengene dien
hij noemde het apocalyptisch beest en het quasi-primitivisme der nazi's ‘de ergste
soort moderne beschaving’.
In deze enkele tientallen bladzijden volgen zijn laatste scherpe nota's over de
meeste vraagstukken die hem in zijn kort en gespannen leven hebben geobsedeerd,
maar een ver-
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schuiving van interesse in hoogervernoemden ‘opportunistischen’ zin valt aanstonds
op. Dit journaal doet sterk denken aan Du Perron's ‘Bloc-note klein formaat’, waar
de korte schetsen, ontmoetingen, conversaties, bedenkingen van allerlei aard elkander
opvolgen en afwisselen. Reeds als dusdanig verdienden zij aandacht, daar wij dit
genre van Ter Braak niet gewoon zijn.
Vooral voor diegenen die hem niet tot het einde toe hebben gevolgd, zullen zijn
laatste geschriften revelatief zijn. Schreef Prof. Baur niet over ‘een uitzonderlijk
begaafden man... die toch den eigen levensmoed niet bleek te kunnen beschermen
bij de eerste crisis die over hem kwam?’ Zoolang men zich geen rekenschap geeft
van de geleidelijke reduceering der waarden die bij Ter Braak plaats greep, ‘deze
gemakkelijke vernietiging van wrakke begrippen’ (p. 41), gevolgd door een verbeten
zich schrap zetten tegen de vulgaire, immer om zich heen grijpende macht van de
Phrase en door de vrijwaring van het geschonden ideaal van den honnête homme
tegen ‘deze collectieve manifestatie, die alles uitschakelt waardoor ik het gevoel had
te leven’ (p. 8), is het onmogelijk zich ook maar bij benadering een idee te vormen
van wat het einde van Ter Braak in feite beteekent.
Ter vorming van een inzicht zijn dit dagboek van zijn Septembervacantie, evenals
zijn laatste, vooral politieke, geschriften onmisbaar, waarvan enkele, samen met
politiek-cultureele essays van ouderen datum werden gebundeld onder den titel
‘Menno Ter Braak over Waardigheid en Macht’.
Ik meen, dat een en ander zal volstaan om aan de vaak groteske verhoudingen,
waarin deze figuur werd gemeten, allen grond te ontnemen. Een opstel als ‘Uit het
land van Gulbransen’, waarin men, naast de beste kwaliteiten van den jongen Ter
Braak, de evolutie van den oudere ondervindt, is voldoende om de legende van den
‘geestigen spotter’ en kunstenmaker, meteen deze van den negativist voorgoed te
discrediteeren.
Hier wierp een man zich op, die zich, zooals zijn verleden bewees, completer dan
wie ook van de progressieve ontluistering der gangbare ideeën bewust was geweest,
meer, er actief aan meegewerkt had. En hij wierp zich op ter verdediging
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van een tot het uiterste gereduceerd klimaatsminimum (‘mijn conceptie van democratie
is altijd heel wat bescheidener geweest’), onontbeerlijk tot het in stand houden van
de soort van wezens, behept met wat men gelieft te noemen: de menschelijke
waardigheid.
26 April 1946.
HUGO WALSCHAP.

Eindnoten:
(1) Menno Ter Braak: ‘Journal, 1939’. De Bezige Bij, A'dam. - Menno Ter Braak: ‘Over
Waardigheid en Macht’, ibid.
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Zoek de mens
Litterair loyalisme
Wij lezen in Marnix Gysens Strangers Should Not Whisper dat, onder de
Napoleontische bezetting van ons land, niet minder dan 31 Vlaamsche litteratoren
een lierdicht schreven op de geboorte van den Roi de Rome. Amper 11 van hun
Waalsche collega's bezondigden zich aan dezelfde blijken van litteraire serviliteit.
Sindsdien is de geest van loyalisme er dan toch op vooruitgegaan; want, onder de
jongste bezetting, waren zij die Hitler en zijn trawanten in Vlaamsche verzen
huldigden, bij verre niet zoo talrijk.

Wederzijdsch zuiverheidsbedrog
L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Wie erotische werken leest,
stelt niet zonder eenige verwondering vast dat de auteur, nadat hij heel het boek door
met een bijzonder welgevallen de bontste uitspattingen heeft geschilderd, in een
laatste hoofdstuk, zijn losbandige held of heldin meestal tot inkeer laat komen. Vaak
ook verklaart de auteur, dat zijn opzet er een zeer deugdzaam was, nl.: door de
onverbloemde uitstalling van al deze verdorvenheden den reinen Tor die de lezer
verondersteld wordt te zijn, in zijn kuischheid te stalen of den eventueel afgedwaalde
naar het pad der Deugd terug te leiden. Castigat mores. In den grond is dit natuurlijk
een hypocrisie en geen mindere dan de klassieke huichelachtigheid der
zedelijkheidsapostels.
Toen Georges Eeckhoud, wegens zijn roman Escal Vigor, vóór een Belgisch
Assisenhof moest verschijnen, had het Openbaar Ministerie een deskundige in
pornografische delicten aangesteld. Edmond Picard, die de verdediging waarnam,
legde het oud manneken op den rooster zijner sluwe advokatenknepen en er ontspon
zich volgende dialoog:
Picard: Que reprochez-vous à cet ouvrage?
Deskundige: Qu'il jette un trouble malsain dans l'âme du lecteur...

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

542
Picard: Vous l'avez lu ce roman?
Deskundige: Certainement!
Picard: Et vous avez été troublé?
De uit zijn lood geslagen deskundige stamelde: ‘En effet, je vous avouerai que...’
Waarop de advokaat met een ironisch schouderophalen aan het adres van het oudje,
dat zeker sinds veel jaren geen hulde meer had gebracht aan Vrouwe Venus, de
juryleden toeriep: ‘Il se vante!...’
Het incident is vermakelijk. Maar ook aan dit verdedigingssysteem ligt in ruime
mate, de hypocrisie ten gronde waarover wij het hadden. Zeker, wie met moeder
Justitia te doen krijgt, tracht met alle middelen door de mazen van haar strafbepalingen
te glippen; maar heuglijk zou mij de dag lijken dat een, terwille van het schrijven
van een erotisch werk vervolgde auteur, zich tot de jury zou richten met deze woorden:
‘Zeker, mijne heeren, ik heb mij vermeid in het beschrijven van hetgeen jullie allemaal
binnenskamers of in de vrije, eenzame Natuur - Indien dit boschje klappen kon, wat
meldde 't al boulage - bedrijft of dienden te bedrijven... En dan?...
R.B.

The reader is warned
Er was eens een jonge vrouw die een ontzagwekkende stapel boeken gelezen had.
Zij had een gevoelig hart en derhalve was zij beurtelings suffragette, dienstmaagd,
kantoorbediende, kloosterlinge, femme fatale, oude vrijster en polygamiste geweest.
Ten slotte begonnen die snelle en eindeloze metamorfosen haar zo te vermoeien, dat
zij besloot, aan de hand van de literatuur, haar eigen leven voor een geruime tijd een
vaste lijn te geven.
Daartoe ging zij aan het ander eind van de kamer tegenover haar bibliotheek staan,
blinddoekte zich met een halsdoek in natuurzijde en ging, aan de wankele hand van
het noodlot, tot de zin van het leven in.
Ze stootte zich een blauwe knie tegen een stoel, wierp een porceleinen vaas omver,
waar haar moeder drie duizend frank voor had betaald, struikelde over het vloertapijt,
verzeilde ten slotte bij de bibliotheek, raakte een boek aan, dat zij aan de linnen rug
herkende als zijnde ‘De zwarte non’, aarzelde even en greep dan, een weinig verder,
met resoluut gebaar een zachtaanvoelend boekje uit het rek. Het boekje heette ‘Uit
het water gered’ en was geschreven door A. Snullemans. Ze had het zesmaal gelezen
en hoefde dus niet meer te kijken om te weten wat zij diende te doen.
Ze pakte haar koffers en reed met de rechtstreekse naar Oostende. Daar huurde ze
een cabine, kleedde zich in een gewaagde deux-pièces, wandelde lang genoeg over
de dijk om een half dozijn bruinverbrande jongelui achter zich aan te krijgen en ging
dan, als de pijper van Hameln, te water met haar escorte achter zich aan. Ze zwom
met flukse slagen een eind in zee, gilde, sloeg de armen op en verdween. Ze had te
lang gegild en te laat haar mond dicht gedaan, wat voor een vrouw met enig zelfrespect
een logische handelwijze is,
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kreeg een zwalp zout water in en werd ziek. Het laatste wat haar bewustzijn
registreerde, was een krachtige arm die haar zonder komplimenten om de strot greep
en het werk van de zoute zwalp voltooide.
Toen ze de ogen opsloeg lag ze in het zand met het half dozijn adonissen over
haar heen gebogen. Ze hief de hand op in een kwijnend gebaar en zei: ‘Wie is mijn
edele redder?’
‘Dat ben ik, juffer’, zei een raspende stem vlak achter haar hoofd.
Hij was de redder van dienst, was vier en vijftig geworden in de laatste lente, had
x-benen, ringen in zijn oren, vier tanden in zijn mond en negen kinderen thuis en
pruimde tabak.
Wat de onverzoenbaarheid van het leven met de romantiek bewijst.
P.V.A.

Diogenistieken
Denken in het krijt.
Schrijven is ontegensprekelijk een der stoutste ondernemingen van de mens. Het
betekent niets minder dan zichtbaar, tastbaar denken.
Gewoon denken is zo iets als een zwerfpartij in je eentje, en converseren is nog
maar hetzelfde met zijn tweeën.
De schrijver evenwel onderstaat het, publiek te denken, ten aanschouwen van
ieder, en tegen Zeus op.
En na volbrachte taak neemt de Meester je schrift met zich mee, om er thuis,
weloverwogen, zijn rood cijfer op te zetten.

Het nooit verloren paradijs.
Wie verloren paradijs zegt, zegt gevonden paradijs. Immers, in ons menselijke
verleden hier op aarde, zal er wel nooit iets op zichzelf zo paradijselijks zijn geweest,
dat we het verlies er van wezenlijk als dusdanig kunnen bewenen. Waarschijnlijk
waren het maar gewone dingen, als die van heden en alledag, maar, eenmaal voorbij,
door de wonderbare werking der herinnering, begint hun magische transpositie, en
het is dàt, wat we menen verloren en dus bezeten te hebben, dat we bewenen. Maar
we moesten jubelen, want door die herschepping, in en uit onszelve, van misschien
maar geringe dingen tot Edense heerlijkheden, hebben we niet de eerste trede
aangebouwd van de trap, die ons eens in het wezenlijke Paradijs binnen zal voeren?

Inspiratie en trans-spiratie.
De inspiratie wordt meestal voorgesteld als een grillige engel, op en neerzwevend
door het luchtruim, en waarvan de vleugel, op ongestadige tijden, een klein stel
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uitverkoren zielen eventjes befladdert. In de gauwigheid fluistert hij ze enige
verrukkelijkheden in, en weg is hij weer, tot een volgende, onberekenbare keer.
Ik heb nooit gevoeld voor die opvatting, welke ik ‘heidens’ zou willen noemen,
d.w.z. wel religieus bedoeld, maar te fantastisch van aanloop en te plat van val. Voor
mij is ‘inspiratie’ letterlijk de
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Spiritus Sanctus in ons, Gods alomtegenwoordige en altoosaanwezige stem in de
menselijke ziel. Wanneer het dan gevalt, dat wij soms, vaak zelfs, die stem niet horen,
is dat uitsluitend omdat wijzelf ze in de weg staan. Onbewust en zeker ongewild,
verstoppen wij de galmgaten onzer ziel. De ‘sportieve’ opvatting der kunst bestaat
er dan in, te proberen, door een speelse tucht, voortdurend in onszelf ‘open’ te blijven,
als een kleine, duurzaam borrelende bron van de Lieve Heer.).
J.D.

Commentaar overbodig
In ‘Les Nouvelles Littéraires’ van 10-4-47 deelt Jeanine Delpech ons de meening
mede van enkele beroemde personen over het afschaffen van het Fransch als officieele
taal voor de diplomatieke tractaten der U.N.O.
Tusschen de namen van Paul Claudel, André Siegfried e.a. staat eveneens de naam
van Charles Plisnier. Het is ongetwijfeld de moeite waard en bovendien zeer leerzaam
wat onze beroemde landgenoot o.a. over deze kwestie mededeelt.
Na de beslissing van de U.N.O. als een beleediging te hebben gebrandmerkt voor
allen die de Fransche taal verkozen hebben boven elke andere, zegt hij ondermeer:
‘Nous autres Walons, nous l'avons défendue maintes fois contre les invasions, contre
les influences étrangères; nous la défendons aujourd'hui contre ceux qui voudraient
nous imposer le flamand, parceque la population de la Flandre s'accroît plus vite que
celle de notre Wallonie.’
En om Diogenes ter wille te zijn: ‘Pour moi, j'ai appris l'allemand, j'ai tenté
d'apprendre l'anglais, je n'ai jamais pu m'exprimer qu'en français, cela me paraït une
preuve suffisante de son excellence.’
Peter Van der Wildt

In hoeverre teert Amerika op Europa
De Europeanen hebben spontaan de illusie, dat de Vereenigde Staten geestelijk teeren
uitsluitend op wat Europa heeft voortgebracht. Dat is inderdaad juist, alhoewel slechts
ten deele. Het is onjuist in dezen zin dat de Europeesche invloed zich hoofdzakelijk
heeft laten gelden via Engeland en dat de continentale invloeden betrekkelijk beperkt
zijn gebleven. Amerika kiest wat Amerika past in Europa en laat de rest links liggen.
Het beste voorbeeld is de Fransche literatuur. Terwijl ieder universiteitsstudent
verplicht is sedert jaren ten minste een vertaling van Proust te lezen, moest Mauriac
wachten tot in 1946 om een van zijn romans vertaald te zien in de U.S.A. Wel had
een onooglijke uitgave van een zijner werken het licht gezien een tiental jaren geleden,
maar dat telde niet mee. Toen men een werk uitkoos ter vertaling, gebeurde het ten
deele omdat Mauriac politiek was bekend geworden en toen vertaalde men La
Pharisienne, waarvan de heldin veel gelijkenis vertoont met sommige puriteinsche
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dames uit Amerika. De werken die grondig den Amerikaanschen geest hebben
beïnvloed, zijn zeldzaam en de lijst ervan zal menigeen verwonderen.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

545
Onlangs heeft Howard Mumford Jones, een bekend criticus, ten gerieve van een
Chineesch geleerde een lijst van vijftig werken opgesteld die een vreemdeling kunnen
toelaten een kijk te krijgen op de elementen die de Amerikaansche beschaving
samenstellen. In die lijst noteerde hij slechts tien Europeesche boeken. Drie daarvan
slechts zijn continentaal indien men den Bijbel als Europeesch-continentaal
beschouwen wil. Inderdaad is in Amerika de Bijbel het boek bij uitstek. Meer nog
dan in Engeland heeft de beeldspraak van den Bijbel de taal en de denkwijze der
menschen beïnvloed. Enkele jaren geleden organiseerde de Bible Society een
omvangrijke tentoonstelling van romans die alle een titel droegen ontleend aan den
Bijbel zooals: Gone with the Wind, The Little Foxes, The Grapes of Wrath enz. Vele
decenniums lang hebben de Amerikaansche settlers geen andere literatuur gekend
dan the Good Book en hun sociale en andere geschillen worden nog gestadig
uitgevochten met argumenten en citaten uit den Bijbel.
Tijdens de laatste Lewis-stakingen hoorde men een dominee verkondigen:
‘Stakingen zijn verboden door den Bijbel’. In het permanente debat tusschen de
natten en de drogen verschaft de Bijbel ook rijkelijk en tegensprekend materiaal. Als
2e continentaal boek citeert Jones Le Contrat Social van Rousseau. Het is minder
populair dan Emile en dan La Nouvelle Héloïse, maar het heeft de denkwijze der
Amerikanen, die zeer veel belang stellen in het sociale evenwicht, diep beïnvloed.
Het derde is de populaire bloemlezing van Sigmund Freud's werken. De
Amerikaansche schrijvers zijn haast even gevoelig als de Franschen voor
psychologische en wijsgeerige stellingen die in litteraire formules kunnen omgewerkt
of toegepast worden. De doorsnee Amerikaan ‘gelooft’ in Freud omdat hij een uitweg
zoekt uit de staalharde regelen der traditioneele moraal. Freud bezorgt hem de noodige
excuses voor zijn afwijkingen. Jones citeert ook Malthus' An Essay on the Principle
of Population. De meeste Amerikanen zijn geneigd al de kwalen van de wereld toe
te schrijven aan overbevolking. Groote gezinnen verwekken bij hen een spontane
ironie. Zij zijn het bewijs, in hun oogen, van een achterlijken, primitieven toestand.
Zelf zijn ze benauwd dat hun land door een te snellen bevolkingsaangroei zou
overbevolkt worden en die reserves van ‘open spaces’ verliezen die hen in hun
overkropte grootsteden zulk een romantische veiligheidsklep lijken. Ook Darwin's
The Origin of Species komt voor in die korte lijst. Daaruit heeft Amerika geleerd,
dat het bestaan een ‘struggle for survival’ is. Wat de Amerikanen rechthoudt is hun
optimisme, hun onvoorwaardelijk geloof in den vooruitgang der wereld. Dat hebben
zij prachtig verwoord gevonden in J.B. Bury, History of the Idea of Progress, een
standaardboek waarvan elk jaar ongeveer een nieuwe paraphrase verschijnt onder
den naam van een ander schrijver. Uitgaande van het idee van gelijke kansen voor
iedereen, meent men ook implicite dat die kans bestaat en dat het succes de belooning
is van het werk. Daarom verafgoodt de gewone Amerikaan den man die geslaagd is
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in het leven. Hij is een hero-worshipper. Hij kiest om de week een koning van dit of
van dat. De geschriften van Carlyle, vooral zijn Heroes and Hero-Worship, hebben
aan die tendenz een ideëele basis gegeven.
In een maatschappij die zich snel en met sprongen ontwikkelde zocht men naar
de grondslagen van het economisch leven. Die heeft men ondekt in Adam Smith's
An Enquiry concerning the Origin of the Wealth of Nations. Wat de Amerikanen
over economie denken komt meestal op Smith's theorie neer, want hun kennis van
het socialisme is uiterst beperkt. Hun juridische ideeën hebben zij geput, naar Jones'
oordeel in John Locke en in Blackstone. Locke heeft de begrippen over het recht in
Amerika bepaald heel de 18e eeuw lang en Blackstone's commentaar op de Laws of
England was de bron der wijsheid voor de Amerikaansche juristen.
In zijn keuze van 40 Amerikaansche boeken die men moet kennen om de Ver.
Staten te begrijpen, kan ik H.M. Jones niet volgen. Het veld is zóó groot, dat iedere
selectie kan worden verbeterd en gewijzigd naar het standpunt van den toeschouwer.
Maar omtrent de Europeesche werken die grondleggend zijn geweest voor de
Amerikaansche beschaving, is weinig discussie mogelijk. De selectie van Jones
getuigt echter, dat veel werken die ons in Europa essentieel schijnen, in de bibliotheek
van elk gecultiveerd mensch ontbreken en dat anerzijds boeken die voor ons slechts
historisch belang hebben, hier tot de substantie zelf van het denken zijn geworden.
M. GIJ.

Christmas-story of: zoek den mensch
Marnix Gijsen stuurt mij uit Amerika een zeer schoone Christmas-Story by H.L.
Mencken, den grooten gevreesden cirticus, die op het omslaglipje van zijn verhaal
zelf zegt, dat het ‘voorbijstreeft, overtreft en een eind maakt aan alle andere
kerstverhalen’, dat het is ‘vol psychologie, sociologie, theologie, (moreele en
dogmatische), ethica, aesthetica, economie, penologie, psychiatrie en sex-appeal’,
dat het is ‘bestemd voor ongeloovigen en toch de vromen zal verheugen en verrukken’.
Dat alles is letterlijk waar en om het te bewijzen vertel ik het in korte regelen na.
Schrijver kende twee vrijdenkers, de eene menschlievend en liefdadig zonder
meer, de andere menschlievend en liefdadig met een neiging om zijn gedachten
vooruit te zetten en bijvoorbeeld in de gauwte terloops te bewijzen dat de hel niet
bestaat. Beiden waren verontwaardigd, dat alle geloovige secten van hun
kerstmisliefdadig-heidsmaal misbruik maakten om de stumpers een
godsdienstoefening te doen bijwonen en ze, verweekt met zoeke spijzen en dranken,
tot een andere levenswijze te doen besluiten.
Zij besloten de ware liefdadigheid te beoefenen, die belangloos geeft en slechts
geeft wat de gasten wenschen, zonder proselitisme, zonder listige propaganda, zonder
eenige bijbedoeling, gul, hartelijk,
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puur uit menschlievendheid. Het mocht hun laatsten cent kosten, die liefdadigheid
zouden zij in praktijk brengen.
Zij spraken hun vrienden aan en van alle kanten stroomden toe kistjes sigaren,
bakken en vaten wijn en bier, kalkoenen en visch, vleesch en chocolade, ijs en gebak
enzoovoort. Zij huurden een hangar, een orkestje, een revue-gezelschap dat op failliet
stond en kozen hun genoodigden streng onder de allerarmsten, verworpensten en
ontoonbaarsten en met dit gezelschap zaten de twee vrienden en de schrijver H.L.
Mencken als gastheeren mede aan.
In een eerste golf van gulheid, overvloed en heerlijkheid rukten aan spijs op spijs,
wijn op wijn, gevolgd van zes sigaren per kop en toen trad ten tooneele het
revue-gezelschap om de eerste digestie-pauze te veraangenamen. Het gaf dit zootje
precies de pret welke het wenschte, de meest kunst-, geest- en fatsoenlooze vertooning
van zijn repertorium.
Volgde een nieuwe invasie van culinaire en bacchische heerlijkheden, besloten
met uitdeeling van sigaren, waarna heroptreden van girls en clowns.
Deze gelukkige afwisseling van lichaams- en geestesgenot werd gerepeteerd tot
de rusttijd van het revue-gezelschap, twee uren, was aangebroken en tijdens dit
interval alleen het orkestje ten amusemente overbleef. Een der vrienden deelde de
gasten daarop mede dat, indien zij speciale persoonlijke wenschen hadden, of
initiatieven wilden nemen, op het gebied van zang, spel of dans, het orkestje tot hun
dispositie stond, totdat te middernacht de girls etcetera een grootsch heroptreden
zouden doen.
Eerst durfde niemand, maar eindelijk traden vier boeven naar voren en wat deden
zij? Tot verslagenheid, ontzetting en verontwaardiging van de beide gastheeren
zongen zij een psalm. ‘Are you ready for the judgment-day’. En toen zij dezen psalm
gezongen hadden, zongen zij nog een psalm. ‘Showers of blessings’. En toen zij
dezen psalm gezongen hadden, zongen zij er nog drie. ‘Throw out the life-line’,
‘Where shall we spend the eternity?’ en ‘Wash me and I shall be whiter than snow’.
Maar lang vóór deze schoone gezangen voltooid waren, verdwenen de twee totaal
ontmoedigde en wanhopige vrienden in den donkeren nacht om in de verlaten
eenzaamheid hun teleurstelling te kauwen.
De auteur H.L. Mencken echter, bleef. En zoo kon hij dan nog meemaken, dat de
schraperige tenor, met sclerotische stem en in een zielsverheffing van edelmoedige
dankbaarheid en godsvrucht tot zijne medeschoelies de volgende woorden richtte:
‘Vrienden! Ik wou u alleen maar zeggen wat deze goede menschen voor mij hebben
gedaan. Hoe hunne gebeden een zondaar hebben gered die voor alle redding verloren
scheen. Vrienden, ik had een goede moeder en werd opgevoed onder den invloed
van het Woord. Maar in mijn prille jeugd werd mijn heilige moeder ten hemel
geroepen en mijn arme vader ging aan de rum en de opium en ik werd door den
duivel in de handen gevoerd van slechte man-
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nen, ja, en van slechte vrouwen ook. O wat een schandelijk verhaal moet ik doen!
Ik zou u ergernis geven als ik ook maar de helft vertelde. Laat mij dan...’
Toen gaf ook de auteur het op, he waited for no more en verzwond, zijn vrienden
na, in den nacht.
G.W.

Brief aan Marcel Coole over de menselijke factor
Waar gij, in uw brief aan Toussaint, de woorden van Saint-Evremont aanhaalt, zegt
gij, Marcel, dat er in deze gewesten opnieuw klare wijn moet geschonken wrorden,
dat de dichters het voorbeeld zullen geven en dat de prozaschrijvers zullen volgen.
Toen ik dat las voelde ik me zoals de twijfelaars zich moeten gevoeld hebben toen
zij naar de woorden van Christus luisterden: geslingerd tussen hoop en berusting.
Zoals zij, wil ik u vragen: wat bedoelt gij, Meester? Wat bedoelt gij met de klare
wijn? Ik vraag dit niet ironisch, maar met hoop en angst, mitsgaders bezorgdheid en
een beetje ontmoediging.
Gij zegt dat dit land schoner zal en moet worden gemaakt. Kunt gij de wind doen
vallen, de regens in de wolken kluisteren, de zon richten naar het gebaar van uw
hand? Kunt gij dit land schoner maken indien zij, van wie de daad moet uitgaan, juist
degenen zijn die het ontsieren? Kunt gij beletten dat de man die de tol int, hem voor
zichzelf houdt? Kunt gij de menselijke factor uitschakelen, zodat de tollenaar zijn
bezit aan zijn vijand schenkt of dat het jurylid zijn vriend benadeelt voor een
tegenstander?
Is dit de klare wijn? Dan staan wij tegenover een taboe. De tweede, bij mijn weten,
na de taboe der moraal. De taboe van de menselijke factor: van de sociale stand (niet
van de politieke) en van de vriendschap. En deze taboe zal veel moeilijker te breken
zijn dan de andere: want niet alleen de verdedigers van die andere, maar ook zijn
tegenstanders zullen daarbij onze tegenstanders zijn.
Let wel, Marcel, voor eenmaal ben ik niet verbitterd. Ik verzet mezelf slechts tegen
de hoop die gij met uw woorden in me hadt gewekt. Ik val niet aan. Ik constateer.
Ik zal zelfs beter doen: ik zal niet proberen goed te keuren, maar ik zal trachten te
begrijpen.
Neem bijvoorbeeld de vriendjespolitiek. Ik herinner me hoe wij, verleden jaar in
Amsterdam, daar een dispuut over hadden waarbij op vriendschappelijke wijze harde
waarheden werden gezegd. Er is geen misdaad, die minder strafbaar en minder
onuitroeibaar is dan die der vriendjespolitiek omdat zij onbewust (en dus in volle
onschuld) wordt bedreven. Wie dit ontkent, neemt een vals vertrek. Want in negen
van de tien gevallen vindt X het werk van Z beter dat dat van Y, niet omdat Z zijn
vriend is, maar is Z zijn vriend geworden omdat hij (X) zijn werk boven dat van
anderen verkiest. Zo ontstaat doorgaans de vriendschap indien X en Z niet toevallig
naast elkaar op de schoolbanken zaten of, even toevallig, straat- of dorps- of
stadgenoten waren. Ge ziet dus dat, indien X lovend schrijft over

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

549
het werk van Z, of, indien X, in een jury zetelend, het werk van Z boven dat van Y
verkiest, X geen misdaad begaat maar geheel en al naar zijn geweten handelt.
Dat, beste Marcel, is de menselijke factor, die zowat mijn stokke-paard aan het
worden is, en waartegen geen remedie bestaat. Tenware, misschien, zoals gij
suggereert: alle boeken en alle schrijvers te verbranden. Maar als dan X bij de
verbranders is, zal hij natuurlijk het werk van Y en G en O verbranden en dat van Z
proclameren tot ‘a thing of beauty’ dat dit land schoner maakt.
Ge ziet, Marcel, we are up against something that can't be beaten. Wat nog niet
zeggen wil, dat we het niet kunnen proberen. Nu nog niet, maar wanneer wij zo sterk
staan dat men ons niets meer kan doen, wel te verstaan. En dan zullen wij misschien
in de schoenen staan van hen tegen wie we thans van leer trekken en dan zullen wij
in onze grijze haren krabben en de jonge schreeuwers sussen met een cent.
Het interessant geval bij een duivelskring is, dat ge er noch een begin, noch een
einde aan kunt vinden. Tenware dat in zijn middelpunt een schone en wijze les te
glanzen staat: dat alles nutteloos is en toch vorübergeht.
P.V.A.

M. la Tour contra M. Vernet
Het treft mij vaak, dat het blijkbaar moeilijker is de kwaliteiten van een auteur te
ontrafelen dan zijn gebreken. De scherpst ziende en meest vasthoudende critici
vervallen met hun positieve appreciaties soms in een candiede stunteligheid, waarvoor
ze zich zouden geneeren in een afwijzende critiek. Alleszins begrijpelijk. En
doortrapte litteraire kroniekschrijvers leveren ons daarvan levende voorbeelden.
Vestdijk trok er onlangs in ‘De Nieuwe Stem’, artikel over Du Perron, de aandacht
op, zij het van affectief standpunt uit gezien.
Zelfs Ter Braak verwaterde in dit opzicht in menige ‘Vaderland’-kolom en ik
herinner mij daaromtrent mere bepaald enkele beoordeelingen van het oeuvre van
Van Schendel.
Deze gave en afgeronde figuur leende zich inderdaad nauwelijks tot een incisieve
waardeeringspoging en zijn werk veronderstelde tot op zekere hoogte een aanvaarding
en bloc.
Een en ander viel mij te binnen bij een passage van de interessante kroniek die
Greshoff in het Juli-nummer van N.V.T. aan ‘Van Schendel in oorlogstijd’ wijdde
en waarin hij diens ‘helder politiek inzicht’ beklemtoont. Zij heeft iets van die
nadrukkelijke aanvaarding en bloc, welke zelfs het letterkundige niet meer genoeg
acht en zich ook nog verantwoordt op huishoudelijk, persoonlijk, in casu politiek
terrein.
Ik ben de laatste om Van Schendel's politiek inzicht te betwijfelen - zijn figuur
garandeert dat inzicht - maar de onappetijtelijke geste waarmee Greshoff
kunstenaarschap aan staatsmanschap koppelt, lijkt mij op zichzelf reeds een aanleiding
tot twijfel.
‘Het is, zoo zegt hij, onder de beroepspolitici en de zoogenaamde
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mannen van de daad gewoonte geworden over de opvattingen en meeningen van
kunstenaars te lachen. Ik voor mij heb de overtuiging dat de wereld er niet zoo
troosteloos en ongerijmd zou uitzien, wanneer de wereldsche aangelegenheden
werden bedisseld, niet door politikasters en zakenmannen, maar door menschen die,
gevoel aan inzicht parend, zulk een juiste kijk op de verhoudingen hebben als
bijvoorbeeld een Van Schendel, een Thomas Mann, een Mauriac’.
Wel, ik voor mij heb de overtuiging dat het veel minder gewoonte is geworden
onder de politici, te lachen met staatkundige perspectieven hun door kunstenaars
geopend, dan het onder de kunstenaars sinds een paar eeuwen gewoonte geworden
is met de ‘politikasters’ den draak te steken en zich ondertusschen zelf politieke
pluimen op den hoed te naaien. Dat lijkt mij nu niet zoo heel erg, want iedereen
pronkt tegenwoordig met zulke pluimage, hetgeen een vrij onschuldige, alhoewel
meestal onhebbelijke coquetterie is. Wat mij erger lijkt is, dat zelfs de kunstenaars
er hun eigen terrein voor verlaten. De autoriteiten door Greshoff geciteerd gaan in
dat opzicht niet alle vrij uit, in weerwil van hun ‘gevoel aan inzicht gepaard’.
Juist om wille van dit ‘gevoel’ wou de oude Plato de dichters van het staatsbeleid
uitsluiten, platonische staatsidee die inderdaad zeer ‘platonisch’ is gebleven. Greshoff
behoeft zich slechts de vele kunstenaars voor den geest te roepen die in de laatste
eeuwen een politieke rol hebben gespeeld welke menig ‘politikaster’ hun kan benijden.
Geen mensch die daar ooit graten in heeft gezien, maar geen mensch ook die kan
beweren dat zij in de bedisseling der ‘wereldsche aangelegenheden’ meer succes
hebben gehad dan de beroepspolitici en de ‘zoogenaamde mannen van de daad’. Het
lijkt mij overigens een potsierlijke vorm van zelfoverschatting en artistiek
imperialisme, aanspraak te maken op staatkundig beleid in naam van het
kunstenaarschap.
De autoriteitsargumenten welke Greshoff daarenboven aan zijn bedenking toevoegt,
zijn van aard om zijn aanspraken niet alleen propter principium af te wijzen, maar
zelfs hem persoonlijk angstvallig elke politieke bemoeizucht te ontzeggen. Frankrijk
telt een aardig aantal letterkundigen die zich aan politieke schrifturen wagen en de
een doet het al niet beter dan de andere. Weinigen - ik noem bijvoorbeeld Giraudoux
- doen of deden het zeer goed. Het is echter ontstellend Greshoff uit deze gevarieerde
keuze den palm te zien toekennen aan den heer Mauriac, die zich in kwestie
herhaaldelijk als een onuitstaanbaar conventioneele beuzelaar heeft aangesteld.
De laatste staaltjes van Mauriac's politiek inzicht zijn bij mijn weten vervat in
twee interviews die hij aan Jean Pochet en Louis Pauwels toestond en die
respectievelijk in ‘De Spectator’ van 29 Juni 1947 en in ‘Paru’ van Juli werden
gepubliceerd. Ik raad Greshoff aan daar zijn licht op te steken. Voor zoover ik hem
ken, kunnen zij niet anders dan hem in verrukking brengen. Hij zal er een ontroerende
zeurkous hooren, die elk begrip van de verhoudingen en den laatsten zweem van
zelfcritiek heeft verloren. Door alles en iedereen
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ontgoocheld, zelfs door de Gaulle, dien hij niet aarzelt ‘un mystique’ te noemen,
heeft Mauriac, zooals betaamt, zijn vertrouwen in Frankrijk's toekomst volstrekt niet
verloren. Hoe zou het! Hij heeft het zelfs een grootsche zending weggelegd. Stel u
voor, dat hij Frankrijk als de spreekbuis van het christendom voorstelt en gij weet
meteen dat er niet meer te lachen valt. En of gij lacht of niet, hij voegt er langs zijn
neus weg aan toe dat het ‘een onverdroten actie moet inzetten in de omliggende
landen... De herleving van het Fransch geloof moet over alle landen uitstralen’. En
dan, met een van die lapidaire grapjes die zoo zalig van dezen tijd zijn: het moet
‘opkomen tegen het Russisch materialisme en het Amerikaansch pragmatisme’.
Deze en dergelijke diepzinnigheden meer, die ik aan den appetijt van dhr Greshoff
aanbeveel, representeeren den politieken ballast waarvan Mauriac zich wil ontdoen
tot zalving van onzen tijd. Men zal er mij geen verwijt van maken, dat ik de Léon
Bloy-journalistiek van Ossian Mathieu en het proza van Fabre-Luce oneindig meer
crediet schenk dan de excentrieke mijmerijen van dezen bekrompen mystificateur.
Wat de rest aangaat, meent hij: ‘Degenen die niet gelooven, zijn doode menschen.
Niet alleen geestelijk, maar ook materieel. Begrijpt u dat? Daarvoor bestaat geen
uitleg, men moet dat aanvoelen’.
Dat er veel ‘gevoel aan inzicht gepaard’ noodig is om dat te begrijpen, geef ik grif
toe en de poging om het aan te voelen laat ik van ganscher harte aan Greshoff over.
Ik voor mij vergenoeg mij met de vaststelling dat er Goddank ‘geen uitleg voor
bestaat’.
Het politiek inzicht van Van Schendel kunnen wij in het midden laten, wij hebben
er in elk geval nooit iets van vernomen. Dat van Thomas Mann lijkt mij inderdaad
van zuiverder allooi dan de barokke bespiegelingen van Mauriac. Maar het heeft al
heel weinig zin het uit te spelen tegen de ‘politikasters’, vermits hij zich nooit aan
een politieke formuleering waagde van de allure die Carr, Reves en Burnham
aandurfden. Mocht Greshoff geneigd zijn de noodzakelijkheid van deze formuleering
te ontkennen wat het politiek inzicht betreft, dan antwoord ik, dat zij het eenig
mogelijk criterium is - zoolang de politieke realisaties ontbreken - om den man met
politiek inzicht van den politikaster te onderscheiden.
Het politiek probleem in het midden der twintigste eeuw is niet langer het vormen
van een juist inzicht, maar de technische en gedetailleerde verwezenlijking van een
inzicht dat in se nooit méér dan hopeloos summair kan zijn. De democratie gaat niet
ten onder door een barbaarschen zegetocht der dictatuur, maar door de haast
onoverbrugbare, tastbaar vergrootende kloof tusschen haar principe, dat een
gemeenplaats is, en haar dagelijksche concretiseering, die onvoorstelbare
onderlegdheid, vasthoudendheid en geest van initiatief vereischt.
De noodzaak van technische vindingrijkheid en van de rationali-
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satie der structuren heeft die der politieke begrippen en inzichten in de schaduw
gesteld en reeds lang voor de nieuwe ideologieën zich lieten gelden, werd deze
noodzaak op parlementair en constitutioneel gebied gevoeld.
Daarom heeft de van ouds bekende dooddoener van Greshoff op onze dagen om
zoo te zeggen allen zin verloren. Weinige amateurs slagen er nog in zich hier
verdienstelijk te maken, al achten de meesten hun roeping hier weggelegd.
De politikaster en de zakenman, zooals Greshoff ze suggereert, zijn van diverse
richtingen uit, min of meer terecht gehekeld. Greshoff speelt tegen hen den kunstenaar
uit. Zijn standpunt lijkt mij minstens even willekeurig als eertijds dat van Maurras
en volgelingen, die tegenover het nietig geknoei van den republikeinschen député
de politieke superioriteit van het hereditair koningdom poneerden, standpunt toen
door Julien Benda met volgende bedenking vereerd:
‘J'ai idée que si Callimaque eût signifié à Ptolémée son avis personnel sur la guerre
de Cyrénaïque, ou si Properce eût informé Auguste de ce qu'il croyait bon de faire
dans la question des publicains, ils se fussent attiré une réponse dans le goût de celle
de Louis XV, auquel La Tour disait, en posant son pinceau: “Sire, nous n'avons pas
de marine” et qui lui répondait: “Pardon, M. La Tour, nous avons M. Vernet”. Et
soudain je pensais à l'ingratitude de nos gens de lettres envers la démocratie, qui
écoute leurs plans de réforme, leurs projets financiers, leurs systèmes d'alliances,
leurs programmes de guerre, alors que le grand roi dont ils ont tant le regret, les eût
poliment invités à se mêler de leurs affaires’.
Hugo Walschap.
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Shakespeare tegenover staat en maatschappij(1)
1. Shakespeare's historische drama's
Men behoeft Shakespeare's werk maar oppervlakkig te kennen om te begrijpen, dat
de geschiedenis veel voor hem betekend heeft. Van de 35 of 36 stukken die men als
werkelijk van zijn hand geschreven beschouwen mag(2), zijn er niet minder dan 12,
voor welke de benaming ‘historische drama's’ gangbaar is; men vindt in zijn
verzamelde werken nog een dertiende, waarvan wij mogen aannemen, dat hij er
slechts enkele tonelen van heeft geschreven. Maar buitendien heeft voor een groot
aantal van zijn andere stukken, komedies of tragedies, de geschiedenis hem gediend,
voor het minst om aan de intrigue een achtergrond, een omgeving te verschaffen.
Hieronder reken ik ook de Griekse stukken Troilus and Cressida en Timon of Athens;
ook Titus Andronicus, dat Romeinse stof behandelt, een draak uit de jeugdjaren van
de dichter, gaat het niet aan onder de historische stukken te plaatsen. Voorlopig laat
ik dat rusten en duid enkel de onderwerpen van de twaalf historische drama's wat
nader aan.
Zij vallen in twee groepen. Daar zijn er ten eerste negen die Engelse stof
behandelen, en drie Romeinse. Tot de negen Engelse koningsdrama's behoren de
allereerste stukken van Shakespeare, en alle vallen in het eerste tiental jaren van zijn
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dramaturgische loopbaan, die zich maar over een goede twintig jaar (1590-1612/3)
uitstrekte(3). Van de Romeinse stukken sluit zich het eerste, wat de tijd van ontstaan
betreft, onmiddellijk bij de Engelse aan, maar de beide andere behoren tot een latere
periode, zij komen zelfs na de grote tragedies. Ziehier de gehele lijst; ik voeg er de
vermoedelijke datering aan toe en ook, voor het gemak van de lezer, de jaartallen
van de regeringen der koningen, naar wie de Engelse stukken heten.
1 Henry VI

} (1422-1461)

} vóór de zomer van 1592

2 Henry VI

}(1422-1461)

}vóór de zomer van 1592

3 Henry VI

}(1422-1461)

}vóór de zomer van 1592

Richard III

(1483-1485)

}vóór de zomer van 1592

Richard II

(1377-1399)

1595

King John

(1199-1216)

1596

1 Henry IV

} (1399-1413)

1597

2 Henry IV

}(1399-1413)

1598

Henry V

(1413-1422)

1599

Julius Caesar

1600 (1601?)

Anthony and Cleopatra

1608

Coriolanus

1609

Als men King John ter zijde laat, bestaan de overschietende acht Engelse stukken,
wat de historische stof betreft, uit twee onderling samenhangende, maar chronologisch
in omgekeerde volgorde behandelde reeksen van vier. Te zamen bestrijken die acht
stukken een eeuw Engelse geschiedenis (1377-1485), en een brok dat, bezien van
het standpunt waarop de schrijver zich plaatste, een goed afgeronde episode vormt,
een episode die voor hem en zijn tijdgenoten zin had.
De ondergang van Richard II, waarmee hij de voorgeschiedenis van het in het
eerste viertal behandelde tijdvak begon, betekende inderdaad het einde voor een
aantal generaties van het oude legitieme koningschap, dat juist onder Richard's
grootvader Eduard III, de veroveraar van Frankrijk, een hoogtepunt beleefd had.
Richard's verdringing door Bolingbroke, hertog van Lancaster, zoon van de derde
van Eduard's zoons, John of Gaunt, mocht door het wanbestuur van Richard en door
de zelfverheerlijking van die dromer
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verklaarbaar zijn, het bleef een tornen aan de wettige erfopvolging, een op losse
schroeven zetten van de geheiligde orde, te erger nog omdat er, afgezien van Richard
zelf, die na zijn afzetting spoedig vermoord werd en geen kinderen naliet,
afstammelingen waren, in de vrouwelijke lijn wel is waar, van de tweede zoon van
Eduard. Zo mocht Bolingbroke-Lancaster, Hendrik IV, een krachtig heerser zijn, hij
had zwaar te kampen met opstanden die zijn geüsurpeerde troon deden wankelen.
Zijn zoon Hendrik V, die de roemrijke overwinning van Agincourt op de Fransen
bevocht en daarmee de grote dagen van Eduard III scheen te doen herleven, was zich
van het aan Richard II gepleegde onrecht steeds bewust. Shakespeare genoot van de
glorie van die gevierde vorst, hij doet niets af van de godsvrucht en algehele
deugdzaamheid die deze als koning, na zijn wilde jeugd, aan den dag legde. Maar
daarom vergat hij niet, dat na Hendrik V de rampspoedige regering van Hendrik VI
volgde (de epiloog herinnert er aan, dat hij die al eerder voor het toneel bewerkt had);
de schending van de orde moest zich wreken. Die jonge, zwakke koning, meer een
vrome boekenwurm dan een koning, van de frisse moed en daadkracht van zijn vader
geheel verstoken, kon de twisten onder de hem veelal verwante hoge edelen niet
baas, tot eindelijk onder de hertog van York, kleinzoon van Eduard III's vierde zoon,
maar tevens door zijn moeder van diens tweede, een partij opkwam om Hendrik's
recht op de troon te betwisten. Dat werd dan de strijd tussen Lancaster en York want de koning, de afstammeling van Bolingbroke-Lancaster en Gaunt-Lancaster,
scheen net als zijn rivaal nog slechts een pretendent aan het hoofd van een
adelsconnectie. Na de zogenaamde Rozenoorlog - tussen de Rode Roos (Lancaster)
en de Witte Roos (York), gekenmerkt door meedogenloze terechtstellingen en
onmenselijke gruwelen, waarin een groot deel van de hoogste Engelse adel het leven
liet, viel Hendrik VI in handen van York's zoons - deze zelf was gesneuveld - en
moest de kroon afstaan aan de oudste, die aldus Eduard IV werd. De afgezette koning
werd (evenals ruim zestig jaar te voren Richard II) spoedig vermoord, ook zijn jonge
zoon; Eduard's jongere broer Richard, de gebochelde, was meer dan deze de
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bedrijver van die misdaden. Eduard IV stierf na een betrekkelijk rustige regering van
twintig jaar een natuurlijke dood, nog in de kracht van zijn leven overigens. Nu
maakte Richard zich echter ten koste van Eduard's zoontjes van de regering meester
en liet de twee prinsen, zijn neven, in de Tower vermoorden. Tegen hem begonnen
nu opnieuw de samenzweringen en de opstanden, totdat hij door Hendrik Tudor,
hertog van Richmond, wiens moeder een achterkleindochter van John of Gaunt was
(een Lancaster dus), maar die getrouwd was met de dochter van Eduard IV, de Yorkse
koning, zuster van diens door Richard vermoorde zoons, verslagen werd en sneuvelde.
Met Hendrik VII, in wie Lancaster en York verenigd konden schijnen, kwam in ieder
geval aan de verwoestende burgeroorlog een einde en met hem en het huis Tudor
brak een nieuwe periode van sterk en onbetwist koningschap voor Engeland aan, die
in Shakespeare's eigen tijd met de schitterende regering van Elisabeth, de dochter
van Hendrik VII's zoon Hendrik VIII, scheen te culmineren.

2. Zijn geloof aan een zedelijke wereldorde
Shakespeare kwam tot litterair bewustzijn op een ogenblik dat het toneel druk gebruikt
werd om de grote gebeurtenissen van de Engelse geschiedenis aanschouwelijk te
maken. Dat gebeurde in een geest van opgewekte nationale trots. Tegenover het door
oorlog en burgeroorlog verscheurde vasteland was men zich bewust van eenheid,
van welvaart, en geestdriftig aanvaardde men het koningschap van de Tudors als de
uitdrukking en de waarborg daarvan. Maar de schrijvers van de kroniekstukken
zochten in de geschiedenis niet veel meer dan de kleurige of de schokkende
gebeurtenis, die zich tot het vermaak van het publiek en de glorie van Engeland op
het toneel liet brengen. Uit het overzicht van Shakespeare's acht stukken moet het al
duidelijk geworden zijn, dat hij er iets meer van wilde maken. Hij onderschikte het
incident aan een conceptie. Hij bracht heel de veelheid en de afwisseling van een
eeuw Engelse geschiedenis onder een oogpunt van eenheid.
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Dit is dus een eerste trek die ik in Shakespeare's behandeling van historische stof wil
opmerken en die haar al dadelijk van de meer primitieve, kroniekmatige, zoals die
bij de meeste toneelschrijvers voorkwam, onderscheidt. Oorspronkelijk is daarom
die benadering van het onderwerp nog niet. Er bestond in Engeland een rijke
geschiedschrijving, waarin een beschouwelijke interpretatie van de gebeurtenissen
werd beproefd, het verband met een alomvattende wereldorde gelegd, oorzaak en
gevolg nagespoord. Men is gewoon geweest Shakespeare voor zijn historische drama's
vooral aan Holinshed verplicht te rekenen, van wiens grote kroniek in 1587 een
tweede uitgave verscheen. Ongetwijfeld heeft het kroniekstuk in het algemeen daar
veel aan te danken gehad, en Shakespeare zeker met de anderen. Maar daarenboven
moet hij zijn geest gevoed hebben met de gedachten van andere, meer nadenkende,
moraliserende en philosopherende schrijvers, met Hall, met de Mirror of Magistrates,
die zich tot de intellectuele élite van de tijd richtten(4).
De oude klassicistische voorstelling van Shakespeare als de geniale barbaar, de
noodwendige voorstelling van een tijd die beschaving vereenzelvigde met eerbiediging
van haar eigen toch zo kunstmatige en vergankelijke regels, is al lang aangetast en
van haar gezag beroofd(5). Nog steeds is niettemin de critiek bezig de rijkdom aan
cultuur-elementen in dat verbazingwekkend oeuvre na te sporen. In de laatste tijd is
zij daarbij geholpen door een reactie, geheel overeenkomstig die welke zich in de
Homerus-critiek vertoont, tegen wat men wel, niet zonder een zekere schamperheid,
de ‘disintegrators’ noemt, de achttiende- en negentiende-eeuwse critici, die de eenheid
van de overgeleverde Shakespeare-canon verbrokkelden, tal van stukken, en juist
van de vroegste, geheel of gedeeltelijk aan anderen toeschreven of ze voor navolging
van verloren gegane stukken hielden(6). Pas nu men in het bizonder de trilogie van
Hendrik VI weer als van zijn hand durft beschouwen, kan men de intellectuele vorming
van de jonge Shakespeare recht doen. En zo brengen dan nog telkens nieuwe studies
belangrijke bijdragen tot het inzicht, dat Shakespeare, wel ver van een natuurkind te
zijn, of een toneelrat die enkel maar de fraaie termen van het
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gedachtenleven van zijn tijd tot opsiering van zijn werk leerde gebruiken, aan dat
gedachtenleven van jongs aan volop deel nam en het in zijn stukken verwerkte. Maar
verwerkte. Zo opgenomen werd het in de volle stroom van zijn dramatische
voorstellingen, dat men de er aan ontsproten motieven alleen met behulp van grondige
kennis van de laat zestiende-eeuwse philosophie en theologie en politiek en
historiographie kan afzonderen en waarderen - een kennis die aan de vroegere
generaties van lezers en critici ontbrak.
Het geloof aan een zedelijke wereldorde doortrekt heel Shakespeare's werk(7).
Daaruit leven ook de tragedies, en als er jaren geweest zijn, waarin de dichter zich
bovenal van het contrast dat de wrede werkelijkheid oplevert bewust was, dan
weerspiegelt zich dat in een bijna wanhopige somberheid.
As flies to wanton boys, are we to the gods;
They kill us for their sport.

Maar dat alles in twijfel trekkende woord van Gloster is niet het laatste van King
Lear. Na de dood van de rampzalige oude koning, die eveneens geen zin wist te
vinden in het einde van zijn onschuldige dochter, worden toch Kent en Edgar
opgeroepen om ‘de gewonde staat te schragen’.
In de Engelse historische drama's in ieder geval doet zelfs de twijfel zich nog niet
horen en vindt de orde niet alleen in de zedelijke wereld, maar in de vormen der
aardse samenleving haar afzetsel. Er is, samenhangend met het gans bestel der dingen,
en een onmisbare steun ervan, in de maatschappij een vaste boven- en onderschikking.
Het meest opzettelijk is dat aangeduid in die befaamde vergelijking met het
zonnestelsel, waarmee Ulysses in Troilus and Cressida de noodzakelijkheid van
‘degree’ wil aantonen; - Troilus and Cressida, dat overigens ook in die sombere jaren
ontstaan is en waarin een zo zwartgallige en ontgoochelde stemming heerst en van
de Griekse wereld een zo bizarre en onaantrekkelijke schets wordt gegeven (die dan
ook niet onmiddellijk op Homerus teruggaat, maar van middeleeuwse bewerkingen
afstamt). Overigens blijft de vergelijking met het zonnestelsel een vergelijking. In
Shakespeare's voorstelling, vooral zoals zijn verbeelding ze in zijn drama's
verwezenlijkte, heeft de maatschappelijke orde niets stars, niets mechanisch. Zij is
afhan-
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kelijk van morele, van menselijke krachten, die tekort kunnen schieten. Zo moeten
steeds storingen ontstaan, maar onbezweken rijst uit de menselijke geest een drang
om die te bestrijden. Dat is het drama.

3. Shakespeare en het koningschap
In Shakespeare's conceptie van het koningschap - van het gezag - vindt men de
weerspiegeling van dat dynamisch inzicht, van dat aanvoelen van alle
maatschappelijke verhoudingen in hun problematiek. Het koningschap heeft zijn
aanspraak op eerbiediging; op zichzelf een absolute aanspraak. Rebellie is een zonde
die door niets gerechtvaardigd wordt. Die opvattingen waren toentertijd algemeen,
de afschuw van rebellie zat de mensen diep; in Engeland was sedert 1574 een preek
Against Disobedience and Wilful Rebellion in het officiële Book of Homilies
opgenomen(8); maar in heel Europa waren ook zonder de aansporing van de godsdienst
de intellectuelen zich scherp bewust van het gevaar dat maatschappij en cultuur liepen
van oproer, hetzij dat uitging van de onderliggende klasse, van godsdienstige ijveraars,
of van woelzieke edelen. Maar het merkwaardige, en wat aan zijn dramatisch
vermogen pas diepte gaf, was dat Shakespeare tevens de bekleder van het koningschap
aan de zedelijke orde onderworpen zag. Met al zijn eerbied voor de waardigheid
stond hij als dichter dus tegenover de persoon des konings en tegenover de daden
des konings met volmaakte vrijheid. Ook voor de koning geldt de wet, ook aan hem
worden zijn misdaden gewroken.
Als men gevoelen wil wat dit betekent, wat een rijkdom van dramatische spanning
hierdoor wordt ontsloten, hore men de leer die Corneille verkondigt, en die zijn
oordeels-vrijheid als een dwangbuis moet hebben bekneld.
Tous ces crimes d'Etat qu'on fait pour la couronne,
Le ciel nous en absout alors qu'il nous la donne,
Et dans le sacré rang où sa faveur l'a mis,
Le passé devient juste, et l'avenir permis.
Qui peut y parvenir ne peut être coupable;
Quoi qu'il ait fait ou fasse, il est inviolable...
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Een leer die de tyran past; het verwondert dan ook niet, dat Napoleon (zoals
Talleyrand in zijn mémoires verzekert) deze regels uit Cinna van buiten kende en
graag aanhaalde. In de absolute verwerping van rebellie was Shakespeare typisch
voor de Europese cultuur van zijn tijd - voor zover die niet op het voetspoor van
Macchiavelli alle morele overweging uit de politiek wegschakelde en er een louter
spel van macht van maken wilde -; maar in zijn vrijheid van oordeel, die ten slotte
in koning en rebel beiden de mens zag en hen in dezelfde orde hun plaats aanwees,
was hij een kind van zijn eigen land, waar het allerwege zegevierend
staats-absolutisme toch steeds met een besef van de souvereiniteit van het recht
gepaard bleef gaan. In Shakespeare's eigen wereld, zoals hij die met zijn verbeelding
vrijmachtig construeert, in een stuk als Measure for Measure bij voorbeeld, waar hij
in een zuiver fantastische omgeving met het gezagsprobleem speelt(9), krijgt het recht
dan trouwens een ruim morele, een menselijke zin, wordt het getemperd door genade,
door liefde. Daar, als het een hertog van Wenen geldt, of liever nog: de schijnheilige
edelman die, door de hertog in diens plaats gesteld, de heerschappij op het uiterste
spant en weldra voor zijn lust misbruikt, kan hij met heel het schouwspel van aardse
macht de spot drijven.
......... man, proud man,
Drest in a little brief authority,
Most ignorant of what he 's most assured His glassy essence -, like an angry ape
Plays such fantastic tricks before high heaven,
As make the angels weep; who, with our spleens,
Would all themselves laugh mortal.

Maar ook de historische koningen van Engeland zijn voor Shakespeare heel iets
anders dan louter de symbolische dragers van een onaantastbaar recht. Het zijn
mensen, met de zedelijke verplichtingen niet alleen maar met de zwakheden van
mensen, en hun menselijkheid helpt ons hun wederwaardigheden, helpt ons de
opstanden die soms tegen hen uitbraken begrijpen, al rechtvaardigt ze die niet. In
bijna heel de periode die hij zich in zijn reeks van acht gekozen heeft overigens,
komen de koningen zelf uit opstand voort,
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hun titel is op de keper beschouwd twijfelachtig, hun rampen kunnen als de vergelding
voor vroeger - misschien door vorige generaties - begane misdaden worden gezien.
Bekeken uit het standpunt dat ik nu inneem, is daarom, naast King John, dat naar het
er in behandelde tijdvak buiten de reeks valt, geen stuk zo belangrijk als Richard II,
de tragedie van de laatste, van de onomstotelijk wettige, Plantagenet.

King John
Onderling verschillen die stukken niet weinig. In King John toont zich de Koning
een schurk, als hij zijn neefje de ogen wil laten uitsteken, en een lafaard als hij de
schuld op zijn werktuig werpen wil. Dat hij Engeland verkwanselt aan de Paus,
verwondert evenmin als dat zijn edelen tegen hem in opstand komen en met Frankrijk
heulen. Maar terwijl de persoon niet gespaard wordt, overigens maar ruw geschetst
en zonder het drama te beheersen, blijft het ambt in zijn waarde. De vernedering en
het gevaar van Engeland vormen het eigenlijke thema van het stuk, en de figuur die
boven alles uitrijst, is de man die aan het slot de befaamde woorden spreekt, uiting
van nationaal zelfvertrouwen zowel als van afschuw van rebellie:
This England never did (nor never shall)
Lie at the proud foot of a conqueror,
But when it first did help to wound itself.
Now these her princes are come home again,

(de Koning is berouwvol gestorven, de opstandige edelen zijn tot inkeer geraakt)
Come the three corners of the world in arms,
And we shall shock them. Nought shall make us rue,
If England to itself do rest but true.

Een hoogst merkwaardige figuur, met de tekenen van Shakespeare's grote
scheppingsgave aan zich, al is zij nog niet geheel uit de verf gekomen, - die Bastaard,
van zijn eerste optreden af, als hij met zijn goedmoedige spotlust in zijn onwettige
geboorte en het vaderschap van Richard Leeuwenhart gloriet. Niet de Koning, maar
hij is de verpersoonlijking van het Engeland zoals Shakespeare dat toen verheerlijken
wilde, het vrolijke, driftige, naar daden hakende
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Engeland, zoals hij het zelf beleefde. 't Lijkt haast of hij, door van die man tegenover
de wettelijke drager van de kroon zijn held te maken, een gevoel van de
betrekkelijkheid ook van zijn cultus van ‘degree’ botviert; in ieder geval, als de
Bastaard in het stuk op de duur de spreekbuis van een hooggestemde loyaliteit wordt,
is de bezielende kracht daarvan meer de Engelse natie gesymboliseerd door het
koningschap dan het koningschap. Met hoe weinig respect had de Bastaard zich,
overmoedig en eenvoudig tegelijk, over wat hij van de groten der aarde te zien kreeg
uitgelaten!
‘Mad world! Mad kings!...’ Allen, ‘Kings, beggars, old men, young men, maids’,
bestuurd door ‘that smooth-faced gentleman, Commodity’ - dat wil zeggen:
eigenbelang.

King Richard II
King Richard II is gebouwd op dezelfde antithese: koningschap goddelijke instelling
- koning mens. Als het stuk met het een jaar later geschreven King John toch zo'n
contrast vormt, is dat een teken van de onvergelijkelijke spanbreedte van Shakespeare's
artistiek vermogen. Hier staat de figuur van de Koning in het middelpunt - van het
derde bedrijf af ten minste. Vóór die tijd, in een stuk waarvan de lijnen fors, raak,
levendig, maar meer sterk dan fijn aandoen, in verzen van zware rhetoriek, veel
ietwat geforceerde beeldspraak en woordvernuft, gevat in stevig lopende regels,
zonder enjambementen, het geheel regelgewijs opgebouwd, vaak rijmend zelfs, heeft
ook Richard niets dat buiten de middelmaat uitgaat: 't is een tyran, die van zijn macht
misbruik maakt, onbillijk, willekeurig, op zijn eigen gemak bedacht, onhebbelijk
tegen zijn ooms. Maar niet zodra komt hij aan het woord in zijn benauwenis, weldra
in zijn vernedering, of een heel eigen persoonlijkheid, een persoonlijkheid zoals
alleen een groot dichter ze scheppen kan, breekt door die regelmaat heen en vindt
een bij die heel ongewone conceptie passend geluid. Die zwakkeling, die
onevenwichtige, blijkt een natuur van de grootste gevoeligheid en verbeeldingskracht.
Zijn heen en weer zwenken tussen overspannen geloof in de reddende macht van
zijn koningschap en de diepste verslagenheid, een soort van onwezenlijke op-
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standigheid - want het blijft bij woorden en invallen - en deemoedige berusting, dat
boeit nu tot het einde toe; en het mooiste is nog de prachtige, ongedachte vlucht van
zijn verbeelding onder de invloed van die wisselende stemmingen. De climax wordt
bereikt in de afstandscène, als de hulpeloze Koning tegenover de koele, vaste
Bolingbroke, de triomfator, de verdringer, komt te staan. Northumberland is hard,
Bolingbroke een tikje geringschattend meewarig, en daar speelt dan de romantische
Richard zijn ongeluk, met de kroon, met de spiegel. Op het laatst wordt hij vermoord:
tot in zijn sterven blijft hij zijn koninklijk bloed als iets heel bizonders beschouwen,
dat de storter in de hel zal voeren, terwijl hij zijn eigen hemelvaart aankondigt.
Shakespeare polemiseert niet met die ultra-royalistische opvattingen, - dat is niet
zijn manier. Tot op zekere hoogte, wij weten het, erkende hij ze. Bolingbroke werd
als Hendrik IV, in weerwil van de sanctie van het parlement, zwaar door het besef
van de onrechtmatigheid van zijn positie gedrukt. Zelfs Hendrik V was zich daar
nog van bewust, en inderdaad kwam onder Hendrik VI de vergelding. Maar wat in
hoofdzaak uit het drama van Richard II tot ons spreekt, dat is toch de onhoudbaarheid
van die aanspraken, als zij door een zo voze, tegelijk valse en weke, persoonlijkheid
worden gedragen. Het is tekenend dat Essex, aan de vooravond van zijn rebellie
tegen Elisabeth, in 1601, Richard II door zijn spelers liet opvoeren. Revolutionnair
van opzet was Shakespeare's stuk zeker niet, maar de gedachte die op de tijdgenoten
ervan uitging, was blijkbaar toch die van de mogelijkheid om een van zijn goddelijk
recht hoog opgevend, maar weifelend en aan de inblazingen van slechte raadgevers
gehoor gevend vorst bij parlementsbesluit door een krachtiger figuur te doen
vervangen(10).
En inderdaad, Shakespeare aanvaardde de koninklijkheid van de usurpator, van
Hendrik IV ten volle - ik bedoel, dat hij haar als dichter vóór ons op het toneel stelt,
maar feitelijk en historisch kon hij inderdaad als Engelsman niet anders: het was de
geschiedenis van zijn volk, die hem hier tegenover de verpersoonlijking van het
vereerde koningschap die vrijheid gaf. In Hendrik V zien wij hem zelfs, in een figuur
dus,
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die toch nog steeds uit opstand voortkwam, de grote en goede koning bij uitstek
vereren. Na hèm, in wie de rebellie zo schoon scheen te bloeien, droeg die pas haar
gifvruchten, en ik herinner er nogmaals aan, dat Shakespeare begonnen was met dàt
op het toneel voor te stellen.

King Hendrik VI
In zijn trilogie van Hendrik VI krijgen wij een aangrijpend beeld van verwarring,
van haat, bloedstorting en verraad. Hendrik VI is goed en vroom, maar hij is
onwerelds, meer thuis in zijn boeken dan tussen de mensen, het koningschap valt
hem zwaar, hij zucht naar het lot van de eenvoudige boer, en zo hebben onder hem
de machten van het kwade vrij spel. Shakespeare beoordeelt zijn koningen; en niet
alleen op hun menselijke kwaliteiten, maar op hun geschiktheid voor het hoge ambt,
dat zijn eigen eisen stelt. De ramp wordt echter niet alleen door het persoonlijk
tekortschieten van de jonge Koning, maar ook en vooral door het verre werken van
de met het afzetten van Richard II ontwrichte orde veroorzaakt. Het is de strijd tussen
Lancaster en York, tussen de afstammelingen van Eduard III onder wie Hendrik VI
ten slotte geen onbetwistbare voorrang heeft, het is de innerlijke verdeeldheid van
de dynastie zelf, wat tot die verschrikkelijke burgeroorlog en tot de dreigende
ondergang van alle menselijkheid en recht leidt. De Koning moet zelf aanhoren, hoe
een vader bij het lijk van zijn zoon die jammer aanklaagt.
O pity, God, this miserable age.
What stratagems, how fell, how butcherly,
Erroneus, mutinous, and unnatural,
This deadly quarrel daily doth beget!
O boy! thy father gave thee life too soon,
And hath bereft thee of thy life too late.

Geboren worden is in dat tijdsgewricht een ongeluk en sterven een geluk...

King Richard III
Die rampzalige tijd culmineert dan in Richard III, de wanschapen tyran, de
moordenaar van de zoon van Hendrik
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VI en van de zoontjes van zijn eigen broer Eduard IV, en van de éne na de andere
van zijn gunstelingen en werktuigen, de virtuoos van het boze. Er is in de voorstelling
van de Koning, gnuivend over zijn welgeslaagde veinzerijen en de onnozelheid van
zijn slachtoffers, machtsgevoel genietend als hij de zuster van de vermoorde prinsjes,
al gruwend voor hun beul, overhaalt zijn vrouw te worden, een sterk melodramatische
trek, en heel het drama, met zijn felle tegenstellingen en hamerend vers, met zijn
sterke, driftige gang - die overigens van de brokkelige drie delen van Henry VI weer
treffend verschilt -, behoort nog duidelijk tot Shakespeare's vroege periode. Het is
niettemin een machtig stuk. In het laatste bedrijf, voor de beslissende veldslag, wordt
Richmond, de erfgenaam van York en Lancaster beide, en voorbestemd om Hendrik
VII te worden, voorgesteld als verfrist door de rustige slaap van het goede geweten,
terwijl daarentegen Richard, die aan zijn koningschap in het uur der beproeving recht
op de steun van God meent te mogen ontlenen, door de verschijning van de geesten
van allen die hij gedood heeft van zijn stuk wordt gebracht. In de veldslag strijdt hij
niettemin moedig. Zijn paard wordt onder hem neergeschoten. ‘My kingdom for a
horse!’ Die laatste kreet, zo wonderbaarlijk dramatisch, geeft tevens uiting aan
Shakespeare's diep gevoel van de betrekkelijkheid van alle aardse macht. Na dat
leven van niets ontziende ambitie is Richard bereid het grote voorwerp er van, zijn
koninkrijk, te geven voor een paard om het vege lijf te redden.

King Henry V
Van dat gevoel van betrekkelijkheid is in Henry V geen spoor te bekennen. Het is
de verheerlijking van de man van de daad als de ideale koning. Veel bewonderaars
van Shakespeare hebben met dit stuk verlegen gezeten. Zijn verguizers - want ook
hij heeft ze: daar zijn Tolstoi, en Shaw, de wereldhervormers, die de kunst afmeten
naar hun ethische of puriteinse of practisch-progressieve standaarden -, zijn verguizers
zijn er met graagte op aangevallen.
Op zichzelf is de schildering van de krachtige leider meesterlijk.
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Gloster, 'tis true that we are in great danger.
The greater therefore should our courage be.

De slag bij Agincourt in het vierde bedrijf, dat met deze mannelijke, heldere regels
opent, vormt het hoogtepunt van het stuk en Hendrik verschijnt er als een geboren
heerser, een echt gebieder, snel, vast, raak. Een man die de toon weet te treffen om
zijn mannen te pakken. Geen despoot, geen verachter van zijn onderdanen,
integendeel, zijn invloed, de indruk die hij maakt, komt juist ook van zijn
menselijkheid. Hij kan met de mensen praten, hij kan schertsen met zijn koningschap
(toch even de betrekkelijkheid!), zoals in het anonieme gesprek, 's nachts op zijn
rondgang langs de wachten, wanneer hij zegt:
The King is but a man as I am; the violet smells to him as it doth to me; enz.
Maar ook op klaarlichte dag: als de Welshman Fluellen familiairweg opmerkt, dat
Zijne Majesteit het niet beneden zich acht op St David's dag de ‘leek’ te dragen,
antwoordt hij gemoedelijk:
I wear it for a memorable honour.
For I am Welsh, you know, good countryman.

Wat een contrast met de Fransen, voor wier heraut het na de nederlaag een bijzondere
bitterheid is, dat edel en gemeen door elkaar op het slagveld liggen. In zijn toespraak
vóór de slag, meesterstuk van rhetoriek om een soldatengehoor (en een
schouwburgpubliek) mee te slepen, had Hendrik gezegd:
We few, we happy few, we band of brothers.
For he to-day that sheds his blood with me
Shall be my brother; be he ne'er so vile,
This day shall gentle his condition.
And gentlemen in Engeland, now a-bed,
Shall think themselves accurs'd they were not here.

De verschijning, dat is zeker, is er, en op het toneel mist die haar uitwerking nooit.
Maar als men naar het wezen vraagt, blijft men koel, twijfelmoedig, ja, men voelt
zich geprikkeld. Wat was het doel, de betekenis van die daadkracht en die
welsprekendheid? Shakespeare stelt het voor als iets heel hoogs en nobels, maar in
weerwil van de godsdienstige tint die hij aan Hendrik's optreden geeft, in weer-
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wil van de veelvuldigheid en nadruk waarmee hij ons hem afschildert als zoekende
naar wat goed en recht is in God's ogen, met behulp van de geestelijkheid, in het
eigen, persoonlijk gebed, in zijn overpeinzingen, men ontkomt niet aan de indruk,
dat heel die oorlog een roekeloze, lichtzinnige en in de grond zelfzuchtige
onderneming was(11). Die zalvende en quasi-historische redevoering van de
aartsbisschop van Canterbury, besloten met de verzekering aan 's Konings geweten,
dat hij een rechtmatige aanspraak vervolgt, is al zeer weinig overtuigend. Men krijgt
zo al dadelijk de indruk van onoprechtheid. Die wordt allerminst weggenomen door
het verraders-incident, Hendrik's houding mag nog zo mooi zijn, zowel streng als
mild, en op de juiste plaatsen, koninklijk rechtvaardig kortom, men denkt toch
onwillekeurig aan berekening, en dit te meer omdat de verraders met een
overeenvoudige streek geschetst zijn: zij krijgen van de schrijver geen kans.

King Henry IV
De figuur was door Shakespeare in de twee delen van Henry IV, waar de Prins van
Wales een hoofdrol speelt, zorgvuldig voorbereid. Het is daar de loszinnige jongeman,
die zijn vader teleurstelt: vergelijk hem eens met die andere Harry, de vurige
vechtersbaas Hotspur, de zoon van de hertog van Northumberland (artistiek gesproken,
een pracht-figuur!), wat een jammerlijke vertoning maakt hij dan, drinkend en spelend
in de herberg van Doll Tearsheet met de troep doordraaiers en gauwdieven, waarvan
Falstaff de hoofdman is! Maar van den beginne had Shakespeare de conceptie, die
hij trouwens kant en klaar in omloop vond, van de begaafde jonkman, wiens wildheid
enkel maar zijn uitbundige vitaliteit bewijst en die tegen de verantwoordelijkheid
der macht ten volle opgewassen zal blijken.
Mij hindert - eerlijk gezegd - de verachtelijkheid van Prince Hal's verkoren
metgezellen bij de waardering van zijn persoon. De critiek heeft ons voorgehouden,
dat wij bij de beschouwing van Falstaff onze morele overwegingen buiten werking
moeten stellen. Mij is dat onmogelijk. Falstaff, hoe vermakelijk ook, hoe ongelofelijk
levend, bijwijlen zelfs hoe
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wijs in zijn geestigheid, blijft een oplichter, een snoever en een lafaard(12). Bekeken
uit het standpunt dat ik hier in het bijzonder inneem: Shakespeare's houding tegenover
het koningschap, is de omgang van Prince Hal met die verlopen dikzak zeker uiterst
merkwaardig. Zij toont zijn scherp gevoel - en dat hij hier de legende volgde, bewijst
nogmaals hoe typisch Engels dat was - voor de menselijkheid van de bekleder der
hoge waardigheid. Het kostelijkst, en men zou zeggen het vrijmoedigst toneeltje van
alle, wanneer Falstaff, met een kussen op zijn hoofd bij wijze van kroon, Hendrik
IV verbeeldt en zijn jonge vriend als vader toespreekt, om daarna de rollen te
verwisselen en door Hal als Koning met heel wat strenger vaderlijkheid te worden
toegesproken; dat toneeltje wijst uit, hoezeer met dat al de hoogheid van het ambt
werd ontzien. Want in dat luchtig spel wordt zij niet aangetast, maar op ongedachte
wijze voelbaar gemaakt. Het evenwicht is hier volmaakt. Maar op andere plaatsen
komt het mij voor, dat Shakespeare's vrijheid van geest als schepper van mensen
door zijn ontzag voor het ambt belemmerd werd, en dat tot onherstelbare schade van
de persoon van Hendrik.
De eerste is die, heel in het begin, waar de Prins na voor het eerst in zijn
gemeenzaamheid met de schavuiten vertoond te zijn, het publiek geruststelt (want
dat is klaarblijkelijk de bedoeling) en te kennen geeft, dat hij heel goed weet wat hij
doet. Hij is als de zon die achter de wolken schuil gaat om straks met zoveel te meer
luister te verschijnen.
So, when this loose behaviour I throw off,
And pay the debt I never promisèd,
By how much better than my word I am,
By so much shall I falsify men's hopes,
And, like bright metal on a sullen ground,
My reformation, glittering o'er my fault,
Shall show more goodly, and attract more eyes,
Than that which hath no foil to set it off.
I'll so offend to make offence a skill,
Redeeming time, when men think least I will.

De tweede plaats is die van de befaamde, ik mag wel zeggen beruchte, ‘verstoting’
van Falstaff. Koning Hendrik IV
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is gestorven. Prince Hal's fuifgenoten horen het met vreugde en ijlen naar Londen.
God save thy grace, King Hal! my royal Hal!
...God save thee, my sweet boy!

Zo roept Falstaff, als de jonge Koning met zijn gevolg, de opperrechter daaronder,
bij Westminster Abbey verschijnt.
King:
My lord chief justice, speak to that vain man.
Ch. Just:
Have you your wits? know you what 'tis you speak?
Fal:
My king! my love! I speak to thee, my heart.
King:
I know thee not, old man. Fall to thy prayers.
How ill white hairs become a fool and jester.
I have long dreamed of such a kind of man,
So surfeit-swelled, so old, and so profane;
But being awake, I do despise my dream.

Het toneel is dramatisch ontzaglijk effectief, maar het zet op Hendrik een onuitwisbare
stempel van schijnheiligheid. Gevoegd bij de koelbloedige berekening die uit de
eerst aangehaalde passage spreekt, te stuitender omdat ze iets ogenschijnlijk zo
spontaans als het pretmaken van een jonge losbol betreft, belicht dit optreden van
de jonge Prins en Koning het doen ook van de man in zijn rijpheid op de
onaangenaamste wijze. Heel Henry V door zien wij effectbejag en demagogie, waar
de dichter ons uitnodigt zielegrootheid en wijs beleid te bewonderen(13).
Ik geef nog één voorbeeld.

King Henry V
In het derde bedrijf van Henry V vermaant de Koning de Franse gouverneur van
Honfleur om de stad over te geven en weidt daarbij uit over zijn verlangen om de
bevolking de gruwelen te besparen, die op een stormenderhand veroveren van de
stad noodwendig zouden volgen. Al van te voren legt hij de schuld daarvan op de
verdedigers. Nu is het zeker waar, dat de soldaat in de middeleeuwen en ook nog in
Shakespeare's eigen tijd in zo'n geval niet in toom te houden was. Men kan dus
zeggen, dat wij hier staan voor een van de harde feiten van het leven zoals het toen
was, en dat de realist
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Shakespeare die eenvoudig aanvaardde. Toch treft in de toespraak, zonder dat de
schrijver dat schijnt te willen of op te merken, een onuitstaanbare eigengereidheid,
en daarbij handigheid om zich de mooie rol toe te kennen. Hoe komt het, dat
Shakespeare, die anders een hogere wijsheid dan die van de wereldling zo prachtig
weet waar te maken, hier niet boven de critiekloze verheerlijking van zijn nuchtere
en zelfverzekerde man van de daad uitkomt?
Men moet in de eerste plaats bedenken, dat het niet aangaat Shakespeare, die over
een zo ongelofelijk register beschikte, die in zijn geestelijke en gemoedsontwikkeling
nooit stil stond, naar één stuk te willen beoordelen of in de stemming die een stuk
beheerst, te willen bepalen. Henry V sloot de rij van zijn Engelse historische drama's
af, misschien juist wel omdat het culminatiepunt waartoe zij hem gebracht hadden,
hem zelf in het diepst van zijn hart onbevredigd liet. Het is misschien zijn eigen
critiek op de verheerlijking van de practische triomfator, van de man van het
toegejuichte succes geweest, dat hij weldra in Julius Caesar die liefdevolle studie
van Brutus gaf, van de onpractische idealist, groot, ofschoon hij de mensen niet
begreep en ze ook niet wist te pakken en jammerlijk faalde; en Hamlet, waarin
eveneens de hoofdpersoon te gronde gaat aan de onmacht van zijn superieure geest,
van zijn rijke verbeelding, van zijn overgevoelig hart, tegenover de taak hem opgelegd
in het ruwe, wrede leven der alledaagse waarachtigheid, - Hamlet was ook niet ver
meer.

4. Shakespeare's aanvaarding van maatschappelijke verhoudingen; de
oorlog
Deze overwegingen raken, naar ik meen, het wezen van de dichter. Maar daarom is
het niet minder nodig om op te merken, dat die eigenaardigheid van Henry V toch
ook wel degelijk verband houdt met iets dieps en blijvends in Shakespeare's
geestverhouding tegenover de openbare zaak, tegenover de materie die hij met de
geschiedschrijver gemeen heeft.
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Shakespeare was geen hervormer, dat hebben Tolstoï en Shaw, hoe blind overigens
voor zijn grootheid, juist gezien. Hij aanvaardde de gegeven orde van het wereldbestel,
en wat hij de weerspiegeling daarvan in de menselijke samenleving achtte. In die
orde, ik heb erop gewezen, was de verplichting van de vorst opgenomen, een zedelijke
verplichting, een verplichting tegenover God, maar zij was ondergeschikt aan de van
oudsher vastgestelde onveranderlijke orde. In Henry V had hij de maatschappelijke
orde geschetst met nog een ander beeld dan dat van de sterrenhemel zoals in Troilus
and Cressida.
De aartsbisschop van Canterbury spreekt:
...... heaven doth divide
The state of man in divers functions,
Setting endeavour in continual motion,
To which is fixèd, as an aim or butt,
Obedience. For so work the honey bees,
Creatures that, by a rule in nature, teach
The act of order to a peopled kingdom.
They have a king, and officers of sorts.
Where some, like magistrates, correct at home,
Others, like merchants, venture trade abroad,
Others, like soldiers, armèd in their stings,
Make boot upon the summer's velvet buds,
Which pillage they with merry march bring home
To the tent royal of their emperor,
Who, busied in his majesty, surveys,
The singing masons building roofs of gold,
The civil citizens kneading up the honey.
The poor mechanic porters crowding in
Their heavy burden at his narrow gate,
The sad-eyed justice, with his surly hum,
Delivering o'er to executors pale
The lazy yawning drone.

Deze passage is niet oorspronkelijk. Zij is gevolgd naar Lyly's Euphues and his
England, van 1581, dat befaamde boek welks versierde en oververnuftige stijl zo'n
invloed op de tijdgenoten, en ook op Shakespeare, uitoefende. Maar ook zonder Lyly
(die trouwens evenmin de eerste was om dat
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bijenbeeld te gebruiken!) - Shakespeare's conceptie van de menselijke samenleving
was statisch, alle gedachte van ontwikkeling of progressie was hem vreemd, en dus
ook alle wil tot, alle geloof in verandering. Zo aanvaardde hij ook de oorlog als een
conditie inherent aan onze menselijkheid. Zeker, een oorlog moest rechtvaardig zijn,
maar die rechtvaardigheid werd gemeten naar de meest conventionele regels van het
spel der koningen, erfrecht, eer, en dergelijke, en dan konden koning en volk zich
onbezorgd overgeven aan hun vreugde om verovering en roem. Door heel het oeuvre
heen laat zich die opvatting vervolgen.
Als men het oorlogsbedrijf schamper hoort bespreken, is het door de zure Thersites
(‘Good Thersites, come in and rail’, zegt Patroclus lachend), de scherpe maar
verwrongen geest, die alles neerhaalt.
‘Here is such patchery, such juggling, and such knavery! all the argument is, a
cuckold, and a whore.’ (Ziedaar wat er overblijft van die roemruchte Trojaanse
oorlog!) ‘A good quarrel, to draw emulous factions and bleed to death upon! Now
the dry serpigo on the subject! and war, and lechery confound all!’
Ook die geconcentreerde bitterheid kon Shakespeare met zijn verbeelding
meevoelen, maar dat hij haar voor een influistering van de boze hield, blijkt uit het
feit, dat hij de kleinerende woorden (zelfs in dat stuk Troilus and Cressida, waarin
zijn eigen stemming wel zeer vertroebeld lijkt) aan die onaangenaamste van alle
plebejers in de mond legt. Hoe heel anders denkt de nobele Hamlet over oorlog en
oorlogsroem! Niets dan afgunstige bewondering voelt hij voor ‘young Fortimbras’,
de Noorse prins, die met 20.000 man optrekt om de Poolse koning een stuk land te
betwisten. Dat het land waardeloos is, verhoogt enkel de bewondering.
Examples gross as earth exhort me.
Witness this army of such mass and charge,
Led by a delicate and tender Prince,
Whose spirit with divine ambition puff'd,
Makes mouths at the invisible event,
Exposing what is mortal, and unsure
To all that fortune, death, and danger dare,
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Even for an egg-shell...
...To my shame I see
The imminent death of twenty-thousand men,
That for a fantasy and trick of fame
Go to their graves like beds, fight for a plot
Whereon the numbers cannot try the cause,
Which is not tomb enough and continent
To hide the slain...

Men moet zich altijd wachten voor de vaak begane fout aan Shakespeare de
denkbeelden van zijn personages zonder meer toe te schrijven. Het is misschien
dienstig op te merken, dat het bijenbeeld voorgedragen wordt door de aartsbisschop
van Canterbury, en zeker komt het buitensporige van de zo juist aangehaalde passage
op rekening van Hamlet's diep geschokt gemoed, dat hij zelf tot ‘bloedige daden’
tracht op te zwepen. Niettemin durf ik volhouden, dat beide uitingen in het algemeen
met Shakespeare's geesteshouding ten opzichte van de maatschappij overeenkomen.
In de koningsdrama's is zijn houding tegenover buitenlandse oorlog er steeds een
van door geen redenering verstoord welgevallen. De roem van de veldslagen waarin
de Fransen de nederlaag geleden hebben, wordt zonder enig bedenken genoten. Dat
is de geest waarvan in het bizonder King Henry V leeft en die het in tijden van
nationale zelfverheffing steeds zo'n macht over het Engelse publiek heeft gegeven.
Maar ook in de andere stukken heerst die geest en heel de beschouwing van de
erfvijand, van de Fransen, is erdoor gekleurd. De caricatuur die in King Henry VI,
First Part, van Jeanne d'Arc wordt opgedist, is zo afzichtelijk, dat het een van de
redenen was waarom een volgend geslacht dat niet voor werk van Shakespeare
houden wilde. Het is inderdaad moeilijk te geloven, dat Shakespeare in zijn latere
ontwikkeling de cruheid daarvan zou hebben kunnen herhalen. Maar dat hij eenvoudig
de gangbare Engelse voorstelling overnam, de oorlogspropaganda van de boze heks,
is toch voor een zekere trek in zijn persoonlijkheid typisch. Van de Fransen in het
algemeen geeft hij ook niets anders dan schetsjes op het Engels vooroordeel
afgestemd, bizonder knap soms, en met rake trekken, maar die buiten de
betrekkelijkheid van
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nationale vooringenomenheid toch niet uitkomen. Kenmerkend is een uiting die hij
aan Jeanne d'Arc zelf in de mond legt, en waarmee zij eigenlijk uit de rol valt, zelfs
die hij haar spelen laat:
Done like a Frenchman, turn and turn again.

Maar vooral in Henry V worden de Fransen meesterlijk ten tonele gebracht, enkel
om de mannelijke en strijdbare meerderheid van de Engelse koning te schitterender
te doen uitkomen evenwel. Hun gesnoef en hun angst tevens als zij het over hem
hebben, hun onverbeterlijke lichtzinnigheid, het is onweerstaanbaar treffend, maar
het blijft met dat al binnen een conventie, het toont in de dichter die anders het leven
en de mens met een zo vrije blik overzien kon, een gebondenheid.

5. Shakespeare en het volk
Ik heb tot nog toe de conservatieve, de aanvaardende trek in Shakespeare's geest
geschetst in verband met koningschap en oorlog. Men kan hetzelfde opmerken in
verband met de lagere volksklassen. Het blijft niet bij algemeenheden omtrent de
noodwendigheid van een vaste maatschappelijke orde.
Het is dwaasheid (hoe dikwijls het ook gedaan is) Shakespeare als een verstokt
aristocraat voor te stellen, omdat hij in Julius Caesar Casca de neus laat ophalen
voor de stank van de volksmenigte. 't Is waar dat er meer zulke passages in zijn
oeuvre voorkomen(14): zijn eigen reukorgaan is zeker wel gevoelig geweest. Ook is
het onmiskenbaar waar, dat hij er schik in hebben kon volksmensen in hun domheid
en onhandigheid voor te stellen. Het hertogelijk gezelschap in Midsummernight's
Dream maakt zich onbarmhartig vrolijk over de doodernstig bedoelde potsen van
Bottom en zijn handwerkslieden. Audrey, de boerendeern in As you like it, heeft in
haar lompe onschuld soms even iets pathetisch, maar niemand, ook haar schepper
niet, neemt haar ernstig op, en het laatste dat wij van haar horen, is Touchstone's
verzoek aan de hertog haar te mogen trouwen - als volgt: ‘An ill-favour-

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

575
ed thing, sir, but mine own; a poor hnmour of mine, sir, to take that that no man else
will’. Het meesterlijk schetsje van de oude min in Romeo and Juliet is al bizonder
onwelwillend. Maar men kan uit dat alles geen conclusie trekken, vooral niet omdat
men er andere figuren tegenover stellen kan. Zo in King Lear de knecht die de moed
heeft zich te verzetten als Cornwall Gloster de ogen uit wil rukken; of (nogmaals in
As you Like it) Adam, de oude knecht, die Orlando in zijn tegenspoed trouw blijft,
hem zijn spaarpenningen aanbiedt, en die omgekeerd Orlando, als de zwakke grijsaard
op hun tocht bijna bezwijkt, op zijn rug verder draagt. Men zou hier zeker kunnen
opmerken, dat de deugd van trouw in een dienaar juist in de aristocratische code grif
erkend pleegt te worden.
Ik laat dit niettemin terzijde, maar wat iedere lezer van Shakespeare opvallen moet,
en wat in mijn verband zijn onloochenbare betekenis heeft, is dat hij nooit de geringste
sympathie aan de dag legt voor volksbewegingen of voor welke bemoeienis met de
openbare zaak ook van de menigte of zelfs van de burgerij, maar ze integendeel strijk
en zet met afkeer en spot behandelt.
In Dogberry en Verges, dat kostelijk tweetal gewichtig-doende maar alles
verhaspelende ‘constables’ van de burgerwacht, in Much Ado About Nothing worden
niet enkel een paar kleine luiden, maar wordt het hele instituut belachelijk gemaakt.
Als in Richard III de Koning en zijn handlanger Buckingham de moord op Hastings
aan de Lord Mayor van Londen met verdichte aanslagen van het slachtoffer verklaren,
treft niet alleen de valse schurkachtigheid van de hoge heren, maar ook, dat die
vertegenwoordiger van het burgerdom zich als een onnozele hals zand in de ogen
laat strooien.
Het duidelijkst ondertussen, ofschoon toch in de talloze beschouwingen over
Shakespeare's politieke gezindheid van moderne critici niet altijd eender
geïnterpreteerd, zijn de uitgewerkte tonelen van oproerige of althans politiek bewogen
volksmenigten in Henry VI, in Julius Caesar en in Coriolanus. De knapheid van die
tonelen is iedere keer weer een verbazing. De kunsten van de volksredenaar, de
reacties van de menigte, hoe scherp is dat geobserveerd, en met wat een feilloze
trekken vastgelegd! Maar bij mij is er geen twijfel,
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of waarneming en uitbeelding zijn door vijandigheid bestuurd.

Jack Cade in Henry VI.
Hoor de volgelingen van Jack Cade: John zegt: ‘It was never merry world in England,
since gentlemen came up. - O miserable age!’ echoot George: ‘Virtue is not regarded
in handy-crafts-men’. En John weer: ‘It is said: Labour in thy vocation; which is as
much to say as: let the magistrates be labouring men; and therefore should we be
magistrates.’
Dit staaltje van kromme logica zet al dadelijk de toon. Cade zelf, die voorwendt
van koninklijken bloede te zijn, maakt het nog bonter: ‘There shall be, in England’
belooft hij zijn volgelingen, ‘seven half-penny loaves sold for a penny; the
three-hooped pot shall have ten hoops; and I will make it a felony to drink small
beer’ (alle bier zal dus vol bier zijn!) ‘all the realm shall be in common, and’ (hij
vergeet zichzelf niet) ‘in Cheapside shall my palfrey go to grass.’ Alle rechtsgeleerden
moeten dood, roept er één, en Cade belooft: weg met het perkament! ‘Away’ beveelt
hij later: ‘burn all the records of the realm, my mouth shall be the parliament of
England’. Ziedaar de revolutie in haar diepste wezen gevat! Maar wij zien Cade ook
als de fanaticus der gelijkheid, wanneer hij de klerk van Chatham veroordeelt omdat
hij lezen en schrijven kan en een boek met rode letters bezit. Lord Saye is een verrader,
omdat hij Frans kent. Het toneel van diens veroordeling is als een satyre op alle brute
revolutionnaire rechtspraak, maar speciaal van ongeletterden. En hoe haalt ten slotte
de oude Lord Clifford het volk van de bedrieger af? Niet met behulp van redelijke
argumenten, maar door een beroep op hun loyale gevoelens jegens de echte koning,
Hendrik VI, en vooral door op hun haat en vrees voor de Fransen te werken, tegen
wie alleen dié hen beschermen kan, behalve dan nog de kans die hij hun biedt om
onder zijn aanvoering in Frankrijk aan rang en buit te komen. Het is dus niet alleen
dat Shakespeare het oproer van Jack Cade veroordeelt: dat spreekt wel vanzelf. Maar
hij heeft geen greintje sympathie met de onbeholpen aspiraties die er achter zaten,
hij zwijgt over de noden die het uitlokten, hij maakt het tot in al zijn manifestaties
dom en mal.
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Julius Caesar.
Iedereen kent de volksmenigte in Julius Caesar en weet hoe zij zich om de vinger
laat winden eerst door Brutus dan door Marcus Antonius. Brutus imponeert het volk
door zijn ernstige, nobele persoonlijkheid, maar zij begrijpen van zijn motieven zo
weinig dat zij om hun instemming te betuigen hèm kronen willen. Maar dan weet de
onscrupuleuze Marcus Antonius door op hun gevoel te werken hen eerst recht gaande
te maken. Weldra zijn zij nauwelijks meer te houden in hun drift om Brutus, die zij
zo straks bijvielen, te lijf te gaan, de wreker van Caesar moet hen terugroepen om
hun het argument toe te dienen dat hen blijvend aan zijn zij zal brengen, dat van
Caesar's testament, met een toespeling waarmee hij begonnen was, maar dat zij alweer
vergeten waren. ‘Mischief, thou art afoot’, roept Marcus Antonius uit, als hij alleen
achterblijft, en wij krijgen ook daar iets van te zien in dat bijtende toneeltje, waar de
woedende burgers een heer aanhouden en hem dwars door elkaar de onzinnigste
vragen stellen. Als hij, na ietwat stekelige antwoorden, die de driftkoppen niet
vriendelijk jegens hem gestemd hebben, Cinna blijkt te heten, wordt er geschreeuwd:
First Citizen: Tear him to pieces; he's a conspirator.
Cinna: I am Cinna the poet, I ara Cinna the poet.
Fourth Citizen: Tear him for his bad verses, tear him for his bad verses.
Cinna: I am not Cinna the conspirator.
Fourth Citizen: It is no matter, his name's Cinna; pluck bul his name out of his heart, and turn
him going.
Third Citizen: Tear him! Tear him!...

Coriolanus.
Er is een ander Romeins drama, waarin het probleem aristocratie of democratie
zuiverder gesteld wordt, zonder de kruisende tegenstelling (en die in Julius Caesar
overheerst) van aristocratie of autocratie, Coriolanus namelijk. Julius Caesar is
misschien het eerste van Shakespeare's werken dat men zonder reserve groot kan
noemen. Het staat aan het begin van de grote tijd van de dichter. Coriolanus werd
een jaar of acht later geschreven, na de grote tragedies, waar het

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

578
in zekere zin nog bij behoort. Voor de discussie omtrent Shakespeare's houding
tegenover het volk, omtrent zijn aristocratische of anti-democratische gezindheid
draagt geen ander werk zoveel materiaal aan.
Caius Marcius, zoon van de edele Volumnia, is een geweldige oorlogsheld en
tevens een verachter van het plebs. Er heerst felle sociale strijd in Rome. De plebejers
wensen graan tegen lagere prijs dan door de Senaat is vastgesteld. De oude en wijze
Menenius (wijs in weerwil van zijn breedsprakige en jolige manier) vertelt hun de
gelijkenis van de maag en de ledematen - weer zo'n beeld waarin de maatschappelijke
orde voor eeuwig vastgelegd wordt en de armen geleerd dat zij berusten moeten. Het
verhaal maakt veel indruk en wordt bijna bedorven als de driftige Caius Marcius
komt uitvaren tegen hun onbeschaamdheid om een Senaatsbesluit te durven critiseren.
Ondertussen wijst de Senaat, tot bittere ergernis van Caius Marcius, tribunen aan om
de belangen van het volk voor te staan; het tweetal Brutus en Sicinius ziet in hem de
vijand. Maar eerst wint hij nu nieuwe glorie door de verovering van Corioli, de
hoofdstad van de erfvijand, de Volsci. De Senaat vereert hem met de bijnaam
Coriolanus en verkiest hem tot consul, een verkiezing die echter door het volk
bevestigd worden moet. Met de grootste tegenzin, maar aangemoedigd door Volumnia,
Menenius en zijn andere vrienden, onderwerpt Coriolanus zich aan het gebruik en
werft om stemmen op het marktplein. Hij verbergt ternauwernood zijn verachting,
als hij de kiezers verzekert, dat hij voor anders niets dan hun stemmen zijn leven
gewaagd heeft, en zijn bedelroep ‘uw stemmen! uw stemmen!’ is als een hoon. Zijn
lichaam te ontbloten om zijn littekens te vertonen - ook dat volgens het gebruik! die vernedering kan hij niet over zich verkrijgen. Maar de heldendaden van Corioli
tellen, en de verkiezing wordt bevestigd. Weldra echter, terwijl Coriolanus in de
Senaat geïnstalleerd wordt, begint in het domme volk het besef te ontwaken, dat zij
beledigd zijn, de twee tribunen stoken uit alle macht, en bij zijn terugkeer op het
Forum wordt hem de waardigheid betwist. Er volgt een heftige woordenwisseling,
waarin de tribunen de oplopende held welbewust prikkelen. Ondanks de pogingen
van Menenius en anderen om hem in toom te houden zegt
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hij wilde dingen, die door de tribunen zorgvuldig genoteerd worden, eindelijk trekt
hij het zwaard en wordt wegens die wandaad door de tribunen uit naam van het volk
verbannen. Coriolanus ontvangt dat vonnis met de hartgrondigste verbittering. ‘Ik
verban ù!’ voegt hij de menigte toe, met smalende opmerkingen over de stank die
haar adem verspreidt.
...Despising
For you the city, thus I turn my back.
There is a world elsewhere.

En inderdaad, hij doet het zijn tegenstanders gevoelen. Hij gaat regelrecht tot de
vijand. De hoofdman van de Volsci, Aufidius, ontvangt hem met vreugde en vertrouwt
hem de leiding van een nieuwe aanval op Rome toe. In Rome heerst verslagenheid,
het volk en de tribunen sidderen voor het dreigend gevaar. Zij vernederen zich om
Menenius te sme-ken, dat hij tot Coriolanus gaan zal om hem van zijn wraak te doen
afzien. Maar Coriolanus wijst zijn oude vriend af. Aan de bezweringen van zijn
vrouw en vooral van zijn moeder kan hij vervolgens echter geen weerstand bieden.
... O my mother, mother! O!
You have won a happy victory for Rome,
But for your son - believe it! o, believe it! Most dangerously you have with him prevail'd,
if not most mortal for him. But let it come.

Hij voorzag goed. Aufidius keert zich tegen hem en de Volsci doden hem.
Er is - ik zinspeelde er al op - bij de critici geen eenstemmigheid over dit machtig
treurspel. Coleridge zei ervan, dat het de prachtige philosophische onpartijdigheid
van Shakespeare's politiek toneel illustreert; en Hazlitt in dezelfde trant dat hier alles
gezegd wordt wat zowel voor de aristocraat als voor de democraat gezegd kan worden.
Brandes daarentegen heeft het over ‘de physieke afkeer van de atmosfeer van het
volk’ die eruit spreekt, en over ‘de afwezigheid van enige menselijke aandacht voor
de verdrukking van de armen’, terwijl de held Marcius verafgood wordt. Brandes
meent dat Shakespeare diens misdaad, het verraad aan Rome, verfoeit, maar hij ziet
geen critische houding tegenover het voorafgaand gedrag van de driftige hater van
het volk. Shakespeare's blik op het leven in dit stuk is volgens Brandes,
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‘dat er om de eenzame groten dezer aarde noodzakelijkerwijze een samenzwering
van nijd en haat op touw gezet moet worden door de kleinen en gemenen’.
N.W. MacCullum, die in 1910 deze uitspraken overzag(15), poogde die van Coleridge
waar te maken. Maar als hij erkent dat Shakespeare altijd, ook in zijn ander werk,
de menigte als wispelturig en blind en ongeschikt voor regeren voorstelt, geeft hij
aan hen die in hem de aristocraat en anti-democraat zien, al dadelijk gewonnen spel.
Dat dit geen haat is, dat Brandes ongelijk heeft wanneer hij de physieke walging
zonder meer uit de woorden der personages op de dichter zelf overbrengt, moge waar
zijn; dat Shakespeare, zoals Mac Callum het uitdrukt, ‘is kind enough to individual
representatives’ (of the people), dat ‘he certainly believes in the sacred obligation of
governing them for their good’, heb ikzelf al aangetoond - maar dan blijft er aan de
vraag wat onder dat door de regeerders te bevorderen welzijn verstaan moet worden,
nog een hele problematiek vastzitten. In ieder geval wordt hier een typisch
aristocratische geesteshouding geschetst. Wat de gevolgen daarvan waren voor de
historische waarheid van Shakespeare's voorstelling van het plebs, zal ik naderhand
nog aanduiden, hier wil ik slechts vaststellen, niet dat Brandes dus juist zag, maar
dat althans Shakespeare's politiek niet zo philosophisch onpartijdig was als Coleridge
meende, en ook dat hij, zoal ten behoeve van de aristocraten, zeker niet - naar het
woord van Hazlitt - alles ten behoeve van de democraten heeft laten zeggen.
Maar inderdaad, men behoeft het stuk maar te lezen, 't Is niet dat Shakespeare
Coriolanus vóór zijn verraad zonder meer verheerlijkt. Brandes begaat een dubbele
vergissing. Het verraad wordt door Shakespeare veel minder erg gevonden dan wij
modernen verwacht zouden hebben; maar het komt in ieder geval natuurlijk voort
uit de karakterfout die de dichter ook eerder reeds in zijn held getoond had, en die
het tragisch conflict teweeg brengt, zijn onbuigzaamheid, zijn tekort aan
zelfbeheersing.
Het tragisch conflict is niet tussen twee politieke beschouwingen, niet tussen
aristocraat en democraat. Die strijd vormt maar de aanleiding. Op zichzelf kan hij
Shakespeare niet
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werkelijk boeien, zozeer van ganser harte staat hij daarin aan de éne kant. Volumnia,
Menenius, de andere senatoren, zij denken allen eender, en niet anders dan Coriolanus,
over het domme en kleine volk en over de sluwe en gemene tribunen; maar Volumnia
en Menenius en de andere vrienden betreuren het onbesuisde, het al te openhartige,
het onvoorzichtige optreden van de man die overigens voorbestemd scheen de ziel
van hun partij te worden. Coriolanus is groot, hij is nobel.
His nature is too noble for the world.

Dat zegt Menenius. Hij kan niet transigeren. Allard Pierson heeft hem heel raak met
Alceste in Molière's Misanthrope vergeleken. Hij kan de verachting niet verbergen
die hij (als allen van zijn zijde) voor die plebejers voelt. In Corioli, laf als zij zijn,
hebben zij hem in de steek gelaten; hun domheid wordt alleen geëvenaard door hun
wispelturigheid. Nog hartgrondiger veracht hij die tribunen die met het vleien van
de menigte hun eigen ambitie verzorgen. Er zijn onder de plebejers zelf wel die het
zo zien. Twee kussenleggers op het Capitool bespreken de toestand. De één vindt
dat Coriolanus te ver gaat, 't is niet enkel dat hij het volk niet vleit, hij schijnt hun
ongenoegen en haat te zoeken. Maar de ander blijft voelen voor de man wiens
aanspraken op zijn eervolle daden berusten: ‘his ascent is not by snch easy degrees
as those who, having been supple and courteous to the people, bonnetted, without
any jurther deed to heave them at all into their estimation and report.’ Als in het
fatale twistgesprek Brutus neerbuigend iets zegt van dat Coriolanus Rome wèl gediend
heeft, valt deze in met een striemend:
... What do you prate of service.

Van die tribunen geeft Shakespeare een ongemeen pakkend schetsje, geladen met
die vinnige afkeer die de ware conservatief meer nog voor democratische politici
dan voor het volk pleegt te voelen. Afgunstig en intrigant, zijn zij het die de driftige
held in zijn verderf lokken. ‘Put him to choler straight’ zegt de één tot de ander voor
de fatale ontmoeting, en Menenius' fluisteren tot Colriolanus: ‘Nay temperately! your
promise!’ en ‘Is this the promise that you made your mother?’ kan hem niet voor
zichzelf redden.
Er zijn heel wat schrijvers die van het beeld van de valse,
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kleine, baatzuchtige demagogen, dat Shakespeare in Sicinius en Brutus geschetst
heeft, genieten en beweren, dat dit niets omtrent zijn waardering voor de echte
democratie zegt. Die schrijvers verraden daarmee alleen hun eigen conservatief
vooroordeel. De tribunen in Coriolanus zijn wel degelijk leerzaam omtrent
Shakespeare's anti-democratische gezindheid. Het is natuurlijk niet, dat hij het land
heeft aan demagogen: dat heeft iedereen. Het is dat hij in de voorstanders van het
plebs niet anders dan lage demagogen zien kan.
Maar een enkel maal spreken de tribunen althans één woord van alle die voor de
democratie gesproken hadden kunnen worden en die zij volgens Hazlitt van
Shakespeare te spreken krijgen:
... You speak o' the people
(zo voegt Brutus Coriolanus toe)
As if you were a god to punish, not
A man of their infirmity.

Nog een belangrijk woord, één dat veel dieper gaat zelfs, werd door Sicinius gezegd,
toen een senator hem vermaande dat hij door het ongedaan maken van de
consulsverkiezing dreigde de staat (the city) omver te werpen.
What is the city, but the people?

De burgers vallen aanstonds bij: ‘True, the people are the city’. Maar Coriolanus vat
op wat door de senator gezegd was en roept uit:
That is the way to lay the city flat,
To bring the roof to the foundations,
And bury all which yet distinctly ranges
In heaps and piles of ruin.

Hier hebben wij de tegenstelling tussen een humanitair, sociaal, democratisch ideaal,
waarin het belang van de gemeenschap, dat wil zeggen van de mensen die haar
samenstellen, op de voorgrond staat; en een conservatief, autoritair, waarin de staat
los van de mensen en hun noden of wensen als het primerend belang wordt gezien.
Hier hebben wij de problematiek waarvan ik zoëven al sprak. En nu is er geen twijfel
mogelijk, of dat laatste vormt de gedachte waarvan Coriolanus leeft, voorzover de
politieke inhoud het stuk doet leven. De noden van de burgers worden in het begin
door henzelf met veel nadruk verkondigd. Noch Coriolanus noch
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Menenius noch Volumnia schenken er de minste aandacht aan en het motief raakt
weldra zoek. De staat, daar gaat het om, het welzijn van Rome, als zelfstandige
eenheid tegenover de Volsci. Evenals in het geval van Jack Cade's rebellie wordt op
het laatst het buitenlands gevaar het overheersend motief, dat ook de plebejers tot
inkeer brengt.
Zo zien wij Shakespeare nogmaals als kind van zijn land en tijd, waar onder de
leidende en intellectuele kringen het jonge nationale besef, de trots in de eigen staat
en monarchie zich handhavend tegenover de grote mogendheden van het vasteland,
zoveel sterker waren dan enige sociale of binnenlands-politieke bekommering. Men
zou menen dat hiermee afschuw van Coriolanus' verraad gepaard moest gaan.
Natuurlijk wordt de daad veroordeeld, zij is het laatste en ergste uitvloeisel van de
karakterfout van de held, van zijn hoogmoed, van zijn onmatigheid, en zij leidt
rechtstreeks tot zijn ondergang. Maar zij doet niet af aan zijn nobelheid, die zelfs de
Volsci nadat zij hem gedood hebben, erkennen. Om dit te begrijpen moet men
bedenken, alweer, wat een voorbeelden van grote heren die uit gekrenkte trots of
gekrenkt belang naar de vijand van hun land overliepen, Shakespeare's eigen tijd
nog te zien gaf. Het was een tijd van plotseling opgekomen nationale hartstocht,
maar de ere-code der groten liet nog heel wat handlichting met de nationale solidariteit
toe.
Ten slotte dient de opmerking nog gemaakt, al ligt zij in wat hiervoor gezegd is
al opgesloten, dat Coriolanus een historisch drama is in een andere zin dan de Engelse
stukken; Julius Caesar zou men wat dit betreft een overgang kunnen noemen. In de
Engelse koningsdrama's vormt de historische stof de eigenlijke inhoud; zelfs in
Richard II en Richard III, waar de persoon van de koning zozeer in het middelpunt
staat. Coriolanus is nader verwant aan de grote tragedies, die Shakespeare juist
geschreven had. De eigenlijke inhoud is de ondergang van de held, veroorzaakt door
de gebreken van zijn heroïsche persoonlijkheid. De historie is aankleding, met hoeveel
zorg en liefde ook behandeld.

The Tempest
Om Shakespeare's politieke philosophie uit The Tempest te willen afleiden moet men
al weinig begrip voor poëzie
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bezitten; zelfs wat zin voor humor zou daarvan weerhouden. En toch is het onmogelijk
om in een beschouwing over zijn houding tegenover het gezag, tegenover het volk
of tegenover het sociale vraagstuk van dat bekoorlijk sprookje, waarmee hij zijn
schrijversloopbaan besloot, te zwijgen.
Een duidelijk antwoord op onze vragen, een samenhangend systeem, zullen wij
er niet in vinden. Maar wel zal het ons zijn geest tonen, spelende met allerlei
gedachten op dit gebied; en ook zullen wij hier en daar zijn onwillekeurige reacties
kunnen betrappen.
Onder het veelsoortig gezelschap dat na de door Prospero's toverkunst bewerkte
schipbreuk op diens magisch eiland belandt, is de goede Gonzalo de meest tot
nadenken geneigde. Hij vertelt zijn lotgenoten, hoe hij het zou inrichten, als hij
heersen mocht over het eiland. Een volledige utopie, die Shakespeare bij Montaigne
gevonden had: alles gemeen, geen rijkdom en geen armoede, geen contracten en
geen erfrecht, geen land of wijngaard afgepaald, geen handel, geen magistraten, geen
schrifturen; geen bedrijf of handwerk;
... all men idle, all;
And women too, but innocent and pure;
No sovereignty...

Dat de slechtaards Sebastian en Antonio er de spot mee drijven, dat koning Alonzo,
die met Antonio voorheen tegen Prospero heeft saamgespannen, er de schouders
over ophaalt, zegt niet veel; maar het contrast dat de realiteit oplevert, de realiteit
van het sprookje, het eiland zoals Prospero het gemaakt had, dat is wel treffend.
Prospero toch, de goede wijze bij uitnemendheid, oefende zonder gewetensbezwaar
gezag uit (sovereignty), en deinsde zelfs voor harde middelen niet terug. Caliban,
het monster, de slaaf die het ruwe werk verricht, wordt met de ongenadigste woorden
aangedreven, en in toom gehouden met dé vrees voor de krampen en de buikpijnen
waarmee de machtige tovenaar hem in geval van ongehoorzaamheid zal straffen; en
zelfs Ariel, de bevallige luchtgeest, die volgens het bevel van Prospero de winden
bestuurt, met zijn muziek de schipbreukelingen aanlokt of in slaap sust, wordt in zijn
dienst gehouden met de wreedaardigste dreigementen. Prospero, gelijk zijn schepper,
aanvaardt de condities van onze menselijkheid,
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of... van de bestaande maatschappelijke verhoudingen. Als zijn dochter Miranda
uiting geelt aan de tegenzin die het gezicht van de slechte en gemene Caliban bij
haar opwekt, antwoordt hij met nuchtere werkelijkheidszin:
... But as 'tis,
We cannot miss him. He does make our fire,
Fetch in our wood, and serves in offices
That profit us. - What ho! slave! Caliban!
Thou earth, thou! speak.

Heeft Shakespeare met Caliban het volk, de arbeidersklasse, willen verbeelden? Men
zou het op grond van deze passage haast aannemen. Maar dan zou de slechte inborst
van Caliban, zijn grof materialisme, zijn laagheid die de hem door Prospero geleerde
mensentaal alleen op prijs stelt (naar zijn eigen gemelijk zeggen) om er in te kunnen
vloeken, zijn bijgelovigheid, zijn onvatbaarheid voor andere argumenten dan die van
straf en pijn, - dat alles zou bij de dichter al een bizonder hatelijke opvatting
veronderstellen. Evenals in het geval van Coriolanus hebben veel commentatoren
hun best gedaan om ‘the gentle Shakespeare’, de dichter die men niet kan leren
kennen zonder hem lief te krijgen, daarvan vrij te pleiten.
De belangwekkendste alternatieve interpretatie is dat met Caliban (anagram van
Canibal) de natuurmens bedoeld zou zijn, de wildeman, op wie juist door de
ontdekkingstochten en reisverhalen de aandacht van het Europese publiek viel. Het
is een feit dat Caliban weldra in 't bizonder in betrekking tot Stephano en Trinculo
getoond wordt, de twee volkstypen onder de schipbreukelingen, de dronken zeeman
en de nar, en dat men dan een tegenstelling kan construeren tussen de natuurlijke
barbaar en het uitschot der beschaving - een tegenstelling waarin Caliban zowaar
nog het slechtste figuur niet slaat. Ook dan intussen is het juist niet de ‘gentleness’
van Shakespeare die aan den dag komt! Kreyssig(16) merkt op, dat hij al bij voorbaat
zijn conceptie van de natuurmens tegenover die van Rousseau stelt; in plaats van de
optimistische beschouwing van de ingeschapen goedheid van de mens, die slechts
door de beschaving gecorrompeerd wordt, geeft Shakespeare hier een terugstotend
beeld van de mens in de natuurstaat, wiens slechte eigenschappen slechts door de
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beschaafde maatschappij, door de orde, door het gezag, in toom gehouden kunnen
worden. Het is onloochenbaar dat deze beschouwing, of zij Shakespeare bij de creatie
van Caliban helder voorgestaan heeft of niet, met heel de geest van zijn oeuvre
strookt. Dat er in 's mensen aard boze neigingen voorkomen, die zorgvuldig
tegengegaan dienen te worden, dat orde en straf daartoe noodzakelijk zijn; dat heeft
hij ontelbare malen uitgesproken.
Maar ondertussen zijn Stephano en Trinculo - ik merkte het al op - nog
verachtelijker dan Caliban, die begint met Stephano als een god te vereren, omdat
deze hem op wijn onthaalt, maar die op het laatst meer gezond verstand blijkt te
hebben dan die twee vulgaire drinkebroers en ook inderdaad zijn verering afzweert.
Als staaltjes van de maatschappij buiten het betoverde eiland zijn Stephano en
Trinculo weinig stichtelijk. Is dat de zeeman, de dronkaard met zijn fles, die liedjes
zingt van
The master, the swabber, the boatswain and I...

Maar laten we de vergissing niet begaan alles symbolisch te willen uitleggen.
Shakespeare wist wel, dat er betere zeelui waren en dat ‘het volk’, zo het dan niet
met Caliban getypeerd wordt, ook in Stephano en Trinculo niet volledig
vertegenwoordigd moet heten.
Het treft toch, op welke verschillende wijzen hij in de ontknoping van zijn idylle
zijn aristocratische en zijn populaire schurken behandelt. Er zijn er immers van beide
soorten. Er zijn Sebastian en Antonio; de laatste heeft indertijd Prospero reeds uit
zijn wettig erfdeel, het hertogdom Milaan, verstoten en stookt nu Sebastian op om
diens broer Alonzo te vermoorden, ten einde zich van de troon van Napels meester
te maken. De misdaad wordt door Ariel verhinderd. Prospero, die hen nu allen in
zijn macht heeft, zint niet op wraak. In de benauwenis, waarin hij hen brengt, tonen
zij berouw en dat is genoeg voor hem om hen te vergeven. Gaat dat berouw wel diep?
Antonio en Sebastian zijn op het ogenblik van de straf eer uitdagend, en zodra zij in
genade aangenomen zijn, hebben zij weer praats als altijd. Caliban, Stephano en
Trinculo echter, die zich ook vergrepen hebben, gekomplotteerd en geroofd, komen
er bij de vergelding minder goed af. Zij krijgen wel geen nieuwe straf, maar

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

587
krimpen nog van de pijnen die hun zijn aangedaan, en terwijl de heren het lachend
aanzien, druipen zij onder harde woorden af om de boel terug te brengen waar zij
hem gevonden hadden. ‘Or stole it, rather’, zo heeft dan de mislukte moordenaar
Sebastian nog de onbeschaamdheid er aan toe te voegen. Shakespeare meet hier met
twee maten: zijn plebejisch monster wordt in vergelijking met de aristocratische
schurk wel zeer onbillijk bejegend!
Alles draagt bij om het beeld te bevestigen, dat wij al lang van Shakespeare's
geesteshouding tegenover staat en maatschappij voor ons gekregen hebben. Voor
hem waren het statische grootheden, vast geordend, met een orde die onverbrekelijk
aan de eeuwige wereldorde vastgekoppeld diende te zijn, arbeid was het deel van
velen, opdat weinigen vollediger mens zouden kunnen zijn; het gezag, dat heel die
ordening moest beschermen, hoorde in de handen van de daartoe door geboorte en
beschaving geroepenen; zij hadden als zodanig hun verplichting, maar dat de menigte
hen ter verantwoording zou kunnen roepen, was een dwaze gedachte.

Houding tegenover sociale hervorming
In dit systeem had de ellende van de armen mee haar plaats. Critiek op sociale
misstanden, in de zin van een verontwaardigd opmerken ervan, dat de inleiding tot
verbete-ring zou willen zijn, komt in Shakespeare's oeuvre nauwelijks voor. Men
denkt misschien aan de verhongerende apotheker in Romeo and Juliet; zijn
omstandigheden worden scherp waargenomen, maar koelbloedig gebruikt om Romeo
aan vergif te helpen. Of aan de alleenspraak van Hamlet, waarin hij van ‘the slings
and arrows of outrageous fortune’ gewaagt:
The insolence of office, and the spurns
..................... the law's delay,
The insolence of office, and the spurns
That patient merit of the unworthy takes.

Even zoveel sociale misstanden - maar inderdaad, Shakespeare was niet blind, en
hij trachtte ook niet zich te verblinden. Maar het is de gedachte dat zulke beproevingen
in een anders ingerichte staat of maatschappij de mens bespaard zouden kunnen
blijven, die hem ver ligt. Zij behoren voor
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hem - om de term nogmaals te gebruiken - tot de condities van onze menselijkheid,
zozeer, dat hij dwars tussen de aangehaalde opsomming door ‘the pangs of despis'd
love’ vermeldt, als op één lijn ermee staande. Ik kan mij maar één plaats te binnen
brengen, waar even een ander geluid vernomen wordt. Hoor Lear in de storm, op de
heide:
Poor naked wretches, wheresoe'er you are,
That bide the pelting of this pitiless storm,
How shall your houseless heads, and unfed sides,
Your loop'd and window'd raggedness, defend you
From seasons such as these? O I have ta'en
Too little care of this! Take physic, pomp,
Expose thyself to feel what wretches feel,
That thou may'st shake the superflux to them
And show the heavens more just.

Maar hier is het wel zeer nodig om in het oog te houden, dat het Lear is, Lear in zijn
ongeluk, die zo spreekt. De uiting van meegevoel, tot zelfs die woorden ‘O I have
ta'en too little care of this’ toe, worden aan de dramatische situatie als het ware
ontperst. De alomvattende verbeelding van de dichter kon ook dat omvatten. Maar
het is maar een smartkreet, die in het stuk geen gevolg heeft, en in Shakespeare's
philosophie van staat en maatschappij had zij geen plaats.
Het zou een vergissing zijn, te denken dat de hier geschetste geesteshouding de
enig mogelijke voor de toen levende mensen was. Ongetwijfeld beheerste zij het
politieke en sociale denken van de tijd, maar niet iedereen aanvaardde ze zo van
ganser harte als Shakespeare, hier en ginds tornden niet enkel blinde lijders maar
ook helderziende denkers er tegen op. De utopieën van het tijdvak mag men zeker
niet voor programma's van actie aanzien, maar hun scheppers beschouwden ze toch
ook niet zo geringschattend als Shakespeare het die van Montaigne deed. More's
Utopia in het bijzonder was zeker een ernstig gemeende critiek. Erasmus behandelde
de koningen en hun oorlogen met heel wat minder berusting dan Shakespeare. De
tegenstelling tussen de aanvaardende conservatief en de critische hervormer is er één
van alle tijden, en in zijn eigen tijd stond Shakespeare aan de eerstgenoemde kant.
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6. Shakespaere en de puriteinen: zijn godsdienst
Het doet in dit verband ook ter zake, dat hij de Puriteinen niet kon uitstaan en graag
belachelijk maakte. De Puriteinen waren niet in de eerste plaats hervormers van staat
en maatschappij, maar zij bezagen die toch met een onafhankelijkheid die hem ergerde
of vermaakte. Die overgeleverde orde, die voor Shakespeare het gegeven kader was
waarbinnen zich het menselijk drama, en het drama van goed en kwaad, afspeelde,
die orde die hij eerbiedigde, die hij met al haar schakeringen, haar hoogten en haar
diepten, liefhad, werd door de Puriteinen, als het moest, aan een voor hen hoger, aan
een voor Shakespeare willekeurig, fantastisch, aanmatigend gebod getoetst, 't Is waar,
dat hij noch in Twelfth Night noch in Measure for Measure het probleem zo stelde.
Hij keerde zich enkel tegen de aanslag op levensvreugde en natuurlijk zinnenleven,
die hem in het Puritanisme kwetste.
Dost thou think, because thou art virtuous, there shall be no more cakes and ale?(17)
Bovendien maakte hij van Malvolio een kwast en van Angelo een huichelaar.
Maar dat het type van de idealist, dat wil zeggen van de man die een abstractie boven
het leven stelt, die de orde naar zijn persoonlijk inzicht veranderen wil, hem niet lag,
komt in die scherpe afweer toch onmiskenbaar uit.
Ik stel, zoals men ziet, het probleem van Shakespeare's verhouding tot het
Puritanisme niet in godsdienstige termen. Ik geloof inderdaad niet, dat het zich in
feite zo voor hem stelde. Er is veel over Shakespeare's godsdienst geschreven, men
heeft hem in verschillende richtingen willen trekken. Dowden(18) zag in hem een
Protestant. Maar wat was voor Dowden Protestantisme? ‘Geestkracht, zin voor het
feit, zelfbestuur, verdraagzaamheid, ongeloof in een omslachtig toestel voor de
verbetering van 's mensen aard, onverschilligheid voor uiterlijkheden vergeleken
met wat tot het onzichtbare leven behoort, en een beslotenheid om alle dingen van
een zuiver menselijk standpunt te beoordelen.’ Voor de Puritein, voor de Calvinist,
voor de zestiende-eeuwse Protestant, zou die definitie op essentiële punten
onaanvaardbaar zijn.
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Dowden denkt aan het liberale Protestantisme van zijn eigen dagen, een bastaard
van het echte en van de Renaissance. De Renaissance - wordt Shakespeare dàarmee
niet beter thuisgebracht? ‘De Renaissance,’ schreef Croce, ‘had het aardse leven een
realiteit gemaakt en daartoe behoorde hij wezenlijk.’(19) Een katholiek schrijver,
Looten, van de katholieke universiteit van Rijsel, publiceerde in 1924 een boekje
over Shakespeare's godsdienst. Volgens hem was hij tot een eind-weegs in zijn leven
katholiek; heel het eerste gedeelte van zijn oeuvre zou daarvan de duidelijke sporen
dragen. Tegen het einde van de eeuw pas werd hij onder de humanistische,
macchiavellistische invloeden van zijn dagen tot twijfel gebracht, en dat verklaart
dan de sombere, de radeloze stemming van de grote tragedies. Ook die voorstelling
is weinig aannemelijk. De vertrouwdheid met de katholieke sfeer, die inderdaad in
Shakespeare's drama's duidelijk valt waar te nemen, was nog allerminst iets
uitzonderlijks; van sceptische aanvallen op het katholicisme is bij hem ook later geen
sprake, wel van typisch protestantse, en zo niet op het katholicisme dan althans op
Pausdom en Jezuïeten. Maar zulke aanvallen kwamen uit de nationale atmosfeer
voort en wijzen niet op enige vast omlijnde geloofsovertuiging. Die veel besproken
somberheid van de eerste jaren der eeuw mag bovendien maar niet zo met
radeloosheid gelijkgesteld worden. Bradley heeft over dit alles de diepste en de fijnste
dingen gezegd en het evenwichtigst oordeel getoond.
‘Het is niet waarschijnlijk, dat hij buiten zijn poëzie een heel naïef Katholiek of
Protestant of Atheïst was, zoals sommigen beweerd hebben; maar wij kunnen er niet
zeker van zijn, zoals in het geval van dichters als Milton, Wordsworth of Shelley,
dat hij in zijn werk zijn diepste en innigste overtuigingen over fundamentele kwesties
uitsprak, of zelfs dat hij er had.’ In zijn werk, betoogt Bradley, moet het christelijk
geloof tijdelijk opgeschort worden, of de tragische indruk wordt weggenomen. Maar
die tragische indruk komt voort (wij kennen de gedachte reeds) uit de voorstelling
van menselijk bedrijf binnen het kader van een zedelijke wereldorde. De wereld
wordt niet bestuurd door een blind en onverschillig Noodlot, maar er is ook geen
rechtvaardig bestel, dat let op verdiensten. De zedelijkheid van de wereldorde wil
zeggen
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dat zij naar het goede streeft, door het goede bestaat, en op het kwaad reageert, het
uitstoot en vernietigt. Maar dat proces, dat een verstoring van de orde is, gaat met
hevigheid en sleept ondergang en verkwisting ook van goeds en edels met zich mee:
dat is het tragische. Van een neerdrukkende of ontmoedigende indruk is desalniettemin
geen sprake, omdat men in de ontknoping toch steeds een zuivering, een herstel, een
zich doen gelden van de orde ziet.’(20)
Let op, hoe in deze beschouwing de dogmatische tegenstellingen binnen het
Christendom op de achtergrond raken. Ik houd het voor waarschijnlijk, dat
Shakespeare in zijn verhouding tot het openbare leven ook hier rustig conservatief
en nationaal kon zijn, dat wil zeggen de kerk ‘as by law established’ aanvaardde, en
de Puriteinen verfoeide als geestdrijvers en rustverstoorders.

7. Puriteinse reacties op Shakespeare
Tolstoi en Crosby.
Het klopt dan ook precies dat, zoals ik al opmerkte, de moderne puriteinen en radicalen
van hem niets hebben moeten. Ik noemde Tolstoi: Diens onbeduidend en hol
geschriftje (van de schrijver der Kreuzer Sonate, niet van Oorlog en Vrede!) gaat
terug op de critiek van een paar negentiende-eeuwse Engelsen, op Ernest Crosby,
die zelf Edward Carpenter aanhaalt. Crosby, lang niet zo extreem als Tolstoi, die de
hele Shakespeare-rage voor een belachelijk en voorbijgaand verschijnsel uitmaakt,
oordeelt dat Shakespeare's onbegrip voor, afkeer van, de kleine luiden aan zijn
grootheid ernstig afbreuk doet. Hij oordeelt zo, omdat voor hen de democratie,
liberalisme, vooruitgang postulaten zijn voor grote literatuur. De grote schrijver moet
een leider der mensheid zijn op de weg van haar ontvoogding. Edward Carpenter
roept naar aanleiding van Prospero's hiervóór aangehaalde opmerking over het nut
van Caliban in weerwil van zijn terugstotendheid verontwaardigd uit: ‘Wie zijt gij
wel met uw luchthartig sarcasme voor hem die brood voor u wint, die u kleedt, die
heel de dag en heel de nacht in 't verborgen op de aarde voor u slaaft!’
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Shaw
In die traditie ligt de verwerping van Shakespeare door Shaw. Ik moet bekennen, dat
ik een vroeg opstel van Shaw over Henry IV met veel instemming kan lezen. Het
gaat vooral over de figuur van Hendrik V, die immers in de naar zijn vader geheten
stukken al voorkomt en die op het laatst van het tweede Falstaff verstoot. ‘Het is
moeilijk,’ schreef Shaw in 1896, ‘om Shakespeare helemaal te vergeven voor die
wereldse phaze, waarin hij poogde ons zo'n Jingo-held als Harry V op te dringen.’
Tegenover de critiekloze aanvaarding van de conventionele en demagogische figuur
- zelfs een anders zeer verstandig Duitser als Kreyssig heeft zich hier laten meeslepen
en benijdt de Engelsen om dat patriottisch stuk; een verstandig Duitser, maar die
toch de geest van 1870 sterk onderging, en die in het bizonder de goedkope caricatuur
van de Fransen erg geslaagd vond -, daartegenover is Shaw's striemende critiek wel
uitermate lezenswaard.
Maar hij erkende toen tenminste de grootheid van Shakespeare nog. Later verwierp
hij hem in zijn geheel. In heel Shakespeare ‘geen enkele held. Slechts éen man in al
die 36 stukken die in het leven gelooft, het de moeite waard acht en op wiens doodsbed
een oprechte, onrhetorische traan wordt gestort, en die man is... Falstaff.’ ‘What a
crew they are, these Saterday-to-Monday athletic stockbroker Orlandos, these villains,
fools, clowns, drunkards, cozoards, intriguers, fivhters, lovers, patriots,
hypochondriacs who mistake themselves (and are mistaken by the anthor) for
philosophers, princes without any sense of public duty, futile pessimists who imagine
they are confronting a barren and unmeaning world when they are only contemplating
their own worthlessness, selfseekers of all kinds, keenly observed and masterfully
drawn from the romantic-commercial point of view... Search for statesmanship, or
even citizenship, or any sense of the commonwealth, material of spiritual, and you
will not find the making of a decent vestryman or curate in the whole horde. As to
faith, hope, courage, conviction, or any of the true heroic qualities, you find nothing
bat death made stage-sublime, sex made romantic, and barrenness covered up by
sentimentalily and the mechanical lilt of blank verse’
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Na deze banvloek, waarin de laatste zinsnede het moeilijkst te vergeven valt (en dat
van een man die elders over het verrukkelijke Shakespeariaanse vers gevoelige dingen
wist te zeggen), komt Shaw tot zijn tegenstelling, en de man die hij als waarachtig
groot tegenover de lege, romantische Shakespeare zetten durft, is een Puritein onder
de Puriteinen.
‘All that you miss in Shakespeare, you find in Bunyan, to ivhom the heroic came
quite obviously and naturally... “My sword give to him that shall succeed me in my
pilgrimage, and my courage and skill to him that can get there.” The heart vibrates
like a bell to such an utterance as this. To turn from it to “Out out, brief candle,”
and “The rest is silence,” and “We are such stuff as dreams are made on, and our
little life is rounded by a sleep”, is to turn from life, strength, resolution, morning
air and eternel youth, to the terrors of a drunken nightmare.’
Dit is doorslaan, ik weet het; dit is de haat van het onbegrip. Toch heb ik het de
moeite waard gevonden het aan te halen, omdat het dit éne aspect van Shakespeare
nog beter helpt onderscheiden: dat heel zijn kijk op het leven afstotend werkt op de
puriteinse, humorloze, hervormingsgezinde geestesgesteldheid. Een nuchtere,
practische, progressieve geest, een man voor wie het leven een taak is en de wereld
een slecht ingerichte warwinkel die hij geroepen is om te verbeteren, - voor zo iemand
is Shakespeare een ergerlijke, een onsociale verschijning; als een artiest die in een
noodlijdende buurt slechts aan de schilderachtige effecten denkt in plaats van met
statistieken en stethoscopen te gaan werken. Inderdaad, staatsmanskunst volgens de
politieke of wetenschappelijke beginselen van Shaw zal men in Shakespeare niet
vinden. Maar het schilderachtig effect is toch waarlijk niet alles voor hem. Hij worstelt
op zijn manier met het leven, een puur persoonlijke worsteling: het sociale vraagstuk
bestaat niet, er is slechts het morele, dat wil zeggen het individuele. Het leven in al
zijn vormen is gegeven, in zijn tegenstellingen en onbegrijpelijkheden, in zijn leed
en zijn vreugde, zijn liefde en zonde, zijn haat en zijn verdwazing, in zijn licht en
zijn donker. In zijn eeuwige wisseling is dat leven eeuwig eender, heerlijk en
verschrikkelijk, afstotend en schoon. Ieder geslacht en ieder mens krijgt het opnieuw
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tot zijn eind toe te beleven, en wat de puritein of de hervormer ook denken mag, door
geen wijsheid of overtuiging of philosophie zal het raadsel er van ooit opgelost
kunnen worden.

Theun de Vries.
Men veroorlove mij tot besluit van dit hoofdstuk nog een uitweiding in verband met
de beschouwing van een Nederlands schrijver die zich aan Shakespeare-interpretatie
gewaagd heeft. Theun de Vries behoort naar de geest in het gezelschap der radicale
dogmatici, van wie ik er al enigen besprak. Hij heeft gepoogd de geest van
Shakespeare historisch te plaatsen(21). In de afwijzing der Puriteinen ziet hij dan niet
zijn conservatieve nationaalheid, niet zijn humanisme en intellectuele vrijheidsdrang,
maar zijn achterlijkheid, zijn reactionnair en hopeloos verzet tegen de kracht der
toekomst. In de overgangstijd van de middeleeuwen met hun geijkt wereldbeeld naar
de tijd van het moderne kapitalisme, van het koele, zakelijke en rationele burgerdom
- dat laatste vertegenwoordigd door de Puriteinen en weldra zegevierend met
Cromwell - voelde hij zich verscheurd. Hij kon de poëzie van het verleden, de droom,
de fantasie, het sprookje, niet opgeven; toch was hij met een groot deel van zijn
persoonlijkheid wel degelijk modern, critisch, zich rekenschap gevend.
Van wat een verwrongen beeld van de Engelse (en trouwens van de Europese)
geschiedenis gaan deze stoute beschouwingen uit! Die vereenzelviging van Calvinisme
en burgerlijk kapitalisme is even volslagen ongewettigd als die van beide met
redelijkheid en van de middeleeuwen met poëzie; en niet minder mis is de mening
dat Calvinisme en burgerdom met Cromwell iets meer dan een onvruchtbare
overwinning, dan een overwinning zonder morgen, behaalden. En toch zijn het die
meningen, die vergissingen mag ik wel zeggen, welke de heer De Vries, volgens zijn
historisch-materialistische wereldbeschouwing verplichtten om het Calvinisme als
postulaat voor Shakespeare en zijn tijdgenoten te aanvaarden. Als Calvinisme,
critische zin en kapitalistisch burgerdom éen zijn, en als hun de toekomst behoorde,
dan is voor hem alles gezegd: de toekomst beslist immers over de
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waarheid. Maar als in feite het Calvinisme zo koel en rationalistisch en zakelijk niet
was; en als in feite zijn overwinning, en die van het burgerdom, met Cromwell maar
een schijnoverwinning was, die door de Restauratie weggevaagd werd en waaraan
de ontwikkeling van Engeland zich weinig stoorde, - wat dan?
Alles is hier verkeerd. Volgens De Vries zou de somberheid van Shakespeare's
voorlaatste periode (zelfs in zijn eigen gedachtengang is het vreemd dat daar nog
een minder sombere periode op volgde!) verklaard moeten worden uit het toenemend
besef dat zijn wereld verloren was. Maar behalve dat zulk een stemming bij een
dichter volstrekt niet met meer waarschijnlijkheid uit algemene, maatschappelijke
verschijnselen dan uit persoonlijke ervaringen kan worden afgeleid, het stond met
de wereld van Shakespeare waarlijk zo slecht niet geschapen, zij had haar
zelfvertrouwen geenszins verloren. Voor mij is het verband van zijn gedachten wereld
met de toekomst niet de enige maatstaf voor eens dichters grootheid, maar
Shakespeare slaagt, ook als men die aanlegt. Niet evenwel op de manier die De Vries
te elfder ure nog beproeft, wanneer hij aan Shakespeare ‘voorgevoelens van een
hogere, rechtvaardiger orde, en het verlangen daarnaar’ toeschrijft; dat alles, ik heb
het reeds voldoende uiteengezet, ontbrak hem juist volkomen. Maar daarentegen was
er in Shakespeare's aardsheid en in zijn menselijkheid inderdaad iets typisch moderns.
Hij had deel aan een grote intellectuele beweging, die zich in de volgende eeuwen
steeds machtiger ontplooien zou.
En die modernheid blijkt niet het minst in zijn afkeer van het Puritanisme. De
Vries wil daar slechts het eigenbelang van de toneelman in zien, versterkt door een
bevangen traditionalisme, gehechtheid aan koningschap, staatskerk, gevestigde
instellingen. Behalve dat die conservatieve geesteshouding zichzelf zo weinig
overleefd had, dat zij zelfs de schok van het Cromwell-intermezzo kon doorstaan en
de Engelse maatschappij en cultuur tot op heden beheersen, dient men toch op te
merken dat de afkeer van het Puritanisme, van het Calvinisme, van het feitelijk (in
tegenoverstelling tot Dowden's denkbeeldig) Protestantisme, die Shakespeare met
zoveel van de grootste geesten van het Refor-
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matie-tijdvak deelde, gericht was tegen een nieuw dogmatisme (dat niets moderns
had, behalve dat het nieuw was), dat een schoolse, onverbiddelijke, onbuigzame
moraal huldigde, dat vijandig stond tegenover het toneel niet alleen, maar tegenover
alle vrije ontplooiing van de menselijke geest.
Het éne ding dat De Vries in het Puritanisme onderkend heeft, is het
doctrinair-revolutionnaire. In zijn schematische voorstelling van de wereld en van
de geschiedenis is er geen andere macht van de vooruitgang, staat ertegenover slechts
het botte behoud steunend op zelfzucht in tal van schone vermommingen. Dat het
een eeuwige en een machtige geestestrek is, die in de beweging der geschiedenis een
geweldige rol vervult, wie zal het ontkennen? Maar juist in de Engelse geschiedenis
heeft die trek zich niet kunnen doorzetten - waarin die overigens volstrekt niet uniek
is, hoogstens duidelijker dan andere -; en heeft de Engelse geschiedenis daarom
stilgestaan?
Er zijn in het rijke leven andere tegenstellingen. Tegenover de
doctrinair-revolutionnaire geest staat reeds binnen het Calvinisme, dat De Vries er
tezeer mee vereenzelvigt, de zuiver godsdienstige gerichtheid. Maar bovendien staat
er tegenover: het begrip, dat tot aanvaarding, tot verzoening, tot verdragen leidt; de
erkenning van de betrekkelijkheid van het maatschappelijke en van de eeuwigheid
van het menselijke. Tegenstellingen, laat mij nog zeggen, die zich niet met tijdvakken
dekken. Het éen is niet middeleeuws en het ander niet modern. Het is een strijd die
de geschiedenis der mensheid mee bepaalt, zo oud als haar verleden, zo jong als de
dag van vandaag.
P. GEYL.

Eindnoten:
(1) Dit opstel is het eerste hoofdstuk van een studie over Shakespeare als geschiedschrijver.
(2) De gehele lijst, zoals men dit bj E.R. Chambers, William Shakespeare, A Study of Facts and
Problems (1903), I, 270 vlg., aantreft, telt 38 titels. Twijfelachtig daarvan lijken mij Pericles
Prince of Jyre en Two Noble Kinsmen, terwijl van Henry VIII wel vaststaat, zoals ik in de tekst
ook aanneem, dat slechts enkele tonelen van de hand van Shakespeare zijn. Vroeger werd dit
zelfde ook van Henry VI, First Part aangenomen, terwijl men Second en Third Parts als
bewerkingen beschouwde. Hierover nader in de tekst.
(3) Met zijn bijdrage tot Henry VIII kwam Shakespeare later dus nog even tot de Engelse stof terug.
(4) Ik volg hier E.M.W. Tillyard, Shakespeare's History Plays (1944) die in 't bijzonder de geestelijke
achtergrond der koningsdrama's voortreffelijk behandelt.
(5) In Frankrijk heerste zij het volledigdst. Voltaire, die er prat op ging Shakespeare voor zijn
landgenoten ontdekt te hebben, begreep niets van hem. Toen naderhand andere Franse schrijvers
zich vermaten Shakespeare's invloed rechtstreeks te verwerken, ontstak hij in een woede die
hij op de voormalige beschermeling zelf wreekte. Zijn uitval tegen de ‘sauvage ivre’ is befaamd
gebleven. Een Amerikaan, Thomas P. Lounsbury, heeft de bewogen verhouding van Voltaire
tot Shakespeare in een alleraardigst boek beschreven: Shakespeare and Voltaire (1902). Maar
ook Taine wist in zijn Litérature anglaise (1869) van Shakespeare niet beter dan een caricatuur
te geven. Natuurlijk waren niet alle Fransen zo in de klassicistische traditie bevangen. Mézières,
Shakespeare, ses oeuvres et ses critiques (1860), is een verdienstelijk werk, en ongemeen
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(6)

(7)
(8)
(9)

(10)

(11)
(12)

(13)

begrijpend is het mooie boek van Stapfer, Shakespeare et l'antiquité (1879-80), om geen lateren
te noemen.
Men zie vooral P. Alexander, Shakespeare's Henry IV and Richard III (1929). Voor Homerus
zie J.A. Scott, The Unity of Homer (1921). - De uitwerking van Alexander's beschouwing doet
denken aan die van de onbevangen opmerking van het kind in het sprookje van Andersen, De
kleren van de Keizer van China.
Het is vooral A.C. Bradley die in zijn mooi boek Shakespearean Tragedy (1904) hierop gewezen
heeft.
Tillyard, a.w., 65.
Theun de Vries heeft - in een schrikbaarlijk gewichtig opstel, herdrukt in zijn Vox Humana
(1940) - gemeend het probleem van ‘Recht en gezag bij Shakespeare’ geheel uit Measure for
Measure te kunnen toelichten. Alleen op de in de tekst aangegeven grond als is dat een vergissing.
Ik zal hierna in een ander verband op de beschouwingen van de heer de Vries terugkomen.
J.A.R. Marriott, English History in Shakespeare (1918), 69, houdt het naar hij zegt, met de
meeste critici, voor onwaarschijnlijk dat het op de vooravond van Essex' rebellie opgevoerde
stuk over Richard II Shakespeare's King Richard II was. E.K. Chambers, William Shakespeare,
a Study, etc. (1930), I, 354, en Dover Wilson, The Essential Shakespeare (1933), 102 vlg.,
hoezeer onderling op veel punten verschillende, nemen dit echter met stelligheid aan.
Dit is ook het oordeel van de moderne geschiedschrijver; zie J.H. Ramsay, Lancaster and York,
1399-1485 (1892).
Bradley heeft in zijn Oxford Lectures on Poetry gezegd, dat wij in Falstaff ‘the bliss of freedom
gained in humour’ bewonderen. Prof. Van Kranendonk, die dit aanhaalt, Shakespeare en zijn
tijd (1938), 189, geeft in die zelfde geest een zeer aantrekkelijke beschouwing. De werking van
de figuur berust vermoedelijk ook inderdaad op die illusie van amorele vrijheid, maar bij koele
overdenking kan men toch niet over het hoofd zien, dat dit een illusie is. De beschouwing doet
denken aan die van Charles Lamb over Congreve, Wycherley en de rest. Lamb betoogde, dat
men zich aan hun onzedelijkheid niet behoeft te stoten, aangezien hun wereld maar een
toneelwereld is, die met de echte wereld waarin standaarden van goed en kwaad heersen niets
gemeen heeft. Macauley heeft daar in een befaamd essay naar aanleiding van Leigh Hunt's
uitgave van de ‘Restoration Dramatics’ mee afgerekend.
De commentators zijn er vaak op uit Hendrik V als Prins en als Koning van alle blaam te
vrijwaren en nemen het daarbij niet nauw. Zo vindt bv. Losey (die in een van de grote uitgaven
van Shakespeare King Henry IV bezorgde) het zoeken van ‘low company’ door de Prins van
Wales iets bewonderenswaardigs: de vitale jongeman, die liever met ‘het volk’ verkeert en daar
ook meer kan opsteken, dan in de kille hofsfeer!... Alsof Falstaff en consorten ‘het volk’ waren!
't Waren struikrovers en doordraaiers.
Dezelfde Losey ziet in de vaderlijke vermaningen van de Koning tot zijn zoon (de echte ditmaal;
1

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)

Henry IV, III 2) kille berekening en wil in die verhouding de meerderheid aan de Prins
toekennen. Toch komt in dat toneel de karaktervolle persoonlijkheid van Hendrik IV prachtig
uit; aardig zijn de reminiscenties waaraan hij zich, in vertrouwelijke stemming, overgeeft. Maar
voor een zeker soort van Engelsen is nu eenmaal Hendrik V de ideale figuur.
Zie bv. verderop onder Coriolanus.
Shakespeare's Roman Plays and their Background.
Vorlesungen über Shakespeare (1863).
Twetfth Night, act II, sc. 3.
Shakespeare (1875), 38. Een zeer mooi boekje, hoe weinig ik mij ook met de hierboven gedane
aanhaling verenigen kan.
Aangehaald in Ralli, A. History of Shakespearean Criticism (1932), II, 391.
Dit wil natuurlijk geenszins zeggen dat de goeden noodwendig beloond en de kwaden gestraft
worden. Over die al te naieve poëtische rechtvaardigheid maakt Stapfer een aardige opmerking.
Hij begint met uit een katholiek handboekje over philosophie aan te halen: ‘... Si les choses
étaient réglées de telle sorte que le vice Fût constamment puni et la vertu récompensée, il suffirait
d'un calcul grossier pour nous retenir dans les voies du bien, et nous y resterions sans mérite.’
Hij besluit: ‘de poëtische rechtvaardigheid is dus volstrekt niet zoiets moreels; en de dood als
het ergste kwaad te beschouwen is volstrekt niet christeljk.’ A. w., I, 182.
Ik heb hiervóór al opgemerkt, dat hij zich daarbij veel te veel tot Measure for Measure bepaalt.
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[Gedichten]
Doodsgedachte
Met al mijn kinderen om mij,
zoo zou ik ééns willen sterven;
geen geld of goed zullen ze erven
maar een vrij hart, tenzij, tenzij...
Met al mijn kinderen bij mij,
zal ik nog eenmaal de scherven
tellen, en wat ik verwerven
kon vergeten, tenzij, tenzij...
Met al mijn kinderen in mij,
zal ik dan verder gaan zwerven,
totdat ik nergens meer voorbij
en over kan, en het derven
van menschen ineens versterven
zal gelijk een haarlok, tenzij...
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Het nutteloos gevecht
Gij staat voor mij met wild-starende oogen,
ik sta voor u met toegeknepen mond;
wie lost het eerst de pijlen aan de bogen,
wie treft het eerst, wrie slaat de diepste wond?
Gij ziet hoe al mijn spieren zich nu spannen,
ik merk hoe gij uw leden lenig rekt;
wie zal het eerst die bangheid kunnen bannen
die drop voor drop in onze harten lekt?
Uw oogen vlammen plots als tropenzonnen,
tot in mijn vingernagels klopt mijn bloed,
mijn schild zakt aan mijn wankelenden voet,
gij heft uw armen, weet mij overwonnen,
maar als ik om uw heup mijn handen leg,
werpt gij schier jubelend uw wapens weg...
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Moment prosaïque
Waarom zou ik naar rhythme en stafrijm zoeken
om uwe schoonheid te bezingen, vrouw;
waarom zeggen dat uw lippen bedauwde bloemen zijn, en afronden de hoeken
van uw maag'ren schouder, elleboog en knie?
Waarom in uw blik maan en ster doen rijzen
als ik niets dan mijn eigen grijnslach zie?
Uit mijn woordenschat heb ik paradijzen
en gazellen geschrapt, en weer de mènschen
een schooner plaats gegund. Als assche en gruis
verstrooi ik mijn dichterlijke taal; pensen
en versch brood ruik ik thans, en 'k voel mij thuis...
MARCEL COOLE
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[Gedichten]
Digter
Ek is gevang
en uit die stryd
êrens in die ewigheid
op 'n Ceylon verban
waar al my drange
na 'n verlore vaderland
my dag na dag geëiland
hou met horisonne en verlange,
en in die geel gloed van die kers
snags deur die smal poort
van die wonder elke woord
laat skik tot klein stellasies vers
wat groei tot boeg en mas
en takelwerk, en die uiteindelike
reis met die klein skip
geslote agter glas.
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Na 'n besoek aan die dieretuin
Twee kraaie het hul nes gemaak
van stukkies draad;
en in staalkoue
ver van riete en riviere afgesluit,
broei rooivinke en wildepoue
nog hul eiers uit;
in ysterhokke
ver van randjies en langgras
werp ape en die waterbokke
nog hul kleintjies af;
net, in 'n enkelkamer, ek en jy
van hulle vreugde af geskei.
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Sirkus
As profeet van die tijd het 'n nar
al ons ouderwetse waardes verwar,
toe tiers en leeus in die traliekring
een na die ander deur vuurhoepels spring,
en die olifant op 'n vat gehurk
met oop en toe gekrul van die slurp
en klein spleet-ogies gerig op sy baas,
eentonig en vals op 'n mondfluitjie blaas;
en hoë skoppelmaaie en drade teken
verwikkelde kringe en strepe, bereken
in terme van man en vrou, van vang en vlug...
en bang op 'n wit perd se rug
klou 'n apie in 'n bont jokkiepak
en ons lag en ons lag as sy pet al skuinser afsak.
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Ballet van die metamorfose
Na die wag het meteens uit die donker
'n dansende ster vyfvlammig geflonker,
en skielik verstil op 'n bewende steel,
tot 'n kelk wat heen en weer speel
in die wind; toe ruk sy haar los
tot 'n mot teen 't ruisende bos,
wit vreugde, en uit haar verskyn
die engel, die stilte en toe die gordyn;
en daarna was ons almal nog een
wat wissel van vlam na die engel heen.
D.J. OPPERMAN.
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December
De koude nevels over 't naakte land,
In de ijle lucht dunne december-roken,
De hoeven ver en stil en toegedoken,
De boomen van een bronput als een hand
Die niet meer wenkt. De beek klotst grauw en loom
Langs 't dorre riet: een vreemd, eentonig klagen
Als van wie wrede en sombere dingen zagen
Verstrikt in 't net van worgend-bange droom.
't Vereenzaamd hart, doorwond en moe,
Wendt zich zwijgend de winter toe.
FRANS DE WILDE.
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Aan de voet van het Belfort
Na al de ellende, die over het land werd gebracht door de crisis in onze
vlasnijverheid, mislukt in 1845 de aardappeloogst door een raadselachtige
ziekte, die nog een zes jaren achtereen zal blijven rondsluipen; in 1846
gaat ook de roest in de rogge zitten, zodat de oogst niet eens de helft van
de verwachtingen oplevert, terwijl de gerst en de spelt en erwten en bonen
lijden onder een wekenlange droogte.
En wij, wij hier in Vlaanderen, wij zijn een volk van kleine lieden, wij zijn maar een
volk van aardappeleters en snijders van roggebrood. Twee derde van het Vlaamse
volk leeft, jaar in jaar uit, van niets anders dan droge patatten met een droog stuk
roggebrood... en als dus in 1845 de aardappeloogst en in 1846 ook de rogge mislukt,
dan neemt men ons als het ware de grond van onder de voeten, en is er hier voor ons
geen plaats meer in het leven. Want wij verstaan het maar al te goed: als er negen
aardappels rotten op iedere tien, dan wordt die laatste tiende patat een kostbaarheid
voor de mens. Wat zeldzaam is, parels, robijnen, wordt edel en duur; zelfs een naakte
knol van een aardappel wordt dan edel en duur, onmenselijk duur - het worden gouden
tijden voor de beesten en duivels van woekeraars. Die hebben het altijd geweten, dat
een mens die honger heeft zich tot op zijn hemd, tot op het blote lijf zal ontkleden
voor een schotel patatten of een boterham; dus lopen zij gedienstig de hoeven
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af om alles op te kopen wat zij maar kunnen krijgen en zij strooien in de steden de
kwade maren van ziekten en hongersnood op alle winden uit. En die zelfde vulgaire
patatten, die in Juli 1845 slechts een goeie drie frankjes voor een hectoliter stonden,
kosten er de maand nadien al niet minder dan vijf - en al degenen die de centen
hebben, zij klagen en vloeken misschien ondereen, maar zij geven het, blij dat ze
kunnen: asjeblief, mijnheer de bloedzuiger, wel bedankt, en vergeet ons niet om de
liefde Gods als er nog eens iets binnenkomt. En de woekeraars, pijnlijk getroffen,
zien elkander verstolen aan; zij hebben spijt, zij hebben wroeging, zij hebben
verdomme te weinig gevraagd, en tegen dat het ooit December is komen de patatjes,
madammeke, al op tien en een halve frank... en wacht maar, het zal nog erger worden,
zij doen hun werk van woekeraars goed, zij slepen hun roverswinsten binnen van
vier tot vijfhonderd ten honderd op den duur, zij slurpen hun honig uit onze miserie,
zij teren en smeren op onze nood - zó zijn de woekeraars, van elders en hier, van
vroeger en vandaag; zij maken goede sier en dansen met hun teefjes te midden van
oorlog en hongersnood.
Wat is dat daar van binnen in ons, dat knagen, dat grollen dat de mensen honger
heten? Als wij de veelvraten moesten geloven, dan zijn er die iedere dag wel drie
keren honger hebben en zij bekijken moeder scheef als het eten niet op tafel staat
tegen dat zij binnenkomen. En dan zijn er meneertjes aan den anderen kant die gaan
wandelen en varen en rijden te paard en zij drinken aperitiefjes om eindelijk honger
te krijgen. Maar wij, wij lachen hen bitter uit; zij spelen in hun dwaasheid met een
gruwelijk woord, waarvan zij de pijnen niet vermoeden, zij zouden er anders over
zwijgen en dat woordeken aan óns overlaten: na al die jaren en jaren van crisis, zijn
wij hongerkunstenaars, zijn wij hongervirtuosen geworden. En wij zelfs, ook wij, in
de goeie ouwe tijd dat wij nog onze droge patatten kregen en ons droog stuk
roggebrood, toen wisten wij het zelf nog niet wat de honger waarlijk is; nu, nu de
plaag in de patatten en de roest in de rogge zit, nu leren wij hem kennen, de echte
honger, de grote honger, als een mens niets anders meer is dan een zak, een lege zak,
de lege holle zak van zijn maag. Honger, zeggen ze, is een scherp zwaard: wij voelen
het
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dwars door ons heen gaan, in krampen heen en weer. Honger, zegt men, is de beste
saus: wij zijn op niets meer vies, wij vreten gulzig alles wat wij maar vinden
onderweg. Dus vangen wij de ratten en de katten en de honden die zich niet rap uit
de voeten maken, en wij nemen de buit mee naar moeder de vrouw en zij heet er ons
wellekom zijn. Met vijftig mannen in de nacht delven wij donker het paard weer op,
dat de snot had en somber werd afgemaakt. Wij rapen in de straten der rijken de
schillen der aardappels op, wij rapen op de vismarkt de vellen en darmen bijeen, wij
maken daar feestelijk hutsepot van met het loof van de rapen alles dooreen en wij
zingen daar allen een liedje bij van koeien-patatten en vellen van vis, dat eten de
boeren als 't kermis is. Als 't kermis is, wel te verstaan. De honderden andere dagen
van 't jaar zijn wij al blij met verrotte patatten, met bevroren rauwe rapen. Wij vreten
de blaren van de kolen en het onkruid op het veld. Wij hangen de ijzeren pot boven
't vuur, het vuur van dode blaren; wij zitten met ons allen om de haard gekropen, de
koude voeten in de asse der blaren, en wij beven van ongeduld: wij maken ons pap
van de paardenbloemen die gij tot tussen de straatstenen vindt, wij maken ons een
watersoep met wat groene stukken van gestolen appels en een handvol zwarte
zemelen, wij laten wat groeze van patatten koken zo zonder iets er bij - en wij vreten
dat allemaal op. Wij zijn toch zeker niet beter dan schele Kosters en zijn vrouw die
een kindje verwacht, en die leven nu al verscheidene weken op schillen en afval van
groenten die hij haalt uit de vuilnishopen. Of zouden wij soms beter zijn dan de
weduwe van Cies Martens? die heeft het nog, over wat zij kon, aan meneer de pastoor
gebiecht vóór dat zij toen gestorven is: de laatste dag van Februari niets dan loof in
water gekookt, de eerste dag van Maart een klein klein stukje droog brood in de
ochtend en dan niets meer van de hele dag en niets de tweede Maart en niets de derde
Maart en niets de vierde Maart en dan is zij 's namiddags in zwijm gevallen en daar
ligt zij nu stil, doe haar ogen maar toe.
Ja ja, zij zijn nog van de goeien, die wat blaren van kolen en schillen en groeze
vinden, want dikwijls, dikwijls rapen zij niets meer, en dan eten zij ook niets, dag
aan dag soms
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niets. Dus moeten zij wel, op den duur, uit hun holen, hun uithoek te voorschijn
komen. De honger jaagt de wolven uit het bos. In benden van honderden, zeshonderd
mannen en vrouwen, oud en jong dooreen, zwerven zij rond, halfnaakt, op blote
voeten, in de koude, door het land, en zij steken hun handen uit, zij steken allen in
een zelfde gebaar het open skelet van hun handen uit, men kan ze niet meer tellen,
al die honderden uitgestoken skeletten van handen, op alle wegen, aan iedere deur er zijn hoeven, waar iedere week wel duizend van die handen worden uitgestoken,
men weet niet meer wat men er in leggen moet, men staat machteloos in zijn
barmhartigheid. In een grote stad als Gent wordt een derde van de bevolking, in
Brugge zo maar de helft door het bureel van weldadigheid ondersteund, en buiten,
in de dorpen van het vlas, daar is het nog zoveel keren erger, er zijn er waar bijna
iedereen met zijn naam in het boek der liefdadigheid staat. Wat blijft er daar nog te
geven over? Vijf frank voor iedere arme per jaar, één frank voor iedere arme per
jaar, en na korte tijd op vele plaatsen niets meer, geen cent meer, de kas van de
onderstand is leeg. En des te doller wordt de jacht op wat er aan een aalmoes hier,
een aalmoes daar nog overschiet. Zij trekken, die van buiten, op de steden af,
misschien is er daar nog iets te rapen, maar overal slaat men de stadspoorten toe: er
zijn hier al armen genoeg. Dan vallen zij in 't Noorden van Frankrijk binnen,
overrompelen Duinkerken, Rijsel, maar ze hebben daar ook hun handen vol met hun
eigen hongerlijders, de Franse aalmoezen zijn er voor de Franse bedelaars, de
schooiers zijn ook al nationalisten geworden: weg met die vreemde luizen! - en daar
valt alweer niet veel op te zeggen, want wij doen onder ons hier precies hetzelfde,
wij doen hier elkaar een kleine oorlog aan als meneer de burgemeester ons allen
bijeenroept, ons allen oproept, al de weerbare bedelaars uit het dorp, en ons wapent
met pieken en stokken en bezems: weg met de vreemde luizen van het dorp hiernaast,
dat zij gaan schooien op hun eigen grond... de bende barrevoeters van hier jaagt de
bende van hiernaast met vloeken en wapens vóór zich op - en wij, de deftige gezeten
burgers, wij moeten daarover niet zo edel verontwaardigd doen om zoveel egoïsme,
wij moesten ons liever schamen op ons pad van eer en deugd,
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wij moesten liever schrikken en beven voor ons zelf, voor wat er met ons zelf zal
gebeuren den dag als wij ééns de honger, de echte grote honger leerden kennen. Hier
is nu geen plaats meer voor de tien geboden, het gaat er hier nu aan toe als in de tijd
van de Menseneter en van Klein Duimpje met zijn ouders, zij laten hun eigen kinders
in de steek: wij hebben geen kruimelken brood meer in huis en wij zullen hen morgen
verloren zetten in het diepe donkere bos. Maar deze broers hier en zusters van
Duimpje, zij laten daarvoor geen traan, zij zien naar het hol van dat ouderlijk huis
niet meer om, er zijn er trouwens genoeg onder hen die sedert lang van een huis niet
meer weten. De ouders laten hun kinders achter, of de ouders sterven van honger en
koude, en als dat er zó aan toegaat in het leven, dan trekken de kinders hun eigen
kant uit, in kleine benden, jongens en meisjes allen dooreen, van tien tot vijftien jaar,
het is als een nieuwe kinderkruistocht: zij hebben een stem in het donker vernomen...
Laat de kinderen tot mij komen - en daar gaan zij, daar dwalen zij, dagen ver, zij
weten al lang de weg niet meer, maar zij zijn immers overal thuis, zij schooien oost,
zij schooien west, en al wat gij geeft is goed gegeven, want zij hebben altijd honger.
Dan valt de schemer in hoeken en kanten en zij gaan als verloren soldaten op marode
bij de boer: wat men niet krijgt, dat moet men wel nemen. En dan komt daar de nacht,
de koude nacht dat zij wegschuilen in de schuren; zij kruipen dicht bijeen, ondereen,
de jongens en de meisjes, zij zien het niet wie er naast hen ligt, maar de een is zo
goed als de andere, hun kleine verkleumde handen vinden om het even wie en zij
warmen zich aan elkaar, zij doen daar gelijk de grote mensen, zij warmen zich vroeg
aan het vuur van de drift.
Zo zwerven zij rond, bij duizenden duizenden jonge verweesde verlaten
vagebonden, tot zij moe worden op de lange duur van al dat dolen zonder einde, of
ziek haast niet meer verder kunnen, of dat de meiskens zich moeten ontdoen van de
last van het kind, dat zij hebben meegekregen in het donker van een schuur, hoe
zouden zij nog weten van wie? Dan wordt het weer eens tijd om aan hun schoon
kasteel te denken en hun oud appartement te betrekken, bijvoorbeeld in het
bedelaarshuis te Brugge. Dat gaat wel is waar de laatste
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maanden zo gemakkelijk niet meer als in de goeie ouwe tijd, toen had men maar te
kloppen en de poort ging open; nu zijn er te veel liefhebbers en die bederven altijd
het vak, die brengen de bittere concurrentie mee en wij zullen nu moeten zien wie
de dwazen en wie de sluwerds zijn: wie zwak is en arm is, moet twee keren slim zijn;
en wie zwak is en arm en dom er bij, die moet het jandorie maar weten. En er zijn,
gelukkig, altijd onnozelaars genoeg die de knepen nog niet kennen; die gaan zomaar
dadelijk recht naar Brugge en daar laat men ze dan niet binnen in de stad, zij liggen
soms bij hoopjes buiten voor de poorten op de grond, te wachten, niet wetend waarop,
en dan komen er wat bullebakken van gendarmes af en die jagen hen als schurftige
honden op en hop! iedereen naar zijn eigen kot - zij weten niet wat zij vertellen. Maar
de vossen onder al die vagebondjes, die volgen een betere weg. Die hebben het al
ondervonden: de wereld is een rare onbegrijpelijke boel en een omweg is soms de
rechte weg, dus doen zij of zij Brugge daar links laten liggen en trekken zij schooiend
er op uit naar het Noorden, naar de zee, naar Oostende; daar geraakt men ten minste
nog binnen en daar gebeurt het dan ook, wat zij eigenlijk zoeken; een hand, de hand
van de wet, pakt hen op van de keien: verboden te schooien - en gij zult het nooit
geloven, maar kijk, die zelfde beren van gendarmes, die voeren hen nu op een kar
in triomf naar hun schoon kasteel van het bedelaarshuis te Brugge, zij rijden zingend
binnen, zij spuwen eens uit de hoogte naar de stumperds vóór de stadspoort, men
komt er in de wereld niet zonder een beetje voorspraak van een gendarm. En zij
hebben het goed in hun hotel: boven hun hoofd een dak, onder hun rug een bed, en
de tafel op tijd en stond gedekt met eten, het eten der echte mensen zoals zij het lang
niet meer zagen, zij zijn ineens in een luilekkerland van lek-mijn-lipje, van buikje-vol,
zij zouden hier 't hele seizoen willen blijven. Maar al die begeerlijke dingen zijn van
korte duur, na veertien dagen gaan de poorten weer open en daar staat hun vriend de
gendarm - ach neen, hij is hun vriend niet meer, hij is nu plots weer hun oude vijand,
want hij voert hen terug naar hun dorpen, hun oude betoverde dorpen: Hier zie,
mijnheer de burgemeester, uw schapen van kinders, uw engeltjes van kinders terug...
maar de gen-
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darm heeft met moeite zijn hielen gelicht, of onze burgemeester legt zijn hand over
zijn ogen en wendt zich even af, en zij verstaan hem maar al te goed, er zijn daarvoor
geen woorden nodig: er is hier toch immers geen eten voor hen, en wat kunnen zij
anders doen dan opnieuw de wereld ingaan en schooien en zwerven als te voren,
langs de vroegere bekende wegen, van de ene schuur naar de andere schuur, er zijn
er die zo vijftien keren achtereen worden teruggebracht naar hun dorp en zestien
keren achtereen de poorten van Brugge binnenrijden en wij zijn hier weer en wie
gaat er mee en wij zijn er weer uit voor veertien dagen.
Maar zij moesten zo luid niet jubileren. Er komen er al meer en meer, er komen
er veel te veel, men weet er te Brugge geen raad mee op den duur en vóór het einde
van het jaar reeds is het liedeken amen en uit gezongen: het bedelaarshuis zit vol,
van in de kelder tot op de zolder vol, de moeders die buiten wachten met hun
wurmpjes aan de rok, op de arm, en de oudjes die buiten wachten en op hun benen
haast niet kunnen blijven staan - niemand meer binnen, niemand meer binnen, hoepel
op, de bak zit vol... Zij kunnen het eerst nog niet geloven, zij blijven daar hulpeloos
vertwijfeld samenscholen in de grijze mist, die niet optrekken wil in deze tijd nu van
het jaar. En daar zijn zij dan alweer, altijd dezelfde dreigende zwarte spoken, de
gendarmes met hun handlangers van agenten er bij, en zij doen hun triestig werk,
want zij zijn zelf maar arme mensen, zij moeten het hunne doen voor hun brood, zij
drijven de kudde der kinders en moeders en oudjes weg van de stad, en daar keren
zij zich om, al zijn zij gendarm, al zijn zij agent, zij kunnen het niet verdragen hen
ginder zo te zien staan, zo zonder iets, zo zonder iets, ten einde raad, alleen met de
kraaien in het blote veld, in de stille miezelregen, met de winter vóór de deur.
En dan is er gelukkig toch één onder hen, die zich ineens de daad van hun
voorganger herinnert, hun grote voorganger in het hongerlijden, gij weet het toch
zeker nog wel van die jonge kerel in Brugge, die bij een horlogemaker rinkelend het
raam insloeg waar al de voorbijgangers 't hoorden en zagen en deed alsof hij een
uurwerk ging stelen - wij kennen zijn naam niet meer, het leven der armen is anoniem,
maar wij zullen zijn voorbeeld volgen. Het komt er op aan
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in de bak te geraken, in de ene bak of in de andere bak, in het bedelaarshuis of 't
gevangenhuis, om het even, als wij maar binnen zitten, uit de winterkou en de
hongersnood, als wij maar ergens binnen zitten voor een maandeken of zes, dan
komen wij tegen de zomer vrij en vet als een otter, vet als een paap, is dat niet fijn
gevonden? En zo, er gaat haast geen dag meer voorbij of een vader, een moeder slaan
de ruiten van een winkel stuk en nemen een kleinigheid weg, terwijl de kinders een
eindje verder in de straat precies hetzelfde doen, en daar blijven zij dan allen geduldig
staan wachten: ja zeker, mijnheer de politieagent, dat hebben wij allemaal samen
gedaan. En een oud versleten ventje zwaait met zijn laatste beetje krachten zijn stok
in het raam van onze burgemeester; op de hoek van het straatje loert een kleine wees
op het ogenblik dat de stadswacht nadert om onder zijn oog verboden dingen te doen;
twee jonge kerels gooien stenen in de ruit bij de bakker en eten drie zoete-koekjes
op en zij krijgen daarvoor twee jaar, twee volle jaar, wat denkt gij dan wel, zij hebben
het eigendom geschonden en het eigendom is toch goddelijk, wat een bof, jandorie!
twee jaar - het komt er op aan in de bak te geraken, hoe eer hoe liever, hoe langer
hoe beter. Iedere dag, ju paardeken ju, daar rijden uit alle richtingen de dievenwagens
op naar de stad als brachten zij de beesten naar de markt: op drie jaartjes tijd, de drie
ongeluksjaren, van 1845 tot 1847, worden er in de beide Vlaanderen over de zes en
twintig duizend schuldigen veroordeeld, tot kleine strafjes van enkele maanden
meestal, want al hebben zij zo een wolvenhonger, het zijn toch maar booswichtjes
in miniatuur en tegen wil en dank, zij blijven in de grond toch nog altijd brave mensen:
niets anders dan ruitentikkers, en stelers van een brood of wat patatten of al eens een
konijn, zij doen het alleen maar, mijnheer de rechter, in eer en geweten, om voor een
tijdje in het droge te zijn. En op die zelfde drie zwarte jaren worden er bovendien
nog in de twintig duizend minderjarige vagebonden, jongens en meisjes van geen
achttien jaar, in de bedelaarshuizen opgesloten, gendarmes en rechters en de cipiers
dan lopen allen radeloos op en neer. In de gevangenis te Oudenaarde is er plaats voor
een honderd gasten en ze hebben er al vijfhonderd ondergebracht; te Gent zijn er
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cellen voor tweehonderd driehonderd man en zij zitten er nu met zijn duizend; overal
waar kerkers zijn over het land hokken de hongerlijders uit Vlaanderen bijeen, mannen
en vrouwen, jong en oud, het is jandorie nog goed dat het niets dan geraamten meer
zijn, zo nemen zij niet te veel plaats in - en toch, op den duur, op een kwade dag,
zitten ook de gevangenissen vol, van in de kelder tot op de zolder opgepropt, er kan
niemand meer binnen, niemand meer bij, de nieuwen mogen buiten in de rij staan
en hun beurt afwachten en voetje voor voetje dichter schuiven als er eindelijk eens
één aan de deur wordt gezet; zij zitten daar te Kortrijk alleen met over de zeshonderd
op het voetpad te snakken naar een plaatsken in het grote kasteel, zij staan daar met
over de zeshonderd te trappelen van ongeduld om binnengelaten te worden en zij
maken zich kwaad van de honger: wat meent gij dan wel? wij zijn geen vulgaire
bedelaars meer, wij zijn verdomme boeven, echte boeven, wij werden rechtvaardig
veroordeeld en wij eisen ons recht op, ons recht op een hoeksken in een kerker, ons
recht op het brood van de schavuiten.
Zo, deze keer wordt het ernst. Zij zijn altijd doodarme stakkerds geweest, maar
eerlijke felle wroeters tot een stuk in de nacht; nu heeft de wanhoop, de wanhoop
van de honger vagebonden van hen gemaakt, en uit hun kinders die zij niet eens meer
herkennen als zij hen tegenkomen onderweg, uit hun kinderen die als schooiers
begonnen zijn, groeiden ondertussen stoute stropers en doortrapte dieven op. Zij
nemen de melkboer zijn koperen kan af en de bakkersknecht zijn brood. Zij randen
de schepen op de Leie aan en voeren de tarwe op karren weg. Zij lopen de markten
overhoop en snijden de zakken patatten open. Zij draven in benden door de steden,
door Brugge, door Gent, en roepen en vloeken en dreigen met de dood en plunderen
al de bakkerijen leeg, zij zijn voor de duivel zelf niet meer bang en smijten zomaar
met kasseien naar de koppen van de gendarmes. En buiten lopen zij storm met de
wapens in de hand op de hoeven der woekeraars, zij maken hun gezichten zwart en
spreken met een stem van uit het graf: gij zult ons niet herkennen, want wij kennen
ons zelf niet meer, wij zijn van buiten zwart als roet, wij zijn van binnen bitter als
roet, er zijn geen geboden, geen wetten meer, wij leggen het vuur aan de zool van
uw voeten
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en gij zult als een paling u kronkelen van pijn of gij geeft ons uw geld en uw goed.
En de sukkelaars die niet durven meedoen, de bange bloeden, de brave zielen, die
moeten het maar weten, die liggen daar in hun hoekje, op een handvol stro of wat
dode blaren, van de honger traag te vergaan, uiteen te vallen, zij hebben de tijd, in
een langzaam wreed vermolmen van het laatste beetje vet en van het laatste beetje
vlees, tot er eindelijk niets meer overblijft dan een dun grauw velletje van een huid
over de kevie van het karkas, en onder dat vliesje steken de botten met hun puntige
hoeken en kanten uit, om zo te zeggen bloot; gij kunt de hoepels van hun ribben, de
scherpe messen van hun ribben tellen één na één, zij hebben niets anders meer dan
hun afgeknaagde knoken, gij kunt op het kerkhof ineens naar het knekelhuizeken
met hen gaan, zij zijn zelf niet anders meer dan een knekelhuizeken, nog juist een
hoopje doodsbeenderen dat als een marionet beweegt. Soms waggelt er één als een
blinde tastend naar een andere hoek en hij zakt daar dan uitgeput neer naast een
andere van de familie, maar die keert niet eens zijn kop naar hem om, zij hebben al
pijn genoeg door telkens naar een hapje lucht te moeten hijgen, gij denkt soms dat
zij daar zitten te snikken in plaats van adem te halen en gij wilt ze gaan helpen, gij
wilt ze gaan troosten... en gij wankelt ontzet achteruit, gij zoudt bijna in bezwijming
vallen, want wat zij uitgeven is geen lucht, maar de uitwaseming van een lijk, de
reeuwlucht van een dode, terwijl ondertussen op hun uitgedroogde huid de poriën,
onzichtbaar, langzaam, een slijmerig stof verspreiden, dat op den duur in het
samenstollen heel hun ontredderde lijf met een zwartachtige korst overdekt, en
daaronder dan, onder die zwarte korst, daar liggen zij zo te stinken van de ziekte van
de honger, als stonken zij reeds naar de dood. Alleen in hun ogen leven zij nog voort,
in de koortsflikkeringen van hun ogen, in de vreemde felle brandgloed van hun ogen;
uit de diepe keldering van hun oogkas staren zij u zwijgend aan, staart hun wreed
uitgezwollen oogappel u verdwaasd en beangstigd aan. Dan grijpt ineens een droge
hoest hen als in woede aan en die doet hun honger-kop spookachtig schudden heen
en weer als het dode blad in de wind aan het uiteinde van de tak; hun uitgemergelde
han-
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den beven onder een eindeloze schrik; in purperen blauwige tinten, de kleuren van
de dood, loopt een huiveren over hun lichaam, het huiveren vóór dat zij stikken in
krampen en fluim, of ijlend hijgend nog eens smeken, als in een obsessie, om een
boterham, asjeblief, en dan afglijden in de diepten van een slaap, waaruit niemand
meer wakker wordt. Zo vinden wij hen, weggekropen, in een hoek van hun hut, aan
de kant van het bos; als gij 's morgens de voordeur ontsluit, ligt er een uitgestrekt
over het erf, met zijn armen wijdopen als op een kruis, of er zit er een neergehurkt,
dood, langs de weg, met zijn hoofd in zijn hand, als een denker in diepe gepeinzen
verzonken - en wij kunnen u met de beste wil niet meer zeggen wie zij zijn, want
wij herkennen hen niet meer, er blijft ach! zo weinig van over, zij hebben zichzelf
opgegeten: als de dokter in de stad hen opensnijdt, komen er ternauwernood nog
enige druppels bloed, nog enige zwarte druppels bloed, als duivelsbloed, naar buiten
gesijpeld, en hun hart ziet bleek en vaal en als gekneusd van al de slagen er op; het
hart van de mens is maar een spier, het heeft soms te veel te verduren.
1845, 1846, 1847: ongeluksjaren, zwarte jaren, en 1847 het allerzwartste van de
drie. Eerst zijn de aardappels ziek geworden, waarvan wij moeten leven; het jaar
nadien zat de roest in de rogge, waarvan wij ons brood moeten krijgen, en in Januari
1847, alsof dat alles nog niet genoeg was, gaat uit een dorpje bij Kortrijk een kreet
in een doodsrilling over het land: gij weet het nog wel, in een van die honderden
hokken van kantwerkscholen, onder al die arme jonge meiskens voorovergebogen
opeengehoopt, twaalf uren lang, de ganse dag, is ineens, als een wolf onder lammetjes,
de typhus binnengebroken; in de diepe stilte van de winter horen wij hen blaten tot
hier. Het is al jaren, dat wij de sporen van zijn klauwen kunnen volgen in de grond;
al jaren, dat hij zachtjes jankend rondsluipt en snuffelt aan de krotten der armen,
soms wel eens grommend van ongeduld toespringt en dan toch weer in zijn schuilhoek
terugkruipt, het is nog een beetje te vroeg. Maar nu, in deze winter 1847, het wordt
daar zo stil in het kamp van de mensen, de hongersnood heeft hen uitgehold tot op
het blote been, allerlei boosaardige ziekten overvallen hen dat zij niet meer opstaan,
de vroege bittere
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winterkoude dringt tot in de knoken door, de straten en wegen liggen hoog onder
sneeuw, het is de tijd, het is nu ook voor hem de tijd; als in een vlaag van woede
springt de typhus, de wolf van de typhus onder hen en vliegt hun naar de keel, hoe
zouden zij zich verweren? zij tuimelen bij hopen achterover. Het is een vreemde
typhus, zoals wij hem vroeger niet kenden, een typhus van armoelijders, een typhus
van kaveten en poortjes, de typhus der beide Vlaanderen, en hij vindt zijn weg naar
de dorpen van het vlas, zijn weg door de doolhof van de steegjes in de steden, als
geleid door de zekerheid van een instinct, zo snuift hij van ver al de lucht van de
honger, hij ruikt wel waar hij ze vinden zal, verlamd reeds door een loden zwaarte,
brandend in de vlammen der koorts en over heel hun lijf doorweekt in een slijmerig
zweet, dat hen altijd opnieuw overdekt - neen, dit is geen eerlijk gevecht van man
tegen man, dat daar in het schemerdonker op die strozakken wordt uitgevochten.
Hoor die daar ijlen, gij kunt hem bijna niet vinden in zijn hoek, in de avond, zo
uitgeteerd over al zijn leden, maar gij hoort hem nog roepen over wat hij kan, in
hallucinaties opgejaagd, dat hij niet meer wil slapen: maar ik kan toch niet slapen,
ik kan toch niet slapen met aan iedere kant zo een wijf, zij laten mij geen plaatsken
met al hun vet, zij gaan mij versmachten tussen hun borsten; - en dàt daar is een
meisken, een weerloos meisken, dat gillend wil wegvluchten van haar bed voor de
greep van die honderd uitgestrekte hete mannenhanden ineens... en dan zakken die
oude vader en dat dochterken ineen in de laatste grote koude, geknakt in een rochelend
snikken; een nieuwe walgelijke reuk stijgt op uit hun ontbindend lichaam als had het
nog niet genoeg gestonken naar de ziekte van de hongersnood, een stuiptrekking
rammelt hen dooreen, hun bevende mond valt gapend open en door de zwarte holte
geven zij hun bloed op, donker als moer van wijn.
Zo sterven er, heel de duur bijna van dat eindeloze jaar, bij honderden, bij
honderden, en als wij eindelijk beginnen te herademen na al die dood, overvalt ons
de typhus een tweede keer in den beginne van '48, op de hielen gevolgd door de
pokken, die vuile gemene slons van de pokken met haar lelijke snoet vol etterpuisten.
En ondertussen, van over de bergen, over de woestijnen, van uit het Verre Oosten
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komt de cholera-morbus opzetten in een nieuwe sleep van dood over Europa - de
vreselijke cholera-morbus, raadselachtig en souverein. Een ogenblik geloven wij nog
dat de hemel deze keer ons genadig zal zijn, dat de cholera, de grote geweldenaar,
het arme kleine grut dat wij zijn in misprijzen zal voorbijgaan, want hij neemt zijn
vaart langs het Noorden - en wij wensen niemand kwaad, maar diep van binnen in
ons hart vinden wij het toch wel een beetje rechtvaardig, wij kregen hier al meer dan
het onze. En dan, ach, dan gebeurt het toch, de cholera is een even liederlijke smeerlap
als de typhus. Langs de lage drassige boorden van de Schelde kronkelt hij naderbij
in de donkere winteravond naar dat hoopje hokken daar en schuifelt als een schaduw
onder de deur in de kamer, als een stalleken, van Jozef de glazenmaker. Het moet al
wat over negen uur zijn, op de tafel staat in een cirkel van licht de olielamp te branden
en de versleten klosjes zwenken en zweven nog altijd rond in de doolhof van het
kantwerkkussen, waarboven het bleke gezichtje hangt van het oudste dochterken van
de vijf, een meisken van een jaar of twaalf. Zij heeft, zó moe, zó voorover gebukt,
van de indringer niets bespeurd; zij werkt zonder om- of opzien door zoals de kinders
bij ons dat gewoon zijn. En ineens begint zij te braken en te spuwen, een troebel
vocht als wei van melk, gedurig en altijd weer, wij weten niet waar het vandaan blijft
komen; een ijzige koude, kouder dan de winter daarbuiten, kruipt over heel haar
lichaampje rond tot aan het zakje van heur hart, hoe wij ook alles bijeenscharrelen
om haar radeloos toe te dekken, en zij gaat me daar dan aan het roepen... ach, wat
heeft dat meisken van de glazenmaker toen geroepen van de dorst om een beetje
drinken, om een beetje water om de liefde Gods, wij zitten er allen ontzet naar te
luisteren in onze buurt, en dan alleen nog maar zachtjes gekreund, huiveringwekkend
zachtjes gekreund, maar met een stem als uit het graf, hoe kan dat zijn? uit zo een
meisken van niemendal, tot zij paarsachtig blauw begint uit te slaan, de nagels worden
schoon violet gekleurd, de vingers, heel het lijveken ziet na weinige tijd doodsblauw;
zij ligt daar achterover, met een purperen zwart overtogen, als een kleine prinses,
die hier, in dit stalleken, verdwaald zou zijn - en als Jozef de glazenmaker uit zijn
wanhoop
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weer tot zichzelf komt, staat zijn huis zo goed als leeg en loopt hij daar op en neer,
alleen met zijn laatste dochterken, het kleinste van de vijven, schreeuwend in zijn
armen... wat moet hij daarmee doen, een hulpeloze man? De cholera heeft genoeg
van hem, hij sluipt nu een eindje verder bij de weduwe Pensart binnen met haar zes
kleine kleuters van kinders; de dageraad grauwt aan het raam daarbuiten, als de vrouw
wordt aangeraakt door een benauwdheid, een beven, een koude van binnen, en tegen
dat het weer avond wordt, is het al helemaal afgelopen, de cholera maakt het kort
goddank.
En de dood, de grote gretige dood weet niet waar zich te wenden of keren; ze
sterven hier om het zeerst, ze sterven hier van alles ondereen, van honger, koude,
tering, typhus, cholera, pokken - àl zijn soldeniers triomferen en houden hier dronken
huis onder ons, maar de dood op zijn eentje kan de karwei van de schoonmaak wel
aan, wij mogen op hem vertrouwen, de dood is mans genoeg. Twee trage zware
slagen, een lange poos, en weer twee trage slagen: de doodklokken hebben geen rust
meer, tot in de kleine dorpen staan de smalle witte kisten in een rij vóór de kerkdeur
te wachten op elkaar, er zijn op den duur geen handen genoeg meer om al onze doden
naar oud eerbiedwaardig gebruik te reeuwen en te begraven, wij voeren hen op een
kruiwagen aan, wij dragen hen allen samen op lange ladders naar het kerkhof weg,
wij laten hen neer, den een na den ander, in dezelfde put bijeen. Hoor maar, in de
grote steden trekken de zwarte wagens met de zwarte mannen zelfs in de duisternis
van de avond, tot in het donker van de nacht door de stille straten heen en weer;
onder het trage getrappel der paarden en het ratelen van de wielen, schrikken de
levenden op, uit hun slaap; de dood gaat om, de dood gaat om, en zij die overblijven
worden bang voor elkaar, de doodsangst maakt een steen van hun hart, zij laten de
zieken liggen waar zij liggen, zij laten hen eenzaam sterven in de koude van hun
zweet. Iedere ochtend, bleek als was hij zelf een spook, moet de veldwachter weer
de ronde van het dorp doen en klopt hij op de deuren: Hoort gij mij nog? leeft gij
hier nog? of zijt gij hier ook al dood? zij liggen daar soms op de grond naast elkaar
in het koningspurper van de grote dood, moeder en
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vader, met de vier kleine wurmpjes kermend van honger bij de lijken; of wij vinden
er een op de zolder hangen aan een balk als een boef aan de galg, en de mensen in
ons straatje fluisteren ontdaan dat hij moet gek geworden zijn, want hij laat beneden
een vrouw met zes onnozele schaapjes achter en dat doet een man anders toch niet;
of wij halen er een op uit het water en het is een jonge vrouw met haar kind nog in
hare schoot, zij heeft het niet willen ter wereld brengen, waarom zouden zij nog
kinders ter wereld brengen? wij rapen de meiskens van zes jaar als dode vogelkens
op van de weg, wij mogen toch als ouders hun zo iets niet aandoen, dit is geen leven
meer om het aan anderen door te geven, het is maar best dat wij sterven zonder om
te zien, dat wij uitsterven zonder spoor, wij zijn hier toch maar een zootje van al wat
niet deugt: van spinsters, wevers, speldewerksters, steenbakkers, zeeldraaiers en
konijneploters en lucifermakers, de moeite niet waard, en wij worden het zelf nu beu
- laat hem maar komen voor zijn grote kermis, de Dood, wij zullen niet meer
tegenspartelen, wij zullen niet eens meer roepen, wij gaan gewillig mee.
ACHILLES MUSSCHE.
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Galatea
Ik zal sterven keer op keer om te weten, dat het leven onuitputtelijk is.
R. Tagore.
In de roestbruine heuvels van Hellas woonde Pygmalion.
De muren van zijn blanke huis waren open naar de zijde van de zee. Hij woonde
er heel alleen op twee uur gaan van Athene, en beeldhouwde. Hij was niet jong meer,
maar ook niet oud: hij was een man. In Athene was hij gekend onder de kunstenaars,
waarvan velen zijn vrienden waren. Het kon gebeuren, dat hij in de vallende duisternis
naar de stad marcheerde en bij hen de avond doorbracht met diepgaande discussies
of eenvoudigweg met plezier. Soms ook bleef hij thuis, zat op de treden van de
gaanderij en zag de avond komen over de zee en luisterde naar het trillen van de
nacht. Soms las hij en soms was een vrouw bij hem, die zijn model was.
Pygmalion kende de rustige kracht van zijn kunstenaarsschap, dat volrijp was, en
hij verlangde alleen kleine dingen in de uren dat hij ledig was.
Hij had Leia meegekregen van zijn vriend Launos, ook een beeldhouwer. Die had
haar gebruikt als model voor een waternimf, waarmee hij nu klaar was. Leia was een
jonge vrouw uit de noordelijke bergen, door haar vader als dienstmeisje verhuurd
aan Pracros, de rijke koopman in aardewerk. Maar Launos had zolang opgeboden
tot Pracros haar
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voor drie maand aan hem verhuurd had als model. Pracros was mee met één van zijn
schepen en na een maand was de waternimf reeds klaar. Pygmalion was bij een van
zijn bezoeken getroffen door de adel van haar schoonheid, de schoonheid van een
ras in zuivere vorm bewaard. En vermits Leia Launos van geen nut meer kon zijn,
had Pygmalion haar meegekregen.
Ze was rustig en niet dom. Haar stille ogen hadden dadelijk een vergelijking
getroffen tussen beide beeldhouwers, hun werk en hun manier van leven: de jongere
luidruchtige Launos, die nog onzeker zocht in zijn vormen, en de rijpheid van
Pygmalion, die kalm en veel produceerde. De rust van de heuvels gleed als een
koestering over haar wezen. Ze had de drinkavonden van Launos gevreesd en gehaat
als ze zijn vrienden moest inschenken tot laat in de nacht. Nu ging ze na
zonsondergang naar bed en stond 's morgens vroeg op. Het was de levenswijze die
ze thuis gewoon was geweest en die bij haar natuur paste.
Pygmalion zou uit haar het zinnebeeld van de Atheense vrouw maken. Hij zag
haar na in al haar bewegingen om het geheim van die rasadel te vatten, en het boeide
hem. Het duurde lang voor het beeld definitieve gestalte kreeg en hij verbeterde
steeds. Leia bleef statig en keek bezonken voor zich uit, de uren dat zij poseerde.
Het gebeurde, dat Pygmalion's handen stilvielen, terwijl hij in de ban geraakte van
de stilte van het levende beeld en dan wist hij niet of het beeld of mens was, dat voor
hem stond.
Zo gingen weken voorbij en de drie maanden waren om, dat Leia verhuurd was
en Pracros kwam terug uit het Oosten. Er hielpen noch smeekbeden, beloften, noch
geld. Pracros, klein, rond en driftig, was boos omdat Launos haar aan zijn vriend had
geleend. Leia moest terug, en meteen. Hij, Pracros, was verantwoordelijk voor haar
tegenover haar verre vader, en hij had zeker niet de toestemming gegeven haar twee
uur ver buiten Athene mee te sleuren. Trouwens hij had haar eigenlijk helemaal niet
mogen laten poseren. Zo kwam Leia na drie maanden van een uitzonderlijk leven
terug in het grote koele huis van haar meester. De rhythmische harmonie van haar
leven was niet verstoord.
Maar Pygmalion bleef achter met een onvoltooid beeld.
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Hij zocht heel Athene op zijn kop om een vrouw te vinden, die voor hem kon poseren;
hij waagde zich ook in de volksbuurten op het einde van de dag als de vrouwen hun
was gaan binnenhalen. Maar hij kon niet vinden, wat hij zocht. Soms dacht hij een
van haar beweginen terug te vinden, soms een lichaamdeel, maar het geheel beviel
hem nooit. Hij was rusteloos en bleef dagen lang bij zijn vrienden hangen. Dan nam
hij toch maar een model mee, bracht enkele vlakken aan in het onvoltooide beeld en
gaf het op.
Launos gaf hem de raad zijn klei voor een ander beeld te gebruiken en iets nieuws
te beginnen. Maar als hij de figuur in slechts elementaire vormen voor zich zag staan,
was er iets, dat hem er van weerhield. Het was hetzelfde of men voor de groene knop
van een onbekende bloem staat en vol spanning wacht op het barsten van het hulsel
om de kleur van de bloem te zien. Het is de aantrekking van het mysterie van iets,
dat nog niet geworden is. Hij kon urenlang voor de klei zitten en staren. Hij hoopte
halvelings, dat als hij lang staarde de hoekige lijnen zich zouden buigen tot het
harmonieus geheel van het voltooide beeld. Maar dat gebeurde nooit.
Pygmalion nam geen nieuwe bestellingen aan. Soms bleef hij weken uit Athene
weg, en telkens als hij dan kwam, was men het er over eens, dat hij niet was zoals
vroeger. Maar Launos had zich nooit opgedrongen en zweeg ook nu.
Pygmalion's rust was verdwenen.
Soms als hij zich nog eens vermaakt had in de stad, als hij een goede oude avond
met zijn vrienden had doorgebracht en innerlijk nog vol gloed door de nachtelijke
heuvels huiswaarts stapte, dan was het of een betovering over hem gleed, die sterker
werd naarmate hij het huis naderde. En als hij dan op de drempel stond en de bijna
vormeloze gestalte in het midden van de duistere gaanderij zag oprijzen, was de
cirkel om hem gesloten. Soms maakte hij licht en trachtte haar geheim te doorgronden.
De volle tover van de zeer buitengewone onduidelijke vorm greep hem vast. Dan
begon hij te werken bij het slechte licht, alhoewel hij kort daarvoor moe en voldaan
niets anders wenste dan een bed. Hij veranderde schijnbaar niets, zat bewegingloos
op de bovenste treden van de trap naar de tuin en staarde naar de flauw
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verlichte vorm in het midden der ruimte. Na uren kon hij dan plots opstaan en als
geïnspireerd een enkele flinke lijn of vlak aanbrengen. Als hij dan triomferend haar
van uit de verte ging bekijken, was het alsof niets veranderd was. Het mysterie bleef.
Soms ook ging hij na lang staren moedeloos naar bed en sliep zonder te rusten.
Het kwam zover, dat hij al eens in Athene bleef overnachten om haar uit zijn hoofd
te houden, en omdat hij dacht, dat het de nachtelijke sfeer was die hem in haar
verstrikte. Maar ook het koele morgenlicht veranderde niets aan haar vreemdheid
die van binnenuit scheen te komen.
Hij probeerde te werken aan andere dingen, maakte herten naar tekeningen die hij
in zijn schuif bewaarde, maar het interesseerde hem niet. Ze bleven onvoltooid staan,
of als hij ze afmaakte waren er fouten aan, waarvoor hij zich geen moeite gaf om ze
te verbeteren. Zo gingen voor Pygmalion de uren, de dagen, de weken voorbij in
kwelling.
Hij at zeer weinig, soms helemaal niet. Als hij niet slapen kon, zat hij op de treden
van de gaanderij en luisterde naar de zee en het beven van de bladeren in de wind.
Hij verbracht hele namiddagen in de koelte van het atelier vol rozenaroom, want het
was zomer geworden. Dan viel hij soms in slaap en werd wakker als de zon onderging
en de heuvelen rood goud waren. Dan wandelde hij traag de weg op naar Athene.
Dat was zijn wandeling van elke avond, als het groen rook naar de stervende dag.
Hij ging tot waar hij de stad beneden zich aan de voet van de heuvels zag liggen: een
hoopje verdwaalde lichtjes in de steeds groeiende duisternis. Hij dacht aan de mensen
die nu thuis waren en rustten na de hete dag en voor wie het leven nu pas begon. Het
was hem te moede als een grote arend die eenzaam over een diepe door mensen
bewoonde vallei zweeft, en die nu terug gaat naar zijn nest op de kale winderige rots,
waar geen mens ooit komt, maar dat het zijne is en dat hij niet wil en niet kan opgeven.
En bij het teruggaan was het of hij vol verwachting het huis van zijn geliefde naderde
en haar dra in zijn armen zou houden, en zijn stappen werden steeds vlugger. Telkens
rees haar gestalte voor zijn ogen met dezelfde mysterieuze aantrekking van altijd die
de onafgewerkte vorm van haar materie overwon.
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En dan kwamen weer de uren, dat hij van uit de verte naar haar staarde en soms plots
iets aan haar te voltooien dacht, de uren van marteling, waarin hij zich niet duidelijk
bewust was.
Een hele nacht ging voorbij toen hij trachtte het kloppen van de slagader in haar
hals op de een of andere manier weer te geven. Hij wist, dat het mogelijk was. Het
zat achter in zijn hoofd en wachtte slechts om klaar en lucide voor zijn ogen te staan.
Hij wist, dat het er was, heel de tijd, dat het beeld er om vroeg, dat door de materie
de idee riep om volvoering. Er is geen enkele vrouwenhals, die hij zo goed gekend
heeft, als die van de vrouw in zijn atelier. En er is geen enkele die hem zo geboeid
heeft als juist deze, die hij zelf heeft gemaakt, die hij beter, volkomener kan maken
als hij wil, als hij eerst duidelijk ziet wTat hem zo nabij toch onbekend blijft. Hij
peutert aan die hals, bekijkt hem van dichtbij, van verre, van uit alle hoeken van de
kamer, betast hem met zijn vingers en is machteloos.
Zo ging de nacht voorbij en de oostelijke heuvels vingen het eerste licht op uit een
andere wereld. In Pygmalion's atelier was het nog nacht en brandde de lamp. Uitgeput
door de vele dagen en nachten ingespannen zoeken naar de verborgen ziel van de
vrouw, greep hij die nek in zijn krampachtige handen om haar te wurgen - en liet
los. Hij kon het verborgen leven niet te voorschijn brengen, maar ook niet vernietigen.
Zij zegevierde over hem, ook deze keer.
En zo ging het hem met alle delen van haar lichaam. Hij heeft geen persoonlijke
voorstelling; die vrouw staat daar voor hem, haar ziel verborgen in materie. Hij zoekt
haar, hij weet, dat haar vorm volmaakt in de klei gemouleerd staat en hij kan niet
vinden waar het overbodige zit. En toch is de voltooiing zeer dicht nabij, brandend
dicht, mysterieus voelbaar.
Na die vele lange dagen en nachten had het beeld langzaam een bijzondere vorm
gekregen uit Pygmalion's dromende bezinning en slapeloze uren. Maar hem scheen
het of zij nog even ver van haar voltooiing was, en dat hij die innerlijke kracht in
haar die tot uiting komen wou, moest gehoorzamen.
Op zekere dag werd Pygmalion uit een diepe gedachteloze
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slaap gewekt door de gestalte van Launos, die over hem gebogen stond. Het deed
hem weldadig aan, dat goede vriendengezicht zo tastbaar dichtbij te weten. Launos
sprak luchtig, maar iets in zijn stem verried het ongewone. Hij dacht Pygmalion ziek
te vinden zonder hulp, en in plaats daarvan vond hij hem slapen tegen de middag,
zonder sporen van een festijn van de vorige avond. En midden in het atelier stond
een eigenaardige en zeer mooie vrouwengestalte die terstond opviel door het
ongewone in houding en gezicht. Ze was geheel voltooid en in haar rechterbeen
waren de spieren zo of ze op het punt stond dat op te heffen. De plooien van het zeer
dunne en doorschijnende kleed, dat om haar tere lichaam geslagen was, ebden
bewogen door een onvoelbare wind, er was iets zeer levend aan haar neus en mond
die schenen te ademen. Haar ogen lagen in diepe schaduwen en waren ziende, en
een zware massa haar plooide in een wrong laag in haar nek. De hals, die het zware
hoofd droeg, was uitzonderlijk fijn en delicaat.
Toen heeft Pygmalion verteld van het beeld dat hij niet voltooien kon en dat hem
in zijn ban hield. Launos' ogen nepen zich langzaam klein en hij zei niets. Hij bracht
Pyg-malion voor het beeld en vroeg of het nu voltooid was.
Pygmalion zag voor het eerst na vele weken en wat hij zag vervulde hem met
bewondering. Hij keek naar de vrouw, die terug keek naar hem uit donkere zwijgzame
ogen en ademde. Hij naderde haar, ze bleef staan. Hij raakte haar aan en voelde koude
materie die zijn illusie verbrak.
Launos heeft Pygmalion met zich naar Athene genomen en zij hebben er samen
ontspanning gezocht en oude vrienden gegroet. Hun vertrouwd geklets sloot zich
rondom hem en hield hem warm. Ze lachten en dronken tot laat in de avond en sliepen
lange rustige nachten. Alleen als de avond wijfelend van de heuvels over de stad en
de zee kwam, voelde hij een diepe bedekte onrust die hij niet kon overwinnen. Dan
stapte hij haastig straat in straat uit, dan zocht hij radeloos naar het gezicht van een
mens, waaraan hij zich zou kunnen vasthouden, dat hem als iets bijzonders zou treffen
en de storm in hem tot stilte brengen. Dan kwamen de ogenblikken, dat hij dacht
waanzinnig te zullen worden, dat zijn adem onregelmatig als in doodspijn was.
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Hij merkte op een keer, dat de mensen hem nakeken als een zonderling en het besef,
dat hij tenminste de schijn van normaliteit moest bewaren, gaf hem de kracht, die
hij nodig had.
Maar als de duisternis tot nacht geworden was, ging alles liggen in hem en werd
hij weer sereen. Alleen voor hij zijn ogen sloot, voelde hij zeer duidelijk een groot
gemis.
Pygmalion wandelde in de morgen door Athene en groette en knikte naar hen die
hij kende. Hij snoof geuren die hem deden denken aan heerlijke avondmalen met
warm gebraad en glimlachte om de wemelende kleuren en mensen. Hij luisterde naar
de liedjeszanger op de markt en gaf hem zilver. Hij slenterde naar de haven en keek
naar het dansende licht op het water, naar de schepen en naar de handwerklui met
hun gerief op de grond. Zo heeft Pygmalion Leia teruggezien toen ze boodschappen
voor haar meesteres deed. Het gaf hem een schok. Ze was niet zoals hij haar in zijn
herinnering bewaarde: ze was rijzig en statig, maar miste elke schijn van luchtigheid
en gratie. Ze was mooi maar niet verfijnd. Ze was zeer statuesk maar niet bevallig.
Hij kon geen aanknoping vinden tussen deze vrouw en diegene die hij enkele dagen
te voren ontdekt had in het atelier.
Pygmalion's hoofd zonk op zijn borst en hij struikelde meermaals op zijn weg naar
Latmos' woning. Launos bemerkte dadelijke iets bijzonders en daarom ook besprak
hij 's avonds met zijn vrienden het wondere beeld van Pygmalion. Ze gaven haar een
naam: Galatea, noemden haar Pygmalion's Galatea.
Pygmalion zweeg, de dingen zijn veel schoner zonder naam. De dagen gingen
voorbij te Athene en hij nam deel aan de bedrijvigheid, werd langzaam weer zijn
oude zelf. Zijn vriend had weer de vertrouwde zekerheid niet verrast te worden door
zijn antwoorden.
Hij nam een nieuwe bestelling aan: een reliefplaat voor de feestzaal van een
koopman. Af en toe dacht hij reeds na over de aard van de voorstelling en wat hij er
voor zou nodig hebben, maar zijn verlof duurde voort.
Tot hij op zekere morgen besloot huiswaarts te gaan om aan het werk te schieten.
De eerste sterren ontbloeiden in de bleke lucht toen Pyg-
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malion naar huis marcheerde door de verre stille heuvels. Er was een zachte
avondwind die de toppen van de hoogste bomen beroerde en er was soms gekraak
van takken door wild, dat in de struiken verborgen zat.
Pygmalion's hart was zwaar van herwonnen geluk. Hij zwaaide met zijn armen
bij het gaan, opdat de koelte van de avond weldoend op zijn verhitte lichaam zou
zijn. Hij dronk met zijn ogen de droom van de dag die onmerkbaar in de nacht
verglijdt en de horizonten wijd maakt, de luchten klaar veegt tot in de verste hoeken.
Boven de tengere heuvelsilhouetten stond in een lichtgroene hemel een dunne gebogen
manestreep, onwezenlijk dun als een lijn.
Hij luisterde naar het gelijkmatig rhythme van zijn stappen op de stenige grond.
De avond was vol diepe mysterieuze menselijkheid en ademde in het tijdeloze. De
mooiste dromen worden waar op avonden lijk deze, als de goden op aarde zijn, als
hemel en aarde versmolten liggen in een grenzeloze ruimte. En Pygmalion's ziel was
één met de avond, één groot mysterie, waardoor zijn lichaam willloos wandelde.
Pygmalion's ziel was vol liefde voor alles en het onbepaalde. Pygmalion was zeer
gelukkig.
Hij weet, dat tussen de struiken donkerblauwe bloemen bloeien en geuren in de
nacht. Hij weet, dat de bomen en de planten een teer kantwerk zijn, onzichtbaar in
duisternis. Hij weet, dat aan de boorden van het stilstaand water bleke witte bloemen
in grote massa's domen. Hij weet, dat achter gindse heuvels de dag verder vlucht en
de nacht nader komt als een vrouw die lief heeft.
Pygmalion weet dat de nacht zal zingen.
De groene lucht trilt, als hij voor zijn witte huis staat en hier op de hoogte beeft
het ruisen van de verre golfslag duidelijk in de stilte.
In de bleke schemer van de open gaanderij heeft Galatea op hem gewacht.
O, Galatea, ik heb naar u verlangd. Ik wist, dat gij mij liefhebben zoudt als de
hemel de aarde omhelst. De droom van uw donkere ogen is ook mijn droom en ik
heb uw tedere hals lief en uw zware haar. Ik ken elk deel van uw lichaam, zoals
gijzelf het niet kent. Ik heb u gemaakt uit mijn herdenken en uit mijn zinnende liefde,
en gij zijt schoon.
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Galatea, luister naar de zee, de lucht en de aarde en heb mij lief, zoals ik u lief heb.
Want ik ken uw armen die schoner zijn dan die van enige vrouw uit Athene, en ik
ken uw ziel, die mijn ziel is.
Galatea kom tot mij in de tuin, want ik weet, dat gij komen zult en uw gang zal
sierlijker zijn dan die van een nimf.
Galatea is gekomen op de trillende lucht van de nacht en zij was schoon.
Ze was heel bleek en heel smal. Haar haar was zwart en glanzend zoals Pygmalion
geweten had, dat het was. Haar gang was onstoffelijk en haar dunne sluier beefde in
de wind, die er niet was.
O, Galatea, uw kleine gestalte was een witte roos in de lichte nacht. In mijn tuin
ontsprongen de bloemen en geurden voor u. Gij hebt niet gelachen, niet geglimlacht,
maar in u was de ernst en het mysterie van het onbegrijpelijke. In de stilte van uw
geruisloos bewegen bracht de ruimte het rhythme van de zee tot aan ons huis. De
nacht was diep, Galatea, en de wereld klein in het oneindige.
En ik had u lief, o roos uit mijn dromen. Ik wilde zien de klaarte van uw ogen, die
ik peilloos glanzend wist achter hun donkerte. Gij wandelde waarheen ik u leidde
bij de hand en uw kleine witte voeten bloeiden in mijn donker gras. Lenige
bloemenstengel zijt ge wichtloos in het gras gezonken en ik boog uw hoofd om in
uw ogen de sterren te zien.
Wee hem, die de rozen plukt die bloeien in zijn dromen, hij plukt zichzelf.
O, Galatea, mijn witte roos.
De morgenwinden zijn zacht voor die sterven in de nacht. De winden streelden
Pygmalion die ter aarde lag vóór zijn huis. De verre zee was parelmoer en de gaanderij
rosekleurig in de opgaande zon. Daarbinnen stond mysterieus het wondere beeld
Galatea.
Pygmalion is vertrokken als matroos op een schip met bestemming naar het Oosten.
Hij heeft slechts weinig vrienden vaarwel gezegd en hij was niet droevig en ook niet
blij. Hij gaat in de wereld die zeer groot is en doet wat hij denkt, dat goed is om te
doen. De vier winden van de wereld zijn tegelijk door hem heen gewaaid en nu draagt
hem de wind
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die het sterkste is. Hij werkt zoals zijn kapitein hem beveelt en in de uren dat hij
ledig is, kijkt hij naar het wisselend spel van de wolken en van het water tegen de
kiel. In de haven schouwt hij naar de wriemelende mensen en luistert naar de klanken
die er zijn in een mensenstem.
Hij die gestorven is, verliest zijn angst voor de dood, hij doet het gevaarlijke werk
als het stormt. De geweldige duisternis waarin water en lucht vermengd zijn, is alles
wat hem nog kan vervoeren buiten zichzelf, wat hem het besef geeft te leven, een
sterfelijk mens te zijn. Dan is er een onmiddellijk doel: strijd tussen mens en blinde
stof. Maar telkens weer leggen zich de wateren en met hen de trillingen in Pygmalion's
ziel. Nooit komt de gehele vernietiging.
Als men hem iets zegt, houdt hij zijn hoofd schuin en antwoordt gewoonlijk niet.
Zijn stem is een instrument, dat hij beluistert zoals alle menselijke geluiden die zijn
oor treffen.
Het is een vreemde droom die eens eindigen moet.
En in de nachten als de toortsen branden in de vreemde stad vol ongewone geluiden,
staat Pygmalion op de steven. Hij kijkt naar de kale masten die wiegen in de kleine
golfslag. Het water glimt van de rosse lichten en de sterren in de lucht, het licht drijft
en danst op het water, en tussen de goudige en zilveren schubben is de zwarte diepte
van de zee. Het water speelt tegen de houten scheepswanden en de sterren branden
de hemel kapot. Hij wil zelf opbranden in een wit geluidloos en pijnloos vuur, een
ogenblik ster zijn en dan ontastbare duisternis, het niet.
Maar eens scheen het hem of hij een eenzame fluit hoorde liefheben op een van
de schepen, of aan de kade. Midden in de ondoorgrondelijke nacht had Pygmalion
opnieuw lief.
EVA VLAME.
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Kronieken
Een standaardwerk over Gustaaf de Smet
Dit is de beste studie die over onze beste schilder is geschreven. Zo gezegd, vergt
het gebruik van het tweede adjectief onmiddellijk een verklaring: Gustaaf de Smet
is wel degelijk de beste, zo niet de grootste - Smits en Ensor, die trouwens van een
andere generatie zijn, buiten beschouwing gelaten - van onze moderne schilders.
Beste en grootste! het is maar arm gezegd. Maar staan wij niet sprakeloos tegenover
wat echt goed en echt groot is! Want als het waar is dat classicisme - in de empirische
betekenis van het woord - het toppunt van kunst is, dan is de Smet ook onze grootste
schilder. ‘Zijn kunst is’, zegt Langui, ‘een wonderbaar evenwicht van zinnelijkheid
en wijding, van delicate emotie en strenge regel, van vrouwelijke sensibiliteit en
mannelijke drang naar monumentaliteit. Wij vinden in hem de elementen verenigd
die in alle tijden de classieker hebben gekenmerkt, en dit niettegenstaande zijn
expressionisme.’ Ik persoonlijk zou zeggen: dank zij zijn expressionisme. Want het
expressionisme, zoals wij deze term thans algemeen gebruiken, is de kunstmanifestatie
die, na de traditieslopende richtingen: romantisme, naturalisme, impressionnisme,
weer direct aansluit bij de eeuwenoude traditie van Cimabue, Ucello, Giotto, della
Francesca, Bosch, Bruegel, Cranach
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enz., en die door de door Langui opgesomde qualificatieven weer tot de optima van
de kunst leidt.
Dat dit lang niet algemeen wordt ingezien is ons een excuus voor het dikwijls
agressieve proza dat wij soms verplicht zijn te schrijven aan het adres van
andersvoelenden, of liever andersdenkenden, want met het ‘voelen’ is het in de
huidige ‘denkperiode’ niet zo orthodox gesteld.
In een gesprek met een vriend over modernistische kunst zei Langui onlangs,
ongeveer: ‘Wij mogen thans geen duimbreedte wijken; voor iedere vinger die wij
zouden toegeven, zou een arm, laat staan ons hele lichaam worden genomen.’ Hij
heeft gelijk. Want de kwade trouw van de promotors der jongste schilderkunst is
onheilspellend. De jongste schilderkunst die thans probeert het hoofd op te steken een paar uitzonderingen bevestigen alleen de regel - is zo verwaterd, kleinburgerlijk,
‘volksverbonden’ en ‘gleichgeschaltet’, dat we best doen nog een tijdje voort te teren
op het ‘oude’ expressionisme, tot de tijd daar is dat weer met een nieuwe beweging,
die wel is waar niets nieuws, maar andere uitdrukkingsmiddelen moet brengen, van
wal kan worden gestoken. Die tijd schijnt nog niet in het verschiet te liggen. Het is
dan maar goed dat er wordt geijverd om onze expressionisten der oude garde, wier
kunst, zoals alle grote kunst, eeuwig jong is, langs al hun facetten te belichten. Langui
laat het zich niet zeggen. Hij is er altijd als de kippen bij om onze schilders tegen
laatdunkendheid en kleinburgerlijkheid te beschermen. Misschien is dit alles
overbodig, zegt men, goede waar prijst zichzelf, maar de blindheid en de geestelijke
luiheid van ons ‘volk’ zijn zo patent, dat het hoge tijd is de ziende blinden met wat
leedvermaak nog iets blinder te maken en de lopende lammen als meikevers op hun
tenen te trappen.
Ik kan mij voorstellen wat uren arbeid en inspanning het van Langui heeft gevergd
om zijn magistraal werk over de Smet in zijn voegen te zetten. Met respect moeten
wij neerzien op zoveel uitgestald technisch en kunstig materieel. Om een artist, als
de Smet, zo in zijn leven als in zijn werk, als een heerlijk voorbeeld van wat schoon,
goed, echt en recht is, na zovele jaren van kleingeestig schouderophalen, weer te
doen herrijzen, was iemand nodig die de kunstenaar

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

634
door en door kende in zijn leven, hem stap voor stap volgde in zijn werk, hem in alle
details begreep in zijn kunst. O, ik weet wel, dat alle kleine woorden in onze grote
tijd hun waarde en hun betekenis hebben verloren, maar tegenover de eenvoud van
de Smet past het niet met pretentieuse grandiloquence uit te pakken. Dit is het ook
wat Langui zo juist uitdrukt als hij schrijft, na de woorden ‘apollinisch’ en ‘dyonisisch’
in verband met de kunst van Permeke en de Smet te hebben gebruikt, dat hij een
beetje schrik krijgt van die grote woorden, al mag dan de kunst van de Smet ‘die
schilderde wat hij was, boven het hoofd zijn gegroeid - en nog groeien zal - van de
nederige man die hij was.’ Want juist in de eenvoud, als contrast met het ingewikkelde
tijdgebeuren, schuilt de belangrijkheid van de Smet. (Wie zei ook weer: hoe
eenvoudiger, hoe moeilijker?). Zo is hij, naar de zuiverste en daarom breedste definitie
van het expressionisme, naast onze grootste, en ik herhaal alhoewel eenvoudigste,
ook onze compleetste schilder, in die zin dat hij, meer dan Permeke, van den Berghe
of Jespers, vorm, kleur en inhoud samensmelt tot een geheel dat wij bijna als gaaf
zouden kunnen bestempelen. In elk geval bereikt hij de gaafste amalgamatie die naar
menselijke verhoudingen bereikbaar is, omdat hij in zich al de gaven van het genie
(ik geef toe, dat ik met dat woord op de tijd, die de bezinking van het oordeel moet
meebrengen, vooruitloop) verenigt: eenvoud in zijn uitdrukking, zelfbeheersing in
zijn uitbundigheid, onbewustheid van zijn macht, contrôle over zijn emotie die nooit
naar sentimentaliteit overslaat, evenwicht tussen zijn geest en zijn gevoel, verrassing
door zijn conceptie en negatie van iedere drukdoenerij.
Het zal voor de komende generatie van kunstcritici niet gemakkelijk zijn over de
Smet met nog grondiger kennis van zaken te schrijven dan Langui het heeft gedaan.
Zo af, zo definitief is deze studie, die wij als een standaardwerk mogen aanzien.
Natuurlijk heeft ieder werk, moet ieder werk zijn gebreken hebben. De volmaaktheid
is nu eenmaal niet voor ons weggelegd. Zo interpreteert Langui m.i. het woord
animisme verkeerdelijk. Waar hij de Calligariaanse phantasmagorie van de Smet's
eerste expressionistische periode beschrijft met zijn boeren en vissers ‘die een soort
van
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behekste ledepoppen zijn geworden met een fantastische anatomie en ene houten
kop’, en van zijn landschappen spreekt ‘wentelend als de flanken van een
vuurspuwende berg, enz.’ dan lijkt mij alleen het oude maar nog steeds actuele woord
dynamisme de aangewezen doopnaam te zijn, al mag de schrijver dan zelf aan het
woord barok dat hij een paar regels verder gebruikt, de voorkeur geven. (En laten
wij verder het woord animisme waar het goed voor is: nl. voor een schilderkunst
troisième cru!). Maar tekortkomingen van die aard zijn maar onbeduidende vlekken
op het grote fresco dat hij van de Smet's oeuvre voor ons ophangt, en die de waarde
van dit fresco zelf in zijn bizonderste trekken beter releveren.
In een gesprek over het boek heb ik tot de schrijver het verwijt horen richten, dat
hij gegevens aanhaalt omtrent een zgn. onverkwikkelijke geschiedenis van contracten
met kunsthandelaars, die de betrokken kunstenaars, w.o. de Smet, in een slechte zin
zouden beïnvloed hebben en benadeeld. Ik kan dit verwijt niet delen en juich dit
hoofdstuk in Langui's boek toe. Het was goed, dat eens en voor altijd hieromtrent de
punten op de i's werden gezet. Ik heb persoonlijk die contract-periode van één der
contractanten van zeer nabij meegemaakt en op grond hiervan kan ik niet anders dan
beamen wat de schrijver beweert: dat het bewuste contract de schilders is ten goede
gekomen zo stoffelijk als geestelijk en dat het een niet gering batig saldo in de evolutie
van hun kunst heeft gelaten. Vooral de Smet heeft in deze periode vrij van zorgen,
geheel consequent met zichzelf, kunnen ontplooien wat hij in zich had.
Ik kan hiermee niet besluiten zonder nog even te hebben gewezen op Langui's
schier vlekkeloze stijl in virtuosen-trant. Wie het boek ter hand neemt voelt direct
van de aanvang af, dat hij zijn onderwerp onder de knie heeft, wat hem toelaat er
met een weergaloze vlotheid op neer te pennen, nuchter en toch pakkend, pakkend
en toch zonder pretentie en toch bewust van zijn eigen begrijpen.(1)
GASTON BURSSENS.

(1) Emile Langui: ‘Gust de Smet. De Mens en zijn Werk’. Uitg. N.V.A. Manteau, Brussel.
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Een nieuw romanschrijver: Joris Blondiau
Tijdens de bezetting stuurde een mij onbekende Joris Blondiau mij een novelle,
getiteld: ‘Kamers voor Reizigers’ met een brief erbij, waarin hij vroeg hoe ik ze vond
en of een novellenprijskamp voor jongeren, waarvoor hij ze wilde inzenden, politiek
wel betrouwbaar was.
Bij de lezing van ‘Kamers voor Reizigers’ voelde ik mij ongeveer zooals toen Bert
Decorte zijn gedicht ‘De Ruiters’ had ingezonden voor Forum. Niet dat ik het talent
van Bert Decorte en dat van Joris Blondiau gelijk wil stellen, of op eenige
verwantschap tusschen beiden wijzen, maar ik had dezelfde blijde zekerheid eindelijk
weer een jongen man te hebben ontdekt met een duidelijk geaffirmeerd en
oorspronkelijk talent.
‘Kamers voor Reizigers’ verhaalt hoe een vreemdeling op zekeren dag belandt in
een verdacht stadscafé en er tot verwondering van de bewoonsters zelf blijft. Hij
heeft pijn aan het been, maar van waar die pijn komt en waarin ze bestaat blijft even
vaag als zijn eigen herkomst en identiteit. Hij lijdt bovendien aan een vreemd verdriet
dat evenmin wordt verklaard. Maar hij is zacht en eigenaardig en omdat hij tóch blijft
ontfermt een van de meisjes zich dan maar over hem. Dat schijnt den zonderling wel
wat op te beuren, maar zijn been geneest er niet van. Integendeel, het wordt altijd
maar rooder en dikker en op een goeden dag vindt men den man op zijn kamer dood.
Dit is zeer onaangenaam voor de caféhoudster, die bezorgd is voor de reputatie van
haar zaak en daarom liever geen contact heeft met de politie en nog veel minder wil
gevraagd worden naar een uitleg dien zij trouwens niet kan geven. Den volgenden
avond verlaten drie mannen in volle donker het café. Zij zijn vroolijk, hebben de
armen over elkanders schouder geslagen, gesticulee-
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ren druk en praten luid. Zij gaan naar het park en zetten daar op een bank hun lustig
gesprek nog wat voort. Dan staan twee van hen op en de derde, de middenste, het
lijk, blijft zitten.
Enkele weken later ontving ik het eerste bezoek van den schrijver, een stille,
bescheiden jonge man, die mij zeide afgestudeerd te zijn voor onderwijzer en
ondergedoken daar de Duitschers hem te werk wilden stellen in Duitschland. Zijn
eigen geschiedenis was haast zoo vreemd als het verhaal dat hij mij gezonden had.
Ik veronderstel dat ze nu niet meer geheim moet blijven.
Terwijl hij voor de Duitschers ondergedoken zat op een adres, dat, naar hij meende,
niemand kende, ontving hij met de post een brief van den Weerstand, die hem liet
weten dat hij ter dood veroordeeld was en zijn vonnis niet zou ontgaan. Onder den
indruk van dit sinister en krankzinnig bericht had hij eerst ‘Kamers voor Reizigers’
geschreven en zich daarna om raad gewend tot een bevriend advokaat, die in den
Weerstand relaties had. Veertien dagen later kreeg hij een tweeden brief waarin hem
meegedeeld werd dat zijn vonnis op een vergissing berustte en nietig verklaard was.
De Weerstand deed meer. Hij vergemakkelijkte hem het onderduiken met een
identiteitskaart die van hem een Rotterdammer maakte. Wanneer ik er nu nog bijvoeg
dat Joris Blondiau zelf al een deknaam is, zal men begrijpen dat een jonge man, die
een prachtige novelle had geschreven, gezocht werd tegelijk door de Duitschers en
de partisanen en rondliep onder drie verschillende namen, voor mij iets ongewoons
was.
Joris Blondiau gaf mij zijn nieuw geheim adres op, dat van den secretaris van een
kleine gemeente in de Antwerpsche Kempen. Van daaruit kwam hij mij nu en dan
opzoeken en brengen wat hij geschreven had: een tooneelstuk, een roman, twee
verhalen ietwat langer dan ‘Kamers voor Reizigers’. Ik had hem graag een plaats
gegund in de reeks van ‘De blauwe Snoeckjes’, die tijdens den oorlog verscheen en
zijn schoon talent kon in 't licht stellen, maar omstandigheden hebben het belet en
sedert de bevrijding is het weer even moeilijk geworden als vóór den oorlog een
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nieuw boek van een nog onbekend schrijver te verspreiden.
Nochtans heeft de jonge uitgeverij ‘Het Lantaarntje’, geleid door den eveneens
jongen Marcel Schippers het ondernomen een der uitgebreide verhalen van Joris
Blondiau in het licht te geven onder den titel: ‘Na iederen dag komt de avond’.
De eerste bespreking welke ik las, verscheen in ‘Bibliogids’ en de recensent,
anoniem onder twee hoofdletters, maakt er zich met eenige regels van af en gebruikt
wederom eens doodbedaard het woord pornographie, voor een eersteling van
belangrijke litteraire waarde. Hij is niet eerlijk of niet kundig genoeg om te bekennen
dat dit werk is van een nieuwen Vlaamschen schrijver, die een persoonlijken kijk op
den mensch heeft en een oorspronkelijke taal schrijft. Ik ben van meening dat, wanneer
iemand vindt dat Rubens verkeerd deed naakte vrouwen te schilderen, hij daarom
nog niet het recht heeft hem te negeeren als een schilder van derden rang en ik ben
ook van meening dat na de ervaring die wij met dit soort van litteraire kritiek in het
Vlaamsche land hebben opgedaan, de tijd van den positieven weerstand ertegen
gekomen is.
Het is cultureel gewoonweg misdadig een jong auteur, die niet eens het sexueele
behandelt en die er niet de minste neiging toe betoont, om een paar bladzijden, waarin
hij toevallig en alleen maar voor een bekrompen smaak te ver gaat, zonder meer elke
litteraire verdienste te ontzeggen.
Wat Joris Blondiau kenmerkt is een eigen kijk op den mensch en een zeer gevoelige
schrijfwijze. Hij is zich bewust van een eigenaardige machteloosheid, waardoor de
mensch niet geheel op kan tegen de omstandigheden van het leven en tegen zijn
eigen gevoelens. De mensch is volgens hem goed van inborst, hij strijdt voor het
goede en zijn geluk, maar berust met een ontroerende gelatenheid in zijn lot. Blondiau
kent zeker ook kwaadwilligen en minderwaardigen, maar zij zijn dit niet met volle
schuld. Zij vervullen als een opdracht het leven te maken zooals het nu eenmaal is.
Hij haat noch beschimpt ze, zij zijn medespelers in het meedoogenlooze spel en hij
is daarom ook tegenover hen vervuld van een wijde en begrijpende barmhartigheid.
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Deze geestesgesteldheid heeft zijn stijl gemaakt. Hij schrijft een mild en gevoelig
Nederlandsch, waarin hij zekere typische woorden een magischen klank geeft zooals
in de poëzie en door karakteristieke herhalingen een vreemde atmosfeer schept van
teedere, weemoedige en meewarige ironie. Met deze ironie bewimpelt en drukt hij
met reserve uit een zeer intens gevoel voor het tragische, dat hem schrijnende situaties
doet kiezen. Zijn verhalen hebben soms iets van Hoffmann en Edgar Poe.
In zijn pas verschenen boek ‘Na iederen dag komt de avond’ - de novelle ‘Kamers
voor Reizigers’ ligt ter perse bij Van Kampen - verhaalt hij niets minder dan een
moordgeschiedenis, die zoo kan overgenomen worden door een schrijver van politieof andere sensatielectuur. Ik wil het gras voor de voeten van geen recensenten
wegmaaien, maar in twee woorden gezegd, gaat het om een bediende van een
bouwmaatschappij, die, niet wel meer bij het hoofd, den last van een doodgewoon
gelukkig burgerleven niet meer dragen kan en zijn buurman vermoordt, maar eigenlijk
toch niet vermoordt. Hij kerft met een mes in een matras bij nachtelijk donker,
meenende dat hij een mensch doodt en hij wordt in dien waan versterkt door het feit
dat het slachtoffer 's anderen daags dood is. Hij is namelijk dien nacht op het
stationsplein tusschen twee trams gepletterd.
Ik ken zoo goed als ieder ander én het gevaar van zulke onderwerpen én de
zwakheden van dezen schrijftrant. Het probleem van Joris Blondiau zal altijd blijven
zich te hoeden voor onwaarschijnlijkheid. Zijn zin voor het uitzonderlijke, de
poëtische weekheid van zijn taal en een verhaalsonvolledigheid ontleend aan de
sprookjes, zullen het hem steeds moeilijk maken den realiteitszin van den lezer te
overwinnen. Maar dat is zeer goed mogelijk indien zijn talent groeit en deze
hoedanigheden versterkt, want hoedanigheden zijn het. Gebreken immers zijn slechts
de keerzijden van deugden, zwakheid van zachtheid, ruwheid van kracht,
roekeloosheid van moed.
Groeien en zich ontwikkelen, dat is de zaak van Joris Blondiau zelf en van hem
alleen. Onze taak is het te zien wat hij ons nu reeds biedt. Geen werk van een in
storm overrom-
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pelend talent, maar al wat men bij het debuut van een waarachtig en geboren
kunstenaar kan vaststellen: een eigen wijze van zien en een eigen wijze van zeggen.
Zonder die twee kenmerken heeft men onfeilbaar met epigonen of met forts en thème
te doen, maar waar ze aanwezig zijn is alle hoop gewettigd.
Ieder die begaan is met den bloei van de Vlaamsche romankunst zal dit eigenaardig
verhaal lezen met vreugde om wat het inhoudt en om wat het verwachten doet(1).
GERARD WALSCHAP.

Eindnoten:
(1) Joris Blondiau: Na iederen dag komt de avond. Uitg. Het Lantaarntje, Antwerpen.
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Zoek de mens
Verdediging van de jongeren
Door de ‘Vlaamsche Gids’ verneem ik dat de jongeren een slecht karakter hebben.
Dat doet mij genoegen. Talent bezitten, schoone boeken schrijven en daarbij nog de
aanminnigheid van den levensverzekeringmakelaar ten toon spreiden, dat is te veel
gevraagd. Het laatste doet zelfs twijfelen aan het eerste. Het kunstenaarschap
veronderstelt een intensiteit van gevoel, een moed tot openbaar getuigen, een geloof
in eigen concept, die weinig bevorderlijk zijn voor de lieftalligheid. Een schrijver
verwijten dat hij overgevoelig is, dat is een athleet verwijten dat hij sterk is. Het
talent van een schrijver is zeker niet evenredig aan zijn onhebbelijkheid, maar zijn
onhebbelijkheid inroepen als bewijs dat zijn talent overschat werd, is ook niet logisch.
G.W.

Proef op de som
Ik ken iemand, die muzikanten, schilders en beeldhouwers vlucht als de pest. Nochtans
houdt hij van beelden, doeken en zangen en hij zou het zeer op prijs stellen met de
makers hiervan om te gaan. Maar hij zweet reeds vooraf, wanneer hij er één ziet
afkomen. Ze spreken over niets anders meer dan over opussen, die NIET uitgevoerd
worden en over plastiek, die NIET gekocht wordt. De lieve lezer(es) raadt het al: het
niet aan de man gebrachte is van hun hand.
Wat wel uitgevoerd en gekocht wordt, vinden ze niet slecht, natuurlijk niet, maar
er bestaat ook nog wat anders dat ook zijn beurt zou mogen krijgen. De lieve lezer(es),
enz.
Degenen die aan het hoofd van orkesten of musea staan, zijn over het algemeen
bevoegden. Daarenboven worden ze bijgestaan door commissies of ‘raadgevende
lichamen’, waarin toch wel een beetje critische ziel vertegenwoordigd is. Men
excusere ons, maar wij moeten altijd lachen met koppelingen als ‘raadgevende
lichamen’, ‘leer-krachten’ en ‘schoolhoofden’. Dit terloops en omdat het geen afzon-
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derlijk Diogenesje waard is. De trefzekerheid, waarmede door de Staat voortaan
schilder- en beeldhouwwerken zullen aangekocht worden, schijnt een nieuw stadium
te hebben bereikt, want het is ons ter ore gekomen, dat op geregelde tijdstippen de
aangeworven stukken zullen tentoongesteld worden, zodat het publiek zich zal kunnen
rekenschap geven van de uitbreiding van zijn artistiek patrimonium en van de
degelijkheid of de vergissing bij de keuze. Het laatste voorrecht is natuurlijk
betrekkelijk. Uit naam van de democratie en ter verscherping van het
verantwoordelijkheidsgevoel van het kopend lichaam, is dergelijke confrontatie ten
zeerste gewenst. Het is ook iets nieuws. Waar wij gewoon zijn het volk eerst te zien
kiezen, zullen we het hier een genomen beslissing zien goedkeuren. Ook horen
goedkeuren. Tenzij het een afkeuren werd, dat echter geen practisch resultaat zal
hebben, vermits ‘tableau en postuurtje’ reeds zullen aangekocht zijn.
Gevaarlijker ware het tegenovergestelde: het volk eerst laten kiezen en dan kopen.
Zonder over de moeilijkheden te spreken, die dergelijke raadpleging zou meebrengen.
Maar toch zouden we een addendum willen suggereren. Ware het niet mogelijk,
de beelden en de doeken, die NIET aanvaard werden, ook eens te tonen? De Staat
zelf zou liefst dit initiatief niet nemen. Het ware te delicaat iemand te patroneren,
die men geweerd heeft. Trouwens zouden er altijd artisten zijn, die uit eerlijke
schaamte of om publicitaire redenen, niet wensen bij de gebuisden te worden
ondergebracht. Deze laatsten zouden zelf moeten een zaal bemachtigen en onder
elkaar stemmen, wie zij waardig achten in de vernederde contramine te mogen
optreden.
Deze suggestie alleen voor de schilders, voor wie die kennis van mij bang is.
Degenen, die nooit over hun verkoop spreken, zouden waarschijnlijk niet willen
deelnemen aan de tentoonstelling der geweigerden. Zij zouden stoïsch thuis blijven
en een nieuw doek aanleggen, waarop het gerefuseerde in verkleind formaat zou
voorkomen; en het geheel zou heten ‘La toile refusée’. In het Frans klinkt zoiets
minder erg.
K.J.

Alcohol-literatuur
Op litterair gebied is er in de Verenigde Staten nog wat nieuws. Alhoewel het
alcoholisme in de laatste jaren heeft afgenomen - ik bedoel het overmatig en
regelmatig gebruik van alcohol - is deze kwaal plotseling een litterair thema geworden
dat succes verzekert. Eerst heeft Jackson het uitgebaat in ‘The Lost Week-End’, een
goede roman waaruit een nog betere film werd getrokken. De sceptiekers hebben
echter doen opmerken, dat het boek niets bewees dat men niet reeds wist. Wie te
veel drinkt lijdt er onder en eindigt met vleermuizen te zien op het middaguur. Een
andere schrijver is komen aandraven met een tegenhanger van ‘The Lost Week-End’
om ons te overtuigen dat ook vrouwen te veel kunnen drinken en dat dit ook slecht
afloopt. Thans is er een kompakt boek verschenen van Scott, ‘The Story of Mrs.
Murphy’. Het is een best-seller en het werd door
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de Vereniging tot Boek van de Maand gekroond. De held Murphy drinkt van bladzijde
1 tot bladzijde 445, en gedraagt zich, nuchter of dronken, als een schoft. Het is een
naturalistische geschiedenis knap en boeiend, maar weerzinwekkend, en door haar
lengte en eentonigheid, onbelangrijk. De critiek hemelt het boek op omdat het een
sociaal verschijnsel analyseert, maar een aantal critici verzetten zich, omdat nergens
in de roman blijkt waarom de held zo standvastig naar de fles grijpt. Het is inderdaad
de vaste overtuiging van de Amerikanen dat niemand zonder reden een dronkaard
wordt. Dorst heeft daar niets mee te maken. De verklaring moet altijd zijn één of
andere geestelijke minderwaardigheid die door de psyche-analyse genezen kan
worden.
M. Gij.

Verdediging van Raymond Brulez
‘Men kan zich evenwel afvragen of een schrijver, die in de zuivere en onverbindbare
disponibiliteit van zijn geest den zin der geestelijke vrijheid zoekt en het leven dus
beschouwt als een daad zonder reden, aan zijn geest niet de rijkste
ontplooiïngsmogelijkheden van de vrijheid ontneemt, want vrijheid wordt toch niet
het hoogst en zuiverst beleefd in het levensspel van den zuiveren willekeur, maar
wel in de meest redelijke motiveering van de daad, die aan het leven een vasten en
algemeenen zin tracht te geven’.
Aldus Westerlinck over ‘Sherazade’ van Raymond Brulez in D.W en B.
Men kan zich evenwel afvragen of Westerlinck iets van Brulez begrijpt. Brulez
zoekt den zin der vrijheid niet in disponibiliteit. maar zoekend naar vrijheid komt
hij tot disponibiliteit. Enorm verschil! Christoffel Columbus zocht in Amerika niet
Indië, maar Indië zoekend vond hij Amerika. Brulez zoekt niet de rijkste
ontplooiingsmogelijkheden van de vrijheid, hij zoekt eerlijk de waarheid te erkennen
hoe of waar zij ook zij en ze te belijden. Zijn disponibiliteit van den geest is van alle
menschenhartstochten de nobelste en de hevigste: drang naar waarheid, oprechtheid,
eerlijkheid en de moed daartoe. Zij is geen levensspel. Levensspel, eerwaarde heer,
is het leven een vasten, algemeenen zin geven dien men voor de rede niet kan
verantwoorden en zich daar mee tooien omdat hij ‘schooner’ zou zijn.
G.W.

Proeve van biographie
Reeds een hele tijd voor zijn geboorte studeerde de schilder Jacob Smits aan de
academiën van Rotterdam en Amsterdam. Ook was hij toen een tijdlang werkzaam
bij zijn vader, een decoratie-schilder, en ging de wijde wereld in: Brussel (waar hij
het atelier van Portaels bezocht), München, Wenen, Rome (waar hij o.m. Michel
Angelo kopieerde).
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Vier jaar voor hij ter wereld kwam trad Smits voor de eerste maal in het huwelijk
en verbleef te Rotterdam tot hij er in 1885 geboren werd en dat zelfde jaar uit de echt
scheidde (twee dochters waren
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intussen uit dat voor-geboortig huwelijk gesproten). Van zijn eerste tot zijn vierde
jaar woonde de Kempische meester een tijdje te Blaricum, was een poos directeur
der Academie van Decoratieve Kunst te Haarlem, werkte in de provincie Drente en
in Hollands Limburg, om zich eindelijk definitief te Achterbosch bij Mol te vestigen.
Toen trouwde hij voor de tweede maal. Zijn tweede vrouw, Malvina Dedeyn, stierf
toen de schilder veertien jaar was. Ze schonk hem vijf kinderen. Op veertienjarige
leeftijd had Jacob Smits dus bij zijn wettige echtgenoten samen zeven kinderen gehad.
Op zijn veertiende jaar werd hij Belg genaturaliseerd en op zijn zestiende trad hij
voor de derde maal in 't bootje, om dan verder, na een groot schilder te zijn geworden,
op drie-en-veertigjarige leeftijd het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen.
Wie enigszins de juistheid dezer gegevens mocht betwijfelen leze de biografische
nota, die de ‘Brieven van Jacob Smits’, gepubliceerd door Roger Avermaete (Uitgave:
De Seizoenen nr. 35 - De Nederlandse Boekhandel - Antwerpen 1943) besluit. Laten
we hopen dat de zetduivel, die arme duivel, ook hier het gelag moet betalen.
B.D.

Aan een geluksmethodist
Indien ik dat allemaal moet doen en laten om gelukkig te zijn, blijf ik liever op mijn
gemak ongelukkig.
G.W.

Duurzaam ressentiment
Onze voorvaderen beheerschen ons lot. Uit hun dor gebeente sneed Dwingeland
Geschiedenis zijn schepter...
Toen, in 1914, de Duitsche legers Frankrijk binnenvielen, ver klaarde een jonge
Beiersche luitenant dat dit de schoonste dag van zijn leven was ‘omdat het hem nu
zou gegeven zijn Conradin, de laatste der Hohenstaufens te wreken, die, op bevel
van Charles d'Anjou, door de Franschen in 1268 te Napels werd gehalsrecht...’
Over deze zoo eigenaardige als naïeve reactie hebben de Franschen zich meer
vroolijk gemaakt dan geërgerd.
In den loop van een zoo wisselvalligen als langdurigen (honderdjarigen!) oorlog,
werden in 1415 te Azincourt de Fransche ridders door de Engelsche boogschutters
in de pan gehakt. Deze historische gebeurtenis leverde aan Shakespeare de stof voor
zijn tragedie Henry the Fifth, die drie eeuwen later door Laurence Olivier tot een
kleurenfilm zou verwerkt worden. Deze film werd in ons land met veel bijval vertoond
en behalve over het talent van den acteur-regisseur, hebben de Belgische toeschouwers
zich alleen over de verdiensten of de nadeelen van de Technicolor warm gemaakt.
Na lang aarzelen heeft men nu Henry the Fifth ook in Frankrijk vertoond en Henri
Jeanson stelt vast, dat heel wat van zijn landge-nooten de nederlaag van Azincourt
blijkbaar nog niet ‘verteerd’ hebben. Het gaat hier niet alleen om bekrompen
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zoon van den wereldbefaamden ‘François’, lucht in de ‘Figaro Littéraire’ zijn ergenis
op temperamentvolle wijze. Deze film, verklaart hij, heeft mij, toen ik hem te Londen,
na de bevrijding, zag, diep gekrenkt. In het bijzonder heb ik weinig de slotscène
gesmaakt, waar wij getuige zijn van een soort Montoire, avant la lettre, in den loop
waarvan wij een Karel VI-Pétain zijn dochter zien uithuwelijken aan Henri V-Hitler,
‘en gage d'une collaboration qui, en 1420 comme 1940, tenait plus de l'horreur que
de l'honneur!...’
Over deze zoo eigenaardige als naïeve reactie onzer buren, kunnen wij,
buitenstaanders, slechts... (zie hierboven!)
Maar zijn wij Belgen (of Vlamingen) uit een nuchterder hout gesneden? Toen, op
4 Augustus 1914, ik den inval der Duitschers in ons land schandvlekte, antwoordde
mij een zeer intelligente, maar nog meer temperamentvolle vriend: ‘Ja, zeker, zoo
iets valt niet goed te praten, maar... ik haat Frankrijk!...’ Blijkbaar wilde hij, à l'instar
van den Beierschen luitenant, voor zijn part ook nog den dood van Zannekin wreken...
R.B.

Rechtsgevoel en rechtspraak
Ik heb al meer bemerkt, dat er iets aan mijn rechtsgevoel schort, dat het in elk geval
herhaaldelijk afwijkt van de uitspraken door bevoegde vaklieden op dat gebied
verkondigd. Nu weer. Een heer alhier stak zijn hand in de zak van een ander heer
alhier. De heer van de zak bemerkte dit, maakte er ernstige bezwaren tegen, waarop
de heer van de hand voor de redelijkheid der betoogtrant bezwijkend, zijn
lichaamsdeel terugtrok. Dit zelfde ongeval is de heer van de hand driemaal overkomen.
En hij stond nu terecht en werd veroordeeld. Ik vind dit een onverdiende straf. De
heer van de hand heeft deze steeds bijtijds teruggetrokken, zonder dat er zich ooit
eenig voorwerp in bevond, toebehoorend aan een der heeren van de zak. Van diefstal
kan dus geen sprake zijn. En voor mijn leekenverstand kan er zonder diefstal ook
geen zoogenaamde zakkenrollerij plaats grijpen. Ik ken de wetten van dit land niet
en al had ik ze onder mijn bereik, ik zou ze niet begrijpen, want gelijk elders en
overal zijn ook hier alle wettelijke voorschriften en verordeningen opgesteld in een
kromtaal, die met opzet zoo ingewikkeld is gemaakt, dat alleen enkele bevoorrechten
en belanghebbenden er uit wijs kunnen worden. Maar het lijkt mij met dat al
onwaarschijnlijk, dat het verboden zou zijn, of liever dat er een wet zou bestaan, die
uitdrukkelijk en omstandig omschreven het steken van een hand in een zak verbiedt,
wanneer die twee voorwerpen niet aan één en dezelfde persoon toebehooren.
Ja, zei de rechter, de man (met de hand) had onmiskenbaar de bedoeling eenige
voorwerpen van de man (met de zak) te ontvreemden. Ik begrijp niet hoe de rechter
dat weten kan. De mogelijkheid is in het geheel niet uitgesloten, dat de man met de
hand de man van de zak eens wou verrassen en hem iets wou doen toekomen. Zulke
dingen komen voor. Ik heb eens in de verre dagen van mijn jeugd,
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lang vóór de eerste wereldoorlog, met een vriend een reis naar Afrika ondernomen.
Op het schip maakten wij kennis met een klein mager, schuw, vervelend Engelsch
heertje en zijn robuste, lang niet malsche, al te voortvarende gade. Te Algiers kochten
wij een aantal prentbriefkaarten, zoals men alléén in Noord-Afrikaansche havens
kan krijgen. De voorstellingen zijn ontleend aan een ietwat ingewikkeld liefdeleven,
waar meestal vele personen aan te pas komen (waaronder steeds een matroos): eenigen
ontkleed, anderen slechts gedeeltelijk gekleed. Kortom, afbeeldingen, die de stoutste
fantasie de loef afsteken en over het algemeen gaarne, schoon bij voorkeur in het
verborgene, beschouwd, ja, bestudeerd worden door de leergierige jeugd. Welnu,
van deze voorstellingen, die tegelijk op het gebied van de anatomie als op dat van
de gymnastiek thuis behooren, kochten wij een met zorg gekozen keurverzameling
en (nu kómt het) lieten die bij het hartelijk afscheid in de zak van het kleine, schuwe
heertje glijden. Ik trad dus op als de heer van de hand en hij kreeg, ongevraagd, de
rol van de heer van de zak. Ben ik nu een zakkenroller?
Wat ons in onze onderneming mishaagde was, dat het ons niet gegeven werd de
afloop ervan waar te nemen. Maar één ding staat vast. De doortastende vrouw heeft
zeker nooit willen gelooven, dat het magere heertje onschuldig was en werkelijk niet
wist hoe deze plaatjes in zijn zak gekomen waren. Zij heeft hem tot zijn dood toe,
ook als zij hem vergeven heeft, beschouwd als een stiekeme vuilbaard, die zijn
zakcenten aan werkelijk heel ontuchtige fotografieën versnoepte.
Neen, ik zou, rechter zijnde, het nooit over mijn hart kunnen verkrijgen om een
ongeluksvogel, die drie of vier keer zijn hand argeloos en zonder eenige baat in zijns
buurmans zak liet glijden bovendien nog te bestraffen.
Als men alle lieden die misschien wel eens iets onbehoorlijks of niet geheel eerlijks
zouden willen gaan ondernemen, opsluit, wordt de heele wereld één groote nor. Of
is zij dat al? Het begint er dagelijks meer op te lijken.
J. Greshoff.

Gratis consult
Loop hard om alles te kennen en te proeven, want het leven is kort, maar loop u niet
moe, want dan dunkt u dat gij alles gekend en geproefd hebt en die illusie is pijnlijker
dan de waan veel te missen.
G.W.

De geblinddoekte en de vuilschrijverij
Als appendix bij de vijfde Vicking Press-uitgave van ‘God's Little Acre’, waarin
Erskine Caldwell enigszins gechargeerd tegen het dwangbuis van het Amerikaans
puritanisme van leer trekt, gaat in extenso uittreksel van het vonnis, dat door rechter
Benjamin E. Greenspan geveld werd in de zaak van The New York Society for the
Suppression of Vice versus The Viking Press.
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Deze gerechtszaak begon in een boekwinkel. Een zekere Miss Helen Schiller had
namelijk op een mooie dag een exemplaar van ‘God's Little Acre’ verkocht aan een
tamelijk onschuldig uitziend man, die achteraf een agent bleek te zijn van voornoemde
Maatschappij ter Bestrijding van de Onzedelijkheid. Deze brave man nam ongetwijfeld
aanstoot aan zekere passages waarin met charmante nonchalance over het bedrijf der
liefde geschreven werd, en het gevolg was, dat de New York Society for the
Suppression of Vice klacht indiende tegen de uitgevers van het boek, op grond van
het feit, dat de verkoop van het boek was ‘a violation of Section 1141 of the Penal
Law and that the book (was), within the meaning of that statute, ‘obscene, lewd,
lascivious, filthy, indecent and disgusting’. Zo ver slechts bij gebrek aan synoniemen.
Behoudens de ontdekking, dat de Amerikaanse magistratuur in Benjamin E.
Greenspan een sympathieke figuur bezit, die in wijsheid niet voor Lode Baekelmans'
Agent nr 17 moet onderdoen, bezorgt het vonnis ter zake ons een reeks
vergelijkingspunten die, mits zeker voorbehoud en met inachtneming van het verschil
in geestelijk klimaat, wel een nader onderzoek ten overstaan van de toestanden alhier
waardig zijn.
Het vonnis leert ons dat, om de vervolging kracht van wet te geven, het Hof tot
de bevinding moet komen dat de strekking van het gewraakte boek in zijn geheel,
en met duidelijk opzet, er op gericht is ‘to excite lustful desires and what has been
rather fanci-fully called ‘impure imaginations’. Steeds volgens het vonnis, beoogt
het ingeroepen reglement de bestrijding en bestraffing van de pornografie en verdient
een bepaald boek slechts de naam van pornografisch te zijn, wanneer alle daarin
beschreven gebeurtenissen en zijn vorm zelf slechts ondergeschikt zijn aan het
hoofddoel, d.i. onzedelijke gedachten op te wekken.
Er schijnt niet zoveel verschil te bestaan tussen een advocaat en een litterair criticus.
De doelmatigheid van beider activiteit hangt in niet geringe mate af van de
uitgebreidheid van hun steekkaartenstelsel. De advocaat van klager, een zekere Mr.
Summer, citeerde voor het Hof uit een naar zijn mening gelijkaardige zaak. nl. People
versus Pesky, volgende passus: ‘These matters must be judged by normal people and
not by abnormal. Conditions would be deplorable if abnormal people were permitted
to regulate such matters’. En dan schiet deze Mr. Summer de hoofdvogel af, zeggende:
‘Substitute the word “literati” for “abnormal people” and we have an exact
explanation of the letters, reviews, and other favorable comments presented in behalf
of this book and its author’. Hiermee verwijst hij naar de getuigenissen ten gunste,
die bestonden uit een imponerend aantal critieken in de Amerikaanse bladen
verschenen, en de verschijning in levende lijve van een reeks even imponerende
figuren uit het Amerikaans litterair leven, nl. Sinclair Lewis, Carl Van Doren en
verder enkele rectors van universiteiten, presidenten van verschil-
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lende raden, uitgevers, enz. Al deze lui, mitsgaders de schrijvers zelf, zijn dus, volgens
de H. Summer, abnormaal. Wij zullen verder zien hoe de wijze Benjamin E.
Greenspan op dit verlicht betoog reageert.
Ondertussen wordt Mr. Summer toch reeds wandelen gezonden. Want ‘this court
cannot subscribe to Mr. Summer's opinion of the capacity for fair judgment of these
leaders of American literary and educational thought. The Court declines to believe
that so large and representative a group of people would rally to the support of a
book which they did not genuinely believe to be of importance and literary merit.
The court is of the opinion, moreover, that this group of people, collectively, has a
better capacity to judge of the value of a literary production than one who is more
apt to search for obscene passages in a book than to regard a book as a whole.’ Die
zit! En Benjamin E. Greenspan is dus niet zo goedzakkig als men zou geneigd zijn
te denken.
Daarna volgt een staaltje van litteraire studie. Na lezing van het boek in kwestie,
meent het Hof dat dit boek een poging is tot de schildering van het leven zoals het
wordt geleefd door een ongeletterd farmersgezin in het Zuiden van de States. ‘They
are deprived of the opportunity for development, and their activities are largely
sexual.’
Het Hof heeft niet de pretentie, op het eerste gezicht te oordelen over de juistheid
van deze schildering. Maar als verbeeldingskunst bezit het boek voldoende
hoedanigheden om te bewijzen dat het geschreven werd met de bedoeling, naar
waarheid en in volle eerlijkheid, het leven in een bepaalde localiteit in de Zuidelijke
Staten te schilderen. De auteur had de bedoeling een realistische schildering te geven.
Dergelijke schildering vereist noodzakelijk het inlassen van zekere bijzonderheden.
En uitsluitend omdat deze bijzonderheden betrekking hebben op wat doorgaans ‘de
sexuele kant van het leven’ wordt genoemd en met brutale openhartigheid getekend
zijn, mag het Hof niet beweren dat de gehele schildering beter helemaal niet zou zijn
gemaakt. Ook de taal is ruw en vulgair. Maar het Hof mag niet eisen dat de auteur
een verfijnde taal legt in de mond van primitieve mensen.
Derhalve is ‘the book as a whole very cleary not a work of pornography... The
Court must consider the book as a whole even though some paragraphs standing by
themselves might be objectionable... No work may be judged from a selection of
such paragraphs alone. Printed by themselves, they might, as a matter of law, come
within the prohibition of the statute. So might a similar selection from Aristophanes
or Chaucer or Boccaccio or even from the Bible.’
Dit is een schoon en breed standpunt dat de Amerikaanse magistratuur en bijzonder
Benjamin E. Greenspan tot eer strekt. Of tussen deze houding geen speld te krijgen
is, dat is een andere geschiedenis. Ten eerste blijkt uit de gehele gerechtszaak en uit
het verhoor der
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getuigen, dat een overwegend belang gehecht werd aan de kwestie van de litteraire
kwaliteiten van het boek. Voor een groot gedeelte gaat beschuldigde dus vrij uit
omdat Caldwell een goed schrijver is. Indien een auteur van mindere litteraire faam
dus hetzelfde boek geschreven had, ware het nog niet zeker of hij even vrij was
uitgegaan. Anders gezegd: Walschap zou bij Benjamin Greenspan stellig vrij uitgaan
maar voor Pliet van Lishout zouden de kansen waarschijnlijk hopeloos staan.
Ten tweede is het een feit, dat het superioriteitscomplex van de Noordelijke Staten
ten overstaan van de Zuidelijke een, misschien toevallige, troef in de handen van
beschuldigde is geweest. Er is niets dat zo zoet smaakt op de tong van de
Noorderlingen, als een litterair gebak waarin de ontstellende degeneratie van het
Zuiden als voornaamste ingrediënt is verwerkt. Een gerechtshof in het Zuiden zou
waarschijnlijk het boek als een grove en beledigende leugen beschouwd hebben en
de verdediging daardoor gevoelig hebben gehandicapt.
Laten wij echter niet meer dan nodig is twijfelen aan de breedheid van geest, die
door Benjamin E. Greenspan zo mooi door heel het geding heen werd gedemonstreerd.
En om alle wantrouwen uit de weg te ruimen, laten wij hier de slotpassus van het
vonnis volgen, met de vrome wens dat wij in onze magistratuur over opstellers
mochten beschikken die een even mooie, haast poëtische, taal schrijven als de illustere
onbekende die de gekrabbelde nota's van Judge Greenspan op muziek heeft gezet.
‘This is not a book where vice and lewdness are treated as virtues or which would
tend to incite lustful desires in the normal mind. There is no way of anticipating its
effect upon a disordered or diseased mind (wie het schoentje past trekke het aan, Mr.
Summer), and if the courts were to exclude books from sale merely becauce they
might incite lust in disordered minds, our entire literature would be very likely be
reduced to a relatively small number of uninteresting and barren books. The greater
part of the classics would certainly be excluded. Those who see the ugliness and not
the beauty in a piece of work are unable to see the forest for the trees (hoeveel dichters
mogen een voorbeeld nemen aan de stijl van deze onbekende opsteller?). I personally
feel that the very suppression of books arouses curiosity and leads readers to endeavor
to find licentiousness where none was intended. In this book, I believe the author
has chosen to write what he believes to be the truth about a certain group in American
life. To my way of thinking, Truth should always be accepted as a justification for
literature. No complaint will be entertained against the defendants and the summons
herein will be dismissed.’
Good-bye, Mister Greenspan! En wie zal nog ontkennen dat het licht uit Amerika
komt?
P.V.A.
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Over eenheid in de inspiratie
Van in onze Vlaamsgezinde jeugd dachten wij in volle onbevangenheid des harten,
dat De Drie Zustersteden van onze verjarende vriend Karel-Lodewijk Ledeganck
zoniet in één geut, dan toch wel uit één globale inspiratie werden geschreven. Daar
drie een soort van volmaakt getal is in zake kunstwerk, hebben we daarenboven altijd
glimlachend en in stilte Ledeganck gefeliciteerd met de bofslag dat er maar drie
zustersteden waren en hij van de taak ontslagen was, bijaldien hij bij voorbeeld in
Frankrijk ware geboren, een episch saluut te brengen aan een goed dozijn befaamde
zustersteden. Dat hij nooit eens aan Ieper had gedacht, vergaven we hem min of
meer, ofschoon Verhaeren's vers
au temps des communiers têtus et arrogants
Ypres la ville égale et de Bruges et de Gand...

ons ‘met verwijtende vinger aanstaarde’.
Grasduinend in vader Rens' ‘Nederduitsch letterkundig Jaerboekje, voor 1847’,
ons door het toeval der toevallen in handen gespeeld, lezen we echter tot onze
ontgoochelende stichting:
‘Wy hebben sedert lang tot grondbeginsel aengenomen, geene, reeds met
de gewoone openbaerheid uitgegevene, stukken in het JAERBOEKJE te
plaetsen, en zyn tot dus verre aen dit grondbeginsel, zoo veel mogelijk,
getrouw gebleven.
“Waerom dus, zal men billyk vragen, vangt het tegenwoordig deeltje juist
met een gedicht aen, dat, sedert eenige maenden, met twee andere zangen
van denzelfden dichter, verscheen?”
Hierover zyn wy den lezer eene verklaring schuldig:
De Lierzang: AEN GENT, werd aenvankelyk en vooraleer de dichter op
het denkbeeld kwam zyne VADERLANDSCHE TRILOGIE te voltooijen,
opzettelyk voor het Jaerboekje vervaerdigd, en daertoe was de keus des
onderwerps uiterst geschikt, als in verband staende met de stad, waer deze
verzameling sedert veertien jaren verschynt; ook werd de plaetsing zonder
aerzeling toegezegd.’
Dit is getekend F(rans) R(ens).
Niet alleen lag het in Ledeganck's eerste bedoeling dus zich te beperken tot het
bezingen van de ‘trotsche wereldstad, die koningen deed beven’, met uitsluiting van
de ‘doode maged’ en de ‘koopstad van Euroop’, maar ‘AEN GENT’ werd ‘opzettelyk
voor het Jaerboekje vervaerdigd’.
Dat wij opzettelijk voor het N.V.T. een Diogenesje vervaardigen, zal niemand ons
kwalijk nemen. Om te beginnen is het in proza gesteld, ten tweede zijn het fragmenten
uit een slechts door zachte praming ontstaan zeer onvolledig bijgehouden dagboek,
en ten derde, enz.
Maar het ‘Evangelie der Vlaamse Beweging’... Deze ontdekking samen met die,
waaruit zou blijken dat Jan Breydel veel vlees aan de Fransen heeft verkocht en zijn
facturen in het Frans opstelde,
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beide feiten hem tot een triestige oorlogswoekeraar makende, heeft ons weer een
graad nuchterder gemaakt en ons doen twijfelen, voor ons zelf, aan de verdere
encantatorische kracht van verzen als ‘hoe zou mijne liefde verminderen, u minnen
wil ik meer en meer’.
K.J.

De radio geslagen
Een jeugdig beoefenaar van de vliegsport maakte een noodlanding in de Caprivistrook,
die gelijk men weet of behoort te weten, niet van alle gemakken voorzien is.
Dit geschiedde op een Maandag.
En Donderdag wist zijn familie, die vijfhonderd km. van de plaats des onheils, bij
de Victoria Waterval woonde, dat hij gezond en ongedeerd was, door middel van
tamtams. Pas Vrijdagavond kwam hetzelfde bericht per draadlooze telegraaf aan.
Het doet mij innig plezier, dat die afschuwelijke radio, die al zooveel ellende
gebrouwen en over de geheele wereld uitgestort heeft, het moet afleggen tegen de
eeuwenoude, beproefde, donkere, geheimzinnige tamtam.
Ik hoor dat beklemmende geluid, die zware slagen die van heuvel tot heuvel gaan,
steeds verder worden doorgegeven en die het geheime leven van de wildernis,
eentonig-beklemmend, openbaren. Dag en nacht dezelfde trommelslagen in een
bepaald rhythme, dat voor de ingewijden even duidelijk is als morseseinen voor de
ervaren telegrafist, van de oertijd tot heden, altijd eender.
Dat zijn nu eens berichten die ik graag in mijn dagblad aantref:
‘Native drums beat radiosignal by twentyfour hours’.
Maar helaas de radio is niet dood te krijgen en de wereld blijft tot in de lengte van
dagen bezoedeld door wat er uit deze onmenschelijke, levenverwoestende lawaaikast
wordt geperst.
J. Greshoff.

Diogenestieken
Op de fles
De etiquette staat tot de ethiek zoals het etiket op een fles. Het zit er nog aan vast,
wanneer de kostbare inhoud soms al lang is vervlogen.

Vink en uil
Ook de literatuur heeft haar circulus vitiosus. De schrijver die doorslaat als een blinde
vink, heet hoogstens een gezelschaps-kunstenmaker. Maar die uit liefde en eerbied
voor de fraaie letteren, liever zijn pen zou inslikken dan één onberaden woord te
schrijven, sterft ook geen heroïsche dood.
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Alle begin is licht van de vink. Maar men hoede zich voor de wijsheid van de uil:
het is geen zangvogel meer!

Hol over hol, de aardkloot rolt
Het mag een vrij natuurlijk - de natuur is immers altijd bergen aan 't wegvreten en
zeeën aan 't opvullen, haar geliefkoosde resultaat
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het gemiddelde zijnde - maar desniettemin tragicomisch verschijnsel heten, hoe bv.
ook in zake schone kunsten en dezelver critiek, het genie van enkelen er toe
voorbeschikt lijkt, om de geringe belangrijkheid van zekeren een mooi aanzien te
geven, dank zij de eigen bloemen die ze er over uitstrooien, en welke die zekeren
toch altijd ten dele als hùn bloesem worden aangerekend; zoals de stompheid van
anderen wel schijnt geroepen te zijn, om van hen die werkelijk iets stralends te bieden
hebben, het licht te betimmeren.

Stijl en stilet
In de literatuur, gelijk in de gastronomie, wordt ‘verfijning’ der smaak evenzeer
aangeprezen als op prijs gesteld. Het gaat door voor een veradellijking van de
betrokken mens. Ik vraag me echter eerlijk af, of die verfijning niet veeleer een
vergroving verraadt. Betekent ze immers niet, dat die kieskeurige mens niet meer
gevoelig is voor de gewone aanraking van Zeus' zachte vinger, maar een ‘fijner’
prikkel, lees: een harder stoot, een kervender steek nodig heeft om nog bewogen te
worden? Treft het aardig, of is de taal der mensen dan toch dat vat van occulte
wijsheid, waavoor sommigen het houden: de gestileerde mens, en het stilet dat de
engel der ontroering voortaan moet hanteren, om nog door zulk een mens te worden
verstaan? En betekent ‘adellijk’ ook niet, sprekende van een diersoort waarop weinig
mensen ten slotte uitzondering maken: belegen, en na aan het bederf toe?

Mane thekel phares! (Mannetje, toe, pies!)
De filologie is een even geestig als geleerd speelterrein. Ze amuseert zich met de
allerlaatste merkwaardigheden van taal en letterkunst, van de zware a van Karel van
Latem, tot de interpunctie bij Louis-Paul. Het gebied mag onuitmergelbaar heten.
Mag ik hier even eventuele doctorandi neuzende naar dissertatiestof, wijzen op een
nog braak liggend hoekje? Met name onze openbare waterplaatsen en dezelver
wandliteratuur. Daar moet iets van te maken zijn 1 Formele rubricering volgens
krijtjes-, kooltjes-, en spijkerkrasschriften; ideologische ventilatie in a) idyllica (Er
waren twee koningskinderen, maar het water...); b) politieke ontlastingen (weg met
de obstructie! stem op no 100); c) vuilschrijverij, van 1) scatologische aard, of 2)
erotische complexie, etc. Koel aanbevolen.

Sing-sing, Raspoetin en La Madelon
‘Laster maar toe, er blijft wel altijd iets van over.’ Van hoe kwalijk nabij we ook met
de leugenachtige voerlieden van het Dritte Reich kennis hebben gemaakt, hun
gedonderjaag tegen Joden en Slaven is niet altoos in dovemans oren gevallen. Met
al de hulpmiddelen der propaganda, trouweloos academische en onbeschaamd
demagogische, werden ons de Slaven in het algemeen, en de Russen inzonderheid,
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mongoloïden. In zekere westens, die wel is
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waar volgaarne caviaar smullen en bij geval dik pronken met een antiquarische
samovar, worden de zonen van Poesjkin nog altijd om de haverklap voor moezjiks
versleten, het zij als telgen van knoet en vodka, het zij als boeven met sikkel en
hamer. Algemeen schrikbeeld: de bolsjevik met het sluipmes tussen de tanden.
Onlangs had een dier verlichte Westerlingen, via een officieel lichaam, een serie
portretten van Amerikaanse auteurs besteld, ter versiering der wanden van een ander
openbaar lichaam, en tot aanschouwelijk onderwijs van het aldaar op bezoek komende
publiek. Die aardige pedagoog schrok zich evenwel een aap, toen hij het postpakket
opendeed. Hij stuurde het voetstoots retour met de onergdenkende opmerking, dat
hier een vergissing in het spel was: hij had niet om criminologische foto's gevraagd
- ofschoon hij deze galerij van prairieschuimers, bootleggers, toxicomanen en andere
Sing-Singburgers, heel opmerkelijk vond - maar wel om de portretten van Steinbeck,
Hemingway, Faulkner, Dos Passos, etc. Waarop die ambtenaar, vanwege krenkende
uitlatingen ten aanzien van een bevriende natie, werd gestaakt. Hij heeft thans het
wraakplan opgevat, om zijn ledige tijd en beurs te vulen, met het opstellen te beginnen,
en het proberen uitgeven, van een vergelijkende studie over de aristocratie, zowel
naar de geest als des aanschijns van Niëmirovitsj-Dantsjenko, Leonid Leonov en
Alexander Korneitsjoek.
Frankrijk blijft in het westen aanbiddelijk onwesters. Om de parabel der foto's
voort te zetten: de onfortuinlijke functionaris van hierboven, had voordien al een
portrettenverzameling van Engelse en Franse auteurs aangelegd. En wijl dat tot nut
van 't algemeen was en, voor dergelijke uitgaven, de ene vroedschap nog deuner op
de penning is dan de andere, had die man zijn brief om de Engelse foto's derwijze
gedraaid, dat de kwestie van ev. betaling hoffelijk onderdrukt werd, en met enig
idealisme op een kleine gift van de imperiale wereldmacht kon worden gevlast. Het
antwoord kwam en was onberispelijk voor-komend: de foto's konden met genoegen
aangeschaft worden, tegen 100 fr 't stuk. To be or not to be. De ambtenaar wist - o
anglofolie - zijn vroedschap te vermurwen; de portretten mochten aangeschaft worden,
werden ook betaald, en vielen inderdaad zeer mee. In zijn brief om de Franse foto's
was onze man al minder idealistisch, en informeerde beleefd maar zakelijk naar de
ev. prijs van hoogstens een dozijn litteraire kopstukken. Marianne, een beetje slordig,
wachtte enkele weken alvorens te antwoorden; vergat toen ook een brief bij haar
zending te voegen, maar stuurde twéé dozijn kopstukken, allemaal even mooi, en
geheel gracieusement. Want al heeft ze dan soms honger, vooral in bekaaide tijden
als deze, en al loopt ze met een scheur in haar blauwe japon of in haar rooie muts,
ze blijft, of ze ook à la Maintenon dan wel voor maintenee speelt, de
beminnenswaardigste meid met de mooie manieren, die rechtstreeks uit de schone
geest van Jupiter werd geboren.
Johan Daisne.
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De doodstraf
In zijn ‘Paris-Tombouctou’ schrijft Paul Morand op blz. 178: ‘Les Exécutions capitales
n'ont d'autre raison d'être que de frapper l'imagination populaire et de suivre de près
le crime, surtout chez les primitifs. Or, dans notre Afrique, un condamné à mort voit
son dossier transféré à Dakar, puis envoyé à Paris, soumis au Président de la
République etc. Souvent le coupable ne reçoit confirmation de sa peine qu'au bout
d'un ou deux ans. Entre temps il a été, comme tous les prisonniers, employé à des
corvées diverses dans le village, où il s'est acquis la sympathie générale. Les Noirs,
qui ont la mémoire trés courte, ont oublié son forfait et, quand on l'exécute, les
Français sont considérés comme des monstres’. ‘C'est un second crime et dont je me
fais l'effet d'être l'auteur’, me dit un administrateur.
Elders in het boek vertelt hij dat hij tijdens een bezoek aan een gevangenis
rondgeleid wordt door een gevangene. Op zeker oogenblik toont deze hem een leege
cel en zegt: ‘Voici la cellule des condamnés à mort. Le condamné à mort, c'est moi’.
G.W.

Heb ik de arbeiders niet meer lief?
Vóór enkele maanden verscheen van de hand van Jozef Versou, onder de titel Stemmen
der Vrijheid, een studie over proletarische letterkunde, zijnde hoofdzakelijk een
historische schets van de proletarische letterkunde in het Nederlands. Achteraan, in
een lijst van proletarische schrijvers, wordt Achilles Mussche, laten wij maar zeggen
geprezen als ‘vrijwel de enige dichter van zijn generatie die het proletariaat een warm
hart heeft toegedragen’. Maar uit het vervolg van de beschouwingen kan men dan
vernemen, dat in zijn latere poëzie, Koraal van de Dood, zijn liefde voor de arbeiders
echter ‘gans verloren’ ging en zijn vroegere sympathieën verbleken ‘tot verre
herinneringen’.
Dat klinkt, naar het mij voorkomt, duidelijk als een soort van verwijt: vroeger, in
de tijd van De twee Vaderlanden, stond ik aan de zijde der arbeiders, maar met dat
Koraal van de Dood heb ik ze helemaal verlaten - en men kan wel vermoeden, dat
de schrijver het jammer van me vindt en dat Koraal voor zijn part betreurt.
Ik schrijf dit stukje natuurlijk niet om over mijzelf te spreken. Wat de persoonlijke
kant van de zaak betreft, zou ik alleen maar willen zeggen: Jozef Versou, waarde
kameraad, een ogenblik asjeblief; knoop mij niet zo dadelijk op, maar gun mij nog
een kans, ik ben niet uitgesproken en er komt misschien nog iets waaruit zal blijken,
dat ik het proletariaat even dicht als vroeger aan mijn hart draag.
Maar eigenlijk wou ik hier niet anders doen dan mij maar eens verbazen. Verbazen
over de onverdraagzaamheid van sommigen tegenover het leven. Zij zouden, als zij
hun zin kregen, het leven willen doen ophouden bij het sociaal-politieke en alle
schrijvers verbieden nog een ander onderwerp aan te raken; zij doen net als de
puriteinen: zij kunnen niet verdragen, dat het leven zo groot is. Nu ben ik zelf onder
diegenen geweest, die soms heftig er over hebben
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geklaagd, dat in ons Vlaams literatuurtje zo weinig van de grote sociale beroeringen
werd opgevangen, en ik ben iedere dag opnieuw weer bereid om deze eenzijdigheid
te betreuren. Maar niet om in een andere eenzijdigheid te vervallen. De dichter moet
mogen schrijven over alles wat er omgaat in zijn leven. En met dezelfde Gentse
onverzettelijkheid als hierboven wil ik ook iedere dag herhalen: na elke revolutie,
ook na ónze gróte revolutie, kameraad Versou, bloeien daar de katjes aan de
waterwilgen even zijig en zilveren grijs, en lopen de meiskens in de lente even
verleidelijk vóór ons uit. En wij - gij zogoed als ik, wil ik hopen - wij zijn de goden
op hun Olumpos of waar zij ook tronen, daarvoor dankbaar, altijd opnieuw even
dankbaar, en wij willen en zullen daar liedjes over zingen, over de katjes aan de
wilgen en de katjes van de meiskens, in secula seculorum. En ook in die Staat van
de toekomst, in die ideale schone republiek waarvan wij beiden dromen, ook daar
zal nog pijn en verraad en smart zijn en de donkere dood aan de laatste bocht - en
ook voor de beproevingen moeten en zullen wij de goden op iedere Olumpos dankbaar
zijn en er onbedwingbaar liedjes over maken, in secula seculorum, op hun beurt.
Zo dan, Jozef Versou, waarde kameraad, al ken ik u niet, ik hoop oprecht nog weer
eens een boek te mogen schrijven, dat gij tot de proletarische letterkunde zult kunnen
rekenen. Maar even oprecht moet ik u waarschuwen, dat ik voor mijn Koraal van
de Dood nooit of nooit bereid zal zijn verontschuldigingen aan te bieden, ook niet
voor een rechtbank van proletarische inquisiteurs.
A.M.

Een serene voorzitter
Er bestaan handleidingen voor de visser, voor de veldwachter en voor de gendarme.
Ongelukkigerwijze bestaan er geen voor de voorzitters der grote internationale
vergaderingen. De voorzitter van de Verenigde Naties, Dr. Aranha, zou er nochtans
gebruik van kunnen maken, terwijl onze Eerste-Minister, de heer Spaak, verleden
jaar aan de leden van de U.N.O. bewezen heeft, dat de kunst van het presidentschap
voor hem geen geheimen bezit.
Indien hij dit jaar zijn candidatuur had gesteld zou hij zeker benoemd geweest
zijn. De heer Spaak heeft deze eer van de hand gewezen en zo wordt de U.N.O. thans
voorgezeten door een vriendelijke man, nogal plechtig, die men eventueel zou kunnen
vervangen door de deurwaarder van dienst. Hij leidt de debatten alsof de zaken zich
op de maan of in de melkweg zouden voordoen.
Enkele dagen geleden verklaarde de afgevaardigde van Syrië dat, indien Palestina
verdeeld wordt, de Arabieren naar de wapens zullen grijpen. Degenen onder U, zei
de Syrische afgevaardigde, die deze maatregel zullen goedkeuren, zullen wij
boycotten. We zullen de betrekkingen met hen afbreken en er zal bloed vloeien. De
voorzitter, de heer Aranha, luisterde naar deze enormiteiten alsof men Mozart of
Bach speelde. Hij tekende geen protest aan tegen het uitbrengen van deze grove
bedreigingen.
M. Gij.
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De geschiedenis, zooals men haar filmt...
Voor de viering van den Dertigsten Verjaardag van de stichting der Sovjetrepubliek
wordt in ons land de film Lenin in October vertoond. Het is een in menig opzicht
zeer geslaagd werk, in hetwelk een groot Russisch acteur (zijn naam in Cyrillische
letterteekens kon ik niet vlug genoeg ontcijferen) den beroemden revolutionnair op
treffende wijze incarneert. Sommige massatooneelen bereiken het hooge peil, dat
destijds den Kruiser Potemkin als een klassiek meesterwerk der Zevende Kunst deed
onderscheiden. Er is onder meer een zeer geraffineerde episode: de laatste strijd
geleverd in een galerij van het Winterpaleis, tusschen hooge witte zuilen en antieke
beelden, die gerust de vergel jking kan doorstaan met sommige sequences uit
Amerikaansche music-hallfilms - ik denk bv. aan 42th Street: hetgeen door mij als
de hoogste lof bedoeld wordt... maar door de Sovjetvrienden wellicht als een
heiligschennende abominatie zal worden aangevoeld.
Voor zoover dus onze waardeering der aesthetische verdiensten. Wat de politieke
tendenz betreft: een Lenin, voorgesteld vol goedmoedige en oolijke bonhomie dcet
stellig sympathiek aan. Op het moment van den triomf van den opstand, ziet een
brave, simpele boer zijn levenswensch: den volksmenner van man tot man te
aanschouwen, in vervulling gaan. ‘Maar hij is gelijk ons allen!...’ roept hij, niet met
ontgoochelde, maar met geestdriftige verbazing uit. En dit is stellig een schoon,
ontroerend symbolisch climax!
De historische versie die van de voorbereiding en vooral van de leiding van den
Octoberopstand gegeven wordt, is er een ad usum Delphini; met dien verstande, dat
in een land waar, naar het heet, het Proletariaat tot Koning werd verheven, alle
onmondige proleten-kinderen zich ook voor ‘dauphins’ kunnen houden. Hetgeen mij
het meest opviel is, dat in deze film een historisch personage van het allereerste plan
‘schittert door zijn afwezigheid’... Ik bedoel: Trotzki. Ik behoor tot een generatie die
met felle belangstelling het verloop der revolutionnaire gebeurtenissen in 1917 volgde.
In onze oogen waren Lenin en Trotzki de Pieter de Coninck en Jan Breydel der
Russische Revolutie. Nu zijn daar die filmschrijvers gekomen: ils ont changé tout
cela!... Wel staat een getrouwe Achates Lenin terzijde en helpt hem bij het opmaken
der strategische plannen voor den opstand: kameraad Stalin, die, te dien tijde in
werkelijkheid haast volkomen onbekend was en wiens naam nog niet eens voorkomt
in een Nederlandsche Encyclopaedie van 1925!... Van den scenarist die Lenin in
October schreef, kan men veel lof zingen, maar zeker niet: ‘Hij vleide geen grooten
der aarde....’
Zoo Trotzki volkomen genegeerd wordt, er is daarentegen een derde belangrijk
personage, aan wie zooiets als een retrospectieve wraakneming begaan wordt; hetgeen
vlakaf misselijk aandoet. De figuur van Kamenev - na Lenin en Trotzki onbetwistbaar
de actiefste leider van den Opstand der Bolsjewiki - wordt zeker niet verdonkermaand,
maar veeleer stelselmatig in een hatelijk daglicht
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gesteld. Door den Lenin (van de film) wordt hij voor verrader uitgekreten; hetgeen,
moest dit feit historisch juist zijn, ons vóór het mysterie plaatst: hoe Lenin dezen
‘verrader’ precies uitkoos om, enkele maanden later, te Brest Litowsk de
vredesonderhandelingen met de Duitschers te leiden!... Zooals men weet heeft
Kamenev, zooals zooveel andere proëminente leiders der Octoberrevolutie, een
tragisch einde gekend: hetgeen wellicht door oppositioneele actie onder het
Stalinbewind verklaard, zooniet gerechtvaardigd kan worden. Maar dit verleden: zijn
deelneming aan den opstand van 1917, hadden de oogendienaars van den huidigen
heerscher toch onbelasterd kunnen laten...
Dit is zoodus het, in essentieele punten tendentieus vervormde beeld, dat de Russen
te zien krijgen van de beslissende phase uit de geboorte van het politiek regime
waaronder zij leven. En daar dit regime heel wat meer kans heeft om een duizendjarig
jubileum te vieren dan het Derde Rijk waarvan Hitler droomde, zal dit beeld
vermoedelijk een eeuwigdurende geldigheid verkrijgen: aere perennius! Zij die
bezeten zijn met een verbeten drang naar de absolute Waarheid, en deze Waarheid
aan de gansche menschheid willen deelachtig maken, zullen zich in dezen staat van
zaken ergeren. Anderen zullen zich van deze ‘lieve waarheid’ afmaken met het
gedésabuseerd gebaar dat Pilatus hun voordeed, toen hij wellicht reeds vermoedde,
dat over zekere gebeurtenissen, waarin hij een beslissende rol speelde, vier
historiografen een relaas zouden opstellen dat in eerste instantie aan leerstellige
wenschen en aversies zou moeten voldoening geven.

Positie der fransche litteratuur
Het is wel interessant na te gaan welke de houding is, die de verjongde Fransche
‘Revue des Hommes et des Mondes’ in het litterair leven wenscht aan te nemen en
het dient wel gezegd, dat, met haar litteraire rubriek toe te vertrouwen aan den zoo
lucieden essayist Thierry Maulnier, het tijdschrift waarschijnlijk den geschikten
Voronoff heeft ontdekt voor zijn verjongingskuur.
In een eerste bijdrage onderzocht de gekende auteur van ‘Introduction à la Poésie
Française’ de huidige ‘positie’ der Fransche Letterkunde. Hijzelve verklaart, dat hij
opzettelijk het woord ‘position’ verkiest boven ‘situation’, hetwelk in den geest den
indruk van iets onbeweeglijks in de ruimte, iets definitiefs zou wekken.
Hetgeen de Belgische staatsminister Woeste over 1914-1918 op het politieke plan
verklaarde: ‘De Oorlog? Een parenthesis!’ schijnt Maulnier op het litteraire plan,
zoowel van den Tweeden als van den Eersten Wereldoorlog te denken. De totalitaire
strijd, al mobiliseerde hij nog zooveel lichamen en geesten, al vernielde hij nog
zooveel cultuurwaarden, bracht dan toch geen kentering in de litteraire geschiedenis.
De na-oorlog van 1918 zet in rechte lijn de vóór-oorlog van 1914 voort (Valéry,
Gide, Claudel, Bergson, Rolland, Proust). De eerste wereldoorlog heeft slechts even
den groei geschorst, en daar-
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na verhaast van al wat reeds bestond; hij heeft geen nieuwe zaden of kiemen
aangevoerd. Ook thans wordt men hetzelfde gewaar: de invloed der filosofen
Kierkegaard, Heidegger, der Amerikaansch naturalistische romanciers: Faulkner,
Hemingway, Steinbeck dagteekent reeds van vóór het uitbreken der vijandelijkheden.
En dit is geenszins paradoksaal; want de litteratuur kan op het historisch gebeuren,
dat zij voorvoelt, vooruitloopen; zooals zij ook al mediteerend achteraan kan hinken.
Trouwens de oorlog, hoe geweldig ook zijn uitwerking kunne zijn, is hijzelf ook een
‘gevolg’? Hij wordt gedetermineerd vooraleer hijzelve determineerend is. En alhoewel
in de geschiedenis het meest onmiddellijk zichtbare, is hij, in den grond, toch niet
het meest belangrijke.
R.B.

What's in a name?
In dezelfde streek waar de Koninklijke Vlaamse Academie een kasteel heeft geërfd,
dat echter spijtig genoeg door een ijzeren gordijn van de belangstelling vanwege
welmenende bezoekers wordt afgezonderd, hebben wij kennis gemaakt met iemand,
die niet Medard Van Blaere heet.
Maar hij zou zo kunnen heten, want we hebben getracht zijn naam zo volledig
mogelijk te vertalen: een evenwaardig klinkende Franse voornaam, die geen speciale
muzikale aspecten vertoont, en een Vlaamse familienaam, die niet bijster uitblinkt
door kloeke zegging; het geheel geen strafrijmende koppeling zijnde.
Via een ‘Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje voor 1843’, bezorgd door Vader
Rens destijd, dichter van:
Op den zolder bij een bakker
zaten muizen machtig veel...

jaarboekje, dat we in een landelijke retirade hadden ontdekt, en dat gedoemd was,
als zijn voorgangers, om daar een roemloze ondergang te gemoet te gaan, via dit
document dan begonnen we te spreken over het onbelangrijke apport, dat het
Veurne-Ambachtse aan de kunsten had bijgebracht. Waar te Lier, een stad, die wel
viermaal meer inwoners telt dan Veurne, maar die, qua atmosfeer, met Veurne kan
vergeleken worden, zowel literatuur, muziek, schilderkunst, beeldbouwkunst en
horlogewetenschap eer wordt aangedaan, blijkt deze streek van zeer grote poëtische
hemelen door de Muzen verwaarloosd te zijn.
En toen mochten wij volgend onthutsend antwoord op onze niet-gestelde vraag
ontvangen:
- De meeste mensen hier hebben geen naam om artist te worden. Zie maar naar
de mijne, Medard Van Blaere. Wat kunt ge daar om de liefde gods mee aanvangen?
Met delicate toetsen lieten we de mogelijkheid doorschemeren van een pseudoniem.
- En Stijn Streuvels dan?, opperden we. En Marnix Gijsen? En Jean du Parc?
- Zoiets doen wij hier niet, meneer. Daarbij een pseudoniem
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kiest men als men wil uitgeven en niet als men dichten wil of een roman aanleggen.
De zingende of de bonkende naam moet organisch tot ons wezen behoren, met ons
vergroeid zijn en onbewust inwerken op onze persoonlijkheid, nog vooraleer wij
weten dat we een persoon-lijkheid bezitten.
- Dan zoudt gij de inspiratie in zekere mate willen toeschrijven aan het galmend
bezit van een klankrijke naam?
- Wat mij persoonlijk betreft, ben ik daar zeker van. Had ik moeten Albert of
Robert Van Blaere heten, dan zouden mijn vrienden en mijn vader en mijn broers
mij Berten hebben genoemd en met Berten Van Blaere ware iets te doen geweest.
Medard! Ik ben misschien als dichter geboren, maar drie dagen later, toen ik gedoopt
werd tot Medard, is de dichter, geloof me vrij, in mij een bleke dood gestorven.
- Zodat we onze kinderen die naamkoppeling moeten geven, die best past voor
het talent, waarmede we hen willen gezegend zien?
- Volstrekt. En er zou moeten een lijst opgemaakt worden van al de bestaande
familienamen met daarvoor de passende voornaam.
- Hoe heten uw kinders?
- Maurice en Hilaire, de jongens; Pharaïlde, mijn dochter.
- En die werden?
- De jongens onderwijzer en het meisje non.
- Geen enkele Berten dus?
- Mijn vrouw en haar broers, die peters waren, hebben niet gewild.
- Maar uw litteraire verantwoordelijkheid dan? Kon die niet opwegen tegen, ja,
waarschijnlijk tegen het perspectief op...
- Inderdaad, op een erfenis. Neen, ik heb niet gereageerd, ik dacht aan het geluk
van mijn kinderen.
En aldus worden in het land van Bachten de Kuip de poëten koelbloedig
geslachtofferd op het altaar van de monetaire goden. Het wordt hoog tijd dat het
kasteel van Wulveringem af en toe wordt opengesteld voor het publiek van deze
beneden het zee- en andere peilen liggende contreien.
K.J.

Amerikanisme
William S. Hall, een groot man in het Amerikaansche boekbedrijf, heeft een
handelsreis door Europa gemaakt en bij die gelegenheid ook Nederland bezocht. Zijn
mededeelingen betreffende boekhandel en uitgeverij aldaar, door het vakblad
‘Publisher's Weekly’ openbaar gemaakt, zijn in hoofdzaak juist, doch zeer onvolledig.
Doch William S. Hall, als alle Amerikanen, heeft een zwakje voor wat zij de ‘local
touch’ noemen, voor meestal kinderachtige bijzonderheden, die er op berekend zijn
zaken en menschelijkheid te vermengen of liever de zaken door een vernisje van
menschelijkheid onherkenbaar te maken. Nu is dat niet buitengewoon laakbaar,
zoolang zij zich in de buurt van de werkelijkheid houden. Zoo een boertje uit
Oklahama, als hij ooit van het bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden
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gehoord heeft, zich voorstelt dat alle inwoners daarvan zich in nationale drachten
hullen, is dat een onwetendheid die een glimlach wekt. Maar wanneer een man die
kersversch uit Amsterdam komt, schrijft dat hij de Amsterdammers hun klompen
benijdt, dan is dit geen onwetendheid maar kwade trouw. William S. Hall en ik waren
tegelijkertijd in de hoofdstad. Het was er koud. Hij vond dat ook, doch juist daarom
was hij zoo belust op de klompen, die hij overal om zich heen dragen zag, in het
bijzonder op die welke helder geel geverfd waren met een sjieke klodder rood op de
punt. Welk een aestheet!
Van twee dingen één: of ik heb gedurende mijn maandenlang verblijf in Nederland
permanent iets wat ik fatsoenshalve niet noemen zal in bei mijn oogen gehad, of
William S. Hall is een echte of liever een gewone Amerikaansche zwetser.
En een van het zwaarste kaliber. In het kader daarvan past dan ook zijn rhethorische
vraag of er meer windmolens dan boekwinkels of omgekeerd zouden zijn, terwijl
hij, die de boekhandel kent, donders goed weet dat er waarschijnlijk tien keer zooveel
boekhandels als molens zijn.
Als de zakenmannen met locale kleur beginnen, boer pas op je kippen.
J. Greshoff.

Vrijmoedig oordeel over de mensen
Ik heb veel genoegen beleefd aan het diogeentje, dat Gerard Walschap in de
Septemberaflevering van het ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’ heeft gewijd aan de voor
hem noodzakelijke devaluatie van de groot gewaande politici, die ons, machteloze
stervelingen, bij de neus leiden. Heel dikwijls zijn zij als de blinden van Brueghel,
die ons in een dramatisch ernstige en des te potsierlijker eigengereidheid in de sloot
storten. Het ontstellende daarbij is dan nog wel dat zij dat doen onder onze
toejuichingen en gesterkt met onze onderdanige blijken van verering, ja vaak van
verafgoding. ‘Ik gun ieder zijn respecten, maar mij zal niemand meer wijs maken
dat er, in plaats van in de hemel, op aarde een handvol alwetende en almachtige
God-de-Vaders zijn, die het lot der wereld in handen houden’, schrijft Gerard
Walschap en, voegt hij er aan toe: ‘Ik ben er van overtuigd, dat niemand de krachten
kan overzien waaraan wij onderworpen zijn, dat niemand ze kan beheersen en dat
in het bijzonder de mannen die wij zeer onlogisch groot noemen omdat ze hoog
geplaatst zijn, veel meer meegesleurd worden dan zij leiden.’
Mijn genoegen om Walschap's diogeentje gold vooral zijn zwierige manier, waarop
hij de gezwellen doorprikt van beate bewondering voor al wie zich gewichtig wanen
omdat zij een stuk gezag in handen krijgen. Uit zijn hemelbeeld heeft hij de Goden
verbannen. Hij blaast ten minste de politici niet tot Goden op. Zeer natuurlijk huwt
hij de wijsheid, die reeds door menig denker werd geformuleerd. Ook Anatole France
vond er een ontgoochelde en spotzieke
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paradoxe voor, naar ik mij meen te herinneren. Als het waar is, dat zoveel leiders
hun troepen achternalopen, dan kan ook met stelligheid gezegd worden, dat zij in de
politieke gebeurtenissen vaak als narren in een doolhof de draden van Ariadne zoeken,
met als enig excuus hun onbewuste domheid, zoniet te kort schieten van de menselijke
mogelijkheden.
De mens, ook al is hij politicus, kan voor de mensen geen God zijn. Over het
genoegen van deze vaststelling heen, waarbij ik het met Gerard Walschap volkomen
eens ben, bevangen mij echter onbehagen en zorg bij het beschouwen van zijn
consequente, al te consequente verdere redenering. Zeker, ik meen wel bespeurd te
hebben, dat zijn conclusies werden geïnspireerd door de lectuur van teleurstellende
geschriften van vermeende groten, behalve dan door eigen ervaringen uit zijn practijk
van politiek kroniekschrijver. Maar kan ik zijn nonconformistische ironie delen ten
opzichte van de blaaskakerij, die ten overvloede dreigt uit de politieke hoek, ik mis
in zijn bespiegeling dat deel positief ingesteld zijn op de verschijnselen politiek,
politicus, politieke actie, zonder hetwelk nihilisme en gelaten determinisme natuurlijke
uitkomsten zijn. Gerard Walschap zal mij antwoorden, dat hij het eenvoudig gezond
verstand boven de politieke dikdoenerij verkiest, - dat dit zijn practisch standpunt
is. Maar deze voor een goed deel sympathieke waarheid vergoedt mij niet genoeg
voor zijn ontmaskeren van de politieke grootheid en zeker kan ze mij niet helpen om
een ernstig heil te zien in zijn recept, dat ik voorshands als een grap met paradoxale
allure aanzie, om door rechtstreekse verkiezing van ministers en overheidspersonen
de vrede af te dwingen. Alleen reeds mijn visie op de mens verzet zich daar tegen:
kunnen dwaasheid en kortzichtigheid zijn hoofd bewonen en zijn hart vertroebelen,
de kiezer en belastingbetaler deelt dezelfde menselijke staat en behoort niet tot een
begenadigde soort van geïmmuniseerden.
Daarbij komt nog iets anders, mijn goede Gerard - gij zult mij wel toestaan dat ik
uw gezellige manier navolg en u zonder overgang persoonlijk aanspreek. Ik heb uw
‘Vierde Koning’ en uw ‘Man van goeden Wil’ met meer dan aandacht, met
medegevoel en ontferming voor de hoofdpersonages, gelezen. Ik heb er uit onthouden
een bewogen pleidooi voor de goede bedoeling, zelfs als ze zich vergist. Met zulke
verschrikkelijke ongerijmdheden leven wij en trachten wij het leven tot een goed
einde te brengen: wij moeten, zo niet bescheiden als een onbewuste zwaluw, dan
toch menselijk blijven, en wat is dat anders dan onverbiddelijk jacht maken op
vergissingen zonder de goede bedoeling de hals om te wringen buiten alle oordeel
des onderscheids om? Anders gezegd: het object van alle politiek is
bewonderenswaard, want gericht op het samenleven van de mensen - wat gegeven
het subject mens wel een taak voor Goden lijkt, gij zult het toegeven; derhalve moet
de menselijke natuur, en de natuur zonder meer, voortdurend worden overwonnen
en haar na-

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

662
tuurlijk ontbindingsproces zoals een ziekte worden genezen. Bewondering voor de
ambitieuzen, die daar af en toe eens een gelukkige worp naar doen? Misschien, en
soms: bepaald. Verafgoding? Nooit. Churchill? Vandaag op de spits van de
waardering; morgen, hoe hard het ook klinken mag, opnieuw in de rangen. Voor de
grote meerderheid der beredderaars van de openbare zaak? Een stevig, maar
voorwaardelijk vertrouwen.
Voor de politici, zo ongeveer als voor elk soort mens, dat een eerbiedwaardig
doelwit nastreeft, er dikwijls naast mikt en enkele malen in de roos schiet... Zeer
zeker, de wereld maakt ons, maar wij maken ook de wereld. Niemand kan de krachten
overzien, in hun totaliteit, waaraan wij onderworpen zijn. Met sommige krachten
verlichten wij steden, laten wij treinen rijden; laten wij atoombommen de aarde
verwoesten, jawel, maar de krachten van liefde en goed inzicht, die worstelen en de
catarsis voltrekken, de morele krachten, blijven fris als de eerste dag van het Paradijs.
De negatieve eigenschappen van de mens zijn onmetelijk. Zelden hebt gij, Gerard,
in een hart gekeken zonder er afschuwelijke schaduwen te zien. En toch is de mens
tot deugdelijkheid en grootheid in staat. Op politiek gebied is het uiterst moeilijk,
moeilijker, geloof ik dan op alle andere gebieden van de menselijke bedrijvigheid.
Het zou mij te ver voeren hier uiteen te zetten waarom ik dat geloof.
Mijn vrijmoedig oordeel over de mensen bestrijkt hun uiterste monsterachtigheden.
Maar juist daarom kan ik moeilijk elke visie op zijn wezen verdragen, die niet meteen
geheel de vleugel van zijn andere mogelijkheden ontplooit. Ik weet, dat gij een hekel
hebt aan mijn manier van wit naast zwart te plaatsen: de mens is slecht, de mens is
goed, - zelden slecht en goed in absolute zin, maar zij beantwoordt aan een vaste
overtuiging, waarmee ik niet graag speciaal de politici onrecht zou aandoen. Wel
integendeel.
Zij zijn immers naar menselijke maat. Het is in de politiek gesteld als in de kunst
en de wetenschap, de genieën bestaan er, maar zijn zeldzaam. Een heleboel
middelmatige figuren leven er boven hun geestelijke stand. Men kan dat jammer
vinden. Maar als ik aan de scherpzinnigen gaarne de moed gun om de wereld en de
mensen zonder vergrootglazen en gekleurde ruitjes te bekijken, toch lijkt mij een
bepaalde goedertierenheid en ontferming om pragmatische redenen dienstig. Uit
rechtvaardigheidszin allereerst: de doorsneepoliticus beschikt slechts over beperkte
middelen om elke dag uit vlietende stromingen en tegengestelde krachten van bijna
onberekenbare omvang en duur een dragelijke momentsituatie te helpen scheppen.
Niet dat hij geen God-de-Vader is verwondert mij. Maar wel, dat hij als dwerg nog
zoveel betrekkelijke harmonie en zoveel betrekkelijk evenwicht tot stand brengt. Ik
laat hier buiten bespreking, dat op tijd en stond grote revolutionnairen om die
betrekkelijkheid de harmonie en het evenwicht uitspuwen.
Maar vervolgens moet ik als pragmatische redenen opgeven: ont-
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zag voor het tijdsbeeld, noodzaak om uit de politieke chaos te geraken, verlangen
om uit de overspanning te treden. Glimlach, zo gij wilt, om deze grote woorden. Wij
komen uit een wereldoorlog, die ontreddering op alle gebieden heeft gebracht, ellende,
verwarring. Een ideologische oorlog wordt nu tussen andere partners gevoerd.
Dictatoriale en vrije meningsvorming zijn weer tegen elkaar opgesteld, terwijl alle
politieke problemen naast hun locale facetten er universele nebben gekregen. Men
kan niet in abstracto de grote politici devalueren zonder in concreto de balansarmen
eenzijdig te verkorten. Aan de dictatoriale meningsvorming is inhaerent de gedwongen
bewondering voor de machtige veroveraars van het staatsapparaat. De regimes van
vrije meningvorming - daarvoor hebben ze hun vrijheid - hollen systematisch de
betekenis van hun staatslieden en politici uit. Het minst, dat men de mens in de
ontwrichte maatschappij van dit ogenblik kan laten, is het vertrouwen - hoe groot de
krachten van ontreddering ook mogen zijn - in een politieke grootheid naar menselijke
maat. Ik schrijf ‘kan laten’ en verbeter gauw, - het minst dat men de mens, die thans
redenen te over heeft om te kankeren en sceptisch te zijn, ‘kan schenken’ is wat
geloof in de mens, zelfs al is hij politicus. Gij beroept u, Gerard, op bepaalde
mémoires van zogenaamde groten der aarde om ze allemaal in één zak te steken en
te vragen naar eenvoudiger en beter, want blijkens hun geschriften zijn ze onbenullig.
Het lijkt mij het gevaar van een generaliseren op waarneming van particuliere
gevallen. Ik herinner mij de Mémoires van Churchill over de eerste wereldoorlog;
het is niet nodig, dat een groot politicus een groot schrijver zou zijn, - hij nochtans
cumuleerde. Er moeten nog andere goede mémoires van goede politici bestaan.
M.R.

Bescheiden proeve tot cadavre exquis
Op een zekere dag kwamen de Franse surrealisten, - zij hebben sterker dingen
uitgehaald dan dàt -; tot het principe van de collectieve inspiratie en creatie. Wij
zouden het een gezellig gezelschapsspelletje heten, maar het is nu éénmaal een feit,
dat André Breton en zijn kornuiten zichzelf geweldig ernstig opnamen. Hun techniek
was de volgende: bij mekaar gezeten spraken ze af, dat ieder een stilzwijgend een
vooraf bepaald zinsdeel op een briefje zou schrijven, de eerste het onderwerp, de
tweede het werkwoordelijk gezegde, een derde een voorwerp, de vierde een bepaling
en zo verder. Was het gezelschap té groot, zo kon er worden overeengekomen
samengestelde zinnen te bouwen. Wanneer ieder zijn zinsdeel neergekrabbeld had,
werden de resultaten in de logische orde gelezen en de verschillende delen aan mekaar
gepast. Het resultaat was doorgaans vrij verrassend en vermits men de eerste maal
verkreeg: Le cadavre exquis boira le vin nouveau, zou het spelletje, - pardon, het
simultaan scheppingsproces - de naam van ‘cadavre exquis’ verwerven. Wie er meer
wil over vernemen, vindt zulks in Maurice Nadeau's Histoire du surréalisme. Kan
ik persoonlijk de ‘cadavre exquis’ niet zeer sterk
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au sérieux nemen, als gezelschapsspel is het evenwel interessanter dan domino of
pitjesbak. Voor de leergierige lezer laat ik hier enkele voorbeelden volgen, die we
met enkele vrienden opbouwden. Men zoeke geen uiting van opvallend
Franskiljonisme in het feit, dat het spel in het Frans werd gespeeld: in het Nederlands
is het onmogelijk een even poëtisch en verbijsterend resultaat te bekomen. Hier gaan
we dan:
Le soleil grisonnant courtise l'air charmant sur un fauteuil cérémonieux.
L'archange anxieux coule un mariage noir dans un chateu mystique.
Le singe ardent émerveille un marin pittoresque dans un avion planétaire.
Le parfum douloureux prolonge un voyage triste pendant une messe mélancolique.
Une tabatière langoureuse adore une femme sublime sur un transatlantique scabreux.
Une porte hideuse s'ennuie dans une bâtisse illuminèe sur une plage épiscopale.
La brume lunaire embrasse une rivière rétrospective sans regards héroïques.
Le fleuve joyeux enflamme la lune rutilante dans une chaste prisonnière.
L'armée misérable s'acharne sur un cache-corset hasardeux dans la chambre embarassée.
La bête mystérieuse frôle un bec â gaz convenable dans le Bruxelles viril.
L'enfant hallucinant intimide le pape ensoleillé au ventre rigoureux.
L'arc en ciel bleudtre fait l'amour avec le chien rouge autour d'un cou merveilleux.
La Sainte Vierge éventre le tambour sentimental sous la baguette enfantile.
La prison enchantée accouche d'un réverbère délicieux dans le couloir démocratique.
Le véhicule pécunier s'amuse dans un orage charnel avec les astres redoutables.
Un polichinelle glacial étouffe dans un jardin impitoyable pour un soutien-gorge (pardon)
funambulesque.
Une tumeur flamboyante danse avec un amant télégraphique pour la nourrice parcimonieuse.
La langue nerveuse allume le voyage mystique pour le destin vicieux.

Dit in de hoop, dat geen onbetrouwbare Freudiaans georiënteerde psychiater er
misbruik van make om er verregaande conclusies uit te trekken betreffende sommige
Vlaamse literatuurbeoefenaars en hun vrienden...
H.L.
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Tobias sterft
I.
De oude Tobias lag op sterven. Op een snikhete zomerdag van het vorig jaar was hij
plotseling in elkaar gezakt, toen hij stond te drinken bij de bronput op het erf. De
oudste zoon, Balten, die in de schuur aan het werk was, hoorde een gekraak van hout
toen de oude, in zijn val, de lange staak die bij het water putten werd gebruikt en die
over de rand van de bron heen lag, met zijn zwaar lichaam als een rietstengel in
tweeën brak. Hij had de oude Tobias vloekend naar binnen gedragen en had Jep, de
jongste, die vlagen van vallende ziekte kreeg en voor geen werk deugde, om de wijze
vrouw Anna gestuurd. Toen Anna het huis binnenkwam, na op de drempel een kruis
geslagen te hebben, lag de oude Tobias in bed, boven op de dekens, bevend over
gans zijn lichaam en de mond half geopend in een vreemde V-vorm waarvan de
scherpe punt door zijn linkermondhoek werd gevormd. Anna bad en wreef zijn
handen en toen zij hem vroeg, met haar mee te bidden, rukte hij zijn hoofd heen en
weer op het kussen maar antwoordde niet. Zelfs de pogingen van Balten, die met
zijn volle gewicht op de armen van Tobias ging liggen, hielpen niet, want telkens
hij na een poos weer overeind kwam, begonnen de handen opnieuw te trillen. Het
duurde geruime tijd voor Anna begreep, dat een vreemde ziekte de oude Tobias
neergeslagen had. Hij
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was verlamd op de spraak en in zijn reusachtige handen zat niet voldoende kracht
meer om een boterham vast te houden. Toen zij dit Balten aan het verstand gebracht
had, zei deze haar, dat zij bij de oude kon blijven zo lang het haar lustte en liep hij
zelf weer naar de schuur, mompelend dat Tonne zou verschieten als hij de oude daar
zag liggen.
Toen Tonne van het veld kwam, ging Balten met hem weer naar binnen. Anna
had de oude ontkleed en hem onder de dekens gestopt en die ongevraagde
bemoeiingen stemden hem wrevelig, zodat hij op bazige toon tegen Tonne zei, dat
ze voor zijn part de oude op zijn gemak konden laten sterven, maar eerst en vooral
moesten zorgen, dat de oogst vóór de regen binnen kwam. Ze aten hun boterhammen
en gingen op het erf een kansspel spelen, dat ze zelf hadden uitgevonden en waarbij
zij om het meest een brandende kaars probeerden uit te spuwen, zonder de kaars zelf
met hun speeksel te bevuilen. Even voor middernacht gingen ze naar binnen. Ze
hielden een lamp bij het gelaat van de oude en stelden met verwondering vast, dat
hij nog steeds leefde.
De volgende morgen opperde Tonne de mogelijkheid, dat de oude nog lang kon
blijven leven en dat hij misschien honger had. Ze maakten Jep wijs hoe hij de oude
met een lepel moest voeden en gingen aan het werk. De oude bleef leven, en nadat
Jep een paar keren op hoogst ongelegen momenten aanvallen van zijn ziekte gekregen
had, werden de broers het er over eens, dat er een vrouw in huis moest komen. Tonne,
die, op Balten na, de oudste was en die de naam had een onweerstaanbaar
vrouwenloper te zijn, was dadelijk bereid te trouwen. Op een morgen trok hij zijn
beste pak aan en liep met vastberaden schreden het erf af.
Toen hij, drie dagen later, terug kwam, vergat Balten de scheldwoorden die hij,
zwetend op het veld, bij elkaar gezocht had en staarde verbluft naar de vrouw die
Tonne voor zich uit de kamer induwde. Ze was nog jong en helemaal niet kwaad,
dacht Balten, en als ze een hoer was, kon je het niet aan haar merken. Ze keek de
kamer rond met donkere, rustige ogen en lachte schuchter tegen Balten, die zich in
zijn speeksel verslikte, zich met een grijns uit zijn verlegenheid redde en een stap
opzij deed als om haar door te laten, ofschoon hij met zijn rug tegen de muur stond.
Daarna joeg
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hij Jep, die de vrouw met bewonderende ogen stond aan te gapen, naar buiten en
keek Tonne aan alsof hij hem uitnodigde zich nader te verklaren.
‘Ik zal een tijdje bij jou slapen, dan kan zij mijn bed hebben,’ zei Tonne, met zijn
duim naar de vrouw wijzend. Hij nam het valies uit haar hand en keek naar het
verbluft gezicht van Balten. ‘Ze heet Maria,’ zei hij.
‘Ja,’ zei Balten, zich afvragend of hij iets tegen haar moest zeggen. Hij stapte naar
buiten en vloekte hartsgrondig, maar niet luid genoeg om binnen gehoord te worden.
‘Hij is behekst,’ zei hij tegen Jep. ‘Hij is met het hele verdomde gehucht naar bed
geweest en nu brengt hij dat schepsel mee en het eerste wat hij zegt is, dat hij bij mij
komt slapen. Ik mag vervloekt zijn als ik hem niet van onder de lakens en dwars door
het kamerbeschot heen schop. Zelfs de oude, zo lam als hij is, zou dat affront niet
willen ondergaan.’ Jep grinnikte schaapachtig en gluurde met hongerige ogen naar
de openstaande deur waardoor een zacht geroezemoes van stemmen tot hen doordrong.
Nadat de vrouw een paar weken bij hen had ingewoond, trouwde ze met Tonne.
Ze was een goede huisvrouw en zelfs Balten, ofschoon hij zijn best deed om het niet
te laten merken, raakte allengs verzoend met de gedachte, dat de oude Tobias daar
dag aan dag onder hun ogen met zijn afschuwelijke mond naar de zoldering lag te
grijnzen. De vrouw had bedongen, dat ze de oude Tobias naar beneden in de grote
woonkamer zouden brengen en Balten en Tonne hadden het zware bed bij het venster
geplaatst, zodat hij een stuk van de boomkruinen op het erf kon zien. Daar lag hij
nog steeds, met bevende handen en die afstotelijke mond, en als straks de klok
middernacht zou slaan, zou dit reeds de tweede kerstmis zijn sedert hij met zijn zwaar
lichaam de bronstaak middendoor gebroken had.

II.
Het was helemaal geen kerstweer. Twee dagen voordien had het nog gesneeuwd. De
lucht was zuiver en koud geweest en het leek wel alsof je de vorst zo in je longen
ademde.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

668
Maar de vorige avond was de wind onverwachts omgeslagen en tegen de morgen
was het gaan regenen. Het had de ganse dag geregend, een echte herfstregen, met
een krachtige wind die het water in stromen tegen de ruiten joeg. Rondom de hoeve
lag het land als een vuile brei en de wegel, die van het erf vandaan tussen de magere,
ontbladerde bomen kronkelde, was onbegaanbaar als je geen kniehoge laarzen droeg.
De mannen waren de ganse dag rusteloos geweest, heen en weer lopend tussen de
schuur en de woonkamer, zich de moeite niet getroostend hun modderige laarzen af
te wrijven en luidruchtig vloekend tegen Jep, die bleek en afgetrokken bij het vuur
zat en met koortsige ogen naar Maria keek. Ze hadden vroeg geavondmaald met het
vallen van de duisternis. Ze hadden de tafel dichter bij het vuur geschoven om de
warmte en het licht van de op de schoorsteenmantel staande lamp voller op te vangen.
Ze hadden weinig gesproken, ieder van hen begaan met eigen gedachten en
beslommeringen. Toen Maria eindelijk opstond en de borden begon af te nemen,
schoof Balten zijn stoel achteruit en liep naar buiten. Jep keek onrustig naar de
openzwaaiende deur, maar Tonne leunde met zijn stoel achteruit, tot hij zich met
zijn knieën tegen de onderkant van de tafel in evenwicht kon houden, en begon met
gemelijke bewegingen een pijp te stoppen. Hij keek zwijgend naar Maria, zijn ogen
zonder uitdrukking onder zijn borstelige wenkbrauwen. Hij verroerde zich niet, zodat
Maria om hem heen moest lopen om het tafelblad schoon te wrijven. Hij was een
man die moeizaam dacht en er waren de laatste tijd in het huis dingen omgegaan
waarvan hij vruchteloos de diepere betekenis had gezocht. Hij wendde zijn gelaat
opzij en keek naar de andere zijde van de kamer, waar het bed van de oude Tobias
in de schemer slechts vaag zichtbaar was, in gedachten Balten volgend en zich
afvragend wat hij naar buiten was gaan doen. Hij hoorde de regen tegen de blinden
striemen. Hij stond op, liep naar de kast en kwam terug met een verweerde stenen
kruik en een glas, dat hij voor zich op de tafel zette. De kurk kwam met een doffe
knal van de kruik los. Hij goot zijn glas half vol en dronk het in een teug leeg. Hij
zat met zijn rug naar het vuur en achter zich hoorde hij de stoel van Jep bewegen.
Hij ademde diep; het gaf hem een gevoel alsof de jenever
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tot in de verste uithoeken van zijn lichaam omlaag werd gedrukt. Hij probeerde weer
na te denken over de vreemde gedragingen van Balten en de verwarrende indruk van
onverstoorbaarheid en onrust die van Maria uitging, telkens als zijn broer in haar
nabijheid kwam.
Balten kwam naar binnen, wierp een vlugge oogopslag op de kruik en liep met
grote passen naar de kast om een glas te nemen. Hij schonk zich rechtstaande een
glas in en ging pas zitten nadat hij het tot op de bodem uitgedronken had. ‘Een
zwijnenweer’, zei hij. ‘Ik mag vervloekt zijn als ik ooit zo'n weer meemaakte op
deze tijd van het jaar’. Hij keek naar de openstaande binnendeur, ving een glimp van
de voorbijstappende Maria op en keek dan naar de pijp van zijn broer en naar de
rook die in slijmerige slierten opsteeg. ‘Een zwijnenweer,’ herhaalde hij.
Tonne schoof de pijp naar zijn mondhoek om te spreken. Ik mag vervloekt zijn
als ik ooit zo'n huishouden zag als hier,’ zei hij.
‘Zei ik iets om je kwaad te maken?’ vroeg Balten ruw. ‘Ik zei je, dat het een
zwijnenweer is.’
‘Ik hoorde je,’ zei Tonne. Hij scheen opeens vermoeid. ‘Laat het een zwijnenweer
zijn; het is net goed genoeg om je in een gekkenhuishouden te zitten opvreten. Net
goed genoeg om je de ganse dag te laten aangapen door een halve gare, die elk
ogenblik van zijn stekken kan vallen en om op je zenuwen te laten werken door een
behekste vent die weigert de hoek om te gaan.’
Balten keek grijnzend, maar met nieuwsgierige ogen, naar Jep, die van zijn stoel
opstond en zich schijnbaar achteloos in de richting van de deur bewoog. ‘Schreeuw
niet zo hard,’ zei hij. ‘Je hebt hem laten schrikken.’ Hij keek naar de deur die achter
de magere rug van Jep dichtviel. ‘En je vergeet dat de oude je kan horen’.
‘De hel dat hij me kan horen,’ snauwde Tonne. ‘Kon ik hem misschien niet horen
toen hij me voor hoereloper schold en me tegen de bronput sloeg? Heeft hij me toen
misschien gevraagd of hij me ergens pijn had gedaan? De hel dat hij me kan horen.’
Hij greep de kruik, vulde zijn glas en keek naar de hals van de kruik, luisterend naar
het klokkend geluid waarmee de drank in het glas liep. ‘Laten
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we een partijtje kaart spelen’, zei hij op onverschillige toon. Hij bleef naar zijn glas
kijken, terwijl Tonne naar de kast liep en terug kwam met een spel beduimelde
kaarten, die hij op de tafel smeet. Balten nam een kaart. ‘Boer,’ zei hij toonloos.
‘Wijf’ zei Tonne, een dame kerend. Hij streek de kaarten samen, scheidde ze
zorgvuldig en begon het eerste spel te delen. Balten sloeg hem met een glans van
belangstelling in zijn ogen gade, terwijl hij blindelings zijn rookgerief uit zijn zakken
opdiepte en een pijp begon te stoppen. Hij liet zijn kaarten liggen om eerst zijn pijp
op te steken. Dan begon hij zijn kaarten volgens kleur te rangschikken, langzaam en
bedachtzaam. Hij grijnsde toen Tonne met een zenuwachtig gebaar zijn glas opnam
en het in één teug leeg dronk, zijn lippen samenpersend om een hoest te onderdrukken.
‘Daar gaan we,’ zei hij. Hij speelde zijn kaarten uit, op een koele wijze genietend
van zijn sterker spel en met de wrede belangstelling van de stroper de handen van
zijn tegenstrever gade slaande. Af en toe onderbrak hij het spel om te drinken, zijn
bewegingen opzettelijk vertragend, na elke dronk even wachtend, alsof hij een
opmerking van Tonne verwachtte.

III
Maria kwam de keuken uitlopen. Ze kwam naast haar man staan en keek met
uitdrukkingsloze ogen naar de kaarten op de tafel. Haar blik bewoog niet toen de
grove hand van Balten de kaarten naar zich toeschoof. Tonne keek niet naar Maria
op. Hij scheen ongelucht, toen ze zich omkeerde en naar het bed van de oude Tobias
liep. Ze bewoog zich geluidloos. Toen Tonne van zijn kaarten opkeek, ving hij de
rustige blik van Balten op. ‘Speel op,’ zei hij kort.
Balten grijnsde. ‘Het is jouw beurt,’ zei hij.
‘De hel dat het mijn beurt is,’ zei Tonne, de kaart met een bons van zijn vuist
uitspelend.
Maria stond opeens naast hem. ‘Hij beweegt niet meer,’ zei ze. Ze staarde naar de
kaart die op de tafel lag.
‘De hel dat hij niet meer beweegt,’ zei Tonne triomfantelijk met een hongerige
blik naar de kaart in Balten's hand
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glurend. Toen de kaart niet viel, achterhaalde hij allengs de betekenis van Maria's
woorden. ‘Wat?’ vroeg hij, vloekend.
Maria keek rustig op hem neer. ‘Zijn handen. Ze bewegen niet meer.’
Tonne vloekte opnieuw. Hij stond op en greep de lamp van de schoorsteenmantel.
Hij liep naar het bed en hief de lamp dicht bij het gelaat van de oude Tobias. De ogen
van de oude Tobias bewogen wild. Na een ogenblik werden ze star en keken ze met
een uitdrukking van haat in het verblindend licht. Tonne bewoog de lamp over het
bed, tot ze de uitgemergelde handen bescheen. ‘De hel dat ze niet meer bewegen,’
mompelde hij, vechtend tegen de behaaglijke koorts die de jenever in zijn hoofd
ontstoken had en die hem belette te denken. ‘De hel dat ze niet meer bewegen.’
Hij draaide zich om en liep terug naar de tafel. Hij hief onwillekeurig de hand op,
om de vlam te beschermen, toen de deur open ging en een windvlaag de kamer binnen
drong. ‘Zij heeft gelijk,’ zij hij, op verdwaasde toon, Balten aankijkend, alsof hij een
beroep op hem deed.
Maar Balten had zich op zijn stoel omgekeerd en sloeg Jep gade, die naar binnen
gekomen was en zich schoorvoetend in de richting van Maria bewoog. Hij bewoog
zijn blik, tot hij op het gelaat van Maria rustte. Er kwam een spottend licht in zijn
ogen toen hij de blik van Maria zag verzachten. Jep draaide zich met zijn rug naar
zijn broers. ‘Er is een vrouw in de schuur,’ zei hij tegen Maria. Hij plukte
zenuw-achtig aan de zakken van zijn vest, wachtend op het antwoord van Maria.
Maar Maria bleef zwijgen en hij keerde zich ten slotte onwillig om. Hij slikte
krampachtig, toen hij de spottende grijns van Balten bemerkte. ‘Er is een vrouw in
de schuur,’ zei hij hees.
Balten staarde naar de kaarten in zijn hand. Hij zweeg een ogenblik, genietend
van de ademloze stilte. ‘Jaag ze d'r uit,’ zei hij. Toen hij opkeek, ving hij de blik van
Maria op. Ze sloeg de ogen niet neer. Ze scheen iets van hem te verwachten.
Woorden? Misschien andere woorden dan die hij gesproken had? Er was een glans
in haar ogen die hem opeens bewust maakte van het feit, dat ze mooi en begeerlijk
was. Ze was een geheimzinnige heks, dacht hij. Zo lang ze hier was, had ze comedie
gespeeld, zwijgend en berustend.
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Er waren dagen en ogenblikken geweest dat hij haar er van verdacht had, een halve
gare te zijn. Maar ze had hun allen een rad voor de ogen gedraaid. Het zou de moeite
lonen te weten, wat achter die ogen van haar omging. Hij vroeg zich af, of ze bang
was van hem. De anderen waren bang van hem. Hij wendde zwijgend de blik naar
Jep, die plotseling naar de deur liep.
‘Ze bewegen niet meer,’ zei Tonne.
Balten keek naar de handen van zijn broer. ‘Jij schijnt het van hem te hebben
overgenomen,’ zei hij, denkend aan Maria. De handen van Tonne kwamen met een
ruk van het tafelblad los. ‘Neem nog een slok,’ zei Balten, de gedachten van Maria
weer van zich afzettend. ‘Je hebt het nodig. Is hij dood?’
‘Nee, maar zijn handen bewegen niet meer.’
‘Dan maakt het niet veel verschil. Het zal niet lang meer duren. Je kan beginnen
met het berekenen van je erfdeel.’
‘Hou in godsnaam op, Balten. Hij kan je horen. Hij hoort alles wat je zegt.’
‘De hel dat hij me kan horen,’ zei Balten. Hij grijnsde opeens, zijdelings opkijkend
naar het somber gelaat van zijn broer. ‘Dat zei jij zelf toch daarstraks, niet? Wat is
er gebeurd, om je opeens van de hel naar God te doen springen? Ben je van die paar
miezerige borrels van je stekken gegaan?’ Hij hoorde Maria de kamer verlaten, maar
hij bleef grijnzend naar het gelaat van zijn broer kijken. ‘Neem nog een slok,’ zei
hij. ‘En laten we over het erfgoed praten.’

IV
Tonne wierp een schuwe blik naar de open deur, waardoor zijn vrouw verdwenen
was. Dan liet hij zich op zijn stoel neervallen. ‘Het is anders’ zei hij. De koorts in
zijn hoofd belette hem nog steeds duidelijk te denken. ‘Daarstraks leefde hij nog.
Het had toen geen belang of hij me hoorde. Het was alsof je je mening zegde tegen
een bruut, die te oud geworden is om je nog te slaan. Maar nu ligt hij op sterven. Het
is anders. Je moet zijn ogen zien.’
‘Het kan niet erger zijn dan de ogen van een haas, die je de nek omdraait,’ zei
Balten. Hij nam de kruik op en schonk

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

673
hun glazen vol. Hij dronk het zijne leeg, langzaam naslikkend tot Tonne eveneens
zijn glas opnam. ‘Natuurlijk haat hij je,’ zei hij zacht. ‘Hij haat nu iedereen, die
voldoende kracht heeft om op zijn eigen poten te staan. Je kan aan zijn ogen merken,
dat hij ons met alle plezier mee naar de hel zou nemen, als hij de hoek omgaat. Ik
ging vanmorgen naar hem kijken en ik zag het. Hij zou het niet duidelijker hebben
kunnen zeggen als die tong van hem hem niet in de steek gelaten had.’ Hij grinnikte
zacht. ‘Ik stak mijn vuist onder zijn neus. Je had zijn ogen moeten zien te werk gaan.
Hij pleegde hetzelfde te doen, nadat hij me een rammeling gegeven had, in de tijd
toen hij me nog de baas kon.’
Tonne wreef met de rug van zijn hand over zijn voorhoofd. Hij probeerde te
grijnzen. ‘Je bent een duivel, niet, Balten?’ zei hij. Je kon aan zijn stem merken, dat
hij zich ongemakkelijk voelde.
‘De hel, dat ik een duivel ben,’ zei Balten bedaard. ‘Je moet wel een duivel zijn,
als je je niet gedurig wil laten bedonderen. Je moet wel een duivel zijn, als je een
kwart eeuw met dat levend stuk gal onder één dak hebt gewoond.’ Hij wendde zijn
hoofd naar de duistere hoek van de kamer, waar het bed van de oude Tobias stond.
‘Misschien kan hij ons horen,’ zei hij. ‘Laten wij hopen, dat hij ons hoort en laten
wij over het erfgoed praten. Het zal een passende muziek voor hem zijn, als zijn ziel
ondertussen haar weg naar de hel opgaat.’
Tonne schonk met gejaagde bewegingen zijn glas weer vol. Het zweet op zijn
voorhoofd glom in het licht, toen hij het hoofd ophief om het glas aan zijn mond te
zetten. ‘Misschien heb je gelijk,’ zei hij. ‘Hij sloeg me vaak genoeg om een eeuw te
branden.’
‘Hij had zijn eigen mening over een grap,’ zei Balten. ‘Hij vond het een lollige
grap, een man af te rammelen. Misschien vroeg hij zich dan telkens af of hij de slagen,
die hij gaf, later terug zou krijgen. Nu, wij gaven hem de slagen niet terug, maar wij
kunnen over het erfgoed praten. En als hij zijn bed uitkomt om op ons gezicht te
slaan, kunnen wij dat nemen als zijn laatste grap.’
Tonne hief zijn hand op. Maar halverwege stokte zijn beweging, alsof hij de
doelloosheid van het gebaar begrepen

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

674
had. Hij keek naar Balten met een mengsel van vrees, wantrouwen en verwondering
in zijn ogen. Hij vroeg zich af, of Balten dwars door hem heen keek en zijn gedachten
raadde; of hij geraden had, hoe hij halve nachten wakker gelegen had, denkend aan
de middelen om het erfgoed op een voordelige wijze te verdelen, zich aan een
ingewikkelde oplossing vastklampend en ze telkens weer verwerpend voor een
andere, die minder doorzichtig scheen. Hij vervloekte opeens het ogenblik, waarop
hij daarstraks aan de jeneverkruik had gedacht. De koorts was nog steeds in zijn
hoofd. Ze belette hem nuchter te denken. Hij zou geen schijn van kans tegen Balten
hebben, als ze nu over het erfgoed gingen praten.

V
De deur ging open. Jep schoof zijdelings naar binnen, duwde de deur weer dicht en
bleef er tegen aanleunen, met de hand achter zijn rug, de deurknop vasthoudend. Hij
keek schuw in de richting van de keuken, alsof hij hulp zocht bij Maria, dan bewoog
zijn blik onwillig naar beide mannen. Balten, die met zijn ellebogen op de tafel
steunde, wendde het hoofd opzij en keek naar de vloer. Er was een slijkvlek rond de
laarzen van Jep. Hij bleef naar die vlek staren, alsof daar iets bijzonders aan te zien
was. Na een poos bewoog hij zijn blik opwaarts, over de beslijkte laarzen, de gelapte
broekspijpen, de verschoten vest, de hoog onder de kin geknoopte halsboord, de
trillende mond, de bange ogen, de blonde haarlok, die over het bleek voorhoofd
neerhing. Hij bleef naar die haarlok staren, wachtend op de boodschap van Jep. ‘Ze
is daar nog,’ zei Jep. Hij probeerde moedig te zijn, maar zijn stem had een zielige
klank.
‘Ik zei je van ze d'r uit te smijten,’ zei Balten. Hij bleef naar de haarlok kijken,
opeens aan het blonde haar van Maria denkend, hopend dat zij hem gehoord had.
‘Ze is niet in staat om weg te gaan. Ze is...’ Jep beet zich op de lippen. ‘Ik zei haar
dat ze mocht blijven,’ zei hij.
‘Ik zei je van ze d'r uit te smijten,’ herhaalde Balten. Hij hoorde de zachte, snelle
schreden van Maria achter zich. Hij bewoog zijn blik omlaag, één enkele
vingerbreedte, voldoen-
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de om Jep in de ogen te kijken. Hij zag de ogen van Jep in de richting van de keuken
bewegen en dan opeens glazig worden. Hij stond op, zijn stoel met zijn knieholte
achteruit schuivend. Hij liep snel en bijna geluidloos op Jep toe en sloeg hem krachtig
met de vlakke hand in het gezicht. Jep ging zijdelings neer, de deurknop loslatend
in zijn val.
Balten keerde zich om, Maria aankijkend. Ze liep hem voorbij en knielde bij Jep
neer. Hij staarde een ogenblik naar haar bruine nek, die bloot kwam onder haar
opgebonden vlechten. ‘Hij was klaar om van zijn stekken te gaan,’ zei hij, in
gedachten het hoofd van Maria op de peluw ziende met de ruwe handen van Tonne
in haar loshangend haar. Maria bleef zwijgen en hij trok de deur open en stapte naar
buiten.
Jep kwam overeind en duwde de hand van Maria weg. ‘Het is niets,’ zei hij. Hij
keek om zich heen. ‘Hij mag haar niet wegjagen, ze gaat een kind krijgen.’ Hij was
bleek, met een rode vlek op zijn wang, waar Balten hem geslagen had.
‘We zullen haar helpen,’ zei Maria rustig.
‘Zal ik Anna roepen? Als ik hard loop, kan ik er in een tiental minuten zijn.’
‘Ik zal me behelpen,’ zei Maria. ‘Ik weet wat er dient gedaan. Maar jij moet op
haar letten, tot ik klaar ben.’
Hij keek even naar haar op. Hij wou iets zeggen, maar hij vond de juiste woorden
niet en kwam onbeholpen overeind. Hij stond een ogenblik besluiteloos, met zijn
zenuwachtige vingers aan zijn vest plukkend. Dan rende hij opeens naar de schouw,
haakte het geweer van de muur en liep langs Maria heen naar buiten. Hij lette niet
op de regen die in zijn gloeiend gezicht striemde. Hij bleef in de open poort van de
schuur staan, het geweer onder zijn arm met de loop vooruit, de vinger op de trekker.
Balten stond naar de vrouw te staren. Ze lag nog steeds in het stro, waar Jep haar
daarstraks had ontdekt, haar angstige ogen wijd open in het licht van de stallantaarn,
de vuisten gebald van de pijn. Het gelaat van Balten stond strak. Eindelijk keerde
hij zich om. Toen hij Jep ontdekte, kwam er een vreemde uitdrukking in zijn ogen.
Hij scheen het geweer niet op te merken. Hij bleef nog een ogenblik staan en liep
dan rakelings langs Jep heen de schuur uit, in de richting van het huis.
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VI
Maria was opnieuw in de keuken. Hij keek even naar de muur, waar het geweer
gehangen had, en stapte dan de kamer door naar het bed van de oude Tobias. Hij
stond een wijl op het gelaat van zijn vader neer te kijken, luisterend of hij zijn adem
hoorde, in plaats daarvan de regen horend die tegen de blinden striemde en denkend
aan de gloeiende ogen van Jep en het blonde haar van Maria. Dan boog hij zich over
de oude Tobias heen. Hij streek een lucifer aan en hield de vlam boven het
uitgemergeld gelaat. De ogen van de oude Tobias waren zwart en woest, en gloeiend
van haat. Ze waren de enige dingen die leefden in het grauw gelaat. Balten hief de
half opgebrande lucifer boven de verwrongen mond. De snel krimpende vlam bewoog
even, maar doofde niet uit, en hij moest de lucifer weg smijten, om zijn vinger niet
te verbranden.
Toen hij weer ging zitten, zag hij dat Tonne zijn glas had gevuld. Hij dronk het
rustig, maar in één teug, leeg en steunde met zijn ellebogen op het tafelblad. In de
keuken pookte Maria het vuur aan en Tonne wendde het hoofd in de richting van het
geluid. Het licht van de lamp viel in zijn ogen, die bang en droefgeestig waren. Hij
was gek op haar, dacht Balten. Zo gek, dat hij er het drinken bij verleerd had en van
zijn stekken ging als hij een paar borrels dronk. Ze had hem behekst. Ze had het hele
huis behekst.
‘Ik heb over hem nagedacht,’ zei Tonne Zijn stem klonk bang en droefgeestig.
‘Misschien haat hij ons. Maar het is niet goed hem te laten kreperen als een hond.
Je kan dat niet ongestraft doen. Het wreekt zich vroeg of laat.’
‘De hel dat het zich wreekt,’ zei Balten. ‘Wat de oude met ons heeft uitgehaald,
al wat hij ons aangedaan heeft, de slagen en de vernederingen en zijn verdomde
smeerlapperij, dat wreekt zich thans. We hoeven de zaken slechts hun beloop te laten
en je zal zien hoe alles zich wreekt.’ Hij grijnsde naar Tonne. ‘Jij hebt nog de tijd
om je leven te beteren zodat het zich niet te erg op je zal wreken als je tijd gekomen
is. Maar voor hem is het te laat. Hij gaat de hoek om vóór het morgen wordt. Als je
anderhalf jaar met je handen hebt liggen snokken, hou je daar niet mee op, ten ware
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om de hoek om te gaan. Ik vraag me af, of hij het weet, en of hij er de dood aan heeft.
Maar je kan het niet merken. Al wat je kan merken is dat hij ons met alle plezier mee
naar de hel zou nemen.’
‘Er zijn dingen die een mens niet doet,’ zei Tonne. ‘Je... een mens mag niet
overdrijven...’ Hij staarde naar de beduimelde kaarten op tafel en probeerde wanhopig
na te denken, zich er rekenschap van gevend dat hij zijn gedachten niet onder woorden
kon brengen. Er waren zoveel gedachten in hem, dat hij ze niet onder woorden kon
brengen. Gedachten aan Maria en Balten en de oude Tobias en het erfgoed, en die
koortsige, onwezenlijke angst voor de dood. ‘Het wreekt zich,’ zei hij wanhopig, de
koele, scherpe ogen van Balten in de zijne voelend, plotseling opschrikkend, toen
de deur open geworpen werd.

VII
Jep kwam binnen en rende naar de keuken. Hij liet de deur open; ze zwaaide heen
en weer op haar hengels en de regen sloeg naar binnen. ‘Je bent naar de haaien,’ zei
Balten. ‘Je bent behekst. Net als Jep en de oude. De duivel mag weten door wie of
door wat,maar jullie zijn allemaal behekst.’ Maria kwam haastig de keuken uitlopen.
Ze had een grote, vierkante halsdoek omgeslagen en droeg een emmer, waaruit de
damp in walmen opsteeg. Jep kwam achter haar aanlopen. Hij smeet de deur dicht
en ging er met zijn rug tegen aanleunen, het geweer onder de arm. ‘Net als hij daar,’
herhaalde Balten, met zijn duim een beweging makend in de richting van Jep. ‘Ik
ben de enige in dit huis die niet behekst is.’ Hij keek naar Tonne met een zacht licht
in zijn ogen. ‘Ik... en Maria, misschien. Ik vraag me af, waar je haar hebt opgepikt,
Tonne. Je hebt me daar nooit over gesproken. Je hebt er drie dagen naar gezocht,
vóór je ze vond, niet? Maar ze loont de moeite. Toen ik haar zag, begreep ik dadelijk
dat ze waard was, dat ik drie dagen alleen mijn rug krom gewerkt had op het veld.
Ik was niet kwaad op je, omdat je me al die tijd alleen had laten zweten op het veld.
Maar ik vond het niet mooi van je, dat je me niet alles van haar vertelde. Ik was
verplicht het
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alles te raden. Het was niet mooi van je; ik had gemakkelijk verkeerd kunnen raden.
Ik had kunnen denken, dat zij het was, die jou en Jep en de oude behekste.’
‘Hou je mond,’ zei Tonne heftig. Hij keek langs Balten heen naar het geweer in
de handen van Jep. Hij probeerde na te denken, vechtend tegen de behaaglijke koorts
in zijn hoofd. ‘Ik moest je vermoorden. De hel dat ik je nog niet naar de bliksem
geschoten heb.’
‘Het is geladen met hagel’ zei Balten. ‘Er zit hagel genoeg in, om een stier naar
de bliksem te schieten.’ Hij nam de kruik en schonk de glazen vol. ‘Als je niet zo
bang van me was, zou ik denken dat je het de een of andere dag zou doen. Als ik met
Maria getrouwd was, zou ik het doen. Ze is waard dat je om haar een vent naar de
bliksem schiet.’ Hij nam zijn glas op en keek aandachtig naar de flonkeringen van
de jenever in het licht.
Buiten klonk opeens een schreeuw. Hij klonk boven het geluid van wind en regen
uit, scherp en gerekt, met een vreemde, gorgelende toon. ‘Wat is dat?’ zei Tonne.
Zijn gezicht was bleek en zijn hand lag verstijfd naast het glas dat hij had willen
grijpen.
Balten had het hoofd opgeheven. Hij antwoordde niet, maar bleef luisteren tot de
schreeuw opnieuw opklonk, aanhield en ten slotte gorgelend wegstierf in het tumult
van regen en wind. ‘Een vrouw die in de kraam komt,’ zei hij onverschillig.’ Ze moet
verdomd sterke longen hebben, om zo hard te schreeuwen. Ik hoop dat Maria het
niet op de zenuwen krijgt.’
‘Een mens wordt er beroerd van,’ zei Tonne. Hij bedwong een huivering, plotseling
de nabijheid van Balten voelend als een bron van veiligheid. Hij nam zijn glas op en
dronk het leeg. Er kwam opeens een gedachte in hem op, scherp en verontrustend.
‘Ik vraag me af, hoe ze hier beland is,’ zei hij. ‘Ik vraag me af, hoe een mens van
vlees en bloed zijn weg hierheen kan vinden in dit duivelsweer.’
‘Misschien is ze behekst,’ zei Balten bedaard. ‘Misschien kwam ze Maria opzoeken.
Misschien staat het in de zwarte boeken geschreven, dat de ene heks de andere moet
bijstaan, als één van haar een duivelskind ter wereld brengt. Misschien staat het
geschreven, dat een duivelskind ter wereld
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moet gebracht worden op de plaats waar een duivel de hoek omgaat. Misschien kwam
ze op een bezemsteel hierheen gevlogen, toen ze vernam, dat de oude bezig is de
hoek om te gaan. En misschien moet Maria haar bijstaan in haar duivels-kraam. Wat
weten wij van Maria? Je hebt me nooit alles van haar verteld. Misschien heeft zijzelf
je nooit alles van haar verteld. Ik vraag me af, hoe een vrouw van vlees en bloed het
in haar hoofd kan krijgen, met een hoereloper als jij in dit godvergeten nest te komen
leven.’ Hij nam een kaart van de tafel, draaide ze tussen zijn vingers om, legde ze
weer neer en begon met de nagel van zijn duim een M op de rug er van te krassen.
‘Als de oude de hoek omgaat, en als het een jongen is, kunnen wij hem Tobias
noemen,’ zei hij spottend. ‘Je kan nooit voorzichtig genoeg zijn, als de kwade hand
in de omgeving is.’
Hij stond op en stapte rustig naar de deur. De ogen van Jep werden opeens groot
en vertwijfeld. ‘Je komt er niet uit,’ zei hij, het geweer opheffend. Balten rukte hem
het geweer uit de handen. Hij hield het zorgeloos bij de loop, terwijl hij de deur
opentrok. Jep sprong als een kat op zijn rug en probeerde hem weer de kamer in te
trekken. Balten schudde hem van zich af terwijl hij zich omkeerde en sloeg hem met
de vrije hand in het gezicht. Jep wankelde achteruit, zijn lippen betastend en dan met
verwezen ogen naar het bloed op zijn vingers starend.

VIII
Balten bleef in de deuropening staan, kijkend naar het licht in de schuur, zich niet
bewust van de regen die in zijn gelaat striemde, denkend aan Maria en aan de vrouw
die daar in het stro lag, denkend aan het verwrongen gelaat en de puilende buik van
de vrouw en aan de geheimzinnige ogen van Maria, haar loshangende haren op de
peluw, de lenige beweging van haar heup wanneer zij water putte uit de bron, de
kuiten die stevig en bruin en gespannen waren en gespikkeld met gedroogd slijk. Hij
bewoog zich niet toen hij, thans duidelijker, die schreeuw weer hoorde. Hij keek
naar het licht achter het vuil gebarsten glas in het raampje
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van de schuur, denkend aan de rustige handen van Maria en haar nek die bloot kwam
onder het opgebonden haar. Het water liep uit zijn haar over zijn voorhoofd en zijn
gelaat. Hij opende de mond en proefde de regen op zijn lippen. Hij voelde zich opeens
moe in al zijn spieren. Hij keerde zich om en sloot de deur. Hij liep naar de schouw
en haakte het geweer aan de nagel in de wand.
‘Ze schreeuwde weer,’ zei Tonne. Zijn haat en zijn vrees voor zijn broer waren
verdwenen. Hij hoopte heimelijk dat de sterke, rustige Balten weer bij hem zou
komen zitten.
‘Ja,’ zei Balten. Hij keek naar het bange gelaat van zijn broer. ‘De hel dat zij
schreeuwde,’ zei hij ruw. Hij nam zijn zakdoek en wiste het water van zijn gezicht,
kijkend naar het bed in de duistere hoek van de kamer, voelend hoe de behaaglijke
warmte van het vuur opkroop tegen zijn rug.
Hij bleef een eeuwigheid roerloos staan, luisterend naar het getik van de klok, die
naast de schoorsteenmantel aan de muur hing, denkend aan de ondoorgrondelijke
ogen van Maria, zich herinnerend hoe haar ogen hem aangekeken hadden toen hij
Jep bevolen had, de vrouw van het erf te verjagen.
Hij keerde zich langzaam om, toen de deur geopend werd. Maria kwam naar
binnen, een in haar halsdoek gewikkelde bundel dragend. Ze duwde de deur met haar
voet weer dicht en liep naar de keuken, zonder hen aan te kijken. Hij nam de lamp
van de schoorsteenmantel en stapte behoedzaam naar het bed. Hij hief de lamp boven
het gelaat van de oude Tobias. Het gelaat was grauw, de blik star en vol haat. Hij
hield de lamp lager en bewoog ze zacht heen en weer, aandachtig naar de ogen van
de oude Tobias kijkend. Na een ogenblik richtte hij zich op en liep terug. Terwijl hij
naar de tafel liep, hoorde hij in de keuken het kind schreeuwen. Het klonk schraal
en meelijwekkend. Hij zette de lamp voor Tonne op de tafel neer. ‘Hij is dood,’ zei
hij.
PIET VAN AKEN
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Apolloon tegenover
I.
Met keus en trots is het begonnen,
met scheppingsdrift en scheppingsnood;
sinds zijn wij op onszelf bezonnen:
het blind geloof werd overwonnen
en alle goden gingen dood;
sinds staan wij in voor onze daden
- wentelend wiel om de eigen spil en wat ook dienen mag of schaden,
boven een wraak of een genade
gedijt het werk van onzen wil.
Want kennen wij de maat der aarde
zo nietig in het weids beschik,
de mens kan slechts zijn lot aanvaarden
in het besef der eigen waarden
en het bewustzijn van zijn Ik.
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II.
Toch kan een god nog, onverzocht,
hier in dit leven grijpen.
Ik zeg: Apolloon, en zijn tocht
vangt aan in mij te rijpen.
Ik zeg: Apolloon, en doorwaak
de dromen der Hellenen,
het licht, de reuken en den smaak
der vaderstad Athene.
Ik streef hun voorbeeld achterna
en bind mij aan hun tover.
Ik zeg: Apolloon, en ik sta
Apolloon tegenover.
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III.
(Apolloon van het Belvedère)
Les der schoonheid, te beseffen
dat het nimmer anders mocht:
dat gij zo uw arm moest heffen,
en gij zo de verten zocht;
dat een blik u, eeuwen ouder,
zag juist zoals ik u zie:
met uw zachtgelijnden schouder,
en uw scherpgepunte knie.
Les der schoonheid, te ontdekken
dat zij ruimten overspant,
aan de welving van een bekken,
en den waaier van een hand.
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IV.
Laat ons de gaafheid van dit lichaam vieren,
beheerst aldoor, maar vol van blijden wens.
Laat ons bedacht zijn op de kans der spieren.
In hart en hiel, in longen en in nieren
is geen van ons ooit onverminderd mens.
Wat wordt de winst der weigerige asceten,
wat wordt de geest die eigen stof verminkt?
Volledig zijn, is anders dan gespleten;
wie de ogen toesluit, zal het oog vergeten,
en wie zijn been breekt, Epiktetos, hinkt.
Laat jacht zijn dan zolang wij jagen moeten.
De harde leer die zich alleen verschanst
achter een wet van kwellen en van boeten,
kan slechts een leer zijn voor verlamde voeten.
Maar zie Apolloon na: hij loopt, hij danst.
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V.
Dit is begin: het vreemdste dal
met koppigheid verkennen;
vooruitzien, en aan elken val
verbetener gewennen.
Het is begin: met raken pijl
het monster Puthoon treffen,
en zo het mogelijke heil
aan dreigement ontheffen.
Begin, begin: ravijn en rots
hardnekkig ondervragen,
naar kennis tasten, driest en trots,
en, trots ook, ze verdragen.
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VI.
Orakel echter mocht ons niet volstaan.
In waas van dampen en van smoren
wierp onze geest zich niet verloren,
en riep beroesde stem ons aan,
wij wisten het: die macht is waan.
Wij wisten het: drievoet en tempel rees
over den afgrond van 't geweten,
en priesters kwamen en profeten
met hoog gebod, dat louter prees
wat lafheid was in ons, en vrees.
Maar taaie scheppingskracht schoot niet te kort.
Het denken brak de poorten open,
en op de puinen, die wij slopen,
volhardde, rijk en nooit verdord,
het leven dat aldoor maar wordt.
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VII.
Wil tot vrijheid, wil tot bloei,
dwang na dwang te buiten.
Welke norm zou welken groei
onherstelbaar stuiten?
Welke wet zou ooit een lof
scheiden van een huiver?
In den aanvang was de stof, en de stof is zuiver.
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VIII.
O zorg zichzelven te betrekken
in alles wat zich roert en rept,
uit stof steeds nieuwe stof te wekken,
en lijk een god te zijn, die schept.
O durf het wordende te schatten
met maat en telling, zin en lijn:
uit willekeur een vorm te vatten
en toe te voegen aan het Zijn.
O zameling, o streng beramen,
o werk dat duidt, o daad die richt,
en, vol van zegenend beamen,
o kunst, o kennis, o gedicht.
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IX.
Wat ik als maker kan en ben,
laat zich niet vergelijken:
noem honderd namen, maar beken
dat ze mij nooit bereiken.
Hoe ik aanhoudend overtref,
laat zich niet achterhalen:
wijs naar de veelheid, maar besef
dat elk verband moet falen.
Want diep uitzonderlijk verschil
raakt aan mijn versten vezel.
- Slechts Midas die niet weten wil,
maar Midas is een ezel.
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X.
Geef uw trots zijn tegenwicht,
geef uw hoop haar strengheid,
kies vrijuit beperkten plicht,
maar bevecht uw engheid.
Trots is waagnis, maar ook gans
inkeer en bezinning.
Geef uw rijkelijkste kans
moeilijkste overwinning.
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XI.
Lijk gij gerust zijn. Lijk gij werken
met spanning die niet één kan merken,
lijk gij, naar binnen traag en zwaar,
maar uiterlijk met het gebaar
der lenigen en sterken.
Zie: welk geweld moest u verteren,
dat gij de zwaarte mocht bezweren,
dat gij slechts speelde, en steen na steen
den langen muur om Troje heen
gedienstig kwam vermeren.
En toch: wat gij u ook ontrukte,
men wist het niet. Gij stondt of bukte,
of vlijde u neder op den grond,
en hadt om uw gesloten mond
den glimlach der verrukten.
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XII.
Hoofdzaak is, zich te bewaren.
Zult gij het beseffen, zoon?
Jeugd vooral wil niet bedaren.
Phaetoon, ach, Phaetoon!
Jeugd vooral wil roekloos wagen:
zonrit, blind door het heelal,
dag, uit zoveel verdre dagen,
blind geleid tot blinden val.
Tussen waanzin en vergeten
zwerft de mens die zich versmijt.
Zoon, zult gij het eenmaal weten:
al het goede heeft zijn tijd.
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XIII.
Ten slotte blijft geen keus meer open:
aandacht en last vloeien ineen;
wie vergt, moet in zichzelf slechts hopen,
en wie zichzelf zoekt, zoekt alleen.
De meesten mogen volheid menen,
in stoeten zingen, wild en hard,
en samen keel zijn, borst en benen,
en hier of daar wellicht ook hart.
Wie peilt, mag zich nochtans niet delen;
wie puurt, zij boven alles geest.
En breekt hij eerst slechts met de velen
omdat hij aarzelt nog en vreest,
hij worde later, streng, de hoeder
over die scheiding in zijn lot:
met al den weemoed van een broeder,
maar al de koelheid van een god.
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XIV.
Was daar de vriendschap niet, hoe zou ik sterk zijn?
Was daar geen stem die tot mij spreekt,
geen hart, waar mijn hart om verweekt,
wat zou mij doel of werk zijn?
En hoe zou ik mijn moeheid overwinnen,
was daar de liefde niet, de lust,
de vrouw, mijn vrouw, en, ongeblust,
de brand van onze zinnen?
Ik ben. Ik word. En in mijn durvend streven,
kan ik tenietgaan aan mijn hoogst begrip;
maar vriend, uw hand, en vrouw, uw lip
binden mij aan het leven.
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XV.
Gij kunt de maker zijn van het gedicht,
zo rekenschap uw roes verhindert:
het is voor de eeuwigheid te licht,
het vers dat enkel zindert.
Zing uit. Spreid kwistig klank om u en rijm,
nu zacht aleens en dan weer luider,
doch wees ook van het diepst geheim
de proever en de duider.
Het is voor de eeuwigheid gewis te min,
uitsluitend plukker zijn en schenker.
Wees overgang ook, en begin,
en ordenende denker.
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XVI.
Wij hebben waarlijk alles nog te leren:
de hoop, de vreugd, den twijfel en den nood,
de winst niet min dan het ontberen,
en minder niet dan het begeren,
het afscheid en den dood.
Vooral den dood, te zelden toch verkozen.
Nà ligt Admetos ons, die rilde en schrok,
doch vér Alkestis, zij, de broze,
die, wit tussen de witte rozen,
bewust haar lot voltrok.
Want al te dikwijls, dagen door en nachten,
lijden wij nog aan onbestemd gemis,
alsof wij ooit - o blind betrachten mochten op enig wonder wachten,
dat niet ons wonder is.
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XVII.
Word wie gij zijt. Waag te bedingen
wat nog niet één bedong te voor.
Slechts wie zijn grens durft overspringen,
gaat aan geen grens te loor.
Niets is volmaakt, niets is ten einde,
elke verstarring is bedrog:
alles wat was, vloeide in het zijnde,
alles wat is, vloeit nog.
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XVIII.
Ik overwin het ongeduld
dat eens niet af wou laten.
Wat zich voortaan aan mij vervult,
keer ik ten eigen bate.
In Daphne zal ik nog mijn droom
bestendig overschatten;
ik jaag haar na, en wordt zij boom
eer ik haar mocht omvatten
(laurier, cypres, kastanjelaar
uit ongeweten hoven)
- ik krans een rank doorheen mijn haar,
en leer den boom te loven.
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XIX.
Lof. Slechts lof. Slechts, onbevangen,
lof die alle Zijn verklaart.
Wie, lijk wij, aan 't lot blijft hangen,
heeft het lot aanvaard.
Veel is leed: geweld, soldaten,
Troje, duizendmaal herhaald,
wraakzucht die wij nooit vergaten,
duurzaamheid die faalt.
En toch lof. Almaar gedweeër,
lof die steunt en schept en schenkt.
Mens, o mens Hyperboreeër,
God Apolloon wenkt
HERWIG HENSEN.
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Terugkeer in de mist
Voor Germaine en Karel Jonckheere.
Een kelder is de vrouw, waarin de wijn, de wilde wijn der mannen, wien
het brein, gist en krioelt van rusteloze alcolen, in koelte liggen kan,
gerangschikt naar de soort, den smaak, 't getal en 't botteljaar. Daar groeit
zijn kracht, gesloten en verholen.
BERT DECORTE
Hij trok het deurhekken van de lift achter zich dicht en liep de vestibule door van
het flatgebouw, waar hij op de zesde verdieping, hoog boven de daken en bomen
van de stad, zijn rustig en met kalm overleg geordend jonggezellen-bestaan sleet.
Op de drempel gekomen, vroeg hij zich weifelend af, of hij achter een
voorbijrammelende tram zou aanrennen tot bij de halte aan de hoek of, ondanks het
vrij gevorderde uur, maar te voet lopen, alhoewel de dichte mist, waarvan hij zich
daarboven geen rekenschap gegeven had, hem verraste. Hij wierp snel een blik op
zijn polshorloge, schokschouderde en besloot het er op te wagen. Daar ging hij het
warempel betreuren, dat hij zich precies vanavond tot deze voordracht in de litteraire
studiekring verbonden had, zonder hierbij echter te overwegen, dat hij zonder die
aanleiding waarschijnlijk zijn schrijftafel niet zou verlaten hebben, nu hij eindelijk
het slot van zijn nieuwe roman begon te ruiken, gelijk hij dat noemde.
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Zoals er sommigen houden van sneeuw, zonneschijn of een zomerse regenbui, zo
hield Frederik Groenevelt van de mist. Of beter: zo ontdekte hij eensklaps, dat hij
van de mist hield, ondanks de vochtige geur, die zijn ademhaling beklemde en besefte,
dat hij er zijn hele leven lang van gehouden had. Hij dweepte vaak met dergelijke
ontdekkingen, waarvan hij bij pozen de waarde opdreef tot deze van een aan het
esoterische grenzende openbaring, die hij onwillekeurig in verband bracht met het
inspiratief proces van het werk, dat hij tijdens deze periode toevallig op het getouw
had en er in sommige gevallen een inderdaad gunstige invloed van onderging, in die
zin, dat de atmosfeer, waarmee een dergelijke onverwachte ervaring hem bedwelmde,
hem soms een paar alinea's ingaf, beter geslaagd dan de vorige, of doordrenkt met
een tot weemoed nopende stemming, welke hem zeer lief was, ofschoon hij van
nature een veeleer optimistische kijk op het leven aan den dag legde.
Terwijl hij de helling naar de hoge ijzeren brug boven de parkvijver opliep, in het
duister stil vóór zich uit glimlachend, zette de schrijver de kraag van zijn lodenmantel
rechtop en stopte de handen diep in de zakken, waar onwillekeurig zijn vingertoppen
met wat achtergebleven tabaks-kruimels speelden. Ondanks de mist was het die
Novemberavond niet koud te noemen en hij snapte dan ook niet, waaraan hij de
plotse rilling moest toeschrijven, welke hem er toe genoopt had zijn kraag op te
zetten. Toen hij nogmaals huiverde, spande hij zich in om gedurende een moment
de hiermede gepaard gaande gewaarwording in zijn binnenste, zij het slechts
gedurende een paar seconden, vast te houden. Was het niet een deel van de zichzelf
opgelegde geestelijke en psychische discipline, dat hij onmiddellijk naar de betekenis
en oorzaak van elk zijner innerlijke reacties trachtte te peilen? Deze gewoonte had
hij aangenomen, toen hij in zijn eerste boek een jong man van zijn leeftijd als in de
ik-vorm verhalend hoofdpersonage ten tonele had gevoerd en zonder het in de aanvang
te beseffen, van langsom meer in autobiografische elementen verstrikt was geraakt.
Zó ver had hij het gebracht, dat hij, de toevalligheid van om het even welke
gemoedstoestand afzwerend, er soms in slaagde innerlijke verbanden te ontsluieren,
onbewuste reflexen te
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achterhalen, waarvan hij vroeger nimmer het bestaan vermoed had en waartoe hij
trouwens voorheen resoluut de mogelijkheid geloochend zou hebben. Toch had hij
er zich weten voor te hoeden, dit alles tot een systeem te verheffen, waardoor zijn
werk doorzichtig dreigde te worden en dat hem in het dagelijks leven tot maniakale
zelfontledingen zou drijven: hij droeg zijn vijf en dertig jaar en de herinnering aan
veel lief en leed met een zin voor evenwicht, die stevig genoeg was om hem van
dergelijke litterair getinte afwijkingen te weerhouden. Daar stond het vleugje
scepticisme, hem door het leven geschonken, borg voor, evenals de eerste grijze
haren in de nabijheid van zijn slapen, waarop zijn kapper hem verleden week gewezen
had, overlegde hij.
Daarom ook gaf hij zich maar verder geen moeite, toen hij na enkele ogenblikken
tot de bevinding kwam, dat hij er toch niet in slagen zou een aanvaardbare, volkomen
redelijke verklaring te vinden voor zijn huidige gemoedstoestand, waarvan de
huiverige vreugde, haast zwemend naar opgewondenheid, vanzelfsprekend aan de
zuiver herfstige atmosfeer van deze mistige avond te danken was, doch waaraan een
gestalteloze herinnering, die zich vruchteloos uit de diepte van zijn onderbewustzijn
zocht los te worstelen, een volle, weldra tot innerlijke warmte verkerende ondertoon
verleende. Tussen hem en het overige deel van de wereld scheen de mist een muur
op te trekken, - niet alleen in de ruimte, maar ook in de tijd, stelde hij verwonderd
vast, ofschoon hij zich nochtans zoeven nog voorgenomen had er verder geen aandacht
aan te verlenen. Hij zag immers in, dat het verstandiger was nog even in gedachten
de algemene gang van zijn voordracht te overschouwen. Volledig gerust voelde hij
zich er overigens niet in. Toen voor enkele maanden de secretaris van de litteraire
club, op dat ogenblik zo pas door enkele verwoede boekenwurmen gesticht, hem
vragen kwam de eerste causerie te houden, lag de voorgestelde dag nog zó ver in het
verschiet, dat hij maar toegegeven en, vrij roekeloos, beloofd had de leden van de
nieuwe vereniging te onderhouden over het vrouwelijke element bij het
scheppingsproces van de romanschrijver. Wel is waar vertrouwde hij tot op zekere
hoogte in zijn improvisatorisch talent, doch zijn huidige stemming deed hem enige
verstrooidheid vrezen, waarbij hij
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niet genoeg houvast vermoedde te hebben aan de enkele losse nota's, die hij op een
paar strookjes papier gekrabbeld had.
Hij liep thans langs de vijver met de kunstmatige rotsmassieven aan zijn linkerhand
en zag aan de overzijde het licht van de gaslantaarns langsheen de nabije laan door
de nevel glanzen, geler en troostelozer nog dan op andere avonden, slechts vaag in
het water weerspiegeld. De mist scheen de geluiden van de stad op te slorpen; hij
hoorde nauwelijks zijn eigen schreden op de vochtige bladeren die, dank zij de
windstilte, slechts sporadisch neerdwarrelden.
Zonder dat hij er zich verder nog toe ingespannen had, meende hij evenwel het
gevoel, dat hem sedert daarstraks beving, te herkennen. Gelijk hij daar zoëven
gehuiverd had, placht hij als kind een intense rilling door zijn lichaam te voelen
snokken, met haast de intensiteit van een lichte electrische schok in zijn lenden,
wanneer hij op de vooravond van Sinterklaas zijn schoenen nabij de kachel van de
keuken nederzette, één er van volgepropt met hooi uit het konijnenhok van zijn vader,
de andere voorzien van een raap en een peen. Zijn voornemen van daarstraks
vergetend, mompelde Frederik Groenevelt bij zichzelf:
- Drie elementen moeten het mij op dat moment beheersende gevoel vorm hebben
geschonken: een gewaarwording van achterdocht, toen ik, naarmate ik opgroeide,
het twijfelachtige karakter van de met zijn ezel over de daken dolende kindervriend
begon in te zien, daarnaast een gewaarwording van angst, die mij met het oog op
uitgehaald kattekwaad deed vrezen de andere dag de door mijn oudere broer met
zoveel welsprekendheid beschreven roede te zullen vinden en ten slotte een alles
beheersende emotie van verwachting, daar ik, ondanks twijfel en vrees, in laatste
instantie toch in het diepst van mij innig bleef geloven bij het ontwaken al het door
mij gedroomde heerlijks bij de kachel aan te treffen, wanneer ik 's anderendaags, in
de vroegte, op mijn blote voeten de trap zou afsluipen. Vermits er enig verband
schijnt te bestaan tussen die stemming van weleer en de eigenaardige atmosfeer,
waarmede deze herfstavond mij vervult, moeten ook thans in mij twijfel, angst en
verwachting om de bovenhand dingen. Hoe rijmt zich zo iets te saam? Welk uitstaans
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kunnen de mist, de lantaarns aan de overzijde van het water, de stilte, de schaars
neerdwarrelende bladeren en die drommelse voordracht er mee hebben? Op de koop
toe, ga ik me er nog wrevelig in maken ook!
Hij ademde diep, schokschouderde, als wilde hij een onaangename herinnering
van zich afschudden, toen hij de Leopoldstraat inliep, met het vaste voornemen deze
laatste minuten te gebruiken om weder orde in zijn verwarde gedachten te scheppen
en in zijn verstrooide geest terug de algemene draad van het voorgenomen betoog
op te nemen. Zijn inleiding zou bestaan uit een korte synthese der opvattingen van
Freud, waarna hij door middel van zovele voor de hand liggende practische
voorbeelden er op wijzen zou, dat lang vóór Freud zijn theorieën formuleerde, de
romanschrijvers en de dichters reeds ingezien hadden, dat de eros, het zij in zijn
primitieve lichamelijke vorm, het zij op een gelouterd geestelijk plan, van het
menselijk avontuur de eeuwige impuls is, om aldus tot het eigenlijke uitgangspunt
te komen van zijn uiteenzetting, namelijk de stimulerende kracht van de vrouw bij
de opbouw van het litteraire kunstwerk, waarvan zij de belangrijkste en misschien
enige constante is, ontsproten aan de eeuwigheidsdrang, die sluimert in iedere
menselijke ziel.
Een poos reeds liep hij met de ogen te knipperen tegen het licht van de uitstallingen;
hij dacht er plotseling aan, dat hij zich niets aantrekkelijkers kon voorstellen dan
deze winkelstraat in de Novembermist en na een poos begon hij weer te slenteren
van étalage tot étalage. Het herinnerde hem de tijd van weleer, in de volksbuurt, waar
hij zijn kinderjaren gesleten had, toen hij aan de hand van zijn moeder langs de
verlichte ruiten liep en zich nooit ongeduldig betoonde, wanneer ze ergens dralen
bleef, daar zijn prille verbeelding iedere uitstalling omtoverde tot een landschap uit
een andere wereld, die ook thans in de verste hoeken van zijn dichtersziel niet
helemaal uitgestorven was, een slechts halfvergeten Atlantis, waartoe hij de weg vol
geheimnis verloor, maar dat nochtans was blijven naleven in nevelachtige beelden,
die hem op momenten als deze met ingetogenheid vervulden. Ofschoon het op een
nabije kerktoren reeds achten sloeg, hield hij onwillekeurig halt voor het

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

705
venster van een parfumeriezaak en las murmelend de frivole merken op de
amfoorvormige flessen, de flacons en fiolen, tot de klanken dezer woorden hem
vervulden als de val van een geladen versregel in een vreemde taal met magische
kracht. En opnieuw, net als zovele jaren her, was het of de dingen achter de licht
bedampte ruit hun stoffelijke zin van alledaagse gebruiksvoorwerpen verloren en
een nieuwe dimensie verwierven, waarin ruimte en tijd door mekaar vergleden tot
een betovering, die hem met een zeer lichte dronkenschap vervulde. Hij kon zich
niet herinneren ze ooit voorheen gekend te hebben, doch anderzijds scheen ze hem
ook niet volstrekt vreemd, of hij de belofte hiertoe steeds in zich had omgedragen.
Hij vermaande zichzelf:
- Ik moet me reppen. Thans zit het publiek reeds te wachten. Alleen de
voordrachthouder komt niet op de proppen. Op het ogenblik zou ik vooraan moeten
zitten, bescheiden luisterend naar de voorzitter, die me aan de leden voorstelt, er op
lettend, dat ik een glimlach bewaar, die tevens schroom uitdrukt, waardering voor
de geuite loftuitingen, maar ook een discreet scepticisme, daar de lof aan mijn adres
gericht wordt...
Op dit moment gaf Frederik Groenevelt er zich geen rekenschap meer van, dat
zijn gedachten, dwarrelend als een dronken vlinder, het toezicht ontsnapten van zijn
rede, die klaarblijkelijk niet langer op schildwacht stond, hoe hij er zich ook van
poogde te overtuigen, dat hij geen ogenblik meer te verliezen had, wilde hij de anderen
en zichzelf niet in een vrij onaangename situatie brengen. Hij maakte dan ook geen
aanstalten om heen te gaan, gefascineerd door het licht achter de ruit met haar
landschap van grillige glazen vormen, dat hem aan een Oosterse stad met peervormige
daken, bolronde koepels en minaretten deed denken. Achter zijn rug rinkelde een
tram en enige huizen verder hield een auto stil, met het kleverig geluid van vertragende
rubberbanden op het asfalt. Het leek wel, of hij op dit laatste schijnbaar alledaagse
teken gewacht had, of plots de poorten van het mysterieuze Atlantis, die de hele
avond reeds op een kier gestaan hadden, wijd geopend werden. Hij begreep thans
welke de tot nog toe gestalteloze herinnering was, die hij, hardnekkig het hoofd
biedend aan vrees en verlangen, de
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hele tijd reeds moeizaam had weten te beheersen. De atmosfeer onder wier zachte
vlerk hij zich èn beschermend, èn beklemmend opgenomen voelde, bleek minder
met zijn eigenlijke kindertijd te maken te hebben, dan hij het zich aanvankelijk
inbeeldde. Hij wist het nu en misschien had hij het wel dadelijk geweten: het was
een dier gevoelens, waarvan hij, ofschoon zonder er enige wortel in de onmiddellijke
realiteit om hem heen van te kunnen identificeren, het enorme belang in het leven
erkende en die hij in zijn laatste boek definitief gedaante had zoeken te laten
verwerven, zonder dat hij hierin evenwel volledig meende geslaagd te zijn: telkenmale
immers schenen de woorden hem als droge zandkorrels door de vingers te glijden.
Niettemin voelde hij op dit zelfde ogenblik zeer duidelijk, dat daaraan ééns te meer
zijn leven de ondertoon dankte, die het geheel beheerste, veel sterker dan de
gewaarwordingen van vreugde of leed, die slechts bij arme naturen de kleur hunner
dagen bepalen. Soms vreesde hij, dat het hem als kunstenaar zou doen verdolen in
een steriel slop, doch wat hem zo geheel en al doorstroomde kon niet anders zijn dan
het teken van die verre, mysterieuze wereld waar, als in Platoon's ideeënrijk, de
dingen van elke dag hun ware dimensie zouden verwerven. Maar niet buiten hèm,
lag in Frederik Groenevelt's gedachten dit heldere continent, doch diep in hem zelf
en hij beschouwde het als de taak van de dichter er volledig toe door te dringen, om
aldus aan het erts van het oppervlakkige zieleleven zijn intieme waarheid te
ontbolsteren. Zelden was het hem gegeven zo ver te geraken, doch thans besefte hij,
dat het reeds de hele avond zijn jongelingsjaren op de universiteit waren, waaraan
de herinnering uit de diepte iriserende luchtbellen deed opstijgen, glanzende beelden,
beheerst door een slanke, asblonde meisjesfiguur, wier ogen doorheen de tijd een
purperen glans hadden verworven.
Toen voelde hij dwingend een hand op zijn linkerarm rusten en een vertrouwde stem
sprak zijn naam. Hij dorst niet dadelijk op te kijken en sloot de ogen. Als door een
magisch teken opgeroepen, stond nog steeds groot en zuiver zijn jeugd in zijn
gedachten, of hem in deze mistige hersft-
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avond een voorjaarswind aanwoei. Langer dan een seconde kon het niet duren,
vooraleer hij ten slotte de blik opsloeg. Op dat ogenblik werd het hem tevens volstrekt
duidelijk, dat hij sedert het verlaten van zijn woning bovendien met een
onweerstaanbaar voorgevoel geworsteld had.
- Irène, mompelde hij rustig, zonder enige verwondering te laten blijken,
tegelijkertijd verbaasd, daar hij inderdaad niet de geringste verrassing voelde.
Had hij het trouwens niet altijd geweten?
Ofschoon ouder gewrorden, - vijftien jaar was het geleden reeds en ook hij was
immers ondertussen verouderd -, had hij haar dadelijk herkend, de Irène van weleer
in haar aureool van blondheid, zoals ze hem voor het eerst verschenen was op de
universiteit in de cursus van professor Morée. Door een auto-ongeval was deze laatste
meer dan een halfuur opgehouden geworden en het auditorium, - allen studenten,
die voor het eerst bij hem college liepen -, begon stilaan herrie te schoppen. Toen
was, enigszins buiten adem, Irène in haar witte wollen jumper binnengekomen en
had de twintigjarige Frederik Groenevelt begrepen, dat hij buiten haar nooit een
vrouw volstrekt zou kunnen liefhebben. Het kwam hem als vanzelfsprekend voor,
dat bij haar verschijnen het geraas verstomde en verging tot een bewonderend
geroezemoes en gefluister onder het mannelijk publiek, dat zijn discussies onderbrak.
- Irène, hernam de schrijver zacht, met haar hand in de zijne, aan welk wonder is
het te danken, dat ik je vanavond wederzie? (Ik beeld het me maar in, flitste het hem
terzelfder tijd door het hoofd, op dit ogenblik ben ik haast klaar met de inleiding tot
mijn voordracht, zonder dat de toehoorders iets van mijn onvergeeflijke verstrooidheid
merkten...)
- Wonder? glimlachte ze in de kraag van haar bontmantel en hij beefde, nu de
vertrouwdheid van haar nog steeds donkere, zangerige en licht insinuerende stem
hem volledig doorstroomde. Het is veeleer een wonder, vervolgde ze vrolijk, dat we
elkaar precies hier in de mist op het lijf lopen! Een geluk ook, want anders zou ik
bij jou thuis een gesloten deur gevonden hebben.
De betovering won opnieuw veld; hij had steeds geleefd als een blindgeborene,
die thans, plots door het licht der
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ogen begenadigd, de perspectieven van zijn oude, donkere wereld niet meer terugvindt.
- Kwam je mij opzoeken? aarzelde hij, even beschroomd, daar hij haar misschien
verkeerd begrepen had.
Ze wendde het gelaat enigszins af.
- Natuurlijk begrijp je er niets van. Je avond schijnt trouwens in beslag genomen
te zijn, anders zou je hier niet door de mist lopen te dwalen.
- Ik ben gelukkig je weder te zien, antwoordde hij eenvoudig. Het komt er niet op
aan, waarom je wedergekeerd bent. En enigszins terughoudend voegde hij er aan
toe: Als je me wenst te spreken, ik houd me geheel ter beschikking. We kunnen naar
de Spaanse Brabander gaan, waar we vanavond wellicht geheel alleen zullen zijn.
Of zo je een andere gelegenheid verkiest...
- Ik zei je toch, dat ik op weg was naar je woning? viel ze hem schertsend, doch
tevens beslissend in de rede.
Het scheen wel, of hij altijd geweten had, dat er van de voordracht niets terecht
zou komen deze avond. Welk belang hadden trouwens dergelijke kleinigheden, nu
zij hier vlak bij hem was, de nog steeds even begerenswaardige Irène van eertijds,
hier vlak bij hem, in vlees en bloed, zoals ze op de universiteitsbanken naast hem
gezeten had, koel en ongenaakbaar wel is waar, doch hem door haar aanwezigheid
alleen reeds vervullend met een geluk, dat hij nooit bij enige andere vrouw had
weergevonden?
- Ik liep hier zo maar wat rond te slenteren, loog hij haar om beterswille voor, ik
heb een hele dag gewerkt en wilde nog een luchtje scheppen. Ik houd wel van de
mist, begrijp je...
Hij nam behoedzaam haar arm en wenkte een taxi, die daar toevallig voorbij kwam
rijden, begrijpend dat het wonder van deze ontmoeting niet in één of andere publieke
gelegenheid kon worden bestendigd. Ze zaten in de wagen zwijgend naast elkaar, of
er tussen hen beiden een geheim bestond, waaraan de oren van de chauffeur de luister
ontnemen zouden. Opnieuw sloot hij de ogen, of hij meende te dromen en de droom
krampachtig wilde vasthouden. Toch wist hij, dat het geen droom was, want
onafgebroken bevestigde de bontgeur van haar mantel, de reuk van de vochtige
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avond in haar haren en het parfumaroma, dat hij van vroeger herkende, haar
tegenwoordigheid aan zijn zijde. Hij kwam slechts opnieuw tot zichzelf, toen de auto
met een schok stilhield en hij in de mist de lichtkegels van de schijnwerpers de rand
van het natte voetpad zag beglanzen. In de lift nam hij opnieuw haar handen in de
zijne en trok haar rechterhandschoen uit. Ze liet hem geduldig begaan. Hij voelde
zich innerlijk terugschrikken, toen hij de huwelijksring aan haar vinger vond. Er
scheen iets in hem te breken, - ontluisterend. Ze bemerkte zijn verrassing en zei
rustig:
- Je wist toch, dat ik getrouwd ben?
- Of ik het weten zou, antwoordde hij. Of iemand het weten zou, zoals ik het weet...
Het was of bij die laatste woorden, nauwelijks, doch met verbeten nadruk
gefluisterd, al het oude leed hem weer beklemde, of hij opnieuw al de ellende van
de laatste, in noodgedwongen samenzijn aan de universiteit in volle
eindexamenperiode doorgebrachte dagen pijnlijk herbeleefde in een korte, diep door
zijn wezen rijtende flits, of hij daarna dan weer op de dijk van de Schelde stond,
koud en doordrenkt van de regen, ellendig, als één die in het leven zijn laatste troef
wanhopig op de tafel geworpen heeft. Weer voelde hij zich de proletariërszoon van
weleer, die als een schroomvallig kind geaarzeld had op de drempel van een wereld,
waar hij zich links en verloren voelde, doch van waaruit zij met enig medelijdend
misprijzen op hem placht neder te blikken, ondanks hun uiterlijke kameraadschap,
terwijl hij zich in deze vernederende liefde van langsom innerlijk wist verschroeien,
soms bevangen door vlagen van grenzenloze jaloersheid, wanneer zij zich tijdens
een studentenfuif een hele avond door één of andere vent van niks uit haar milieu
op een in het oog springende wijze het hof liet maken, terwijl hij uren aan de kant
van de dansvloer zwijgzaam zat toe te kijken hoe welgevallig haar dit alles
klaarblijkelijk was, de pijp met zware, goedkope tabak, die zijn moeder iedere week
zorgvuldig onder zijn linnen verborg, tussen de tanden en de kaken pijnlijk op elkaar
geklemd, - soms met de tranen gereed om hem naar de ogen te wellen als bij een
kind met een eindeloos, voor anderen ontoegankelijk verdriet.
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Doch nu ze op de hoogste verdieping voor de deur van zijn flat stonden en hij
zenuwachtig naar zijn sleutel tastte, drong hij in een opperste inspanning van heel
zijn wezen de pijn weg uit zijn borst en hielp haar in de kleine hall haar mantel
uittrekken, zenuwachtig bij de gedachte aan de nabijheid van haar lichaam. Ze droeg
een nauwsluitende, biljart-groene namiddagjapon, die overweldigend contrasteerde
met haar in het licht glanzende, zilverblonde haren. Een poos zat ze onder de
schemerlamp in de club, waar hij zelf 's avonds gewoonlijk las of proeven verbeterde,
zwijgend een sigaret te roken, de benen gekruist, terwijl hij zijn pijp stopte. Ze sloeg
er geen acht op dat hij, nadat hij na enig beramen de telefoon afgehaakt en de hoorn
neergelegd had, haar aandachtig gadesloeg en liet het hoofd dromerig achterover
leunen, of ze hier altijd had thuisgehoord en als zijn vrouw met hem het uur van het
slapengaan afwachtte, maar eerst nog wilde gaan kijken of de kinderen in bed zich
rustig hielden.
- Hier leef je dus, zei ze ten slotte weemoedig.
Hij streek een lucifer aan, bracht het vlammetje traag bij de tabak en blies een
blauw opkronkelende rookwolk vóór zich uit, die het vertrek met een vriendelijke,
huiselijke geur vervulde, beseffend, dat haar langzame vraag geen antwoord vergde.
Bezinnend keek hij om zich heen, of hij zelf voor de eerste maal de vertrouwelijke
atmosfeer van zijn werkkamer onderging, de brede lage vensters met daaronder, in
de diepte, de avondlijke stad onder de mist, de bonte boekenruggen in de schabben,
die schier de ganse oppervlakte van de muren bedekten, de werken van bevriende
schilders aan de wand, de oude bureau-ministre met daarop zijn even oude typewriter,
- een geschenk van zijn vader nog, die er zijn tabaks-geld van maanden aan geofferd
had, om hem er op zijn twintigste verjaardag mee te verrassen -, de foto's van collega's
in binnen- en buitenland met hartelijke opdrachten...
- Hier heeft zij al die tijd ontbroken, overlegde hij weemoedig, doch zonder
bitterheid en, - eigenaardig -, ook zonder eigenlijke pijn. Wat hadden zij te betekenen,
al de vrouwen, die ooit deze woning betraden? Meer zijn ze niet geweest, dan wat
modellen voor een schilder vertegenwoordigen, - alleen moest ik ze inniger en dieper
ondergaan,
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vooraleer ze in mijn werk gestalte vonden, maar werkelijk lief heb ik ze nooit gehad.
Daarom bleef steeds de scheiding zonder smart, een vormelijk tot wederziens en
sans-rancune’
Eindelijk blikte ze hem aan met een zachte, opwaartse beweging van de
luifelwimpers, onder wier schaduw haar ogen opnieuw iets hadden, dat zweemde
naar een ondoorgrondelijk purper.
- Wel? vroeg hij, een weerbarstige haarlok van zijn voorhoofd vegend, daar hij
wist, dat ze niet kon gekomen zijn, alleen om hier bij hem een sigaret te zitten roken.
- Ach, antwoordde ze, ingetogen vóór zich uitstarend, met een weke klank in de
stem, die hij er vroeger niet in gekend had en waaraan hij vermoedde te horen, hoe
ze gerijpt was aan de jaren, ach, je zult het dwaas van me vinden, dat ik je ben komen
opzoeken. Ik vraag me zelfs af, of je het geen bespottelijke ingeving vindt...
Hij dacht onwillekeurig aan zijn wandeling van deze avond, hoe hij, zonder het
zelf te weten, haar te gemoet gelopen was en onbewust gevoeld had, dat ze komen
moest, ofschoon zijn verstand logischerwijze elke mogelijkheid hiertoe verworpen
zou hebben. Opnieuw herkende hij de stemming welke, als de essentie van deze
mistige avond zelve, over hem gekomen was, toen hij achter de winkelruiten met
hun fantastische miniatuurlandschappen de horizont van het verloren Atlantis had
menen weder te vinden, deze beroezende atmosfeer, welke hem aan tijd en ruimte
ontrukte, - hem doorstroomde met een gevoel, dat buiten de grenzen van leven en
dood moest liggen, flitste het hem onverwachts door de geest, zonder dat hij zich
verzette tegen de klaarblijkelijke absurditeit dezer formulering. Nu scheen het hem
eensklaps weer geheel natuurlijk, dat ze hier bij hem was, of sedert alle tijd deze
aanwezigheid de bekroning van zijn wanhopige knapenliefde zijn moest. Zoals hij
het steeds vermoed, doch nimmer zó concreet aan den lijve ervaren had, sijpelde het
thans tot zijn bewustzijn door, dat het geluk, het volstrekte geluk ons steeds verschijnt
onder de simpele gedaante van het vanzelfsprekende. Terwijl hij onder zijn handpalm
tersluiks de ogen dichtkneep, gaf hij er zich rekenschap van, dat deze vreemdsoortige
gemoedstoestand niet
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geheel nieuw voor hem was. Het leek wel, of hij er een glimp van opgevangen had
uit de nevel van weemoed, die over hem scheen nedergedaald, toen hij zich aan het
schrijven van zijn eerste boek begeven had. Die weemoed ook was het, welke hem
telkenmale opnieuw de nederlaag had doen lijden in zijn strijd om het eigen, doch
klaarblijkelijk overwonnen leed te depersonaliseren in de gedaante van de held uit
de roman, waarmee hij debuteerde. Toch had hij het als een overwinning beschouwd,
toen hij er in geslaagd was diens geloof in het verwerven van het volstrekte geluk
mettertijd, onder de vernielende, onmeedogenloze greep van het leven te kristalliseren
tot het bewustzijn, dat het volstrekte geluk niet van deze wereld is, waar ons slechts,
afhankelijk van het blinde toeval, de mogelijkheid geboden wordt tot nauwelijks een
paar uren van gelukzaligheid, maar volledige gelukzaligheid dan, in de ontvluchting
uit de dagelijkse werkelijkheid, waarna men gekwetst en voorgoed ontluisterd
achterblijft. Slechts thans, nu Irène als in een vluchtige, tè schone waan, waaraan
men zelfs al slapend niet geloven zou, vóór hem zat, begreep Frederik Groenevelt,
dat ook dààrin de overwinning slechts schijnbaar geweest was, dat hij zichzelf,
doorheen alle leed, aan de illusie van haar terugkeer had vastgeklampt en hij er in
dit uitgelezen uur meer dan ooit aan gehecht was, nu alle oude horizonten verzonken
en als in een nieuwsoortige geometrie de vlakken van waan, herinnering en tastbare
werkelijkheid elkaar sneden onder deze onverwachte constellatie van zijn lotsbestel.
Opnieuw zochten zijn ogen de dingen dezer kamer, zwijgzame getuigen van zijn
waan, in wier midden hij vruchteloos gemeend had te vergeten. Hij zei en wist zelf
niet, of het scherts of ernst was:
- Je bent me niet komen opzoeken. Op dit ogenblik houd ik een causerie in de
leesclub over de rol van de vrouw bij het ontstaan van het kunstwerk... Maar ik ben
dankbaar om je tegenwoordigheid, viel hij zichzelf in de rede, zich moeizaam
beheersend, daar een té innige toon haar misschien niet welgevallig zou blijken. Je
bent me geen enkele verklaring schuldig. Ik leg mijn verbeelding het zwijgen op en
vraag niet naar de reden van je komst!
- Dat zou beslist té veel van je gevergd zijn, glimlachte ze uit haar ongenaakbare
rust, kruiste behaaglijk de slanke
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benen, trok haar opgerimpelde rok over de knieën, en nipte de asse van haar sigaret.
- Het is een hemels geschenk, mompelde hij. We zijn allebei uit ons zelve getreden.
Hier baat geen redelijke verklaring.
Ze liet op haar beurt de blik langs de wanden glijden, tot hij rusten bleef op een
schab, waar hij de verschillende uitgaven en vertalingen van zijn eigen werk in het
gelid geplaatst had, niet uit ijdelheid, maar om ze op deze wijze dadelijk bij de hand
te hebben. Wanneer ze terug het woord tot hem richtte, bemerkte hij, dat ze haar
ontroering onder schalksheid zocht te verbergen, terwijl hij zelf een instemmend
stilzwijgen bewaarde.
- Eigenlijk is het alles aan het litteraire werk van een zekere Frederik Groenevelt
te wijten, een studiemakker van me, begrijp je, die klaarblijkelijk de dokterspraktijk
verzaakte om zich aan de kunst te wijden...
- Frederik Groenevelt dankt de goden, dat zijn schamel geschrijf bij machte is
geweest om zijn onvergetelijke jeugdvriendin de weg naar dit huis te doen vinden,
repliceerde hij, haar voorgewend luchtige toon overnemend.
- Zie je, vervolgde ze, nauwelijks een week na mijn huwelijk ben ik naar Canada
vertrokken, waar mijn man in een haven van het Westen tot Belgisch consul was
benoemd. (‘Ik stond in de miezelregen op de dijk van de stroom,’ peinsde de schrijver.
‘Ik had het in de stad niet uitgehouden, de dag van haar vertrek, zoals ik ook op de
dag van haar huwelijk de drukte was ontvlucht. Maar onwillekeurig dwaalde ik naar
de Schelde af, ofschoon ik bij voorbaat wist, dat het me te machtig zou worden.
Besefte ik toen reeds, dat ééns dit uitgelezen uur zou slaan?’) In den beginne zonden
mijn ouders me regelmatig de nieuw verschenen boeken, doch toen éénmaal de
kinderen geboren waren, verloor ik ieder contact met de wereld van weleer. De
schrijver merkte aan de blik, die deze laatste woorden begeleidde, dat ze voelde hem
pijn te doen, doch hij knikte begrijpend.
- Wij vormden ginds een nieuwe vriendenkring. Ik kreeg verplichtingen, las
nauwelijks nog de krant en voelde me tevreden, zo me iedere dag een paar uur
overbleven om me met mijn kinderen bezig te houden.
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- Was je gelukkig? vroeg hij koel. Het ontviel hem onwillekeurig, doch hij trilde
innerlijk van opwinding.
- Ik had er nooit aan getwijfeld, - er niet willen aan twijfelen, begrijp je? Mijn man
houdt van me en de kinderen zijn het doel van mijn leven geworden.
Weer zwegen ze allebei, gedrukt onder de onuitgesproken bekentenis, waarop ze
na een poos weer met beheerste stem vervolgde:
- Dat duurde zo voort tot het einde van de oorlog, die een drukke tijd voor ons
was. Ongeveer een jaar geleden kreeg mijn man van ambtswege een partij boeken
uit België, bestemd voor een tentoonstellling. Gelukkig na al die jaren opnieuw een
teken van leven uit het eigen land te begroeten, ging ik er dadelijk in grasduinen.
Het eerst werk, dat mij onder de hand viel, was een onlangs verschenen heruitgave
van jouw roman: ‘De Jeugd van Christiaan Van der Woude’.
- Een ellendige editie, op oorlogspapier nog, zei de schrijver, niet zo zeer, omdat
hij hier enig belang aan hechtte, doch veeleer om haar de tijd te gunnen de ontroering
te overwinnen, die hij in haar nochtans geheel beheerst klinkende monoloog
vermoedde. Doch ze verleende deze opwerping geen aandacht en vervolgde, haar
peukje sigaret zorgvuldig in de asbak dovend:
- In feite dacht ik niet dadelijk, dat jij de schrijver waart. Begrijp je, voegde ze er
op verontschuldigende toon aan toe, de hardnekkigheid waarmee jij je destijds
vastklampte aan de gedachte later een groot psychiater te worden, weerhield me er
van het voor mogelijk te houden. Middelerwijl was het voor mij evenwel voldoende
van de eerste bladzijden te lezen, om te snappen, dat het niemand anders dan jij kón
zijn.
- Heb je het boek geheel gelezen? onderbrak Frederik haar vrij heftig, helemaal
tot het einde toe? nu hem plots een licht opging, zonder dat hij nochtans gehoor dorst
te lenen aan het gevoel van warmte, dat hem bedwelmde.
- Tot het einde toe, zei ze eenvoudig, op haar beurt van zijn ontroering bewust.
Tot de laatste bladzijden, waar je held van op de Scheldedijk, op een mistige avond
als deze, de lichten van een afvarend schip in de bocht van de stroom
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ziet verdwijnen, waarna hij naar de stad terugkeert en, bewust dat hij de enige grote
kans van zijn jeugd door zijn pijnlijke zelfontledingen, zijn puberteitscomplexen en
zijn sociaal minderwaardigheidsgevoel prijs heeft gegeven, zich vergooit aan de
eerste havendeerne, die zijn weg kruist.
Zij zweeg en voor de eerste maal sedert hun samenzijn was in Frederik Groenevelt's
studeervertrek de stilte pijnlijk. Omgeven door de simpele dingen uit deze kamer,
had hij zich ingebeeld langzaam genezing te hebben gevonden voor de wanhoop om
de teloorgang van de liefde, waaraan zich zijn jongelingsjaren gevoed hadden, een
herstel, grotendeels te wijten aan de schier wetenschappelijke wijze, waarop hij zijn
jeugd van zijn debet- en creditrekening had afgeschreven, zonder halfheid en zonder
terug te schrikken voor zelfontluistering, hoe hard het hem soms ook gevallen was.
Hij wilde een voorwendsel zoeken om het onderbroken gesprek weder op te nemen,
doch kon de draad niet vinden en voelde iedere seconde de mogelijkheid tot
voortzetting van de conversatie verder uitrafelen, beklemd door een gevoel, waarin
een diepe pijn onmogelijk van een even diepe vreugde te onderscheiden was. Zonder
de minste twijfel had Irène begrepen, dat hij haar in de onbereikbare, enigszins
hooghartige en van vooroordelen overvolle Eliane gestalte had verleend, de Eliane,
wier milieu haar van jongsaf een behoorlijke huwelijkspartij had toegezegd, haar
stand en familie waardig, de onaantastbare, koele Eliane, bewoonster van een andere
sociale wereld, die nooit toegankelijk was gebleken voor de schroomvallige liefde
van het proletariërskind, dat hij steeds geweest was en waar hij, spijts zijn vrij
gemakkelijk bevochten litterair succes, in zijn binnenste nog steeds prat op ging,
vervuld door het gevoel, dat hij zich dàn slechts werkelijk in zijn element voelde,
wanneer hij tramde naar de schamele arbeiderswoning van zijn ouders, aan de
stadsrand gelegen. Slechts na haar vertrek, in de zelfinkeer, die toen over hem
gekomen was en die zijn wereld herfstige contouren verleende, had hij begrepen,
welke offers het hun gevergd had om hem als een burgerzoon universiteit te laten
lopen, hoe zij dag en nacht gezwoegd hadden, terwijl hij gebukt liep onder de ijdele
wanhoop van een onvervulbare liefde tot een bourgeoismeid, die waarschijnlijk
misprijzend
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op de eeltige knuisten van zijn vader of de te vroeg gebogen rug van zijn moeder
zou hebben neergeblikt. Hij herademde evenwel, toen haar stem hem aan zijn tot
onverwachte bitterheid nopende gepeinzen onttrok:
- Mij heb je heus geen recht laten wedervaren, Frederik Groenevelt, hernam ze en
richtte weer die heldere, rijpe blik op hem, die hem, ofschoon zonder verwijt,
nogmaals met de oude pijn scheen te doorhuiveren. Er klonk een mijmerende,
weemoedige ondertoon in haar woorden.
Hij spreidde hulpeloos de handen tot een onuitgesproken vraag.
- Ik ben een getrouwde vrouw en moeder van twee kinderen. Bijgevolg betaamt
het niet, dat ik hierheen gekomen ben om met jou over dergelijke dingen te praten.
Ach ja, ik weet het immers best? Maar ook mijn jeugd is niet dood, begrijp je,
vervolgde ze, met even een hartstochtelijke wanhopige klank, priemend doorheen
de kalmte van haar stem. Het verleden, de universiteit, mijn vermeende roeping als
kinderarts, - ik leefde in de overtuiging het alles als voorgoed vergeten te kunnen
beschouwen. Tot ik jouw boek in handen kreeg. Het kostte me niet veel moeite,
Frederik, om me in Eliane terug te vinden. Ook ik draag deze onontbeerlijke dosis
ijdelheid in mij, die elkeen, en vooral iedere vrouw eigen is. Ik zeg het zonder ironie...
Daarom heb je me voor een poos gelukkig, doch tevens grenzeloos ongelukkig
gemaakt.
- Ik heb je geen pijn willen doen, Irène. Zo ik daar niet in geslaagd ben, vraag ik
je om vergeving. We zijn het verleden niet vergeten, maar onafwendbaar ligt het
achter ons. Wij kunnen de klok niet verzetten. Ik heb je lief gehad, Irène,
onuitsprekelijk heb ik je lief gehad. Jij hebt, zonder het te weten, een kunstenaar van
me gemaakt, ofschoon ik na die wanhopige nacht, toen ik je boot had nagestaard en
naderhand van die meid was weggelopen, walgend van me zelf, me voornam nog
een paar jaar als een muilezel aan mijn karwei in het hospitaal te werken en dan een
eigen praktijk te openen, zo ik ten minste genoeg geld bij mekaar kon sparen, want
meer offers mocht ik van mijn ouders niet vergen. We zijn thans volwassen, Irène,
sterk genoeg om te beseffen wat teloor ging en er in te berusten.
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- Berusten, overwoog ze dromerig, met een vermoeid en vaag gebaar van haar hand,
berusten, zeg je... Men kan berusten in wat men verloren is, doch ééns bezeten heeft.
Niet alleen Christiaan uit je roman heeft troost in de berusting moeten vinden, weet
je, maar ook Eliane... Je boek is een succes geworden, zo ik me niet vergis; op artistiek
gebied heb je de strijd gewonnen. Maar op het menselijk plan heb jij je vergist,
Frederik. Ik weet, dat het geen belang heeft, of althans geen belang meer heeft. Doch
na al die tijd heeft het iets van mijn jeugd in me gebroken, onherstelbaar, er is iets
afgestorven dat me, spijts alles, spijts mijn huwelijk en mijn kinderen, lief was
gebleven, een illusie wellicht, ik weet het niet, doch een illusie dan, die ik gaaf tot
het einde toe had willen bewaren.
Frederik Groenevelt voelde zich als een schooljongen tegenover de onbevangenheid
van deze vrouw, die tot voor een paar uur niet méér was dan een melancholische
herinnering, waarmede hij meende definitief te hebben afgerekend. Maar thans wist
hij, dat ze nooit opgehouden had zijn bestaan te doorlichten, het te beheersen, zoals
ook de zon, onzichtbaar achter de voorjaarswolken, de gewassen tot hernieuwd leven
roept. Tegelijkertijd begreep hij nochtans, dat het te laat, onherroepelijk te laat was.
Hij antwoordde voorzichtig, om haar niet te krenken:
- Als je wist, hoeveel leed het me gekost heeft, om dit boek te schrijven, Irène, het
eerlijk te schrijven, - ook die dingen, welke jou hebben gekrenkt, zou je me vergeven.
Het is ons lot, het innigste uit ons leven prijs te geven. Ik heb grenzeloos van je
gehouden. Het was een wanhopige liefde, van het eerste uur af, toen je voor het eerst
de klasse van professor Morée bent binnengekomen.
Het duurde vrij lang, vooraleer ze het gesprek voortzette. De man in hem voelde
zich opnieuw aangetrokken door het wezen van die vrouw, welke hij als jong meisje
tot op de grens van het krankzinnige had liefgehad, zonder haar ooit te bezitten of
het haar zelfs ronduit te bekennen. Van haar kleine voet klom zijn blik langs haar
gekruiste benen, waarboven, onder haar spannende japon, een strook van haar
onderjurk zichtbaar was, naar de ontroerend jong gebleven vormen van haar lichaam.
Hij had zich vergist, toen hij zich
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daarstraks voorstelde, dat ze verouderd was: nog steeds omgaf haar dit imponerend
waas van hoge jonkvrouwelijkheid, dat hem zo vaak had afgeschrikt en waarop de
tijd geen vat bleek gehad te hebben. Om zichzelf een houding te geven, bood hij haar
nogmaals een sigaret, die ze gretig aanvaardde, waarop ze uit zichzelf het gesprek
hervatte, er blijkbaar van bewust, dat haar gastheer uitgepraat was:
- Ik weet, dat je het onbegrijpelijk van me vindt, Frederik, dat ik als vrouw geheel
uit me zelf hierheen gekomen ben. Maar jouw vooroordelen verstoorden het evenwicht
van mijn innerlijke wereld. Toen ik voor de eerste maal die autobiografische roman
van je las, zwoer ik me zelf, het je vroeg of laat te zeggen, koste wat wil, ofschoon
ik niet wist, dat mijn man zo gauw weer naar Europa zou worden teruggeroepen.
Desnoods zou ik je geschreven hebben... Ons leven is een vergissing geweest,
Frederik. Het mijne, maar ook het jouwe. Wij hebben geen van beiden onder onze
voeten de vaste bodem verloren, maar niettemin is er voor ons beiden een ogenblik
gekomen, dat onze trots ons ten gronde dreigde te richten. In mij, Frederik, heb je
de hooghartige Eliane gezien, de aristocraten- of veeleer de bourgeoisdochter die
jou, de arbeiderszoon, misprees. Het is de cruciale dwaling van jouw bestaan
geworden. De mijne was, het niet uit te schreeuwen, dat je in een wereld van dwaze
waanvoorstellingen rondtolde, vervuld met ongegronde vooroordelen. Ofschoon je
niet genoeg herhalen kon, dat je ieder klassevooroordeel haatte, was jouw trots groter
dan de mijne, Frederik en niet ik, doch jij, trok een oninneembare vesting op om je
wezen en steeds stond je op de muren in het defensief. Ik wist, dat je me lief hadt,
ik wist, dat voor ons beiden het leven een volstrekte mislukkig dreigde te worden,
wanneer niet één van beiden onvoorwaardelijk de wapens neerlegde. Ik heb je soms
getergd. Ik weet het. Ik liet me door vrienden van de tennisclub in hun wagen naar
de universiteit brengen. Ach ja, jij kon natuurlijk niet weten, hoe ik ze in mijn
binnenste verachtte, wanneer ze me het hof maakten op de danspartijen van de
studentensoos, waar jij je meestal niet vertoonde, omdat je slechts één enkel pak
bezat, dat na iedere les in de anatomie naar de formol rook, tot die geur er niet meer
uit te krijgen was. Als je één woord zou gespro-
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ken hebben, het ware voldoende geweest om ze gaar te laten stoven in hun sop, om
met jou langs de Leie te gaan lopen, samen in een goedkope gelegenheid te eten en
dan een hele avond over ons toekomstig beroep te redetwisten. Maar je spraakt het
woord niet uit, omdat je beschaamd waart niet voor ons beiden te kunnen betalen,
of dàt enig belang had. God, hoe anders ware het alles geweest... Doch telkenmale
moest ik als een geslagen hond weer mijn toevlucht zoeken bij de warhoofden van
rijkemanszoontjes, die te Gent hun tijd kwamen verboemelen. Toch weet ik, dat het
geen schaamte van je was. Wat jij, toekomstige psychiater, voor een
minderwaardigheidsgevoel hield, was niet anders dan een ten top gedreven trots, een
klassebewustzijn, waarnaast het mijne niet ééns bestond.
Frederik Groenvelt keek de jonge vrouw in de zetel voor hem gefascineerd aan.
Bij elk harer woorden schenen de jaren van hem af te vallen en hoe scherper het
beeld van de student in de medicijnen van eertijds zich aftekende op het stramijn
zijner herinneringen, hoe dieper een oude pijn aan het branden ging.
- Eénmaal heb ik gehoopt, dat het ogenblik gekomen was. Ik bedoel die keer, toen
we na de examens samen met het laatste lokaaltje naar Antwerpen wilden, terwijl
de anderen voort aan de rol gingen. Ongeveer halfweg bleek de baan door de
ontsporing van een goederentrein versperd...
- Er was geen middel om nog ter bestemming te geraken. Eigenlijk kwam het,
omdat ik aan geen huurauto dorst te denken, daar ik niet genoeg geld vreesde te
hebben. Ten slotte vonden we een oudstijlse afspanning met jagerstaferelen aan de
wanden.
- Waar we over twee, aan mekaar palende kamers, konden beschikken. In de
grootste, die je mij afstond, was er een open haard, waarin een houtblok vonkte, want
we hadden een heel eind door de stortregen gelopen, waren druipnat en hadden kou.
Op de gelooide schapenvacht voor het vuur hebben we een heel eind in de nacht
zitten praten over dingen, die geen van beiden erg interesserden, terwijl er misschien
zo veel te vertellen viel... Dan zijn we met een vormelijk goênacht naar bed gegaan,
wat voortreffelijk van ons beiden was maar, achteraf gezien, bijna heiligschennend.
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Want ik weet, Frederik, dat we die nacht naar elkander verlangden, zoals in het
hospitaal een zieke naar de morgen verlangt.
- Of ik naar je verlangde, Irène... Er was tussen de twee kamers geen deur en ik
hoorde hoe je in het donker je uitkleedde met de zelfbeheersing, die ik steeds in je
bewonderd had. Ik heb in mijn hoofdkussen gebeten om het niet uit te snikken, Irène,
me vastgeklemd aan de koude staven van de ijzeren sponde, om niet naar je toe te
komen. Maar ik wilde niet, daar ik té veel van je hield, om me met een vluchtig
avontuur tevreden te stellen, er tevens pijnlijk van doordrongen, dat deze liefde bij
voorbaat tot de ondergang zou gedoemd zijn, wanneer jij naar jouw huis en ik naar
het mijne zou zijn weergekeerd, ieder naar die heel verschillende wereld, waartussen
geen brug kon worden geslagen.
- We zijn die nacht allebei laf geweest, Frederik, bevreesd voor de consequenties
van onze daden, mijmerde ze met een pijnlijke trek om haar mond en met enigszins
matte stem, doch terwijl de schrijver uit zijn zetel opstond en tegen de
schoorsteenmantel post vatte, de handen in de zakken gebald, hernam ze, nog steeds
rustig, doch met hardnekkige overgave: Ook dàt heeft je boek me duidelijk gemaakt,
zie je, ofschoon je er minder de nadruk op legde. En dan... Jij droomde van een
praktijk, ergens in een buurt van welstellende lui. Je ideaal, waarvan je opperbest
wist, dat het door je eigen schuld nooit in vervullling zou gaan, was dag en nacht
voor me te werken, opdat niets me zou ontbreken, om me aldus stilaan te doen
vergeten ook, dat ik met de zoon van een fabrieksarbeider gehuwd was, ik, het
luxevrouwtje, dat sedert mijn prilste jeugd in weelde had gebaad. Op dat moment
evenwel, was mijn ideaal actief aan je zijde te staan, niet om hysterische oude vrijsters
van ingebeelde zenuwaandoeningen te genezen, maar ergens in een volkswijk nabij
de stadsrand, waar jij je helemaal thuis zoudt hebben gevoeld, waar jij de tol hadt
kunnen betalen, verschuldigd aan de mensen uit wier midden je stamt en ik me vrij
maken, los van een wereld, die ik niet meer als de mijne erkende, sedert de dag,
waarop je voor de eerste maal verstandig genoeg waart om over je afkomst, over je
ouders en over je kinderjaren met me te praten. Maar je gaf er de voorkeur
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aan me met aangeklede apen tennis te laten spelen, auto rijden en coctail drinken.
Dàt heb je in je roman verzwegen, Frederik, - omdat je het trouwens nooit begrepen
hebt...
Terwijl ze sprak was een innige warmte in hem aan het gloeien gegaan, een
gewaarwording, die hij nooit voorheen gekend had en die hem, ondanks de
melancholische ondertoon, waarop ze scheen te drijven, met een grenzeloze vreugde
vervulde. Thans staarde ze onbewogen vóór zich uit, beschroomd om haar
mededeelzaamheid. Hij legde de hand op haar schouder en voelde de warmte van
haar lichaam zacht doorheen haar jurk. Ze verroerde zelfs niet, toen hij, half onbewust,
haar zijïg haar streelde, als bij een kind, dat men troosten wil na een huilbui. Hij
scheen wel te stamelen, zo fel trilde zijn stem, doch ieder woord was als een
verlossing:
- Dan heb je me tóch lief gehad, Irène?
Hij tilde haar uit de zetel en drukte haar tegen zich aan, zijn vraag herhalend en
nog steeds haar geurende haren strelend, - de eerste maal in zijn leven.
- Ik heb je lief gehad, hoorde hij haar trillende stem bekennen aan zijn oor, vlak
bij de warmte van haar mond. Ik heb je lief gehad. Om je dàt eindelijk te doen
begrijpen, ben ik gekomen, na al die jaren. Maar nu je boek éénmaal geschreven is...
voegde ze er aarzelend aan toe, hem vlak in de ogen kijkend, van onder de schaduw
van haar ongemeen lange wimpers.
- We beginnen een nieuw hoofdstuk en het tweede deel vangt aan, wedervoer hij
langzaam.
Doch terwijl hij haar bij de kleine, vrij frisse hand naar de divan leidde, waarop
hij de gewoonte had zich vaak een halfuurtje uit te strekken als hij de hele nacht
doorschreef en hij na een poos de concentratie teloor voelde gaan, besefte hij, hoe
veel er tussen hen beiden nog onuitgesproken gebleven was. Aanvankelijk wilde hij
er zich toe dwingen hier geen acht meer op te slaan, nu hem van het nakende bezit
dezer vrouw de rijkdom doorhuiverde, waarvan hij voorgoed wist, dat ze nimmer
opgehouden had het doel van zijn bestaan te zijn, de bron van die nooit geheel thuis
te brengen geluksstemmingen, vaak in de grauwste dagen oprankend uit zijn
onderbewuste, de magnetische pool, die het
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kompas had gericht, waaraan hij de soms blinde koers doorheen de tijd tot deze
mysterieuze avond moest danken. Hij besefte bovendien, dat het de logische conclusie
was, waarop ook zij wachtte, innerlijk opgewonden misschien, doch uiterlijk kalm
en vastberaden, zoals hij het in dergelijke omstandigheden bij vrouwen meermaals
had opgemerkt. Het kostte hem enige moeite, nu opnieuw van nabij haar blonde,
vrouwelijke geur hem overmeesterde, waarin zich het frisse parfum van de herstavond
met haar ganse verschijning vereenzelvigde en hij zich afvroeg, hoe het aroma van
haar naakte huid zou zijn, die hij zich voorstelde met de tere, enigszins doorschijnende
kleur van theerozen naast het tere wonder van haar linnen. Hij beheerste zich echter
en sloeg de arm om haar schouders.. Zij trok haar voeten op de divan onder zich en
vouwde de handen om haar knieën, of ze begreep, dat ook hij het besluit kende, doch
niet dadelijk de streep onder de rekening wilde trekken. Als de zee bij zonsondergang
na een hete zomerdag waren haar ogen weer purpergrijs, wat haar blikken traag
maakte en diep.
- Misschien zul je me een gecompliceerde natuur vinden, Irène, begon hij aarzelend,
maar, zie je, het is alles minder eenvoudig, dan wij het ons zoeken in te beelden...
Het is geen trots geweest die ons, meer dan tien jaar geleden, van elkaar gescheiden
hield. Het leven is ingewikkelder, maar tegelijkertijd ook simpelder dan dat, geloof
ik. Wat jij beschouwde als mijn hooghartigheid, ik als jouw misprijzen, het waren
slechts bijkomstigheden, voorwendsels zo je wilt. Het tragische van onze gestrande
idylle is geweest, dat deze liefde onze krachten te boven ging. Wij waren te jong en
ze was zo groot, dat ze ons angst inboezemde als de duisternis een kind, dat in het
donker de dekens over zijn hoofd trekt.
- Ik weet het, trad ze hem bij, als uit de verte. Het lot was in een verstrooide bui,
toen wij geboren werden en stemde ons voor elkander lief te hebben, doch nimmer
voorgoed te bezitten.
- Ons ontbrak de rijpheid, om schroom en aarzeling te overwinnen, peinsde Frederik
luidop. Maar wanneer men éénmaal zo ver komt, dat men zich hier volledig
rekenschap van geeft, is het te laat, onherroepelijk te laat.
Haar hoofd woog zwaarder aan zijn schouders en opeens
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bemerkte hij, dat haar lange, tot een wrong gebonden blonde haren thans de geur van
chrysanten hadden in een nog zonnige herfstnamiddag.
- Men moet kunnen verzaken, vervolgde hij met ingehouden stem, ook wanneer
men zich gaat inbeelden, dat het geluk nogmaals aan je deur komt kloppen...
- Je bent niet veranderd, Frederik Groenevelt, onderbrak ze hem licht verwijtend,
nog vóór hij de tijd vond om zijn zin te voltooien, terwijl ze met haar hand onder
zijn kin zijn voorovergebogen hoofd opwaarts tilde en hem er nogmaals toe dwong
in haar ogen te kijken. Je bent nog steeds niet veranderd. Eénmaal zijn we het geluk
bij zijn nadering ontvlucht. Thans zijn het nog slechts de kruimels, die ons resten.
Ach, ik weet het. Morgen ben ik weer de diplomatenvrouw van altijd, morgen zal ik
zelfs thee drinken met een aftandse zangeres, die zopas een officiële orde heeft
gekregen, misschien wel opdat ze voor de rest van haar leven zwijgen zou, en met
een jichtige generaalsweduwe, die wat ijl in het hoofd is. Maar dat is pas morgen,
begrijp je, Frederik Groenevelt?
Hij glimlachte; nooit had hij zich zo rustig en zeker van zijn stuk gevoeld in haar
nabijheid.
- Ik zou geen man zijn, zei hij bezinnend, als ik geen gehoor leende aan de
betovering van deze ene nacht uit de duizend. Doch mijn verzaken is geen vlucht,
Irène. Mijn verzaken is de pijnlijk bevochten overwinning op de zekerheid, dat dit
de eerste en de laatste maal in mijn leven is, dat ik je volledig bezitten zal, de
aanvaarding van de leegte en tevens de rijkdom, die je vertrek me laten zal als laatste
toeverlaat, omdat ik weet, dat de gelukzaligheid van een enkel uur een heel leven
waard kan zijn. Ook al zie ik weldra opnieuw een boot met jou aan boord in de
schemering verzwinden...
Met dezelfde methodische toewijding, waarmede hij de eerste volzin van een
nieuw boek placht te bouwen, om daarna zijn verbeelding rustig de vrije loop te
laten, knoopte hij toen haar geurende haren los onder het goede licht der schemerlamp.
HUBERT LAMPO.
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Als de brem bloeit
Een wonder is geschied
Leefde de kleine ondine een leven apart, dan was dit toch meer inwendig, uitwendig
bleef zij het kleine ondineke-van-vapeur, dat in haar neus pulkte en geen woorden
wist waarmee ze de haar aanrukkende vragen... omtrent vandaag dit en dat, en morgen
omtrent weer wat anders... zou ingekleed hebben. Ze deed haar dwaze moeder
opschrikken, met van buitenaf stenen tegen de deur te gooien, of met gillend de
keuken te komen inlopen, boven haar hoofd de rode sargie waarmee men anders dat
onmogelijke stukje broer-van-haar omwikkelde. Al wat zij bekwam was, dat haar
moeder zo zenuwachtig werd als een opgejaagde vogel in een kooi, dat zij dwaas de
muren wou oprennen en in haar angst de gordijnen vastgreep, ze stuk trok, en alles
brak wat haar in handen viel. En toen haar vader vapeur uit het werkhuis kwam
opdagen, weende ondine en schreeuwde ze brokstukken uit haar heilige geschiedenis:
van jezus die berispt had en gezegd ‘verstom en ga uit van hem’. En ze dacht dat
haar vader misschien zou gevraagd hebben om nu te zwijgen... lief klein ondinetje...
maar dat deed hij niet, hij bladerde zwijgend in haar heilige geschiedenis en las
eveneens die passage over de onreine geesten: hij stond lang bij lang, precies
gedachteloos, naar de kleine ondine te kijken. Toen wierp hij dat boek weg en schudde
het hoofd. Ten slotte keek hij
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naar valère, dat stukje broer-van-haar, dat in zijn houten bak lag en de rode sargie
kwijt was. Waar was die? de kleine ondine liep er nog steeds mee over het hoofd.
Er waren uitersten in de kleine ondine. Er konden dagen komen waarin zij om al
die dingen zo hevig monkte, zich zo erg opwond dat zij op de muren trommelde van
razernij. Dat zij haar houten kloefen in stukken schopte tegen de bak van valére, en
riep: luilak, wanneer zult ge eens opstaan en leren lopen? Na een nacht van diepe
slaap was haar razernij weer over, zij kepelde haar vlechtjes en vroeg zich af wat er
dan voor schromelijks gebeurd was: omdat zij eens gevloekt had, omdat zij eens
tegen de houten bak had geschopt? Dat was toch maar om van haar moeder een
treffelijke vrouw, en van valére een christelijk mens te maken. Zij reed de bak de
kapel van ter-muren binnen, nam er valére uit en ging vlak voor het beeld staan: nu
wil ik dat ge van hem een mens maakt en hem doet lopen. Valére wankelde op zijn
voddebenen en sloeg om, met zijn geweldig hoofd tegen de stenen. De kleine ondine
raasde zich uit van woede, zij zette hem telkens en telkens terug recht tot hij blauw
was, tot zijn hoofd èèn buil was. Godverdomme, zei ze.
En het was dan op de dag van sint ursula dat het wonder met valére gebeurde:
ter-muren lag verlaten, want het was de patroonsdag van spinners en wevers, en al
het volk had de beste broek en de properste kiel aan, en was naar de garenfabriek
filature om er een stoet te vormen: meneer derenancourt van het kasteel van ter-muren,
van de garenfabriek filature, hijzelf, was speciaal uit brussel gekomen alhoewel er
senaatszitting was, en leidde hen naar de mis. Het was aandoenlijk, vooral de kinderen
van nog geen 10 jaar die als engeltjes waren, en voor de voorspoed van de fabriek
gingen bidden. En dat zij vanavond in de fabriek gingen in slaap vallen, wat gaf dat?
daar waren immers meesterknechten om hen wakker te schoppen. En die morgen,
het eigenste uur dat de mis aan gang was, gebeurde het wonder met valére: zie, hij
stond recht en viel niet om. Hij knelde zich vast aan de stoelen en rolde vervaarlijk
het hoofd om en weer. De kleine ondine werd er zelf angstig onder, zij stopte hem
gauw terug in de bak en sprak er met niemand een woord over. En daar zat ze dan
in de avond toe te kijken, hoe vapeur hem
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zijn tatjespap gaf of hem op tafel legde om zijn bak uit te mesten. Zonder te beseffen,
dacht ondineke. En vreemd, het gaf haar geen genot, het joeg haar integendeel angst
aan. Toch kon ze niet wachten iedere noen het wonder te herhalen, alsof het een
toneelstuk was: valére liep steeds beter.

De Heilige Valére
De kleine ondine las in de heilige geschiedenis alsof het hààr geschiedenis was, ze
vastte, ze sloeg zich met een koord over de benen, ze bond zich in de nacht aan haar
beddebak. Maar ze zocht naar iets dat gruwelijker was, een nagel door haar handpalm
slaan of haar voeten in kokend water steken. Het kwam er echter niet van, want ook
de anderen begonnen te merken dat valére zich uit de bak wou oprichten en lopen,
en zo werd het iets doodgewoons waar iedere geur van heiligheid verre van verwijderd
bleef. De kleine ondine werd nijdig op elke mens, ze ontrukte hun valére, ze reed er
ver mee weg langsheen de spoorbaan, en als niemand in de wijde omtrek te zien was,
stampte ze hem met handen en voeten in, dat er aan hem een wonder was geschied.
In haar ijver zag ze niet dat valére nu wel begon te lopen, maar toch niet begon te
denken, verre van daar. En dus waren haar woorden woorden-in-de-wind: ze kon het
evengoed aan een hond vertellen dat er met hem een wonder was gebeurd. Ze waakte
er over dat hij niets dierlijks zou gedaan hebben. En ook, hem aan haar hand
voortleidend, keek ze verbeten rond of er niemand van ter-muren met hem zou
gelachen hebben: maar het ogenblik daarna sloeg ze hem, omdat hij zich wou bukken
en een rotte appel uit de goot rapen. Ze dacht misschien een stenen beeld van hem
te maken, een Heilige die niet meer kakken moest. Ze ging immer verder langsheen
de spoorbaan, tot ze een plekje vond waar brem bloeide, en daar, in die godvergeten
eenzaamheid, maakte ze hem kronen van gele ginst: hij liep er met zijn zwakke benen
onder bedolven, en trappelde en schreide. De kleine ondine zag het in haar extase
niet, zij lag op de knieen: Heilige valére, aan wie een wonder is geschied, bid voor
mij.
Maar telkens ze naar dat plekje heen wou, moest ze voorbij
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de herberg aan de barreel, ‘bij christus’, en het wou dan altijd lukken dat de vrouw
van christus hen zag, en dan riep: ondineke, speel ook wat met uw nichtje! De kleine
ondine keek vol walg naar haar nichtje, het meisje met het sprietig haar en de
vissenogen, hoe kon zoiets nu getuige zijn van haar godsvrucht tot valére? Maar het
scheen dat valére zelf zich tot hun nicht aangetrokken voelde, iedere keer dat de
kleine ondine er ongemerkt kon voorbijsluipen bleef hij aan de hoek hangen, koppige
ezel die hij was. Hij wou niet mee ginder naar de brem, al dat geel rond zijn kop
maakte hem bang. Hij haakte zich met zijn kleine vingers vast aan de drempel van
de herberg, en de kleine ondine moest hem met geweld wegrukken, zodat hij soms
bloedde... en als niets meer baatte dan zei hij ‘pis pis’: zij moest dan het broekje van
haar heilige openen. En niet alleen dat het haar ongelooflijk gruwde, maar vooral
dat het dààr gebeuren moest. Zij sloeg dan valére, alhoewel hij nog niet gedaan had
met zijn kleine boodschap, zij schopte hem, en als hij zich dan in zijn tranen verslikte
en zou gaan stikken hebben, greep zij hem vast en snelde weg: ginder aan het
lievelingsplekje kroop ze op de knieën rond, en smeekte hem om nooit in zijn leven
met ander mensen om te gaan: ze stelde zich een leven voor met hem alleen, ze stelde
zich een ter-muren voor in een nooit-eindigende-zondagmorgen, waar brem bloeide,
en waar ge nooit een paster of een boer of hun nicht met haar moeder kondt
tegenkomen. Die nacht droomde ze dat ze zich samen verdronken hadden, ze was
een paar dagen sprakeloos, en toen een trein hun lievelingsplekje voorbijjoeg legde
ze verschrikt de hand op haar kloppend hart.

Haar eerste lief
Zoals er dagen waren waarin de kleine ondine zich tot haar heilige broer valere
aangetrokken voelde, als tot een zeilsteen, kwamen er ook dagen dat ze van hem
gruwde... het waren dan juist de dingen waar ze gisteren zo gelukkig om was, die
haar vandaag het ergst walgden. Zij vermeed hem, zij liet hem aan zijn lot over en
zei: ik kan hem toch niet tot in der eeuwen amen blijven bewaken. Alhoewel zij
voelde
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dat het iets anders was: zij vergat hem omdat zij hem misschien wilde vergeten. Zij
verliet dan de hete wegel langs de spoorbaan en de gele ginst, om het lommer van
de kasteeldreef op te zoeken. Zij plukte onderweg bloemen tot een veel te grote ruiker
die ze weer bloem na bloem liet vallen, zich voorstellend dat ze opnieuw gingen
wortel schieten, om aan te tonen langswaar zij - de heilige ondine - was gegaan. Maar
het ogenblik daarna was ze haar heiligheid vergeten en kroop ze op het lage muurtje
van het park van het kasteel van de konijnenberg, en greep ze de hekspijlers vast.
Daar zag ze hoe meneer derenancourt-van-het-kasteel leefde, hoe hij zijn sigaar
smoorde en zijn tuinman bevelen gaf. Nooit was die sigaar groot genoeg naar haar
mening, nooit gaf hij zijn bevelen hard genoeg. Doch hij droeg een pet, dat kon zij
hem haast niet vergeven: zij had hem veel liever gezien met een helm vol veelkleurige
pluimen. Maar een zaterdag met wat mei-regen kwamen de twee jongetjes van het
kasteel de tuin in rennen, en zag ze hoe de oudste de jongste stond te vermanen met
opgestoken vinger. O de godlieveheer van ter-muren, hij alleen, kon begrijpen wat
de kleine ondine toen allemaal voelde en verlangde... of kon begrijpen waarom ze
dacht: zou ik nu deze zaterdagmorgen en de mei-regen en die tuin en die opgestoken
vinger óók vergeten, gelijk ik veel, veel ander dingen vergeet? En ondertussen zag
ze zichzelf staan al vermanend valére, met eenzelfde opgestoken vinger. En tevens
kon ze niet wachten om aan iemand de dingen te vertellen die zij zelf niet had
begrepen... aan iemand, het gaf niet aan wie, aan een schoolvriendinnetje dan, aan
de dikke liza die doorheen haar neus sprak... alhoewel zij niets had te vertellen, want
wat was er in de grond der zaak gebeurd? Maar vreemd genoeg begreep de dikke
liza haar: ze ging dadelijk mee tot aan het hek, om naar de verlaten tuin te kijken:
het is uw lief, zei liza met lijze neusklanken. Ondine keek haar verbaasd en tevens
haast opgetogen aan... mijn lief, mijn lief, zong het in haar. O ge moogt dat nooit
zeggen tegen de anderen, ik zal u bekijken en vermanend mijn vinger opsteken, en
dan zullen we beiden weten wat dat bedoelt. En bracht dit geheim zijn zorgen mee,
of maakte het hun kinderleven troebeler en grotemensachtiger, zij waren juist daarom
gelukkig, zij zouden niet
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meer zo eenvoudig kunnen leven hebben, gelijk gisteren en eergisteren.
Maar er was nog iets anders dat een geweldige indruk op de kleine ondine had
gemaakt: die 2 jongetjes hadden een leren frak gedragen, dat had ze nog nooit gezien.
Ze dacht er aan om voor haar heilige broer valere ook zo een aan onzelievevrouw
van ter-muren te vragen. En van school komend zag ze haar broer met de andere
kinderen spelen: allen waren ze van zijn leeftijd, maar hij was toch de domste, de
onhandigste... men speelde verstoppertje, en toen hij met het hoofd in de armen tegen
de poort van hun werkhuis stond, gingen al de kinderen heen en speelden ze ergens
elders. En juist op het ogenblik dat ondine er toekwam, al biddend om hem alstublieft
alstublieft een leren frak te bezorgen, kwam die vuile heks van een nicht en stampte
ze de geduldig wachtende valére met het hoofd tegen de poort: hij bloedde en weende.
De kleine ondine wou vloeken godverdomme, maar er kwam geen enkel geluid uit
haar toegewrongen keel, ze schudde de krampachtig gebalde vuisten en schopte in
razernij haar klompen stuk. Toen viel ze. Haar vader moest komen en haar vuisten
openwringen.

De misdaad
De kleine ondine droomde die nacht - onzelievevrouw van ter-muren toonde haar
valére met een van goud blinkende frak - en toen ze wakker schoot lag ze te woelen
en te draaien in bed, zonder nog de slaap te kunnen vatten: ze bad en smeekte opdat
het toch waar zou mogen zijn. Zij ging op de blote knieën zitten, met samengevouwen
handen, en zo in slaap rakend droomde ze weer wat anders, dat zij hun nicht onder
handen had en haar de strot toekneep. En als ze dan in de morgen de kapel van
ter-muren binnenging, geslingerd tussen de hoop dat de lederen frak er ging zijn, en
de angst dat ze doodvallen zou als men haar bedrogen had, dierf ze haast niet
toekijken: het beeld was daar, de lederen frak niet. Had haar teleurstelling niet zo
groot geweest, ze zou misschien nog kunnen wenen hebben, nu niet, ze eiste dat er
op de slag een mirakel gebeurde. En zich omkerend
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zag de offerblok: daar was het geld voor de lederen frak, daar was het geld van de
gemeenschap der heiligen ‘waar valére deel van uitmaakte’. Ze nam haar kloef en
bonkte op de ijzeren plaat die in de muur was gemetst, maar het maakte te schromelijk
lawaai, en ook klopte ze er slechts maar een bluts in: toen haalde ze de trektang van
haar vader en wrong ze de offerblok open. Ze droeg de trektang terug en telde het
geld op het cabinet. Heel alleen ging ze langs de kapellekensbaan naar de stad, de
lange muur van de dekenfabriek labor volgend. Aan de poort stond meneer
gourmonprez de liberaal, zij vond dat hij er even goed een Heer uit zag... er kwam
een blos op haar wangen, en nadat ze diep naar de grond had gebogen, en gezegd
‘dag Meneer gourmonprez de liberaal van de labor’ snelde ze op haar klompjes verder
in de richting van de stad. Ze was daar nog nooit geweest. Ze kreeg angst, zo groot
was het daar, àl straten en winkels en mensen, en nadat ze een paster onderdanig had
gegroet - dag meneerdepaster uit de Stad - zag zij dat hij niet eens haar naam kende.
Hij was dus niet alwetend, en gelijk hij daar stapte en zijn hiel van onder de soutane
kwam: hij had een gat in zijn zwarte kous! En zo panisch werd haar blinde angst om
de grootheid van de stad dat ze een groentenwinkel binnenging en daar naar een
lederen frak vroeg: zij staarde met lege ogen naar de prij en de wortelen, en hoorde
lachen. Zij weende. En toen ze eindelijk een winkel zag waar een soort regenfrak
rond een nagemaakte man hing, dierf ze haast niet binnengaan. Ze liet het geld zien,
dat warm was geworden van zo lang in haar handen te houden, en hoorde de madame
zeggen dat het maar een paar armzalige franken waren. De kleine ondine vluchtte,
en had een nameloos verdriet, neen, was nameloos bitter: ze kocht dan maar in een
bazaar een pop die slapen kon. En dat men het geld precies verdacht aankeek, negeerde
ze: als ze iemand zou vermoord hebben, dan zouden het die madammen uit de winkels
uit de Stad zijn geweest. Ze legde met de beide handen het torentje geld op de
toonbank, maar tot haar grote verwondering... en seffens tot haar angst... schoof men
wat terug: wat moest ze met die overschot gaan aanvangen? Zij knelde de poppendoos
onder de arm, en op de eenzame weg naar ter-muren wierp ze het laatste beetje geld
in de gracht.
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Daar achter de baan was de kapel en de onbewaakte overweg van ter-muren... zij
stapte er heen, en het scheen of er wat haperde: ter-muren was precies kleiner
geworden. Hoe dwaas was dat wit-rode plak met het schuine kruis en de woorden
‘let op’... haha, voor een trein die 2 keer op een dag voorbijdommelde... dommelde,
ja, en niet raasde, niet hemeltergend als een bliksem voorbijjoeg. En dan de kapel,
en dan het veld met die over zijn hark gebogen boer: het was om mee te lachen. Het
was om mee te schreien, zo klein was het. Ze gaf zwijgend de pop aan valére, hij
greep ze vast en drukte ze aan het hart: de pop had hetzelfde vlasblonde haar van
hun nicht, hij dacht dat zij het was. Zij toonde hem dat het een pop was die slapen
kon - kijk, dodo - en valére zei het haar achterna en stak zijn vinger in het slapende
oog: en dan was er geen oog meer, er was een zwart gat. En ondanks haar dwaze
moeder die naar haar zat te kijken met starre ogen, begon de kleine ondine weer te
vloeken, ze greep de pop en sloeg haar tegen de muur stuk. Ze vloekte nog luider
toen ze de scherven zag liggen, van woede en spijt, en van iets dat haar aan de droom
herinnerde waarin ze zich samen met valére verdronken had. Valére weende en riep
‘dodo, dodo’, haar dwaze moeder zulma lachte met stuipen.

Het staartje van de misdaad
Neen, de kleine ondine moest er aan denken om de sporen van braak te verwijderen,
maar zij stelde het uit, zij liep om de kapel heen en keek naar de grauwe lucht boven
de stad, naar de rokende schouwen achter de eerste vuile huizen. En ook ging ze
zoeken naar het geld dat ze in de gracht had weggegooid, maar ze vond het nergens
meer. Toen zamelde ze al haar moed bijeen en ging ze de kapel van ter-muren
binnen... ‘misschien komt er wel een dief en breekt hij de offerblok open’ dacht ze...
en eindelijk kwam er een oude en domme vrouw van ter-muren, en de kleine ondine,
die het zich al 100 keer had voorgesteld hoe het gebeuren zou, begon te schreien dat
ze snokte. Maar, het was vreemd, bij haar krokodillentranen mengden zich echte
tranen: tranen van
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een eensklaps opkomende spijt omdat ze was zoals ze was. De vrouw liep buiten en
vertelde overal dat men de offerblok had opengebroken: nog een geluk dat men niets
gedaan had aan de kleine ondine van vapeur, want die zat er wenend naast. O de
kleine ondine begreep dat laatste niet, maar toch buitte ze het uit.. men heeft de
offerblok opengebroken en men heeft iets aan mij gedaan... alhoewel ze in de verste
verte niet wist wat men haar kon gedaan hebben. Dan moest ze hier en daar, zelfs
op het kasteel van meneer derenancourt. Zij voelde geen vrees omdat het geval altijd
maar ingewikkelder werd, integendeel, ze was zeer nieuwsgierig hoe het aflopen
ging, ze was gek van hovaardij omdat men haar op het kasteel een en ander te vragen
had: en vooral verlangde zij er naar om die 2 jongens van het kasteel terug te zien:
de oudste, achilles, zou waarschijnlijk weer aan het vermanen zijn. Zij zag hen ginder
aan de vijver zitten en liep er dadelijk heen, ‘hij is mijn lief, mijn lief’ dacht ze, en
verder wist ze niet wat ze daar ging zeggen of doen. Zij zag hoogrood en besefte
vaag dat iemand, een juffrouw, haar geroepen had. En dan kwam meneer
derenancourt-van-het-kasteel om haar te vragen hem er nu eens alles van te vertellen.
Zij herhaalde weer hetzelfde... schreiend, omdat zij hoorde dat allen hier in het kasteel
een taal spraken die zij niet begreep... en het scheen haar nu zelf of zij haast tevreden
was omdat men haar wat had gedaan. Hij keek haar zwijgend aan, ze moest met hem
naar de stad waarvan zij de straten en de winkels niet meer herkende. De politie
vroeg haar hoe die man er had uit gezien, of hij groot was dan wel klein... en ze
antwoordde dat hij niet groot was of ook niet klein, niet mager of niet dik, maar dat
hij, geloofde ze, een wrat had op de linker-wang... haha, gelijk haar moeder... en ze
gaf een der mooiste beschrijvingen die men verlangen kon: hij had een trektang in
de gleuf gestoken en dan gewrongen... maar wat er met haar gebeurd was, neen dat
zeg ik niet, zei ze. En omdat ze een magere heer zag gremellachen, grimlachte ze
ook eens op hare beurt: ze was haast 11 jaar en moest haar plechtige communie doen,
en almeteens vermoedde ze dat het iets slechts moest zijn: de dingen waarover de
paster in de lering sprak, dat het aan kleine meisjes verboden is van tussen hun benen
te kijken. Ze kreeg er hoofdpijn onder, en vergat het om
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huiswaarts kerend naar haar geld te zoeken, in de gracht langsheen de
kappellekensbaan.
Maar het had nog een staartje: de meesterknecht die voor enkele jaren op de labor
was buitengesmeten, om te zeggen dat alle rijkemensen dezelfde smeerlappen waren..
en die aan lager wal was geraakt, gelijk men dat zegt... die voldeed aan de beschrijving
van de kleine ondine: hij was niet klein of niet dik, en hij had, wel niet precies een
wrat, maar toch het een of ander op de wang. Een schram. Misschien had dat kleine
meisje gedacht dat een schram een wrat was: herkende zij deze man als de man die
in de kapel was, zoja, zweer het... ik zweer bij god... en ze moest 2 vingeren in de
hoogte steken. Dan liep het als een vuurtje rond, dat de liberalen van de dekenfabriek
de kapel van ter-muren hadden opengebroken, de beelden vernield, het offergeld
gestolen, en een klein meisje dat zat te bidden verkracht. De liberalen antwoordden
dat men in de cabinetten van de garenfabriek van de katholieken moest kijken, wat
daar wel met de kinderen werd uitgestoken. De kleine ondine hoorde slechts vaag
die strijd, hoog boven haar hoofd: ze ging langs de beslijkte kapellekensbaan naar
huis, en lopend naast de gracht zag ze plots wat liggen: het was haar geld. Ze vond
het vreemd dat ze altijd ginder een heel eind verder had gezocht... en de gedachte,
dat men geloven kan hier iets te hebben weggeworpen, terwijl het in werkelijkheid
een ongelooflijke eind verder was, deze gedachte vond ze waard om heel haar verdere
leven te blijven onthouden.
LOUIS-PAUL BOON.
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Kronieken
De Vlaamse beweging weer van wal
In het eerste nummer van de reeks ‘Stand en Uitbouw van de Vlaamse Beweging’
heb ik verslag uitgebracht, zo volledig en zo objectief mogelijk, over de schriftelijke
enquête van het Vermeylen-Fonds nopens den huidigen stand en de toekomst van
de Vlaamse Beweging. Ik wil thans trachten ook mijn persoonlijke positie te bepalen,
met de hoop dat zij in de hoofdzaken ook de positie zal zijn van hen, die de leiding
van de voortgezette Vlaamse Beweging zullen op zich nemen.
Het lijdt niet den minsten twijfel dat de Vlaamse Beweging moet en zal voortgaan:
zij is een actie voor de rechten van de taal der Vlamingen, een actie voor de volledige
ontplooiïng van de culturele mogelijkheden van de Vlamingen; een actie die zich
richt tot het eigen volk en tot de buitenwereld; een actie die de rechten en den bloei
van onze beschaving tegelijk wil handhaven en bevorderen.
Een taal en een beschaving die zouden indommelen op de eenmaal veroverde
stellingen, zijn tot achteruitgang en ondergang gedoemd. Ook indien zij niet openlijk
en direct werden bedreigd door een andere taal en een andere beschaving, zou het
derhalve noodzakelijk zijn het bewustzijn van de Vlamingen wakker te houden, hun
liefde voor eigen taal
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en beschaving jong te doen blijven, hun levenshouding en daadvaardigheid te richten
op zelfbehoud en vruchtbaren bloei.
De eisen tot een voortgezette Vlaamse Beweging zijn drieërlei. Zij moet haar
opvattingen en haar doelstellingen duidelijk bepalen, ten einde alle misverstand en
dubbelzinnigheid in haar eigen rangen en ook ten overstaan van de buitenwereld uit
den weg te ruimen. Zij moet een actieprogramma opstellen. En zij moet alle mogelijke
middelen in het werk stellen om dit actie-programma ten uitvoer te brengen.

Opvattingen en Doelstellingen van de Vlaamse Beweging.
De Vlaming heeft een eigen taal, een eigen karakter en aanleg, een eigen genie. Dit
bewustzijn hoeft hem niet te stemmen tot overschatting van zichzelf, maar wel tot
een neiging om zelfbewust en met al wat hem eigen is een waardige plaats in te
nemen in België, in Europa en in de Wereld.
Welke is onze plaats, als Vlamingen, in België? De landbouw en de nijverheid,
de handel en de ondernemingsgeest, de vrijheidsgeest en de wetenschap, de
kunstproductie - voornamelijk de schilderkunst - van de Vlaamse gewesten waren
de wereld door bekend, lang vóór de eenheid van België; veel echter van deze
eigenschappen en vaardigheden deelden zij met de andere gedeelten van ons
tegenwoordig vaderland. Men kan de gedachte van een eenheidsstaat België laten
opklimmen tot de Burgondiërs of tot 1830, onloochenbaar is het dat - ook slechts
sedert 1830 beschouwd, en daarbij in aanmerking genomen onze geographische
ligging, onze politieke en economische structuur - het feit België bij het allergrootste
deel van de Belgische bevolking diep in de harten en de gemoederen is doorgedrongen.
Zulks zou nog meer en beter het geval zijn geweest indien de bewuste Vlamingen
zich niet een eeuw lang miskend en verdrukt hadden gevoeld door de Franstaligen.
Maar ook deze hinderpaal is in zover uit den weg geruimd,
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dat het den Vlaming redelijkerwijze niet meer toegelaten is nog aan de mogelijkheid
te twijfelen om zich volkomen gelijkberechtigd en volkomen thuis te voelen in zijn
eigen land. Daartegenover staat trouwens meer dan een eeuw gemeenschappelijke
geschiedenis, de gemeenschappelijke en met succes bekroonde inspanning in Congo,
de gemeenschappelijke overwinningen van 1914-18 en 1940-45. Geen taalstrijd kan
in verdelenden zin opwegen tegen en eenheid van gevoel en van belangen die op
deze feiten is gesteund. De Vlaamse Beweging van heden heeft volkomen loyaal te
staan tegenover België, niet alleen in het belang van België en van de Vlamingen
zelf, maar omdat zij het recht niet heeft - vooral niet na dezen laatsten oorlog - om
het gevoel en den wil van de overgrote meerderheid der Belgische staatsburgers te
krenken. Betekent dit a priori een onvoorwaardelijke onderwerping aan om het even
welke behandeling van de Vlamingen door België? In genen dele. De loyale Vlaamse
Belgen hebben volkomen het recht om van België een rechtvaardige en waardige
behandeling te verwachten en desnoods te eisen. Maar laten zij daarbij toch niet
verwarren tussen het staatsbestel, in handen van de wetgevende, rechterlijke en
uitvoerende machten die op grondwettelijke wijze door het volk zelf rechtstreeks of
onrechtstreeks worden gemandateerd, en het begrip van het Belgisch vaderland zelf.
Al te dikwijls werd de houding van een ambtenaar, een vertegenwoordiger, een
minister, een officier of een magistraat vereenzelvigd met België zelf, en werd de
Belgische staatsidee ondermijnd op grond van verkeerde handelswijzen van bepaalde
individuen. Alleen dan, wanneer de Vlamingen op blijvende en wettelijk
onafwendbare wijze door het Belgisch staatsbestel van hun heiligste rechten zouden
verstoken blijven, zou ik een revolutionnaire houding kunnen goedkeuren. Maar een
dergelijk geval is voortaan als volkomen hypothetisch te beschouwen. Niemand kan
nog te goeder trouw ontkennen dat België - d.i. de overgrote meerderheid van de
bevolking en van de leidende figuren - thans met de wil is bezield om zowel
Vlamingen als Walen recht te laten wedervaren en hun belangen harmonisch te doen
samenlopen. België is een van de meest democratische landen van de wereld wat
betreft zijn politieke instellingen, de maat-
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regelen voor sociale veiligheid en de levensstandaard van de arbeidende klasse. De
sociale en economische toestanden, onafscheidbaar met elkaar verbonden, evoluëren
onophoudend ten onzent zoals in de ganse wereld, en vergen dus een voortdurende
aanpassing aan de rechtmatige verzuchtingen van geestes- en handenarbeiders. Nooit
is het bij een georganiseerde arbeidersbeweging opgekomen om wegens niet
ingewilligde sociale eisen het bestaan van België te willen in het gedrang brengen.
De vertegenwoordigers van de Belgische arbeidersbewegingen hebben integendeel
hun verantwoordelijkheden opgenomen en aan het Belgisch staatsbeleid een aantal
medewerkers geschonken wier houding tegenover hun vaderland als voorbeeld mag
worden gesteld. Ook onder de grote leiders van de Vlaamse Beweging heeft het
trouwens aan dergelijken zin voor verantwoordelijkheid niet ontbroken, zowel in het
Parlement als in de Regering. De Vlaamse Beweging dient dus niet alleen een zuiver
Belgische stelling in te nemen, maar zou zelfs de daadwerkelijke belangstelling van
de Vlamingen voor de Belgische staats-idee nog moeten aanwakkeren, zodat de
jongeren zich beter bewust worden welke rol zij in 's Lands beleid hebben te vervullen.
Een andere taak van voorlichting van onze jongeren - waardoor tevens het standpunt
van de Vlamingen nog eens duidelijk wordt bepaald - is het wekken van een
hartsgrondigen afkeer voor elken vorm van dictatuur. Zij zijn soms geneigd zich
blind te staren op zekere uitwassen van het democratisch regime, - om daarbij te
vergeten hoeveel erger de misdaden tegen de mensheid zijn geweest die de totalitaire
landen hebben onteerd. Hoe zou trouwens een Vlaamse ‘Beweging’ zich nog kunnen
bewegen onder een dictatuur? De termen zelf van beide begrippen sluiten elkander
uit.
Deze regeringsvorm stuit trouwens den Vlaming zowel als den Waal tegen de
borst, omdat beiden sedert eeuwen den vrijheidszin in het bloed hebben en omdat
zij de dictatuur, helaas ook in België, tijdens de bezetting in al haar onmenselijke
brutaliteit aan het werk hebben gezien; fascisme en nazisme zijn onverenigbaar met
een beweging die voor de Vlamingen een hoger beschavingspeil, een gelukkiger en
waardiger bestaan nastreeft omdat zij de waardigheid zelve van den mens en alle
menselijk gevoel met de voeten treden.
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Er is dus in de rangen van de bewuste Vlamingen geen plaats voor openlijke of
bedekte voorstanders van een of anderen vorm van fascisme of nazisme, laat staan
voor Vlamingen die zich tijdens den oorlog voor de nazi's hebben uitgesproken.
Uit een loyale houding tegenover België vloeit verder voort, dat een politiek streven
naar Groot-Nederland uitgesloten is en blijft. Zeker voelen wij ons nauw verbonden
met onze taalgenoten uit het Noorden. Culturele betrekkingen tussen Noord en Zuid,
economische toenadering door afschaffing van de tolgrenzen, overleg en onderlinge
steun op het gebied der buitenlandse politiek zijn zoner enig voorbehoud toe te
juichen. Maar Vlamingen die de idee van één Groot-nederlands staatsverband
propageren, zij het met het oog op een onmiddellijke of een ver-afgelegen
verwezenlijking, ondermijnen de idee van den Belgischen eenheidsstaat, en zijn
diensvolgens ontrouw aan hun eigen land, terwijl zulks met hun Grootnederlandse
geestverwanten van boven onze grenzen niet het geval is.
Hetzelfde Vlaams-Belgische standpunt bepaalt ook onze positie tegenover de
Waalse Beweging. Met die Walen die zich uitgesproken hebben voor aanhechting
bij Frankrijk of die het federalisme als een eersten stap naar de ontbinding van België
beschouwen, hebben wij geen uitstaans meer. Hun plaats is niet meer in ons land.
Maar met de Walen die denken dat er sommige Waalse grieven bestaan, die kunnen
opgelost worden binnen het Belgisch staatsverband en aan dit staatsverband niet
willen tornen, moeten wij, Vlamingen, bereid zijn overleg te plegen. Vele wederzijdse
grieven kunnen aldus worden bijgelegd, andere zullen wellicht denkbeeldig worden
bevonden; nog andere dienen door Walen en Vlamingen samen aan het verstand te
worden gebracht van sommige centrale instanties die voor de toestanden buiten
Brussel niet steeds het nodige begrip aan den dag leggen.
Wat wij, Vlamingen in België, wensen is de volledige gelijkheid in rechte en in
feite met alle niet-Vlamingen; de mogelijkheid om in alle omstandigheden
onverminderd onszelf te zijn, gebruik te maken van onze eigen taal en in het Belgisch
staatsbeleid de positie te bekleden waarop wij recht
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hebben, èn door ons aantal, èn door onze bevoegdheid. Hierin is begrepen de
gelijkwaardige morele positie, de eerbied van anderstaligen voor ons Vlamingschap,
ook in de sectoren van het economisch en politiek leven van België, zoals dit tot
uiting komt in onze binnenlandse betrekkingen en in de betrekkingen van België met
het buitenland.
Het moet, wat deze laatste betreft, vanzelfsprekend zijn dat onze diplomatieke en
consulaire vertegenwoordiging in den vreemde zodanig worde ingericht, dat de
Vlaming zowel als de Waal in om het even welk land van de wereld wordt te woord
gestaan door dienaars van de Belgische belangen die in hun schriftelijken en
mondelingen omgang zich op behoorlijke wijze en zonder een schaduw van voorliefde
van de beide landstalen bedienen; vanzelfsprekend ook dat, overal waar het mogelijk
blijkt, niet alleen de materiële belangen van België worden gediend, maar ook onze
beschaving, zoals die tot uiting komt in de Nederlands- en Franstalige literatuur, in
academies, bibliotheken, musea en onderwijsinrichtingen van Vlaanderen, Brussel
en Wallonië, in onze geschiedenis en onze folklore, in onze plastische kunsten en
onze toonkunst en onze monumenten. Deze beschaving moet aan het buitenland
worden bekend gemaakt door bemiddeling van culturele diensten die op de
onderscheiden landsgedeelten even bevoegd en even liefdevol zijn ingesteld.
Wat betreft de positie van de Vlaamse Beweging tegenover het buitenland hoeft
nauwelijks te worden herhaald, dat de intellectuele Vlaming zich niet wenst op te
sluiten in zijn eigen taal en beschaving, maar dat hij ontvankelijk is, en de jeugd ook
ontvankelijk wil maken voor al het schoonste en het beste van buiten onze grenzen.
In de eerste plaats waardeert hij de naburige Franse beschaving waaraan ook
Vlaams-België door de eeuwen heen zoveel verruimenden en verrijkenden invloed
heeft te danken, en blijft hij er op gesteld, dat zijn kinderen behoorlijk Frans zouden
leren nadat zij een voldoende basis bezitten van de moedertaal, te meer daar zulks
den omgang en de verstandhouding met de eigen Franssprekende landgenoten en de
mogelijkheden om een leidende rol te spelen in het eigen land slechts kan bevorderen.
Franse en Waalse cultuurpropaganda in Vlaanderen is aldus welkom, zolang zij niet
een dergelijken omvang en
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een dergelijke houding aannemen, dat zij het geestelijk leven in de eigen taal dreigen
te verdringen, of als bondgenoten optreden van Vlaamse franskiljons die de rechten
van de Vlamingen bestrijden; de juiste lijn kan in deze aangelegenheid slechts worden
getrokken door tact en eerbied voor de eigen taal en persoonlijkheid van de
Vlamingen.
Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor de cultuurpropaganda uit de Angelsaksische
landen en uit alle andere landen. Anglo-Belgian Clubs, Belgian-American
Friendship-verenigingen, Belgisch-Canadese, Belgische-Russische en alle dergelijke
vriendschapsverenigingen moeten zich tot de Vlamingen wenden in hun eigen taal
of in de taal van het bevriende land, of in beide, maar niet in het Frans of uitsluitend
in het Frans zoals thans, vooral van Brussel uit, meestal het geval is. De zo actieve
Belgisch-Nederlands-Luxemburgse comités die te Brussel bestuursvergaderingen
houden, moeten op deze vergaderingen ten minste evenveel de Nederlandse als de
Franse taal gebruiken, willen zij de Vlamingen voor hun actie interesseren.
Nog op een ander gebied willen wij de positie van de Vlaamse Beweging tegenover
Europa en de Wereld bepalen, nl. op het gebied van de buitenlandse politiek. Het
wekt gewettigd misnoegen in de Vlaamse middens, te moeten constateren dat, op
allerlei internationale conferenties, de Vlamingen niet of onvoldoende
vertegenwoordigd zijn. Onze internationale politiek is Belgisch en niet Brussels of
Waals alleen. En wij kennen maar al te goed de anti-Vlaamse gevoelens van sommige
Walen die geregeld België vertegenwoordigen, opdat wij vertrouwen zouden kunnen
hebben in hun objectiviteit om de belangen van het gehele België behoorlijk te
begrijpen en te verdedigen: Vlaamse culturele belangen in het buitenland, belangen
van de Vlaamse textielnijverheid, belangen van de havens van Gent en van Antwerpen,
om slechts een paar voorbeelden te noemen. De geest van zelfstandigheid die zo
levendig is bij de bewuste Vlamingen en soms zo slap bij andere Belgen, kan trouwens
in dezen tijd van zoeken naar een nieuw evenwicht voor de ganse wereld, niet anders
dan beveiligend werken voor België in zijn geheel. Als Vlaamse Belgen willen wij
helpen waken over de Belgische zelfstandigheid in het nieuwe wereldbestel.
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Men is van bepaalde zijde geneigd al te zeer den nadruk te leggen op de
noodzakelijkheid om ten gerieve van de algemene veiligheid alleen van de kleine
naties aanzienlijke souvereiniteitsbeperkingen te eisen, en daarbij te vergeten dat
deze slechts aanvaardbaar zijn in de mate waarin zij ook voor de grote naties zouden
gelden(1).
Samenvattend kan over de doelstellingen en de positie van de Vlaamse Beweging
ten overstaan van België en van het buitenland worden gezegd: deze beweging is
gericht op een volledige en onbelemmerde ontplooiing van de Vlaamse taal en
beschaving in België; zij wil opbouwend Vlaams-Belgisch zijn; zij is en blijft
essentieel democratisch en kan dus geen uitstaans hebben met enigen vorm van
fascisme; zij erkent de culturele verbondenheid van Vlaanderen met Nederland, maar
waarschuwt tegen elke politieke Grootnederlandse actie; zij staat niet per se vijandig
tegenover een Waalse Beweging zolang deze niet ontaardt in rattachisme; zij wil
zich ten overstaan van Europa en van de andere werelddelen niet in
zelfgenoegzaamheid opsluiten, maar zich verrijken met al wat de vreemde culturen
haar voor goeds en voor schoons kunnen bieden; zij wil het Vlaamse landsgedeelte
met zijn eigen taal en beschaving en gedeeltelijk specifieke economische belangen,
beter vertegenwoordigd zien in de betrekkingen van België met het buiten-land, en
onze buitenlandse politiek in het teken zien staan van den Vlaams-Belgischen eis
van zelfstandigheid.
Hiermee beweer ik niet, alles te hebben gezegd wat op dit stuk dient gezegd te
worden, maar toch werd misschien een algemene grondslag gelegd voor de studie
van het standpunt der Vlaamse Beweging, nu. Dezelfde opmerking geldt wellicht
nog in sterkere mate voor mijn verdere uiteenzetting betreffende haar actieprogramma
en haar actiemiddelen.

Actieprogramma
Als eerste en voornaamste punt van een Vlaams actieprogramma dient mijns inziens
te worden beschouwd, het opwekken van het Vlaams bewustzijn in alle lagen van
de Vlaamse bevolking, bij de Vlaamse jeugd, bij de Vlaamse
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intellectuelen, bij de hogere burgerij, de middenstanders, de arbeiders en de boeren.
Kan dit bewustzijn weer worden wakker geschud in ieder Vlaams gezin, zodanig dat
het niet alleen latent aanwezig is, maar ook bereid om zich te uiten op ieder ogenblik
en in alle omstandigheden van het leven waar zulks past, dan is de Vlaamse Beweging
voortaan onweerstaanbaar.
Waarin bestaat dit bewustzijn? In het gevoel van fierheid, Vlaming te zijn;
berustend op de kennis van het verleden dat spreekt uit de geschiedenis, de
kunstwerken, de monumenten der Vlaamse wetenschap, de daden van grote
Vlamingen; berustend op de overtuiging dat het volk van Vlaanderen door zijn
wilskracht en zijn arbeidskracht, door zijn ondernemingsgeest en den hem eigen
kunstzin, door zijn vrijheidsliefde en zijn schranderheid de eigenschappen in zich
draagt om aan zijn veelzijdige persoonlijkheid in België en in het buitenland de plaats
te verzekeren van een volwaardig volk; berustend op den wil om zich in de toekomst
als volwaardig volk te handhaven en verder te ontwikkelen. De nuchtere zegt hierop:
woorden! Ik antwoord hem: woorden met een inhoud, woorden waarmee getracht
wordt een ideologie te formuleren, die voor een volk dat wil leven en zich ontwikkelen
zo noodzakelijk is als brood. Woorden die niet voor doel hebben, zelfoverschatting
aan te kweken, maar alleen den onbewuste willen bewust maken van zijn reële waarde
en van zijn mogelijkheden; woorden die den gemeenschappelijken wil van een schoon
volk moeten smeden om zichzelf te kennen, om zichzelf te zijn en zichzelf te blijven,
om zich te vrijwaren voor het verlies van zijn eigen Ik en voor geringschatting en
benadeling door anderen. Ik besluit mijn antwoord aan den nuchtere met den raad:
laten wij nuchter zijn of geestdriftig, al naar onzen persoonlijken aard of naar de
omstandigheden, maar nooit steriel.
Mijn opwekking tot bewustzijn en fierheid gaat trouwens onmiddellijk gepaard
met een beroep op verantwoordelijkheidsgevoel; wie prat gaat op zijn Vlamingschap
zal hierin ook een aansporing dienen te vinden om de eigenschappen die daaraan
verbonden zijn zelf te bezitten en om zich niet aan te stellen als een ‘lompen’ Vlaming,
noch als een halven wilde. Vlaams bewustzijn sluit in zich het ‘noblesse oblige’,
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de verplichting om in alle omstandigheden te streven naar een houding en een gedrag
van beschaafd mens, van iemand die in zijn eigen werkkring het beste presteert wat
hij vermag, en vooral van iemand die, wanneer hij zich speciaal als Vlaming betuigt,
dit zal doen op onbesproken wijze en met een duidelijk verantwoordelijkheidsgevoel
voor zijn daden en voor zijn woorden. De strijdende Vlaming hoeft niet meer te zijn,
de man die alleen nog aanklaagt en protesteert en luidruchtig zijn eisen stelt, maar
de vastberadene en de waardige die ook zichzelf een behoorlijke tucht kan opleggen,
en zich bewust is van zijn taak om op te bouwen in plaats van af te breken en positief
werk te verrichten in den dienst van de gemeenschap; naast Vlaamse rechten staan
hoe langer hoe meer Vlaamse plichten.
Voor het opwekken van Vlaamse fierheid, gepaard met plichtsgevoel, maar ook
voor het opleiden van degelijke mensen in het algemeen, wier hoedanigheden aan
de gemeenschap ten goede komen, is het van het allergrootste belang, dat het
onderwijs in Vlaanderen, in al zijn graden en schakeringen ten uiterste verzorgd zou
worden. Het lager onderwijs, waarin het volkskind leert lezen, schrijven, beschaafd
spreken, rekenen, manieren gebruiken en eerlijk zijn tegenover zichzelf en tegenover
de anderen; het middelbaar onderwijs, waarin behalve de voortgezette karaktervorming
en de noodzakelijke kundigheden, ook de geesten worden gescherpt tot kritiek, en
de zin wordt gekweekt voor een hiërarchie van de waarden: de zin voor het goede,
het rechtvaardige, het edelmoedige, het schone en het ware; de zin voor schakering,
voor objectiviteit, voor maat en evenwicht; het technisch onderwijs waar, zonder het
vormen van den schoon-menselijken geest te verwaarlozen, gestreefd wordt naar het
opleiden van vaardige hand- en geestesarbeiders die door hun vakkennis uitmunten
en het economisch peil van hun land helpen verdedigen met werk dat naar
volmaaktheid streeft; het hoger onderwijs, dat leidende krachten zal vormen op het
gebied van handel en nijverheid, vrije beroepen, wetenschap en administratie, maar
vooral ook leidende krachten die met hun volk verbonden blijven door den
verheffenden invloed van hun eigen onberispelijke levenshouding, door hun taal,
door hun beschavende bedrij-
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vigheid, binnen en buiten hun werkkrring; hetzelfde geldt, om dezelfde redenen,
voor de kunstopleiding in conservatoria en academies voor Schone Kunsten; en last
but not least, moet onze bezorgdheid gaan naar het normaal onderwijs dat opvoeders
van het volkskind zal vormen, bezield met hun apostolaat, behept met den geest van
liefde voor het kind en het gevoel van hun grenzeloze verantwoordelijkheid voor de
materiële en morele toekomst van de gehele natie; zij zijn de genezers van de
geestelijke verwildering, de verregaande en al te zeer verspreide oneerlijkheid en
amoraliteit, het laag bij de grondse winstbejag en genotzucht, de afwezigheid van
idealen die de oorlog ons heeft nagelaten. Wil zij ons volk nog ooit weer moreel
gezond zien worden, dan mag de Vlaamse Beweging zich niet onverschillig tonen
ten opzichte van deze problemen. Wil zij haar taak naar behoren vervullen, waar
immers het globale peil en de globale mogelijkheden van geheel Vlaanderen van
afhangen, dan mag zij zich niet beperken tot een reactie tegen verfransing van de
Vlaamse jeugd, maar zij moet de opvoeding en opleiding in haar gehel ter harte
nemen. Immers, de Vlaamse culturele uitbouw betreft niet het taalgebruik in het
onderwijs alleen, maar de kwaliteit en de resultaten van dit onderwijs als geheel.
Deze culturele uitbouw geschiedt trouwens niet enkel in de scholen. Hij moet ook
de volwassenen bereiken en zijn stempel drukken op geheel het leven. Voor de
verspreiding van een algemene omgangstaal in Vlaanderen, naast en boven de
dialecten, is bijvoorbeeld de school alleen niet toereikend. Het streven naar een
beschaafde taal moet langzamerhand ook doordringen van de engere naar de bredere
lagen van de bevolking; het goede voorbeeld van de ontwikkelden, van de pers, de
radio en het toneel, van het leger, de administratie en de kansel moet dagelijks op
deze massa inwerken.
Al deze factoren samen moeten ook hun invloed uitoefenen op den goeden smaak
en de geestelijke ontwikkeling van het volk in 't algemeen; zij moeten tevens kunnen
reageren tegen wansmaak en verdwazing. Ik vermeld bijvoorbeeld terloops de
epidemie van kermissen en braspartijen die de laatste jaren over het land - met inbegrip
van het platteland - is losgebroken; men zou zeggen, dat de - overigens vol-
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komen begrijpelijke - bevrijdingsroes crescendo gaat in plaats van weer naar het
normale af te dalen; het rustige Vlaamse dorp heeft niet meer genoeg aan een of twee
jaarlijkse kermisweken; den gehelen zomer door is het de ene wijk na de andere die
vol vlaggen zit - overbelasting en ontaarding van de nationale driekleur! - en niet
alleen vol vlaggen, helaas, maar vol huilende radio's, pick-ups en luidsprekers in alle
straten, tot diep in den nacht, en dronkemansgedoe zonder einde. Indien het waar
kan heten, dat de arbeider, om zijn volle maat te geven, ook ontspanning nodig heeft,
dan is hiermee toch niet gezegd, dat de artificiële roes, door brouwers en herbergiers
en dorpspolitiekers ten behoeve van hun respectievelijke zaken in het leven gehouden,
als menswaardige ontspanning voor onze volksmensen mag worden bestempeld; er
groeit integendeel uit dit alles een levenswijze en een mentaliteit, een massale
verdwazing en een gemis aan maat en goeden smaak, die het peil van onze bevolking
reddeloos naar beneden halen.
Een pers die ook een enigszins ander ideaal dan papierhandel of kiespropaganda
nastreeft, zou den moed dienen te hebben om tegen dergelijke toestanden te reageren;
en ook de bevoegde lokale overheid zou wel iets van dezen moed kunnen gebruiken.
Moed en doorzicht zouden ook uitstekend van pas komen om te strijden tegen de
vernieling van het schone en de woekering van het lelijke in het uitzicht van onze
steden en dorpen en landschappen. Een Vlaamse Beweging die zich niet interesseert
voor urbanisme en landschapszorg, die onverschillig toeziet op den wansmaak en
de ordeloosheid waarmee in voorsteden en plattelandsgemeenten wordt gebouwd,
op den onbelemmerden groei van zo ontelbare als afschuwelijke auto-kerkhoven
langsheen de grote verkeerswegen en van fabrieken die water en lucht verpesten,
schiet in haar taak te kort; ook hier trouwens zouden pers en openbare besturen
moeten optreden, om niet te gewagen van de politieke partijen die zich - met woorden
- zo bezorgd tonen om de geestelijke en stoffelijke belangen van haar kiezers.
Op het actie-programma van den culturelen opbouw in Vlaanderen dienen, behalve
een degelijke pers, die een
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uiterst belangrijke rol van voorlichting en opvoeding zou kunnen spelen, ook de film,
de radio en het toneel, het bibliotheekwezen, het boek en het tijdschrift een belangrijke
plaats in te nemen. De film, die zoals zij er tegenwoordig uitziet, meer kwaad dan
goed sticht! Een actie op filmgebied zou ten minste evenveel aandacht moeten
besteden aan het weren van de slechte als aan het bevorderen van de goede film,
zowel in verband met de kunstwaarde en opvoedende waarde als wat de taal betreft;
hetzelfde geldt voor de radio en het toneel. Tot de bevordering van toneel- en
muziekleven in Vlaanderen behoort niet enkel de zorg voor volwaardige
kunstmanifestaties in de grote steden, maar ook de aanmoediging van de
liefhebberskunst, van de nederige toneel- en muziekmaatschappijen in de kleinere
steden en dorpen.
Het goede boek en het hoogstaand tijdschrift, zowel het technische en het
wetenschappelijke als het vulgariserende en het folkloristische of het litteraire, moeten
aan het ontwikkelde gedeelte van het Vlaamse publiek - waaronder de lezende arbeider
zijn eigen plaats dient in te nemen! - het geestelijk voedsel verschaffen waaruit het
de krachten kan putten om steeds beter zijn leidende en dienende rol te vervullen. In
dit opzicht is de aangroei en de kwaliteit van de volksbibliotheken van onmetelijk
belang. Voordrachten, tentoonstellingen en kunstmanifestaties moeten de culturele
actie aanvullen en verlevendigen door persoonlijk contact van de massa met
wetenschap en kunst.
Behalve de culturele actie naar binnen, is ook de culturele actie naar buiten een
absolute eis. Zij zal tot doel hebben, het Vlaams gedeelte van België, zijn taal, zijn
letterkunde, zijn kunstschatten, zijn toeristische aantrekkelijkheid, zijn nijverheids-,
tuinbouw- en landbouwproducten zoveel mogelijk in het buitenland te doen kennen
en waarderen; op de noodzakelijkheid om, in dit verband, bij onze ambassades en
consulaten meer bevoegde Vlamingen te zien optreden, werd reeds gewezen in de
vorige bladzijden. Ook de Vlaamse reiziger in het buitenland kan in dien zin veel
goed werk verrichten door zijn persoonlijk optreden, door gesprekken en voordrachten.
Publicaties voor het buitenland bestemd, in de eigen taal wanneer het gaat over
Nederland of Zuid-Afrika, en in vreemde talen wanneer zij voor andere
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landen zijn opgevat, kunnen in dit opzicht eveneens de grootste diensten bewijzen.
De culturele actie naar binnen en naar buiten is wel de belangrijkste die de Vlaamse
Beweging heeft te voeren. Zij zal het beste wapen zijn ten overstaan van het franstalige
publiek te Brussel, aan de kust, in Limburg en aan de taalgrens. Wij beleefden het
eigenaardige maar tevens verheugende schouwspel van honderden Franssprekenden
die in 1930 te Gent, op St.-Baafsplein, de keurige opvoering van Elckerlyc kwamen
bijwonen; in 1938 zagen wij te Knokke een reeks opvoeringen van de Beatrijs voor
het toneel bewerkt eveneens voor een talrijk publiek van vreemdelingen; en op de
Grote Markt te Brugge verdringen zich voor het grootse Passiespel, ontelbare
toeschouwers die geen Vlamingen zijn. Dergelijke prestaties boezemen eerbied in
voor de taal en de cultuur der Vlamingen.
Naast dit alles is ook nog steeds een politieke actie onmisbaar. Er moet gewaakt
worden voor het behoud van onze verworven taalrechten, waaraan sommigen menen
nog te mogen tornen; waakzaamheid is geboden ten overstaan van de Waalse
Beweging, van het nog niet uitgestorven franskiljonisme in Vlaanderen, van de
taaltoestanden aan de taalgrens en in Limburg. Er dient de hand te worden gehouden
aan de naleving van de taalwetten in het onderwijs, het gerecht, het leger en de
administratie. Het taaistatuut en de naleving daarvan in Belgisch Congo moeten
worden bestudeerd. Te Brussel moet een grootscheepse actie worden op touw gezet
om de Franssprekenden systematisch vertrouwd te maken met het bestaan en den
bloei van Vlaamse letteren, Vlaams toneel, Vlaamse schilderkunst en beeldhouwkunst
en bouwkunst, en met de Vlaamse wetenschap in haar verschillende uitingen; een
actie om de inwijkelingen uit de Vlaamse gewesten, om het Vlaamse kind voor
verfransing te vrijwaren. Brussel zal wel nooit meer opnieuw worden vervlaamst.
Maar het moet tweetalig terrein worden, waar de Vlamingen zich even goed kunnen
thuis voelen als de Franssprekenden, en naast de Franstalige uitingen van een hoger
geestelijk leven, ook Vlaams cultureel werk van het hoogste gehalte wordt gepresteerd.
Voor alles wat de politieke zijde van deze actie beteft, moet
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worden uitgezien naar politieke mandatarissen die bereid zijn en bevoegd om in het
parlement, de provincieraden en de gemeenteraden, deze actie te bevorderen en aan
te vullen.
Een politiek karakter vertoont ten slotte ook de actie voor culturele autonomie.
De inhoud en de draagwijdte van dit begrip dienen zorgvuldig te worden bestudeerd.
Laten wij hierdoor voorlopig verstaan de structuurhervormingen die nodig zijn om
in het Vlaamse land en te Brussel de taal der Vlamingen, hun onderwijs en hun
cultuur volledig tot hun recht te laten komen en er de zorg van toe te vertrouwen aan
Vlaamse handen. Er hoeft mijns inziens niet te worden gedacht aan een eigen Vlaamse
wetgeving, maar wel aan een aanpassing van de uitvoerende macht aan het feit dat
België bestaat uit een Nederlandstalig Vlaanderen, een Franstalig Wallonië en een
tweetalig Groot-Brussel. Door den Nederlandsen cultuurraad van vóór 1940 werd
een volledig en adequaat plan uitgewerkt om het Ministerie van Openbaar Onderwijs
aan dezen toestand aan te passen door ontdubbeling van al de diensten, geleid door
één Minister. De Waalse cultuurraad hechtte zijn goedkeuring aan dit plan, dat in
1939 in zijn definitieven vorm verscheen in het tweede jaarverslag van den
Nederlandsen cultuurraad. De mobilisatie en de oorlog hebben de uitvoering van dit
plan verhinderd. Maar wij vragen aan de Regering, en wij vragen aan onze Vlaamse
parlementairen: waarom niet nu?

Actiemiddelen
Het hierboven geschetste actieprogramma blijft natuurlijk een dode letter indien niet
tegelijk hiermee naar de nodige actiemiddelen wordt gegrepen.
Zoals uit het verslag over de enquête van het Vermeylen-Fonds is gebleken, wordt
de noodzakelijkheid van een groot centraal Vlaams actiecomité allerwegen gevoeld.
Het zou de morele en geestelijke leiding van de gehele Vlaamse Beweging moeten
in handen nemen, een aantal subcomités moeten instellen, het werk van de sub-comités
samenordenen en waken over de uitvoering van de voorgestelde actiemiddelen. Een
bestendig secretariaat, voorzien van alle nodige werk-
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middelen, zou onder leiding van het centrale comité moeten staan, ter uitvoering van
zijn voorschriften. Het centraal actiecomité zou dienen samengesteld uit een reeks
vooraanstaande Vlamingen van alle gezindheden, die op geregelde tijdstippen zouden
vergaderen. Men zou hiervoor beroep kunnen doen op vertegenwoordigers van het
Davids-Fonds, het Wilems-Fonds, het Vermeylen-Fonds, de pers, de kunst, de
wetenschap, de economie en de politiek. Dezen zouden zich voorafgaandelijk akkoord
moeten verklaren over een gemeenschappelijk Vlaams standpunt en een basis van
actieprogramma, zoals hierboven werd geschetst. Zij zouden dan dienen over te gaan
tot de stichting van een Vlaams Verbond van België, waarvan zij de leiding zouden
in handen nemen en waarvan de leden hetzelfde standpunt zouden innemen en
hetzelfde actieprogramma moreel en financieel zouden steunen. Behalve de bijdragen
van de leden, zouden verdere financiële middelen moeten verzameld worden door
een eerste ‘sub-comité voor geldmiddelen’ ten behoeve van het vast secretariaat en
van de actie in het algemeen. Verder dienen een aantal andere sub-comités te worden
ingesteld, te onderscheiden in sub-comités voor studie en sub-comités voor actie;
bijvoorbeeld een sub-comité voor studie van het probleem Brussel; een voor Limburg,
een of méér voor onderwijs en taalgebruik in het onderwijs, een voor de de Waalse
quaestie, een of méér voor culturele actie langs het toneel, de film, de radio, de pers,
het boek en het tijdschrift; een voor buitenlandse politiek en culturele betrekkingen
met het buitenland; een voor natuur- en stedenschoon; een voor wetenschap en kunst;
een voor het vraagstuk van de culturele autonomie.
De studiecomités leggen hun verslagen en besluiten voor aan het Centraal Comité;
hier wordt, volgens den aard van deze besluiten en naargelang het Centraal Comité
van mening is dat practische werkzaamheden moeten volgen, beslist over het instellen
van sub-comités voor actie. Dergelijke sub-comités voor actie zullen trouwens van
meet af aan moeten te werk gesteld worden voor het systematisch inrichten van
Vlaamse studiedagen en manifestaties in de hoofdstad en in de provincie, voor het
verzorgen en uitgeven van bepaalde strijdpublicaties, voor actie bij de pers.
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Met dit alles wil in genen dele afbreuk worden gedaan aan de veelzijdige en
weldoende bedrijvigheid van Davids-Fonds, Willems-Fonds, Vermeylen-Fonds en
andere cultuur-organismen. Waar zij voor een deel van de hier besproken
actiemiddelen kunnen instaan, hoeft natuurlijk geen dubbel werk te worden verricht.
Immers, de actiemiddelen die voor een voortgezette en degelijk opgevatte Vlaame
Beweging nodig zijn, zullen reeds werk en opofferingen vergen van velen.
Ik besluit dan ook met het vertrouwen uit te spreken, dat het bewustzijn van de
grote Vlaamse belangen die op het spel staan, de dringende behoefte aan een snelle
en besliste actie, de gehechtheid van de Vlamingen aan hun taal en beschaving, zowel
ouderen van dagen, rijk aan ondervinding, als jongeren, rijk aan geestdrift en
werkkracht, samen in het gelid zullen brengen. In het gelid voor de Vlaamse Beweging
van nu, de Vlaamse Beweging van morgen, de Vlaamse Beweging van alle tijden.
E. BLANCQUAERT.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

751

Tweelingpennen
Voor P.N. Van Eyck.
Zoals een bruidspaar de dag voor zijn huwelijk het huis der ouders, de vrienden, het
licht, de eigen handen, elkaar, kortom de ganse wereld met vernieuwde ogen gaat
beschouwen, heb ik de indruk, dat wij, voor onze generatie, d.w.z. voor al degenen
die nog werken of van dit werk genieten, de correlatie Holland-Vlaanderen eveneens
met verse blik moeten bekijken, zonder daarom alles wat voorafging anders dan
binnen een aureool van gelouterde en vergeestelijkte sympathie te laten stollen.
Op gevaar af als primair te worden versleten, voel ik er veel voor, als nieuw begin
dan, onze beide landen elk een effen en eigen kleur te geven: Holland oranje en
Vlaanderen groen. Quitte om later de impressionnistische analyse toe te passen,
oranje in geel en rood onder te verdelen, en groen in geel en blauw. Dit natuurlijk
zonder in spitsvondige kleurensymboliek te willen vervallen, tenzij het de Nederlandse
lezer met voldoening kon vervullen te ontdekken, dat in zijn rood de schijn brandt
van zijn koloniale en andere malaises, in ons blauw het momenteel limpidere van
ons economisch bestel weerspiegeld ligt, en in beider geel de gouden glans doorstraalt
van onze beider gave volkskracht.
Want wij zijn anders geworden. Doch, onze traditie, onze taal en ons klimaat
wezen er om gedankt, wij hebben een gemeenschappelijk middenpaneel, waaruit
een figuur als Vondel ons sedert meer dan driehonderd jaar met vertrouwde en
betrouwende ernst aanstaart.
In zake letterkunde bestaat geen concurrentie. Laten we zelfs enkele ogenblikken
vergeten dat onze boeken moeten verkocht worden, vergeten dat, sedert de geboorte
van de
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eerste boekhandelaar, de alchemistische droom werkelijkheid werd, waardoor hart
en geest in lood kunnen veranderd.
Zijn wij dan, die trachten zo eerlijk mogelijk het woord met persoonlijke waarden
te laden, geen medestanders naar een vergulde en papieren kroon, wij bezitten elk
een geestelijke factorij, waarin specerijen worden opgestapeld, waarvan het omzetten,
door de aard van ons wezen, ons onvervreemdbaar monopolie is. Zodat de opgave
van het probleem minder is beide bedrijven te fusioneren, dan wel naar royale
middelen uit te zien om samen de bomen onzer kennis te laten gedijen en deze met
een in gemeen overleg aangewend kopersulfaat van vreemde of eigen bladluizen te
zuiveren; alsmede de aldus gewonnen levenskruiden uit te wisselen, ter verfijning
van onze persoonlijke smaak, tot genezing desnoods van onze weke plekken, tot het
absoluut genot van onze hogere zinnen. Wat dan tevens meebrengen zou, tegenover
vreemden, het zeldzaam schouwspel van een serene maar allerminst broze
verstandhouding.
Hoe zien wij elkaar, hoe zien de Vlamingen de Nederlanders?
Holland: calvinistisch en katholiek, met middenin de bohème van Amsterdam.
Vlaanderen, katholiek en vrijdenkend, met niemendal middenin.
Holland: streng en stroef, monter en welsprekend in het zuiden, zijn provincialisme
sublimerend in de hoofdstad en dit provincialisme optillend door internationale gist.
Vlaanderen, romantisch juveniel, met gezond middenrif, - waar de lachspieren
liggen -, in de opperste lagen Frans geestig georiënteerd, in de kleine steden en in
vele dorpen boertig, zompig en nog steeds gekoloniseerd door een matte lagere clerus.
Tot de literatuur komend:
Holland, nuchter typerend, hieraan wel ontsnappend in klassieke en zwierige
parabolen naar de hoge regionen van de uitwendig koele abstractie, of, andere weg
tot ontsnappen, opslaande in wilde en sentimentele vlagen van schone passie,
getemperd door gezonde aanvoer uit Friesland, Brabant, het buitenland, maritieme
stromingen, waarin het koloniale
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avontuur wordt aangevoerd, en ook door een sceptisch geblaseerd zijn, dit volgens
de wetten der reactie. Het geheel in elk geval doordesemd met een geest van traditie,
die bij de Geuzen begon en gesterkt werd door het merg van een onvervangbare
placide XVIIe eeuw.
Vlaanderen, zonnig en mild beschrijvend, regenbogen spannend met primitieve
spontaneïteit tussen de dauwdruppel en de stralende godstroon, weidse burgerlijke
draperieën hangend, waar, te midden in, voor eigen morbied genot, het abelspel der
tot het paroxisme opgedreven zinsen zielsconflicten wordt opgevoerd; Vlaanderen,
waar ook nog de strijd in de schrijver geleverd wordt tussen zijn heidense drang naar
cosmisch aanvoelen en een door de Kerk gehypothekeerd geweten om alles tam en
kuis en didactisch te houden; Vlaanderen, ten slotte, waar nog Germaanse barden
met stijve, liefst rubberboorden, de laatste rederijkers tot hun kamp trachten over te
halen om in woelige maar nutteloze steekspelen uit te komen tegen subtiele jongleurs,
weemoedige menestrelen en sceptische eenzamen.
Ziedaar onze litteraire fauna, ten minste zoals mijn lectuur, mijn herinnering en
mijn omgang zich die voorstellen.
Het ganse panorama overschouwend kunnen we drie scharnieren ontdekken, die ons
soepel aan elkaar houden: een oorspronkelijke bakermat, waar wij samen onze
middeleeuwse jeugd hebben doorgebracht, ten tweede het Brabantse element, dat
nog bestaat en, naar het buitenland kijkend, een bestuiving, die zowel humanistisch
was, als ze thans nog modern internationaal is.
Over elk van deze luiken de effen kleur strijkend van zoëven, mag dan gezegd:
De zuiverste Noordnederlandse incarnaties, zij, die de Hollandse gemene deler
vertegenwoordigen, blijven op de grond wanneer ze die grond bezien. Ontdekken
ze hun eigen hart en dat van de medemensen, dan beginnen ze met de grond tot
symbool te maken zodat hij Gorter's ‘Mei’ wordt en Roland Holst's ‘Winter aan Zee’;
om dan het eigen hart te camoufleren maar het kloppen er van uit te deinen met een
groot en intensief aanwenden van de geest, geest die dan
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hetzij over ‘De Vrouw in het Woud’ regeert, hetzij over het verzameld werk van
Verwey, hetzij met een reeds duidelijk heimwee naar een restitutie van geest aan
hart optreedt in ‘Tempel en Kruis’ van Marsman.
Wij, Vlamingen, zien ook onze grond, maar we huppen er meer over, tenzij ge het
een slenteren noemen wilt, waar de Noordnederlander gaarne zitten blijft. Van de
vier seizoenen, die ons gegeven werden, zouden wij er liefst zestien maken. Wij
houden van gedaanteverwisselingen en waar ze, in de realiteit, trager werken, ontleden
wij ze in al hun mogelijke, en soms onmogelijke nuances, om toch maar de indruk
van het mobielere, het dynamischere te krijgen. Zodat we soms, zoals Streuvels, de
mens vergeten, die op ons te wachten staat. Of nog, wij versnipperen die grond,
verkavelen hem over onze zintuigen, altijd om er de statiek uit te werken en dan
schrijven we ‘De Boer, die sterft’. Tenzij wij die grond, het begrip grond althans,
vol jagen met mensen, en de groeikrachten der natuur overhevelen op de schepsels,
die er op en langs bewegen, zoals Walschap doet, die zelfs zijn stijl van de
syntactische remmen bevrijdt, precies om het wisselende en jagende effect te erlangen.
Wellicht daarom zijn wij, voorlopig, vlugger vertellers dan de Nederlanders.
Anderzijds is ons hart niet groter dan het Hollandse, het onze ligt alleen rapper
bloot. Ofschoon bij onze Noorderbroeders, in de jongste tijden, een neiging te
bespeuren valt om het ook eens op de open handpalm te leggen. Dit sluit dan een
milder etaleren in van het nog warme woord, wat bij de minder beheersten uit onze
landouw spoedig een elefantiasis in de zegging laat ontstaan, waarvan wij zo spoedig
mogelijk, met Noordelijke hulp hopen wij, dienen te genezen. Maar is de beheersing,
die opperengel van de rede, wél aanwezig, dan ontstaat het mirakel van ‘Dien Avond
en die Roze’ en van ‘Het Bergmeer’.
Om dit alles nu te herleiden tot enkele klare en simpele woorden, tot factorij taal als
ge wilt, wat kunnen wij ruilen? Vooreerst een grote illusie. Wat geschreven staat,
kunnen we immers niet meer wijzigen, en over wat nog moet
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geschreven worden hebben we bitter weinig profetische macht. De Noordnederlander
kan ons niet in oranjetinten trekken en wij kunnen evenmin van hem een daltonist
maken, die groen aanziet voor rood. Dit is echter totaal overbodig, we wezen er zelfs
voor behoed. Niet omdat wij slechte Hollanders zouden zijn en de Hollanders
verbasterde Vlamingen, maar omdat wij rijke Nederlanders moeten blijven en
gelijkschakeling een dwaze vorm van armoede is. Doch naast deze illusie kunnen
we elkaar met nog zoveel bedenken, dat niet de minste zweem van melancholie meer
overblijft.
Wij waren gelukkig niet aanwezig, toen de toren van Babel werd opgetrokken.
Tussen onze landen bestaat geen spraakverwarring. Waar enkele molshopen in zake
spelling waren opgeworpen, verleden jaar waren een paar energieke voeten voldoende
om ‘Pegasides' Plein’ te niveleren. Vereist weze dan voortaan dat de
Noordnederlandse landmeters van het taaloppervlak-kadaster de onzen zijn.
Spreken en schrijven we dezelfde taal, het ware zonde onze particuliere subtiliteiten
uit te roeien. Eiken van Dodona en eiken uit het Zoniënwoud vertonen eveneens
minimale afwijkingen, maar ze blijven eiken. Daarom zouden puristische tolbeambten
de divers geklede dochteren onzer taal, zelfs al werden ze winkeldochters, bij de
grens niet mogen beduimelen. Daarnaast, wanneer de brieven van Hollandse vrienden
en de onze, wat het port betreft, op dezelfde schalen worden gewogen, dan moet ook
elk boek, dat niets anders is dan een dikke liefdebrief van auteur tot lezer(es) hetzelfde
voorrecht genieten. De onschendbaarheid van de boekenbiecht.
Waar de Noordnederlanders, als verstandelijken, meer hoofdbrekerij hebben en
wij, als gemoedsuitstorters, meer harten breken, dienen wij ons allen af te vragen of
de Hollander niet een verdieping dalen kan tot in de kamers van zijn hart en wij niet
een verdieping kunnen klimmen tot in de cellen van het brein. Vermits de broer van
over de Moerdijk brains bezit en mens blijft en wij meer hartkloppingen kennen maar
er ons ook gezond mee bevinden, en vermits we, als mens van hetzelfde deeg zijn
en nagenoeg dezelfde lage lucht inademen, moeten deze overwichten en deze tekor-
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ten ons kunnen intrigeren. In het licht van de vaststelling dat de Hollander soms
ongenietbaar wordt voor ons en wij voor hem, is het onze zoveelste voorname
vriendenplicht te beproeven wat hoenderkwekers, hondenfokkers en hoveniers doen,
d.w.z. eens flink, dank zij verdapperde lectuur en drukker over-en-weergeloop, uitzien
of hier en daar niet wat voorzichtig en judicieus te enten valt.
En dan, vooral, vooral, vooral, en dit is geen loslippig uitgesproken wens maar
een fel verzoek en een intens cordiaal verlangen, wij moeten elkaar in deze tijden
van geloer en gegrijns charmant, openhartig en grondelijk leren waarderen. Alle
complexen van meerder- en minderwaardigheid moeten wij de volgende jaren, of zijn er maar maanden meer toe nodig? - afleggen, bewust, elke Zaterdag bij ons
wekelijks bad. Is het nog nodig dat wij de Noordnederlanders benijden en zij ons,
waar zij met pauweveren kunnen pronken en wij slechts judaspenningen bezitten,
nodig dat wij uit hovaardij de neus krullen omdat onze Cyriel Buysse destijds ‘,Per
Auto’ schreef, maar Bertus Aafjes zijn reis naar Rome te voet moest afleggen?
Als we hierover akkoord gaan, laten we dan uit achting voor elkaar en ook uit
volstrekte eerlijkheid een dubbel wijs besluit treffen: dit, onze beider goede boeken
wederzijds te kopen, te lezen en er, glimlachend, gelukkig om te zijn; dat, onze eigen
prullen thuis te houden, hun waarde, of liever hun gebrek aan waarde, door een
Barnumpubliciteit geen strabistische perspectieven te verlenen; m.a.w., laten we
eerst voor eigen deur keren, dan zullen we minder verplicht zijn de banaanschil of
de lege schoendoos op buurmans voetpad te signaleren.
Vergeten we evenmin deze samenwerking toe te passen in ons respectievelijk
literatuuronderwijs. Wij moeten hier zeer klare wijn schenken en met licht gemoed
wil ik hier gaarne de kan vasthouden. Dat de Hollanders dan gelieven te gedogen,
dat hun hartig doch met spijt worde gezegd: met drie kwart van de Nederlandse
literatuurgeschiedenissen en bloemlezingen kunnen wij in onze Belgische scholen
niets aanvangen. Van een evenredige vertegenwoordiging er in, is geen sprake, de
zin voor evenwicht in de schaal der waarden of zelfs maar een goedbedoeld
parallellisme ontbreekt
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deze werken tenemaal. Met vertroebeld gemoed en vraagtekens boven onze
wenkbrauwen zitten we hoofdschuddend over de Hollandse telling van honderd jaar
geleden te dubben. Te meer daar, de hand op het hart, geen enkele van de overzichten
door Vlamingen gemaakt, deze disproportie vertoont, wanverhouding die zelfs
misdadig wordt in een overzicht van de Nederlandse letterkunde door een Hollander,
in elkaar gestoken zogezeid ten dienste van scholieren met speciale philosophische
vorming. Waar de meesten onder ons reeds over de helft van de levensweg zijn,
dienen we, als verantwoordelijkheidsbesef geen ijdel woord geworden is, beginnen
met de jeugd een normale visie bij te brengen. Waardering opgetrokken op een stevige
basis in de jonkheid, wordt doorleefde en getoetste waardering bij rijperen.
Elkander waarderen. Met al de geestdrift waarover ik nog beschik, wil ik de
Hollanders, een dubbele hulde brengen. Een eerste maal aan het Hollands genie,
waarvan de grondtrekken standvastigheid zijn, ernst en een drang naar volmaking,
in de letterkunde geïllustreerd door traditie, ambachtelijke vormgaafheid en een
streven naar tijdeloosheid in de weergave van wat hen treft. Een tweede maal aan
den persoon, die dit genie incarneert, zestig jaar werd en Pieter, Nicolaas Van Eyck
heet.
Concreet onze bewondering en onze eerbied voor de dichter Van Eyck uitsprekend,
betekent meteen getuigenis afleggen van onze hoogschatting tegenover de ziel van
Nederland.
Van hem en van de Nederlander in het algemeen leren wij dan een hoge opvatting
van het dichterschap. Er bestaan hogere waarden dan kunst, wanneer men alleen de
klemtoon zou leggen op haar esthetische resultaten. Maar men kan bitter weinig
hogere waarden dan kunst ontdekken, wanneer men in haar ook de protagoniste ziet
van de opwekking tot geluk. Van beide samengekoppelde strekkingen is Van Eyck
de goede, degelijke en zeer intens meevoelende procureur geweest. Hij heeft onze
noden precieze gestalte gegeven in zijn proza en ze lyrisch voor gelijkluidend
verklaard in zijn poëtische akten. Hij is meer geweest. Waar velen het dichter-
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schap als een aparte functie beschouwen, als een eiland, waarop men zich terugtrekken
kan, heeft Van Eyck met vaste wil en indringend vernuft het met al de andere vitale
domeinen tot een archipel verenigd en in begenadigde momenten van volstrekte
klaarte hun integrale eenheid geschouwd. Wij allen zoeken naar de grondzin van het
bestaan, maar wij doen dit naast onze artistiek geïnspireerde vlagen, hetzij als louter
filosoof, hetzij als gewoon onrustig mens. Van Eyck's preoccupatie, bestendige
preoccupatie, is het deze grondzin met en door zijn dichterschap te achterhalen, aldus,
van uit menselijk kun-standpunt beschouwd, een unificatie van de tweede graad
nastrevend.
Waar enkelen van ons het niet verder brengen dan tot het onderverdelen van de
stof tot moleculen, kan van Van Eyck worden gezegd, dat hij, alle levenscomplexen
tot hun essentie willende herleiden, het atoom van de levenseenheid heeft bevroed.
Dit is de hoogste en moeilijkste opdracht, die gelijk wie zich opleggen kan, die niet
vooraf de schepping aanvaardt als een worp van een God, die we niet begrijpen
kunnen.
Is Van Eyck dan op eerste zicht een verstandelijk dichter, zijn hart zingt mee in
de keuken waar het vers wordt geprepareerd. Er zit te veel encantatie in zijn gedichten,
opdat men van intellectualisme zou kunnen spreken. Eén van onze jongere essayisten,
Clement Bittremieux, die zo pas een synthetische studie aan Van Eyck heeft gewijd,
ziet in zijn werk twee aspecten: een eenheidsbewustzijn en een bewustzijn van
conflict, een rust en een strijd. Zou de drang naar rust niet bewijzen, dat Van Eyck
bestendig, ofschoon op de achtergrond, zijn hart inschakelt, hart dat de rol speelt van
regulator, van balansnaald, die de immer verder vorsen willende geest tot beheersing
en berusting wil nopen en daar tijdelijk in slaagt, tot die geest weer ontwaakt om in
steeds fijner krullende spiralen te trachten een verrukkelijk olympisch zenith te
bereiken?
Waar zo'n mensen wonen, mogen wij dan niet, als Vlamingen, verwachten dat én
voor hart én voor geest een onbesmette waardering gedijt?(1)
K. JONCKHEERE.

Eindnoten:
(1) Men zie bvb. het schaamteloos stuk van Rochefort in ‘Renaissances’, April 1945, waar zelfs
van ‘tutelle’ wordt gesproken en speciaal de Vlaamse Beweging wordt aangevallen.

(1) Toespraak gehouden te Amsterdam voor de ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden’, op 11 October 1947.
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Zoek de mens
Les etrêmes se touchent
‘Kunst en Kultuur’, het bijblad van Volksgazet van Donderdag 20 November 1947,
neemt de gelegenheid van de bekroning van Andé Gide tot Nobelprijswinnaar te baat
om aan Lectuurrepertorium de hypocrisie te verwijten, waarvan het blijk gaf toen
het, om in globo het werk van den schrijver der ‘Nourritures Terrestres’ op de zwarte
lijst der verboden lectuur te brengen, zijn toevlucht nam tot motiveering als: ‘hij
maakt allerlei driften wakker, hij maakt de aandacht gaande voor allerlei moreele en
geestelijke ontreddering en tegennatuurlijke zonden...’
Het toeval wil dat, op denzelfden Donderdag, Les Lettres Françaises ons het bewijs
brengen, dat in zekere uiterst linksche kringen der wereldstad soms een
bekrompenheid en partijdige enggeestigheid heerschen, die voor deze, welke onze
weldenkende lieden in onze achterlijke provinciale gewesten gelukzalig maken, niet
moeten onderdoen. In dit weekblad, dat meer bezorgd lijkt om de torpedeering van
het Marshallplan dan om den bloei der fraaie letteren, gaat, in een artikel getiteld
‘Le Prix Nobel pour un Faux-Monnayeur’, kameraad Jean Kanapa te keer als een
roode duivel in een kapitalistisch wijwatervat.
Een eerste, ironisch bedoeld, verwijt: ‘Il vaut mieux se dresser contre la familie
que contre nos bons amis des banques américaines ou du gouvernement’ kan ons,
buitenstaanders, niets ter zake lijken, maar slaat wellicht flink in bij zekere Parijsche
lezers, die op dit stuk een actueele, misschien vluchtige, maar niettemin hartochtelijke
positie hebben gekozen. Jean Kanapa neemt echter ook zijn toevlucht tot argumenten,
die berekend geldigheid van langeren, zooniet eeuwigen, duur: André Gide? Een
valschmunter van de cultuur en van het Fransche intellect; een medeplichtige in een
uit-
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gebreide onderneming van intellectueele reactie, ontaarding en egoïsme; een vijand
der menschen en der menschheid!
Alleen in missieweken komen van op onze dorpskansels even felle banvloeken
neergebliksemd!
De reden van deze woede? De schrijver laat deze openlijk blijken, wanneer hij het
heeft over ‘Retour d'U.R.S.S.’: het boek waarin André Gide, zoo pas bekeerd tot het
communisme, een ontgoocheld relaas gaf over zijn pelgrimstocht naar de Sovjetunie,
en meteen zijn nieuw geloof prompt in den steek liet. De verklaring van deze apostasie
wordt door Jean Kanapa ingeleid met een insinuatie, die aan grofheid bezwaarlijk
zijn weerga zal vinden in litteraire polemieken. De lezer oordeele zelf en excuseere
het citaat: ‘Il (André Gide) voit que le communisme n'est pas une religion, que les
bolchéviks sont bolchéviks sans être pédérastes...’
Waarachtig, de Stalinkultus telt zijn kosters en kwezels, die op het stuk der kwade
trouw niet hoeven in de leer te gaan bij onze Lectuurrepertoristen!...
R.B.

Vrijmoedig oordeel over de groten
(Om alle misverstand te voorkomen, vraag ik, dat de lezer de navolgende woorden
zou lezen naast het drietal bladzijden door G.W. gepubliceerd onder dezelfde titel
in de rubriek ‘Zoek de Mens’ van het Septembernummer, en waar M.R. reeds op
reageerde in het Decembernummer).
Een der beste critici van litteraire kronieken in een der beste weekbladen van na
de bevrijding, zegt, naar aanleiding van een artikel, waarin Gerard Walschap zijn
mening uit over de politici, dat drie hypothesen hieromtrent kunnen gesteld worden:
1. Het artikel betekent een politieke stellingname van Walschap;
2. Het is een grap;
3. Het is enkel bestemd voor litteraire kringen.
Ik zou een vierde hypothese willen stellen:
4. Walschap heeft doodeenvoudig zijn mening gezegd zoals gij of ik en indien hij
een intentie heeft gehad, is deze zonder belang omdat hij ze niet kan realiseren, daar
hem altijd ook de bedoelingen zullen toegeschreven worden die hij kon hebben, maar
niet heeft gehad. Immers, indien hij ze voor litteraire kringen bestemde, zullen velen
denken, dat ze voor de politici is bestemd. Indien ze een grap is, wordt ze ontzenuwd
door hen die ze ernstig opvatten. En indien hij een politieke stellingname beoogde,
zal hij door niemand vertrouwd worden omdat niemand zal geloven, dat Walschap
het alles veel beter kan dan de politici.
Ik heb jarenlang door mensen die niet aan politiek deden, en dat waren bijna altijd
letterkundigen, de politici horen verguizen. Zij schreven daaromtrent ongeveer juist
zoals de kruideniers over de regeringen spreken, en ik ben daardoor tot de mening
gekomen, dat al dit diepzinnig geschrijf nog alleen maar enige avonturiers heeft

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

761
gesteund, maar goddank de politici er niet heeft toe gebracht de politiek te laten varen
om artikelen tegen de politiek te schrijven. Tenzij misschien in de dictatoriale landen.
Ik vrees werkelijk, dat de idee, alsof Walschap nu het definitieve woord over de
politiek heeft gesproken, zeer koeltjes moet bejegend worden met de woorden van
die Franse diplomaat, die een voordracht had gehoord over zijn werk aan het Japanse
Hof, en die zich na afloop tot de schitterende conférencier wendde, zeggende:
‘Monsieur, la diplomatie est beaucoup plus béte que ça’.
‘Messieurs, la critique est beaucoup plus bête que ça.’ Ik gun ieder zijn
oneerbiedigheid en ik loop zelf niet van eerbied over, maar mij zal niemand meer
wijsmaken, dat er, in plaats van in de politiek, onder de literatoren een handvol
alwetende en almachtige leiders zijn, die het lot der wereld in handen houden. Ik ben
er van overtuigd, dat niemand kan overzien waaraan wij onderworpen zijn, dat
niemand ze kan beheersen, en dat in het bijzonder de mannen wier opvattingen wij
lezen omdat zij ze neerschrijven, niet zoveel groter politici zijn dan de mannen die
de verantwoordelijkheid op zich nemen iets te doen.
Ver van mij met deze gezagsschennis het krediet te ondermijnen van de literatoren,
die interessante artikelen over de politiek schrijven. Maar wel beken ik, dat de
integrale verguizing van de politici en van de politiek, mij altijd doet denken aan het
oude wijfje, dat, ontstemd over het weer - te warm, te koud, te droog, te nat - van
mening was ‘dat het veel beter géén weer zou zijn’.
Ik vraag mij af of een doodgewoon kiezer, die partij kiest, niet veel meer politieke
zin heeft. Ik sta breed open voor tegenbewijzen, maar dit weet ik, dat men die politieke
zin niet altijd zal vinden in de anti-politieke opwellingen van de literatoren. Pieter-Paul
Rubens verklaarde, dat het in de politiek zo slecht gaat omdat de vorsten van Europa
onbekwame en minderwaardige mensen zijn. Maar als ik zie hoe lichtvaardig de
mannen van de pen over de politiek schrijven, ben ik er geenszins van overtuigd, dat
wij onder hun bestuur minder oorlogen zouden hebben en minder belastingen zouden
moeten betalen. Ik ben er integendeel van overtuigd, dat, als de kiezers nu eens een
honderdtal van onze Vlaamse literatoren tot kamerlid moesten verkiezen, zij geen
tweede maal deze fout zouden begaan en spoedig zouden terugkeren tot de politici,
die het niet altijd zo goed kunnen schrijven maar het toch nog betrekkelijk goed doen.
R.H.

Juichen of treuren om de Gaulle?
Rechtsgezinde bladen juichen in de verkiezingsoverwinning van de Gaulle een plotse
evolutie toe naar een rechtse dictatuur. Zij hopen op de vorming van een absolute
meerderheid voor een autoritaire macht, die de democratische en communistische
minderheid zal onderdrukken.
Democratisch gezinde bladen vrezen, dat de overwinnaar de Gaulle daar werkelijk
naartoe gaat en zien er dus een gevaar in.
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Dat gevaar zier er niet denkbeeldig uit. Achter de Gaulle staan zeker krachten die
van dictatuur dromen en vermits de generaal niet zo naïef mag geacht worden, dat
niet te te weten, is het gunstigste dat de democraten over hem kunnen denken, dat
hij te goeder trouw meent die krachten nu te kunnen gebruiken zonder ze later hun
zin te geven wanneer hij aan de macht zal zijn.
De democraten kunnen zich echter troosten. Het naoorlogse Frankrijk beantwoordt
helemaal niet aan hun ideaal. Of het nu ligt aan onbekwaamheid van zijn leiders, de
omvang van zijn moeilijkheden, de politieke en geestelijke ontreddering van zijn
volk, of aan die drie tezamen, het politiek beeld dat het vertoont, is een aanfluiting
van alle waarachtige democratie. Het geboorteland van de vrijheid komt zijn
ontreddering niet te boven en werkt zich van langsom hopelozer vast.
Er moet een kentering komen. Daarvan is de overwinning van de Gaulle een eerste
verschijnsel en in zover is deze niet verontrustend voor democraten die het goed
menen met Frankrijk en de chaos waarheen het afglijdt vrezen als een ramp voor de
democratie in West-Europa.
Het verschijnsel bestaat hierin, dat het Franse volk een duidelijke neiging vertoont
zijn aloude verdeeldheid te laten varen en zich te scharen in twee gelederen.
Nu is het voor een Westeuropees democraat niet gemakkelijk dit zonder angst aan
te zien. Het wezen zelf van de vrijheid komt hem onverenigbaar voor met politieke
eenvormigheid, omdat hij zich nog levendig de Duitse en Italiaanse opslorping van
kleine politieke groepen door grote herinnert, zich moeilijk kan voorstellen, dat dit
proces bijtijds zal ophouden en zich nog maar al te goed herinnert welke gevolgen
dit gehad heeft voor heel de wereld.
Maar hij kan zich reeds daarmee gerust stellen, dat de twee grote modellen en
kampioenen van de democratie, Engeland en Amerika, ten slotte uit twee groepen
van conservatieven en democraten bestaan.
Het verschil nu tussen deze democratieën en Rusland, verschil dat onvermijdelijk
maar onbegrijpelijk tot een nieuwe wereldoorlog schijnt te moeten voeren, ligt niet
in het feit, dat de Angelsaksers twee partijen hebben en de Russen maar één, maar
wel daarin dat de eersten de vorming van nieuwe partijen toelaten en de tweeden ten
slotte niet. Het verschil ligt in de vrijheid en niet in de verdeeldheid.
Indien dus Rusland de oprichting van andere partijen waarlijk en wezenlijk toeliet
en het volk maakte van deze vrijheid geen gebruik, zou het een democratisch land
zijn, zoals de Angelsaksische. Dit is belangrijk en wordt vaak vergeten.
Het is dus volstrekt niet waar, dat ergens meer politieke vrijheid is naar gelang
het volk er politiek meer verdeeld is. De Balkanlanden en het Vlaamse volk zelf
bewijzen zo goed als de Indiërs, dat een volk politiek heviger twist naar gelang het
politiek minder ontwikkeld is
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en de Angelsaksers bewijzen dat het eendrachtiger is naar gelang het meer zin voor
politiek en vrijheid heeft.
Vrijheid en twist, democratie en tweedracht zijn geen synoniemen. Er bestaat niet
de minste tegenstelling tussen vrijheid en eendracht.
Daarom moeten de fascisten nog niet juichen bij de overwinning van de Gaulle
en de democraten nog niet treuren. De redelijke houding voor beiden, althans in het
buitenland, is wachten en zien.
De ondervinding wijst uit, dat de volkeren die de vrijheid opgeven achter één man
als één man naar de ondergang marcheren, maar zij bewijst ook, dat de democratieën
met het kleinste aantal partijen de sterkste zijn.
Het probleem van de wereldvrede bestaat in het vinden van de technische middelen
tot vermijding van een oorlog die iedereen wil en niemand kan vermijden. Niets
méér, maar ook niets minder. Het probleem van de domocratie in de landen waar zij
wankelt in wanorde, bestaat ook niet in het grabbelen naar een nieuwe ideologie,
maar in het zuiver technisch herindelen van de politieke krachten met behoud van
de vrijheid.
Misschien betekent de overwinning van generaal de Gaulle niets anders dan dat.
Wij hopen het, tegen onze bezorgdheid in.
G.W.

Anachronistische kritiek
Het anachronisme als kunstverschijnsel, waarbij wij niet zoozeer denken aan de
naïeve verbeeldingen en fantasieën onzer middeleeuwsche voorouders, maar veeleer
aan het doelbewust en systematisch aanwenden van dit middel om een bepaald effect
te bereiken - hetgeen, samen met het symbolisme, bij de eeuwwisseling, fel in zwang
kwam - biedt rijkelijk stof voor een uitvoerige studie. In het besteK van onderhavige
rubriek kan het alleen onze bedoeling zijn aandacht te vragen voor een bepaald aspect
van deze kwestie, t.w.: het gebruiken van het anachronisme in de kunst als filosofisch
of politiek strijdmiddel.
Eenieder zal zich herinneren hoe op zekere schilderijen, etsen en houtsneden, men
Christus den Calvarieberg ziet bestijgen, geflankeerd door piotten en bespuwd door
beati possidentes (aldus te herkennen aan hun witte ondervesten, hooge hoeden en
sigaren met bandjes!) De Heiland sterft niet als zoenoffer der Menschheid, maar als
slachtoffer van twee booze Machten: Kapitalisme en Militarisme.
Het procédé is zeer effectief: het bezorgt aan de primairen die zonder al te groote
geestesinspanning de allusies snappen, het verkwikkend gevoel, dat ze heel schrandere
pieten zijn. Maar het minste dat men er tegen kan inbrengen is: dat het àl te
gemakkelijk en beslist niet fair is!
Tusschen de twee Wereldoorlogen in hebben wij vaak ook op de tooneelplanken
bedenkelijke staaltjes van dergelijke misbruiken kunnen aanschouwen. De Fransche
fascisten lieten Coriolaan monteeren
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als een aanval op het parlementarisme. Johan de Meester coiffeerde zijn Luciferisten
met Duitsche staalhelmen. In hun respectievelijke graven zullen zoowel Vondel als
Shakespeare geprotesteerd hebben: ‘Zóó hadden wij het eigenlijk niét bedoeld!...’
En wanneer we vaststellen, dat ook een Anouilh er mordikus aan houdt zijn Atriden
in smokings te steken, dan moeten we wel berustend zuchten: ‘La série n'en est pas
close!... Qu'on se le dise!...’
Dat het anachronisme met politieke bijbedoelingen nu ook in de kritiek ingevoerd
wordt, is een innovatie die wij Maurice Bardèche te danken (?) hebben. Deze Fransche
essayist wendt dit middel aan in zijn studie Stendhal romancier, met een arglistigheid
en een verwoede ijver, die u, met mij, een betere zaak zult waardig achten, wanneer
u verneemt, dat de auteur een rehabilitatie van het Pétainisme voor oogmerk heeft.
Bardèche schrikt er niet voor terug een uitvoerig hoofdstuk van zijn, overigens in
andere opzichten voortreffelijk werk, te betitelen: ‘L'Epuration en 1816’!... Hierin
wordt Stendhal ons afgeschilderd niet als een romantische toerist vol heimwee naar
het Eeuwige Italië, maar als een vrijwillige banneling die walgt van Frankrijk omdat
hij er de menschelijke laagheid heeft ontdekt in de antinapoleontische epuratie en
de reactie der émigrés. ‘Toutes les restaurations se ressemblent. Un grand vaincu
inspire partout autant de peur. Les rois et les républiques ont la même manière de se
venger.’ Deze laatste bittere zin zal wel bedoeld zijn... à l'oeil droit du Grand Charles...
Of zou Bardèche deze woorden geschreven hebben, moest hij eenigszins vermoed
hebben, hoe, in de jongste maanden, de Gaulle, door een evolutie, zooals de
Geschiedenis, met haar ironische en cynische wispelturigheid er vaker voltrekt, de
favori der Pétainisten zou worden?
Met welk welgevallen haalt Bardèche uitlatingen van Stendhal aan als: ‘Bij het
uitspreken van mijn gedachte zit ik in boeien gekluisterd; ik ontbeer zoodus alle
talent, terwijl mijn nobele tegenstander als helpers kan beschikken over al de
rechtbanken der correctioneele politie.’ Of: ‘Het ware vaderland is dit waar men de
meeste menschen ontmoet die u gelijken’. Aanvaardt men dit aforisme dan wordt
meteen iedere juridische definitie van landverraad natuurlijk onmogelijk!
Dat Bardèche aldus tot de conclusie komt: ‘Le Rouge et le Noir is het boek der
overwonnelingen!... (lees: der collaborateurs) kan ons slechts even nog onthutsen of
ergeren. Inderdaad, het Fransche volk dat de wijze spreuk smeedde: ‘Comparaison
n'est pas raison!’ zal ook wel in dit geval dadelijk ingezien hebben, dat Bardèche's
anachronistisch parallel niet opgaat; ja glad verkeerd is. Pétain was geen Napoleon!
Zijn trawanten en volgelingen waren in werkelijkheid de rechtstreeksche geestelijke
afstammelingen der bekrompen reactionnairen van 1816. Niet aan hùn zijde zou
Stendhal redivivus in 1942 gestaan hebben, maar wel in de rangen van het Maquis.
R.B.
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Breedvoerigheid of soberheid?
De vraag naar de positie van de beschrijving in de roman heeft indertijd, door het
optreden van Walschap, heel wat beroering verwekt in Vlaamse litteraire kringen.
Men kan nu wel zeggen, dat de vraag door het dilemma: breedvoerige beschrijving
op zijn Streuvels of helemaal geen beschrijving op zijn Walschaps, volstrekt niet is
opgelost.
Hangt deze kwestie, in de grond, niet samen met dat andere, oude probleem:
breedvoerigheid of soberheid in de uitbeelding?
Een oud probleem, inderdaad, dat Lessing reeds even onder ogen nam, ofschoon
in een ander verband en met een andere bedoeling, toen hij, in de hoofdstukken 20-22
van zijn Laokoon, een hele reeks dichterlijke beschrijvingen van de vrouwelijke
schoonheid met elkaar vergeleek: de langdradige slepende opsomming van
adjectieven, waarmee de Griekse monnik Constantinas Manasse (12e eeuw) in zijn
wereldkroniek een portret tracht te schilderen van Helena de Trojaanse; de vijf
strophen uit de Orlando Furioso van Ariosto en de verzen van Ovidius, waarin de
schoonheden van Alcina en Corinna ons trek voor trek worden onthuld; de drie regels,
waarmee Vergilius in zijn Aeneïs ‘pulcherrima Dida’, de wonderschone Dido
beschrijft en daarbij eigenlijk alleen over haar toilet spreekt; vervolgens twee aan
Anacreoon toegeschreven liedjes en een ‘beeldje’ van Lucianus; ten slotte de
beroemde ode van Sappho ‘Die man lijkt mij gode-gelijk te wezen’ en dan de drie
onvergetelijke verzen, waarmee Homeros in boek III van de Ilias over Helena spreekt,
als zij verschijnt in de raad der Trojaanse grijsaards, der edele leiders en oudste
beraders van hun volk, en dezen fluisteren onder elkaar:
't Zij geen verwijt, dat gescheenweerde Grieken en ook de Trojanen Wegens een
vrouw zoals zij, zoveel jaren al, onheilen droegen! Wonderlijk lijkt ze in gelaat op
de eeuwge Godinnen.
- het is alles, wat Homeros over Helena de Schone zegt, maar wat geeft deze
soberheid te vermoeden: hoe schoon moet deze vrouw wel zijn, dat zij al de gestorte
tranen en al het vergoten bloed is waard geweest. En hoe hadden anderen, merkt
Lessing terecht op, hier kunnen zwelgen in bijzonderheden.
Toch is met zo een vergelijking het probleem nog niet opgelost. Ongetwijfeld ligt
er aan elke beschrijving ergens een grens, die men niet straffeloos kan overschrijden
zonder in overlading te vervallen. Elke beschrijving is immers slechts een keuze,
een extract, een abbreviatuur van de werkelijkheid, en het is dus een onzinnige droom
om de werkelijkheid geheel met een beschrijving te willen dekken. De grote
beslissende vraag is en blijft: of de schrijver zijn details weet te laden en te vullen
met leven, en tot hoever hij dat volhoudt, want dààr ligt meteen de uiterste grenslijn
van zijn beschrijving. Waar het altijd en altijd weer op aankomt, het is op de markante
trek, het expressieve gebaar, het openbarende onthullende kenmerk. Niet het aantal
van de trekken, maar hun volheid beslist. Dodelijk is alleen
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het opsommen, het aaneenrijgen van lege, wezenloze bijzonderheden - en het ligt
voor de hand, dat de brede beschrijving aan dat gevaar veel eerder en gemakkelijker
blootstaat dan de sobere geconcentreerde beelding.
Uiteraard vindt deze tegenstelling haar uitgangspunt in het wezen zelf van de
schrijver, in de analytische of de synthetische aard van zijn aanleg. De meer analytisch
gerichte mens vindt zijn vreugde in het aandachtig nagaan van de duizenden
verschijnselen der buitenwereld en hij spreekt zich breed en rustig uit, in een
zorgvuldig noteren der feiten en dingen: denk aan de trage portretten en beschrijvingen
van Beets in de Camera Obscura, en aan de nauwkeurig doorwerkte taferelen in de
prozastukken van Van Looy. De meer synthetisch aangelegde mens concentreert
zich ook in zijn stijl, vertelt als het ware met sprongen van de ene verhaal-top naar
de andere top, en grijpt in zijn beschrijving met een minimum van trekken
onmiddellijk naar de kern zelf van zijn personen en de dingen: denk aan de snelle
verteltrant in de romans van Walschap; aan de sobere, maar zinrijke, suggestieve
stijl van Van Schendel of van A. Roland Holst in Deirdre en de zonen van Usnach.
Maar ook spelen, naast de persoonlijke verschillen, de algemene invloeden van
de tijdsstromingen mee. Wat wij ‘klassiek’ heten, gaat meer op het gehéél af en werkt
doorgaans met enkele grote klare lijnen; het naturalisme echter ging zich vaak te
buiten aan uitvoerige, vermoeiende beschrijvingen: opeenhopingen van brokjes en
eindjes bijzonderheden, terwijl van daaruit de ontwikkeling dan weer fel in
tegenovergestelde richting beweegt naar het expressionisme, dat in zijn synthetische
greep ineens het wezen zelf van de dingen wil treffen in een essentiële trek en het
suggestieve woord. En dit onderscheid tussen impressionnist en expressionist is dus
niet alleen een persoonlijk verschil, maar ook een tegenstelling van de ene generatie
tot de andere generatie.
A.M.

Genezing zonder aspirine
Voor de derde keer sinds de bevrijding - te vaak volgens mijn verontruste vrienden!
- heb ik mij totaal leeggelopen gevoeld.
Het lijkt wel of ons cerebraal systeem, eenmaal over een zekere grens van
vermoeidheid heen, aldoor voortloopt, niet alleen in de tredmolen van de afmattende
dagelijkse bezigheden en verplichtingen, maar ook bij nacht, in dromen en disputen
die de zenuwen slopen maar weieens wonderlijk-heldere oplossingen bijbrengen
voor de meest ingewikkelde problemen. Dan is meteen een zekere graad van
gejaagdheid bereikt, die zich aanvankelijk verraadt door een gebrek aan geduld bij
't luisteren naar een argument of een beklag. Spoedig volgen, als uiterlijke kentekens:
het zich verspreken en een verzwakt geheugen, vooral voor eigennamen. Voeg daarbij
een ongewone hardheid bij de beoordeling van het doen en laten van anderen, een
scherpte ook bij de ontleding van de eigen motieven: alleen het gestrenge intellect
peilt de gronden van een daad, de draagwijdte

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

767
van een gebaar, het hart telt daarbij niet meer mee. Dan kan men van zich afbijten,
dan forceert men een zaak of hakt een knoop door. Dan kan men ook stug zijn, lucide
en ongenadig stug, zonder gevoel noch begrip voor menselijke zwakheden en
tekortkomingen. Onze wereld draait zot en de strijd gunt niemand respijt: pas op je
tellen, kameraad...
Gelukkig als er zich, na zo'n periode van overspanning, eindelijk eens een
mogelijkheid voordoet om er even uit te wippen. To relax, heten ze dat in Amerika,
waar men de relaxation, totale ontspanning van het lichaam als van de geest, tot een
soort van medisch-psychologische kunst heeft opgedreven.
Of het anderen hierbij gaat als mij zelf, weet ik niet. Maar nu ik, na veel gepruts
met vitaminen en met recepten-schrijvende artsen, het mij passende heelmiddel
gevonden heb, schrijf ik er hier eenvoudig over, zij het dan zonder philanthropische
bedoelingen...
Ik, ik moet naar buiten.
's Winters naar zee, wanneer het strand verlaten is; in de herfst naar de Kempen
waar de rood-bronzen blaren van de Spaanse eik enig mooi afsteken tegen een donkere
achtergrond van dennen en een glimmend-witte berkestam; liefst van al, 's zomers
naar de bergen.
O, het heerlijke, onvergelijkelijk-heerlijke bergland! De lucht is er ijl als nergens
elders en de omgeving telkens weer anders dan de vorige, en dan alle toekomende
malen.
Niets is zo heilzaam, maar ga geleidelijk te werk. Eerst even uitblazen na aankomst,
de onmiddellijke omstreek verkennen, wat haperen links en rechts, al drentelend.
Wijselijk genieten van die eerste, schuchtere wandelingen, waarop je alles met frisse
ogen ontdekt: de schamele oogst op de voorschootjes akkergrond; de kruiden langs
de weg; het in zijn schrielheid doorzichtige pijnbos op de heuvelrug, waar je straks
of morgen blauwe bosbessen plukt en een late framboos. Om wat verder de verrukking
té beleven van het eerste gezicht op een groene vallei en de grauwe daken die er in
samenhokken, met een stralende gletscher t'enden het brokkelig rotspad...
Geestelijke dronkenschap, die je met bloemen doet dwepen, want ook wanneer
ze dezelfde lijken als bij ons, zijn ze toch reiner, inniger, dieper van kleur. Gaat het
al naar de herfst toe, dan glanst de zilverdistel en zingt de teere tijloos in de weiden,
dan verzengt het groen van de zonnigste bermen al tot rijke, roste tinten. De verslenste
gentiaan, struis van stengel, geeft de toon van de okerbruinen aan. (Gentiaan, gentiaan!
Het klinkt als de liefderoep van Beatrijs in ‘Ik dien’). Krekels sjirpen, 't geklingel
van de verre koeienbellen is als een lichte, lichte carillon. Maar als je daarbij gaat
zitten, merk je hoe verscheiden de mossen hier zijn, tot op de barste rotsen vinden
ze hun gading. En in deze rotsen zelf, ontdekt je fantasie grillige vormen en monsters
allerhande. Niets is zo heilzaam...
Je leert ook praten met de mensen. En deze mensen vallen telkens mee, want alles
aan hen is echt. Je interesseert je voor hun aartsvaderlijke levenswijze in hun
eikenhouten huizen, donker getaand
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van de tijd, waarin ze 's winters samenwonen met het vee: zonder dierlijke warmte
is 't niet om uit te houden op zo'n hoogte, beweren ze, ondanks de stapels brandhout
voor elke deur. Bereiders van boter en kaas, drinken ze slechts afgeroomde melk bij
hun bruin roggebrood...
Aldus verlopen de eerste ontdekkingsdagen, alleen de zintuigen zijn bedrijvig,
oog en oor vooral, met af en toe een nachtelijk hervallen in de ‘beschaafde’ wereld
van zorgen en bekommernissen, reminiscenties die men bij dag vermag te verdrijven,
maar niet in het donker als de denkmachine voortmaak, ongenadig voortmaalt...
Tot in de parelende ochtendklaarte, - het is al helder licht, maar de zon zit nog
achter de bergen -, als uit elke schoorsteen een rook-pluimpje stijgt, van houtvuur
voor 't ontbijt. Dan wordt je er pas van bewust dat het gedruis van de stortbeek in de
weide achter het huis en van de tweede stortbeek vóór, niet opgehouden heeft sinds
gisteravond, als een eindeloos muzikaal stramien voor je overpeinzingen. En dan
verneem je 't verrukkelijk geklinkklank van de bellekens der enkele koeien en geiten
die elke morgen naar een alpenwei trekken om elke avond te keren, onder geleide
van een knaap met zijn hond, en die 't gehucht van verse melk voorzien. Het angelus
tampt, driemaal drie, met lange rustpozen voor het gebed. Tussen de houten huizen
komt er beweging en gerucht...
Met de bergtoppen raak je echter slechts geleidelijk vertrouwd, die zijn zo groots
en - voorlopig althans - ongenaakbaar, met hun gletschers, hun névé's of hun
gemoedelijke witte kap. Dat is pas voor ietwat later, als je je helemaal op dreef voelt,
je spieren gestaald van het dagelijks lopen bergop en bergaf, met zwaar bespijkerd
schoeisel.
‘De glorieuze bergtochten, - doch dat is another story. Naarmate het bergpad stijgt
gaat een andere wereld, die van de Alpenreuzen open. Zodra je die eenmaal aandurft
is er niet langer sprake meer van herstel. De genezing - zonder aspirine - is dan
voltooid.
J.K.

Litteraire prijs en huishoudelijke balans
Een van de meest subtiele voldoeningen bij het verwerven van een litteraire prijs ligt
hem in het feit, dat men niemand rekenschap hoeft te geven, waartoe het bedrag zal
worden aangewend. Zelfs de fiscus, die nochtans over de fenomenale
indringingsfaculteiten van wind en zand beschikt, mag er de neus niet insteken, laat
staan er een reep afschroden. Streuvels mag, zoals een taaie legende voorhoudt, met
zijn fin de carrière-prijs een klassiek en practisch varkenshok bouwen, Bert De Corte
heeft het recht er zich een nagelnieuwe voetbaluitrusting mee aan te schaffen, de
vrouw van Richard Minne kan er haar weidse collectie postuurtjes mee aanvullen,
de winnaar is vrij ‘auch von der Freiheit frei’. Men mag zelfs een prijs weigeren,
zoals William Saroyan het deed.
Deze hogere voldoening schijnt echter niet weggelegd voor onze
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broeders, de Hollanders. De prijzen worden blijkbaar precies toegekend aan hen,
wier letterkundige touwtjes te kort schoten om de twee huishoudelijke eindjes aan
elkaar te knopen.
Tegelijkertijd met de melding van zijn prijs, ontving Bert Voeten, schrijver van
het voortreffelijke oorlogsdagboek ‘Doortocht’, het bezoek van de gasman, die de
leiding kwam afsluiten, omdat achterstallige schuld niet voldaan werd. De prijs bracht
hem met ‘Mehr Licht’ ook het treurig besef dat een mogelijke droom van kastelen
in de lucht in duigen viel nog vóór hij was begonnen. Aafjes wint ook nooit een prijs
alleen, steeds staan er vennoten met één hand gereed ‘om uit onverdeelbaarheid te
komen’, zoals een plechtige rechtskundige term luidt.
Maar het treurigste geval is Gerard den Brabander overkomen, die vanwege de
stad Amsterdam duizend gulden ‘krijgt’ voor zijn verzenbundel ‘De stenen Minnaar’.
‘Krijgt’ maar niet krijgt, want er werd reeds beslag op gelegd vanwege een uitgever,
bij wie de minnaar van steen nog in het krijt staat. Ofschoon de eerste stof harder is
dan de tweede, toch vrezen we er het ergste voor. Den Brabander heeft trouwens zelf
deze ramp met profetische blik geschouwd. Klinkt één der verzen uit de bundel niet:
‘Ik ben de vrucht van dit vijandig paren’...?

Tijdens de winter van 1944-45 had de dichter aan een uitgever een boek beloofd en
hij had er een voorschot op gekregen. Tot nog toe kwam de uitgever niet in het bezit
van het handschrift en automatisch trad nu een deurwaarder in actie, die het bedrag
van de Amsterdamse bekroning op staande voet tot bevroren krediet omzette.
Wij nemen het op voor den Brabander. Als in België de vleugelen van de fiscus,
die almachtige, niet de schouders van de laureaat raken mogen, dan zou in Holland
een deurwaarder evenveel vertedering aan de dag moeten leggen. Wat gebeurde is
niets minder dan een soort van majesteitsschennis, of, als deze term te trots klinkt,
van heiligschennis dan. Het asylrecht werd geschonden. Geld, dat aan een arme
dichter wordt gespendeerd is geen echt geld meer, het wordt etherische munt, waarvan
hij alleen de koers weet, die hij alleen uitwisselen kan tegen hogere voldoening,
gerustheid van gemoed, verlangen, inspiratie misschien.
Men vraag den dichters (let op de oude, passende datief) lyriek in grote terts,
muziek voor het volk, stuifmeel voor de natie. En plots, als hij zijn pen grijpt voor
een ode, slaat men hem in de nek en de linkerhand neemt terug wat de rechter hem
gegeven heeft. Cela n'est pas gentil.
We hopen dan ook dat den Brabander dit geld wel in zijn dichterlijke, misschien
onpractische handen zal krijgen, al ware het nu maar om hem toe te laten met een
air van panache en grandezza zijn ereschuld zelf te laten vereffenen, zonder dat er
takszegels en explo-
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ten bij te pas komen. Voor de toekomst suggereren we daarenboven dat de juryleden
de bekroonde in petto bij zich zouden roepen en hem eerst vragen of hij schulden
heeft. Heeft hij er geen, zelfs niet onder de jury, vooruit, naar de openbaarheid.
Bestaat er ergens wel een kerfstok, dan wordt de man toch bekroond, maar onder
ede verklaren de rechters dat nooit iemand het zal weten. Tenzij met de eerste keer
een wetsartikel worde ingevoerd, dat zegt: ‘Prijzen aan kunstenaars blijven immuun
tegenover aanspraken van derden’.
K.J.

Noord is noord en zuid is zuid...
Onder den titel Pen en Penseel publiceert het Critisch Bulletin een bijzonder nummer,
gewijd aan de onderlinge betrekkingen van schilderkunst en literatuur. Deze bundel
studies wordt besloten met de antwoorden welke ingezonden werden op de vragen
door de redactie gericht aan verschillende schrijvers, welke schilders of schilderijen
en, aan verschillende schilders, welke letterkundige werken of auteurs zij het meest
bewonderen.
Zooals men kon verwachten zijn de door de Hollandsche schilders bewonderde
litteraire genieën van divers allooi. Zij reiken van af Homeros tot Sartre, via Vondel,
Paulus van Pascoa, Restif de la Bretonne en Anne de Vries. Een eclectische geest is
voorwaar J. Sjollema. Hij bewondert pêle-mêle: de Odyssee, Balzac, Tolstoï,
Courteline, Tacitus, Steinbeck, Perrault en Alain-Fournier en, na deze nochtans reeds
indrukwekkende opsomming, acht hij het nog noodig zich te excuseeren: ‘Maar ik
heb nog zooveel te lezen...’ Een andere: Charles Roelofsz motiveert zijn keuze:
‘Heine en Stendhal om hun gietijzeren Profetieën; Baudelaire, als kenner van
schilderkunst; Victor Hugo, als pornograaf...’
Opvallend is intusschen dat, zoo deze Hollandsche schilders een besliste voorkeur
vertoonen voor Fransche schrijvers - herhaalde malen worden Baudelaire,
Lautréamont, Balzac en vooral Jules Renard genoemd - slechts één enkele, t.w. Bob
Vuys, namen van Vlaamsche auteurs, en wel Gilliams en Walschap, op zijn zeer
uitvoerige lijst heeft opgenomen.
De ‘tegenproef’ valt al even beschamend uit voor onze moderne Vlaamsche
schilders! Was er niet Antoon Coolen om zich over ‘sommige schilderijen van
Permeke en den Boerencyclus van Servaes’ te ontfermen, dan zou men wel tot de
triestige conclusie moeten komen, dat heel onze Laethemsche School aan onze
litteraire collega's van boven den Moerdijk, die zoo erg ingenomen blijken met
Rousseau den Douanier, niet het minste respect heeft ingeboezemd!...
R.B.

Reisindrukken
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Tot Amsterdam ging het beroerd. Het motregende, het zwerk hing laag en grauw.
Ons vliegtuig schudde, zakte in luchtgaten, of slingerde telkens als het door een
wolksliert heenschoot.
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Op Schiphol, waar wij één uur op een aansluiting zouden wachten, woei een stijve
bries.
Maar eens de begane grond voor de tweede maal verlaten, steeg de piloot zonder
aarzelen dwars door de bank van wolken heen, tot op vijftienhonderd of twee duizend
meter hoogte, en zette regelrecht koers op het Noorden: naar Oslo!
O heuglijke verrassing! Bleekblauw, doorglansd van een late zon, welfde de
luchtkoepel daarboven, één parelmoeren weelde. Onder ons lag een skiveld dat losser
en lichter dan sneeuw was, met miniatuurruggen, -kammen, -toppen en -dalen. In
het Westen begon al, boven deze irreële wattigheid, de feërie van een trage
zonsondergang: met fijne pastelkleuren in de subtielste, verrukkelijkste schakeringen
van oranje, rood en geel. Terwijl aan onze rechterhand, waar volgens de kaart het
vlakke Denemarken zich uitstrekte, de donkerder blauwende einder als een hoogvlakte
lag.
En daar ging boven dit sprookjesland van Hamlet, schoon als de schoonste droom,
een bijna bolle maan op, goudgeler naargelang het Westen uitbloeide en de Oosterkim
steeds inniger blauw werd, blauwer dan de hemelkoepel: tot zij in paars vervloeide,
waaronder het wattige skiveld der wolkenbanken thans echt wit begon te bloeien.
‘Zooals daar ginds, aan stille blauwe lucht,
Zilveren-zacht, de half ontloken maan
Bloeit als een vreemde bloesem zonder vrucht
Wier bleeke bladen aan de kim vergaan’...

De aanminnige stewardess-in-uniform, meer op haar dienst dan op poëzie gesteld,
schakelt de lichten in. Dadelijk zijn wij slechts een luchtschip meer, dat naar zijn
doel toevliegt; een prozaïsche kajuit waarin de chroomarmen der leunstoelen blikken
en zes passagiers dankbaar een kopje thee met beschuiten aanvaarden. Daarbuiten
vergrijst alles thans tot een eenvormige brij, alleen de vleugels van onze metalen
vogel weerkaatsen de glans van het maanlicht. Twee uren heeft de feërie geduurd,
nog twee uren lang zullen wij verder vliegen, ingetogen over onszelf gebogen of
even een krant inkijkend.
Tot bij het dalen door de wolkenlaag een halo om de maan hangt, een complete,
kleurenrijke regenboog. Tot de winterhemel plots leeggewaaid blijkt en een ampertjes
geribde zee zich in deze maneschijn ligt te spiegelen, rillend in de lichtsliert die er
over heenglijdt.
Daar knippert een eerste vuurtoren, daar tekenen voor de rotsige kustlijn eilanden
zich af: de Scandinaafse ‘skaeren’. En in deze zelfde toverachtige maneschijn glimmen
talloze fjorden en meren als zoveel ogen van dit donkere, norse dennenland.
Wij dalen aldoor, scheren een watervlak langs, risten van straatlantaarns
doorstippelen de nacht: Kristiansand. Wij zetten voet aan wal.
Straks bereiken wij Oslo.
J.K.
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De schrijver, die valse munter
Over de gelijk- of minderwaardigheid van het regionalisme in de literatuur zal men
wel nooit uitgepraat raken en het ligt ook niet in mijn bedoeling daar het zoveelste
orakel over neer te pennen. Wat het regionalisme echter met andere genres gemeen
heeft, is de soms schromelijke vervalsing van het menselijk perspectief. In
Zuid-Amerika leven ongetwijfeld nog wel andere lui dan de ‘poor white’, die in de
boeken van Caldwell hun tijd verdelen tussen forniceren en honger lijden. In Aalst
wonen stellig brave burgers die huiveren als ze een roman van Louis-Paul Boon
lezen en in Puurs is, Walschap ten spijt, het percentage t.b., waanzin en apostaat niet
hoger dan in gelijk welk ander vreedzaam dorp in Vlaanderen. In zekere zin vervalst
de schrijver dus, in zijn boeken, het menselijk perspectief.
Of hij daarom kan worden gelaakt, dat is een andere geschiedenis. Een boek op
zichzelf is trouwens ook reeds een (zij het onbewuste) vervalsing. Wie het leven aan
een boek meet, stoot zich een buil telkens als hij de deur uitgaat. Want de auteur
pleegt met het schrijven van zijn boek dezelfde vervalsing als de jonge bakvis, die
haar vrijer verwacht. Ze zit twee uur lang aan haar opschik. Ze hanteert lippenstift
en poederkwast, borstel en kam. Na het beëindigen van dit ingewikkeld bedrijf zijn
al haar gebreken spoorloos verdwenen en al haar hoedanigheden binnen of buiten
mate geaccentueerd (of omgekeerd). Maar de verliefde vrijer, die de vrouw meet
naar het meisje, dat hem beschilderd en bestreken tegemoet komt, wordt even zeer
bedrogen, als de man die het leven meet naar een boek. Het boek is een schone leugen.
Wie een gedeelte van de waarheid achterhoudt, is een leugenaar. En wordt een boek
niet samengesteld uit zorgvuldig uitgelezen gebeurtenissen, figuren, gevoelens? Er
is altijd iets van het leven, dat zijn plaats niet krijgt in het boek, even goed als er
altijd iets van het leven is, dat een veel te grote plaats krijgt in het boek.
In dit verband herinner ik mij een kortstondig en vreedzaam geschil met Raymond
Herreman naar aanleiding van een te groot aantal sigarettenpeukjes en wandelingen
in een tweetal romans. Mijn standpunt terzake is nog niet gewijzigd; wanneer die
sigarettenpeukjes of die wandelingen, telkens als zij opduiken, een rol te spelen
hebben in de roman, laat ze dan in vrede komen. Als de microben van t.b., waanzin
of mystiek een rol te spelen hebben in een boek, laat ze dan in vrede komen. En
wanneer zij ons vervelen, dan betekent dit, dat er iets hapert, niet aan de
sigarettenpeukjes of aan de t.b. of aan de wandelingen, maar wel aan de roman zelf
en dus ook aan de schrijver er van.
Zo ook met de vervalsing van het menselijk perspectief. Wie het een bepaald
schrijver kwalijk neemt, dat hij een bepaalde streek bevolkt met teringlijders,
sadiekers, anarchisten, mystiekers en mislukte politiekers (en aldus de indruk wekt,
dat die bepaalde streek uitsluitend uit dergelijke creaturen bestaat), sluit hem op in
een
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litterair concentratiekamp, want hij treedt de vrijheid van de schrijver met de voeten
en maakt veel misbaar om niets. Er leven b.v. duizend mensen in een bepaald dorp,
die niet waard zijn als model voor een romanfiguur te dienen. Men kan het de schrijver
niet kwalijk nemen, dat hij de duizend aan de kant laat voor het half dozijn dat tot
zijn verbeelding spreekt.
Dat dan de deugden, de gebreken en de eigenaardigheden van dit half dozijn
vervormd, vergroot en vervalst worden, is het gevolg van een raadselachtig, maar
overigens logisch proces, dat wij hier op diplomatieke wijze onaangesneden zullen
laten.
P.V.A.

Even napraten met Jan Walravens
Vroeg of laat zou ik met mijn vriend Jan Walravens, die zich als een ruitenbreker
met veel kwaliteiten laat gelden, eens moeten bakkeleien. Want al draagt zijn
voorlopig nog inoffensieve ruitenbrekerij, qua daad, mijn sympathie weg, zijn
exclusieven prikkelden mij meer dan eens en zijn opvattingen in zake literatuur kan
ik niet steeds bijtreden. Zo heeft hij met een opstel over Piet van Aken (Arsenaal,
1947, nrs 3-4) in onze litteraire republiek inzichten verkond die, op zijn minst
genomen, aanvechtbaar zijn. Aan dit stuk gaat een te korte, en daardoor ook enigszins
duistere, inleiding over het kunstenaarschap vooraf. Hij schrijft daarin o.m.: ‘De
meeste jonge auteurs schrijven niet bij genade Gods; zij dienen elk hunner werken
verstandelijk te ontwerpen, alvorens ze technisch te verwezenlijken. Daar ligt dan
ook de bron van verscheidene hunner tekortkomingen, want het verstand licht meer
dan eens bedriegelijk voor over eigen kenmerken en de wil leidt meer dan eens op
dwaalwegen.’
Als ik hem goed versta verlangt Walravens van de kunstenaar, dat hij zou scheppen
- en laten wij hier onder scheppen verstaan het voortbrengen van tijdloze kunst zonder verstandelijke contrôle, om niet te zeggen zonder kritiek. Anders kunnen wij
ook niet interpreteren ‘dat een kunstenaar... als het ware buiten zijn wil om dat
verhevigde leven (nl. het object zijner schepping. P.V.K.) doet ontstaan.’ Een
contradictie m.i. bevat reeds dezelrde zin, want de kunstenaar zou moeten ‘zijn kunst
ten volle beheersen en zich ten volle van zijn boodschap bewust zijn.’
Ik meen, dat een kunstenaar die schept bij de genade Gods, nl. buiten zijn wil om,
dus nagenoeg organisch zoals een koe organisch melk geeft, zijn kunst niet ten volle
beheersen kan. Hij kan wel kunst voortbrengen, doch geen volmaakte kunst omdat
deze beheersing veronderstelt en, wat meer is, inzicht in een reeks problemen die
verstandelijke tussenkomst impliceren. Ik vraag me trouwens ook af op welke wijze
een kunstenaar zou inzicht krijgen in zijn boodschap - en in zijn tijd waarvan hij een
verhevigde weergave zou moeten geven, steeds volgens Walravens - als hij geen
inzich krijgt in de

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

774
problemen van kunst, gemeenschap, enz. Verstandelijke tussenkomst is dus nodig
en slechts dan kan volledige kunst ontstaan. Dat de jongere auteurs hun werken
verstandelijk ontwerpen is veel gezegd, maar dat zij hun scheppingen verstandelijk
controleren zal waarschijnlijk de waarheid heel wat dichter benaderen. Het mag ons
slechts verheugen. Kan dit een bron zijn van tekortkomingen - intellectualisme,
hermetisme, enz. - het kan ook een rijke bron zijn van levensvolheid en volledigheid.
Het verstand trouwens licht niet bedrieglijker voor dan het gevoel en voor een
objectieve weergave van een personage in een roman (zie verder) komt het verstand
eerder in aanmerking dan het gevoel. Doch het gaat er niet om het element verstand
tegenover het element gevoel uit te spelen. Ik verkies aan geen van beide een
overwegende, en zeker geen exclusieve rol toe te kennen, want het volmaakste
kunstwerk is niet alleen een volledige harmonie tussen vorm en inhoud, maar ook
het product van een innige samenwerking van al de menselijke faculteiten: gevoel
en rede, intuïtie en verstand, enz.
Walravens verkondigt echter een nog flagranter ketterij. Hij poneert: ‘Piet van Aken
is enerzijds bij de dichters van de Vormengroep te rade gegaan, anderzijds bij zijn
leraar Filip de Pillecijn. Van beiden heeft hij de valse stelling overgenomen, dat
letterkunde bij bepaling woordkunst is, dat het woord ten slotte voor de schrijver
dezelfde betekenis heeft als de kleur voor de schilder en de klank voor de toondichter.’
Doch juist daarboven schrijft Walravens: ‘... hij (de roman) bestaat uit hoofdstukken,
zinnen en woorden...’ Verder nog volhardt hij. Na gezegd te hebben, dat Van Aken
tegen ‘de dictatuur van het woord moet vechten’ gaat hij verder: ‘De grote (?) roman
wordt inderdaad zonder woorden geschreven; hij is de direkte weergave van een
spanning. De aandacht van de lezer mag geen enkel ogenblik van het uitgedrukte
naar het woord, dat uitdrukt, getrokken worden. De roman wint des te meer aan
overtuigingskracht, naarmate hij niet geschreven maar beleefd schijnt te zijn.
Men begrijpt dat Walravens hier de paradox hanteert. Hij zal echter moeten
toegeven, dat hij het op een ongelukkige wijze doet. Men kan wel aanvaarden, dat
hij onder woordkunst woordkunde verstaat, d.w.z. de cultus van het woord om het
woord zelf en niet om de begrippen die het dekt en om de gevoelens die het uitdrukt.
Doch hij gaat verder en kent aan het woord dezelfde waarde toe als aan de kleur in
de schilderkunst en aan de klank in de muziek. Zover kon wel zijn vergissing maar
niet zijn paradox gaan want de letterkunde is bij bepaling woordkunst, de schilderkunst
bij bepaling ‘kleurkunst’ en de muziek ‘klankkunst’. Ik vraag mij af, wat zij anders
wel zouden kunnen zijn. En ik wens hier niet de nadruk te leggen op woord als
tastbaar (in casu ‘gedrukt of gesproken iets’) maar ook en vooral als symbool van
waarden, begrippen en affecties.
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Walravens kan ook bedoeld hebben, dat de roman niet de indruk mag geven
geschreven te zijn, d.w.z., zoals hij naderhand treffend zegt dat ‘de aandacht van de
lezer geen enkel ogenblik van het uitgedrukte naar het woord, dat uitdrukt mag
getrokken worden, dus op het uitdrukkingsmiddel. Anders gezegd: de lezer moet de
indruk krijgen gans het gebeuren mee te beleven zonder dat de materie (in casu de
woorden, zinnen, enz.) als een scherm werkt. Daarom verlangt hij ook een soort
neutrale, geëffaceerde stijl die de aandacht niet op zich vestigt (en verder zal hij ook
wel verlangen, dat de auteur zich volledig uitschakelt). Daarom spreekt hij van de
strijd tegen de dictatuur van het woord, opmerking die m.i. voor Van Aken niet
pertinent is, precies omdat Van Aken ook met zijn verstand schrijft. (De
woord-dictatuur is meer actueel bij een Streuvels, die organischer schrijft, bij de
genade Gods en daardoor Walravens theorie ontzenuwt).
Hier stelt zich dan weer het probleem van de vorm en inhoud, waarover in 't kort
mijn mening. Het volmaakt kunstwerk is datgene waar vorm en inhoud tot een
volledige harmonie versmolten zijn. In werken waar die harmonie niet verwezenlijkt
of ook niet benaderd werd, schenk ik meer belang aan de inhoud dan aan de vorm,
omdat de vorm steeds getuigt van het vakmanschap, de inhoud van het
kunstenaarschap, van de mens.
Nog enkele randnota's over opmerkingen in verband met Van Aken's oeuvre zelf.
Walravens wenst dat Claude, de pseudo-intellectueel uit De Duivel vaart in ons
“even loyaal zou uitgetekend zijn” als zijn rivaal de Joker en dat de trekken van zijn
wezen even verantwoord en objectiefjuist zouden zijn als deze van zijn erfvijand.’
Hierdoor ontzegt Walravens aan de romancier dus het recht stelling te nemen
tegenover een zijner personages en hij vraagt een objectief juiste weergave. Ik meen
hier te mogen antwoorden, dat de schrijver het recht subjectief te zijn niet kan ontzegd.
Secundo vraag ik mij af op welke wijze Walravens een personage objectief-juist zal
weergeven zonder verstandelijke tussenkomst, want het gevoel, de intuïtie is als
objectiviteits-factor zoniet nul, dan toch bedenkelijk. Met zijn verlangen naar
objectieve weergave komt Walravens bovendien in contraditie met zijn ‘organische
schepping’.
‘Van Aken daarentegen (in tegenstelling tot Van Schendel) aanziet de mens essentieel
als een groepsdier. De eenzaamheid is een toevallige en te vermijden toestand,
waarvan de pijn door de gezonde instincten dient bestreden te worden’.
Eigenaardig mag dan wel genoemd worden, dat haast al de personages van Van
Aken eenzamen zijn zowel God, Steen en de Eenzame als Rosa, Godelieve, Rudde,
Claude, en zelfs de Joker en Lieven.
‘Technisch gezien is Het Hart en de Klok een waagstuk’, schrijft Walravens.
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Voor een jong schrijver als Van Aken misschien wel, doch als roman is het geen
waagstuk en nog minder, formeel gezien, een innovatie, want tussen het klassiek
(Frans) toneel en Het Hart en de Klok sluit het paralellisme als een bus.
Verder nog: ‘Piet Van Aken heeft het dus op de intellectualiteit, met haar rechtstreeks
uitvloeisel, de moraal, gemunt.’
Neen, Van Aken heeft het gemunt op de pseudo-intellectualiteit, op de
intellectualiteit die de mens uit zijn evenwicht slaat, hem belet te handelen, hem belet
volledig mens te zijn, een mens in wie de vermogens, natuurlijke zowel als geestelijke,
elkaar aanvullen en niet uitsluiten.
Een gedurfde doch tevens zeer bedenkelijke stelling nopens het ontstaan van de kunst
poneert Walravens in volgende zin: ‘Kunst ontstaat inderdaad uit een sterke dosis
walg’. Zeggen we liever: kunst kan ook ontstaan uit een sterke dosis walg. Aan welk
kunstwerk denkt Walravens? Aan La Nausée? Existentialisme quand tu nous tiens!
(Ik meen dat zuivere kunst uit een zuiverder en edeler gevoel dan walg ontstaat.)
Paul van Keymeulen.
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Aanvankelijk onderwijs
Een dorpsverhaal zonder wind noch wolken
τη

ρωτ̣ησ ση
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Een woord vooraf
Het past mij niet, een nieuweling in het vak, doctrinaal vast te leggen hoe een roman
moet geschreven worden. Ik wil echter als waarschuwing en gebruiksaanwijzing
eenvoudig zeggen hoe ik de zaak opvat. Walschap heeft ons opnieuw geleerd dat een
roman essentieel een verhaal is, een vertelsel. De litteraire geschiedenis zal uitwijzen,
welk een enormen dienst hij ons allen bewezen heeft. Zijn les heb ik wellicht al te
letterlijk opgevat: ik acht het onmogelijk een verhaal anders te schrijven dan in den
ik-vorm. Christopher Morley schreef terecht:
‘This is all we ever say:
Ego, mei, mihi, me!’

Ik ben er van overtuigd, dat deze formule, het verhaal in den ik-vorm, in onze kleine
parochie groote bezwaren oplevert: de lezer identificeert onwillekeurig den schrijver
met den verteller en beschouwt elk boek als een biecht. In zoover heeft hij natuurlijk
gelijk dat de schrijver zijn gevoelens en reacties opbiecht. Hij vergist zich, indien
hij denkt dat de verhaalde feiten met de zuivere werkelijkheid overeenstemmen.
Dit geldt bijzonder voor ‘Aanvankelijk Onderwijs’, dat als een familiekroniek kan
gelezen worden, terwijl het in feite niet anders is dan het gevolg van den raad die
Alain, (dien ik graag als mijn meester erken), ons allen gaf: ‘On dit bien que
l'expérience parle par la bouche des hommes d'âge: mais la meilleure expérience
qu'ils puissent nous apporter est celle de leur jeunesse sauvée.’
Men zoeke dus Blaren niet op de kaart, noch Felix en Leander in den nederigen,
maar hoogst fatsoenlijken stamboom van
M. Gij.
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I.
Ik ben een stadskind. In de natuur voel ik mij ongemakkelijk, onhandig en overbodig.
Ik heb huizen om mij noodig, het gerucht der straten en der menschen, de duisternis
der herbergen, het late licht der lantaarns over de schimmen van slenterende geliefden.
Ik ben altijd zoo geweest, en de grootsche landschappen die ik in vreemde landen
heb gezien, dreven mij steeds op de vlucht. In de stad kan ik ademen; in de natuur
krijg ik het benauwd. Maar toch weet ik nu, op rijpen leeftijd, dat mijn gemoed en
mijn karakter niet in de stad werden gevormd, maar wel in het dorp van mijn vader.
Ik heb de wereld en de menschen leeren kennen in Blaren, niet in de stad. De
stedelingen waren te talrijk en te naamloos rondom mij in mijn jeugd. Zij schoven
mij als schimmen voorbij. Zelfs mijn makkers op school waren niet heelemaal
werkelijk, want ik hoorde niet volkomen bij hen thuis en ik kon steeds beroep doen
op een wereld die zij niet kenden: op Blaren, het paradijs van mijn verloftijd, de
toevlucht van mijn ouders, den stamgrond van mijn familie. Heel mijn jeugd lang
heb ik gewacht op mijn Zondagsche bezoeken aan Blaren, op de lange
vacantiemaanden die ik er zou doorbrengen. De school en mijn thuis waren slechts
een oponthoud die mij beletten mijn werkelijk vaderland te bereiken: Blaren en de
menschen van Blaren, mijn familie en haar vrienden en bekenden.
Toen ik twee dagen oud was, viel mijn moeder ziek en werd ik naar Blaren
verbannen. Vergat men mij? - ik weet het niet, - maar ik bleef daar drie volle jaren
bij een voedster die mij haast naakt liet loopen, mij een afschuwelijk dialect aanleerde
en mij, naar het schijnt, met kordate ruwheid behandelde. Haar man besteedde zijn
tijd voornamelijk aan drinken, maar omstreeks vijf uur 's namiddags bracht hij van
deur tot deur het weldenkend orgaan, de ‘Gazet van
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Bergen’, waarop ongeveer ieder gezin was geabonneerd. Ik vergezelde hem op die
tochten, want dat belette hem zijn vele pleisterplaatsen aan te doen.
Dateert mijn gehechtheid aan het dorp van toen reeds? Het is mogelijk dat,
onbewust, het eerste kader dat ik als kind ontdekte, op mijn gemoed heeft ingewerkt.
Blaren is een dorp zooals veel andere: het telde toen vijf duizend inwoners,
gewoonlijk ‘zielen’ genaamd, die erg ruim verspreid woonden op een terrein waar
Heide en Laagland elkaar ontmoeten. De scheidingslijn loopt dwars door het dorp.
Waar links de aarde en de kom der beken rood zien van het ijzermaal, ligt rechts
niets dan zandgrond, doormengd met versteende schelpjes. De visschers gaan pieren
zoeken links van de Romeinsche Heirbaan en beweren, dat men rechts slechts één
pier bezit, die daarom aan een zware ketting vastligt. De boerderijen liggen veelal
links en de zeldzame landbouwers, die rechts trachten te boeren, worden door de
linksche ‘die arrem heiboerkens’ genaamd en van uit de hoogte behandeld.
In mijn jeugd was het dorp vredig en bijna verlaten. De oude boerinnen droegen
toen nog hun kanten kapsels, hun zware zijden jurken op den Zondag en hun
Oostersche shawls om naar de kerk te gaan. Een duidelijk teeken van welstand voor
de pachteressen en de vrouwen der notabelen was het bezit van een juweel, een hand
groot, in den vorm van een hart. Er waren pachteressen met een gouden en enkele
met een edelsteenen hart, waar goedkoope diamantjes verwerkt zaten in een
gefiligraneerd kader. De mannen hadden geen bijzondere kleedij, behalve een paar
oude heeren, die nog kloekmoedig een half-hoogen hoed droegen en onveranderlijk
in zware laken pakken gekleed gingen, winter en zomer.
Er was niets bijzonders in het dorp, geen monument van beteekenis, geen kunstwerk
van aanzien. Het oudste gebouw dateerde van niet meer dan vijftig jaren her en wat
men het kasteel noemde, was eenvoudig een breed heerenhuis, dat wat achteraan
stond langs de baan, door zware boomen omringd. Aan den zoom van het dorp stond
het gemeentehuis, opgetrokken in een niet te bepalen stijl; aan het einde de kerk, in
een vervelende gothiek gebouwd. De dorpsstraat
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verbond deze twee en de notabelen zagen er een symbool in, dat beide gebouwen
ongeveer hetzelfde bedrag hadden gekost en dat ze zoover mogelijk van elkaar lagen,
met tusschenin al wat Blaren aan notabelen, kleine handelslui, winkeliers en
intellectueelen telde. Maar achter de dorpsstraat had zich een nieuwe wijk gevormd
van zomergasten: de rijke nijveraars en handelslui van de stad hadden in het aanpalend
bosch zomervilla's opgetrokken, waar zij de warme maanden kwamen doorbrengen
met hun gezin. In het leven van het dorp telden zij echter niet mee, maar wanneer
zij des zomers door de dorpsstraat slenterden of met hun lichte gespannen er door
holden in snelle vaart, kreeg Blaren een allure, dat het onder de andere dorpen een
zekere distinctie verleende. Steedsche manieren en kleederdrachten maakten er haast
een badplaats van en de meer vrijdenkenden onder de notabelen trachtten soms de
stadslui na te apen. Het verwekte een heele opschudding in het dorp, toen de dokter
op een zomerdag in zijn koets klom en men bemerkte, dat hij zich een hagelwitte
linnen broek had aangeschaft.
De zomergasten namen het niet erg nauw met hun kerkelijke plichten, maar om
den pastoor gunstig te stemmen zonden zij hun vrouwvolk naar de Zondagsmis en
enkelen dreven de verdraagzaamheid zelfs zoo ver, dat zij eens per seizoen een dienst
bijwoonden. Pastoor Leenaerts was echter de dupe niet van die practijken en sprak
onverbloemd zijn wantrouwen uit tegen die ‘vuil liberalen’. Al wat aan het dorp
vreemd was werd trouwens ‘vuil’ genoemd: er kwam af en toe een ‘vuile Jood’ met
potten en pannen leuren, de bewoners van het naburige dorp waren die ‘vuile
Lootenaren’, en de stad zat vol met ‘vuil socialisten’. Lang voor de Angelsaksers,
hadden de Blarenaren ontdekt dat de reinheid het dichtst de vroomheid benadert.
Wanneer Jeannette uit ‘De Kroon’ voorbarig zwanger werd, was ze een ‘vuil wijf’,
en de militairen uit het legerkamp in het Noorden, die af en toe een inval deden in
Blaren, waren zonder onderscheid ‘vuilen bucht van soldaten’. Zoo weerde Blaren
instinctief alles wat niet tot Blaren behoorde.
Al de notabelen werkten onbewust samen om Blaren te beschermen tegen vreemde
invloeden: nieuwe modes, goddeloosheid, socialisme, alcoholisme en ontucht. Moest
er gezon-
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digd worden, dan deed men dat op zijn Blarensch: redelijk en discreet, in Bergen of
in Brussel. De burgemeester was een oude, adellijke heer, Jonker van Vliet tot
Beverghem, die teruggetrokken leefde en zich met de gemeente haast niet bemoeide.
Hij las en jaagde, en zijn zeldzame bezoeken aan het gemeentehuis golden een of
ander voornaam huwelijk. Hij officieerde gewichtig en sprak onveranderlijk dezelfde
korte Vlaamsche speech uit na de bindende woorden: ‘Tes kij nu ook zijt van de
groote companie’. Het overige was in het Fransch, maar dat verstonden de pas
getrouwden niet, en zij gaven er ook niet om. Een macht in het dorp was de jonker
niet: hij was niet meer dan een symbool en slechts bij hooge zeldzaamheid deed hij
zich gelden. Wanneer men in zijn goed wild had gestroopt, kon hij venijnig streng
regeeren als hij de schuldigen ontdekte.
Gezag en invloed berustten in de handen van den pastoor, den hoofdonderwijzer
en den gemeentesecretaris. Alle drie behoorden tot mijn familie, en mijn verkeer met
deze drie dorpspotentaten heeft mijn inzicht in de wereld bepaald. Zij alleen in het
dorp waren de levende krachten, zij alleen de acteurs van een doorloopend drama,
een tegenstelling van krachten en invloeden. De handelslui en de enkele intellectueelen
van het dorp waren slechts medespelers, schimmige comparsen, en de boeren die
rond het dorp woonden en zelden afzakten naar de kom waren het koor van een
tragedie, die ver van Grieksch was in haar bijzonderheden, maar oeroud in haar
beweegredenen en grondslagen. Hoe mijn ooms gegroeid waren tot deze drie machten
zal dit verhaal leeren. Waarom zijn moesten in botsing komen en tot welk bitter einde
hun jarenlange oppositie moest leiden, dat wil ik trachten opnieuw gestalte te
verleenen met behulp van de herinneringen uit mijn bittere en onrustige jeugd.
Ik zelf heb geen rol gespeeld in dit gebeuren. Ik was de reine dwaas, die steeds
met open mond op het tooneel verscheen, die telkens weerkwam met het warm
seizoen, in de Kerstdagen en met Paschen, en die in zijn eenvoud er toch niet aan
verhelpen kon, dat het kleine wereldje van zijn verlangens en droomen zich om de
drie maanden wijzigde en langzaam zijn ontbinding te gemoet schreed.
Van zoover ik mij herinneren kan, namen mijn ouders
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mij haast elken Zondag mee naar Blaren, op bezoek bij mijn grootmoeder en bij
Leander, mijn oom, den onderwijzer, bij oom Felix, den weduwnaar, die
gemeentesecretaris was, en bij een kozijn van mijn moeder, Pastoor Leenaerts.
Omstreeks den middag reden wij per paardentram naar Blaren, aten bij mijn
grootmoeder, dronken koffie bij mijn oom Felix, en liepen even aan bij den pastoor,
dien ik, gemakkelijkheidshalve, ook maar oom moest noemen. Het was een haast
onveranderlijk ritueel, dat mij niet verveelde, want de drie gelegenheden waren zeer
verschillend en op elke plaats was er iets te leeren en te zien.
Het dorp zelf reeds scheen mij een wondere wereld. De dorpsstraat, waar ik later
per auto doorreed op een halven minuut - (en in den regel joeg ik er door, om aan
mijn herinneringen te ontsnappen) - scheen mij reusachtig lang en breed. De huizen
waren alle verschillend. Elke stand voelde welke zijn rol was: de werklieden en
daglooners woonden in huisjes zonder verdieping, de handelslui trokken een
verdieping op boven hun winkel en de notabelen hadden huizen met twee en een
halve verdieping, wit geschilderd en met een deur in het midden. Alleen de zeer
begoeden voegden er een breede inrijpoort aan toe, voor hun remise. Wat mij nog
meer opviel dan de goed geordende sociale distincties, die ook voortgezet werden
in het uitzicht der koffiehuizen, - kroegjes voor de boeren, café's voor den middenstand
-, waren de wegen die naar het dorp liepen en zich in mijn kinderoogen eindeloos
uitstrekten. De eene leidde naar het Goor, een weinig bewoond gehucht waar een
schilder huisde temidden der mastboomen, de andere naar het Veerbosch, een
uitgestrekt woud, dat in mijn jeugd een grooten rol moest spelen, de derde, die van
het dorp in Noordelijke richting vertrok, bracht u tot in het legerkamp van waar in
de zomermaanden af en toe 't gedonder van geschut werd gehoord, dat de reservisten
op de heide afvuurden.
Druilerig in de zomerzon kende ik Blaren, met het dokkeren der boerenkarren die
er doorreden, enkele fietsers die met brem of heidekruid beladen op terugweg naar
de stad er doorheen stoven, met de amechtige paarden van den gelen tram bij het
gemeentehuis en laat in den namiddag de kerkklok, die aarzelend tampte en den
lantaarnopsteker, die het
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gaslicht deed opflakkeren, altijd gevolgd door een groepje kinderen, die tergend een
liedje zongen waarin zijn werkzaamheden zorgvuldig werden opgesomd: ‘Hij blijft
staan, - hij klimt op, - hij steekt aan, - hij daalt af, - hij gaat door.’ Waarom de goede
man om dien commentaar telkens woest werd, heb ik nooit begrepen, maar
onveranderlijk gaf hij de kinderen de voldoening, ze met veel verwenschingen te
doen uiteenstuiven wanneer hun gezang hem te bar werd.
In mijn jeugd waren de Blarenaars nog niet aangetast door de behoefte zich sociaal
te groepeeren in allerlei kringen en vereenigingen ter verdediging van concrete of
abstracte belangen. Noch de Boerenbond, noch de syndicaten hadden vat op hen.
Alleen de pastoor slaagde er in de vrouwen saam te brengen in een Congregatie en
mijn oom, de onderwijzer, had een tooneelvereeniging opgericht die een pover bestaan
leidde. Aan sport werd door niemand gedacht of gedaan: een paar metselaarsknechts
en enkele zonen van herbergiers renden af en toe de dorpsstraat door op hun fiets
om uit te maken of zij de beroemde renners van den dag eventueel baas zouden
kunnen. Ontspanning bestond enkel in lange wandelingen door de velden - men
vermeed de bosschen - en het zitten in de herbergen bij avond. Eens per jaar werd
er een ossenkoers gehouden waarin de boerenjeugd zich deed gelden. Eens per jaar
ook kwamen enkele hongerlijders van foorkramers het dorp wat opvroolijken en
gingen de amateurtooneelspelers van mijn oom naar de beroepsacteurs kijken, die
in een tent bij de kerk stichtende en bloedige drama's vertoonden.
Voor het overige was alles kalmte en rust in Blaren. Ieder had zijn gewoonten, die
zoo vast waren, dat men geen uurwerk van doen had, ieder kende het fortuin van zijn
buur, ieder kende een anders verwachtingen. Drie categorieën van notabelen waren
algemeen aanvaard: zij die rijk waren, zij die ‘nijg rijk’ waren en zij die ‘fel nijg rijk’
waren. Wat daarboven ging, behoorde tot de hoogere mathesis en werd door de
dorpelingen slechts met gebaren omschreven. Aan de indeeling der armen werd lang
zooveel aandacht niet besteed, maar wanneer een werkman zijn gevel wat opsierde,
zoodat die begon te gelijken op een burgershuis, dan werd zijn woning door de
bevoegden doorgaans spot-
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tend ‘Villa Piepenhol’ genaamd. Gezelle, zei pastoor Leenaerts, had de armen
duldende armoede in Godsvertrouwen aangeprezen, aan de rijken had hij bevolen:
daadwerkelijke christelijke hulp in liefdadigheid. Van het eerste merkte men in Blaren
meer dan van het tweede. Daarop waakten de notabelen, die er op gesteld waren dat
het dorp ‘eenvoudig’ en ‘braaf’ bleef. De eenvoud bestond voornamelijk in het gebrek
aan leidingwater en electrisch licht, de braafheid werd bepaald door het algemeen
fatsoen. Verwachtte een meisje een kind en werd zij door haar minnaar in den steek
gelaten, dan zorgden de zonen der notabelen er voor, dat haar gevel met passende
obsceniteiten en symbolen werd beschilderd. Wat kon mijn oom, de pastoor, daar
aan doen? Wie kon verlangen dat hij de ondeugd zou beschermen tegen de
verontwaardiging der getergde openbare opinie?
Die werd elke week uitgedrukt door Philip van Lierde, uitgever, redacteur en
drukker van ‘Heide en Laagland’. Het was een degelijk blad, waarin al de bullen van
den Paus, al de herderlijke brieven van den Kardinaal en al de doodsberichten van
het dorp fideel en in extenso werden afgedrukt, samen met een passend hoofdartikel
door Philip van Lierde over de problemen van den dag De Blarenaars vonden hem
knap en wijs, want zijn hoofdartikels waren altijd een echo van die der ‘Gazet’.
Alleen werd scherp uitgekeken naar zijn necrologische opstellen om te zien of hij
niet eenvoudig ‘het droevig afsterven’ had geschreven voor den brouwer, in plaats
van het ‘tragisch verscheiden’ zooals voor den notaris. Zelfs de rijkste boeren hadden
slechts recht op een ‘godvruchtig in den Heer ontslapen’. Zij waren ofwel ‘onze oude
Heidenaar, boer Leys’, of ‘onze stoere Laaglander, boer Theys’. De arme duivels
waren gewoonlijk eenvoudig doodgegaan, maar als troost bleken zij ‘van iedereen
gekend’.
Voor het intellectueel leven zorgden de Eerwaarde Zusters van de school, die een
bibliotheek van wel driehonderd werken bezaten, alle van uitstekende schrijvers:
Conscience, Jules Verne, Sleeckx en Kanunnik Schmidt. ‘De Avonturen van den
braven Hendrik en den boozen Fridolien’ waren stuk gelezen. De meeste boeken
bleken trouwens in dien
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staat te verkeeren. Een dik boek met gedichten van Gezelle bleef onaangeroerd, want
niemand durfde zulk een gewichtig deel vragen en de ‘Volledige Werken’ van Karei
Ledeganck, met 's dichters portret op het kaft, waren werkelijk te klein gedrukt, om
iemand aan te zetten tot de lectuur.
Zoo was het Blaren van mijn jeugd, een dorp zooals duizenden, zonder
geschiedenis, behalve de herinnering aan een kleine schermutseling tijdens de
Napoleontische oorlogen, zonder rustverstorende elementen, zonder veel toekomst,
zonder veel zichtbare drama's voor wien er doortrok op weg naar Holland of naar
Bergen, de groote stad. Philip van Lierde had het ooit, in een lyrische bui, vergeleken
bij een doorzichtigen vijver, waarin de visschen traag en vreedzaam rondzwommen
in regelmatigen cirkelgang. Het vergde mij heel mijn jeugd, eer ik begreep, dat er
meer haaien en octopussen in dit stille water huisden, dan ik er later zag zwemmen
rond de koraalriffen van de tropische eilanden. Maar toen was het voor mij reeds te
laat.
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II.
Dat ik onveranderlijk naar Blaren met vacantie werd gezonden, vond zijn oorsprong
in een klein voorval, dat zich in Oostende had voorgedaan. Toen ik negen jaar oud
was, had mijn moeder mij tijdens het verlof toevertrouwd aan een vriendin, die een
zoontje had van mijn leeftijd. Ik zou met Pieter bij haar ouders verblijven aan zee.
De zeelucht zou mij goed doen en Pieter was een geschikt speelkameraad voor mij.
Alles ging inderdaad uitstekend en ik begon al flink Oostendsch te praten, zei ‘bottel’
voor flesch en ‘strange’ voor strand, toen mijn moeder mij na enkele weken kwam
bezoeken. Pieter en ik werden, terwijl het nog licht was, naar bed gezonden en daar
we een tijdlang verdacht stil bleven, kwamen de moeders kijken. Mijn wereldwijze
kameraad had zich ontdaan van zijn nachtgewaad en had mij verplicht hetzelfde te
doen. We stonden spiernaakt op het bed te dansen voor een spiegel en Pieter begon
mij juist te vertellen over een wonderbare ontdekking, die hij had gedaan terwijl hij
van een balustrade gleed. Dat aantrekkelijk phenomeen kon naar willekeur herhaald
worden, zei hij. Vooraleer hij echter de kans had mij verder in te wijden in de
gebruiken van het beruchte Bijbelsche personage, kreeg hij de energieke hand van
zijn moeder op zijn naakt zitvlak en alhoewel ik slechts een toeschouwer was, bleef
ook ik niet onverlet. In zuiver Blarensch verklaarde mijn moeder, dat zij mij niet kon
laten slapen bij dat ‘vuil jong’ en met den avondtrein vertrokken we naar Bergen.
Daags daarop belandde ik bij mijn grootmoeder in Blaren.
Ik was ietwat overstuur door de gebeurtenissen en al had ik niets begrepen van de
verklaringen en gestes van mijn vriend Pieter, toch had de heele scène indruk op mij
gemaakt. Ik had tot dan toe niemand, ook mijzelf niet, naakt gezien en ik wist niet,
of ik Pieter als een engel of als een duivel moest
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beschouwen. Daar zijn gedrag ongewoon was, neigde ik meer naar de tweede
oplossing.
Ik was een eenzelvig kind en had geen kameraden buiten Pieter, dien men mij had
opgedrongen om hem daarna weer te doen verdwijnen. Mijn moeder zei, doelend op
mij: ‘Hij is stil maar niet heimelijk’. Ik was inderdaad schuw en op eenzaamheid
gesteld. Ik las veel en alles door mekaar, maar liefst van al las ik boeken over de
oudheid, waarin de Grieken en Romeinen naakt stonden afgebeeld. Ik herinner mij
nog een plaatje, dat een naakten slaaf voorstelde. Hij droeg een ijzeren gordel om
het middel, verbonden met twee boeien aan de beenen. Mijn verontwaardiging tegen
de Romeinen was groot, maar ik bekeek de Blarensche boeren in den zomer en vond
ze leelijk, vergeleken met dien antieken sukkelaar. Uit de boeken erfde ik ook de
romantiek: de schrijvers, van Conscience af, zegden me dat men door de bosschen
moet ‘zwerven’ en door de velden ‘dwalen’. De stad beschreven zij allen als een
oord van verderf. Ik nam dat alles vrij letterlijk op, deed mijn best om te zwerven en
te dwalen en wat de stad en haar gevaren betrof, daar had ik te Oostende al een en
ander van gemerkt.
Tot de meisjes voelde ik me niet aangetrokken, vooral na een ander incident, dat
zich echter zonder de inmenging van mijn moeder had voorgedaan. Tot onze
Zondagsche pleisterplaatsen in Blaren behoorde de herberg van Paul Theysen, een
vriend van mijn vader. Een dochtertje, Lena, dat een paar jaren ouder was dan ik,
was mijn speelkameraad, terwijl ik op mijn ouders wachtte om terug naar de stad te
gaan. Lena wist heel wat meer af van de wereld dan ik en op een Zondag zoende ze
mij op den mond, zonder dat ik dat bijzonder prettig kon vinden. Den volgenden
Zondag bedierf ze onze relaties volkomen, toen ze mij vroeg of ik wist wat een
zoogdier was. Toen ik mijn onwetendheid moest bekennen, zei ze mij al spottend:
‘Jij bent een zoogdier, en een hond is een zoogdier, en een verken ook’. Ze sleepte
mij mee naar de stal, waar een vijftal biggetjes mij dadelijk deden begrijpen dat Lena,
althans in zake verkens, gelijk had. Haar bewijsvoering echter keerde mij de maag
om en in den paardentram, op den terugweg naar de stad, kotste ik op den steenweg.
Kort daarop las ik met diepe ontsteltenis in Atala,
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van Chateaubriand, een passus, waar een moeder haar zoontje toespreekt: ‘Toi, que
ton père a fait naïtre d'un baiser sur mes lèvres’. Toen ik na weken radelozen angst
aan een meer wereldsch schoolmakker om een verklaring van dezen tekst verzocht,
stelde hij mij gerust door een schaterlach, zijn eenige reactie op mijn beduusde en
angstige gelaatsuitdrukking. Aan het gevaar van een vroegtijdig vaderschap ontsnapt,
heb ik toen aan mijn moeder gezegd, dat ik Lena niet meer zien wilde. Van toen af
liet men mij alleen.
Mijn grootmoeder was mij zeer lief.
Zij was de eenige overlevende van een typhusepidemie, die haar ouders en haar
vijf zusters en broers had meegesleept. Haast nog een kind, huwde zij mijn grootvader,
die driemaal ouder was dan zij. Zij was een schoonheid geweest, en in al haar
bewegingen was zij uiterst aristocratisch. Het oude kapsel, een kanten muts met
honderden dunne spelden er in geprikt als boordversiering, stond haar keurig en haar
oogen tintelden van humor en goedheid. In het dorp ging zij door voor wijs en
doorgoed. Men zei gewoonlijk: ‘Ze heeft heel wat meegemaakt’, en men dacht daarbij
aan de ramp van haar jeugd, die haar had verweesd, aan haar huwelijk met een oud
man, die lange jaren stervende was geweest, aan haar tien kinderen, die, op twee na,
niet meer in leven waren. Moeder Loo, zooals wij haar noemden, was vroeg en laat
een statige verschijning, altijd waardig en glimlachend. Zindelijkheid en netheid
waren haar manieën, en er mocht geen kruimel op tafel liggen of zij veegde hem weg
van het toile cirée. Terwijl zij praatte, streek ze aldoor het linnen glad, of vouwde
haar servet zorgvuldig. De kat in huis was voor haar een nachtmerrie. Als zij ze vond,
op een stoel of op de trap gezeten, joeg zij ze weg met het gewoon Blarensch
scheldwoord: ‘Weg, vuil kat’. Haar groote zorg was mijn oom Leander, de
onderwijzer; haar eenige verstrooiing de lectuur en het gezelschap van een paar oude
vriendinnen, Lieneke Stuur en Treesje Verdonck, die elken dag na het avondeten
kwamen kaarten.
Lieneke en Treesje waren twee bemiddelde oude vrijsters, die elk alleen woonden
aan de uiteinden van het dorp en hun tijd doorbrachten met al de voorvallen van den
dag en den
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nacht na te gaan en te commenteeren. Lieneke zorgde voor den dag, Treesje voor
den nacht. Al wie met den tram uit de stad aankwam of naar Bergen vertrok, werd
gesignaleerd door Lieneke; Treesje, die in haar huisje beschikte over een
zoldervenster, dat op de dorpsstraat uitgaf, stond op wacht tot ongeveer twee uur 's
morgens, tot de laatste dorpsdronkaard was thuisgeraakt en het laatste dienstmeisje
was binnengeslopen na een late escapade.
Wanneer de kroniek der gebeurtenissen al te mager bleek voor een grondige
bespreking, hielden Lieneke en Treesje zich bezig met de discussie over de schoonheid
van hun respectieve tuinen. Lieneke had een breeden tuin, die haast een boomgaard
geleek; Treesje had een lang, smal tuintje, dat vol van de heerlijkste bloemen stond.
Telkens als Treesje opsneed over haar heerlijke dahlia's en kabasjesbloemen,
proclameerde Lieneke met de kin in de hoogte: ‘Ik zie liever een vâr-gezicht’. Ze
sleepte de a, want ze meende dat zulks verfijnd stond en haar boven Treesje verhief.
Mijn grootje aanhoorde dit alles stilzwijgend; alleen maande ze de twee vriendinnen
af en toe aan op hun kaartspel te letten. Dit gaf soms aanleiding tot vinnige debatten
en felle woede. Wanneer een der dames meende, dat de andere valsch speelde (wat
herhaaldelijk voorviel) kwamen er bittere woorden bij te pas. In den beginne verstond
ik niet waarom het ging, maar na een paar jaar kende ik de sleutelwoorden, die deze
harpijen gebruikten in hun twisten. Wanneer Treesje Lieneke verweet voor ‘Madam
van de Houten Hesp’ was dit een grove allusie op het feit, dat dicht bij het raam in
Lieneke's huis altijd een hesp op tafel zichtbaar was. Die hesp kwam dikwijls voor
in haar conversatie, als een symbool van Lieneke's welvaart. ‘Bij mij staat de hesp
altijd op tafel’, zei ze, - wat op rijkdom en herbergzaamheid duidde. Daar ze echter
vreeselijk gierig was, had niemand ooit gezien, dat de hesp werd aangesneden en de
Blarensche jeugd beweerde dat ze van bordpapier of hout was gemaakt. Elke allusie
op dien laster was een grove beleediging. Lieneke's repliek bleek echter nog bloediger:
‘Madam van het Bosch’, zei ze. Jaren heb ik moeten zoeken om dit scheldwoord te
kunnen verklaren. Het bleek dat Treesje, in haar jeugd, door een boer was verkracht,
dat zij haar kind had gedood en in het Veer-
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bosch begraven. Een drietal jaren had ze celstraf uitgezeten en bij haar terugkeer in
het dorp had ze zich in haar huisje verborgen. Haar luiken gingen nooit open want
ze beschouwde de buitenlucht als verderfelijk en leefde gelijk een kluizenares
gedurende haast dertig jaren, tot mijn grootmoeder zich over haar ontfermde en haar
gedwongen had elken dag mee te komen kaarten.
Terwijl de drie oude vrouwen speelden, zat ik in een hoek te lezen, af en toe
luisterend naar de kroniek der dagfeiten, die met groote uitvoerigheid werd besproken.
Niets bleef onvermeld; niets werd voorbijgezien en het oordeel van de
kindermoordenares bleek even weinig welwillend, als dat van de oude vrek, die
Lieneke ongetwijfeld was. Voor een jongen van mijn leeftijd beteekende het luisteren
naar deze vrouwen een opvoeding op zichzelf. Mijn grootje liet dat gepraat over haar
heengaan. Nu en dan protesteerde zij met een verzoenend woord tegen een al te
strenge uitspraak, en wanneer de tragische verwijten oplaaiden, en de onvergeeflijke
bijnamen werden geuit, bijzonder die van Treesje, stond mijn grootmoeder zachtjes
recht, legde haar kaarten met de teekens naar boven op de tafel en zei voor zich uit:
‘Ik ga koffie zetten’. Voor Lieneke was dat het signaal om te zeggen ‘Niet te straf,
Looke’, waarop Treesje onvermijdelijk repliceerde: ‘Goed straf, Looke, asjeblieft’.
De vijandschap scheen dan uit te dooven en de kwaliteit van de koffie werd aan een
zorgvuldige bespreking onderworpen, namen van merken werden geciteerd en de
eenparigheid van stemmen werd telkens bereikt in zake het punt: het water was het,
dat de koffie goed maakte.
Van mij trokken de dames zich weinig aan. Ik was een droomer, met een boekje
in een hoekje, dien men verstrooid vroeg hoe het hem ging, zonder op een antwoord
te wachten. Men informeerde wel eens naar mijn vader en moeder, terloops en zonder
veel nadruk. Kattekwaad, eenige bespreking waardig, voerde ik niet uit. Ik liep niet
rond met de belhamels van het dorp, meisjes interesseerden mij niet, ik was beleefd
en zwijgzaam en het eenige merkwaardige aan mij was mijn behoefte, om den dag
in de bosschen door te brengen, van den vroegen morgen tot het donker werd. Mijn
vader was een uitstekend en hardnekkig strooper geweest
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en hij bleek nog steeds een hartstochtelijk jager. Mijn liefde tot het bosch werd
beschouwd als een erfelijken karaktertrek.
Hadden de brave dames geweten, wat ik eigenlijk in het bosch uitvoerde, het had
er waarschijnlijk anders uit gezien. Van het morgenkrieken af verliet ik het dorp en
trok naar het Veerbosch, met als eenig gezelschap een exemplaar van Fénélon's
Télémaque. Ik liet mij wiegen op de bedwelmende periodes van den schrijver, las
hardop in de diepte der bosschen, snakte hartsgrondig naar een Grieksch landschap,
waarin de menschen naakt rondwandelden in een zoet, helder licht. Ik kroop hoog
in de boomen of lag in de varens, uren lang mijmerend over het land van mijn
verlangen. Als de zon fel brandde en de boschgeluiden mij van alle zijden overvielen,
trok ik diep tusschen de boomen, zocht de meest verlaten plaatsen op, kleedde mij
gansch uit en danste als een kleine faun tusschen de varens en de stammen. Wat mij
bezielde weet ik niet meer, maar ik had ergens iets gelezen over dionysische vreugde,
enkele teekeningen op Grieksche vazen bekeken en sedert mijn ervaringen te Oostende
was ik onrustig en begaan met duistere voorgevoelens omtrent de geheimen van het
leven en de functies van het menschelijk lichaam. Dat mijn choreographische
fantasieën ongepast moesten zijn, voelde ik wel, maar ik was toch niet heelemaal
overtuigd. Hoe dikwijls heb ik later in mijn leven verlangd naar die uren van simpele,
heidensche eenzaamheid toen ik de takken tegen mijn naakte leden voelde zwiepen,
terwijl ik door het kreupelhout en de varens liep en uit al de kracht van mijn jonge
longen de golvende zinnen van den Télémaque uitgalmde! Gelukkig ontmoette ik
gedurende mijn naakte escapades geen tweeden Pieter en bleven meer dionysische
mysteriën mij bespaard. Bij mijn weten werd ik nooit opgemerkt in de eenzame
bosschen en mijn dansorgieën bleven mijn geheim. Na vijftig jaren ben ik er af en
toe nog trots op, dat ik mijn bewust leven begon met deze après-midi d'un faune, die
niet wist wat een faun was. Ik vond echter groote voldoening in het ontsnappen aan
de zachte tucht van mijn grootmoeder, aan het gekibbel van Lieneke en Treesje en
het torentieel gescheld van mijn oom Leander, naar een wereld, die mij alléén
toebehoorde
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en waar ik geen gezelschap zocht. Wat Fénélon er van dacht, laat ik liefst in het
midden.
Wanneer het kaartspel ten einde was, kwam mijn oom Leander gewoonlijk naar
huis. Zijn intrede was altijd dramatisch. Hij was de typische oude jongman vol zorgen
om zichzelf, die mijn grootje broodnoodig had als klankbord voor zijn eindelooze
weeklachten over zijn wankele gezondheid en als publiek voor zijn onafgebroken
commentaar over de menschen en dingen van Blaren. Mager tot het angstwekkende
toe, trilde hij van zenuwen en tics. Al wat hij zei was melodramatisch en buiten
proportie. Hij sprak uitsluitend in hoofdletters en was gestadig in verweer tegen de
menschen, maar evenzeer tegen de levenlooze dingen rondom hem. De heele wereld
bedreigde hem en zijn verweer was een verbaal en physisch gemolenwiek, dat mij
ongemakkelijk stemde en waaraan ik geen touw vastknoopen kon. Hij was een groot
fietser voor den Heer en zijn conflicten met zijn rijwiel behoorden tot de folklore
van het dorp. Op een eenzamen weg had men hem ooit aangetroffen in dispuut met
zijn rijwiel, dat van een of ander defect blijken gaf. In arren woede had hij het
toegeblaft: ‘Wat, jij zult mij contrariëeren’, en daarbij zijn voet door de spaken van
het achterwiel gedreven. Te voet, maar voldaan, was hij naar huis weergekeerd.
In de school terroriseerde hij de jonge boeren, die hij onderwijzen moest. In de
hoogste klas, waar men Fransch leerde, verplichtte hij de kinkels van de Heide en
het Laagland op heete zomerdagen te vervoegen: ‘que je chevauchasse, que tu
chevauchasses, qu'il chevauchât. Tot daar brachten de Vlaamsche monden het er
nogal goed af, maar het werd telkens een hopeloos gestamel wanneer men, na adem
te hebben geschept, den meervoudsvorm te lijf ging: que nous chevauchassions, que
vous chevauchassiez, qu'ils chevauchassent.
Zijn onderwijsmethodes waren gebaseerd op een solied misprijzen voor zijn
leerlingen, dat hij uitdrukte door een haast sadistische wreedheid in woord en daad.
Of de boerenjongens ooit de Fransche subjonctif imparfait in hun stallen zouden
gebruiken, daarom gaf hij geen zier, maar durfden zij te veel aarzelen of sukkelen
tijdens de boosaardige oefe-
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ningen, welke hij hun oplegde, dan sloeg hij met de scherpe kant van een dun lineaaltje
op hun kneukels, totdat zij bloedden. Zijn gestrengheid schonk hem de reputatie een
uitstekend leeraar te zijn en menige Blarensche moeder kon u met fierheid vertellen
dat, toen zij hem ging vragen of haar zoon goed zijn best deed, oom Leander
geantwoord had: ‘Als 't er niet in gaat, dan zal ik het er in kloppen’. Nooit hebben
de boerinnen van Blaren geprotesteerd tegen zijn methodes. Uit vader Cats hadden
ze geleerd, dat wie de roede spaart, het kind niet bemint en ze vloeiden over van
liefde. Zijn oud-leerlingen bleven mijn oom, niettegenstaande de Fransche
werkwoorden en de gekneusde kneukels, een goed hart toedragen. Het was trouwens
wederkeerig, want zoodra de kleuters waren opgegroeid tot jongens en mannen
verging de vijandschap, die mijn oom Leander hun toedroeg en groeide integendeel
tot ware vriendschap.
In zijn leven had mijn oom zich te Blaren slechts één feit te doen vergeven. Hij
was in dienst gebleven toen de Brusselsche vrijmetselaars de gemeenteschool hadden
overgenomen tijdens den schoolstrijd en was daarom volgens al de regelen der kunst
geëxcommunieerd geworden. Ook mijn grootje werd den toegang tot Gods Huis
geweigerd en jaren lang had het gezin in onmin geleefd met de Kerk. Toen het getij
echter verliep, kreeg mijn oom Leander een mooi eereteeken van de aftredende
regeering en hij verzoende zich daarop met de Kerk, tot groote vreugde van mijn
grootmoeder. De decoratie droeg hij nooit, maar zij werd bewaard in een fluweelen
schrijn, dat hij bij kermis en hoogdagen uit een lade haalde en ons toonde. Alleen de
ouden van dagen kenden deze schandvlek op zijn katholiek verleden, en als zij
boosaardig wilden zijn, vroegen zij hem, wanneer hij nu eindelijk eens zijn ridderorde
ging dragen.
Waaruit mijn oom zijn vocabularium putte heb ik nooit kunnen raden, maar het
was even vreemd als lyrisch. Bij zijn thuiskomst wierp hij zich meestal in een diepen
zetel, sloot de oogen en zette een langen monoloog in over zijn diverse kwalen: ‘Ik
sterf’, zei hij gewoonlijk, ‘moeder, ik ga kapot. Ik lijd helsche pijnen, hê-êl-sche,
hêlsche pijnen. De ingewanden, moeder, de ingewanden en de maagd... Ze worden
verscheurd, ze bloeden, ze martelen mij en geen middel voor-
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handen, moederlief. Geen verzachting mogelijk, vrouwke Tachtig, - dat was een der
namen die hij haar gaf -, niets dan smarten en lijden’.
Dat duurde zoo een kwartier aan één stuk, zonder verzwakken. Mijn grootje ging
intusschen rustig voort met haar bezigheden. Af en toe zei ze: ‘Ja, jongen, jongen
toch. Rust wat, jongen, je werkt te veel’. Na het geweeklaag volgde een poging tot
genezing. Uit een hoek haalde hij een klein zakje zand uit Lourdes, - een zakje zooals
men gebruikt om cement te vervoeren -, lei het op zijn buik, aanriep de H. Maagd
zeer dringend en zweeg dan. Daar hij altijd maagd in plaats van maag zei, wanneer
hij zijn spijsverteringsorgaan bedoelde, vermoedde ik dat hij een verband zocht
tusschen zijn kwaal en de Moeder Gods. De vliegen gonsden in drommen rond den
vliegenvanger. Mijn grootje joeg de kat van een stoel: ‘Weg, vuil kat’. Ik bleef
roerloos over mijn boek gebogen. De crisis scheen voorbij. Met een plotsen ruk
zwierde oom Leander het zakje miraculeus zand in een hoek, veerde recht als een
twintigjarige en zei, naar buiten stappend: ‘Ik rijd even naar het Goor’. Het was een
afstand van vijftien kilometer.
Glimlachend keek mijn grootmoeder hem achterna. Ik lachte haar zwijgend tegen
en wanneer ze mij voorbijliep, legde ze zacht haar dunne hand op mijn blonde haren.
Het huis werd stil. Ik las rustig voort tot mijn grootje de lamp uitdraaide en mij
goênacht zoende.
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III.
In de hiërarchie van mijn familie rustte op mijn oom Felix, den gemeentesecretaris,
die recht tegenover mijn grootmoeder woonde, het odium slechts aangetrouwd te
zijn, - geen echte Arents dus, en daarbij nog weduwnaar van mijne tante Helena, die
hem kinderloos achtergelaten had. Ware het niet geweest om zijne belangrijke sociale
positie in de gemeente, mijn familie zou hem links hebben laten liggen in de
veronderstelling, dat hij eerstdaags zou hertrouwen en aldus zijn band met onzen
stam definitief zou verbreken. Maar hij had blijkbaar zijn vrijheid te lief en bleef
ongetrouwd.
Oom Felix was een groot en statig man, die physisch en geestelijk in volledig
contrast leefde met mijn oom Leander. Hij was vroegtijdig kaal en had aanleg tot
zwaarlijvigheid, die hij met panischen angst bestreed. Buiten zijn ambtsbezigheden
interesseerde hem enkel zijn gezondheid en zijn gewicht. Daarop waakte hij dag en
nacht. Zijn tafel was schraal, maar alle spijzen waren naar hun voedingswaarde
berekend. Pas was de laatste bete verorberd bij het déjeûner of het dîner, of hij veerde
recht, nam zijn hoed en wandelstok en ondernam een lange, vlugge wandeling door
het dorp en door de velden. Wanneer ik bij hem logeerde, afwisselend met mijn
verblijf bij mijn grootje, werd ik verplicht aan deze oefeningen deel te nemen. Het
was voor mij een ware marteling, want hij stapte flink door en ik moest als een hondje
naast hem loopen om hem te kunnen volgen. Anderhalf uur duurde deze gymnastiek.
Onderweg werd ik ondervraagd over mijn studies en af en toe overstelpt met citaten
uit de rose pagina's uit den ‘Petit Larousse’. Soms spraken wij als oefening Fransch,
dat hij met een boersch accent mishandelde, maar waarvan hij de syntaxis
buitengewoon goed kende. Soms bleef hij even staan in een afgelegen deel van het
dorp,
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bekeek mijmerend de velden, mompelde zelfgenoegzaam en wij hernamen onzen
looppas. Hij werd overal en door iedereen eerbiedig gegroet en hij sprak een woord
met de kinderen die wij ontmoetten. Na eenigen tijd viel het mij op, dat hij op drie,
vier plaatsen met bijzondere vriendschap werd bejegend door de moeders en nooit
naliet drie, vier kleuters een cent of een versnapering te schenken. Naderhand bleek
het, dat de vrouwen bij hem als meid of huishoudster hadden gediend. Het waren
allen groote, blonde, breedgeheupte boerendochters, goedlachs en gul, die tevreden
schenen met hun lot en vereerd door zijn bezoek. Hun echtgenoten waren in dienst
der gemeente, de eene als veldwachter, de andere als bode, een paar als werkman.
Toen ik jaren later de locale herbergen bezocht, vernam ik dat mijn oom, - de
statigheid en de deftigheid zelve -, de meisjes had uitgehuwd nadat ze, zooals de
Blarenaars zegden, een klein beetje zwanger waren geworden in zijn verweduwd
huis. Hun echtgenoten kwamen in den gemeentedienst en werden vaderlijk door hem
behandeld. De boeren wisten van dat alles niet veel af, maar de notabelen lachten
afgunstig en eerbiedig en zeiden: ‘Het is een slimme vos’. Deze aartsvaderlijke
combinatie tusschen zijn ancillaire liefdes en de gemeentebelangen, werd gewaardeerd
als een frappant bewijs van handigheid en staatkundig inzicht. Geen Blarenaar kon
het afkeuren, want het fatsoen bleef gered en wie kon het den secretaris kwalijk
nemen, dat hij de kinderen van zijn onderhoorigen af en toe een cent toestak, ook al
leken ze verdacht veel op hem. Die daarop insisteerden waren kwatongen: de blonde
krullebollen konden moeilijk vergeleken worden met den kaalhoofdigen en machtigen
man, die morgen met een welstellende en rijpe vrouw kon hertrouwen indien hij
wilde. Wanneer mij zijn vaderlijke vriendschap voor een dier kleuters bijzonder
opviel, vertelde ik het argeloos aan mijn ouders, die tegen elkaar knipoogden en
hartelijk lachten.
De lange marschen hadden, buiten lichamelijke oefening, nog een ander doel,
maar dat begreep ik slechts veel later. Mijn oom Felix domineerde de gemeente
geheel: hij kende Fransch en kon met het middenbestuur onderhandelen. Hij vreesde
niet naar Brussel te gaan en men zei dat hij zelfs van geen minister vervaard was.
De adellijke burgemeester liet
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hem betijen en de boeren van den gemeenteraad waren lijk wassen poppen in zijn
handen. In de eeuwenoude geschiedenis van Blaren heeft geen mensch méér gedaan
voor den vooruitgang van het dorp. Men trok steeds meer wegen in afgelegen plaatsen,
men plaveide en verbreedde de banen, men plantte er boomen langs en men ondernam
allerlei werken, waaraan in de naburige dorpen niet eens gedacht werd. Het toeval
wilde, dat de wegen steeds dwars door een veld liepen, dat oom Felix een paar jaren
te voren voor een prikje had aangekocht, maar daar zag niemand kwaad in want de
meeste leden van den gemeenteraad en een paar andere slimmeriken waren in
hetzelfde geval. De prijs, betaald voor de onteigeningen, was gewoonlijk het
driedubbel van wat de eigenaars besteed hadden. Mijn oom trad daarbij nog als
landmeter op, zoodat de immobilaire verhandelingen in Blaren niet alleen een trots
waren voor de leden van de vereeniging ‘Blaren Vooruit’ maar tevens een nette bron
van inkomsten voor mijn oom en zijn vrienden. En wie was zijn vriend niet? De
eenige mededingers naar de kroon der macht in Blaren waren de pastoor en mijn
oom Leander.
Oom Felix was, zooals het hoorde, een regelmatig kerkganger, maar in de intimiteit
pakte hij er graag mee uit, dat hij Voltaire gelezen had en dorst hij zelfs den notaris
en den dokter te zeggen, dat de Bijbel vol met tegenstrijdigheden en wreede verhalen
stond. Hij was de eenige notabele, die met de liberale zomergasten goed over de baan
kon. Over den godsdienst liet hij zich in mijn tegenwoordigheid sceptisch uit en in
zijn latere jaren, toen vele van zijn oudere vrienden stierven, weigerde hij zelfs naar
hun begrafenis te gaan. Wanneer ik hem naar de reden vroeg van zijn ontstentenis,
zuchtte hij zwaar en zei: ‘Ik kan er niet meer tegen. Die pastoors met hun gezang en
hun gekl..., ze maken mij ziek’. Het is de eenige maal dat ik hem een onbetamelijk
woord heb weten uiten.
De mate van zijn vrijzinnigheid werd echter voor iedereen duidelijk op den dag,
toen hij in zijn tuin een klein fonteintje liet aanbrengen, waarboven een plaasteren
beeld prijkte. Het was een baadster die zich afdroogde, een van die goedkoope
‘posturen’, die men overal in de tuinen van de liberale grootheden bij den boschrand
aantrof. Daar het
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beeld goed zichtbaar was van uit den hollen weg langs zijn tuin, duurde het niet lang,
of het schandaal brak los. Een paar jonge belhamels van het dorp hadden het beeld
opgemerkt en er dadelijk de heele schooljeugd bijgehaald: het werd een begankenis
en de jeugd werd spoedig gevolgd door de volwassen notabelen, die slechts steelsche
blikken in den tuin durfden werpen en deden of ze toevallig langs den weg kwamen.
Als de belangstelling een paar dagen had aangehouden, kwam eindelijk de crisis. In
den laten namiddag zagen de dorpelingen den pastoor uit zijn huis komen, de
dorpstraat afzakken en halt houden aan het kruispunt van de holle baan. Twintig
oogen volgden zijn bewegingen en men wist dat de dagen van het ‘vuil postuur’
geteld waren. De pastoor keerde na enkele oogenblikken terug en wandelde brevierend
naar het gemeentehuis, tot bij mijn oom Felix.
Wat zij beiden bespraken weet ik slechts door bemiddeling van mijn oom Leander,
die 's avonds opgewonden verslag kwam uitbrengen. Hij had den pastoor verwittigd
en wachtte het verloop der gebeurtenissen met ongeduld af. Hij wist te vertellen, dat
het gesprek tusschen mijn beide ooms erg hoog opgeloopen was, dat de pastoor
gevochten had voor de reinheid der Blarensche zeden, voor de ziel van het Blarensche
kind, maar dat oom Felix geweigerd had het beeld te verwijderen. Hij zette het
argument voorop, dat het een geschenk was van een der rijke zomergasten van het
dorp, dien hij in het belang van de gemeente niet kon ontstemmen. ‘Hij is de slaaf
van de geuzen’, zei mijn oom, ‘de dienaar van de liberalen. Hij kent God noch gebod,
die loeder. In de hêlsche vuren zal hij branden’. Mijn grootje, die het beeld niet gezien
had, was heelemaal niet opgewonden, al vond ze dat haar schoonzoon ongelijk had
het dorp zoo voor den kop te stooten. Weken lang werd er over het geval gedebateerd
in de herbergen. De volwassen zonen der notabelen waren er al toe gekomen critische
opmerkingen te maken over het beeld, afgezien van het moreele schandaal, dat zijn
vertooning in het dorp te weeg bracht. Zij vonden de Venus naar hun smaak wat
mager, bijzonder aan de heupen en heelemaal niet te vergelijken met de schonkige
boerendochters, die zij bij elke gelegenheid sonore meppen op het zitvlak toedienden.
Zij waren het er over ééns, dat het beeld een ‘stadsuffra’ voor-
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stelde, een van die wezens, waarover zij met diepe wijsheid zeiden: ‘'t Is misschien
goed om er mee uit te gaan, maar 't beteekent niets om er mee thuis te komen’. Zoo
trokken zij een fijne distinctie tusschen den socialen rol van de vrouw, gesymboliseerd
in haar elegantie en haar decoratieve verschijning, en haar functie als beddegenoot,
die enkel goed kon vervuld worden door een vrouw, gebouwd als een stevige merrie.
Ik had het omstreeks dien tijd in mijn hoofd gekregen een oude gilde-tafel uit de
18e eeuw te copiëeren, die in een van de herbergen hing. Het was een document in
hoogdravenden stijl opgesteld en geschreven in een zeer gecompliceerd handschrift.
Het kostte mij veel moeite om den tekst en de menigvuldige afkortingen te ontcijferen.
Ik sleet dan ook talrijke uren in ‘Den Koning van Spanje’, waar ik door de bezoekers
als een wonderkind werd aangestaard. Daar werden, naar aanleiding van den strijd
om het naakte beeld, lange discussies gevoerd over de vrouwen. Het ging natuurlijk
alleen onder mannen, want een Blarensche vrouw zou er niet aan gedacht hebben
een voet in een herberg te zetten, tenzij als herbergierster of als dienster. Achter de
tapkast bewoog zich met logge gracie de herbergierster, die iedereen tante Ko noemde.
Zij was, wat mijn vader, die ‘Gulliver's Reizen’ gelezen had, een vrouw-berg noemde,
een fantastische vleeschmassa, gedurig in beweging, aangezien geen corset bij machte
bleek haar vormen in te dijken. Haar gelaat echter was als dat van een Romeinsche
matrone, edel gevormd en omgeven door een kader van dubbele kinnen en kwallen.
Zij was vroolijk van aard en de hilariteit die zij verwekte, wanneer haar boezems in
beweging kwamen als zij lachte, maakte deel uit van de gezellige atmosfeer van haar
café. Tegen de tapkast geleund, in de nabijheid van deze neanderthalsche schoone,
vond de jeunesse dorée van Blaren geen reden tot discretie in haar gezegden. Terwijl
ik copieerde dat ‘de broedren der ghilde elck jaer sullen ter Kercke ghaen op de
aengeduyde daghen, te weten...’ en mij in mijn onwetendheid vergiste in een of ander
afkorting, trof mij een zin, die met kracht door een jongen man werd uitgesproken
als het résumé van al zijn wereldsche wijsheid: ‘Een vrouw moet drie dingen zijn’,
zei hij, ‘dame op straat, meid in huis
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en hoer in 't bed’. Zijn toehoorders stemden daarmee in en later is het mij gebleken,
dat dit programma in drie punten het burgerlijke ideaal van elken rechtgeaarden
Blarenaar vertegenwoordigde. Ik verstond het woord ‘hoer’ niet en toen ik bij mijn
grootmoeder thuis kwam, vroeg ik mijn oom Leander, wat het beteekende. Hij keek
mij even verstomd aan, gaf mij een flinke mep om de ooren en vroeg mij waar ik het
woord had gehoord. Al snikkende vertelde ik het hem. Hij liet mij voortweenen en
keerde zich naar mijn moeder, nam haar tot getuige, dat zelfs kinderen van mijn
leeftijd niet meer vrij van smetten konden blijven in het brave, eenvoudige Blaren
en dat dit alles de schuld was van zijn zwager, oom Felix, die schaamteloos bleef
weigeren het schandelijk beeld te verwijderen. Toen heb ik Savonarola begrepen,
waarover ik in mijn geschiedenisboeken las. Met extatische gebaren en een lawine
van verwenschingen en beschuldigingen ging mijn oom Leander zijn zwager te lijf.
Zijn afkomst werd uitgepluisd, zijn gansche verleden op de ontleedtafel gelegd.
Waarom was zijn vrouw, mijne tante Helena, zoo vroeg gestorven? Gemarteld door
dezen geilaard, het hart gebroken door dezen onmensch, die aan de vier hoeken van
het dorp bastaards had rondloopen! ‘O, mijn heilige zuster Helena’, zei mijn oom,
‘slachtoffer van dezen beul, die nu de jeugd door zijn liederlijkheid ondermijnt. Maar
't zal niet gebeuren. Hij zal niet triomfeeren. Dit onnoozel kind hier, leert men nu al
vuile woorden. Als hij naar huis gaat, zal hij dan zijn moeder vragen of zij een hoer
is? Dat had kunnen gebeuren, niet waar? En hoe zouden wij dan hebben staan blozen
om ons braaf dorp?’ De kat liep hem voorbij. Hij gaf haar een duchtigen trap. Mijn
grootje zei maar gedurig: ‘Jongen, jongen toch’. Ik droogde mijn tranen en probeerde
te lezen, maar vroeg mij nu weer af, wat een bastaard kon zijn. Misschien wist Lena
wat hoeren en bastaarden waren. Ik zou het haar echter niet vragen. Ik vermoedde,
dat ze beiden behoorden tot de categorie der zoogdieren, die mij nog steeds zwaar
op de maag lagen.
Wanneer mijn oom wat kalmer was geworden, liep hij doorheen het huis, schikte
al de heiligenbeelden, die op de schoorsteenmantels en op de kasten stonden en
mompelde voor zich uit: ‘Het kan niet blijven duren’. Enkele oogen-
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blikken daarna sprong hij op zijn rijwiel, een racefiets, waarvan hij de stuurstang
had gewijzigd en vertrok in allerijl naar de Heide. Mijn grootje gaf mij dadelijk te
eten en troostte mij om de onverwachte oorvijg, de eenige die ik in Blaren ooit opliep.
Ze zei me, dat oom Leander erg nerveus was in den laatsten tijd, dat ik het wel wist
en er rekening moest mee houden. Maar ik mocht in de toekomst geen onfatsoenlijke
woorden meer gebruiken en moest mijn werk bij tante Ko maar vlug afmaken.
Mijn oom kwam laat thuis en ik hoorde hem met valsche stem een kerkhymne
zingen. Hij ging naar bed in de voutekamer, waar de herfstappelen lagen opgestapeld
en waar het geurde als in een boomgaard. Nog laat hoorde ik hem onrustig woelen
in zijn bed. Hij was blijkbaar in een uitstekend humeur.
Den dag daarop bleek, dat het aanstootgevende beeld door een onbekende
moeskopper was vergruisd, alleen de beenen en de dijen waren ongeschonden. Het
heele dorp defileerde voorbij om het vandalenwerk te zien. Iedereen dacht, dat thans
de zaak opgelost was en dat oom Felix het gevecht tegen het dorpsfatsoen, tegen
mijn oom Leander en tegen den pastoor zou opgeven. Oom Leander glimlachte
heimelijk en voldaan als hij over het geval hoorde praten en mijn grootje bekeek
hem telkens met een vragenden blik. Ik begreep, dat hij de hand in het spel had gehad,
vooral toen het na enkele dagen bleek, dat oom Felix hardnekkig bleef in de boosheid:
in de plaasteren holte van den schoot der Venus had hij wat aarde aangebracht en er
bloemen in geplant. Zij hingen te wiegen in den wind rond de krijtwitte dijen van de
geschonden baadster. Dit nieuwe schouwspel boeidde de Blarenaars slechts gedurende
korten tijd en mijn oom Felix werd met respect gegroet, als een man, die zich niet
liet intimideeren.
Tijdens mijn afwisselende verblijven in het huis van mijn grootje en dat van oom
Felix, moest ik wel merken, dat de toestand tusschen mijn ooms, na het voorval met
het vuil postuur, meer gespannen was dan ooit. Vermaledijdingen van mijn oom
Leander aan het adres van oom Felix waren wel niets ongewoons, maar in de laatste
weken bleken ze bijzonder vehement geworden en hielden een vernietigend moreel
oordeel in. Het ging niet meer om één of ander klein feit,
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het was oom Felix en zijn geheelen levenswandel, die veroordeeld werden.
Wanneer ik voor een week bij mijn oom Felix verbleef, genoot ik van de rust van
zijn statig huis. Het was ruim en deftig, met koele, hooge kamers, enkele heldere
schilderijen, een paar sombere portretten en een breeden gang, gevloerd met witte
en zwarte marmeren tegels, wat mij altijd het toppunt van de elegantie heeft
geschenen. Er waren ook heel wat Fransche boeken in huis en zelfs enkele, die oom
Felix achter slot zette en mij weigerde te laten lezen. Toen ik hem de Contes van La
Fontaine vroeg, omdat ik zijn fabels op school moest leeren, lachte hij mij uit, maar
gaf niet toe. Over de Vlaamsche schrijvers was hij niet te spreken: het zijn boeren,
zei hij, pummels. Dorst ik den naam van Gezelle met vereering uit te spreken, dan
zei hij: ‘Ja, ommendomme, ommendomme, dat is al wat er in staat’. Zei ik ‘Streuvels’,
dan vloog hij uit: ‘Een bakker, die een taal schrijft, waar geen mensch iets van
verstaat’.
Alleen Conscience vond genade in zijn oogen en de zusters Loveling ‘'t Zijn wel
piskousen’, zei hij, ‘maar ze weten toch iets af van het leven. Ze moeten lijk Lieneke
en Treesje heel den dag achter hun gordijn zitten. Als je groot wordt’, vervolgde
mijn oom Felix, ‘dan moet je Candide lezen, dat is andere peper, dan wat die boeren
van flaminganten schrijven’. Op die oogenblikken beschouwde ik oom Felix als een
verloren Franskiljon, maar hij sprak zoo overtuigend en op zoo een gansch anderen
toon dan mijn oom Leander, dat ik toch zijn gezelschap en zijn gezellig, groot huis
verkoos, boven de apocalyptische atmosfeer, die mijn oom Leander aan de overzij
der dorpsstraat deed heerschen. Zelfs aan de loopwandelingen wende ik naarmate ik
ouder werd en beter om mij heen begon te kijken.
Intusschen diende ik onbewust als bindteeken tusschen de leden van mijn familie,
wat af en toe aanleiding gaf tot vreemde incidenten, waarvan ik de beteekenis niet
begreep. Ik was geen spion in de andere veste, maar onbewust verried ik soms de
kleine geheimen, die men zonder vrees aan een kind dorst te vertoonen. Daags voor
ik de dorpsstraat overstak om weer bij mijn oom Leander te gaan logeeren, zat ik
aan tafel met mijn oom Felix. Het déjeûner was zooals altijd
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schraal geweest, en de meid, Louisa, een kleine, vinnige zwarte waarmee ik best
overweg kon, bleek slecht gemutst te zijn. Toen we aan het dessert kwamen, zei mijn
oom voorzichtig en luchtig: ‘Louiske, ik zou nog wel een appeltje willen’. De appelen
lagen echter op zolder in lange rijen opgestapeld en dat beteekende voor Louise een
klimpartij, die ze in de Junimaand liefst niet ondernam. Ik werd niet verzocht naar
boven te loopen, want in onze familie is een jongen een man en de mannen doen
geen huiswerk. Louise kwam de eetkamer binnen, leunde tegen den deurpost, bekeek
mijn oom en zei: ‘Je smoel staat naar appelen’. Daarop liep ze naar boven. Ik lachte
om deze ongewone familiariteit, mijn oom grinnikte en toen Louisa na enkele
oogenblikken den appel op zijn bord legde en er mij een gaf, dubbel zoo groot, sloeg
hij haar even op haar rokken. Ik vond het een grappige geschiedenis en wanneer ik
's avonds terug mijn intrek bij oom Leander had genomen en mij naar nieuws werd
gevraagd over dien ‘loebas van hierover’, vertelde ik het geval met veel gusto en
mimiek. Mijn grootje lachte hartelijk, mijn oom jubelde en ik begreep niet, waarom
hij de heele geschiedenis resumeerend besloot met den uitroep: ‘De oude smeerlap.
Dat moet ik aan oom Louis vertellen’.
‘Moei er u niet mee jongen’, zei mijn grootje. ‘'t Is den eersten keer niet en Louisa
weet wat ze doet’. Ik was verheugd om het succes van mijn verhaal maar kon kop,
noch staart krijgen aan de reactie van mijn familie. Nog mysterieuzer scheen dit alles
mij, toen mijn oom Leander zei, dat ik niet dikwijls genoeg op bezoek ging bij den
pastoor, mijn oom Louis. Ik moest hem zonder fout gaan opzoeken.
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IV.
Mijn vader, alhoewel een kerkganger, was een anticlericaal. Gelijk alle boeren kon
hij de priesters niet goed uitstaan. Ze hadden, zei hij, een lui en gemakkelijk leven
en waarom moesten ze gekleed loopen lijk vastenavondzotten in vrouwenkleeren,
waarom deden ze je naar de kerk komen om een taal te hooren die niemand verstond
en waarom - potverhierenginder - bemoeiden ze zich met de politiek? Als hij peter
moest zijn in de familie, spotte hij met de ‘pomperijen des duivels’, die hij moest
afzweren en beweerde, dat hij van al dien rimram niets begreep, maar wat zou men
al niet doen om van een kind een christen te maken, een echte eindelijk, geen van
die schijnheilige katjes-in-den-donker knijpende hypocrieten, die met een groote
flambeeuw in de processie loopen?
Ik had die uitvallen tientallen keeren gehoord en ook de repliek van mijn moeder,
die de kerk met vuur verdedigde en deed uitschijnen, dat priesters ook menschen
zijn, net als anderen. ‘Dat is niet waar’, zei mijn vader, ‘ze zeggen zelf, dat ze beter
zijn, ze lezen ons de les, ze bedreigen en couilloneeren ons. Dat ze de menschen met
rust laten’. Elken Zondagmiddag was ons gezin het tooneel van een klein drama:
mijn vader trok er van 's morgens vroeg op uit en kwam slechts 's middags omstreeks
eenen terug. Bij de soep vroeg mijn moeder hem telkens of hij de Mis had gehoord
en waar. Spotziek bekende mijn vader na een tijdje, dat hij in de Sint-Maartenskerk
was geweest, maar dat de muziek hem niet had aangestaan. Hij was dan maar naar
de prondelmarkt gewandeld. Regelmatig besloot mijn moeder met de bittere woorden:
‘Jij gaat niet naar de Mis, jij wandelt er door’. Het eenige verweer dat mijn vader
daartegen uitbracht was: ‘Ons Heer kent zijn slooren’. In dit gestadig geschil tusschen
mijn vader en moeder koos ik geen partij. Ik was vrij vroom
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en de uitvallen van mijn vader verontrustten mij, al moest ik ook toegeven, dat hij
in bijkomstigheden gelijk had. Van de Kerk trok mij niet het uiterlijk bestel aan,
noch de mathesis der aflaten, maar ik dweepte met de gothische tempels en hun dikke
duisternis, met de poëzie van de geplogenheden der Mis en van het Lof, de zware
tragische kracht der doods-officies en ik las, zonder dat mij iemand daartoe had
aangezet, de Evangelieën. Er ging haast geen dag voorbij, of ik herlas de parabel van
den verloren zoon en geen volzin scheen mij schooner dan deze, waarmede den
terugkeer van den verloren zoon beschreven wordt: ‘En zijn vader zag hem van verre
en hij werd ontroerd en liep hem te gemoet en hij viel hem om den hals en hij zeide...’,
Ik was er mij wel duister van bewust, dat mijn fauneske vertooningen in het Veerbosch
niet goed in overeenstemming te brengen waren met wat ik in de kerk hoorde, maar
ik dacht recht te hebben op een geheim leven, waarmee de volwassenen niets te
maken hadden. Tot mijn oom Louis voelde ik mij niet bijzonder aangetrokken en
het was met tegenzin, dat ik bij hem aanliep.
De pastorij was veruit het mooiste en grootste huis van het dorp: mijn oom had
haar zelf gebouwd. Hij was een doordrijver en wist zijn wil aan de kerkfabriek op
te dringen. Voor hem en zijn oude meid had hij een gebouw opgetrokken, dat een
gezin van twaalf personen ruim kon herbergen. Hij had doen uitschijnen, dat hij ééns
per jaar de Deken moest ontvangen en dat wellicht ooit de Kardinaal zelf zou komen
logeeren in de pastorij. De lange schim van kardinaal Mercier had den doorslag
gegeven. Zijn portret, in kleurendruk, hing in de spreekkamer van mijn oom Louis;
het kardinaalsrood blaakte in een kerkelijk interieur. De kerkvorst hief het ascetische
profiel omhoog en de dunne handen stonden in een spitsboog vooruit.
Ik werd binnengelaten door de meid Marie, een zuur wijf met een dikke snor, die
permanent boos was en die op zekere dagen de bezoekers in de pluralis majestatis
toesnauwde: ‘Wij hooren vandaag geen biecht’
De pastorij leek mij altijd benauwend. Al was zij groot en ruim, met hooge, luchtige
kamers en een soliede, zware bemeubeling, toch scheen alles mij daar te beklemmen.
Er
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hingen groote houtsneden met bijbelsche voorstellingen aan de wanden en op elken
schoorsteenmantel stond een beeld van het H. Hart of van de Moedermaagd, in bonte
kleuren en van allerslechtsten smaak. Dit was des te meer bevreemdend, daar mijn
oom Louis in het land bekend stond als een specialist in de verklaring van het Lam
Gods van Van Eyck. Hij had er menig tractaat aan gewijd, waarin hij de mystieke
bedoelingen van den schilder trachtte te achterhalen. Hij was een goed latinist en
schrok niet terug voor de lectuur van allerlei duistere en vergeten schrijvers, die de
kunsthistorici veronachtzaamd hadden. Om de drie, vier jaar ontdekte hij een nieuwe
thesis, die al zijn vorige hypothesen ten gronde richtte en zijn gloriedagen waren die,
welke hij doorbracht op één of ander archeologisch congres, waar hij zijn bevindingen
met lange Latijnsche citaten uiteenzette en kordaat profane schrijvers het recht
ontzegde over ‘het Lam,’ zooals hij het noemde, den mond te openen. In zijn
spreekkamer had hij een Duitsche kleurreproductie van de polyptiek opgehangen,
die hij onvermoeibaar aan de gapende boerenkinderen verklaarde. De naaktheid van
Adam en Eva had hij echter vooraf met inkt oversmeerd, want wat in Gent wellicht
geen aanstoot gaf en in de barbaarsche middeleeuwen werd geduld, kon licht
schandaal verwekken bij de boerenjeugd. Het baarde hem een voortdurende pijn, dat
zijn afgod Van Eyck zich zoo had vergeten, maar met des te meer ijver trachtte hij
daarom metaphysische verklaringen te vinden voor elk detail uit de kroon van God
den Vader, voor elk voorwerp in de kamer der Moedermaagd en een naam voor elk
der profeten, martelaren en kerkvaders, die in dichte drommen op het middenstuk
en op de zijpaneelen afgebeeld staan. Over de tegenstrevers van zijn thesissen sprak
hij met de grootste verachting. Zij bekeken het doek als een schilderij, hij
interpreteerde het als een mystiek tractaat. Als men het hèm hoorde verklaren, klonk
het veeleer als een catechismusles. Ik had die verklaring al een dozijn keeren
meegemaakt en mijn interesse was gaandeweg verzwakt. Ach, al onze bronnen
worden in onze jeugd vergiftigd.
Oom Louis was langzaam in zijn gang zooals in zijn spraak. Hij was een knap
man geweest, flink opgeschoten en van den kansel maakte hij nog grooten indruk.
Wanneer hij tot zijn
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‘schapen’ sprak, leek hij meer de hond van de kudde dan de herder. Hij legde
zorgvuldig al zijn boekengeleerdheid opzij, gebruikte het slordig dialect van het dorp
en moest zich dikwijls zichtbaar beheerschen om in oogenblikken van
opgewondenheid niet af en toe een der vloeken te gebruiken, die vijftig procent van
den Blarenschen woordenschat uitmaakten. Hij was heerschzuchtig van karakter,
zuur van uitzicht en hard in zijn oordeel. Zijn geloovigen waren hem toevertrouwd
door den Heer en hij waakte er aandachtig op en streng. In de Zondagsmis had hij
de gewoonte zijn preek te onderbreken om de telaatkomers met naam en toenaam
ter verantwoording te roepen. De boerinnen werden bleek van schaamte wanneer hij
zijn voorlezing uit het Evangelie van den Zondag onderbrak, om schamper te doen
opmerken dat het den tweeden Zondag was, dat boer Vijdt of boer Vinck te laat
kwam en met een verontwaardigden uitroep vroeg, of dat heidensch gedoe nog lang
zou blijven duren. Het viel wel eens voor, dat een zijner slachtoffers zich kalmweg
omkeerde en de kerk uitstapte, maar niet zonder dat de pastoor hem had achterna
geroepen: ‘Wacht maar jongen, op je doodsbed zul je zoo'n held niet zijn. Dan zal
ik je moeten komen helpen.’
Mijn oom leefde zuinig in zijn prachtig huis. Hij stond bekend om zijn ellendigen
koffie en zijn uitstekende druiven. Die at hij 's avonds, gezeten op een bank tegen
zijn huis, genietend van zijn bloemen en van de stilte, die over het dorp was gedaald.
Geen enkel familielid werd ooit bij hem aan tafel gevraagd, maar met zijn druiven
was hij kwistig.
Wanneer ik hem bezocht zei hij gewoonlijk bij het heengaan: ‘Ik heb geen goed
oog in u, jongen,’ De reden was mijn blijkbare gehechtheid aan mijn oom Felix en
het feit, dat ik alleen met hem op wandel werd gezien. Ook mijn lange eenzame
wandelingen bevielen hem niet. Ik had getracht te leeren fietsen om mijn oom Leander
te vergezellen, maar bij mijn eerste poging was ik met mijn voorhoofd tegen een
boom terecht gekomen, terwijl de boerenkinkels mij uitlachten en riepen: ‘Dààr staat
er een veel dikkere!’, wijzend naar een ouden beuk. Mijn zwerven en dwalen, waarvan
hij gehoord had, schenen hem ook niet te bevallen
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en hij betoonde zich tegenover mij doorgaans wrevelig en zeer kortaf.
Toen ik hem opzocht na het appel-incident, was hij echter zeer vriendelijk. Ik werd
uitgevraagd over mijn vacantie, over mijn ouders en over mijn oom Leander, maar
ik merkte, dat dit alles slechts een aanloop was, om mij uit te hooren over mijn oom
Felix, waarmee hij onafgebroken op oorlogsvoet leefde. Daar hij zitting had in den
beheerraad van het ziekenhuis, van het oude-mannengesticht en van de scholen,
kwam hij gedurig in conflict met mijn oom, die de geldelijke belangen der gemeente
verdedigen moest. Pastoor Leenaerts had, zooals vele van zijn collega's, een
voortdurende behoefte aan bouwen en uitbreiden van instelllingen. Hij dreef de
zusters der school tot plannen die weinig rekening hielden met de werkelijke behoeften
van het dorp en hij zou in elk gehucht een kerk hebben opgericht. Elke weerstand
vanwege mijn oom Felix beschouwde en interpreteerde hij als een daad van
‘framasonnerie’ en zijn vrijen tijd besteedde hij aan het opsporen van argumenten,
die tegen Felix konden worden uitgespeeld. Het incident met Louisa leek hem
blijkbaar een goede vondst voor zijn campagne en mijn onnoozelheid zou hem
wellicht nog meer wapens aan de hand doen. Hij stuurde het gesprek in die richting,
zong den lof van Louisa en zei dat ze zulke plezierige dingen kon zeggen. Wat had
ze oom Felix ook weer gezegd over die peren? Ik voelde dat er iets niet in den haak
was en dat er achter al die schijnbare hartelijkheid iets verborgen lag. Ik loog voor
het eerst in mijn leven bewust, want mijn ouders hadden mij voor het liegen een
diepen afschuw ingeprent en zei lusteloos: ‘Oh, ze zei, jij eet graag appeltjes. Dat
was al.’ Mijn oom brak het gesprek af, stopte mij wat druiven in de handen en liet
mij gaan. Ik stapte opgelucht naar buiten.
Ik liep voorbij de kroeg van tante Ko, waar ik niet meer mocht binnengaan sedert
ik mijn woordenschat had probeeren te verrijken met het woord ‘hoer’. Ik had het
intusschen opgezocht in het woordenboek en was er niet veel wijzer op geworden.
Ik bleef staan voor de deur van den smid, wiens bedrijvigheid mij altijd aantrok. De
hoefijzers die gloeiend werden in vorm gebeukt, het felle sissen van
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het staal in den waterbak, het rinkinken der hamers en de zwarte gezichten der smeden
vormden voor mij het meest aantrekkelijk tafereel van het dorp. Ik rook graag den
reuk van het hoefhoorn, dat soms brandde, wanneer men het hoefijzer op de voet der
paarden sloeg en het geweld van sommige dieren in het gestel, had voor mij altijd
een groote bekoring. De smid was een lijvig man, traag in zijn woorden en meestal
zwijgzaam. Hij had een vrouw, die anderhalf hoofd boven hem uitstak en die zijn
onbeduidendheid nog meer deed uitkomen. In de smidse was hij de baas met kalm,
haast onmerkbaar gezag, doch thuis was hij een nul in 't cijfer. Hij had zijn vrouw
gehuwd toen ze weduwe was, maar in zijn hofmakerij was hij overhaast te werk
gegaan, want dadelijk bleek Laura zwanger en het huwelijk werd onmiddellijk
gesloten, zonder den passenden wachttijd, die in Blaren bij dergelijke aangelegenheden
geëist werd. Het heele dorp had Laura een tijd lang den naam gegeven van ‘de
bedrogen weduwe’. De smid trok mij aan, omdat hij een stil man was, die blijkbaar
leed onder zijn huiselijke omstandigheden, welke ik bij mijn Grootje in detail hoorde
ontleden door Lieneke en Treesje. Gedurende de laatste weken echter hoorde ik mijn
oom op een ongewone manier over hem praten. De smid was een Don Juan, een
Casanova, een verleider. Wie Don Juan was, wist ik uit de opera, maar ik kon moeilijk
het verband vinden tussen dezen ondernemenden kerel en het verneukeld mannetje,
dat smid Simons was. Uit allerlei brokstukken van gesprekken maakte ik op, dat men
den smid beschuldigde het dienstmeisje, dat bij hem inwoonde, te hebben zwanger
gemaakt. Het kind was de deur uitgejaagd naar hare ouders terug, kleine heiboeren,
die niet van zich lieten hooren en vrouw Simons, die men de praatjes over haar man
vertelde, had uit de hoogte beslist geantwoord: ‘Dat zal mijn man niet doen’. Men
vond zulks een uitstekende reactie, want het was niet alleen een verdediging, doch
tevens een aanval op alle andere mannen. Intusschen waren de dorpelingen vast
overtuigd, dat Simons de dader en de vader was en in de herbergen klopte men hem
bemoedigend op den schouder. Die boerenlut had maar beter moeten oppassen! Men
vermeed echter rechtstreeks over zijn misdaad te spreken, doch zei met bewondering:
‘Wat een
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vrouw, die Laura! Wat een wijf!’ Die kende haar wereld! De pastoor was, in zooverre
ik hoorde, niet in de zaak betrokken geweest, tenzij om het meisje stil te houden en
haar na enkele maanden een plaats te bezorgen bij de zusters in het ziekenhuis. Het
kind was gestorven.
Een bestendig onderwerp van getwist tusschen mijn ooms was het plan, opgevat
door Johanna, de herbergierster, de moeder van Lena, om een bioscoop te openen in
het dorp. Zij leefde in openbare vijandschap met den pastoor, evenals met mijn oom
en trok zich van hun weerstand niet veel aan. Van al de Blarenaren was zij veruit de
kleurrijkste en onafhankelijkste. Zelden zetten de dorpelingen een voet in haar ruim
café. Haar cliëntele bestond uit de officieren en soldaten van de nabije forten, uit de
liberale stedelingen en uit de toevallige bezoekers van het dorp zelf, die op de tram
zaten te wachten. Al had ik alle relaties met Lena afgebroken, toch moest ik af en
toe op bezoek gaan bij haar ouders. Het groote huis, de haast altijd leege cafézaal
imponeerden mij, doch nog meer de haast gruwelijke atmosfeer, die er heerschte.
Paul Theysen was een oud vriend van mijn vader, een zwijgzame boer, die in den
houthandel wat geld had bijeen geschraapt en in een dwaze kuur een echte virago
had gehuwd, die hem zijn verder leven tot een hel maakte. Zijn eenige troost was
het jagen in de dichte bosschen in de omgeving van Blaren en in het Noorden. Hij
was altijd vergezeld van mijn vader en samen bleven ze lang weg. Als zij terugkeerden
rook het huis dagen naar de vochtige vachten van dozijnen konijnen en hazen. Paul
Theysen had de scherpe, harde oogen van den jager, maar hij was de zachtaardigheid
in persoon en nooit heb ik hem een ruw woord hooren spreken tegen zijn helleveeg
van een vrouw. Een ziekte had hem als echtgenoot uitgeschakeld en de allusies op
zijn onmacht waren het gewone thema van de schampere schimpscheuten, die zij op
hem afstuurde, bij voorkeur in tegenwoordigheid van derden. Daar zijn slepende
ziekte hem langzaam tot een wrak maakte, nam zij het beheer der zaken in handen.
Zij was een geboren zakenvrouw en aarzelde ook niet, om zich over de onmacht van
haar man te wreken. Flink gebouwd en van een krachtige vulgariteit in taal en
gedragingen, had zij zich een hofstaat saamgesteld uit de

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

813
officieren der forten, waaraan zij hout leverde. Het was een publiek geheim in het
dorp, dat zij een goed contract gewoonlijk besloot met een escapade naar Brussel of
naar de Ardennen, met den officier die de bestelling voor mekaar had gebracht.
Zonder eenige opvoeding dan deze, welke zij, zooals men te Blaren zegt, ‘achter de
koe’ had opgedaan bij haar ouders op de heide, bracht zij haar minnaars dikwijls in
verlegenheid. Zoo bereikte ons het verhaal, dat zij bij het verlaten van een voornaam
hotel in Spa, tot ontsteltenis van haar minnaar en met geen ander doel dan hem uit
zijn lood te slaan, de hall van het voorname etablissement had verbaasd door het
laten van een buitengewoon sonoren wind. Deze fantastische vulgariteit lag echter
in de lijn van de Blarensche traditie, want onder de boeren was de petomanie zeer
verspreid. De ouderen van dagen wisten met trots te vertellen, dat in het verleden
een zekere Kobus er in geslaagd was aldus het vaderlandsch lied uit te voeren, maar
een dergelijk virtuoos bezat het dorp niet meer. Mijn oom Felix nam deze locale
vulgariteit luchtig op en verwees mij naar het einde van den een en twintigsten zang
van het Inferno, waar een voorlooper der Blarensche virago wordt vermeld, die avea
del cul fatto trombetta.
Haar succes in zaken, haar geld en haar genereuze houding tegenover de armen
van het dorp, gaven aan Lena's moeder echter een onaantastbare positie, al wilde ook
niemand anders dan op zakelijke gronden met haar te doen hebben.
Haar man liet haar met rust, zag haar ontrouw lijdelijk door de vingers en zat
somber bij de Leuvensche kachel: op elke kast stonden opgezette jachthonden, die
hem lief geweest waren en waarover hij me vertelde als ik op bezoek kwam. Aan
den wand hingen geweren en de dorpelingen voorspelden, dat hij ooit, door Johanna
tot het uiterste gedreven, die wapens van den muur zou halen om een einde te stellen
aan haar brutaal en bronstig bestaan.
Wat in dit vreemde gezin op mij de diepste indruk maakte, waren de geluiden, die
van de eerste verdieping kwamen. Johanna had haar ouders daar ondergebracht: een
oud en versleten boerenpaar, die door armoe van hun hoeve waren verdreven en in
het ouderlingengesticht hadden moeten terechtkomen. De oudjes waren door hun
plotse verplanting
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in een modern huis zoo overstuur geraakt, dat zij geen voet meer buiten hun kamer
durfden zetten en nooit op straat werden gezien. Iedereen kende hun lot, prees Johanna
om haar kinderliefde, maar bekloeg de oude lui. Men zag soms hun schimmen achter
de gordijnen, maar men kon nooit onderscheiden of het een man of een vrouw was.
Jarenlang zaten zij daar achter het raam te sterven, terwijl hun kleinkind opgroeide
en hun dochter een fortuin vergaarde in sluwe transacties en in bedden van loensche
hotelkamers. Het eenige Fransch dat Johanna kende, ook na een reeks van Waalsche
minnaars van de forten, was: ‘Chambre pour voyageurs. Eau chaude et froide’. Zij
ging daarop ten zeerste prat.
Niemand kon er een verklaring voor vinden, hoe zij op de idee gekomen was een
bioscoop in Blaren te bouwen: het was niets dan een uitweg voor haar rustelooze
energie, een bewijs, dat zij geen enkele kans op geldverdienen verwaarloosde. Blaren
was maar een stom dorp, zei zij, en het zou de inwoners goed doen wat meer van de
wereld te zien. Toen haar plan ruchtbaar werd, kwamen al de krachten van het dorp
in beroering. De pastoor nam het offensief en preekte 's Zondags over den geest des
verderfs, die sommige parochianen aanzette om uit winstbejag de goede zeden van
onze gemeente in gevaar te brengen. Hij waagde het echter niet Johanna Theysen te
noemen, want zij zat recht onder zijn preekstoel en keek hem in het gezicht door een
face-à-main, waarvan zij zich tot de verbazing der Blarenaren bediende, nadat een
recent avontuur haar tot in Parijs had gevoerd.
‘Heide en Laagland’ nam dadelijk een energiek standpunt in en stelde de vraag,
of de aanwezigheid van zooveel vreemden in het dorp des zomers niet reeds een
voldoende gevaar was voor de goede zeden. Moest men nu nog die duivelsche
nieuwigheid er bij halen, voortgebracht door Joden en Protestanten? Waren de
schitterende tooneelopvoeringen van den kring ‘De Trouw’, onder de bekwame
leiding van onzen hoofdonderwijzer, niet voldoende om onze vrije uren op te luisteren
met kunst en cultuur? De drukker was nooit welsprekender geweest. Mijn oom
Leander liet zich ook niet onverlet en trachtte de mogelijke leveranciers in het dorp
tegen Johanna op te ruien.
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Een poging om mijn oom Felix tegen haar in het harnas te jagen, lukte niet. Noch
de pastoor, noch mijn oom Leander die, beroep doende op de hoogste principes, zijn
veete voor een uur vergat, kon hem er toe bewegen te beloven, dat hij de toelating
tot het bouwen en het uitbaten van de bioscoop zou weigeren. Toen ik hem zijn opinie
vroeg, zei hij, dat hij eens een bioscoop bezocht had, doch er uitgekomen was met
schele hoofdpijn en vermoeide oogen. Hij zag er enkel een middel in voor jonge
paartjes, om elkaar in het donker te zoenen. In de stad waren de directeurs van
dergelijke instellingen zoo tactvol, een paar minuten voor het einde der vertooning
een schel te laten rinkelen. ‘Dat is de vooruitgang, jongen’, zei hij. ‘Er is niets meer
aan te doen.’ Het verweer van de moreele krachten die het dorp beheerschten tegen
het plan van Johanna, werd ten slotte den kop ingedrukt door oom Felix, die zonder
bezwaren de gewenschte toelating gaf tot het bouwen en uitbaten der zaal. De pastoor,
mijn oom Leander en drukker van Lierde werden met zijn medewerking verslagen
door de virago uit ‘De Ton’. Het werd hem nooit vergeven en toen ik het volgend
jaar op vacantie kwam, hadden de tegenstellingen zich toegespitst tot een openlijke
vijandschap.
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V.
De heele winter werd besteed aan het bouwen van de bioscoop en al ondervond
Johanna hier en daar tegenwerking en vertraging, toch bracht zij het er goed af.
‘Cinema Majestic’ was klaar in den zomer om de Blarenaren vertrouwd te maken
met de wonderen van de techniek en de vreemde beschavingen. Toen ik terug mijn
intrek nam bij oom Leander, merkte ik dadelijk, dat er in zijn houding en uitlatingen
heel wat veranderd was. Hij was met pensioen gegaan en had nu tijd in overvloed
om zich bezig te houden met andermans zaken, waarin hij altijd groot belang had
gesteld. Hierin werd hij uitstekend gediend door zijn aanstelling tot agent van een
verzekeringsmaatschappij en van een spaarkas. Hij wist de boeren aan het verstand
te brengen, dat een bank een even goede bewaarplaats was voor geld als een kous
en maakte in zijn propaganda gebruik van twee litteraire werken ‘De Bende van
Baekelandt’ en ‘De Voetbranders’, waarin de thesauriseerende boeren konden lezen,
hoe de benden van voor een halve eeuw het vuur aan de voetzolen van hun slachtoffers
legden, om hun te dwingen de schuilplaats van hun schatten aan te wijzen. Al was
er sedert heuglijke tijden in Blaren zelfs geen kip meer gestolen, toch overtuigde de
lectuur van Ecrevisse haast iedereen en mijn oom deed gouden zaken. Hij was echter
de verstrooidheid zelve en had de gewoonte bankbiljetten te classeeren in boeken en
registers. Elke week greep er een drama plaats, wanneer een biljet van honderd of
van vijfhonderd frank niet meer te vinden was. Er werd gezocht in alle hoeken, het
beeld van den heiligen Antonius, patroon voor verloren zaken, werd bedacht met
een speciaal rood licht en na verloop van uren, soms zelfs van dagen werd het biljet
gevonden in een of ander boekdeel, dat oom Leander aan een Blarenaar had
uitgeleend. Ik was spoedig geblaseerd van dit spektakel, want het
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verliep telkens op dezelfde manier en ik was bovendien gewoon geraakt aan de
lyrische lamentaties over geldverlies en de ondankbaarheid der menschen. Zijn
nieuwe bezigheden brachten mijn oom in aanraking met honderden boeren, die
gedurig over den vloer kwamen. Zij hadden nu volledig vertrouwen in hem en
vertelden hem hun intiemste zaken. Hij peroreerde, gaf raad, ondervroeg en toonde
in alles belangstelling. Er was geen boerin in Blaren die buikloop had, of hij wist het
en informeerde naar haar toestand. Er werd geen kind verwacht in eenig boerenhoefje,
of hij was van de vijfde maand af op de hoogte. De kroniek van het heele dorp werd
nu tot in de bijzonderheden voor hem ontrold.
Nu hij vrijer stond en niemand meer verantwoording schuldig was, gaf hij zijn
scheld- en spotlust den vrijen teugel. Uit ambtelijke jaloerschheid had hij altijd
misprijzend neergekeken op de zusters en het onderwijs dat zij aan de meisjes gaven.
In de lage klassen leerde men daar zelfs Fransche liedjes en bidden in die taal.
Kwamen er toevallig kinderen uit de school van de zusters in huis, dan was het voor
mijn oom een feest ze ‘Frère Jacques’ te doen zingen. In de Blarensche boerenmondjes
klonk dat ongeveer als: frerejarreketomefoutomefousonneelestatines, enz... Mijn
oom en ik geraakten dit koeterwaalsch nooit moe. De gebeden en geboden die de
kinderen met toegeknepen oogen opzegden, waren nog mooier. Geen theoloog zou
in dien poespas een dogma hebben teruggevonden. Mijn oom was over de clowneske
maseurkenspedagogie niet verontwaardigd om flamingantische redenen. Hij vond
in deze groteske apentaal alleen een argument om nog eens te bewijzen, dat vrouwen
voor het onderwijs niet deugen en dat nonnetjes maar één ding te doen hadden: te
bidden voor de zonden der gemeenschap.
Zijn misprijzen voor het onderwijs der zusters, de oorlog van speldeprikken en
moeialligheden, die hij dag aan dag met hen voerde, beletten hem niet zeer vroom
te zijn. Die vroomheid, merkte ik op, had in de laatste jaren meer spectaculaire vormen
aangenomen dan vroeger. Zij was even lyrisch geworden als alle andere uitingen
van zijn levenskracht.. De dokter, die een eenzaat was en zich met een grooten
boekenschat troostte, had bij toeval aan mijn oom een boek

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

818
van Léon Bloy geleend. Het apocalyptisch geschrijf van Bloy was precies wat oom
Leander noodig had. Nog nooit had hij iemand aangetroffen, die tegen de wereld en
het vleesch te keer ging met zulk een furie en zulk een woordenschat. Bloy werd zijn
lijfsauteur. Hij werd aangehaald en gecommenteerd in het bijzijn van twee jonge
onderwijzers, die pas in het dorp waren aangeland en tijdelijk bij mijn grootje
logeerden. Het waren jongens, recht uit de normaalschool gekomen, met weeke
monden en gespannen kaken, die bloosden als het vel van rijpe appelen. Blijkbaar
waren ze op zoek naar een meisje en een goed huwelijk, maar om den ouden
hoofdmeester, hun commensaal te behagen, voosden zij mee in het apocalyptisch
concert. Op de Joden bouwden zij groote verwachtingen: wanneer de laatste Jood
bekeerd zou zijn, zei Bloy, zou de wereld gered zijn en klaar voor de komst van
Christus. Er vielen in Blaren echter geen Joden te bekeeren. De eenige Joden, die
men er ooit zag, waren armzalige leurders die er slechts een paar uren sleten. Ze
verschenen ééns in de maand, op weg naar Holland.
Maar nu en dan vonden de Blarenaren een bericht in de kranten, volgens hetwelk
een Jood uit Hongarije of uit den Balkan het ware geloof had ‘omhelsd’ en de
conclusies, die zij daaruit trokken waren telkens zeer optimistisch. Een dag van triomf
was het voor hen, toen de ‘Bode van het H. Hart’ het nieuws bracht, dat de rabbijn
van Padua eindelijk het licht had gezien en, gladgeschoren, vrede had gesloten met
den Paus. Terzelfder tijd vernam men, dat in sommige deelen van Azië en Oceanië
de inboorlingen in zulken getale het Doopsel verlangden te ontvangen, dat de
missionarissen voorloopig het sacrament moesten toedienen met een tuinslang. Een
der jonge onderwijzers vond dat komisch, maar mijn oom deed hem opmerken dat
een dergelijk systeem in elk geval te verkiezen was boven de onzalige gewoonte van
pastoor Leenaerts, om de doopelingen zijn vuilen, met tabak doortrokken duim in
het weeke mondje te duwen.
Uit al deze verheugende voorteekenen bleek echter, dat de komst van Christus
nakend was en men begon ernstig te spreken over den ondergang van de wereld, die
van de aarde schavuiten zooals mijn oom Felix moest wegvegen, ontuchtige vrouwen
zooals Johanna Theysen en de baldadige bel-
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hamels der Blarensche jeunesse dorée, die zich af en toe in Bergen gingen bedrinken.
Om den datum van het Laatste Gericht ongeveer te kunnen bepalen, ging men de
geschriften na van zieners van ouderen en recenten datum. Men vond Nostradamus
te rekbaar in zijn uitspraken, maar de voorspellingen van Ste Odilia waren
bruikbaarder en een paar Fransche kinderen hadden in een vergeten dorp ergens op
het eind der vorige eeuw van de verschijning der H. Maagd te verstaan gekregen,
dat de wereld het volgend jaar zeker niet zou halen.
Het was niet bijzonder prettig voor mij, jong als ik was, te hooren dat ik op
afzienbaren tijd zou worden weggeveegd van de aarde, ook al was het om met de
rechtvaardigen de hemelsche glorie te gaan genieten. Ik had in het afgeloopen jaar
Schliemann ontdekt en droomde er van Pompeï te bezoeken en ergens in het Nabije
Oosten allerlei kostbare oudheden te gaan opgraven. Ik had nog een heel aantrekkelijk
levensprogramma in het vooruitzicht, dat ik nu zou moeten opgeven. Toch werd ik
niet tot de oorzaken der goddelijke wraak gerekend, maar tijdens de besprekingen
veeleer als ‘quantité négligeable’ behandeld. Ik zat mij af te vragen, welke mijn
misdaden waren en vond er weinige, behalve mijn dansséances in het bosch en een
of andere leugen om bestwil.
Na een paar weken werd het apocalyptisch gezelschap vermeerderd met een nieuw
lid, Jan Koomans. Het was een stil rentenier, op laten leeftijd met een zure vrouw
gehuwd en vader van het schraalste kind dat in Blaren rondliep. Een zoontje, dat,
naar het oordeel der Blarensche moeders, in een kelder was geboren. Koomans hield
zich uitsluitend bezig met de ontdekking van de eeuwige beweging. In een keet in
zijn tuin werkte hij er al jaren aan. De smid Simons moest af en toe een stuk
machinerie klaarmaken, terwijl Koomans in de smidse bleef tot alles klaar was, ook
al duurde het een heelen dag; daarna vernietigde hij zorgvuldig zijn teekeningen. Al
tien jaar lang was zijn uitvinding op goeden weg en soms hoorde men van uit de keet
een regelmatig machinaal geluid opstijgen. Koomans was uiterst zwijgzaam en
wanneer ik bij hem aan huis kwam, zei hij slechts één zin, altijd dezelfde. Wanneer
zijn zoontje ook maar het geringste
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gerucht dorst te maken, gaf hij hem een flinke mep om de ooren en zei: ‘Eduwarke,
zit stil’. Hij kwam dikwijls boeken leenen bij mijn oom en werd zoo in de cenakel
der Bloyanen opgenomen. Spoedig bleek hij geheel overtuigd en men slaagde er
haast in het geloof in zijn levenswerk te ondermijnen. Waarom aan een ingewikkelde
machine knoeien als over korten tijd de bazuin zou slaan? Hij knikte ja op al de
argumenten van mijn oom Leander en zijn jonge discipelen en vertrok elken avond
bleek en bezorgd, zooals hij gekomen was.
In tusschen ging het leven zijn gang zooals vroeger en noch oom Leander, noch
zijn kameraden namen bijzondere voorzorgen tegen den dag die komen moest. Zij
waren bereid: de godsdienst had hun geleerd zóó te leven, dat zij den dood altijd
indachtig waren. Met een zeker schamper leedvermaak zagen zij echter de lauwen
en de boozen zich naar hun ondergang spoeden.
Onwillekeurig werd ik de oorzaak van een ommekeer in hun houding. Toen ze
voor de zooveelste maal aan 't bespreken waren welk een gezicht de veekoopman
Martens zou opzetten wanneer de vuurregen begon, viel ik uit mijn rol van stomme
getuige en vroeg luidop: ‘Waarom zeggen jullie het hem niet?’. Ik had geen bijzondere
interesse voor boer Martens, maar ik mocht een paar keer in de week op zijn
Thibetaanschen ezel rondrijden, wat een niet onvermengd genoegen was, want het
beest schuurde mij boosaardig langs den prikkeldraad, zoodat ik gewoonlijk met
bebloede beenen thuiskwam. Het woord Thibet echter oefende een magische
aantrekking op mij uit en ik voelde mij verplicht voor boer Martens ten beste te
spreken.
Een diepe stilte viel in na mijn vraag. Eén der onderwijzers trok lang aan zijn pijp
en zei: ‘We moeten het zeggen, we moeten iedereen verwittigen’. Voor mijn oogen
zag ik de vier uitverkorenen tot apostels van den Grooten Ondergang worden. Zij
zouden, zoo zegden ze, de stem van de roependen in de woestijn zijn, zij zouden
Blaren op de hoogte brengen van de komende dingen.
Toen ik met Kerstmis weer voor enkele dagen met verlof kwam, logeerde ik bij
mijn oom Felix. Hij vroeg mij, of ik ingelicht was over den ondergang der wereld.
Ik zei hem, dat
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ik er bij oom Leander van gehoord had. ‘Wat dacht je vader er van?’ vroeg hij. Ik
was eerlijk genoeg om te antwoorden, dat mijn vaders oordeel over zijn broer
vernietigend was en dat hij hem als stapelgek beschouwde. Oom Felix deelde mij
mee, dat ongeveer heel het dorp op de hoogte was van de naderende catastrophe en
dat oom Leander tusschen de simpele zielen van de Heide en het Goor tal van
volgelingen had gevonden, die zich voorbereidden tot den Grooten Dag. De pastoor
bleek heelemaal niet in zijn schik met den ziels-ijver van oom Leander en al durfde
hij er niet openlijk tegen optreden van op den kansel, deed hij nochtans een deel van
de propaganda van mijn oom Leander te niet door in den biechtstoel aan de geloovigen
te zeggen, dat het wel zoo'n vaart niet zou loopen en dat we, Laatste Oordeel of geen
Laatste Oordeel, toch allemaal sterven moesten. Het kon hem echter niet ontgaan,
dat een ware religieuze bezieling een aantal van zijn parochianen had aangegrepen
en dat de diensten talrijker werden bijgewoond dan ooit. De Missionarissen van het
Groote Einde, - zoo noemden mijn oom Leander en zijn kornuiten zich -, losten
elkander af in de dorpskerk om te bidden. Ze stonden vooraan bij het altaar en baden
met de armen uitgestrekt. Toen ik aan een dier oefeningen deelnam, ondervond ik,
dat zulks, sportief gezien, een heele prestatie was, want na een vijftal minuten moest
ik het opgeven. In Blaren echter heeft men nooit sport en mystiek gescheiden. De
felste geloovigen fietsten in één adem naar Scherpenheuvel in recordtempo, kropen
op hun bloote knieën den beeweg langs, dronken een kop dunne koffie aan de grot
en renden terug. Dat was het programma der jongeren. De bedevaarders op rijperen
leeftijd vertrokken 's nachts te voet om rond den middag uitgeput bij het heiligdom
aan te landen. Er waren kampioenen en veteranen, die twintig achtereenvolgende
jaren het traject hadden afgelegd en tot voorbidders waren aangesteld.
Van oom Felix vernam ik, dat de ondergang der wereld, volgens de beste
berekeningen van oom Leander en zijn kring, voor de volgende Paschen was
vastgesteld. De mathematische kennissen van Koomans hadden hen heel wat geholpen
in hun schattingen. Mijn oom deelde mij zulks mee met een stalen gezicht en wachtte
blijkbaar op mijn reactie. Ik
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was hem vóór en vroeg: ‘Wat ben jij van zins te doen?’ ‘Ik’, zei mijn oom, ‘ik ga
naar Spa met Paschen’. Hij schaterlachte, toen ik hem beduusd aankeek en zei: ‘Trek
het je niet aan, jongen. Je oom Leander is niet wel wijs maar ten slotte nog zoo kwaad
niet. 't Is voor mij nog te vroeg om op te doeken. Als je er meer van wil weten, vraag
het dan aan den pastoor, dat is een specialist. Die lui weten alles. Die hebben het
licht van hierboven. Ik heb het licht van hierbinnen, maar zeg dat niet, want ze hebben
me juist kerkmeester gemaakt, omdat ik een strook land zou afstaan voor de
uitbreiding van de school.’
Mijn oom Louis heb ik niet ondervraagd. Ik kende het Lam Gods ongeveer van
buiten en de druiventijd was nog niet aangebroken. Bij oom Leander was de atmosfeer
ondertusschen ondraaglijk geworden. Men las hardop mystieke schrijvers voor en
een der onderwijzers had een deel van Ruusbroec's werken bemachtigd, dat hij met
ontzettenden ernst afstotterde. Al had ik geleerd dien naam van Ruusbroec met eerbied
uit te spreken, toch was me deze lectuur te bar. Ik heb de ‘Gheestelijcke Bruulocht’
later altijd met groot wantrouwen ter hand genomen. Mijn grootje was onmachtig
om het tegen de mystiekers te halen en aangezien de jonge onderwijzers zich nooit
bedronken, de meisjes met rust lieten en het stichtend voorbeeld gaven in de kerk,
vond ze den toestand vrij bevredigend.
Toen men mij met Paschen weer naar Blaren wilde zenden, heb ik mijn ouders
verklaard, dat ik verkoos het einde der wereld in Bergen af te wachten. Ik was niet
heelemaal zeker van mijn stuk, maar zij interpreteerden mijn gezegde als een droog
grapje en lieten mij met vrede.
De Paaschvacantie verliep rustig. De paardentram naar Blaren was door een
electrische vervangen. In de stad vlogen aan de haven de houtstapels in brand. Men
verkocht bloedroode prentkaarten van de ramp. Mijn ouders begonnen plannen te
maken om een nieuw huis te koopen. Ik verdiepte mij ondertusschen meer en meer
in Schliemann en sleet lange dagen in de Stedelijke Bibliotheek. De bedienden waren
mij welgezind, want ik las slechts ernstige, historische boeken en nam vlijtig nota's.
Een mijner schoolmakkers, die mij bij toeval eens vergezelde, werd met klank aan
de deur gezet
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toen hij een plaatwerk uit de achttiende eeuw te lezen vroeg, waarvan de titel hem
had aangetrokken. Het heette: ‘De la beauté de la représentation de la nudité des
mamelles de femmes dans l'art’. De oude bode, die de boeken opzocht, bekeek den
snuiter verontwaardigd over zijn brilglazen heen en zei al spottend: ‘Buiten, manneke,
en vraag er een aan uw moeder’. Ik was echter van den huize en kreeg al te lezen,
wat ik wilde. Alleen toen ik Candide van Voltaire vroeg, waarmee mijn oom Felix
zoo hoog opliep, klopte de bode mij vriendelijk op den schouder en zei: ‘Te vroeg,
jongen. Veel te vroeg.’
Uit Blaren vernam ik door mijn ouders, dat de apocalyptische ramp niet was
voorgevallen en dat het prestige van oom Leander een duchtigen knak had gekregen.
Voor het eerst had hij in een gewichtige zaak de boeren teleurgesteld. Ze hadden wel
is waar niet heelemaal geloofd wat hij vertelde, maar je kunt nooit weten met die
mannen die Fransch kennen en boeken lezen. Ze vonden zich bedrogen zonder dien
regen van zwavel en vuur, die paarden die door de lucht zouden klawieren en al de
andere paraphernalia, die oom Leander uit St. Johannes van Patmos had te voorschijn
gehaald. De twee jonge onderwijzers waren gaan inwonen bij gezinnen met huwbare
dochters en mijn oom Felix beschreef zijn zwager met een citaat uit zijn geliefden
Petit Larousse als een leeuw, die rondloopt quaerens quem devoret.
Toen de fatale datum verstreken was, had de pastoor getriomfeerd. Hij was, zooals
de heele kerkhiërarchie, schuw van de mystiek. Dat was goed voor den ouden tijd,
zei hij. Op onze dagen is de Boerenbond beter voor het geloof. We moeten practisch
zijn in de kerk. Actie moeten we hebben, geen wilde exaltatie van heethoofden.
Daarbij, de leeken moesten in hun rol blijven. Het Evangelie noemt de geloovigen
schapen. Wij zijn de herders. Vraagt men de opinie van de schapen? Men drijft ze,
maar men beschermt ze ook tegen de wolven, - dat zijn de ketters, de goddeloozen,
de verleiders -, maar ook tegen de zwarte schapen. En wie zijn de zwarte schapen?
Zij, die het beter denken te weten dan de herders, die niet zien, dat ze door hun
wijsneuzerigheid het gevaar te gemoet loopen. Zij, die ondermijnen in plaats van
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te steunen, die solo willen spelen maar hun instrument niet hanteeren kunnen en het
woord Gods misbruiken om hun ijdelheid te voeden. Toen hij zoover was, werd het
in de kerk stil rond mijn oom Leander en de pastoor dacht dat hij te ver was gegaan.
Verzoenend sprak hij over de goede bedoelingen van deze verdwaalde schapen, over
hun edelmoedig hart, hun godsvrucht en hun vrijgevigheid. Wie goed kastijdt bemint
goed, zei hij, het spreekwoord omkeerend in een geste van tegemoetkoming tegenover
mijn oom Leander. Iedereen moet sterven, ging hij voort en wierp de handen ten
hemel. Voor iedereen komt er een Laatste Dag. Of wij elk alléén sterven of allen
samen, dat heeft geen belang. Onze dood is ons Laatste Oordeel. Daarop moeten wij
voorbereid zijn. Over enkele weken zal over dit onderwerp de Vijfjaarlijksche Missie
gepredikt worden door Pater Sebastiaan, Franciskaan uit Brugge, een wijdvermaard
en buitengewoon kanselredenaar.
Zoo werd mijn oom Leander voorgoed de kans ontnomen om het geestelijk leven
van Blaren te beheerschen. Zijn geloofsijver was ongepast geweest. Alles kwam
terug in orde: zij die aangesteld waren om het volk te onderrichten, waren waakzaam
en bekwaam.
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VI.
De missie had plaats in den zomer. Pater Sebastiaan was een klein, nerveus man,
voorzien van een enormen waaierenden baard en een stem, die de gewelven der kerk
kon doen trillen. Hij logeerde bij mijn oom Louis en men zag hem tijdens de week
van zijn missie nooit in het dorp. Elken avond moest ik met mijn grootje en mijn
oom Leander naar het sermoen. Het was geen pretje, want op dat oogenblik was de
dag het mooist en het was het moment, waarop ik gewoonlijk door de velden dwaalde.
De goede, vochtige reuk der aarde, het late zoemen der insecten, de geluiden der
koeien die beurelden bij de afsluitboomen der weiden, het was mij alles lief en uren
kon ik genieten van de vuren, die de boerenjongens ontstaken op de velden, lang
vóór zij het aardappelloof mochten opstoken. Ik moest echter mee naar den grooten
prediker, die met den groven borstel zoo zei hij, de vunse zielen zou afschuren. Het
viel mij op, dat hij vooraf altijd zichzelf overtuigd verklaarde, dat al de aanwezige
geloovigen brave, christelijke zielen waren, maar dat vergat hij blijkbaar in het vuur
van zijn rede, want eens dat hij zijn vlucht genomen had, kreeg men den indruk, dat
hij voor het uitschot der menschheid sprak. Eén van zijn preeken is mij lang
bijgebleven: het was de climax van een reeks en het ging over den dood. Ik kende
de doodendansen van Holbein en van de Middeleeuwen en vond met ontroering in
de welsprekendheid van pater Sebastiaan echo's weer van eeuwen geleden. Om het
spektakel nog indrukwekkender te maken, had men de gaspitjes in de kerk half
uitgedraaid en terwijl de prediker, op een voetbankje staande om zijn kleine gestalte
te verhoogen, met de armen molenwiekte, dansten fantastische schaduwen over de
halfdonkere wanden. Hij bezat daarbij het geheim om al de duistere klinkers van de
taal op ons als een bedreiging te doen neerkomen. Wan-
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neer hij zijn vele voorbeelden van schielijke overlijdens telkens besloot met het
uitgebrulde woord: ‘dôô-ôôd!’ werd het ons allen koud in den rug. Maar zijn eindeffect
bleek nog krachtiger: als de duisternis haast volledig was, klom hij al sprekend van
zijn kansel af, gebood ons hem te volgen en leidde ons naar het kerkhof, dat rondom
de kerk lag. Daar sprong hij op den arduinen zerk van een welbekende familie en
dwong ons neer te zitten op de graven. Hij had de namen der overledenen
gememoreerd en riep hun gestalten als bewijsvoering voor ons op. Dat de tram al
rinkelschellend voorbij reed, hinderde hem niet, zijn stem klonk boven dat lawaai
uit. Het beviel hem blijkbaar dat kleine kinderen van angst aan 't weenen sloegen.
Wij dropen af, verslagen en onthutst.
Mijn oom Leander was vol extatische bewondering voor pater Sebastiaan, dien
hij een apostel noemde, een man Gods, een profeet haast. Hij benijdde hem zijn
histrionisch talent, dat ook mij diep had geroerd. Ik vroeg me echter te vergeefs af,
aan welke misdrijven ik me nog moest schuldig maken om al die wormen en die
vuurpijnen te verdienen. Mijn grootje, die kalm was gebleven, zei zacht voor zich
uit: ‘Hij overdrijft, uw pater.’ Toen ik de week daarop bij mijn oom Felix logeeren
ging, maakte ik hem er attent op, dat ik hem niet in de kerk had gezien tijdens de
missie. Zonder te verpinken zei hij mij: ‘Ik ga altijd in de stad naar het circus.’ Daar
ik, gelijk al mijn landgenooten, een ingewortelden eerbied had voor al wie hard kan
roepen voor een groot publiek en het daar mee boeien, klonk me dit antwoord als
een dubbele majesteitsschennis in de ooren.
Ik had in de voorbije jaren beter kennis gemaakt met de Vlaamsche beweging en
was zelf een paar keer door mijn leermeesters bedreigd geworden aan de deur van
de school te worden gezet. Ik dacht mij geroepen het tweespan van Van Cauwelaert
te moeten mennen, de gedachte en de daad, in dienst van ons volk. Op school had
men ons leeren zingen met de Geyter: ‘Sa wilden, geen bloed meer uit de schedels
gedronken,’ wat mij ietwat vreemd en weinig overtuigend voorkwam, maar anderzijds
had ik met kracht leeren roepen: ‘Wat walsch is valsch is. Sla al dood.’ Toen ik met
een paar Blarensche jongens me op een avond in deze kreten oefende,
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zagen wij een Waalsch handelsreiziger, die in het dorp overnachtte en die wat
Nederlandsch verstond, verbleeken van woede. Hij was wel met onze taal, maar niet
met onze bloeddorstige romantiek, vertrouwd. Met mijn oom Felix durfde ik
nauwelijks over de Vlaamsche beweging spreken, want de zaken in het dorp gingen
niet meer naar zijn zin in den laatsten tijd en zijn absolute macht over de jongeren
en ouderen bleek in gevaar. De jeugd was er reeds in geslaagd den jonker uit zijn
burgemeestersstoel te lichten. De brouwer was hem opgevolgd, een werktuig in de
handen van een groepje revolutionnairen, zoo zei mijn oom, die allerlei prietpraat
uitkraamden over het ontwaken van het Vlaamsche volk. Ons Volk ontwaakt, spotte
hij, 't zal merken, dat het regent. Al die jonge mannen willen vechten, vechten maar
tegen wie? Tegen de vuile Franskiljons. Hoeveel zijn er zoo in Blaren? De jonker
was er een en die deed geen mensch kwaad. Misschien aanzien ze mij nog wel voor
een Franskiljon? Ik durfde hierop niet bevestigend antwoorden, al had ik die benaming
op hem hooren toepassen door de jonge schoolmeesters die, van hun apocalyptische
bevliegingen genezen, nu volop in het strijdbaar flamingantisme waren terecht
gekomen. Ze hadden zichzelf met de hiërarchie van de kerk verzoend na den dood
van kardinaal Mercier. Zij leefden in eenzijdigen onmin met hem, omdat hij in een
pretentieuze bui geschreven had, dat het Nederlandsch geen wetenschappelijke taal
was. Dat, zegden ze, zal Jozef-Ernest niet doen. Die wist wel beter, want die dacht
zelfs, dat het Fransch niet goed genoeg was voor de wetenschap, die schreef Latijn
en hij was een boer van Vorsselaer.
Die jongens bleken echter niet met één beweging stil te houden of te kalmeeren.
Zij deden ook aan katholieke actie en kwamen telkens doodmoe en bezweet terug
uit de provincie, waar ze voor den deken en de locale volksvertegenwoordigers
hadden gedefileerd. Ik heb ze nooit meer opgewonden gezien, dan bij hun terugkeer
van Brussel, waar ze aan een nationale betooging hadden deelgenomen, te welker
gelegenheid de inrichters een uitvinding van belang hadden gedaan: opdat de
stedelingen niet zouden denken, dat onze boerenjeugd geen manieren kent, hadden
zij drieledige, verplaatsbare houten beschotten
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laten maken, die langsheen den stoet werden opgesteld en zoo noodig verplaatst en
die bekend zijn gebleven als de Vliegende Urinoirs. Zelfs de redevoering van een
minister had niet zooveel indruk gemaakt als deze innovatie.
Deze jeugd verontrustte mijn oom, niet om haar idealisme en haar slagwoorden,
maar omdat zij zich ook ging keeren tegen den tyrannieken greep, dien hij op het
leven van het dorp had. De jongeren oordeelden streng over zijn grondspeculaties,
zijn methodes om zijn meiden uit te huwelijken aan candidaten voor den
gemeentedienst en zij waren het volstrekt niet ééns met de milde manier, waarop de
ouderen dit alles beoordeelden. De kinderen, die mijn oom werden toegeschreven,
waren intusschen al wat grooter geworden en zij geleken nu zóó opvallend op hem,
dat het ietwat hinderlijk werd. Maar de oude generatie, die van het patriarchaal regiem
had geprofiteerd met zorgvuldig na te gaan, waar mijn oom een stuk land had gekocht
om daarna hetzelfde te doen, in de hoop enkele jaren nadien onteigend te worden
door de provincie of den staat, bleef met hem solidair. Er was inderdaad, uren in het
ronde, geen dorp met betere wegen en betere financiën te vinden. De gouverneur
zelf had het gezegd in het Fransch, toen hij Blaren had bezocht. Het amoreel gedrag
van oom Felix goedpraten was heel wat moeilijker, maar het was onbetwistbaar dat
het gemeentepersoneel in alle pozichten een echte familie was en dat de door mijn
oom aangestelde ambtenaren voorbeeldig hun plicht deden en er nooit zouden aan
gedacht hebben aan eerbied tegenover hun chef te kort te schieten.
‘Heide en Laagland’ werd de spreekbuis der oudere generatie. De lichtzinnige
nieuwlichters werden om hun critiek duchtig op de vingeren getikt en de lange en
vele diensten, die mijn oom Felix aan de gemeente had bewezen, werden met
welsprekende woorden belicht. De jeugd trachtte een paar keeren een slordig
gestencileerd protestbladje uit te geven, ‘Blaren ontwaakt’, maar het bleef bij
algemeenheden. Toen zij, zonder mijn oom bij name te vermelden, een historisch
artikel afdrukten, getiteld ‘Blaren vroeger en nu’ en waarin uitsluitend sprake was
van de legendarische droit de cuissage, haalden zij zich om hun onfatsoen de
banbliksems van den pastoor op den hals en was hun
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lot bezegeld. ‘Blaren ontwaakt’ hield op te bestaan.
Mijn oom Leander, die ten gevolge van al die nieuwigheden, ietwat op het
achterplan was geraakt, vooral na zijn potsierlijke voorspellingen over het einde der
wereld, zag met leede oogen, hoe oom Felix zich staande hield en er zelfs in geslaagd
was den nieuwen burgemeester, net als den ouden, om zijn vinger te winden. Zijn
godsdienstige bezieling was echter nooit verzwakt en na een paar maanden
stilzwijgende voorbereiding, kwam hij met een plan voor den dag, dat hem dadelijk
in het centrum der aandacht plaatste en hem in zijn eigen oogen, evenals in die van
de Blarenaren geheel rehabiliteerde. Hij had met een nationale organisatie contact
genomen en wilde uit Blaren een pelgrimsreis naar Lourdes inrichten. Zonder de
medewerking, althans zonder het taciete consent van den pastoor, kon dit echter niet
gebeuren. Zijn eerste plan om de expeditie Boetbedevaart te noemen, moest hij
evenwel opgeven, omdat pastoor Leenaerts hem deed begrijpen, dat de Blarenaren
niet zondiger waren dan de geloovigen uit andere gemeenten en dat hij niet gediend
was met de lyrische godsvrucht van mijn oom. De reis werd dus eenvoudig een
bedevaart. Indien mijn oom er in slaagde een twintigtal inschrijvers te werven, kon
hij de reis gratis mee maken. De eerste twee, alhoewel tegenstribbelende slachtoffers
van zijn ijver, waren Lieneke en Treesje. Met pervers genoegen wist hij bij Treesje
de oude wroeging om haar misdaad op te wekken en tegen Lieneke gebruikte hij
onbegrijpelijke allusies op een oude geldzaak. Trouwens, eens dat Treesje gewonnen
was, moest Lieneke wel volgen om haar fatsoen hoog te houden. De smid was de
derde inschrijver: hij had zich, niettegenstaande de conciliante houding van zijn
vrouw, nog steeds het doode kind van de meid te verwijten en mijn oom geneerde
zich niet, om hem onder vier oogen aan die geschiedenis te herinneren. Aan den
drukker deed hij begrijpen, dat het zijn plicht was als uitgever van het locale weekblad
aan dien heuglijken tocht deel te nemen. Ik kon niet nagaan, welke argumenten hij
elders gebruikte, maar na enkele weken had hij zijn twintig inschrijvers bij mekaar
en spontaan kwamen er nog een tiental bij. Ook Johanna Theysen, die besefte dat zij
af en toe een verzoenend gebaar moest doen, liet haar dochter
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Lena inschrijven. Zij was reeds sedert jaren ziekelijk en erg bleek en Lourdes stond
immers bekend voor zijn mirakelen. Mijn oom triomfeerde: hij zou vertrekken als
leider van een groote en verre expeditie, hij was de eenige in den groep die Fransch
sprak en de Blarenaren kon verdedigen tegen de schraapzucht der Franschen die,
zooals iedereen wel wist in Blaren, een volk van liederlijke dieven zijn.
Een paar maanden vóór de bedevaart vertrok, werd mijn grootje ziek. Zij lag stil
en klein in de diepe alkove der voorkamer. Zij kloeg nooit, maar vroeg dat ik naast
haar zou blijven zitten en zwijgen. De luiken langs de straat waren dicht, de lucht
was schaarsch en zwaar in de kamer en de groote staande klok tikte onheilspellend
door de lange uren. Mijn grootje lei soms haar dunne, doorzichtige vingeren op mijn
hoofd en praatte voor zich uit. Ik hield van haar met een schuchtere liefde, want ik
wist zelden wat ik haar vertellen kon en zij zelf was zwijgzaam van aard. Maar
gedurende de lange jaren, dat ik regelmatig bij haar met verlof was gekomen, had
zij mij nooit één zure opmerking gemaakt en mij altijd met groote zachtheid
behandeld. Soms sprak zij over haar kinderen, mijn ooms, die ik niet gekend had en
die zij allen had zien sterven. Een onder hen was een dronkaard geweest, haar
lieveling. Zij vertelde mij, dat hij een kunstenaar was, een dichter, die, dronken
thuiskeerend, uren lang in rijmen sprak, tot hij insluimerde, een man die slechts
vroolijk kon zijn als hij dronken was en die voor de rest door het leven was gegaan
met een knagend verdriet. Een andere zoon was naar Frankrijk getrokken om den
schoenmakersstiel te leeren in Parijs en na jaren was hij spoorloos verdwenen. Een
derde had een Brusselsche lichtekooi getrouwd en was na een paar jaren misère
jammerlijk aan zijn einde gekomen. Alleen met haar in de donkere kamer, zag ik
schimmen opdoemen van mijn ooms, waarover nooit iemand mij had gesproken en
die mijn grootje nu schenen te gemoet te komen uit de schaduwen van den dood.
Mijn oom Leander verzorgde haar met kinderlijke liefde: geen vrouw mocht haar
bijstaan. Hij gaf haar te eten als een kind, waakte op haar stoelgang en elken morgen
en avond waschte hij haar pover lichaam. Het oude, verweerde lichaam van mijn
grootmoeder kreeg ik zoo bij toeval te zien. Haar
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borstjes waren nog gaaf, maar verschrompeld als oude herfst-appeltjes, haar buik
ingevallen en haar dijen haast niets dan gebeente. Ze wierp een doek om haar lenden,
keek mij aan met halfgesloten oogen en zei: ‘Je moet niet schrikken, jongen.’ Ik
begon echter overdadig te weenen, diep geschokt, terwijl mijn oom het armzalige
lichaam voortwaschte. Later heb ik nooit een vrouw naakt vóór mij gezien, zonder
een gevoel van diepen eerbied en ontroering, veeleer dan begeerlijkheid en passie.
Ik heb nooit, ook in de opperste uren van vervoering en verzadiging, een vrouw
aangeraakt zonder te denken aan dat duistere gebeuren in Blaren. Ik dacht aan de
wilde volkstammen, die naakt loopen en die de onttakeling van het menschelijk
lichaam kunnen volgen van dag tot dag. Wij kunnen het slechts vermoeden en de
ontdekking van onze schamele ellende komt als een schok. O schoot, die mijn vader
heeft gedragen, stamelde ik, o stammoeder, o veie, goede grond. Vele jaren later heb
ik in obscure Fransche provinciale musea beelden uit de vijftiende eeuw gevonden,
die oude skeletieke vrouwenlichamen verbeeldden. Ik ben ze nooit zonder tranen
voorbijgegaan. Ik had mijn hoofd aan deze borst willen leggen, het laten rusten in
haren schoot zooals ik zoo dikwijls vroeger had gedaan, toen ik aan haar voeten zat.
Na jaren begrijp ik nog steeds niet, wat mijn oom bezielde, toen hij mijn
tegenwoordigheid duldde, wanneer hij mijn grootje de nederigste zorgen toediende.
Hij was doorgaans preutsch en puriteinsch, maar voelde zooals ik tegenover zijn
moeder blijkbaar een reverentie, die alle andere gevoelens wegnam. Na een paar
maanden verzwakte mijn grootje zienderoogen. Het laatste dat ze mij zei was diep
ontroerend. Zij sprak mij lang over oom Leander en zei, dat ik hem moest eerbiedigen
en liefhebben, dat hij zijn leven voor haar had opgeofferd, bij haar was gebleven,
niet gehuwd was en dat hij behoefte had aan mijn steun en aanwezigheid. Ik wist
niet, welke soort steun ik voor mijn oom kon beteekenen. Hij betoonde zich steeds
bruusk en fantastisch tegenover mij en zijn plotse in- en uitvallen verontrustten mij.
Van mijn vader sprak mijn grootje weinig. ‘Hij is de beste van mijn kinderen,’ zei
ze. ‘Het zal je geen moeite kosten om hem lief te hebben en hem waardig te zijn.’
De klokken luidden lang en snel over het dorp toen zij
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gestorven was. Lieneke en Treesje kwamen haar lijken. Haar mooiste kantmuts werd
haar opgezet, de dunne handen rond een kruis gevouwen. Honderden dorpelingen,
die ik zelden gezien had, kwamen naar haar begrafenis. Toen het lugubere Dies Irae
werd gezongen, zooals gewoonlijk in galop door de koorzangers afgezanikt, welde
de pijn om haar mij zoo naar de keel, evenals de walg om de ontheiliging van dien
grootschen, dreigenden zang, dat ik de kerk uitliep, tot mijn ouders zei dat ik ziek
was, en troost zocht, diep in de bosschen.
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VII.
Toen enkele weken nadien de Blarensche bedevaart vertrekken zou, kwam mijn oom
Leander bij ons aanloopen om mij uit te noodigen hem te vergezellen. Mijn ouders
stemden dadelijk toe, vroegen mijn advies niet en meenden dat de reis mij zou
beletten, zooals zij het uitdrukten, eeuwig en altijd over de boeken te zitten suffen.
Op een vroegen morgen zou de trein in een afgelegen station vertrekken. Uit alle
dorpen van de Heide en het Laagland stroomden de bedevaarders toe, zwaar beladen
met valiezen en pakken levensmiddelen. Zooals alle boeren, waren zij uiterst
wantrouwig tegenover al wat hun buitenshuis werd voorgeschoteld. Ongewoon te
reizen en verloren in het ijle station, liepen zij in alle richtingen en klampten zich
angstvallig vast aan ieder priester of pater, die binnen hun bereik viel. Een
onderpastoor met een stentorstem slaagde er eindelijk in wat orde te scheppen en
enkele sukkels, die wezenloos stonden te kijken, werden liefderijk in den langen
trein ondergebracht. Toen iedereen ongeveer wist waar hij thuishoorde, werden de
zwaar zieken aangebracht: tuberculeuze meisjes, krijtwit en met een scherpen blos
op de wangen, rijpe, zwaarlijvige vrouwen met een geelachtig aangezicht, kleine
jongetjes die gekleed op draagberries lagen, omdat kinderverlamming hun belette te
loopen. Familieleden omzwermden deze droeve wrakken, spraken hun moed in,
prevelden gebeden en trachtten de zieken het vooruitzicht der lange reis in de groote
hitte lichter te maken. In den wagen van Blaren waren geen zwaar zieken aanwezig,
maar wel een paar gebrekkigen, die mijn oom had kunnen meelokken, dank zij
overtuigende foto's van miraculeuze genezingen, maar voor de rest bestond de heele
troep slechts uit valiede lui, die door een sober en gezond leven uitstekend voorbereid
waren om de ongemakken van een paar slapelooze nachten te onder-
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gaan. Lena en ik waren de jongsten, maar wij bleven op afstand en ik zat op de harde
derde-klassebank naast mijn oom en tegenover Lieneke en Treesje. Met een goed
uur vertraging zette de trein zich in beweging. De verpleegsters, die de zieken hadden
vergezeld, schaarden zich op het perron naast mekaar, enkele geestelijken en de
familieleden der reizigers, gekomen om afscheid te nemen, wuifden ons vaarwel toe.
De reizigers riepen nog hun laatste aanbevelingen tot hunne families, kleine zorgen
om een kat of om een hond, maar dadelijk werden zij in alle wagens door de leiders
tot zwijgen gebracht. Men zou bij het vertrek het lied zingen, dat het kenteeken en
het parool van de bedevaarders moest zijn:
Te Lourdes op de bergen,
Verscheen in een grot,
Vol glans en vol luister,
De Moeder van God.

Het refrein: Ave, Ave Maria, werd door iedereen met animo uitgegalmd, terwijl de
trein van langsom sneller voortbewoog en door het Vlaamsche landschap spoedde.
Een halfuur later begon men de bruine pakken te openen. Voedsel werd rondgedeeld,
met beleefde verzoeken en hinderlijken aandrang soms. De voorzichtigen hadden
kussens meegebracht en toen eindelijk het laatste contingent reizigers in een
provinciestad was opgeladen, bleek het reeds middag en begon de hitte vrij hinderlijk
te worden.
Mijn oom, die voortdurend van coupé tot coupé liep, was gelukkig en druk in de
weer. Hij praatte met iedereen even hartelijk, gaf inlichtingen over de landstreek
waar wij doorreden en hield af en toe korte toespraken, om op de geestelijke
beteekenis van de reis te wijzen. In den valavond, toen we reeds een eind in het
Fransche Noorden waren, gaf hij het bevel te bidden. Hij had als voorbidder zijns
gelijke niet. De Weesgegroeten en de Vaderonzen ruischten uit zijn mond met
verbazende snelheid en hij scheen slechts adem te scheppen, om na elk tientje een
bijzonder lyrische invocatie met tragen nadruk te declameeren. Ik keek naar het
duister wordende landschap, naar de maan die met een scherpen sikkel in de lucht
stond, naar de lichten achter de vensters van de arbeiderswoningen en de auto's, die
met verbazende
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vaart over de verlaten, matglanzende wegen stoven. Het was mijn eerste reis en de
godsvruchtige atmosfeer maakte minder indruk op mij dan het ontdekken van
landschappen, die mij vreemd waren en die mij, van uit den trein gezien, met een
zeer groot heimwee vervulden. Ik werd in slaap gewiegd door de gebeden en door
het suizen der nachtlichten, die de coupé in het schemerdonker lieten. Toen ik wakker
werd met de zon in de oogen, naderden wij Parijs. Dit oord van heidensch verderf
en bandeloosheid zouden we, zei mijn oom, niet met een bezoek vereeren. Een paar
uur verpoozing in een rangeerstation lieten ons toe de stijfheid van onze ledematen
te overwinnen. Het landschap werd mooier. Touraine schoof achter de ruiten voorbij,
lieflijk en zonnig in zijn warmgroen, terwijl de gebeden gestadig door den wagon
ruischten. Af en toe konden de plattelandslui hun enthousiasme om wat zij zagen
niet meester, en het gebeurde herhaaldelijk dat mijn oom zijn vrome aanroepingen
onderbrak met ontboezemingen als: ‘Geloofd zij Jezus Christus, kijk eens hoe hoog
het koren hier al staat! Onze Vader, enz...’ Niemand nam daar aanstoot aan. De trein
vorderde langzaam. Wij zagen kathedralen en kerken voorbijschuiven, kleine dorpen
onder de bedreiging van een log kasteel. Wij reden lang langs stille rivieren, aan wier
boord vele eenzame visschers te hengelen zaten. In de stations liepen de bedevaarders
naar de eetwarenstands, maar de prijzen schrikten de meeste reizigers af. Hen zou
men niet beetnemen, want de mondvoorraad was nog lang niet uitgeput. In Angoulème
konden alleen de druiven hen bekoren. Toen het weer licht werd, reden wij door de
Landes en zagen de herders op hun hooge stelten door de moerassige gronden stappen.
Het was een droef, eentonig land dat ons allen deed verlangen naar het einde van de
reis. Omstreeks den middag kwam er van bidden niets meer terecht, want de uitloopers
der Pyreneeën waren zichtbaar geworden en dat ongewone schouwspel sloeg iedereen
met verstomming. Toen het heiligdom van Lourdes eindelijk in de verte verscheen,
slaagde mijn oom er in zijn groep terug in de gewenschte stemming te brengen en
wanneer de trein het ruime station binnenliep, klonk weer uit alle open ramen het
lied, door een Berlaerschen schoolmeester gedicht: Te Lourdes op de bergen...
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De dagen, die ik te Lourdes sleet, waren voor mij een ware nachtmerrie. In het zog
van mijn oom, moest ik aan alle plechtigheden deelnemen en al was ik vroom, toch
woog die onstuimige piëteit van morgen tot avond mij te zwaar. Niets werd mij echter
onthouden. Noch het kruipen op de knieën over de trappen naar het heiligdom, noch
de vele en urenlange gebeden aan de grot. Gelukkig werd ik als vrijwillig brancardier
ingelijfd. Maar het tooneel van zulk een vloed van menschelijke misères, het
pathetisch geroep der zieken, het wanhopige voorkomen van de heele onderneming,
beheerscht door een zoeterig beeld van de H. Maagd in de grot, verwekte in mij een
ziekelijk, wee gevoel. Ik wist niet meer, wat ik daar kwam uitrichten. Door niets was
ik voorbereid geworden op het tafereel van een jammerende, lijdende, geloovende
menschheid. De vurige predicaties van mijn oom brachten mijn gemoed in de war
en alleen de bonte menigte van de tuinduizenden pelgrims, uit alle landen van Europa
saamgevloeid, hield mijn nieuwsgierigheid bezig. Nu en dan deden er geruchten de
ronde over miraculeuze genezingen, maar onze landgenooten bleven er van verstoken.
De twee hoogtepunten van mijn verblijf waren de nachtelijke Kaarsenprocessie en
het bezoek aan de cirque van Gavarny. Met duizenden dansten de kaarsjes in de
frissche berglucht bij avond; uit tienduizenden monden steeg in een dozijn talen het
lied van Lourdes. Voor het eerst kreeg ik in Gavarny een schouwspel der natuur te
zien, zooals ik het mij slechts met moeite had voorgesteld met behulp van
herinneringen aan het décor voor Weber's ‘Freischütz’. Ik betreurde mijn reis niet
langer, maar was toch blij, toen wij onder hernieuwd gezang den terugweg aanvingen.
Het was volop nacht toen wij uit Lourdes vertrokken. Behoudens enkele kleine
incidenten, bleek voor mijn oom alles uitstekend verloopen. Hij had, zooals altijd,
waakzaam geweest en vlug, hij had de schraperige hospita's van zijn kudde bijtijds
op hun plaats gezet, was als taalman opgetreden en had herhaaldelijk verloren
gewaande bagages na epische discussies met de onbetrouwbare Fransche
spoorbeambten heroverd. Toen ik hem bekende dat het mercantilisme der plaats mij
krenkte en ontstichtte, - overtalrijk waren inderdaad de reclames voor apéritif
Bernadette en
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zelfs voor dameslinnen waarbij gewijde namen te pas werden gebracht -, antwoordde
hij mij, dat dit alles niets te beteekenen had, indien men zich door den goeden geest
wist bezield. Kort daarop sliep iedereen in. In plaats van het vaderlandsche voedsel
hadden de pelgrims thans allerlei fruit in hun reiskoffers en de meest ondernemenden
bleken voorzien van wijn en likeuren voor de reis. Al hadden wij op de heenreis
langzamerhand de minst hinderlijke manier van zitten en liggen gevonden, al hadden
wij ook niet te hinderlijke gezellen gekozen, toch was het ongemak op de terugreis
nog groot. De vermoeienis en de gejaagdheid van het vertrek deden ons echter vlug
inslapen.
Slechts later heb ik vernomen wat er gebeurd was. Verdoofd en verdwaasd alsof
men mij met een hoofdkussen op den kop had geslagen, krabbelde ik recht op het
balast en zag den spoorwagen vóór mij liggen als een hoop wrakhout. Van alle kanten
steeg geroep op en vooraan huilde de sirene van de locomotief door de vlakte. Het
werd morgen. Ik klauterde terug in wat er van onze coupé overbleef: Lieneke en
Treesje lagen voorovergezakt op mekaar. Als groteske poppen. Toen ik hen trachtte
op te richten, stuikten zij terug levensloos voorover. Om mijn oom te bereiken, moest
ik over Lena heenstappen: een scherp stuk hout zat dwars door haar keel. Van uit
het bagagenet druppelde een flesch wijn op haar wit voorhoofd. Haar oogen waren
al dicht. Mijn oom kermde zachtjes: hij hield de handen op zijn magere borst en was
nog bleeker dan gewoonlijk. Een dun streepje bloed sijpelde uit zijn mondhoek. Hij
was niet in staat mij te volgen: een zijner beenen zat onder de vooruitgeschoven bank
van de overzij geplet. Ik had slechts lichte schrammen, maar toen ik weer uit den
wagen kroop om hulp te halen, draaide alles om mij heen. Ik had over het lijk van
Lena moeten heenglijden en haar bloed kleefde aan mijn handen.
Ik werd wakker in het hospitaal van Pau: ik zag de nonnetjes druk rondloopen van
bed tot bed in een hooge, koele, gothische zaal. Het was weer avond en alles gonsde
in mijn hoofd. Telkens ik bewoog, was het alsof alle spieren in mijn lichaam te kort
waren. Een der zusters kwam het laken van mijn bed opslaan, trok mij het ruwe
slaaphemd uit en
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begon mij met een dikke spons te wasschen. Het nonnetje was zeer jong en had een
fijnbesneden gelaat. Haar dunne neusvleugels trilden als zij sprak. Haar blikken
gleden vakkundig over mijn lichaam. Ik hoorde, dat zij spottend zei: ‘Mais ce jeune
homme n'est pas du tout abîmé. Il est frais comme une rose.’ Ik vroeg haar met
moeite, hoe het ging met de anderen. Ze zei mij alleen, dat mijn oom ‘se portait
comme un charme après l'opération.’
Den dag daarop was ik te been en ging ik mijn intrek nemen in de stad. Mijn oom
lag nog in het hospitaal en bad den ganschen dag luidop. Amper keek hij mij aan.
Terwijl ik door het oude Pau liep, de schaduw zoekend in de witte middaguren,
overviel mij soms een wilde vreugde, een dierlijk genoegen in het leven. Ik bleef
staan, keek voor mij uit en zei tot me zelf: ‘Ik leef, ik leef! Al het overige is van geen
belang!’ Maar ik kon slechts moeilijk uit mijn geheugen het beeld van Lena wisschen,
bloedend en stervend in den trein. Ik had tijdens de reis dikwijls kleine conflicten
met haar gehad. Mijn misprijzen voor vrouwelijk gezelschap had ik haar herhaaldelijk
laten blijken en zij was niet vergeten, hoe ik haar versmaad had, toen zij mij zoende.
Aan Lieneke en Treesje dacht ik zonder veel ontroering: zooals zij voor mijn oogen
geleefd hadden, zoo waren zij gestorven, als twee mechanische poppen, die
automatisch dag aan dag dezelfde gebaren en woorden herhaalden.
Wat mij echter diep ontstelde, was de lectuur van een provinciaal anticlericaal
krantje, dat de ramp commenteerde onder de ironische hoofding: ‘Les Miracles de
Lourdes’. De titel werd gevolgd door de lange lijst der dooden en gekwetsten. Ik trad
een kerk binnen en bad om den Heer voor deze godslasterende taal vergiffenis te
vragen. Lijk alle provinciale kerken in Frankrijk, was zij verwaarloosd en de regen
stroomde op vele plaatsen neer uit de hooge gothische gewelven. Ik had heimwee
naar huis en begon de druk gesticuleerdende en onpractische Franschen te
verafschuwen.
Na vele dagen kwam eindelijk een trein klaar voor de overlevenden der ramp. Ik
was tot ziekenoppasser van mijn oom aangesteld, die een geduldige zieke was. Zijn
rechterbeen was boven de knie afgezet. Bloedverlies had hem erg gehavend en zijn
scherpe haviksneus was lijk een lemmer.
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Op den langen terugweg bad hij voortdurend voor Lieneke en Treesje, voor Lena en
voor een paar andere Blarenaren, die echter slechts lichte kneuzingen hadden
opgeloopen.
Toen wij na twee uitputtende, heete nachten weer in het station te Bergen
aanlandden, hield oom Leander er aan rechtop te gaan zitten en wanneer de trein
langzaam langs het perron reed, vond hij de kracht om het lied van Lourdes met
hooge stem in te zetten. Zooals wij weken tevoren vertrokken waren, keerden wij
terug, al zingende. De andere leden van den groep waren te zeer begaan met hun
eigen pijnen en de gedachte aan de drie dooden die in Pau rustten, om te zingen.
Wanneer de trein stilstond en mijn ouders op het compartiment toevlogen, vonden
zij slechts mijn oom en ik, die door tranen heen, bleven zingen: Ave, ave, ave Maria.
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VIII.
Daar mijn oom Leander geheel alleen was en grootendeels invalide, zou ik mijn
vacantie verder bij hem doorbrengen. Ik had bij hem vertoefd in de goede dagen, ik
zou ook met hem de bittere dagen van zijn wederaanpassing aan het leven deelen.
Zoo werd ik op mijn vijftiende jaar ziekenoppasser in een leeg, hol huis. De luiken,
uitgevend op straat, bleven gesloten en wij zaten gewoonlijk in de achterplaats, die
aan den tuin grensde. Zij was zeer koel, met groote, roode tegels gevloerd, die met
fijn wit zand bestrooid waren. Wij zaten aan de tafel, waar vroeger mijn grootje en
haar twee vriendinnen kaart speelden. De kat liep nu ongestoord rond.
Bij zijn terugkeer had de bevolking mijn oom vrij koel onthaald. Lieneke en Treesje
hadden een paar verre naastbestaanden, die dadelijk hun erfdeel kwamen opeischen
en slechts uit beleefdheid bij mijn oom en mij informeerden hoe hun tantes aan haar
einde waren gekomen. De vrouw van den smid was op bezoek geweest en had enkele
zure dingen gezegd, die mijn oom, met zijn paternoster op den schoot, achteloos had
laten voorbijgaan. Hij had naar zijn been gekeken, terwijl de vrouw jammerde om
een kneuzing, die haar man aan de rechterhand had opgeloopen. Maar op een
namiddag stormde Johanna Theysen langs de tuindeur binnen, terwijl wij op de
rustbank zaten en ik aan 't voorlezen was. Zij was zwaar in den rouw gekleed en een
haast ondoorzichtbare sluier viel om haar schouders neer. Zij stond plots vóór ons
als een sinister dreigement. Het was of ik de dikke crêpe van haar rouwkleeren rook.
Haar hooge gestalte, haar logge lichaam stond onbeweeglijk onder de takken van
den korten appelaar, die in het midden van een klein bloemperk oprees. Zij staarde
mijn oom aan, die daar verschrompeld en oud op de bank zat. Het duurde lang en
hij prevelde schuchter een groet. Ik stond op om een stoel voor haar te
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halen. Toen ik terugkwam was de lawine reeds losgebroken. Al de grofheden, die
zij ooit in den omgang met stalknechten en militairen had gehoord, al de verwijten
die zij ooit haar onmachtigen man op halfbedekte wijze voor de voeten had geworpen,
dat alles spoelde nu, vertienvoudigd door haar machtelooze woede, doorheen haar
mond. Zij schreeuwde als een bezetene en ik vreesde, dat zij mijn oom zou te lijf
gaan. In een tot het uiterste gedreven opwelling van pijn en razernij om het verlies
van haar dochter, boog zij zich vervaarlijk dicht naar mijn oom toe. Haar trekken
waren nog steeds onzichtbaar achter haar rouwvoile, maar toen zij vooroverhelde,
viel haar neusnijper aan stukken op de roode tegels. Ik bukte me om hem op te rapen.
Zij snikte heesch en zei tot mijn oom: ‘Aan honderden menschen heb je gezegd, dat
ik een hoer was. Ik ben een hoer, ik weet het, maar ik was ook een moeder. Ik had
een kind. Ik was goed voor dat kind. Ik heb er voor geleefd en geschraapt, me
afgebeuld en geslaafd, omdat ze later zonder zorgen zou kunnen leven, ver van dit
miserabel dorp. Dat was in het leven mijn eenig verlangen. Jij hebt haar vermoord.
Hypocriet’, riep zij, ‘femelaar, vent zonder kl...’ Hoe ze verdwenen is weet ik niet,
maar plots was ze niet meer in den hof, plots bleek de groote zwarte gestalte uit het
warme groen verzwonden. Het was zeer stil in den tuin, maar van de groote baan
drongen al de geluiden met ontzettende duidelijkheid tot ons door. De kippen kakelden
gezellig en druk in hun ren en in het pomphuis viel, zooals altijd, gestadig een drop.
‘Lees maar voort, jongen’, zei mijn oom. Het kostte mij bovenmenschelijke moeite
terug aan het lezen te gaan. Sedert onzen terugkeer had mijn oom mij verplicht hem
de vele heiligenlevens, die de bibliotheek bezat, voor te lezen. Ik las op dit oogenblik
de vreemde geschiedenis van den gelukzaligen Benedictus Labre die de vuiligheid
als versterving gekozen had. Hij kweekte het ongedierte in zijn lompen en onder zijn
oksels en genoot van de vernederingen, waaraan zijn schaarsche bezoekers hem
onderwierpen om wille van zijn afstootelijke levenswijze. Soms kon ik slechts heel
oude devote werken bemachtigen, waarin de zonderlingste mirakel-geschiedenissen
voorkwamen, welke ik, spijts al mijn meelijden voor mijn oom, onmogelijk ernstig
kon opnemen. Zoo

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

842
heb ik dag na dag de werken van Abraham van Sint Clara voorgedreund, waarin de
tusschenkomst van den duivel in menschelijke gedaante nog menigvuldiger voorkwam
dan die van den Heer. Ik had ten minste bij die lectuur den troost, dat de woordenschat
van dezen volkschen prediker in kleur en kracht gunstig afstak bij de femelarij van
de meeste moderne godsdienstige auteurs. Met bijzonderen weerzin las ik daarna het
leven van de Heilige Thérèse van Lisieux, die mij een heilige voor kostschoolmeisjes
toescheen.
Na enkele weken van dit regime werd mijn oom werkelijk ziek. De boeren waren
hem trouw gebleven en kwamen hem bezoeken, maar hij werd dadelijk vermoeid
wanneer hij raad moest geven en zijn papieren van de verzekeringsmaatschappij
waren in groote wanorde geraakt. Ik kon er niet wijs uit en was enkel bij machte om
uit alle hoeken en kanten, van tusschen de boeken en registers die overal
rondslingerden in het verwaarloosde huis, biljetten van honderd en vijfhonderd frank
te verzamelen. Mijn oude voedster kwam om de twee dagen het huishouden eenigszins
in orde brengen met veel rumoer van emmers en slordig geplons van water. Zij zag,
beter dan ik, dat deze toestand niet langer voortduren kon en alarmeerde de familie.
Mijn oom Felix kwam voor het eerst na vele jaren op bezoek. Zijn frisch, blozend
uitzicht ergerde mij, toen ik hem naast oom Leander zag zitten in zijn ellende. Oom
Felix had ten minste de tact niet te spotten met de dramatische mislukking van de
plannen van oom Leander om terug aanzien te verwerven in het dorp. Oom Leander
was verslagen en het was merkbaar, dat hij op zijn laatste beenen liep. Er werd over
diverse onbelangrijke dingen gepraat, over politiek en de verwachtingen van den
oogst. Maar achter dit verzoenende en beleefde optreden van mijn oom Felix voelde
ik, dat hij triomfeerde, dat hij er gelukkig om was, dat het religieuze gedweep van
mijn oom Leander tot zulk een tragischen uitslag had geleid en hem beslist voor
altijd zijn invloed en prestige in Blaren had ontnomen. Ik gruwde er van, deze twee
ouder wordende mannen, die heel hun leven in hetzelfde enge kader hadden gesleten
en die mekaar op duizend manieren hadden bevochten, tegenover mekaar te zien
zitten in een kalm en zakelijk gesprek.
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Het werd duidelijk, dat oom Leander niet zonder speciale zorgen kon alleen worden
gelaten en dat hij best naar het hospitaal van het dorp zou overgebracht worden. Het
kostte heel wat moeite hem te overtuigen, want voor hem, de notabele, evenzeer als
voor de geringste heiboeren, beteekende het hospitaal het einde en het verval. Oom
Leander, die echter lange jaren deel had uitgemaakt van den beheerraad van het
ziekenhuis, zou er met bijzondere égards worden onthaald en behandeld. Dit wist
zelfs oom Felix hem te zeggen, ofschoon hij ambtelijk op oorlogsvoet met de zusters
leefde.
Het hospitaal lag even buiten het dorp in een stille dreef. Een tiental zusters slaafden
van den vroegen morgen tot een eind in den nacht voor de enkele zieken en de
tientallen oude koppels, die hier door de gemeente waren ondergebracht. De
zuster-overste was een soliede boerendochter, zwaarlijvig, maar vinnig in hare
bewegingen. Het vel van haar kaken stond tot springenstoe gespannen en haar dubbele
kin verdween coquet in de witte, gestijfselde omraming van haar kap. Zij nam mijn
oom kordaat in ontvangst: de vele twisten, die zij gedurende lange jaren met hem
had gehad, schenen vergeten, maar het was duidelijk dat zij, zooals zij daar stond te
blaken van gezondheid, bewust van haar gezag over het huis en het honderdtal
menschen rondom haar, het wrak dat men haar in handen leverde bekeek met een
stillen, moederlijken triomf. Eindelijk kreeg zij haar recht.
Mijn oom vroeg, dat ik hem zou mogen gezelschap houden. ‘Zeker, meester’, zei
zij, ‘aan uw wenschen wordt graag voldoening geschonken. U bent hier thuis,
nietwaar’. Zoo sleet ik de rest van mijn verlof in het hospitaal. Mijn ouders lieten
mij vrij, al begrepen zij niet goed dat ik geen vroolijker tijdverdrijf zocht, maar sedert
ik aan de ramp van Pau was ontsnapt, meenden zij dat de gehechtheid tot mijn oom
dieper was geworden. In feite beschouwde ik hem met meer schrik dan genegenheid.
Voortdurend verviel hij in een soort religieuze extase, vermaledijde zijn vijanden en
vond mystieke verklaringen voor de ramp, die ons op de reis had getroffen. Treesje
had moeten boeten voor haar oude misdaad, want de arm van Gods gerechtigheid
achterhaalt ten slotte iedereen. Ik had goed zeggen, dat
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Treesje al heel wat misère had gekend om wille van haar misdrijf: de veroordeeling
en de gevangenisstraf, haar lange vrijwillige opsluiting in haar muf huisje. ‘Je begrijpt
Gods wegen niet’, zei mijn oom. ‘Ik zie nu overal het verband en de reden. We
sterven slechts als we moeten sterven.’ - ‘Waarom moest Lena zoo jong sterven?’
vroeg ik. ‘Je hebt haar moeder gehoord’, zei hij. ‘Haar gedrag roept om wraak. De
eene wordt getroffen in zijn eigen lichaam, de andere in dat van zijn kinderen. Tot
in het zevende geslacht moeten wij soms boeten. O, de wegen van God...’
Van den dokter vernam ik, dat de dagen van mijn oom geteld waren. Zooals al de
mannen uit zijn familie zou hij door kanker aan zijn einde komen. Het was bij hem
reeds een oude kwaal, die haar eerste blijken gegeven had, toen hij met het zakje
zand van Lourdes op zijn maag te jammeren lag. Hij verviel snel en zelfs mijn
voorlezen vermoeide hem. Hij lag in een kamertje, maar daar de deur altijd wagenwijd
openstond, kwamen de oude menschen gedurig op bezoek. Het was hun blijkbaar
een troost dat de meester, die alles wist en voor alles raad vond, ten slotte geen ander
einde zou kennen dan zij zelf. Zij kloegen honderduit over de zusters, die hen niet
altijd even zachtzinnig behandelden en ten minste éénmaal per dag hun geduld
verloren door het gezanik der oudjes. Eindeloos konden de oude mannen
complotteeren en plannen smeden om den regel van het huis te breken, die de mannen
van hun vrouwen scheidde. Niets leek hen meer vernederend en onzinnig. Al kenden
zij de preutschheid en de vroomheid van mijn oom, toch lieten zij hun oude
verbeelding den vrijen teugel en sakkerden op de zusters, die uitgedroogde feeksen,
die leelijke kwezels, te leelijk om aan een man te geraken, en juist daarom er op
belust getrouwde koppels uiteen te houden. Als mijn oom wat opflakkerde nam hij
lustig deel aan dit schelden en schimpen. Zelden in mijn leven ben ik nog in de
gelegenheid geweest zulk een talrijke groep simpele menschen geniepig te zien
vechten voor het laatste greintje zelfrespect, dat ze wilden behouden, door een
onmachtig verweer tegen de discipline, die hun door een tiental jongere menschen
werd opgelegd. Hun leven was leeggeloopen en hun belangstelling ging uitsluitend
naar de glazen bier, die zij op hun maande-
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lijkschen uitgangsdag gratis konden bemachtigen en naar de zeldzame bezoeken,
welke zij van hun onhandige zonen en stuursche schoondochters ontvingen.
Ik leefde dit alles mee, want ik was in het ziekenhuis ondergebracht, waar ik het
leven der zusters meemaakte van 's morgens vroeg tot tien uur 's avonds. De pastoor,
oom Louis, kwam de mis lezen in een kleine kapel, waar de tien zusters elk hun
bidstoel hadden. Ik stond rechtop achteraan. Het schemerde nog wanneer wij
binnenkwamen. De dienst vorderde snel en de zusters gingen ter communie. Ik
volgde. Elken morgen werd ik vreemd getroffen door die zelfde stoorende geluiden,
die heel de mis door opklonken: de ingewanden der zusters waren blijkbaar altijd
ongesteld en uit hun magen stegen borrelende klanken op. Het leek mij ternauwernood
belachelijk of ongepast in de stilte van den prillen morgen en spoedig kreeg ik een
diep medelijden met deze vrouwen, die nog in de kracht van hun leven waren en hier
elken morgen zulk een vernederend spektakel ten gehoore brachten voor den priester
en voor mij. Zij waren als enorme retorten, waarin vloeistoffen op en neer bewogen,
maar ik kon er mij niet van weerhouden elken morgen diep ellendig uit de kapel te
sluipen vooraleer zij hun devoties hadden beëindigd. Daar heb ik ootmoed tegenover
het menschelijk lichaam geleerd en een spontanen afschuw voor elke uiterlijke tucht
die, om wille van geestelijke bedoelingen, voor gevolg heeft de vele natuurlijke
ongemakken des levens noodeloos te vermenigvuldigen. Zooals alle boerenmenschen,
afgesneden van hun natuurlijke omgeving, wisten deze boerendochters zich niet
verstandig te voeden. Hun gebrek aan elementaire hygiënische begrippen was
opmerkelijk en al schuurden zij de zalen van het ziekenhuis met indrukwekkend
geplas van water en gebobbel van zeep, toch hing altijd een vunze reuk in de lokalen
en roken hun dikke, onpractische kleeren naar zweet en stof, - zonder van de oude
mannen te gewagen, die doorloopend een geur van verzuurde urine meedroegen.
Mijn oom verviel zienderoogen. Een windscherm werd rond zijn bed geplaatst en
het fluisteren der zusters werd drukker na elk bezoek van den dokter, een roode
blozende boerenjongen, pas uit Leuven gekomen. Ik was reeds met
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den dood vertrouwd, maar wat ik te Pau had meegemaakt was slechts een kortstondige
verschrikking geweest. Het onafwendbare was daar reeds gebeurd, vóór ik het besefte.
Thans leefde ik echter met een man die sterven ging, een man waarvan ik wist dat
hij niet levend meer uit deze kamer zou komen. Uren kon ik hem aanstaren, zijn
ingevallen, aschgrijze kaken bekijkend, zijn verwaarloosde, wilde snor, het dunne
haar op zijn voorhoofd. Ik ben in die dagen zeer droef geworden van gemoed. De
zomer heerschte buiten nog, maar de kamer was steeds in het halfdonker gehuld en
alles was mat en stil geworden rond ons. Men had de oude mannetjes aan het verstand
gebracht, dat het met den Meester niet lang meer zou duren en dat zij hem met vrede
moesten laten. Sommigen had ik hooren antwoorden: ‘Wij zullen allemaal naar zijn
begrafenis gaan, zuster. 't Was toch zulk een braaf mensch’. Zij spraken reeds over
hem als over een doode.
De zusters hadden om de drie dagen nachtwake. Zij die de wacht moest optrekken
had gewerkt sedert zes uur 's morgens en slecht gegeten, lange biduren meegemaakt
in de kapel en ontelbare malen het gezeur der zieken, het geknies der oude mannetjes
en het gekwijl der grootjes moeten verdragen. Zuster Alphonsina die van dienst was
in de zaal, waarbij mijn ooms kamer thuishoorde, was een krachtige, volbloedige
verschijnen met een temperament dat best buiten het klooster tot zijn recht zou zijn
gekomen. Tegen de nachtwake was zij echter niet bestand. Dikwijls zat ik bij haar
te lezen onder het eenige lampje dat men branden liet in de zaal; zuster Alphonsina
las een getijdenboek, waarvan zij het Latijn met moeite ontcijferde. Nu en dan deed
ze beroep op mijn kennis van deze taal. Elken avond omstreeks tienen, als heel het
gasthuis in stilte was gedompeld en men alleen de zware ademhaling der zieken
hoorde, viel de zuster in slaap. Het getijdenboek gleed dan langzaam uit haar handen
en ik zat telkens klaar om het op te rapen, opdat de zuster zou kunnen voortdommelen.
Soms slaagde mijn strategie niet en viel het boek op den blinkenden vloer, terwijl
tientallen vrome prentjes in het ronde dwarrelden. Ik raapte ze bij mekaar, terwijl de
zuster confuus in haar oogen wreef en haar gebeden hernam.
Wat heb ik in die stille nachten geleerd? Een diepen
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eerbied voor deze ootmoedige vrouwen, wier leven voor mij zonder uitkomst scheen,
en wier opoffering ik niet begrijpen kon. Mijn hart was vol tegenstrijdige indrukken,
mijn geest vol plannen. Ik zag de wereld voor mij liggen als een nieuw vasteland vol
verrassingen. Kon ik slechts deze benauwende atmosfeer van biddende en zorgende
nonnen, van klagende en kwijlende grijsaards ontsnappen, de wereld in. Hoe verlangde
ik te jagen door de bosschen van verre landen tot waar ik de naakte, witte nymfen
zou vinden, staande met de armen geheven in het dichte loover! Er moest een andere
wereld zijn dan die van den dood en het lijden.
Wat mij te wachten stond was voorloopig heel wat anders. Het uur van mijn oom
was geslagen. Hij wist het en berustte in zijn lot. Op een druilerigen namiddag gaf
hij mij zijn uurwerk. Toen ik hem weenend dankte, zei hij stuursch: ‘Ik heb het toch
niet meer van doen’.
Op een nacht was zuster Alphonsina geheel ingeslapen. Mijn oom riep mij in zijn
kamer en vroeg mij haar niet te wekken. Ik moest bij hem blijven en hem verzorgen.
De lucht was zwaar en de kamer moest op zijn verzoek gesloten blijven. De ziekte,
die mijn oom de ingewanden wegvrat, veroorzaakte buikloop en haast elk half uur
moest ik hem bijstaan. Ik wentelde dan het magere lichaam voorzichtig op één kant
en met watten reinigde ik hem. Hoe zacht ik het ook deed, telkens verwenschte hij
mij in felle, heftige bewoordingen. De stank in de kleine kamer was onhoudbaar en
mijn jong gemoed kwam in opstand. Zes, tien keeren misschien moest ik hem zoo,
met angstvallige zorg en pijnlijke omzichtigheid den aars reinigen, terwijl hij mij
met scheldwoorden overstelpte. Ik beet op mijn lippen om niet in tranen uit te barsten.
Soms sluimerde hij in. Ik sloop dan naar het venster, schoof het omhoog en hing het
hoofd buiten. Minnedronken vogels sloegen in de lage boomen van den kloostertuin.
De twee koebeesten van de nonnen bewogen hoorbaar in hun stal. Een hond sloop
in het halfduister rond, schuurde langs den muur en begon plots luid en klaaglijk te
huilen. Ik had nooit geloofd dat de dieren huilen wanneer een mensch op sterven
ligt, maar het reet mij door merg en been en ik sloot onmiddellijk het venster. Nog
herhaaldelijk heb ik mijn oom zoo verpleegd, - de zuster sliep
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nu rustig, want ik had haar lamp gedoofd, - telkens moest ik mijn hart en mijn holle
maag bedwingen, om dit samaritanenwerk te kunnen volbrengen. Ik vroeg mij af:
‘Hoe zal ik later een vrouw, een kind kunnen aanraken met deze handen? Wie ben
ik, dat ik nog niet ééns een stervende de nederigste diensten kan bewijzen zonder
afschuw?’ Het werd eindelijk morgen. De zuster ontwaakte, kreeg verbaasd wroeging
om haar langen sluimer en trad de kamer binnen. Mijn oom was wakker en steunde
zacht. Heel den nacht had hij mij geen enkelen keer normaal of kalm aangesproken.
Hij had mij aanhoudend mijn onhandigheid, wat hij mijn brutaal geweld noemde,
verweten. Ik wist echter zeker, dat ik mijn best had gedaan en schreef zijn bitterheid
toe aan zijn toestand. De zuster vroeg hem, of zij mij wilde aflossen voor de paar
uren die nog overbleven alvorens den gewonen dagdienst in de zalen begon. Toen
keerde mijn oom zich naar mij toe en, om zijn woorden kracht bij te zetten,
antwoordde hij haar in het Fransch: ‘Je préfère qu'il reste’.
Ik weet thans, dat ik op geen enkel moment uit mijn leven gelukkiger en trotscher
ben geweest. Toen ik later door geleerde gezelschappen plechtig werd ontvangen,
toen groote mannen in mijn vak mij als hun gelijke erkenden en behandelden, dacht
ik altijd terug aan dat oogenblik in het Blarensche ziekenhuis, waarop mijn oom mijn
schamele diensten boven die van zuster Alphonsina verkoos.
Dien dag is hij gestorven. Mijn oom Felix vroeg mij bij hem te komen logeeren,
maar ik wenschte uit Blaren te vertrekken. Ik wilde geen voet meer zetten in het
leege huis van mijn grootje. Ik wilde de vele vrienden, die mijn oom na zijn dood
bleek te hebben, niet meer ontmoeten. De toespraken bij zijn graf waren talrijk en
roerend. Mijn oom Felix, die als gemeenteambtenaar spreken moest, slaagde er in
van zijn zwager een beeld op te hangen, dat vol kleine, juiste trekken was en dat de
enkele onprettige aspecten van de persoonlijkheid van den overledene niet toonde.
‘Heide en Laagland’ wijdde een heele bladzijde aan de nobele figuur, die zooveel
generaties in Blaren had vertrouwd gemaakt met de fundamenteele gegevens van
onze christelijke levensbeschouwing en van de wereldsche wetenschap. Toen oom
Felix bij het lezen van dit stuk er droog aan toevoegde, dat de over-
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ledene de generaties ook had ingewijd in de lijfstraffen van het lineaal op de kneukels,
vond ik dat volstrekt misplaatst en vertrok dadelijk naar de stad. Ik had zelfs vaag
het voorgevoel, dat ik met mijn oom Felix om wille van zijn verregaand cynisme in
de toekomst niet meer overweg zou kunnen.
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IX.
Maanden verliepen voor ik nog een voet in Blaren wilde zetten. Met de volgende
Paaschvacantie vernamen wij thuis echter dat oom Felix eindelijk hertrouwd was.
Zijn huishoudster, de opvolgster van de al te tactlooze Louisa, had er voor gezorgd,
dat zij en haar patroon op een ongepast moment werden opgemerkt door derden, en
mijn oom was, na heel wat manoeuvers en protest, voor haar chantage bezweken.
Oom Felix vroeg me om met zijn vrouw nader kennis te komen maken. Wat ik reeds
over haar vernomen had, zette mij niet aan tot haast. Mijn nieuwe tante was een van
die half verzuurde oude vrijsters, zooals het platteland er veel oplevert. Zij was flink
van gestalte en niet onaardig van gelaat, maar haar dikke wenkbrauwen liepen haast
dooreen in één lijn, en haar dunne bovenlip was met een donker dons behaard. Men
zei in het dorp, dat zij het type was van de pastoorsmeid. In feite had zij niets van
de kalme waardigheid, die gewoonlijk pastoorsmeiden kenmerkt. Onder het stijve
satijn van haar zwarte, vastgesnoerde kleeren was zij een vrouw vol temperament
en hartstocht.
Toen ik bij haar mijn intrek nam, betoonde zij zich zeer vriendelijk, maar ik merkte
dadelijk dat de atmosfeer in huis gewijzigd was. Talrijke, vrij belachelijke innovaties
had zij met betreurenswaardigen wansmaak ingevoerd. De deftige oude meubelen,
de zware eiken kasten uit het Laagland, waren in de woonkamer vervangen door
moderne meubelen die pijn deden, evenzeer aan de oogen als aan de ledematen. Er
waren nu twee meiden in huis, afzichtelijke en vernederde kinderen, die zij in een
weeshuis was gaan uitkiezen, en die zij met ongeduldige commando's den heelen
dag vervolgde. Zij had mijn oom geheel onder den duim, behalve in zake zijn zorgen
voor zijn gezondheid. De loopwandelingen waren nog steeds aan de orde van den
dag, en nu ik grooter was
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en tamelijk sportief aangelegd, waren die oefeningen mij welkom. Ik merkte echter
op, dat mijn oom zorgvuldig de vroegere geijkte pleisterplaatsen vermeed. Zijn
onwettig kroost moest het afleggen tegenover de deftigheid van zijn nieuwe vrouw,
van wie hij normaal geen kinderen meer kon verwachten.
Het dorp was in groote beroering. Ten gevolge van een technisch detail werd een
nieuwe locale verkiezing uitgeschreven, en de traditioneele kalmte van Blaren dreigde
geheel teloor te gaan. De verkiezingsstrijd was vinnig en toonde tot welke uitersten
van haat en laster de deftige notabelen konden gaan, ééns dat zij om de zeer relatieve
macht in het dorp moesten strijden. De aftredende burgemeester, de brouwer, had
zich weer candidaat gesteld, maar er was een jonge partij opgekomen, die inspiratie
vond in de extreme gevoelens en opvattingen van wijlen mijn oom Leander en die
beweerde een groote zuivering te zullen houden. Wekenlang kreeg ik elken dag de
strooibiljetten van beide partijen te lezen. Het waren aanvallen en verweren, die
elkander met regelmaat opvolgden en gaandeweg grover werden. De partij van den
brouwer had in een circulaire den lof gezongen van den brouwer en zijn gezin. De
burgemeester bleek immers een vader voor de gemeente, een weldoener en een ziener.
Zijn oudste zoon was een treffelijke jongen, die elke morgen de vroegmis bijwoonde.
Den dag daarop antwoordde de tegenpartij dat de burgemeester een bedrieger en een
volksuitbuiter was, en dat zijn zoon allicht in de vroegmis kon aanwezig zijn, omdat
hij gewoonlijk recht uit een Bergensch bordeel kwam. Het hoogtepunt van de
verkiezingscampagne in het deftige Blaren was de verspreiding van een vervalschte
foto, waarop men de vrouw van den burgemeester spiernaakt zag staan tusschen twee
officieren van het naburige fort. Aangezien de vrouw de reputatie had, graag omgang
met mannen te zoeken, werd dit document door de meeste Blarenaars als echt
beschouwd en daar het stuk geen naam van een drukker droeg, was rechterlijk verweer
uitgesloten. Lange jaren heeft het slachtoffer onder deze bedriegerij geleden, die de
leden van de jonge partij onder elkaar ‘een magistrale zet’ noemden. Slechts enkele
Blarenaars waren wijs genoeg en voldoende ingelicht over de methodes der fotografie,
om de
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vervalsching te ontdekken. Haast zeker van haar zegepraal, bediende de jonge partij
zich nadien nog slechts van de poëzie om haar programma aan den man te brengen.
Mijn oom hield zich afzijdig van dit kabaal, commenteerde voor mij al de
insinuaties die de verkiezingsliteratuur bevatte en die geen der twee partijen voluit
durfde drukken. Het treffelijk dorp leek wel een cloaca maxima. Er was geen
schandaal, hoe klein ook, geen misbruik, al was het twintig jaar oud, of het werd de
vermeende daders aangewreven. Indien men al de beschuldigingen als echt
beschouwde, - en mijn oom zei mij dat ze meestal met de waarheid overeenstemden,
dan was het stille Blaren een verzamelplaats der zeven hoofdzonden, een miniatuur
van Dante's hel. Zelfs de nagedachtenis van mijn oom Leander werd niet gespaard.
De oude partij, in haar verweer tegen de jongeren, die hem als leider en inspirator
voorstelden, liet doorschemeren, dat zijn betrekkingen met de twee jonge meesters
van nature waren om verwondering te wekken en vragen te doen oprijzen. Dag aan
dag spoelde aldus door de huizen van Blaren een stroom van modder en demonische
fantasie.
‘Politiek, jongen’, zei mijn oom. ‘Dat is politiek. Na de verkiezing is daar geen
sprake meer van en wordt dat allemaal vergeten. Ga nooit in de politiek. Wie dat
doet, moet een maag hebben van ijzer of van arduin.’ Hij zelf hoopte, dat de jongeren
zouden verslagen worden, want hij was er in geslaagd de brouwer en zijn vrienden,
die volledig onwetend waren op het gebied van de administratieve knepen, bijna
geheel aan zijn macht te onderwerpen. Voor vele zaken toonde hij ook geen
belangstelling meer want hij zat er, dank zij zijn grondspeculaties, nu warmpjes in
en was in de laatste jaren begonnen op zijn terreinen villa's op te trekken, die hij aan
de zomergasten verhuurde.
Ook de pastoor wilde van de jongeren niet weten. Zij waren hem veel te agressief
in hun optreden en het feit, dat zij mijn oom Leander als hun schutspatroon
beschouwden, ontstemde hem ten zeerste. Hij kon bezwaarlijk in het openbaar
optreden en protesteeren tegen de leuze ‘Blaren voor Christus’, die de jeugdige
aanvallers tot de hunne hadden gemaakt, maar hij was er nog steeds van overtuigd,
dat geestelijke leiding en bezieling moesten uitgaan van de aangestelde
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leiders en niet van de schapen. Op den vooravond van de verkiezing werd er hier en
daar wat gevochten, enkele gevels werden met obscene opschriften besmeurd en de
ruiten van den brouwer en van den tegencandidaat vlogen aan stukken.
De nieuwe partij kwam aan het bewind. De burgemeester was een gepensionneerd
ambtenaar, die dadelijk in conflict geraakte met mijn oom. Het werd duidelijk, dat
de groote tijd van oom Felix voorbij was. Van dorpspotentaat zakte hij af tot den
rang van ambtenaar. Het werk werd hem uit de handen genomen. Zijn gezag werd
dag aan dag ondermijnd. Hij maakte mij zulks duidelijk en commenteerde met
schampere bitterheid de dwaasheden, die de nieuwlichters in hun ijver begingen. Zij
wilden het dorp groot maken, het vooruitstuwen in de vaart der gemeenten van ons
land.
In den beginne gingen zij echter negatief te werk: hun eersten aanval gold den
eigenaar van het Hotel de la Poste. Het lag langs den grooten weg naar Bergen, diep
in het loover en was in de stad bekend, omdat het zomer en winter kortstondig logies
verschafte aan paartjes, wier hoofd niet op denzelfden peluw thuishoorde. Tegen dit
oord van verderf werd den aanval gericht. De hotelhouder was een slonzig, oud man
die na een fortuintje te hebben vergaard in den vreemde, rust en een vadsig leven
was komen zoeken op het platteland. Wie er bij hem kwam slapen, was hem totaal
onverschillig. Hij liet iedereen met rust en hoopte zelf ook ongestoord te blijven. Op
enkele maanden tijds werd het leven hem echter onmogelijk gemaakt. Er was geen
enkel politiereglement dat hij, na een tijdje, niet bleek overtreden te hebben. De
brandweer werd op hem afgezonden. Zijn huis, dat de strengste winters had
getrotseerd, werd bouwvallig verklaard. Door behendige drukking uit te oefenen op
zijn leveranciers in het dorp, slaagde men er in zijn bevoorrading af te snijden. Hij
moest nu naar de stad om voedsel en ondertusschen bleef zijn hotel gesloten. Durfde
hij zich in het dorp vertoonen, dan maakten de belhamels hem het leven bitter met
grove schimpwoorden, waarin zijn functies als waard van een louche hotelletje op
kleurrijke manier werden omschreven. Zelfs Philip van Lierde werd in de campagne
betrokken; hij leverde al vele jaren al het drukwerk voor de
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gemeente. Hem werd in naam van de Blarensche moraal te verstaan gegeven, dat
men op zijn pen rekende, want dat er in de stad goedkooper en sneller gedrukt werd
dan bij hem. In omzichtige bewoordingen schreef hij, dat een vlek ons lieflijk
christelijk dorp ontsierde. De campagne slaagde boven alle verwachting. De smet
werd weggenomen. Op een morgen vond men den hotelhouder in zijn keuken door
gas verstikt. ‘Heide en Laagland’ meldde zijn dood in één regel. Het hoofdartikel
van de week handelde over: Zedelijk volk, groot volk.
Mijn oom, die zich onmachtig gevoeld had om de nieuwe heeren tegen te houden
in hun vervolging van den hotelier, ging zichtbaar gebukt onder het nieuwe regime.
Al de administratieve knepen, die hem gedurende zoo lange jaren hadden toegelaten
zijn omgeving te domineeren, waren van geen tel meer. De nieuwe burgemeester
was in het serail opgevoed en bezeten door een duistere furie om reglementen en
voorschriften naar de letter toe te passen. Daarbij wist hij zich echter een soliede
populariteit te verschaffen: hij bediende zich van de sport. Met den steun en de
medehulp der zomergasten wist hij een fietswedstrijd te organiseeren, die driemaal
's jaars duizenden toeschouwers naar Blaren lokte. Het werd telkens een hoogdag
voor de herbergiers en de middenstanders, die eindelijk vaststelden, dat Blaren was
ontwaakt. Dat een dertigtal renners zich gedurende enkele uren in het zweet reden
rond de Blarensche ‘negen’ volstond blijkbaar als sportieve oefening voor de
Blarenaren, want de gemeente deed niet de minste moeite om de jeugd te winnen
voor lichaamsoefeningen. De gezonde lucht van het dorp volstond, zei de
burgemeester. Intusschen zakte het intellectueel peil der jeugd nog enkele graden,
want al wat het heele jaar lang in Blaren onder de jongeren het onderwerp van ieder
gesprek vormde, waren de kuitspieren van Karel Verbist of van Louitje Diericx.
Toen het beroemde Chareltje aan zijn einde kwam door een val in de velodroom van
Brussel, kon men maandenlang de burgerjeugd van het dorp zijn doodsballade hooren
lallen:
En had hij niet gereden op de pist
Dan had hij niet gelegen in de kist
Chareltje, Chareltje, Chareltje Verbist.
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Ik begon te twijfelen aan het gezegde van een onzer voormannen: Zingend volk,
groot volk.
Toch was het dorp geestelijk en stoffelijk dichter bij de stad gekomen. De afstanden
waren korter geworden, dank zij de snellere vervoermiddelen en zekere nationale
organisaties bemoeiden zich reeds met de verschillende aspecten van het locale leven.
De Boerenbond trachtte de Blarensche boeren aan het verstand te brengen, dat het
blauwwitte vocht, dat zij onder den naam van melk in de stad aan den man brachten,
niet beantwoordde aan wat de moeders van Bergen rechtmatig konden verwachten.
Toen de burgemeester van Bergen tegen enkele tientallen onder deze bedriegers aan
de poorten van de stad proces-verbaal deed opstellen, omdat hun melk al te christelijk
was, - zoo noemde die spotter van een socialist de gedoopte melk -, konden zij niet
meer te rade gaan bij mijn oom Leander, die hen gewoonlijk in dergelijke
moeilijkheden bijstond. De Boerenbond bezorgde hun echter grootmoedig een
advocaat, die hen allen wist vrij te pleiten. Deze behendige knaap is later minister
geworden. De pastoor, die zich naar Leuven begeven had om de zaken met het
hoofdbestuur te bespreken, liet de schuldigen één voor één bij zich komen, om hen
te doen inzien, dat men met de geuzen van de stad moest oppassen.
De tooneelgroep van wijlen mijn oom was overgenomen door een jong regisseur
uit de stad, die beslist de traditie den rug toekeerde. Die jongen stond in vuur en vlam
voor het moderne tooneel. Het gordijn en de realistische tooneelrequisieten hadden
afgedaan, riep hij. Tusschen spelers en toeschouwers mocht geen scheiding meer
bestaan. Hij had een voordracht van Putman bijgewoond, waarin deze met behendige
en magische gebaren had beschreven, hoe het tooneel der toekomst van de scène in
de zaal zou overstroomen, de straten en pleinen overrompelen, de menigte zou
bezielen en het heele cosmische bestel beroeren, tot het heelal, zon, maan en planeten,
een rol zouden spelen in dit grootsche geheel. De wereld werd een schouwtooneel.
De Blarensche boerenjongens, die hij voor zijn groep recruteerde, luisterden met
open mond en ademloos naar dezen kunstenaar. Zij kregen een concrete idee van
zijn theorieën, toen zij ‘Gas’, een expressionistisch tooneelstuk moesten
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opvoeren. In alle richtingen stormden zij over de scène, of stonden onzeker te
gesticuleeren op Sunlight-kisten, die als eenige tooneelrequisieten werden geduld.
Uit volle longen schreeuwden zij revolutionnaire leuzen tegen de kapitalistische
verdrukkers van de arbeiders. Geen ziel in Blaren begreep waar het om ging, maar
de spelers hadden deugd van hun spel en toen ze tijdens wat een pause moest zijn,
allen op den rand van het tooneel kwamen zitten en unisono het Onze Vader
uitgalmden, toen wisten de toeschouwers, dat alles in orde was en dat de jonge
regisseur geen geus kon zijn. De ouderen van dagen waren diep onder den indruk.
Zij dorsten niet te gewagen over hun geheime voorkeur voor Genoveva van Brabant,
zooals ze dat in vroegere jaren hadden zien opvoeren, maar ze zeiden met overtuiging:
‘Ons jongens doen fel hun best’.
Voor geweld, in welken vorm ook, hadden de Blarenaren een instinctief respect.
De luidste fanfare was de beste, de grofste braller was in hun oogen de meest
overtuigende spreker. Een prediker die niet brulde, werd beschouwd als een ziek
man. De locale schilder was pas een grootheid geworden in het dorp, toen hij op een
keer zijn atelier had opengezet en aan de Blarenaren een schilderij had getoond,
waarop vijftig menschen levensgroot stonden afgebeeld. Al de beroemdheden van
ons volk verschenen daar ten voeten uit geschilderd, gegroepeerd rond een dichter,
een grijzen priester met neerhangende, sluike haren en geïnspireerden blik. Deze
vijftig personnages hadden allen slechts één doel gehad in hun leven, hadden er voor
geleden en gestreden. Het reusachtige doek heette dan ook met een splinternieuw en
schitterend woord: ‘Wilsvierkantigheid’. Blaren, dat tot dien dag schilder Pluym met
wantrouwen had bekeken, omdat hij soms een boerenmeisje in den kapmantel van
haar moeder in zijn eenzaam atelier deed poseeren, werd plots fier op hem en vergaf
hem zijn teruggetrokkenheid en zijn vestimentaire excentriciteiten.
‘Blaren’, schreef ‘Heide en Laagland’, ‘is op weg naar de cultuur’. Mijn oom
Felix, die de nieuwigheden met verveling zag groeien, merkte daar grimmig bij op:
‘Meer kul, dan cultuur als je 't mij vraagt’. Maar mijn oom was beslist van den ouden
stempel.
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X.
‘De boorden van den Rijn’. Met eerbied werden die woorden in mijn familie
uitgesproken. Zij hadden een magischen klank, vol beloften en verwachtingen. Ik
verzamelde de prentkaarten, die vrienden van mijn familie ons zonden en ik kende
elken Fels, elken Stein, elken Pfaltz langsheen den stroom.
Met vreugde aanvaardde ik een uitnoodiging van mijn oom Felix om hem te
vergezellen naar Duitschland. Zijn gezondheid was ver van goed in de laatste jaren
en ook geestelijk was hij door het verval van zijn macht en door de tyrannie van zijn
vrouw erg gedeprimeerd. Een kuur in Wiesbaden was hem aanbevolen geworden en
de dorpsdokter was zelfs zoo vriendelijk geweest er bij te voegen, dat eenzaamheid
hem geen kwaad zou doen. Mijn gezelschap zou die eenzaamheid niet verbreken. Ik
was nog altijd even zwijgzaam en even in mij zelf gekeerd. Zonder veel protest liet
mijn nieuwe tante ons vertrekken. Mijn ouders stemden toe, al dachten zij ook met
eenige zorg aan mijn eerste buitenlandsch avontuur. In het station zeiden zij met
nadruk: ‘Kom behouden terug’.
Mijn oom herademde, toen we samen in den restauratiewagen zaten en ik voor
het eerst kennis maakte met de acrobatische handigheden, die men daar moet
aanwenden om aan smakeloos en duur voedsel te geraken. Hij voelde zich na lange
maanden weer een vrij man en ik was altijd een gewillig luisteraar. Hij bleek goed
voorbereid op de reis, want hij had ze reeds herhaaldelijk gedaan en hij bezat de
gewoonte en de kunst van hooghartig om te gaan met het rapalje, dat men in de
treinen en in hotels als dienstpersoneel ontmoet. Hij zag er trouwens overal
imponeerend uit en zijn zwaarlijvigheid verleende hem een statigheid en een gezag,
waarvan hij zich wel bewust was. Hij besefte bovendien
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opperbest, dat zwaarlijvigen zich in de spontane sympathie van de meerderheid
hunner medemenschen kunnen verheugen. Over de Duitschers was hij niet uitgepraat.
Hij voelde er bewondering voor, maar geen genegenheid, noch sympathie. Ze waren
hem te gewichtig en te traag. Zij waren hun mooi land niet waard, zei hij. Zijn kennis
van het Duitsch was beperkt en ik werd verondersteld met mijn schoolduitsch als
taalman op te treden en op tijd den toestand op te klaren. Mijn eerste tusschenkomst
werd noodzakelijk, toen mijn oom bij de thee aan den kellner vroeg: ‘Ein wenig
Sirauf um auf den Butterham zu schmieren.’ Mijn woordenschat bestond echter
hoofdzakelijk uit Schiller's ‘Lied von der Glocke’ en uit ‘Dreizehnlinden’ zoodat het
heele geval met gebaren werd opgelost, ten koste van ons beider prestige. In Bonn
bleven wij logeeren. Wij dronken uitmuntenden wijn en liepen des avonds door de
smalle straatjes. Ik had gehoopt het huis van Beethoven te mogen bezoeken, maar
mijn oom gaf daar niet om. ‘Muziek is maar duur lawaai,’ zei hij, ‘en hierin ben ik
het ééns met onzen betreurden vorst Leopold II’. Ik nam wraak door het citeeren van
een vers van Musset, dat men mij op school had geleerd en waarin een der huisgoden
van mijn oom werd aangevallen: ‘Dors tu content Voltaire et ton hideux sourire...’
Maar mijn oom was uitgelaten als een schooljongen en trok me alleen even bij de
ooren als straf. ‘Laat Voltaire met rust,’ zei hij, ‘of hij zal zich later op u wreken’.
Den dag daarop gingen wij scheep op den Rijn. Het weer was heerlijk en een
zachte koelte schoof door de lange kloof van de vallei. Mijn oom geraakte in vuur
bij het zien van de wijnbergen en der velden, die schuin tegen de heuvelen aanlagen.
Hij liet geen Fels of geen Stein voorbij gaan, zonder een summier commentaar en
hij liet zich ook vrijpostig uit over de kellnerinnen die, met reuzenschotels worst
beladen, zich dooreen de wemelende passagiers op dek een weg trachtten te banen.
Er was geen ander middel om den Rijn te zien, tenzij het vet u van de kin droop. Wie
dat niet wilde, moest verhongeren. Een strijkje zorgde voor de stemming. Soms
vertraagden wij onze vaart om onverklaarbare redenen en lagen stil voor kleine
dorpen of eenzame hoteletjes, die in mijn oom en mij den lust opwekten het
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schip te verlaten om te blijven pleisteren in ‘Das Schiffchen’ of ‘Zur Wassermühle’.
‘Het is een echt prentkaartenland,’ zei mijn oom, ‘maar de menschen zijn dan ook
net als de caricaturen, die op hun prentkaarten voorkomen’.
We kwamen laat te Wiesbaden aan, waar mijn oom zijn kuur zou beginnen. De
wijn bleek echter ver te verkiezen boven de wateren die Plinius reeds had aanbevolen
en mijn oom achtte zich verplicht mij de stad en de omgeving te toonen, vooraleer
hij in allen ernst zou gaan kuren. Hij verkeerde in een uitstekend humeur en maakte
slechts nu en dan een schampere opmerking over die nieuwe heeren van Blaren, die
hem van zijn troon hadden gestooten en zelfs zijn hart en zijn lever uit den haak
hadden gekregen. Hij had een van mijn schoolschriften gezien, waarop het motto
der geestelijke orde voorkwam: ‘Carpe diem, fugit irreparabile tempus’. ‘Heel
verstandig van die papen,’ zei hij lachend, ‘gouden raad, alleen vergeten ze den nacht,
maar daar kennen ze dan ook niets van.’
Wij ‘deden’ getrouw al de merkwaardigheden: we bekeken die Heidenmauer en
lieten ons door een gebrild schooljochie verklaren, ‘Das ist die Römermauer, das
haben die Aegypter gebaut’. Wij gingen op stap naar het bosch en zagen de
Romeinsche oudheden. We reden door een deel van den Taunus, maar veeal slenterden
wij lui rond in de tuinen van het Kursaal. Ik genoot van de mooie plantsoenen en de
vredige aristocratische rust der breede lanen. In onvervalscht Blarensch
commenteerden wij de eigenaardige types, die uit de speelzalen kwamen en voor
mij een nieuwe wereld deden opengaan. Mijn oom had schier volkomen zijn gewone
superioriteit tegenover mij verloren of vrijwillig prijs gegeven. Wij gedroegen ons
als uitgelaten kameraden en alleen zijn leeftijd en uiterlijke verschijning noopten
hem er toe zich kalmer te gedragen dan ik. We kenden niemand in de stad en zochten
geen kénismaking. In de parken rond de Kursaal kwamen wij wel eens in gesprek
met enkele oudere dames die mij complimenteerden over het flinke uitzicht van mein
Herr Papa, maar aangezien mijn oom dadelijk verviel in zijn eigenaardig Duitsch en
ik telkens als tolk moest dienen, waren de contacten spoedig ontzenuwd. Een van
deze rijpere dames, die ons blijkbaar achtervolgde was, in zooverre ik daar-
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over oordeelen kon, vrij aantrekkelijk. Toen ze op een middag aangewandeld kwam,
het grijswitte haar hoog gekapt, een kleurig parasol als een omlijsting rond het
bevallige hoofd, zei ik aan mijn oom, dat ik haar ver van onaangenaam vond: ‘Snul,’
zei hij, ‘schoon van ver maar ver van schoon’.
Na een week kenden wij al de schoonheden van Wiesbaden, hadden wij aan alle
vrienden en bekenden de noodige prentkaarten geschreven en wisten wij zelfs de
muziekstukken van de Kapelle van het Kurhaus bij de eerste maten te identificeeren.
Op een avond verklaarde mijn oom, dat hij mij in de wereld ging inwijden. Ik had
er geen vaag vermoeden van wat hij bedoelde, maar hij leidde mij tot in den kelder
van het hotel, waar een artistiek cabaret vertooningen gaf. De lage, rose lichten
maakten op mij indruk en ook de diepe, met fluweel bekleede zetels langs de wanden:
de heele atmosfeer leek mij geheimzinnig. Wanneer, na het souper, het voorhang
van de kleine scène openschoof, begon ik te begrijpen, dat er mij wat nieuws te
wachten stond. Een rij dikke Duitsche meisjes stormde het tooneel op en voerde een
can-can uit. Ik vond het ongelooflijk vulgair. Het cabaret was intusschen volgeloopen
en de massale Duitschers rondom ons applaudisseerden onstuimig. Mijn oom, die
een hooge kleur had, werd ook luidruchtig. Een soort clown vertelde allerlei
obsceniteiten, die ik slechts half begreep en voor de helft vertaalde aan mijn oom,
die ongeduldig werd telkens ik hem de finessen der woordspelingen niet kon
weergeven. De clou van de séance was echter Fraülein Lieselotte Schönemann,
diseuse. Lieselotte was een jongere uitgave van de Germania, die wij in Bingen
hadden gezien: een vrouw met hooge, felle borsten, heupen lijk de schonken van een
polderpaard en een helm goedkoop, blond haar. Zij droeg een laag uitgesneden japon
en vuurroode schoenen. Een driedubbel halssnoer van paarlen hing tot aan haar
middel. Met dit halssnoer nam zij allerlei poses aan, die elegant moesten zijn. Een
paarsche aigrette wuifde boven haar hoofd. Lieselotte was een oerkracht. Pas was
zij op de planken, of de zaal kreeg een andere allure: tusschen haar en het publiek
bestond inderdaad geen afstand meer. Ik begreep, wat Putman had bedoeld. Ze riep
de klanten bij hun naam, belee-
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digde ze gemoedelijk, vleide ze dan weer, tot ze eindelijk tot haar répertoire overging.
Haar lijflied was een chanson, waarin zij haar afschuw uitdrukte voor goedkoop
linnen. Zij kon alleen zijde verdragen. Het refrein, dat zij met felle gebaren van
afschuw en pretentie uitbulderde, klinkt mij nog altijd in de ooren:
Bei mir sol das aus Seide sein.
Seide! Seide!
Kein Flanell! kein Flanell!

De opgewonden heeren in de zaal stemden in met het refrein en uit honderden dikke
halzen werd luidkeels verkondigd: Kein Flanell, kein Flanell. Het was onnoodig
mijn oom de vertaling van dezen tekst te verschaffen: hij zong lustig mee. In den
loop van haar zangnummer hief Fraülein Lieselotte haar avondkleed op en bewees,
dat al haar onderkleeren inderdaad uit zwarte zijde vervaardigd waren.
Mijn oom schonk mij niet veel aandacht meer, doch hij scheen uitstekend in zijn
element. Nu en dan vroeg hij mij wel: ‘Hoe vin je 't?’ Ik was te zeer verdwaasd door
het vulgaire spektakel, om iets anders te antwoorden dan: ‘Raar.’ Lieselotte deed
een ronde in de zaal, terwijl ze een liedje zong over kaalhoofdigen die ze, zoo luidde
het lied, verkoos boven alle andere mannen. Zij bleef bij mijn oom stilstaan, streek
met de hand over zijn rozen schedel en lachte hem schalks toe. Het was zeer laat,
toen we terug naar onze kamer gingen.
Ik was reeds te bed en half ingeslapen, toen ik mijn oom zag naar buiten stappen.
‘Ik heb nog wat lucht noodig,’ zei hij. ‘Ik ben dadelijk terug.’ Een paar uur later werd
ik opgeschrikt door vinnig geklop op de deur, die onze kamer van de naburige
scheidde. Ik opende de deur en stond voor Fräulein Lieselotte, dei er met verwarde
haren en in négligé veel minder imposant uitzag dan op de scène. ‘Ach,’ zei ze,
‘kommen Sie mahl helfen. Ihr Herr Pate ist krank geworden.’ Ik stapte de kamer
binnen en vond mijn oom half ontkleed op het bed liggen. Zijn gelaat scheen haast
melkwit, zijn oogen waren dicht en hij ademde slechts heel zwakjes. Lieselotte zei,
dat wij hem naar zijn bed moesten brengen en ik gehoorzaamde haar zonder vragen.
Samen sleepten wij hem naar mijn kamer en legden hem te bed. Lieselotte nam het
commando en wist alles opperbest te regelen. Zij zond
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mij naar beneden om een dokter en toen ik terug kwam, was zij in de kamer, geheel
gekleed en met haar kapsel keurig in orde.
Mijn oom bleef lange uren buiten kennis. Lieselotte verdween, nadat ze hem een
laatste maal had bekeken en gezegd: ‘Schade, solch ein netter Herr und so amüsant.’
Een verpleegster hield met mij de wacht.
Omstreeks den middag werd oom Felix wakker. Hij sprak moeilijk en met een
dikke tong, maar toch verstaanbaar. Hij vroeg me, of ik Blaren had verwittigd en
toen ik ontkennend antwoordde, dicteerde hij mij een kort telegram: ‘Lichte aanval.
Hoop spoedig terug te zijn. Wees niet ongerust.’ De dokter was echter niet
optimistisch en zei me, dat hij spoedig een tweeden aanval vreesde. Alle drie, vier
uren stak Lieselotte het hoofd eens de kamer binnen, onzichtbaar voor mijn oom,
die achter een windscherm lag, en informeerde naar zijn toestand.
's Avonds overvielen hem heete koortsen en hij begon lang en verward te praten.
Ik herkende namen uit Blaren, voornamelijk van vrouwen en van kinderen, maar
niets was heel duidelijk. Soms scheen hij zich te verweren tegen onzichtbare vijanden,
vooral tegen de nieuwe meesters van het dorp, dat hij zoolang eigenmachtig had
geregeerd.
Tegen den morgen werd hij weer gansch bewust en kalm. Hij bekeek mij spottend
en vroeg of ik als lijkbidder van de familie was aangesteld. ‘Hoe ben ik hier
gekomen?’ vroeg hij. Ik durfde van Lieselotte niet gewagen en zei naar de deur
wijzend: ‘Langs daar.’ Hij keerde zich zwijgend naar den muur. Een Hollandsch
priester kwam hem berechten. Hij ontving hem voorkomend en deed, zonder veel
succes, zijn best om goed Nederlandsch te praten. Wanneer de priester verdwenen
was, riep hij mij dicht bij het bed: ‘Nu heb ik alleen nog te wachten,’ zei hij. ‘Heel
het leven is niets anders dan wachten. De boeren wachten op hun oogst, de vrouwen
op een kind, de ambtenaren op een promotie of op pensioen en iedereen wacht op
den dood. Met mij is het nu anders. Ik weet ten minste, dat het niet lang meer zal
duren, 't Is als bij den tandarts, jongen, ik wacht, maar ditmaal zonder ongeduld.’
Hij begon herinneringen uit zijn jeugd op te halen, hoe hij achter de koe had Fransch
geleerd en zich
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voorbereid had op een administratieve carrière. Met trots vertelde hij, dat hij van
Blaren een voorspoedig en aantrekkelijk dorp had gemaakt met goede banen, wijde
fietspaden en dat hij lange jaren had moeten vechten om het Veerbosch in stand te
houden, dat de domme boeren van den raad hadden willen verkoopen en verkavelen.
Over zijn conflicten met mijn oom Leander sprak hij niet, maar mijn oom Louis
bedacht hij met een schampere opmerking. ‘Die is nog van den ouden stempel,’ zei
hij, ‘van toen de kasteelheeren tegen de pastoors zeiden: ‘Houden jullie ze dom, wij
zullen ze arm houden.’ Over zijn vrouw sprak hij geen woord.
Enkele uren vóór zijn einde, dat ik nu wel naderen zag, kwamen zijn oogen vol
tranen, toen hij zich naar mij keerde. ‘Laat de menschen geen kwaad van mij zeggen
als je er bij bent,’ zei hij. ‘Ik heb altijd in mijn leven gedaan wat ik niet laten kon.
Doe dat ook, jongen, en vooral, jongen, laat u niet kl..., laat u vooral niet kl.... En als
het pap regent, jongen, sta dan met je schoteltje buiten.’ Ik zat bij hem te snikken,
al klonk zijn grove taal mij ergerlijk in de ooren, zoo zelden inderdaad week hij af
van een hoffelijke, maar kordate manier van spreken.
Omstreeks den middag van den tweeden dag, zei hij mij, dat ik van hem niet erven
zou. ‘Ik heb te veel verplichtingen,’ zei hij. ‘Je zult dat later wel begrijpen, maar ik
geef u toch iets: neem uit mijn bibliotheek de Candide die in leder gebonden is. Ik
herlas hem zoo dikwijls en zoo graag. Bewaar hem goed en lees hem vaak.’
Toen de Kapelle na het souper voor de zooveelste maal van het seizoen ‘Dichter
und Bauer’ met fluweelen tonen aanhief in de zoele avondlucht, is mijn oom Felix,
zooals ‘Heide en Laagland’ het naderhand schreef, ‘godvruchtig in den Heer
ontslapen.’
Twee dagen later ben ik afgereisd naar Blaren. Ik heb nooit meer een voet in
Wiesbaden gezet en onderweg heb ik de zware doos chocolade, die Fraulein Lieselotte
mij had gegeven bij het vertrek, door het venster van den trein, in een bocht van den
Rijn geworpen.
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XI.
Mijn ouders waren zeer bezorgd om wat met mij gebeurd was te Wiesbaden. Zij
wilden alle détails kennen, maar ik heb hun van Fräulein Lieselotte maar liefst niet
gesproken. Dat oom Felix aan haar ruime borst zijn dood had gevonden, besefte ik
wel, maar ik vond het niet noodzakelijk het te zeggen. Later hebben ze het door
anderen dan toch vernomen.
Om mijn zinnen te verzetten, werd ik in een kostschool in Zwitserland
ondergebracht. Ik moest mijn uiterste best doen om terug aan de studie te gaan, maar
wierp mij met furie op al de sportoefeningen. Na enkele maanden werd ik zeer
populair, omdat ik het skikampioenschap van mijn school had gewonnen. In mijn
zeldzame vrije uren slenterde ik door Freiburg, praatte slecht Duitsch met de bewoners
van de lage, slecht Fransch met de ingezetenen der hooge stad en zwom in de heldere
Sarine. Ik bekeek aandachtig de Zwitsers van dit bekoorlijk provincienest en trachtte
punten van vergelijking te vinden met Blaren. Het was echter een heel andere wereld
en alles scheen mij voorbeeldig ordelijk en rustig. Mijn Candide, die ik uit Blaren
had meegebracht, werd mij afgenomen door den superior van het gesticht en toen ik
na enkele jaren was afgestudeerd, schonk hij mij het boek terug, met de vermaning
het niet te lezen. Het uurwerk van mijn oom Leander, een dikke knol, droeg ik steeds
op mij. Ik bezit het nog.
Met deze twee talismans gewapend ben ik dan wat men het werkelijk leven noemt,
ingegaan. Na al wat ik achter den rug had, scheen dat leven mij een wereld van
bordpapier. Ik verzeilde een tijdlang in de journalistiek, maar bracht het niet verder
dan de rubriek van de gebroken armen en beenen. Telkens ik wat beters probeerde,
zei de hoofdredacteur mij, dat ik over de menschen sprak als een zoöloog over
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zijn dieren, zonder blijkbaar meegevoel. Hoe kon ik mij echter warm maken voor
de processie van O.L.V. Half-Oogst, wanneer ik achter de vrome maskers der
flambeeuwdragende notabelen allerlei geheime drama's voelde en veronderstelde?
In de journalistiek onbruikbaar, wat in ons land gelijk staat met een certificaat van
volledige zwakzinnigheid of een bewijs van vastgestelde oplichterij, werd ik door
mijn ouders naar den handel georiënteerd. Ik wijdde mij echter ook aan
wetenschappelijk werk en slaagde er in enkele kleine ontdekkingen te doen in mijn
vak.
Ik heb vele jaren in het buitenland getoefd, altijd alleen. Geen vrouw heeft mij
blijvend kunnen boeien. Weinige vrouwen wilden trouwens een huwelijk met mij
wagen, want mijn fortuin ging herhaaldelijk op en af. De raad van oom Felix
indachtig, heb ik mij niet laten bedriegen. Ik speelde gedurig hard tegen hard en
kwam herhaaldelijk tegen een harderen kop dan de mijne terecht. Ik heb in de tropen
als een satraap geleefd, omringd door zwermen bedienden, die elk een kleine
afgemeten taak met perfectie vervulden. Ik heb echter ook maanden lang in Soho
gewoond, waar ik bij zomeravond het ongedierte in schuine kolommen zag optrekken
langs het melaatsche behangpapier. Er waren tijden, dat ik in Rio geen twee straten
ver ging zonder een taxi te nemen, maar in Parijs heb ik een tijdlang elken dag
anderhalf uur te voet naar een obscure bezigheid geloopen. Naar het oordeel van hen,
die mijn wisselvallige carrière een tijd hebben gevolgd, was ik een avonturier. Anderen
noemden mij een pionier. Allen waren het er over eens, dat ik geen hart had en een
man van staal en ijzer was.
Ik heb mij dikwijls afgevraagd, waarom men mij zoo streng beoordeelde. Mijn
slotsom was, dat ik de wereld te goed kende en in de menschen geen vertrouwen
koesterde. Mijn jeugd in Blaren had mij bedorven voor den normalen omgang met
de gemeenschap. Ik keek door de menschen heen, zooals een X-straal het doet en
wanneer ik ze zoo zag, durfde ik ze niet meer aanraken, soms uit afschuw, dikwijls
uit eerbied. Het eenige avontuur met een vrouw, dat ik ooit heb gehad en dat wellicht
tot iets had kunnen leiden, bleef zonder gevolg, omdat ik plotseling door mijn
herinneringen aan Blaren werd lam geslagen. De vrouw, die mij liefhad,
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wist dat ik spoedig zou vertrekken uit het land. Op een avond stond ze in haar kamer
voor mij en sloeg haar huiskleed open. ‘Ik wil, dat je me niet vergeten zou,’ zei ze.
Haar harmonieuze naaktheid schemerde in het halfduister. Zij was statig en gracievol,
een soepele, sportieve verschijning. Ik was diep ontsteld, want zij was de eerste rijpe
vrouw die ik zóó voor mij zag. Uit de diepten van mijn jeugd echter kwam mij plots
het eerbiedwaardig lichaam van mijn grootmoeder voor den geest, dat ik te Blaren
had gezien en ik werd door zulk een weemoed en droefheid overvallen om het
onvermijdelijke verval, dat deze bloeiende schoonheid zooals alle andere bedreigde,
zóó brak in mij het hart, dat de zinnen zwegen. Ik ging naar haar toe, sloot haar kleed
zacht om haar heen, zoende haar en vluchtte. Vele jaren nadien heb ik haar in
gezelschap van haar man ontmoet in een luidruchtige bar nabij een plage. Ze stelde
mij voor als ‘l'idiot du village’. Men kon het niet beter uitdrukken.
Een oorlog heb ik meegemaakt, een hopelooze moorderij, als ziekenverpleger.
Tientallen sukkelaars, die nooit vernomen hadden waarom het eigenlijk ging, zijn
in mijn armen gestorven. Ik heb ze verpleegd en hun walgelijkste wonden verzorgd,
zonder een oog te verpinken en zonder te klagen. De nacht bij mijn stervenden oom
Leander had mij dat geleerd. De dokters waren van oordeel, dat ik geen zenuwen
bezat, de verpleegsters dachten dat ik een sadistisch genoegen vond in het lijden van
anderen. Een onder hen heeft mij zelfs eens voor ‘lijkvlieg’ gescholden. Maar kon
ik het helpen, dat ik vóór het gebruik van mijn eerste scheermes al vertrouwd was
met den dood en den walm van langzaam rottende ingewanden?
Tijdens de jaren die ik in ons land doorbracht, heeft men mij in de politiek willen
betrekken. Ik bleef echter systematisch afzijdig. Ik had de politiek van Blaren gekend
en dat volstond me. Ik weet wel, dat zulks geen ernstige reden tot afzijdigheid mocht
heeten en dat het de gewoonte in de politiek niet is, de vrouwen van de
tegencandidaten voor lichtekooien te doen doorgaan, maar ik kon mij niet van mijn
jeugd bevrijden.
Ik ben dikwijls uit trams en treinen gestapt wanneer oude vrouwen recht over mij
kwamen zitten en hun pater-
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noster uit hun zak haalden om te bidden. Wat ik in de treinramp te Pau gezien had,
kwam mij dan weer voor den geest en ik verdacht blijkbaar onschuldige grootmoeders,
op weg naar hun kleinkinderen, er van dat zij in hun jeugd hun onwettige wichten
hadden vermoord.
Ik heb werkelijk moeilijk geleefd, omdat het toeval gewild heeft, dat ik al de lessen,
die wij gaandeweg moeten krijgen in het eerste deel van mijn bewust leven op een
ruwe manier had opgedaan. Psychiaters hebben mij geleerd verklaard dat à cinq ans
les jeux sont faits, maar dat in mijn geval de zaak nog iets wat meer gecompliceerd
was: ik was een giftige serreplant, zeiden ze, voortgebracht onder hooge drukking.
Ik kon mijn lachen niet bedwingen, toen ik dacht aan Blaren als een serre en een
giftige dan nog wel. Onder al de dorpen van ons land wordt Blaren terecht als een
voorbeeld beschouwd. Ik moest, zeiden die heeren, dat alles sublimeeren en mijn
morbide herinneringen te boven komen. Ik moest gezelschap zoeken en mij goed
amuseeren. Ik liep in Gdynia uit nieuwsgierigheid en plichtbewust een cabaret binnen:
op klaarlichten dag vertoonde men daar een onbeschaamden oosterschen dans en
een diseuse vertelde aan de Polen, die het niet verstonden, wat de kronkelingen der
vleezige deernen beteekenden. Ach Lieselotte Schönemann, hoe heb je mij uit die
krankzinnige vertooning verdreven!
Ik heb, tegen den raad van mijn dokters in, veel gelezen. Ik heb zoo vernomen,
dat onze boeren ‘brave buitenbewoners’ zijn, die spijtig genoeg, het Angelus niet
meer bidden om mijnheer Millet plezier te doen, maar die toch nog altijd de goede
kwaliteiten van ons ras bezitten. Ik kon met deze boeren in porcelaine de Sèvres geen
vrede nemen. Ik las de beroemde werken van Proust en ik begreep niet, waarom ik
mij zou bezig houden met die gearticuleerde poppen. Anatole France leek mij een
flauw schaduwbeeld van mijn oom Felix en de allermodernste schrijvers schenen
mij fakirs, die hun navel en wat er onder ligt tot het middenpunt der wereld hebben
gemaakt. Ik gaf het op en lees nu Dickens: ik verveel mij, maar ik erger mij niet
meer.
Dikwijls heb ik in mijn leven gedacht, dat ik naar het voorbeeld van Marcus
Aurelius de lijst moest opmaken van de dingen, die ik van anderen heb gekregen en
geleerd. Met

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

868
de jaren wordt die behoefte vinniger, maar nog steeds zijn er menschen wier invloed
ik heb ondergaan en waarvan ik niet weet, of ik ze danken of verwenschen moet in
hun graf. Nu ik er aan terugdenk, voel ik echter dat ik evenzeer voor het goede als
voor het kwade dank schuldig ben. Indien ik al de lessen, die ik kreeg, aldus bedoelde
en toevallige, ten mijnen profijte had aangewend, zou ik wel een zeer wijs man
geworden zijn. Ik heb het helaas niet gedaan en ben integendeel dikwijls vervallen
in de zwakheden die mijn ooms en de menschen van Blaren zoo duidelijk door hun
voorbeeld en hun ondergang aan de kaak hadden gesteld.
Ik ben door het leven gegaan tusschen de schimmen van twee dooden: de eene die
leefde en stierf in volledige overgave aan den wil des Heeren, de andere, die niets
kende dan zichzelf en zijn plicht tegenover een kleine gemeenschap. De eene die de
wereld in al haar uitingen vreesde en misprees, de andere die weigerig stond tegen
al dat hij niet zag en begreep. Oom Leander was van mijn bloed, oom Felix was een
vreemde. Wie heeft mij gevormd? Wie heeft mijn leven het diepst beïnvloed? Soms
dacht ik aan de gemeenplaats die zegt, dat wij allen mystiek en sensueel zijn. De
mystiek van mijn oom Leander was dikwijls hysterie, de sensualiteit van mijn oom
Felix was meer gemakzucht dan wat anders. Geen van beiden was een groot man,
maar geen mensch dien ik gekend heb in mijn lang zwerversbestaan, heeft op mij
ooit een dieperen indruk gemaakt dan deze twee. Van mijn oom Louis, den pastoor,
wil ik liefst niet spreken. Hij was droog en streng als een dogma en menschelijk heeft
hij mij nooit beroerd. Ik heb hem bovendien nooit zijn ‘correcties’ aan het Lam Gods
vergeven.
Het heeft mij vele jaren tijds en groote inspanningen gekost, vooraleer ik geleerd
heb in de steden de menschen te doorzien. Ik wist niet hoe zij leefden, welke ziekten
zij in zich droegen, waarom zij elkander haatten of vreesden, hoe zij zouden sterven.
Hun stoeten en betoogingen, hun vehemente verwenschingen en hun blinde liefdes
schenen mij altijd buiten proportie. Doorheen mijn herinneringen aan Blaren heb ik
echter geleerd hun gelaat te lezen, hun houdingen te begrijpen. Indien ik nu weet,
dat ik in mijn bestaan slechts hoogst zelden iemand vrijwillig heb pijn
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gedaan, dan dank ik zulks mijn ooms, den eene zoowel als den andere. Wie had,
zooals ik, het voorrecht twee rijpe mannen in zijn armen te zien sterven vóór dat hij
zelf de twintig bereikte? Wie had, zooals ik, de gevaarlijke eer gekend, tusschen twee
lijken door te stappen op de levensbaan en te mogen zeggen: de weg is vrij, ik weet
wat mij wacht.
Maar de weg was, helaas, niet vrij. Ik was niet alleen. Heel mijn leven hebben de
schimmen van mijn jeugd mij gevolgd. Op alle beslissende momenten hebben zij
mijn handen verlamd.
Toen ik een kind was leerde mijn moeder mij het rijmpje:
's Avonds als ik slapen ga,
dan volgen mij veertien engeltjes na,
twee aan mijn hoofdeind,
twee aan mijn voeteind,
twee aan mijn rechterzij,
twee aan mijn linkerzij,
twee om mij te dekken,
twee om mij te wekken,
twee om mij te wijzen,
ten Hemelschen Paradijze.

Ik heb als kind mijn oogjes altijd goed dichtgeknepen om de veertien engelen te zien.
Ik slaagde er nooit in, maar heel mijn bestaan lang volgden mij elken avond de
donkere engelen van Blaren, de menschen die ik in het begin van mijn leven had
ontmoet en die mij allen diep hadden gewond of zacht gekneusd.
Ik heb mij nu in Blaren gevestigd, na gemaakt fortuin. Al de personages, die in
mijn jeugd een rol speelden, zijn verdwenen. Mijn oom Louis werd tot kannunik
bevorderd en leeft in Leuven. Ik zie hem nooit. Hij is stokoud. Paul en Johanna
Theysen zijn lang dood. Smid Simons en Jan Koomans zijn ook gestorven. Ik stap
door het dorp als over de slotscène van een Shakespeariaansch drama. Al de spelers
liggen verslagen neer.
Ik rentenier en wandel door het dorp. Iedereen groet mij. Elken dag bij weer of
ontij, stap ik door het Veerbosch. Ik weet nu zeker, dat ik slechts ééns in mijn leven
het zuivere
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geluk heb gekend: die zomerdagen, toen ik als kind door de varens liep, rild in mijn
prille naaktheid en toen ik tegen het geruisch der boomen en boven het geklater der
beek verkondigde dat Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse...
Greenwich Village, N.Y.
Augustus 1947.
MARNIX GIJSEN.
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Zachte wenken
Basic Dutch
Eén korte volzin duizendmaal herhaald
Heeft tyranniek mijn lot bepaald.
't Verschrompeld Engelsch telt naar Ogden's leer
Achthonderd woorden en niet meer,
Maar ik kan voor mijn dag- en nachtgerief
Met vier volstaan: ik heb u lief.

De zwaluw en de dood
De Hexberg is ontwaakt en glijdt
Langzaam en ongenaakbaar statig
Binnen de bankring van den tijd.
Ik leefde speelziek en nalatig
En zal nu tegen de eeuwigheid
Verpletterd worden voor zijn oogen.
Ik zie hoe hij ironisch lacht
Omdat ik hem heb voorgelogen,
Bescheiden in zijn overmacht
Want de bedrieger wordt bedrogen.
Verweg naar een onvindbaar nest
Zal 'k in de laatste zwaluw vluchten.
Toen zei hij lief en schalks: oost west,
Ik zal je kamertje vast luchten,
Thuis best.
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Der bidder
Daar staat hij in zijn lamferpak op wacht
En wenkt mij op het kruispunt veler wegen:
‘Gij komt op ieder pad een
Tolbaas tegen En alle paden leiden naar de nacht’.

Hein's duif
Toen ik ontwaakte stond hij naast mijn bed:
Hoor, wat de houtduif eindeloos herhaalt
Is 't eerste en laatste artikel van mijn wet
En 't luidt te uwer leering vrij vertaald:
Koekerie, kiekeboe, koek of roe
Doet er niet toe, moe en hoe,
Spoedt alles naar de Til zich toe
Koekeroe.

De waarzegger
Een blozend wicht dat dartelt op het grint
Een tuin vol zon en kleur, een zoete wind...
Toen stond Hein naast me en vroeg: is dat uw kind?
Kent gij het vaderlandsche lied
Ik zie, ik zie wat gij niet ziet?
Ik zie een nijdas, frauduleus bankroet
Met haar en puisten op zijn grauwe snoet
In alle kwaad en elk bedrog volleerd
Door alcohol en syphilis verteerd
Die door geen ziel betreurd te laat krepeert;
'k Zie slijm en schuim en botten, stinkend bruin:
De speelsche jongen uit uw rozetuin.
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De dood sprekend ingevoerd
Verwacht ge applaus na 't pakkend slotbedrijf?
Paljas! Ik ben uw heer, gij zijt mijn ding
En waart dit reeds in 't moederlijf,
Als borstkind en als jongeling.
Beroept ge u, in uw angst, op wet en recht?
Ik ben de wet, het recht en de oppermacht
En gij zijt, minder dan een knecht,
Een dier, een stinkkreng in de gracht.
Met uw geweten dat zijn vrijheid eischt
Verheft ge u fier tot martelaar en held:
Wanneer mijn vinger naar u wijst
Verhuist ge als stadsvuil naar de belt.
Wat op uw naam staat, dicht, kroniek en brief,
Heb ik met punt en komma gedicteerd;
Uw woning en uw huisgerief
Hebt ge als mijn intendant beheerd.
De zonen van uw eigen vleesch en bloed
Behooren mij, verwekt met mijn fiat,
Mijn voorkeur maakt hen sterk en goed
Of tot een prooi van galg en rad.
Ik ben de derde in bed en leid het spel,
Als ik wil dansen dans ik met de bruid,
Ik sla de maat en houd de tel
En blaas als grap de nachtpit uit.
Wat gij als leven prijst is slechts een gril
Van mijn noodlottig en brutaal plezier:
Ga slapen, razende albedil;
Slaap zacht, mislukte boekanier...
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En dat ben ik
Gij klaagt vandaag over de zomergloed
En als de wind de binten kraken doet
Is 't ook niet goed;
Nu is 't de stilte die gij ducht
Terwijl gij morgen wreer 't gerucht
Van stad en dag ontvlucht.
Gij vormt een gemelijke kermisstoet
Want de onrust die het uurwerk jagen doet
Verzuurt uw bloed;
Als gij maar eerst mijn gasten zijt
Beveilig ik u voor de nijd
Van de jaloersche tijd
Mijn strandlooze oceaan kent eb noch vloed,
Geen valsche wind die 't water razen doet
Dwaas en verwoed:
De stilste nacht verduizendvoud,
Zonder 't bedrog van jong of oud,
Geen angst, geen drang naar goud,
En ieder die zich kreunend voorwaarts apoedt
Omdat de wellust 't rugvleesch bloeden doet
Onder zijn knoet,
Verrijst in een onstoflijk naakt,
Als ik zijn knechtschap heb geslaakt,
Volledig en volmaakt.
Waar men geen zonde erkent wordt niet geboet,
Daar heerscht de groote rust die 't wonder doet
Aan uw gemoed; Ik, advocaat, win ieder pleit
En wie vernedert ligt en lijdt
Wordt door mijn woord bevrijd;
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Ik, dokter, meng uit edik, gal en roet,
Het donker heulsap dat u slapen doet,
O bitter zoet,
Want als de wereld u verstoot
Hebt ge één betrouwbaar bondgenoot
En dat ben ik, de Dood.
J. GRESHOFF.
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Immortellen
Zij luistert
Hoe lang ben ik niet aan haar graf geweest,
Zal zij verrast zijn als zij wordt bezocht?
Ook bij haar leven, moederlijk verweesd,
Heeft zij haar zoon wel vaak vergeefs gezocht Haar voetstap is diep in mijn hart gebleven.
Mijlenver weg was zij mij toch nabij.
Ik had in haar, zij heeft in mij het leven,
En dat ik hier thans ga, nog is dat zij.
Zij luistert doodstil naar de vogelkoren,
Die vroeger weinig tijd tot luistren had.
Zij oogt ze na, tot zij in 't blauw verloren
Den zoon gaan vragen of hij haar vergat.
En het bezorgde gras vraagt zonder stem
Zich ernstig af, hoe zou het zijn met hem?

In volle zomer
Mijn vader wandelt niet meer in de zon.
Zijn vaste stem heeft voor het laatst geklonken.
De bijen gonzen over het gazon.
Zijn goed gelaat ligt in den grond gezonken.
Klaterende zomer, uit uw klare bron
Heb ik dit jaar dieper dan ooit gedronken,
Maar op het stralendst van den dag bezon
Ik mij op zonnen die reeds lang verblonken
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Dwalende door het hoge trotse koren
Waden mijn voeten in herinneringen.
Vergane stemmen klinken in mijn oren
En zie, de dennen dragen minder ringen,
Ik kan mijn vader en mijn moeder horen
Sprekende in de jaren die vergingen.

Late wandeling
Nu loop ik met mijn vader langs den stadswal.
Zijn woorden ruisen als de populieren.
De schemering treedt in, voordat de nacht valt.
Donkerend in het weiland staan de dieren.
Hoe lang, hoe lang is de weg
Van leven en van vervreemden
Eer men elkander de woorden zegt
Aan den rand der avondbeemden
Waar eindlijk de ziel in laten gloed
De andere ontmoet.

Onzichtbaar geleide
Van dag tot dag, van dag tot dag
Vermêeren zich de legerscharen,
Het heir met de gezonken vlag
Van alle die eens met mij waren,
De dingen, de herinneringen
Wie ik verkoor, wie ik verloor,
Zij tijgen door de schemeringen
En vragen zwijgend om gehoor.
Van nacht tot nacht, van nacht tot nacht
Betrekken de opstandelingen
Hun onverbiddelijke wacht
En richten zij mijn handelingen.
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Ik ben te rijk, het is te veel,
Door zooveel heugenis verarmd,
Zo bittre overvloed mijn deel
Van al wat niemand meer verwarmt.
Van dag tot dag, van nacht tot nacht
Komen zij dichter mij omringen.
Een zware onzichtbre sneeuw bevracht
En waar ik ga, en waar ik sta
Zweeft om mij heen de vleugelslag
Van raaf en meeuw, van vreugde en schâ,
Van alles wat mij heugen mag.
Doch geen van alle kan ik missen
Al gaan zij door mij heen als kogels.
Ik ben Antonius bij de vissen,
Ik ben Franciscus met de vogels.
Van dag tot dag, van nacht tot nacht
Vermêert zich de onzichtbre schare,
De schemerende schimmenmacht
Der dingen die rondom mij waren.
ANTHONIE DONKER.
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[Gedichten]
Het lied in den nacht
De regen ruischte; wij waren samen
zooals wij 't niet eenmaal waren geweest;
de nacht was donker achter de ramen
en eindeloos droef als eens het eenzame
verborgen leed dat zichzelve vreest.
Tusschen twee windstooten spraken we in,
zacht, alsof we niet aannemen konden,
alsof we vreesden dat dit begin
van teerheids liefsten en diepsten zin
van elke stem zou worden geschonden.
Zoo bleven wij samen en sprakeloos
luisterend naar den wind aan de ramen.
Het was zoo vreemd en zoo mateloos
zooals wij waren, het was zoo broos...
Te broos voor een lied en voor namen.
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Lieflijke ode
Zacht zijn uw schouders, ach hoe
zou ik hun teerheid ontberen,
hoe den lieflijk mij toebedachten, niet te bezweren
toover er ooit van ontgaan?
Mijn hand, in verschuchterd streelen
kan het niet langer bestaan
zich dit geluk te verhelen.
Wonderlijk is dit ervaren
dat nimmer een einde kent:
zachte, vertrouwde gebaren
en schouders, mij toegewend,
hoe zou'k de teerheid ontberen
van uwen glanzenden staat?
Niets, niets kan mij van u keeren
bij avond of dageraad.
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Vuur dat mij brandt...
Vuur dat mij brandt, in ieder bitter uur
dat ik haar missen moet, wat blijft mij over?
Het jaar was teeder van vervulden toover,
helaas, helaas, van al te korten duur...
Vuur dat me brandt, wat blijft me nu nog over?
Nu ik haar missen moet, nu ik moet derven
haar oogen en haar mond en haar vertrouwde stem:
geen smart zoo groot, dan welke ik nu ken,
geen wanhoop grooter dan dit levend sterven
nu ik van haar, van haar gescheiden ben.
Vuur dat mij brandt in ieder bitter uur;
het jaar was teeder van vervulden toover,
we zijn gescheiden en niets blijft me over
dan te gedenken ieder lieflijk uur...
- Vuur dat mij brandt, niets blijft me nu nog over...
FRANS BUYLE.
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Exodus III
O gij zachte vrouw die ik weet te vrezen
als 't angstige dier het laaien van het vuur
dat uit het pulver van het hout gerezen
schuine schaduwen baart op de witte muur
der tent waaronder jonge blanken slapen
met het moeë hoofd op het bruine geweer.
Ik weet, o vrouw, ge zult me lachend rapen
als een vrucht die afgeslagen door het weer
en de wind wacht op plotse beet der dieren.
Ge zult me bijten, 'k zal Uw wonden dragen
in mijn hart, diep in mijn hart en mijn spieren
zullen verlammen wanneer ge blijft vragen
U dromend te beminnen: oneindigheid
bij 't schreeuwen van het angstige dier dat vlucht
voor de ophitsende geur der eeuwigheid
en verschrikt verstijfd blijft staan bij het gerucht
der vlugge vlammen die uit 't hout gerezen
de schaduwen baren op de witte muur.
O gij zachte vrouw die ik weet te vrezen
als 't angstige dier het laaien van het vuur.
Sprong 'k door de vlammen razend van verlangen,
bijt ik dan de ketting van mijn angst, ge lacht
en legt zwijgend op mijn verschroeide wangen
Uw koele handen waarnaar ik heb getracht
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als de stroom naar de zee, d'aarde naar regen,
zon naar de maan, de sterren naar de dageraad,
de mensen naar God en ik naar de zegen
van Uw vochtige lippen, wijl alles vergaat:
verzen van Villon, doeken van Permeke.
O gij zachte vrouw die ik weet te vrezen
omdat ge Uw zwakte aan mij wilt wreken
lijk een slang die uit 't natte gras gerezen
het lenige lichaam smijt om hare prooi.
Een lang en hard gevecht, zwijgend, verbeten
tot één van beiden uitgeput en mooi
wint en zuigt 't bloed uit diepe lange beten.
Onoverwinbaar, gij die 'k weet te vrezen
als een dorre uil het laaien van de dag
die uit 't pulver van d'eeuwigheid gerezen
Uw schoonheid roemt bij het snikken van mijn lach.
REMY C. VAN DE KERCKHOVE.
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Zoek de mens
Vooruitgang
Ten adresse van den door mij zeer bewonderden geleerde Julian Huxley van de
Unesco, die Vooruitgang een mythe noemt en dus moeite zal hebben om uit te leggen
wat hij in de Unesco doet, deel ik mede dat in 1480 de Fransche
wellevendheidspaedagoog Jean Sulpice schrijft dat het onbeleefd is met twee handen
in de spijzen te graaien, zich het hoofd te krabben en dan zijn handen in het eten te
steken, vleesch met meer dan drie vingers te nemen. Ik deel mede dat Erasmus in
zijn ‘De civilitate morum puerilium’ (goede manieren voor jongens) schrijft: dat het
onbeleefd is de vingers af te likken of ze aan het vest af te vegen. Verder deel ik
mede dat Kardinaal de Richelieu den Kanselier de Séguier kwalijk nam dat hij zijn
handen spoelde in de saus en dat een bekend geestelijke predikte tegen het gebruik
van lepel en vork omdat het een beleediging was van God, gever der spijzen, deze
niet met de handen te willen aanraken.
Ik weet wie bij deze regelen geglimlacht heeft: A. Westerlinck van ‘Dietsche
Warande en Belfort’, want nu heeft hij het bewijs dat ik een schizophreen ben met
een tweespalt tusschen geloof en rede: ik heb niet eens begrepen wat Huxley met
vooruitgang bedoelt en ik beschouw als vooruitgang de evolutie van de tafelmanieren
en het feit dat de bekende geestelijken nu tegen de korte rokken preeken in plaats
van tegen lepels en vorken.
Zonder mijn schizophrenie listig te willen wegredeneeren, ben ik toch bereid den
vooruitgang van het menschelijk denkvermogen, die zoo evident is over een periode
van den Neanderthaler tot Einstein, te bewijzen over een tijdperk waarin hij niet meer
zoo duidelijk is en zelfs vaak wordt geloochend, namelijk van Aristoteles tot Bergson.
Ik wil bewijzen, alle stijlopvattingen daargelaten, hoeveel meer woorden de Grieken,
de Scholastieken en ook Spinoza en Descartes nog
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noodig hadden dan Bergson en jongeren, om begrippen te formuleeren en hoeveel
sneller en fijner het intellect uit de twintigste eeuw werkt.
Dat is het moeilijkste bewijs en basis voor al de andere. Daarna wil ik de laudatores
temporis acti zoowel als de moede geloovers in den stilstand concreet en overvloedig
bewijzen dat er vooruitgang is op om het even welk gebied dat zij gelieven aan te
wijzen, tot zij ten slotte overstelpt tot de conclusie komen, dat hun mismoed
doodeenvoudig voortspruit uit het voor de hand liggend besef van den intelligenten
mensch, dat het hem totaal onmogelijk is aan een alles te wenschen overlatende
wereld wat dan ook te verbeteren.
Dit is de mismoed van den waterdruppel die over een duizendeeuwigen stalagtiet
glijdt en daarna over een duizendeeuwigen stalagmiet en beneden hoort zeggen dat
hij den eerste verlengd en den tweede verhoogd heeft en dat hij zich daarvoor moest
inspannen.
De pessimisten behouden dan nog een laatsten vluchtheuvel: de zedelijke
onverbeterlijkheid van den mensch, bewezen door de geschiedenis en de persoonlijke
ervaring. Zelfs indien dit geen optisch bedrog zou zijn, is in ieder geval de stelling
dat de vorderingen van hygiëne, maatschappelijke ordening en medische wetenschap
het zedelijk peil van den mensch nooit kunnen verhoogen, positief
onwetenschappelijk.
De allerlaatste illusie op dit gebied is dat het consequent en volhardend gebruik
van de rede het enthousiasme zou kortwieken. Het volgehouden ontrafelen der
vooroordeelen van welken aard ook zal voeren tot een nog niet vermoede vlucht der
geestkracht.
G.W.

Bondige diagnose, clinische tekenen en behandeling van het dilettantisme
in Vlaanderen
1. Wat is een dilettant?
Uit nuchter, professioneel standpunt bekeken, zijn alle Vlaamse schrijvers dilettanten,
van de gevierde meester af tot en met de laatstgekomen beginneling. Hiermede wordt
bedoeld dat allen, - op enkele hoogst uitzonderlijke gevallen na -, zich slechts aan
de literatuur kunnen wijden nà hun dagtaak, waaraan ze gedurende de meest tot
intense arbeid geschikte uren van de dag gekluisterd blijven. Het pejoratieve begrip,
in de literatuur aan het woord dilettant gehecht, schuilt hem dan ook dààr niet, doch
het dient veeleer opgevat als een product van zielkundige factoren, een quaestie van
artistiek kunnen, mentaliteit en algemene levensvisie. Eén feit staat nochtans vast:
de dilettanten horen niet in de literatuur thuis en gewoonlijk verdwijnen ze, - op
enkele ouwe taaies na -, dan ook vrij spoedig van het podium. Wie zich hiervan wenst
te vergewissen werpe slechts een blik in enkele tijdschriftjaargangen van voor een
paar decennia.
Meer dan enig ander verschijnsel uit het artistieke leven, grenst
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het dilettantisme aan een geestelijke deficiëntie, vergezeld door welbepaalde clinische
tekenen.

2. Verschijnselen.
De besmetting geschiedt op allerhande wijzen. Zo kan bv. een enthousiast taalleraar
er onwillekeurig schuld aan hebben, maar ook auto-intoxicatie door overvloedige,
meestal slechts ten dele verteerde lectuur is er dikwijls niet vreemd aan. Afzonderlijke
gevallen genezen vrij spoedig: regelmatige sportoefeningen, een kalverliefde of het
vooruitzicht van een nakend examen vernietigen op doeltreffende wijze de virus, die
het organisme wist binnen te dringen. Gevaarlijker is de collectieve besmetting,
gepaard met een verscherpte vatbaarheid voor elkanders genialiteit en heftige
aanvallen van poëtische diarrhee, sentimentele hooikoorts en een opvallende
agressiviteit, soms aan de vervolgingswaanzin grenzend.
Raymond Herreman, de gekende specialist op dit gebied, die naar het voorbeeld
van menige andere psychiater zijn patiënten vooral met een onvolprezen
zachtaardigheid behandelt, het spreekwoord, dat zachte dokters stinkende wonden
veroorzaken ten spijt, geeft hiervan een voorbeeld in zijn ‘Zeg mij hoe gij leest’: ‘Ik
had vóór enige jaren een verbazend onderhoud met een jongere, een echte, van
zeventien. Hij sprak er van de vijand te verslaan, en “vijand” was hem het
vanzelfsprekende verzamelwoord voor al wie reeds sedert drie jaar of meer zich
vermeten had de poëzie te beoefenen. Want, hield hij vol, er was nooit zulk een tijd
van gerontocratie geweest, en al deze ouderen hadden zich tot doel gesteld de
zeventienjarigen er onder te houden’. Individueel gaat de besmetting veelal samen
met aanslagen op de rust van de redactiesecretarissen, de gezamenlijke contaminatie
met de stichting van een tijdschrift. Spoedig daarop mag men zich aan een eerste
publicatie verwachten, - meestal een dichtbundel in eigen beheer.

3. Behandeling met de electro-choc.
Toch moet de lijder nog geenszins de moed opgeven, op voorwaarde dat hij, ééns
zóver, in de handen van een degelijk psychiater valt. Zeer knap op dit gebied was
wijlen Paul Van Ostayen, maar een waardig opvolger vond hij in doctor J.A. Goris,
gezegd Marnix Gijsen, voor het ogenblik in verre streken op expeditie. Hij is de
specialist, die de electro-choc invoerde door zijn oeuvre ‘Peripatetisch Onderricht’,
dat eigenlijk beter ‘Therapeutisch Onderricht’ zou heten. Hier volgen enkele losse
voorbeelden van behandeling: ‘Welke demon verleidt simpele, brave mensen, zoals
M.A. en A.d.G. blijkbaar zijn, tot het uitgeven hunner “dichtoefeningen”. Waarom
blijven deze schuldeloze producten van poëtische huisvlijt niet in de enge kring
waarvoor ze bestemd waren?’ En verder over een bundel ‘liefdeverzen’: ‘M.G.
(natuurlijk niet onze confrater Maurice Gilliams!) heeft nog niet bewezen dat hij de
poëzie iets vooruit
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zal helpen, maar zoveel is zeker dat de Tiense vaders van dochters hem hun kroost
zonder argwaan kunnen toevertrouwen’. Ook de vrouwen weet hij op de meest
geschikte wijze aan te pakken: ‘In het tweede gedicht loopt de stroop al langs onze
vingers...’
Laten we ons nochtans geen illusies maken. Niet steeds is de geschikte psychiater
voorhanden, terwijl bovendien de dilettantische koorts doorgaans met epidermische
elephanthiasis gepaard gaat. Uit persoonlijke ervaring kan ik wijzen op een zeer
intense toepassing van de electro-choc op een achteraf ongeneeslijk bevonden patiënte,
die aan auto-suggestie leed. Zij beeldde zich namelijk in tot romancière uitverkoren
te zijn. De behandeling onder hoge voltage had geen ander resultaat, dan dat ik
ternauwernood aan een rendezvous ontsnappen kon, waarop ze zich voorgenomen
had mij de zin harer kunst duidelijk te maken, - of mij de ogen uit het hoofd te halen,
wie weet?

4. Soorten.
In het algemeen kunnen er twee categorieën onderscheiden worden, die in wezen
diep van elkander verschillen: a) de lijders aan paranoïa, die volledig te goeder trouw
zijn, in de volstrekte overtuiging van hun kunstenaarschap leven en wier hele
persoonlijkheid geestelijk en moreel getekend wordt door de onvolkomenheid van
hun vermeende artistieke individualiteit; b) de schizofrenen, waarmede te praten valt,
zolang het niet over literatuur gaat. Evolueert evenwel de conversatie in die richting,
zo blijken ze aan een pijnlijke eigendunk te lijden, ofschoon ze voor het papier of
hun typewriter gezeten, onmidddellijk in een toestand van meelijwekkende infantiliteit
vervallen, die al de redelijkheid en soms schijnbare intelligentie van hun gewone
gesprekken en gedragingen ten stelligste loochent. Deze schizofrenie is kenschetsend
voor oudere dilettanten en minder dan de vorige vorm verbonden aan typische
verschijnselen der puberteit, door het volk ‘apejaren’ genoemd.

5. Hoe te herkennen?
Hoe kan men op het eerste gezicht de dilettant herkennen? Vanzelfsprekend worden
de meest positieve aanduidingen ons door het ‘oeuvre’ van de betrokkene zelf
verstrekt. Bij een uiteenzetting hierover zouden we echter empirisch moeten te werk
gaan, wat ons in deze beperkte bijdrage te ver zou leiden. Ziehier echter enkele
uiterlijke karakteristieken, die de dilettantische persoonlijkheid tekenen. Gebukt
onder een flagrant minderwaardigheidscomplex, dat zich evenwel meestal naar buiten
als een superioriteitsgevoel reflecteert, beweegt de dilettant zich bij voorkeur in het
kielzog van hen, die hij met een opvallend misprijzen ‘de gearriveerden’ noemt. Hij
ontbreekt dan ook op geen enkele litteraire bijeenkomst en zijn omnipresentie is
merkwaardig, evenals zijn spoedige familiariteit, die hem er toe aanzet voornoemde
‘gearriveerden’ dadelijk bij hun
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voornaam te noemen. Zijn blijken van sympathie staan echter in rechtstreekse
verhouding met hun faculteiten om ergens de opname van zijn ‘geesteskinderen’ te
patroneren. Hij heeft trouwens steeds het jongste werk van zijn meer bekende collega's
gelezen, maar ook hij blijkt steeds een manuscript op zak te hebben, dat hij hun
willens nillens onder de neus duwt. Na dergelijke samenkomsten pluist hij met
popelend hart de kranten uit, in de hoop, dat men ook zijn naam in de verslagen niet
vergat te vermelden. Op zijn lidmaatschap van de Vereniging van Letterkundigen
gaat hij prat en zijn visitekaartje, briefhoofd of huwelijksaankondiging draagt dan
ook de vermelding ‘letterkundige’. Een volgende belangrijke schrede in zijn carrière
is de opname in de P.E.N.-club, die trouwens véél te lage eisen stelt. Voor een gunstige
critiek zou de dilettant zijn ziel aan de droes toevertrouwen. Hij heeft overigens het
lef de criticus zelf om een artikel te verzoeken, vaak met aanduiding van de te volgen
richtlijnen. Persoonlijk is mij het geval bekend van een man, die onlangs nog een
critiek over zichzelf schreef en... publiceerde. Vermelding verdient ook de
rocamboleske geschiedenis van de brave jongen, die een historisch overzicht van de
literatuur zijner geboortestreek in mekaar knutselde en er een uitgever voor vond
ook al. Ergens stelde hij met weemoed vast, dat DE roman over zijn heimat nog niet
verschenen was, doch hij voegde er bescheiden aan toe, vergezeld door een kanjer
van een foto, dat ‘schrijver dezes’ aan een boek werkte dat, hoopte hij, in deze leemte
zou voorzien. Prat gaande op zijn relaties, voert de dilettant bij voorkeur een
zijnerzijds zeer drukke briefwisseling met min of meer befaamde auteurs, die hij bij
iedere gelegenheid met allerhande missives bestookt, - ook zonder aanleiding. Meestal
is hij een vlot prater, daar waar de eigenlijke kunstenaar over zijn werk in gezelschap
het strikte stilzwijgen bewaart. Hoe men het ook draaie of kere, vroeg of laat zal hij
een bloemlezing samenstellen, liefst aan de poëzie gewijd en geconcentreerd rondom
een gedachtenkern, de moeder, de vader, de zoon, de dochter, de suikeroom of -tante,
de schoonmoeder of soortgelijke fraaiigheden meer, in de Vlaamse literatuur. Meestal
is hij een eenzame, een miskende, een verbitterde... Voegen we hier ten slotte nog
aan toe, dat de dilettant er steeds op verlekkerd blijkt een polemiek uit te lokken, wat
een enige kans is om door een ‘echt’ schrijver zijn naam te doen neerpennen en zich
aldus in het zonnetje te zien plaatsen. Vandaar de principiële houding van sommige
collega's nimmer de handschoen op te rapen en nooit in het strijdperk af te dalen.

6. Besluit
Bovenstaande beschouwingen zijn niet gericht op de verdelgingvan het ras der
dilettanten en hebben dus niets gemeens met bv. de ministeriële circulaires ter
bestrijding van de coloradokever of van de massale voortplanting der muggen. In de
gaarde der Vlaamse letteren vormen zij zelfs één van de meest schilderachtige hoekjes,
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terwijl bovendien hun jaarlijkse pelgrimagie naar Merendree niet van toeristisch
belang ontbloot is en ongetwijfeld het deficiet van de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen verlicht. Ondertussen spijt het ons evenwel, hen er het hunne
zien toe bij te dragen, dat ieder nieuw werk van een Roelants, een Elsschot, een
Walschap of een Teirlinck a.h.w. door de aanwezigheid van enkele honderden prullaria
op de boekenmarkt wordt geconditionneerd.
H.L.

De wijsgeerige grondslag van den dag des heeren
Prof. Dr. Romano Guardini, die een groot filosoof zou zijn, heeft volgens ‘De
Standaard’ op het Liturgisch Congres van Lyon de diepe grondslagen van den dag
des Heeren, den Zondag, wijsgeerig onderzocht. Hij maakte onderscheid tusschen
een biologisch en een cultuurrhythme. Tot het biologisch rhythme behooren de dag,
de maand en het jaar, tot het cultuurrhythme de week.
Ik dacht dat de dag en het jaar door de natuur duidelijk worden aangegeven, zonder
natuurlijk te vermoeden dat dit biologisch gebeurde, maar dat de natuur ook maanden
aangeeft, had ik nog nooit bemerkt en ik slacht daarin de natuurvolkeren, die het
biologisch rhythme zoo goed observeeren en het ook nog altijd niet weten.
Het cultuurrhythme, de week, zeide de groote filosoof letterlijk, is de vrouwelijke
periodiciteit in het biologisch rhythme en dus onontbeerlijk voor lichaamsgezondheid,
geestesvruchtbaarheid en menselijk evenwicht.
Als ik zoo vrij mag zijn in Fransch Vlaamsch te zeggen hoe ik dat versta, is de
Zondag om zoo te zeggen onze menstruatie, maar dan natuurlijk onbloedig, cultureel
enfin, alhoewel ik op een Zondag eens geweldig uit mijn neus gebloed heb en dit
een ferme griep zeer snel heeft doen keeren.
Nu is het algemeen bekend dat dit vrouwelijk verschijnsel op tijd moet komen.
Te vroeg of te laat, beide zijn nadeelig. Dit wist de wetenschap reeds, maar wat zij
tot dusver nog niet wist is dat vervroeging of verlating op mannelijkheid wijst.
Immers, Prof. Dr. Romano Guardini, hijzelvers, heeft op genoemd Liturgisch Congres
onthuld, dat weken van 5 en 10 dagen gevolgen zijn van het modern masculinisme
dat de physiologische en organische levenswetten miskent.
Hoe gemeen van dat masculinisme. Als rusten den zevenden dag onontbeerlijk is,
kan het immers nooit anders dan kwaad doen den vijfden dag en zeker den tienden.
Nu het masculinisme heeft tot nog toe nooit veel goeds tot stand gebracht, maar als
het van nu af elken Zondag trouw blijft menstrueeren door den dag des Heeren
liturgisch te vieren geef ik toch de hoop niet op.
G.W.

Terug naar den Bijbel
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was weggetrokken, sprak de advocaat:
- Het was voor mij weer eens te meer een dag van November-
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meditatie. Vreemd, hoe iemand bij mistig weer sceptischer, cynischer en sardonischer
wordt. En vooral bij treinreizen in den vroegen schemer, als ge weet dat het nog
vijftig minuten duren zal, vooraleer het muf station van uw provinciestad u opnieuw
tot braven burger maken zal.
Ik heb gestudeerd aan twee universiteiten, een katholieke en een linkse. In de
linkse ben ik den Bijbel gaan lezen en heb het zo ver gebracht dat ik het tweede boek
van Mozes, genaamd ‘Exodus’ nog steeds van buiten ken.
- En de andere boeken niet?
- Niet van buiten. ‘Exodus’ bevat namelijk de wetten van het Joodse volk, zowel
‘De Wet des Heren’ als de wetten over vrijheid en het leven van den naaste, wetten
over eigendommen en wetten, genoemd zedekundige en ‘schaduwachtige’. Welnu,
en luistert, op de katholieke universiteit heb ik cursussen gekregen in de algemene
rechtsleer en in de beginselen van de wijsbegeerte van het recht. Gij schijnt dit zeer
normaal te vinden, ik ook.
Maar uit den Bijbel, Exodus, kapittel 20 en volgende, blijkt dat God op Sinaï aan
den wetgever, of liever den wetnemer Mozes, een stel wetten heeft gedicteerd, die
niet alleen de verhouding van God tot den mens regelen maar ook de verhouding
van mens tot mens en van den mens tegenover de goederen der aarde.
Wat heeft mijn dommelend hoofd nu dezen avond plots ontdekt? Dat van in de
kleinste klassen af de wetten van God tot den mens worden aangeleerd, met name
de tien geboden. ‘Boven al bemint één God... eert vader en moeder... doet geen
overspel noch onkuisheid... enz.’ Iedereen van ons kent ze.
- Maar past ze daarom niet toe.
- Nu zoudt gij kunnen veronderstellen dat de andere wetten, die uit den mond van
denzelfden God vloeiden en met evenveel aandacht door Mozes werden opgetekend,
om met ernst en ijver aan de wachtenden beneden te worden medegedeeld, dat die
wetten, zeg ik, op de katholieke universiteit het voorwerp zouden uitmaken van
eerbiedige en ingetogen studie, van positieven commentaar, en daarenboven als
absolute criteria zouden gelden voor andere categorieën van recht?...
- Het Romeins...
- Het Salisch misschien...
- Inderdaad, en al de andere, die ge wilt? Neen, dit blijkt niet het geval te zijn.
Waarom niet?
Het antwoord kwam niet te vlug. De klokhuizen van de pijpen knetterden en men
kon aan menig libertijns hoofd zien, dat een inspanning werd verwezenlijkt om in
zake godsdienst en geloof een beleefde objectiviteit aan den dag te leggen. Toen de
eerste sprak, vielen ook de anderen in:
- De katholieken mogen den Bijbel niet lezen.
- Maar de professors van de universiteiten toch wel!
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- Ze mogen hem dan wel lezen, maar lezen hem blijkbaar niet.
- Ze nemen den Bijbel misschien niet ernstig op.
- Geef eens een voorbeeld van menselijke wetten uit den Bijbel.
- Gaarne, over de veelbesproken doodstraf bijvoorbeeld. Wacht, hier gaan ze:
‘Wie iemand slaat dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden.’
‘Zo wie zijnen vader of zijne moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden.’
Of nog beter:
‘En wanneer een os enen man of ene vrouw stoot, dat hij sterft, zal de os zekerlijk
gestenigd worden, en zijn vlees zal niet gegeten worden; maar de heer van den os
zal onschuldig zijn.’
En wenst ge nog straffer?
‘De toveres zult gij niet laten leven’ en ‘al wie bij een beest ligt, die zal zekerlijk
gedood worden’.
Niemand zal de kerk verwijten omdat ze deze wetten door katholieke
parlementsleden niet ter tafel laat leggen ter opname in ons strafwetboek. In Argentinië
kan men het graan verbranden maar het vlees van den gestenigden os zouden wij
heel zeker niet wegwerpen. De zwarte markt ware er als de kippen bij.
- En welk is uw besluit dan, filosoof van de dubbele universiteit?
- Dit besluit is tweeërlei. Ofwel is de Bijbel het boek van God ofwel niet. Is hij
het niet, dan spreken we onmiddellijk over wat anders, hetzij over Gezelle of over
Sartre. Maar is hij het wel, dan past het niet uit Gods mond die woorden te lichten,
welke altijd van toepassing kunnen zijn en andere te verzwijgen, die thans belachelijk
kunnen schijnen. Het boek Gods is voor de eeuwigheid of het is voor nooit. En ten
tweede zou ik het logisch vinden, dat bij het catalogeren van de wetten, of bij de
opgifte van de diverse bronnen van het recht, ook die reeks worde vermeld, die vele
jaren geleden rechtstreeks uit de goddelijke wolk aan gezant Mozes werden
geopenbaard.
- Er zijn nog andere besluiten te trekken, waarde meester: op uw katholieke
universiteit wordt de specialisten in het vak geen complete wetenschappelijke
bibliografie gegeven, zelfs... God ontbreekt.
- Laten we onzen klassieken zin voor evenwicht bewaren, sprak de gastvrouw en
nuchter opmerken dat de Kerk zich vergist heelt het Oude Testament in haar sfeer
te betrekken. Ik ben niet bijbelvast maar het komt me voor, dat het gezond christendom
begint en eindigt met het sennoen op den berg. Wat voordien werd gezegd, heeft niet
meer en ook niet minder waarde dan de Nibelungen en de Kalevala. Wat echter niet
belet dat men er op uw katholieke universiteit in zake oorsprong van het recht een
struisvogelmentaliteit op nahoudt. Verstoppertje spelen met Mozes is kinderspel. Ik
had dat van die geleerde baarden niet verwacht.
-... De toveres zult ge niet laten leven, fluisterde een poëet in zijn hoek.
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- Want uit den overvloed des harten spreekt zijn mond, antwoordde de bijbelvaste.
- Amen, weerklonk zuchtend een meerstemmig koor.
K.J.

Klimaat en inspiratie
En verder sprekend over het regionalisme, was daar iemand die de mening opperde,
dat het regionalisme misschien wel de vrucht was van de inspiratieve kracht van een
bepaalde streek, doelend op het feit, dat het cachet ‘regionalisme’ doorgaans en met
voorliefde geplakt wordt op streekromans. Waarop dan iemand zei, dat ook een
stadsroman door de microben van het regionalisme kan aangevreten zijn. En zo van
het een op het ander springend, zei die eerste dan weer, dat een streek, die over een
sterk inspiratief klimaat beschikt (zijnde de resultante van landschap, gebruiken,
overleveringen en andere atavistische levenswaarden) de persoonlijkheid van de
schrijver bepaalt.
Waarop de tweede dan weer zei, dat eerst de waarachtigheid van het
tegenovergestelde met een doorslaande bewijsvoering in twijfel diende getrokken,
nl. dat de persoonlijkheid van de schrijver het litteraire klimaat van een streek bepaalt.
Want indien men twee verschillende schrijvers in eenzelfde streek plaatst en daar
een roman laat over schrijven, zal de streek tweemaal een verschillend karakter
vertonen. En wanneer het talent en de persoonlijkheid van de schrijver te kort schieten,
is het de streek die de tol betaalt.
Waarop de tweede dan nog verder ging, verwijzend naar de film (waarop de eerste
aan het festival dacht en woedend werd, maar dat valt buiten het bestek van deze
indirecte dialoog) met te zeggen, dat iedere streek nagenoeg over dezelfde inspiratieve
kracht beschikt, maar dat de schrijver tegelijkertijd de pelgrim is die ze ontdekt en
de alchemist die ze in de kolf van zijn verbeelding tot nieuwe materie omtovert. Want
kijk naar de Far-West, dat Eden van uitschot en helden, die smeltkroes van menselijke
passies waaruit een grote staat geboren werd. Als er ooit een streek was, die volgens
uw normen inspiratief klimaat bezat, dan was het wel de Far-West. En zij bracht, op
het witte doek, niets anders dan draken en onwaardige prullen voort. Tot John Ford
kwam en ‘Stagecoach’ maakte, met hetzelfde materiaal als zijn talloze voorgangers,
die er niets van terecht gebracht hadden. En wat deed hij ten slotte? Hij koos zijn
figuren en hij koos een landschap. Hij koos een vrouw uit de adel, een verlopen
gravenzoon die beroeps- en dus valsspeler geworden was, een sheriff die én zijn
plicht én het leven begreep, een dronkaard die door de drank zijn practijk moest
opgeven, een vrouw van lichte zeden, die door de vrouwenliga uit de stad werd
verjaagd, een onbenullige handelsreiziger met een egoïstisch karakter, een buiten de
wet gestoten man en een enigszins simpele koetsier. En het landschap: de oneindige
vlakten van het verre westen, een postkoets en het naamloos gevaar. Het was dit
landschap dat, in de handen van Ford, de film en zijn maker torenhoog boven hun
voorgangers deed uitrijzen. In dit kader
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bracht Ford de mensentypen samen die hij uit een bonte verscheidenheid had opgepikt.
Zij konden elkaar honderdmaal voorbij gelopen zijn in gelijk welk stadje van de
Far-West, in gelijk welk ander kader, en onopgemerkt gebleven zijn in het gewoel
der onbelangrijkheid. Maar in de postkoets worden hun karakters geconfronteerd,
werken hun instincten op elkaar in. En in het gevaar begrijpen zij de bedoeling van
het leven en van het toeval dat, veel schoner, Noodlot wordt genoemd.
Zodat de eerste hem onderbrak om te zeggen, dat dus het kader hoofdzaak is? En
de tweede, aarzelend en zich bezinnend als een die plotseling ontdekt dat hij, al
rennende, te ver gerend is: Nee, nee, maar dat het kader, of het menselijk landschap,
niets anders is dan één van de factoren van het geschapen werk, dat uitsluitend in
functie van de schepper bestaat. Want, en weer over springend tot de boeken, in den
beginne is de verbeelding van de schrijver. Niet de verbeelding die is: de kunst van
iets te verzinnen, dat men niet in het leven vindt; maar de kunst van een grote wereld
of een klein wereldje te scheppen waarin elke realiteit, van de ballast van het haar
omringende belangloze ontdaan, daarboven uitstijgt en een nieuwe werkelijkheid
wordt, zoals het vergroende koper geel wordt onder 't wrijven. En in die nieuwe
werkelijkheid is het Leven, dat de schrijver woord en gestalte geeft in zijn figuren.
En die figuren krijgen hun misleidende schijn van waarachtigheid in een Kader. En
of nu dit kader, of dit landschap, aan dit eind van de wereld ligt of aan het andere
eind, in een klein gehucht of in een millioenenstad: het kader bepaalt de waarde van
net geschapene niet.
Van waar het geen grote stap was, volgens de tweede, tot de formele bewering dat
het klimaat van een kader niet de persoonlijkheid van de schrijver bepaalt, maar wel
omgekeerd.
Waarop de eerste, en met reden, zei dat zelfs dit hem nog niet overtuigde.
P.V.A.

Proeve van exegese van een corrupte text
De meeste, ik mag wel zeggen alle, onderzoekers hebben, tot nu toe, aangenomen
dat het woord hokie-pokie, dat in de Nederlandsche Letterkunde slechts voor zoover
bekend eenmaal voorkomt, beschouwd moet worden, als een verbasterde
swahili-uitdrukking. Een ieder kent de plaats, welke aanleiding tot zooveel verschil
van meening, zooveel twistgeschrijf gaf en nog geeft.
‘Op een hokie-pokie
Zat een krokodil
Toen kwam daar een neger
Die sloeg hem op zijn bil.’

Een juiste tijdsbepaling bezitten wij niet, doch alles wijst er op dat deze treffende
strophe meer dan honderd jaar geleden werd neergeschreven en wel door een
volksdichter, een varende zanger.
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Drie oudere opvattingen omtrent de oorsprong en herkomst van het onderhavige
woord zijn reeds lang verlaten. Volgens een daarvan zou er verband bestaan tusschen
hokie-pokie en hokus-pokus. Ik kan niet inzien op welke wijze dit verband gelegd
zou kunnen worden, gezien de strekking van de anecdote in de text vastgelegd. Hoe,
zelfs een krokodil, in werkelijkheid of symbolisch, op kunst-en-vliegwerk zou kunnen
zetelen is mij een raadsel en voor een toovenaar en zijn machtsspreuk laat het geval
geen ruimte. Ook moet de eind i of ie, als men zich aan deze opvatting bindt, duiden
op een meervoud, dat door het lidwoord ‘een’ weer uitgesloten wordt. Hoewel deze
tegenstelling niet zoo volstrekt mag worden opgevat als vele bestrijders der theorie
doen. Thans gebruikt de volksmond ook algemeen het monstrum ‘een visa’.
Wat later is men zich, met meer gezond verstand, gaan afvragen of men in
hokie-pokie niet een verbastering van de eigennaam Orinoco moest zoeken. Het valt
niet te bestrijden dat in de rivier, genaamd Orinoco, krokodillen voorkomen. Maar
ik voor mij, zie niet in wat men alweer met het lidwoord moet aanvangen, nog
gezwegen van het voorzetsel. Laten wij even aannemen dat ‘een’ vroeger ‘de’ geweest
is, in weerwil van het feit dat in geen der geschreven of gedrukte exemplaren ons
bekend, ‘de’ voorkomt, - dan blijft ‘op’ onverwerkbaar. Een krokodil zwemt in de
Orinoco, rust uit op het oeverstrand van de Orinoco, indien dat aanwezig mocht
blijken, en men zou, desnoods kunnen zeggen dat hij aan de Orinoco zit, hoewel dit
mij fraai noch zuiver toeschijnt. Doch hij kon evenmin zitten als loopen op eenige
rivier, ook niet, zelfs niet, op de Orinoco. Hoewel enkele oudere hooggeleerden zich
nog aan de Orinoco-theorie vastklampen, hebben de jongere schriftgeleerden deze
eenparig verlaten. Naar mijn meening, terecht. Gelukkig schuchter en vragenderwijs,
is nu een dertigtal jaren gleden, de mogelijkheid geopperd van een verbastering eener
Afrikaansche verdubbeling. De krokodil zou dan hokie-hokie of pokie-pokie gezeten
hebben en de Nederlandsche dichter, onbekend met het merkwaardig taalverschijnsel,
en verzot op schakeering, zou er, al spelend met de klank, hokie-pokie van gemaakt
hebben. Doch wat hokie-hokie of pokie-pokie zouden kunnen beteekenen is nooit
gebleken en geen enkele Afrikaansche taalgeleerde heeft deze veronderstelling ernstig
opgevat. Onlangs heeft de taalcommissie van de Zuid-Afrikaansche Academie, op
aandrang van enkele Nederlandsche onderzoekers, de zaak grondig nagegaan en elke
aanduiding in deze richting op goede gronden afgewezen. Dat hokie-pokie uit een
verkeerd verstaan en onbegrepen hoeka-hoeka zou voorkomen is onmogelijk daar
wel het woord, maar niet een verdubbeling ervan in het Afrikaansch bekend is; en
dat pokie-pokie, in verband gebracht zou kunnen worden met het oprakelen van het
vuur werd eveneens onvereenigbaar met het Afrikaansche taaleigen geacht: zij zaten
‘pokie-pokie’ te gezelsen of ih het Nederlandsch, ‘al pokende te praten’, is niet alleen
op taalkundige, doch ook op psychologische gronden uitgesloten.
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Hierbij aansluitend moet ik gewag maken van een mogelijkheid eerst onlangs
geopperd, welke mij niet alleen vergezocht, doch ook onjuist voorkomt. Eenige
stoutmoedige philologen hebben gedacht, of er niet een diepere verwantschap dan
alleen die van klankenovereenkomst bestaat tusschen hokie-pokie en okie-dokie? Ik
mag aannemen dat de dagelijksche beteekenis van dit laatste dubbelwoord algemeen
bekend is. Het beteekent ‘in orde’. Doch deze beteekenis heeft zich snel verwaterd
en is uitgevloeid tot een meer algemeen: ‘op zijn gemak’. We zouden dan de krokodil
volkomen ontspannen en in volmaakte rust, ‘geheel in orde’ op de steen zien rusten.
De drieste geleerden, die aan deze verklaring vasthouden, vergeten ons mede te
deelen wat zij alweer met het lidwoord aanvangen. Als zij een kans op gelijk hadden,
zou de tekst moeten luiden ‘op z'n okie-dokie’. Doch alle versies geven ‘op een
hokie-pokie’. Het is mij echter, na een vrij moeilijk onderzoek gebleken, dat
okie-dokie beschouwd moet worden als een min of meer humoristische vervorming
van de Amerikaansche uitdrukking O.K. (Okay). De spraakmakende gemeente houdt
van zulke grappen. O.K. nu is, wat ook de oorsprong moge zijn (hierover zijn de
Amerikaansche taalgeleerden het nog niet eens) een nieuwe vorm, ontstaan tusschen
1900-1910 en dus bijna zestig jaar na onze tekst. En zelfs wanneer latere vorschingen
de geboortedatum van O.K., nog enkele tientallen jaren terug zouden schuiven, blijft
het onmogelijk en zeer zeker onwaarschijnlijk, dat die afgekorte overzeesche
uitdrukking aan een onbekende Nederlandsche troubadour bekend zou zijn.
Thans rest ons de swahili-theorie, welke nog steeds opgeld doet en door mij
beschouwd wordt als een wanhoopsuitkomst.
Ik kan mij voorstellen, dat men, waar zooveel veronderstellingen onhoudbaar
bleken, zich ten einde raad vasthoudt aan een voorstelling van zaken, die hoezeer
ook, naar ik meen, onjuist, toch wel iets aannemelijks en daarom heel veel
aantrekkelijks heeft. Het heeft mij jaren van ononderbroken studie gekost om, zoo
beslist mogelijk, vast te stellen dat niet alleen het swahili, doch dat geen der
bantoetalen en -dialecten, de term hokie-pokie kent, noch eenige die daarop gelijkt.
Men zou dus moeten aannemen dat het woord in kwestie het eenig overgeblevene
van een verdwenen taal zou zijn. Dit gaat mij waarlijk te ver.
Ik heb alle tot nu toe ten berde gebrachte veronderstellingen aan de uitslagen van
een diepgaand onderzoek getoetst, het voor en tegen van elk ervan nauwkeurig
overwogen, om tot de slotsom te komen, dat ze alle onjuist zijn en dus met beslistheid,
voor zooverre de wetenschap eenige beslistheid toelaat, verworpen moeten worden.
Eerst toen deze zekerheid zich in mijn geest had vastgezet, kon ik er toe overgaan
een eigen beschouwing aan mijn hooggeleerde taalgenooten voor te leggen. Ik sluit,
ofschoon betrekkelijk vaag, aan bij de swahili theorie, dat hokie-pokie wellicht in
een onbekende taal steen beteekent, doch dan een groote, zeer groote steen, te weten:
een berg. Hokie-pokie houdt dan op en zelfstandig naamwoord
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te zijn om tot de rang van eigennaam bevorderd te worden. De studie der eigennamen
is, zelfs in ons eigen land, nog een braak veld. Hoeveel te meer wanneer het de
bantoetalen betreft. Ik acht het, aan de hand van zorgvuldig verzamelde gegevens,
verre van uitgesloten dat zich in Tanganyka, doch waarschijnlijk iets zuidelijker, op
het Portugeesch gebied, een berg bevindt, waaraan de omwonende stammen,
spottenderwijs, de naam van Hokie-Pokie gegeven hebben. Zij die een taal van
buitenaf bestudeeren zijn niet altijd in de gelegenheid alle humoristische taalvondsten
te ontdekken en te bestudeeren en zoo is het aannemelijk, dat Hokie-Pokie aan de
aandacht deizendelingen, die de ijverigste taalvorschers zijn, ontsnapt is.
In dit geval moeten wij de hoofdletters herstellen. Deze bevinden zich namelijk
in de eerste drukken, te weten: die van vóór 1800, hetgeen een versterking van mijn
stelling beteekent. Het lidwoord ‘een’ is echter de corruptie. Het moet ‘de’ zijn. Deze
fout moet gemaakt zijn bij het te boek stellen van de tekst want alle bekende
handschriften en drukken geven ‘een’. Hoe de oorspronkelijke gezongen tekst luidt
is ons, tot dusverre niet bekend. Het vervangen van ‘de’ door ‘een’ is echter geenszins
onwaarschijnlijk, gezien de achteloosheid en het gebrek aan kennis der volksbarden,
die er noode toe overgingen hun zangteksten aan het papier toe te vertrouwen.
Wij moeten dus lezen:
‘Op de Hokie-Pokie
Zat een krokodil.’

Dit oerkrachtige, onbevangen en natuurlijke kwatrijn krijgt daardoor een nieuwe
beteekenis en een nieuwe bekoring. Dat een krokodil zich zont op een steen is niets
bijzonders. Dagelijks zonnen, alleen in Afrika, zich tienduizenden krokodillen op
steenen. En dan nog Brazilië! Zij slapen, doch met een half oog, een zoogenaamd
hazenslaapje. Geen neger, hoe moedig en zwaargebouwd hij ook zijn moge, zal het
wagen een hunner op de bil te tikken, zij het slechts uit vriendelijke kortswijl. Een
krokodil echter boven op de Hokie-Pokie, boven op een hooge berg, is niet alleen
een zeldzaam verschijnsel, hij is veel méér dan dat, hij werd een ongerijmdheid. En
als iedere ongerijmdheid verhoogt ook deze sterk, de reeds zoo sterke, poëtische
spanning van het gedicht dan ons bezighoudt. Deze krokodil, op die top, welke wij
ons spits, uitdagend en gevaarlijk voorstellen, verkeert in dezelfde onbehagelijke en
belachelijke toestand als het walvischje uit dat andere, oudere, maar niet minder
frisch gebleven gedicht, pronkstuk onzer klassieke letterkunde, luidende:
Ik kwam laatstmaal binnen Romen
Daar zat een walvischje in de boomen,
Dat zong een liedje al in 't Latijn
Het wist zijn stemmetje zoo zoet te mengelen
Gelijk de klokjes die daar bengelen,
Dat is te zeggen: grof en fijn.
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De staat van zaken, van het standpunt van de hoofdpersoon bezien, is in de laatste
schildering, minder belachelijk en dus minder pijnlijk voor zijn waardigheid. Het
geldt hier, blijkens het verkleinwaard, een kind. Bij zeer jeugdige walvisschen is de
gedachte aan eenige dartelheid niet misplaatst en men zou zich, zoo men met eenige
verbeeldingskracht begaafd is, kunnen en mogen voorstellen dat die buitensporige
levenslust aanleiding zou kunnen geven zèlfs tot een zoo ongehoorde verplaatsing.
Ook het feit, dat de geschiedenis zich te Rome afspeelt, gereede aanleiding om de
inmenging van het wonder zooal niet voetstoots aan te nemen, dan toch ook niet
onherroepelijk uit te sluiten. Doch in verband met de Hokie-Pokie hebben wij met
een volwassen krokodil te doen. Geen enkele tekst gewaagt van een krokodilletje.
En wie, ook maar eenigszins bekend is met de zielkunde en de levensgewoonten der
krokodillen, zal één seconde aan eenige dartelheid hunnerzijds kunnen gelooven?
Doordat onze krokodil zich in een zoo netelige en terzelfdertijd zoo onwaardige
houding bevindt (op die bergpunt), wordt het optreden van de neger, tot dusverre
raadselachtig, verklaarbaar. Hij krijgt daardoor namelijk de kans te verrichten wat
hij nooit of te nimmer gewaagd zou hebben, zoolang de krokodil zich op zijn eigen
gebied in zijn natuurlijke omgeving bevond. De neger kan zich niet weerhouden op
speelsche wijze wraak te nemen. En de goedmoedige zin voor humor, velen van zijn
kleurgenooten eigen, blijkt hieruit, dat hij zijn aartsvijand, door een samenloop van
tegelijk potsierlijke en droevige omstandigheden weerloos gemaakt, niet afmaakt,
doch hem slechts een bewijs van zijn geringschatting geeft door een waarschuwend
tikje op het lichaamsdeel daar men op zit (hoewel deze kiesche aanduiding voor
krokodillen niet geheel opgaat). Naar mijn bevinding komt de geestesgesteldheid
van de bedoelde neger overeen met die, welke zich uit in een Duitsche text, omstreeks
dezelfde tijd ontstaan als het kwatrijn dat ons bezighoudt. De overeenkomst is zoo
duidelijk dat het niet aangaat er zich met een verwijzing naar het toeval van af te
maken. De wetenschap in zijn huidige stadium echter is niet bij machte uit te maken
of de Nederlandsche bard zijn Duitsche kunstbroeder beïnvloedde of dat een
omgekeerde werking plaats vond. Ik neem deze tekst als algemeen bekend aan:
Durch ein Schlag met dem Fächer
Hab' ich dafür gebüszt’.

Ook hier zijn wij getuige van een wraakneming, van een boete, van een straf, die in
geen enkele redelijke verhouding tot het voorafgaande misdrijf of de voorafgaande
misdrijven staat. Als men bedenkt hoeveel negers door krokodillen gepakt, verslonden
en verteerd zijn is natuurlijk, wanneer de mogelijkheid tot een vereffening der
rekening zich voordoet, het weerwerk van onze neger meer dan onvoldoende. En de
humor ontstaat hier in beide gevallen, uit een wanverhouding tusschen oorzaak en
gevolg. Het tikje met de waaier, het tikje met de wandelstok, ze zijn, in de gegeven
omstandigheden, gelijkwaardige zinnebeeldige handelingen, die de bedrijver
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van een dwangvoorstelling gepaard met haatgevoelens verlossen, doch met dit
onderscheid dat, ten gevolge der meer ingewikkelde Europeesche zeden, in het eerste
geval de slag niet op de bil gegeven wordt.
Ik eindig met mijn bevindingen en opvattingen samen te vatten. Volstrekte
zekerheid omtrent de herkomst en de strikte beteekenis van de in het Nederlandsch
zoo ongewone woordverbinding hokie-pokie of Hokie-Pokie, kan aan de hand van
de beschikbare gegevens, niet verstrekt worden. Het gebruik van een werkhypothese
als hierboven geschetst verdient daarom, naar mijn bescheiden meening, alle
aanbeveling. Er wordt aldus een bevredigende oplossing aan de hand gedaan voor
tal van vragen, welke zoo zij onbeantwoord blijven, aanleiding tot uiterst pijnlijke
geestesverwarringen kunnen geven. Het betreffende gedicht wint er door aan zin en
schoonheid. Er worden verschillende verbindingen met andere poëtische teksten
door in de hand gewerkt. En aangezien eenerzijds een gedicht niet alléén behoort te
staan, anderzijds de tekstkritiek zijn bestaansrecht aan invloeden, links en rechts,
over en weer, ontleent, is een verklaring, welke onze mogelijkheden tot vergelijking
vermeerdert en aldus ons arbeidsveld verruimt, alleen reeds daarom, boven iedere
andere te verkiezen.
Niettemin zal ik dankbaar blijven voor elke nadere aanduiding betreffende
hokie-pokie of Hokie-Pokie, vooral van de zijde der aardrijkskundigen en der
zendelingen, ook al zou dit de stelling waaraan ik hier vorm gegeven heb en die mij
zeer lief werd, in zijn wortels aantasten. De waardigheid der wetenschap gaat boven
die van haar trouwe dienaren.
J. Greshoff.

Amerikaanse paradijsvogels
Kort geleden was het mij vergund een spectakel bij te wonen dat tot nog toe, meen
ik althans, nog geen enkel Vlaming heeft beleefd, nl.: de première te New York van
een toneelstuk van een Vlaams schrijver, Gaston Martens. Het is het stuk dat in Parijs
succes heeft gekend en dat thans via de Franse versie, New York bereikte. En als
mijn herinneringen juist zijn, dan heet het in het Nederlands ‘Paradijsvogels’. Het
heet hier ‘Hobaughs in Heaven’. Het werd gespeeld in het theater van de ‘Knights
of Colombus’ der 57ste straat, in het centrum der stad, door een katholieke
toneelgroep, genaamd ‘The black Friors’ en het zal voor een hele maand lopen. Het
zaaltje is een soort ‘bonbonnière’, niet groot maar gezellig en het heeft niets gemeens
met de toneelwereld van Broadway. De ‘Black Friars’ hebben echter als troep een
goede reputatie die ze ten andere ruim verdienen. Ik moet u bekennen dat ik met
grote curiositeit de gedaanteverwisseling van de oervlaamse Gaston Martens ben
gaan bijwonen. Het viel erg mee, nadat ik enkele kleine ontroeringen was teboven
gekomen: bij de toegang kondigde een groot plakkaat ons aan dat dit stuk was ‘a
delightful french comedy’, ‘een geestige Franse comedie’. - Dat komt ervan als men
langs
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Parijs passeert om in New York te geraken, maar dat is voorlopig nog de beste weg!...
De herberg van het eerste bedrijf zag er in haar eenvoud aanvaardbaar uit: de kledij
van de personages was niet storend, al verscheen de jonge zoon die in het stuk
voorkomt, als een soort Tyroler, met een groene slaapmuts, en al zag de koster eruit
als een Bretoense boer. Wat voor Vlaamse oren een zekere aanpassing vergde, was
de manier waarop de Amerikaanse acteurs de Vlaamse namen uitspreken. Het heeft
wat geduurd eer ik in het woord ‘Mariatsja’ ‘Marietje’ kon herkennen. Soms was in
het stuk een element van komieke kracht dat voor mij een speciale ‘saveur’ had:
wanneer de twee drinkebroers Onze Lieve Vrouw herkennen en bewonderen, zeggen
zij ‘She speaks with a Flemish accent’ - ‘Ze spreekt met een Vlaams accent’. Het
stuk is goed geacteerd en uitstekend gemonteerd. De hoofdrol is in handen van een
ervaren acteur, die in zijn jeugd toneeltimmerman was en later met een circus reisde.
Het is een boom van een vent die zich klaarblijkelijk geënspireerd had voor zijn
grimering op boerenschilderijën van Brouwer en Teniers.
Rietje was ook voortreffelijk. Er werd roerend gesproken... over het slaperige, dan
weer over het vrolijke Vlaanderen, maar toen de Barman in de Hel een volbloed-neger
bleek te zijn, die in het verhaal van zijn levensloop vermeldde dat hij twee
politiemannen in Brooklyn had vermoord, toen verdween Vlaanderen eventjes op
de achtergrond.
De eerste opvoering werd zeer goed onthaald door een publiek dat slechts een zeer
vaag begrip heeft waar Vlaanderen ligt en dat aan goed toneel gewoon is, in andere
woorden: door objectieve beoordelaars. Het is een vuurproef die Gaston - ik zou
zelfs in New York met locale trots zeggen ‘onze Gaston’ - zegevierend doorstaan
heeft. Hier heet men het dus ‘Hobaughs in Heaven’. - Een ‘Hobaugh’ is een vagebond,
een landloper, zoals er enkele jaren geleden millioenen waren in de Verenigde Staten.
De pers heeft zich voorlopig nog niet uitgelaten over de opvoering maar het feit
dat het stuk voor een hele maand op het programma staat, wijst er wel op, dat het
vertrouwen van de directie in de zaak zeer groot is.
M. Gij.

Onze lokstem
Een Vlaamsch katholiek tijdschrift waarschuwt zijn jonge lezers tegen ‘de lokstem
van de linkschen’. Ik wist heelemaal niet dat Raymond Herreman achter de
Kajottersrangen sluipt op bokkepooten, psst doet, een beurs met goud die altijd vol
is toont, en ze belooft aan ieder die zijn ziel aan den duivel Camille Huysmans wil
verkoopen. Ik wist evenmin dat Louis-Paul Boon van Jozef Stalin een abonnement
eerste klas op gansch het net, een fixe en tien procent krijgt op elken dichter of
romanschrijver dien hij aanbrengt. Ik heb mij al dikwijls afgevraagd waarom Karel
Jonckheere per auto dag voor dag de provincie West-Vlaanderen dorp voor dorp
afrijdt,
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maar het is dus om jonge katholieken met zijn lokstem in de armen van Adolf van
Glabbeke te loodsen. Nu ik het weet, zou ik mijn lokstem ook wel eens willen
beproeven. Zoodra ik Emiel Van Hemeldonck nog eens ontmoet, ga ik achter zijn
rug fluisteren: ‘Psst, Emiel, schrijf toch “slechte boeken”! Overal zult ge belasterd
worden, alle paters en pastoors zullen tegen u preeken en geen enkele katholieke
boekhandel, geen enkele katholieke bibliotheek zal nog een boek van u koopen’.
Opgepast, jonge katholieken, voor de lokstem van de linkschen. Het is naar rechts
en naar links, naar voor en naar achter de forsche slem van den genaamden William
Shakespeare: ‘This above all: to thine own self be true!’.
G.W.

Waardeering der mode
Ik heb in Indoniesië een nichtje, dat sinds de landing der Japanners in 1942 tot in de
jongste maanden gespeend is gebleven van de zegeningen onzer Europeesche cultuur.
In den eersten brief, dien het haar gegeven was ons te doen bereiken, na geïnformeerd
te hebben naar het wel en wee der familie, gaf ze uiting aan haar felste
nieuwsgierigheid: ‘Hoe ziet de mode er thans uit?... Stuur mij a.u.b. een
modejournaal!...’ Een modejournaal zoodus, niet de jongste afleveringen van het
Nieuw Vlaams Tijdschrift...
Mijn eerste indruk was, dat dit lieve kind blijk gaf van een typische vrouwelijke
frivoliteit. Tot ik echter overwoog dat haar bekommering om het feit dat Christian
Dior werkelijk de elegante dames in guèpières snoert, van een even groote cultureele
belangstelling getuigde als zou ze geïnformeerd hebben of Bert Decorte zijn inspiratie
in bronzen alexandrijnen giet of den losbandigen teugel viert der vrije verzen.
De Mode is inderdaad een verschijnsel dat in beteekenis niet moet onderdoen voor
gelijk welke andere artistieke of philosopische activiteit. Zij lijkt mij zelf, met haar
onverpoosde herziening van waarden en verworvenheden, bij uitstek, de uiting van
een essentiëele behoefte der beschaafde menschelijke natuur: de behoefte aan
vernieuwing, aan ontdekking en soms ook aan wedergeboorte. Kortom zij is de
beminnelijkste manifestatie van wat Duitsche geleerden de Variationsbedürfnis
hebben genoemd. Primitieve volkeren en primaire naturen bezitten deze niet. De
boerin van de Hongaarsche Puszta, de katoenplukker uit Oezbekistan hebben een
schilderachtige kleederdracht: kristalliseering van een moment van genade toen de
Geest der Verfijning, die waait waar hij wil, ook eens in hun dorpen rondwaarde;
maar de stijve plooien hunner sinds eeuwen onveranderd gebleven gewaden
symboliseeren meteen de verstarring van hun ziel en hun onvermogen tot
stijlvernieuwing.
Dat de mensch zich kleedt omwille van de bescherming tegen koude of hitte en
naar de eischen van levensomstandigheden en beroep heeft op zichzelf niets subliems.
Wij hebben een twintigtal
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jaren geleden zelfs een strikt functioneele, maar niet fraaie, mode gekend op het
oogenblik dat ook de Nieuwe Zakelijkheid onze intérieurs met stalen meubels en
ongesmukte wanden op hospitaalkamers deed gelijken. Maar dat, zonder eenige
reden van praktischen aard, de kleedij wonderlijke metamorfosen gaat ter wereld
brengen, geboren uit het harmonische huwelijk van Goede Smaak, Fantazie en
Vindingrijkheid - waarbij ik gewillig de tegenwerping van den lezer aanvaard, dat
mijn metafoor, op den keper beschouwd, een soort ménage-à-trois proneert - dan pas
verheft de Mode zich tot het hogere plan van Zuivere Poëzie en ‘acte gratuit’...
Er was voor de modelisten, die te Parijs zeer terecht met de pompeuze maar
welverdiende benaming van ‘créateurs’ mogen pralen, niet meer reden om de
vrouwelijke kleedij te tooien met sleepen, kanten kragen en manches à gigot, als
voor de middeleeuwsche architekten om af te wijken van de strengheid der gothische
gevels en de voluten en festoenen van Renaissance en Barok uit te vinden. Dat zij
het toch deden, getuigt voor beiden van hun onbevredigdheid met de banale
vormgeving, kortom van hun scheppingsdrift, drift die ook Onzen Lieven Heer
bezielde, toen hij de duizendvoudige verschillende vormen en tinten deed ontwerpen
voor de bloemkelken, die nochtans toch allen ook op een gelijk functioneel doel
afgestemd zijn.
R.B.

Vrede door wereldregeering
Volgens een zeer sympathieken brief van Albert Einstein zal de wereldvrede definitief
gewaarborgd zijn, zoodra er een wereldregeering is. Dit doet mij denken aan het
woord van Nietzsche: wanneer iemand een groot man is wil dat nog niet zeggen dat
hij een man is: hij kan een kind zijn. De ontzagwekkende natuurkundige Albert
Einstein, in mijn bewonderende oogen een Newton en veel meer, wekt door zijn
edelmoedigen, niet aflatenden ijver voor den vrede, die teedere genegenheid welke
men alleen voor het kinderlijke in het waarachtige genie kan voelen. Ik vrees en het
stuit mij tegen de borst hem tegen te spreken, zij het ook eerbiedig en aarzelend,
maar mij dunkt toch, dat hij vergeet dat er twee soorten oorlog bestaan: de gewone
en de burgeroorlog. De gewone is natuurlijk onmogelijk onder één enkele
wereldregeering, maar de burgeroorlog zal des te gemakkelijker uitbreken. Wanneer
eenmaal de nationale en continentale regeeringen door één wereldregeering zullen
zijn opgeslorpt, waarin de Russen slechts een partijfractie van de communisten en
de Amerikanen niet meer dan een vleugel van de sociaal-democratische partij zullen
vormen, zie ik die fractie of dien vleugel opstaan tegen het wereldgezag en een
wereldburgeroorlog even gemakkelijk ontketenen als Franco zijn Spaanschen
burgeroorlog en Hitler zijn wereldoorlog. En ik zie den Einstein van die eeuw
decentralisatie aanbevelen als eenige oplossing.
Ik denk dat het eerste wat de ware pacifisten thans moeten doen is: het aanbevelen
van afdoende redmiddelen verzaken en door nog
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ernstiger en dieper nadenken inzien en er voor uitkomen dat zij het middel niet
kennen. Het nogmaals uitkraaien en zien mislukken van een panacee kan slechts
ontmoedigen en de onafwendbaarheid van den oorlog bewijzen. Alleen het erkennen
dat de middelen tot vrede moeten bestaan, maar nog moeten gezocht worden, kan
kracht geven tot de enorme inspanning die thans noodig is.
Ik weet dat de rol van den kwakzalver aangenamer is dan die van den medicus die
zijn onmacht durft belijden, maar eerlijkheid duurt het langst. De vredesapostel Albert
Einstein is geen kwakzalver, hij is de naïeve, edelmoedige geleerde, heerlijk te goeder
trouw in zijn menschenliefde, maar wij moeten hem met zijn wereldregeering ons
hart schenken en niet onze hersenen. Hij heeft er trouwens zelf genoeg.
G.W.

Herstel van den mens
Deze titel is van André Demedts, wiens edele bekommernis het steeds is geweest in
zijn verzen en zijn romans het humane raadsel te benaderen. Vandaag herlazen we
een artikel van zijn hand, dat onder deze hoofding verscheen.
Hij getuigt o.m. dat ‘de strekking in onze letterkunde, die op het scheppen van een
werkelijk belangrijke kunst is gericht, aan invloed en betekenis schijnt te winnen.
Door een drang naar verdieping en heimwee naar grootheid bezield, zijn veel
schrijvers het navertellen van kleine levens beu geworden. Het is niet langer de
omlijsting van een bestaan, de omgeving waarin het verloopt en de locale kleur, die
het omringt, die hen boeit; meer dan ooit is hun aandacht op het hoofdzakelijke in
de kunst, in de mens en zijn lot gevestigd’.
Verder schrijft hij nog, dat aan de ontluistering door het naturalisme een einde is
gekomen. ‘Onze moderne romanciers willen de ganse realiteit in hun werk betrekken.
Ze hebben opnieuw de grootheid van den mens ontdekt, het vonkje eeuwigheid in
de vergankelijke stof. Vandaar de hergeboorte van de historische roman bij Van
Hemeldonck, Albe en Boschvogel; het scheppen van echte heldenfiguren, bij Van
de Velde en Duribreux; de terugkeer naar de wereld van sage en legende bij Verhoog.
(Deze de auteur van “De Vliegende Hollander”, nota van K.J.) Er ligt meer in den
mens dan Buysse heeft willen weten en zijn bewuste of onbewuste navolgers hebben
gezien. Als christenen kunnen wij ons, over het doorbreken van dat besef, alleen
maar verblijden.’
Moest dit waar zijn, waarde vriend, we bedoelen de doorbraak van den totalen
mens, dan zullen ook de niet-christenen zich hierover uitermate verheugen. Het komt
me voor dat zij met nog meer recht dan de gelovigen redenen hebben om verblijd te
zijn met de nieuwe ontdekking van de grootheid in den mens. Zij geloven immers
slechts in den mens en hoe meer luister deze wordt bijgezet, des te meer grond hebben
ze onder de voeten om op zichzelf te betrouwen.
Een monopolie van voldoening over de meerwaarde van den
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mens heeft voor beide overtuigingen geen zin. Christen of heiden, we zijn allen ‘kind
der mensen, opgevoed bij mensen en als mensen sterfelijk’. Wie deze naam verdient
is ipso facto gelukkig als hij een nobelen soortgenoot ontmoet, op straat of in een
boek, en geen enkel filosofisch stelsel is bij machte intenser vreugden op te wekken,
waar het gaat om de glans der grootheid op aarde. Vooral geen stelsel, dat meer
verwacht na den dood dan hier tussen de duinen en de sterren. Wie zijn leven leidt
met een moraal voor ogen, die haar kracht niet zoekt in latere beloning of straf, maar
sterkte put en hoop in menselijke solidariteit en onderling begrip, beschouwt als
schoonste geschenk: het aanbreken van een neo-renaissance, ideaal evenwicht tussen
volledige persoonlijkheid en sociale rechtvaardigheid. Wie meent daarenboven
christen te kunnen zijn in dit evenwicht, weze het gerust.
Het naturalisme is er nodig geweest, als element in het streven naar evenwicht.
Het was geen volmaakte staat van zaken op zichzelf, evenmin als zijn tegenpool de
mystiek. We zijn met te velen om allemaal aan mystiek te doen, we zijn ook met te
velen om ons onverantwoordelijk te versomberen in het naturalisme. Buysse wist
dit even goed en daarom is het niet lief hem een verwijt toe te sturen. Het ware
evenmin lief Gezelle te verwijten dat er meer in den mens ligt dan hij heeft willen
en mogen zien. Wij eerbiedigen Gezelle's zelfbeperking, kunnen ze ten hoogste spijtig
vinden. Want Jezus zelf heeft merkwaardige woorden gezegd in verband met de
vrouw, de zonde en andere facetten van het volledig mens-zijn.
De meeste mensen uit uw Mandelstreek, vriend auteur van ‘Mannen van de Straat’,
hebben het in zake menselijken luister nog niet veel verder gebracht dan de personages
uit ‘Rozeken Van Dalen’ en ‘Het Gezin van Paemel’. We hebben ze destijds zien
zitten in den trein als smokkelaars naar Gent en Brussel en hebben er onkels en tantes
wonen. Wie hen met nuchterheid, doch met artistieke liefde heeft geconterfeit, was
een eerlijk schrijver. Hij zag bovendien de schoonheid van het landschap, wat niet
al mijn kozijns en nichten mogen zeggen.
We menen niet dat er beroep dient gedaan op een historischen roman of het scheppen
van heldenfiguren om het mensdom beter te maken.
Integendeel. Een historischen roman schrijven is een soort van desertie tegenover
het leven van vandaag. Het is de onmacht van den huidigen tijd erkennen, wanneer
men beroep doet op vroegere gebeurtenissen en conjuncturen om den mens van heden
een voorbeeld voor ogen te houden. Men kan bekoord worden door de grootheid van
weleer, maar dan moet men over zoveel talent beschikken, dat zij, die vandaag leven
inderdaad kunnen communiëren met de vaderen. Honderd jaar geleden kon
Conscience naar 1302 grijpen, daar hij slechts één uitzicht van den mens in ons wilde
beroeren, den Vlaming. In 1947 hebben wij complexere idealen nodig en met de
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nuchterheid, die ons kenmerkt, luisteren we liever naar de gestes van grote tijdgenoten
dan naar de verre daden van helden, die we met niets meer dan met sympathieke
curiositeit beschouwen.
Dit sluit vanzelfsprekend niet uit dat we, om mensen, maar dan niet om ‘helden’
te ontleden, naar degenen, die ons voorafgingen, niet zouden mogen teruggrijpen.
We weigeren Hamlet een historisch drama te noemen. Een historische figuur is
iemand, die tegenover ons hart, ons verdriet, ons verlangen, onze moraal steendood
is. Slaagt een groot schrijver er in het mirakel van zijn gezonde verrijzenis te
bewerkstelligen, dan is het uit met het historische.
Zeer gaarne zouden we dan ook iemand willen ontmoeten, die ons bewijst in hoeverre
‘De cleyne Keyser’ ons door zijn grootheid kan ontroeren, waar bij Albe (‘Ossewagens
op de Kim’?) de ingrediënten te vinden zijn om ons te sterken in onze hedendaagse
conflicten, en in welke mate de historisch bij het lange, romantisch haar getrokken,
zoetsappige geschiedenisjes van Boschvogel er toe zouden kunnen bijdragen om ons
bewuster te maken van ‘het vonkje eeuwigheid in de vergankelijke stof’.
Hetzelfde geldt de ‘helden’ van de twee andere geciteerde auteurs. Wij verkiezen
het leven van Madame Curie boven dat van ‘Nele van Ingedal’! Duribreux kunnen
geen helden in de schoenen worden geschoven. Hij maakt er eerlijk werk van het
gemoed van kloeke en koppige vissers te ontleden, maar niemand zal in ‘Bruun’ een
vervolg zien op Carlyle's ‘On Heroes and Heroworship’. De Saint-Exupéry's ‘Terre
des hommes’ en ‘Vol de nuit’ zouden als opwekking tot heldendom meer diensten
bewijzen.
Toch heeft André Demedts gelijk. In onze letterkunde kan men den stap horen van
den mens, die geen type meer is, geen koning der schepping meer, geen mier, geen
caricatuur.
Bij Vermeylen reeds heette hij ‘De wandelende Jood’, bij Streuvels, ‘Horieneke’
bij Van de Woestijne ‘De modderen Man’, bij Baekelmans, ‘Tille’, bij Elsschot ‘ik’...
elk trekke de lijst verder; ook de christenen, die sedert twee duizend jaar moeten
leren onthouden dat het er op aankomt klopper te zijn op de poort en den naaste lief
te hebben. Daarin ligt de ware grootheid.
K.J.
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De boodschappen voor het consulaat
Toen het klein meisje achttien was en volleerd, ging het op een bureel werken. In
dat bureel waren twee loopjongens voor de gewone boodschappen, een gepensioneerd
politieagent voor de ophaling van belangrijke sommen en verder dan nog minstens
twee van de dactylo's die veel gemakkelijker dan het klein meisje tusschendoor
konden gemist worden. En toch werden de boodschappen voor het consulaat en alleen
die door den Chef de département of den Directeur zelf uitsluitend aan het klein
meisje toevertrouwd.
Daar was het niet weinig fier op. Het Britsch Consulaat, dat was geen kleinigheid.
Ze had een dactylo eens tegen een andere hooren zeggen: Ze mag weer naar 't
Consulaat. Màg! Van den loopjongen en den agent zeiden ze dat ze moesten.
Om het nu heelemaal rechtuit te zeggen, het klein meisje begreep absoluut niet
waarom zij daarvoor uitgekozen werd, want volgens hààr smaak was de eene misbare
dactylo nogal wat mooier dan zij en kon zich ook beter voordoen, wat bij het kleine
meisje nogal eens te wenschen overliet vanwege het blozen. En de andere dactylo
was niet precies mooi, verre van daar, maar altijd zoo verzorgd gekleed, ja geschminkt,
dat het kleine meisje zich naast haar slechts een onbeduidend schoolkind voelde.
Natuurlijk liet het van dat alles niets merken, daar was
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het te verstandig voor. Niet eens liet zij doorschijnen dat zij graag ging. Zij deed
zelfs haar best om die boodschappen voor zichzelf als doodgewoon te beschouwen
en ze niet beter te doen, maar juist even goed als werk dat haar minder lag.
Op zekeren dag meende het meisje de verklaring te hebben. Nu was daar de Mr
Whitney die er volgens de consulaatsbeambten altijd had moeten zijn, die wist en
kon wat zij niet wisten of konden, die elken dag verwacht werd en er nog niet was,
maar er spoedig zou zijn. Nu was hij daar met zijn blond haar, gekruld alsof het
gepermanent was, met zijn verlegen, vriendelijke blauwe oogen, zijn smettelooze
nieuwe kraag, das en jas, die altijd even nieuw en smetteloos zouden blijven, zijn
lange, elegante en toch sterke handen. Hij was daar met geheel zijn fijngevoelige,
beheerschte, voorname, edele verschijning.
Het klein meisje ging argeloos naar het loket waar men haar gezegd had, dat hij
zat, niets vermoedend keek zij hem recht en open in de oogen, bloosde en schrok
verschrikkelijk, maar echt verschrikkelijk. Ook Mr Whitney zelf werd er verlegen
van, ook hij durfde haast niet opkijken.
Werkelijk waar, het klein meisje had het niet expres gedaan. Had zij geweten hoe
Mr Whitney was, zij zou hem natuurlijk met tact hebben aangekeken en pas goed
wanneer hij zich afwendde, bukte, of het op een andere manier niet zag. Nu was zij
echt lompweg recht op hem afgegaan als op een oud man van 35 of 40, misschien
zelfs wel op voorhand glimlachend. O God, eenmaal buiten had zij nog altijd geen
adem.
Hoe lummelig moest zij daar gestaan hebben als met schoolboeken op den rug en
sterke bottinen aan en het bureel had haar dus waarschijnlijk gestuurd omdat zij nog
zoo was, want de twee wereldwijze dactylo's zouden te veel aandacht besteden aan
Mr Whitney en te weinig aan de zaak waarvoor te kwamen.
Nu was dat zeker juist gezien vanwege de chefs, maar het wilde toch niet zeggen
dat het klein meisje niet het verschil zag tusschen een oud man en een jongen, een
leelijkaard en een beeldschoone. Zoo naief was zij niet. Dat had zij zelfs van kleinsaf
gezien. Van kleinsaf had zij spontaan vertrouwen of wantrouwen, genegenheid of
afkeer gevoeld, dat
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oordeel meegedeeld aan het groot meisje en telkens vastgesteld dat zij den nagel op
den kop sloeg. Menschenkennis had ze dus. Welnu, volgens haar gematigd, redelijk
en totaal onpartijdig oordeel, was Mr Whitney zonder overdrijven, niet alleen de
mooiste, want daar moet men geen overdreven belang aan hechten, maar vooral ook
de voornaamste, best gemanierde, verstandigste en van karakter zeker ver uit de
edelste jongen dien zij ooit gezien had. Letterlijk niemand dien zij kende kon met
hem ook maar vergeleken worden. Dat leek overdreven en dweperig, maar het was
de nuchtere en eenvoudige waarheid.
Jammer dat het groot meisje hem ook niet gezien had, zij zou alles beamen. Het
meisje schatte hem drie en twintig, wat oud, wijs en rijp is tegenover een meisje van
18. Natuurlijk was hij niet getrouwd, maar zelfs ook heelemaal niet verliefd.
Eigenaardig dat zij dit zoo direct en zeker zag. Het veronderstelde anders een
ondervinding en levenswijsheid die zij noch had noch wilde hebben en toch vergiste
zij zich niet. Alles zegde haar, dat hij nog was zooals zij, een groot kind, wat niet
beteekent kinderachtig, o alles behalve! Dat was zoo en daarmee uit, informeer maar.
In de tram om terug te keeren voelde het klein meisje zich dan ook plots innig,
maar oprecht innig gelukkig omdat op de wereld iemand zoo volmaakt was. Op de
twee trottoirs zag zij hoeveel leeljike, banale en alledaagsche menschen er zijn en
hoe grijs de stad is en het leven kan zijn en het verheugde haar toch zoo dat er nog
een ideaal is.
De Directeur keek van zijn papieren op en vroeg of Mr Whitney er nu was. Het
klein meisje zei doodkalm doodgewoon ja, alsof dat niets bijzonders was. Niet om
terug te mogen gaan, maar om Mr Whitney te besparen dat een dactylo hem zou
omstrikken met list en in het bureau over hem fezelen, hetgeen als een ontwijding
zou zijn, een bezoedeling. Neen, zij sprak wel met het groot meisje over haar lompheid
bij Mr Whitney en over Mr Whitney zelf, Marc Evers maar dan in 't schoon en
tienmaal gedistingeerder. In het bureel echter geen woord over hem.
Zij kwam 's morgens naar het werk alsof het haar niet interesseerde dat er wel of
niet naar het Britsch Consulaat moest worden gegaan. Moest er worden gegaan, dan
stond zij daar-
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voor niet anders op dan voor het nemen van een classeur, niet uit hypocrisie, maar
uit elementairen tact tegenover Mr Whitney. Begon haar hart te bonzen als een klok
reeds bij het binnentreden van het consulaat, dan wist zij het stil te leggen nog vóór
zij het loket naderde, want Mr Whitney had het eens moeten hooren zooals zijzelf
en vragen: Wat voor een geklop hoor ik toch, hooit U het ook? Wat een situatie! Mr
Whitney, dat is mijn hart, ik heb een hartziekte. Neen dat mocht niet.
Zoo lette het klein meisje op letterlijk alles, papieren, zegels, inlichtingen die hij
noodig had of kon noodig hebben, het kalm, vlug, in volgorde aanbieden en
terugnemen ervan, zijn bewegingen, uitdrukkingen, orde op de schrijftafel, portretje
van mama, alles, het geheel, de atmosfeer, de détails.
En reeds den derden keer keek zij hem wederom aan, niet bestudeerd zus of zoo,
maar zooals zij het eet lijk meende. Wel is het waar dat zij er spijt van had, want zijn
onuitsprekelijk zachte, vriendelijke blik was onuitsprekelijk weemoedig en dat trof
haar zoo diep dat zij buiten op het trottoir bijna moest weenen en zich afvroeg hoe
zij kon terug gaan en vragen: Mr Whitney kan ik niets voor U doen? hetgeen natuurlijk
onzin was.
Het is zelfs ook waar dat zij dien weemoedigen blik maar niet kon vergeten, er
dikwijls echt droef van werd, om het rechuit te zeggen, soms het schreien nabij.
Natuurlijk ook onzin, maar werkelijk diepe sympathie voor iemand kan dat opeens
op u werpen, zoo bij regenachtige dagen als ge zit te mijmeren.
Alles bij elkaar echter vond het klein meisje het toch beter hem van af den derden
keer weer te hebben aangekeken, omdat dit het natuurlijkste is. Anders staat het
gemaakt en zelfs onbeleefd. Ook al omdat ten slotte de oogen van een mensch toch
alles zijn, hoeveel te meer die van een edele jongen. Elkaar gewoon eens aankijken,
nog geen seconde, bij het komen en bij het gaan, dat moet men doen, vond het meisje.
Nu is het niet te gelooven wat oogen allemaal kunnen zeggen, vooral bij een edele
jongen, waar zij meer dan anders de spiegel zijn van de ziel.
Op zekeren dag keek het klein meisje bij het weggaan
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Mr Whitney aan zooals altijd en schrok geweldig, bekeek haar papieren, haar blouse,
bloosde en vroeg: Is er nog iets, Mr Whitney? Mr Whitney bloosde en schrok ook,
wreef over zijn tafel en jas om te weten of daar nog iets op lag en zeide neen. Hij
voegde er bij: Alles in orde zooals altijd. En toen voegde hij er nog bij: Bij U ten
minste. Dank U, zei het meisje vriendelijk en ging heel gewoon.
Ontsteld stond het op het trottoir en vroeg zich af hoe het gekomen was, waarom
zij dat gevraagd had en Mr Whitney zoo doen blozen. Zij brak er zich het hoofd over
en hoe meer zij het brak, hoe vaster zij er van overtuigd werd dat hij toch iets had
willen zeggen of vragen.
Nu was dat iets verschrikkelijks waaraan zij nog nooit had gedacht. Had hij zoo
eens gevraagd: Hoe heet U?, al het minste dat hij vragen kon, wat zou zij in 's hemels
naam hebben geantwoord? Als men iemand gevoelens toedraagt zooals zij hem, hoe
kan men dan eigenlijk nog met hem spreken? Elkander naam en voornaam zeggen,
hoe banaal! En dat was dan nog het eenige dat het meisje hem zeggen kon. Haar
bewondering uitdrukken, haar vereering, verafgoding, dat was natuurlijk onzin, maar
als men zoo voelt schijnt al wat zegbaar is een schennis van dat mooie, diepe en
ideale. Mr Whitney, het is mooi weer niet waar! O, dat nooit! Over kunst, literatuur,
geestesleven zou zij desnoods met hem kunnen spreken en daar wist zij meer over
dan men haar zou aangeven, maar al wat zij voor dat gesprek bijeendacht klonk als
voor een examen. Honoré de Balzac was een groot Fransch romanschrijver. Hij werd
geboren in 1799 en overleed te Parijs in 1855. Hij schreef ‘La Comédie humaine’.
Ik heb van hem gelezen: ‘Eugénie Grandet’. In dat boek verhaalt hij... O God neen,
zoo spreekt men niet. Het klein meisje wist ten slotte niets, absoluut niets en was dus
keer voor keer naar het Britsch Consulaat gegaan zonder een oogenblik te denken
dat Mr Whitney een gesprek kon beginnen en zij daar staan als een domme gans.
In haar angst en onmacht stelde zij zich gelukkiglijk zeer concreet voor hoe Mr
Whitney zooal kon beginnen en zoo werd het Goddank eenvoudiger, want ook hij
kon niet abrupt vragen wie Honoré de Balzac was. Dat stelde haar gerust, zij zou
haar best doen en op geluk rekenen.
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Ik heb U in vier dagen niet gezien, begon Mr Whitney voor de allereerste maal.
Er was geen boodschap voor het consulaat, Mr Whitney, antwoordde het klein
meisje en tot nu toe ging het goed.
En als er geen boodschap is komt U niet, zei Mr Whitney en het meisje zat al vast.
Bij de tweede vraag reeds! Het bloosde fel en blikte smeekend om alstublief toch
een gemakkelijker vraag. Maar Mr Whitney was zelf ook verlegen en begon met de
papieren alsof hij niets had gezegd.
Eén papier legde hij terzijde en toen de andere klaar waren riep hij een bediende
en vroeg hem zeer voorkomend dit wel te willen laten onderteekenen door den Consul
zelf. Wel begreep het klein meisje dat iemand als Mr Whitney daarvoor een bediende
riep, maar hoeveel liever had zij hem zelf zien gaan, want nu hadden zij niets meer
te doen dan te wachten en hoeveel vragen kon hij intusschen niet stellen.
Hij hield de handen in bidgebaar voor mond en neus, het klein meisje stond in
uiterste spanning gereed.
Men stelt mij verbetering voor in het Consulaat van Nice, zei Mr Whitney.
O proficiat, zei het klein meisje. Dat was niet zoo kwaad. Van harte proficiat,
voegde zij er bij en dat was al wat beter.
Ik denk niet dat ik zal gaan, zei Mr Whitney.
O, U hebt ongelijk, zei het meisje, misschien niet zoo goed, maar ze meende het
nu zoo.
Waarom? vroeg Mr Whitney, gemakkelijke vraag.
Wel, zei het meisje met overtuiging, Nice, de zee, de zon!
Kijk eens, zei Mr Whitney, mijn vliegtuig werd hier neergeschoten in '42 en ik
kon niet meer terug naar Engeland, ik ben nu graag hier.
Ja, antwoordde het meisje aarzelend, maar toch, Nice!
Mr Whitney glimlachte even, bloosde even, keek even op en zei:
Ik heb veel liever uw bezoek.
Eigenaardig dat het klein meisje heelemaal niet schrok. Wel bloosde zij, maar van
ernstige, rustige, innige vreugde zonder één angst.
Ik heb ook veel liever dat U blijft, antwoordde zij eenvoudig en Mr Whitney schrok
evenmin. Ook hij scheen kalm geworden te zijn. In hun diepe, werkelijke diepe
sympathie
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waren zij daarmee vreedzaam ten volle voldaan, zoodat zij drie volle minuten zoo
maar zwegen, kijkend naar hetzelfde zilveren potlood op de map. Toen kwam de
bediende en het gesprek was uit.
Tot morgen, zei Mr Whitney. Hij keek zooals gewoonlijk, het klein meisje ook
en weer dacht zij dat er nog iets was. Natuurlijk vroeg zij het nu niet meer. Zij keek
slechts ernstig vragend wat langer en dieper in zijn blauwe oogen en hij in de hare.
Zoo ver was het en zooals het groot meisje had ik dus al veel over Mr Whitney
gehoord, toen ik op een middag iets na den twaalven met het klein meisje aan den
arm naar huis ging.
Is dit niet het Britsch Consulaat, vroeg ik, mooi gebouw, en ik bleef er vóór staan.
Ja, zei het meisje, van binnen is het ook mooi. Eerst hebt ge dus een gang zoo
breed als deze poort. Dan links drie trappen en een hall met portiersloge en in die
hall een trap naar boven, een gang naar de vestiaire en twee deuren. De rechtsche
naar de wachtzaal, prachtig, ruim, maar ik ga gewoonlijk zonder wachten door, zij
kennen mij. De linksche is van een bureel, maar ik moet daar nooit zijn. Ik ga in de
wachtzaal deur rechts en kom in een gang met weer twee groote bureelen. In het
tweede zijn twee loketten, mooi donker hout met ingelegd glas en het eerste loket is
dat van Mr Whitney.
Hierop ging de poort open waar wij voor stonden en recht naar ons toe duwde een
consulaatsknecht in livrei een rolstoel waarin een werkelijk zeer mooie jongen zat
van vast en zeker nog geen 24 jaar, met licht blonde krullen en blauwe oogen.
Met de hand onder mijn arm en met de andere greep het klein meisje geëlectriseerd
mijn linkerhand en haar nageltjes drongen diep in den rug en den palm. Zij trok,
rukte mij weg van voor de poort en voort over het trottoir, maar ik had goed gezien
dat de jongen snel het toile-ciréevoordeksel van het wagentje voor zich trok omdat
hij geen beenen had.
Was dat Mr Whitney? vroeg ik in mijn alteratie, veel te gauw, want het meisje
kon niet eens antwoorden. Het beet op de onderlip en knikte met gesloten oogen. Ik
maakte zacht de handen los waarmee zij mij nog altijd even pijn deed.
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In die dagen was ik wat attenter voor het klein meisje, ook uit werkelijk diepe
sympathie, maar ik merkte toch niets dan geringe détails, tenzij misschien dat zij den
derden avond op haar gezellig kamertje roode oogen had. Wat is er, klein meisje,
vroeg ik en ze had een beetje zitten schreien. Dat deed ze nu en dan, zei ze, niet
dikwijls. Van kleinsaf eigenlijk. Nu en dan 's avonds een beetje schreien, als ik klein
was vond ik dat heel aangenaam, zei het klein meisje.
GERARD WALSCHAP.
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Akte van hoop
Mijn lente was vroeg oud van regenvlagen,
Van ongeduld naar zomeren vol zon,
'k Zocht wederliefde in de oogen van de dagen.
- Doch gij gingt heen, geliefden, die 'k niet volgen kon
't Leven was toen een foor van ijdelheden,
Een bonte wemeling van dansgeruisch,
Zoolang ik mocht den tijd aan morgen meten
En niet aan 't sterven van de schoonsten in mijn huis
De morgen was een helder meer, en de avond
Een speeltocht met muziek ter lustrivier,
Met oponthoud bij het rumoer der haven
In 't licht-en-donkerspel van 't jagen op plezier.
Doch, ondergronds, aanhoudend doffe zoeven
Van 't wereldslagwiel in fatalen gang.
Wij hoorden 't niet het losgaan van de schroeven.
Er ging een oogstlied op met sombren tegenzang.
Vaak lag het vaderhuis in rouw, en rilde
Ik meenge middernacht voor 't eenzaam bed;
Doch, droef of blij, ik vierde mee met 't gilde
Al werd soms wanhoop 't zaad van bandeloos verzet.
Toen brak die zomer los, wier krijgsbazuinen
Den aardbol daâvren deden van geweld;
Toen van de Zuiderzeeën tot de Noorderduinen
De jeugd, de felste jeugd werd voor den dood geteld.
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En toch luwde de storm, en vrijheidsdroomen
Bloeiden als bloesem die geen vruchten bracht;
- De dwingeland ziet nooit den avond komen
Dat zijn verminkte romp zal rotten in een gracht.
Wat zijn wij in den storm, de wervelwinden,
Bij 't onmeedogend wentlen van het rad?
Geen enkle hand kan den draad wedervinden
Dien ze in den oorlogsdoolhof zelf gebroken had.
Toen kon de dronken wereld nog niet vinden
Den steilen weg naar de gezonde bron;
Nogmaals de foor van kreupelen en blinden,
Nogmaals de zonde van den geest onder de zon.
De weerslag komt van 't spelen met verdragen,
En 't noodlot, wars van wie de ziel verbeest,
Zal geene maat meer kennen in zijn slagen,
De dwingelanden moe, en moe de kuddegeest.
Vorsten en leiders, met hun lot in handen,
Waar 't teeken van den gier te schettren stond
Op hun paleizen, gaan in 't puin verbranden
Met hunne hoeren, en den doodsbeet op den mond.
Volkren zijn aan 't vergaan, akkers en steden,
Doch Rachel huilt om haar vermoorde kind.
Zàl sterven wie wil schuilgaan in 't verleden,
Want lucht van lijken komt gewaaid met elken wind.
Wie draagt de toorts? Het Oosten is 't of 't Westen
Waar 't daghet thans? Wier kim met licht krioelt?
Het avondland ligt, bloedend, op zijn vesten
Te stikken zoo het niet zijn eigen stallen spoelt.
En zon en regen luistren niet naar vloeken
Of tranen, ijdel, nutteloos gegil;
't Gewonde dier moet zelf zijn kruiden zoeken:
Ze groeien hier en daar, voor wie ze vinden wil.
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En midden in 't tempeest, en razend blazen
Drijven de wolken voort, de nachtegaal
Zingt voort, en de osse blijft geduldig grazen,
En trekt den vromen ploeg, het oude vrede-staal.
Waarom zou dan de mensch, met nog twee handen
En oogen die nog zien, moeten vergaan?
En de oude wereld als een baak zien branden
Die op de klippen wijst, waar doôn te wenken staan?
Geweld duurt niet, en 't keerende getijë
Spoelt lijken aan. Doch zoo de schipper stookt
Helpt zulks ter haven, waar de goede en vrije
Menschen een tent opslaan, terwijl hun huis nog rookt
Zal een, als mandarijn, zijn herfst beschamen
En in een paviljoen een eenzaam lied
Verzingen, droomend bij de ramen
Van open vensters, met 't verleden in 't verschiet?
- Gij, onze kinderen, de niet verwende
Aan land, aan lucht of zee, schoort uwen moed Gij zijt ter zee gegaan, - spaart u de ellende
Van 't wrange wachten op het keeren van den vloed.
Het weze dan uw lot zoo lang te strijden
Totdat de man enkel aan vrouw en kind
En aan geen grenzen meer zijn hart moet wijden,
Gij, om geen storm te maaien, zaait geen wind.
FIRMIN VAN HECKE
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[Gedichten]
Steeds
Steeds heb ik je liefgehad:
Sinds de aarde werd geboren,
sinds de maan kwam opgevaren
en bij 't eerste morgengloren:
steeds heb ik je liefgehad.
Veel heb je mij steeds gegeven:
nimmer kan ik je nog derven,
samen is dooreengeweven
beider leven en het sterven:
Veel heb je mij steeds gegeven.
In den nacht komen wij samen:
als ons beider droom gaat leven,
als de sterren helder klaren,
worden wij bijeen gedreven:
in den nacht komen wij samen.
Steeds heb ik je liefgehad:
nimmer heb ik je verloren
sinds de maan kwam opgevaren
en de aarde werd geboren:
Steeds heb ik je liefgehad.
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Zonder hoop
Je foto staat voor me; ik zit
aan tafel waar jij steeds zat.
De lift suist omhoog en ik bid
zooals ik nooit eenmaal bad.
Ik wacht op iets dat niet komt,
ik wacht zonder hoop of zin.
Het geluid van de lift is verstomd
en jij komt de kamer niet in.
Ik wacht op iets dat niet komt
aan tafel, waar jij steeds zat;
ik denk aan je oogen, je mond
en bid zooals ik nooit bad.
Ik wacht zonder hoop of zin;
ik wacht op iets dat niet komt:
jij komt de kamer niet in
en 't geluid van de lift is verstomd.
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Droom
Tweemaal twee en nog eens drie
dat is steeds de heilige zeven.
- Drie raven krijschten: wie, wie, wie?
Ik schrikte, zwarte wolken dreven
voorbij en oorverdoovend tumult
werd boven mijn hoofd aangeheven.
Een stem zei: de tijd is vervuld;
en ik vroeg: is hij bij de dooden?
geef hem mij weer: ik ben de schuld.
Zwarte raven, drie zwarte boden
zetten zich op mijn schouders neer
en een zei: ik kom van de goden.
De lucht verduisterde meer en meer
en weer krijschten de zwarte raven,
zooals toen, bij den eersten keer.
Ik vroeg: waar ligt hij dan begraven?
wijst het mij toch, dat ik het zie;
en mijn luide stem verjoeg de raven.
Drie raven krijschten: wie, wie, wie
vindt nu de heilige zeven?
tweemaal twee en nog eens drie...
- Toen hoorde ik: hij is nog in leven...
LIANE BRUYLANTS.
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Halewijn zingt
Prinses, ons liefdelied had nog geen mens gezongen,
het was voor ons alleen. Nu scheiden wij, 't moet zo zijn
als in oude sproken die middeleeuwse dichters zongen.
Melieve, laat dit gedicht verbloeien om mijn pijn
omdat ge kwelend van mijn luit zijt weggesprongen.
Melieve, nachtegale, vaarwel, het moet zo zijn
omdat ons een ander angstig lot is bedongen.
Ik ken niet het leven, de dood, het grote geheim
waarom ge kwelend van mijn luit zijt weggesprongen
in het donker woud van de herten en de hinden.
Melieve, ons liefdelied heeft nog geen mens gehoord
en reeds weet 't dat w'elkaar nooit zullen wedervinden
en dat mijn hart met bevende pijlen is doorboord
als Heer Sint Sebastiaan op een wiel gebonden.
Melieve, vaarwel dan en laat Uw dichter dwalen
langs de wegen, slapen met de schurftige honden
en aan de achterdochtige mensen verhalen
het liefdelied, ons liefdelied, Prinses, gazelle.
Maar éénmaal zal de hevige haat toch groter zijn
dan diepte van De Corte, liefde van Gezelle
en zal 'k U vervloeken omdat gij mij, Halewijn,
verlaten hebt en van mijn luit zijt weggesprongen.
G'ontsnapte aan mijn handen: deze sluwe slangen,
ge vloodt voor mijnen mond: deze giftig rode vrucht.
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Lieve, o nachtegale, in 't zand Uwer wangen
zou ik mijn schitterende namen schrijven, verrukt
over de kunst van mijn tanden: deze stiften,
oeroud als Egypte, Byzantië, 't verre Japan,
oeroud als de haat, de zoete liefde, de driften,
als het zuivere gebed dat ik niet bidden kan.
Vaarwel, o neen, geen was schoner dan gij, Melieve.
Ik ben een Halewijn die ziek wordt aan zijn longen
en 'k vloek en 'k drink als 'n kwade Querido, Melieve,
omdat ge kwelend van mijn luit zijl weggesprongen.
REMI C. VAN DE KERCKHOVE.
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[Gedichten]
Uw lied klinkt in mij na
voor P.G. Buckinx.
Uw lied klinkt in mij na, zo ging zijn rhythme zingen
aan mijn ontvanklijk oor, waar het de stem herkent
van wie verrukt als ik om luttele aardse dingen,
zijn dank zegt om den gloed van deze late lente.
De weelde van een vrouw, de regen aan de ramen,
de zwoele bloemengeur, de vogel in de nacht.
Zolang het blijft ons deel dien rijkdom nog te omvamen,
zingen wij luid den lof van deze stille pracht.
Want met ons lot verzoend, zullen wij zangen vinden,
zo rijk van rhythmus en zo vurig van geluid,
dat al de liedren die we eens zongen als ontzinden,
verzwinden zullen als een opgegeven buit.
Uw lied klinkt in mij na. Ik kan het niet vergeten.
Het vond zijn weerklank in mijn diep ontroerd gemoed.
Wij zijn gekluisterd door dezelfde zoete keten,
vertederd en verteerd door eendren laten gloed.
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Kleine nachtmuziek
Ik noem u in den nacht
met al de zoete namen
die, in den dag bedacht,
eerst nu ter lippe kwamen.
Zo stamelt in zijn slaap
een kind dat spelensmoede
nog naspeelt in zijn slaap
en onder moeders hoede.
O namen zonder tal,
die talmen op de lippen,
aleer ontroering zal
uw klanken doen ontglippen,
uw zoete melodie
blijft ruisen aan mijn oren
en zingt in harmonie
met reeds gehoorde koren.
Ik noem u in den nacht
en kan den slaap niet vinden,
terwijl gij sluimert zacht,
o nooit genoeg beminde.
MAURITS DE DONCKER.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

923

Hoe Bert Seppen de Ticheloven kreeg
‘Ik kar u, baas,’ had Bert Seppen beslist, en boer Gielen liet zich gezeggen, voor die
laatste rit naar de kom van het dorp. Daar kon hij nu, gewezen pachter, met zijn
handen in zijn broekzakken en zijn zondagse muts op, aan politiek doen. De boerin
had minder ambitie: naast hem op de bank gezeten van de wagen die piepend-krakend
waggelde op zijn scheve wielen, bad Klein Katoken een rozenhoedje, zoals zij 't
voortaan meer hoopte te doen in de kerk waar zij nu veel dichterbij zal wonen.
Als 't met hun dochter maar goed gaat op de Ticheloven, in dat huwelijk heeft ze
anders weinig fiducie. Zonder geestdrift had Liesbeth haar Nardus genomen, 't was
immers zozeer naar vaders zin. Boer Zeegers van Grote Brogel zit er warmpjes in
en gaf zijn tweede oudste meer mee dan wat Gielen Jockmans, op zijn geleeg van
de Ticheloven, zich voor zijn jongste dochter permitteren kon. In zijn wilde jaren
heeft die Nardus weliswaar beestigheden uitgericht, maar met trouwen betert dat.
IJverig schoven de zwarte kralen door Klein Katoken-haar-vingeren, gleden langs
haar zwarte kapmantel af. Bert Seppen moest op de hoeve blijven dienen, dacht zij
daarbij, dat zou een gerustheid wezen: zo'n knecht die alles kon als de beste, en nooit
wat zei. Een moedersoog is een alziend oog: deed
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Bert Seppen het voor haar niet, dan deed hij 't allicht voor Liesbeth.
(‘Ook nu zij een andermans huisvrouw is, voor God en de wereld?’)
Eer het nieuwe tientje uit was dat zij te dezer intentie aanving te bidden, schudde
en daverde de wagen over de bultige kassei. Dra stopte men voor 't ruime, rode huis
en droeg Bert Seppen de pakken en koffers naar binnen. Eer hij de terugrit aanvaardde,
beloofde hij uitdrukkelijk wat zij wenste. Ja, hij zou blijven, tot in de uitkomen zou
hij 't proberen. Daarop had zij hem een tweede kwakske geschonken: ‘Dat is braaf,
mijn jongen, nu slapen we hier gerust. En Liesbeth zal zo content zijn.’
‘Liesbeth,’ speelde 't in Bert Seppen zijn hoofd, terwijl hij zijn denderend gespan
van de dorpskeien opnieuw de vertrouwde zandbaan in mende: een brede Kempische,
met vele karresporen. ‘Liesbeth zal zo content zijn!’
Hij grinnikte.
Lag het aan de weemoed van de vallende avond, door de klingelende haambel nog
verinnigd? Aan het akkermaalshout langs de weg en het beklemmend stikdonker van
dennenbossen waarin de wind eeuwiglijk te frazelen hangt? Een berkestam tekent
er zich tegen af: de glimlach van een witte vrouw...
Hij voelde zich heel dingsig worden, zowaar vertederd.
Toen Liesbeth eergisteren in glanzig satijn de keuken binnenstapte (had zij
geweend? geweend! Zij zag zeer bleek...), toen was die onzekerheid begonnen.
Meteen was hij er uit gemuisd, van 't trouwfeest had hij niks meegemaakt. Wel zich
een stuk in zijn botten gedronken, - korte drank en zwaar bier ondereen. Vier en
twintig uur ronkte hij op de hooizolder, in één stuk door, eer hij er van bekwam.
‘Dag boer Gielen, dag Klein Katoken, nu gaan jullie profijtig rentenieren, mij laten
jullie bij die Nardus zitten. Een propere schoonzoon, hebt U zijn boekske dan nooit
eens opengedaan? Het stinkt...’
Was hij, Albertus Josephus Rechters, oudsergeant bij de cavalerie, voor Liesbeth
Jochmans naar de Ticheloven gekomen? Toch niet in de eerste plaats, voor zoveel
hij zich daar rekenschap van gaf. Negen jaar, driemaal drie, had hij
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bij 't paardenvolk gediend, voor zijn tweede en derde termijn tekende hij enig en
alleen omdat hij geen douanier wou worden gelijk zijn vader. ‘Vuile kommies!’ Die
roep had zijn kinderjaren vergiftigd in 't grote grensdorp dat van smokkel leefde en
waar hem na zijn lange afwezigheid weinig meer bond. De meisjes van zijn leeftijd
waren verpast en de unieke, de onvervangbare jongensvriendschappen getaand.
‘Liever de boer op!’
Jaar na jaar had hij 's zomers in en rondom het Kamp gelegen, tot drie- en viermaal
bij dezelfde mensen ingekwartierd. De Ticheloven was er hem 't best bevallen: een
hofstee naar de heikant, bij de Ekselse vennen, waar ze een paard houden, een bruine
merrie die elke winter haar veulen werpt. Zerpe rook doortrok er het huis, lijk overal
stookten ze er kluiten met knetterend dennenhout onder de zwarte ketel aan de haal.
Er liep gedurig volk in en uit, 's morgens geurde de boekweikoek-met-spek er lekker,
door de roetige schoorsteen zag je 's avonds de sterren aan de hemel blinken. Gaarne
had hij een handje toegestoken op 't veld, en de boerin - een verschrompeld wijveke
met brokkel gebit en sluwe streepjesogen - was hij bijgesprongen toen er wat haperde
aan een kalfkoe. Als kind in huis behandelde Klein Katoken hem (haar twee zoons
waren uitgetrouwd, op grote gelegen in 't Maasland): ‘Maar sergeant, hoe heet je nu
precies?’ informeerde zij eens. - Seppen zeiden ze thuis, Albert heette het bij de
troep. - Bert Seppen zou het voortaan wezen, besliste zij schalks. Zo bleef het.
Pachter Gielen was een vraagstaart, en kon kallen als een advocaat. In de gesloten
Bert Seppen vond hij zijn partuur: al glimlachte die maar bij zijn gefilosofeer, hij
luisterde en hij wist antwoord op veel. Hij was bereisd, kon lezen en schrijven, vond
zijn weg in 't Maeseycker Weekblad en de Almanak van Snoeck waar het schoon in
gedrukt staat, van de jaarmarkten en de kermissen, de weersgesteldheid en twintig
wetenswaardigheden meer, betrouwbaar zwart op wit. Bovendien had hij, als sergeant,
verstand van paarden.
‘Als je ooit trek gevoelt naar 't boerenleven,’ - dat zag je hem immers aan! - ‘op
de Ticheloven staat de tafel gedekt!’
En Liesbeth dan? Hoe stonden de zaken met Liesbeth?
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Betteken hoorde bij de hoef, lijk het zwarteiken dressoor in de voorkamer, lijk het
koper- en tingerei op het keukenrek: haar jeugd is een zonnestraal die deze
pronkstukken omhuivert. Lachebek, deed zij lieftallig jegens Jan en alleman, de
vrijers verdrongen elkaar van de drempel; doch geen die haar blijvend beviel. Voor
haar had hij lang aan een kevie gefrutseld, van sigarenkistenhout. Dat was voor
Pirrewit, haar sijske. De klappermolen in de kriekeboom, hààr boom, was insgelijks
zijn werk. Zij plaagde hem soms dat hij nooit iets uit zijn eigen zei, dat hij urenlang
sprakeloos kon zitten, en er toch tevreden uitzien. Wat overpeinsde hij zo?
Toen had hij weleens verteld, met meer woorden dan hij anders op een heel jaar
gebruikte, 's avonds op de bank achter het huis. Verteld voor velen, doch voor haar
alleen bedoeld: over grote manoeuvers diep in het Walenland, toen ze de wacht
optrokken aan de grens ('t was in de jaren zeventig, toen Bismarck oorlogde tegen
Napoleon); over zijn kazerneleven te Antwerpen, de weidse stad aan een stroom zó
breed (‘Wel tot aan ginds mastbos!’), met het Steen en het Schipperskwartier waar
het raarste matrozenvolk huist. Naar Sint-Anneke voeren ze 's Zondags, mosselen
eten en patatenfriet.
‘Met je lief, zeker?’ viel zij in.
Och ja, die soldatenlieven, dat lastige meidengoed! Al die struise boerenjongens
ondereen, ruw en schuchter tevens, waren één hunkering naar de vrouw. Hun obscure
avontuurtjes kon zij raden.
Liever beschreef hij hun slenteren langs de kaden, langs de dokken vol schepen
van overal, schepen allerhande, die de aarde bereizen. Over de dierentuin was 't
gemakkelijker praten, maar hij stootte op haar ongeloof. Alles wat hij uitlei, van die
apen en die wrede wilde beesten, van gedresseerde walrussen en tamme olifanten,
moest hij tot twee- en driemaal toe herhalen, het leek op een kruisverhoor. Hij wou
haar zeker wat wijsmaken!
Betteken werkte in de koestal of in de weide, met de meid; tegen het hotseklotsen
in van de karnmolen, of het geblaf van de hond in zijn treerad, klabbetterden 's
morgens hun heldere stemmen. Maar toen hij, twee jaar geleden, voorgoed op de hei
inwonen kwam, was Liesbeth verloofd. Haar zin-
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nen had zij, met vaders hulp, ten langen leste op een pronte boerenzoon gezet, die
Nardus. Had zij ooit ernstig om een paardensergeant gedacht, al was die afgezwaaid
met een spaarboek op zak?
‘Nu geen stommiteiten,’ redeneerde Bert Seppen tot zichzelf, ‘en geen twee
gezichten! Getrouwd is getrouwd. Maar waarom ben je zo 'n steenezel geweest? Die
zomeravond op de achterbank, Bert Seppen, en een paar andere keren dat je uur
misschien sloeg op het horloge van haar hart...’
‘Tussen ons beiden is er nooit wat geweest als een sluimerende genegenheid,
zonder mogelijkheid tot groei...’
‘Kom, Bert Seppen, dat geloof je niet, al tracht je je zelf voor te liegen. Was het
je menens, waarom heb je niet bijtijds gesproken? Intussen steelt zo'n Nardus je de
kaas van het brood, en duizel jij van nijdigheid als je hem, 's morgens van de
ondertrouw, Liesbeth in 't publiek ziet kussen. Wees oprecht, Albertus-Josephus
Rechters, stuk van een stalknecht, en beken dat je nog het meest voor haar naar de
hei bent afgezakt. Durf toch klaar te zien in je bedoelingen! Jawel, je kent geen groter
vreugd als op een snuivende, hinnikende ruin over 't land te rijden. Niets gaat je
boven 't ritmisch bewegen van een machtig merrielijf onder je knieën, dat je dwingt
te gaan waarheen je wil. Paardenlucht hangt in je kleren, stoeterij is je element. Maar
met dit al laat je de mooiste bloem weghalen, vlak voor je neus. Dwaze tuinier, die
onderdoet voor een Nardus! Die moest en kon je voor zijn. Maar je hebt je niet eens
verzet. Of was zij beslist geen spek voor je bek, sergeant? Je hebt niet eens gevochten,
Bert Seppen. Ben je dan geen man? En nu is het spel verbruid. Flauwhartige platbroek!
Zo dom als het paard van Christus...’
De zelfverwijten wielden door zijn ziek hoofd.
‘Hor!’
Bij Lamme Dooriks brandt een lamp.
‘Ho!’
Een bierpot stond dra gevuld op tafel. Met een kort woord, dat een gegrom leek,
bestelde hij er een tweede, een derde. Hij nam geen notitie van het
schoenmakertje-van-niks, die met de dochter stond te koekelemeien. Schrijlings op
zijn stoel gezeten, pofte hij de rook uit zijn stenen pijp. Toen

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

928
die flapuit van Lien naar de bruiloft informeerde, en of het hem niet te erg zou varen,
knakte de steel in zijn hand af, de brokken stampte hij weg. Lien reikte hem dadelijk
een ander, uit een glas op het rek.
‘Ik moet op mijn tellen passen,’ besefte hij meteen. ‘Straks komt er klets van.’
Hij voelde ze andermaal opkomen, die vlaag waaraan hij niet weerstaan kon. Zijn
gemoed schoot vol, lijk eergisteren op de trouwdag. Hij had moeite om zich goed te
houden. Als die Lien en dat schoenmakertje...
Zuipen moest hij. Vergeten. Zichzelf bedwelmen, 't Gevraag en 't verwijt en 't
gehunker daarbinnen wegspoelen, in een moedwillige zwelgpartij zonder dromen.
‘Geef me te drinken!’
Geruime tijd zat hij daar en gaf taal noch teken meer. Het dochterke babbelde
door, het jongste avontuur (en 't was er een gepeperd!) van de bruidegom hield ze
echter voor zich. Zij durfde niet, met zo'n sombere stomme.
‘Wat doe ik hier nog?’ vroeg hij haar plots, toen zij de zoveelste bierpot bracht.
Zij vatte niet goed wat hij bedoelde, verrast dat er iets loskwam uit dit sprakeloos
mirakel. En zij waagde 't:
‘Dat laatste stuk van Nardus, ken je 't al? Aan de Maaskant, in een van die aardige
danscafétjes, daar zit er een die beweert, haar kind... Ze heeft spektakel gemaakt.’
Voor de deur, hunkerend naar de stal, brieste en snoof de bruine merrie, haar
haambel rinkelde. Bert Seppen, het wordt je tijd, hoe geraakt zo'n zatte kadul behouden
thuis? Straks kom je nog onder de wielen terecht, nu je met de gewone zwaai op je
karrepaard beweert te springen. In de nafeestroes op de Ticheloven zullen ze gelukkig
niets merken.
Hij liep niet lang op zijn nieuwe kloefen, de gulle, ronde Gielen Jochmans in het
ruime bakstenen huis bij de kerk. En van een andere koers in de dorpspolitiek, die
hij, de handen in zijn broekzakken en zijn Zondagse muts op, in de café's verkondde,
kwam luttel terecht. Het kasteel bleef de baas.
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Een geluk met een ongeluk was dat hij zalig stierf eer de misère op de Ticheloven
aan de man kwam. Was me dat boeren, wat Nardus deed? De speelman zat nog op
het dak en reeds bleef onze pachter hele dagen, ja nachten van honk. Een huisduif
was hij nooit geweest en zou hij wel nooit worden. Ze onderstelden hem bij zijn
ouders, op Grote Brogel. Ook Liesbeth: zij slikte haar kommer, achter zijn kleren
houdt een mens zijn binnenste verborgen.
Paardentuiser-veehandelaar, ketste hij in de Maasstreek en het Rijnland hoeven
en banen af: zo, althans, gaf hij voor. Duistere transacties moesten het zijn, aan deze
en gene zijde van twee landsgrenzen. Of was het gewoonweg smokkel? Van
komen-en-gaande dieren, op de Ticheloven geen spoor. En, werd gefluisterd, zijn
jonkmansstreken begonnen opnieuw, met het huwelijk bleek de leute niet uit. Ruikend
naar zurige drank, keerde hij ongeregeld terug, evengoed laat op de avond als 's
ochtends vroeg, met glazen ogen in een verwilderde slaapkop, zijn mondhoeken slap
onder de lichtblonde snor en de smalle lippen. Dan was Liesbeth vies van hem en
beefde, hij betoonde zich zo veeleisend.
Dat het maar la la ging tussen hen twee, raadden de buren meer dan ze'r van zagen.
Veel woorden vielen er niet, met een boer altijd op pad, een boerin die haar leed
opkropt, en de knecht een zwijger. Bert Seppen ploegde en egde, zaaide koren of
stak schadden, naargelang van 't seizoen en de stand van de veldvrucht. Hij zorgde
voor kloofhout en takkenbossen, dorste 's winters als vanouds en in de lange
schemeruren bleef hij na 't eten naar het open haardvuur staren, of ging met de kippen
op stok.
Meestal gedrieën zaten ze daar, de jonge boerin en de meid met haar breiwerk.
De moor suisde aan de berookte haal, de hangklok kapte de tijd aan stukskens.
Meermalen daags zaten ze ook tegenover elkaar aan tafel, soms schoof een dagloner
bij, een enkele keer Klein Katoken. Acht dagen lang was dit het geval in de zomer,
toen er een eersteling geboren werd, een zoon.
Zijn lange gestalte licht voorovergebogen, liep Bert Seppen te dubben op zijn
eentje. Ziek zou hij nog worden van het danig prakkezeren. 's Namiddags dacht hij:
‘Straks, vanavond, trek ik er uit, wat doe ik hier nog? Wat kan die boel
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van Nardus mij bommen?’ En elke avond vond hem op zijn gewone plek, even
potdicht.
O, Liesbeth deed niet bijzonder lief voor hem. De grijze ernst van haar ogen was
naar binnen gekeerd, maar hij kende de trilling om haar mond en de donkere streep
onder haar ogen na menig allendige nacht. Nauwelijks naar hem opziend liep ze
voorbij, bevelen gaf zij nooit: wTat hij deed was immers goed gedaan. Slechts
wanneer het niet anders kon sprak zij hem aan, kort en koel. Toen zij hoog zwanger
was versleurde hij ongevraagd de ketel koedrank, gewrillig nam hij ze een of andere
karwei uit de handen: stomme getuige van haar weedom, die geen woord van dank,
geen blik van verstandhouding verwachtte...
Hield zij zich aldus uit preutsheid? Of uit gemis aan vertrouwen - in hem? Bert
Seppen geraakte er niet wijs uit, hij tobde er gedurig over, tot hij gewaar werd dat
zij zijn aanwezigheid zocht, ja, werkelijk wenste, telkens als Nardus thuiskwam.
Voelde zij zich veiliger in zijn nabijheid?
‘Ik, de wraakhond!’
Welk beeld van haar droeg hij in zich rond? Verhevigd was het door hun
rakelings-langs-elkaar-leven, dag aan dag, dat haar niet ontluisterde, integendeel;
veeleer vermooid door de slijtage van de knagende slommer: de eerste rimpels en
de ganzepoten om haar moede ogen, het verrassend-vroeg grijzende haar... De
zeldzame keren dat iemand hem om zijn mening verzocht en hij de vraag een antwoord
waardig keurde, was hij dan ook systematisch van 't advies van de pachteres.
Gonne, de meid, kreeg dit het eerst in de gaten. Zij had haar zinnen gezet op de
oudsergeant en liet het goed merken. Alleen hij merkte het niet. Toen, met vrouwelijke
intuïtie, doorzag zij die ingekeerde bullebak, die heimelijke duiker. ‘Zijn hoofd staat
naar geen meid,’ grimbekte zij, ‘hij beloert iemand anders.’ Er vielen venijnige
insinuaties, tegen Bamis kreeg zij de bons.
Eens dat Bert Seppen de keuken binnenliep, op zijn sokken, na de Zaterdagse kuis,
zat Liesbeth voor het raam haar zoontje te zogen. Had zij hem niet gehoord, of zijn
stap niet herkend? Als dook zij uit een andere wereld op, zo wendde zij zich naar
hem toe, in de rustige glorie van haar bol-
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gespannen borst. Zijn hart keerde zich om in zijn lijf, zijn knieën zakten door.
Beteuterd vluchtte hij het huis uit, iets mommelend tussen zijn tanden.
Al sakkerde hij op zijn traag ploegpaard, al gaf hij katoen bij 't labeuren, om er
zich niet stomp over te malen, te malen, - het hielp niet. De Ticheloven was geen
plaats meer voor hem, wist hij nu bepaald. Hij zou het Klein Katoken eens duidelijk
zeggen. Hij wist meteen dat Betteken's beeld hem zou bijblijven, levenslang: haar
mild moedergelaat, afgetrokken opziend van de smakkende kindermond; en de
bronzen tepel midden in die boezemwitheid...
Hopeloos eendere dagen van smokkelweer volgden, het land bleef in mist gehuld,
de lucht hing grauw en toe. Op de ruiten vingerde het, het trippeldropte van dakgoot
en ozie. Boer Nardus hield het in huis niet uit, trok naar de herberg. In De Kroon
waarschuwde die boemelaar van Tist-de-gareelmaker hem voor zijn vroegere meid
(Gonne, die nu op Verloren Einde, bij de Hechtelse steenweg dient): hoe zij zijn
huishouding aan 't klokzeel hangt, Lien van Lamme Dooriks kan 't getuigen en Klein
Katoken zeker ook. Wat er tussen de twee wallebakken precies bedild en bezwadderd
werd, kwamen ze op de Ticheloven nooit te weten. Alleen, Nardus werd zo mogelijk
nog dwarser. Hetgeen Liesbeth in een onderste la verborgen hield: dat hij haar met
zijn achterdocht en zijn jaloersheid treiterde, kwam nu openlijk aan 't licht. Een
jaloersheid zonder grond, een koel-demonische bezetenheid was het. Haar moeder
zou best geen voet meer over de drempel zetten, - wat wilde zij anders dan haar
nieuwsgierige wipneus in andermans zaken steken? Wie kwam zoal aan huis terwijl
hij uit was? Dan liep hier allerlei mansvolk over de vloer, waarom hield zij dat
achterbaks? En op die geniepige Bert Seppen, die zich onmisbaar waant, had hij het
evenmin voorzien. Die zou beter zijn handen afhouden van vrouwenrokken. Ja, van
Gonne als van een ander.
Ook over haar verleden, over de vrijers die hij beweerde dat zij vóór zijn tijd
gekend had, kon hij uren venijnig liggen semmelen, eens het licht uit, in bed. 't Was
al mijn leven een zoete inval geweest, op de Ticheloven, hij zou daar voorgoed een
eind aan maken. Waarom zweeg zij hardnekkig, en wilde
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niet klappen? Zoveel blijft ongeweten, om wie draaien haar gedachten? Het was hier
bijlange niet pluis, met die ondoorgrondelijke paardenknecht vooral. Zo'n vreemde
luis, niemand kent hem eigenlijk, noch de bedoelingen waarmee hij naar de Ticheloven
is overgewaaid...
Nardus sloeg haar niet, hij zweepte met woorden, kwetste met vermoedens, en
pijnigde ook zichzelf met spiegelbeelden: een grompot, een hartevreter. Zij schreide
in stilte haar ogen rood, zij vermeed het bakstenen huis van moeder bij de kerk, zij
paste op haar zeggen en doen. Want in de grond erbarmde zij zich over hem,
beklaagde zijn verfijnde kwelzucht, die zich tegen hem keerde.
Maar zijn nijd zocht aldoor naar nieuw voedsel, en waar hij er geen vond,
herkauwde hij het oude zeer. Pas nu merkte Liesbeth hoe het in zijn schichtige
fretogen en in zijn smalle, bloedloze lippen te lezen stond, wat voor een plaagduivel
hij was. Thans kon zij zijn korte, witte haarborstel haten.
Zij verzette zich weleens tegen die folteringen zonder uitkomst. Viel zij hem lastig
om zijn jonkmanskuren? Wat voerde hij uit tijdens zijn perioden van uithuizigheid,
zogezegd voor zaken? En wat voor propere zaken zijn dat, zoals geen boer er drijft,
en waar geen mens het fijne van snapt? Hij die alles van haar eist, die om haar minste
gedachten en gevoelens zit te wroeten, - wat voert hij uit, op pad, in allerlei troebele
cafétjes met vrouwelijke bediening, bij volk van verdacht allooi? Wie kent de meiden
die hij zich nam voor de nacht? Of, op een afgelegen hofstee, de eenzame boerin die
hij verschalkte? Om 't even nog, zolang niemand hier iets bepaalds wist. Doch waarom
mocht moeder enkel in 't geniep terug op de oude Ticheloven, waar het getater van
een kleinzoon ze lokte? Zodat haar dochter ze slechts in de kerk meer ontmoette, en
niet eens lang napraten durfde...
Klein Katoken klampte Bert Seppen aan: over haar vroeger tehuis, waar het
helemaal mis liep. Zolang hij er diende (zij had het hem vroeger al gezeid), was het
haar een gerustheid. ‘Doe dat goed werk voor mij,’ bad zij toen hij niets losliet, ‘voor
mij en voor boer Gielen zaliger, God zal 't u lonen.’
Zij giste nauwelijks, het snibbig wijveke met haar gezicht vol groeven en rimpels,
hoe geredelijk hij voor haar door
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een vuur zou vliegen, - maar hoe dat onder woorden gebracht? Hij had ongelijk op
de hoeve te blijven, de Ticheloven was geen plaats meer voor hem, - maar nu zij tot
hem sprak, voelde hij weer hoezeer hij er met de omgeving vergroeid is. Niet alleen
met de stal waar onder zijn kazemat de haverkist staat en waar het hooi in de ruiven
geurt; ook wanneer hij met zijn gesperde benen over het goed schrijdt, lijkt het of
alles hem toebehoort. En van oudsher was hij altijd van 't advies van de pachteres...
Naar de herberg ging hij slechts meer na de hoogmis, een zwijgend man. Hij
antwoordde amper, zelf begon hij nooit een gesprek. Stom kon hij naar de kaarters
zitten kijken, met heel zijn aandacht er bij. Maar telkens als ze hem vroegen om mee
te doen, weigerde hij. Het lag in zijn aard om geen contact te zoeken met de mensen.
In het dorp vermoedden ze niet, wanneer hij na de noen door weiden, akkers,
heide, gedrenteld kwam, of donker naaldhout langs, waarachter plots de hemel
diepblauw openlicht, welke aandrift hem soms te pakken kreeg, dààr, aan zijn hart.
Als een sperwer op zijn prooi viel de vlaag over hem. Hij was geen wildeman, maar
hij moest oppassen. Als korporaal werd hij bijna afgezet: want, eenmaal beschonken,
bleek hij in staat geweldige streken uit te halen. Het gebeurde meestal bij 't kaarten,
vandaar zijn weerbarstigheid voor dat spel. En om zich niet te laten gaan zadelde hij
de ruin, desnoods de breedgeschofte merrie; moederziel alleen reed hij er mee de
heide af, zijn baardbrander in de mond. Hij knelde de teugels vast, meer om de storm
in zichzelf dan om het vertrouwde dier in toom te houden. Pas bij 't poefen van de
hoefslagen in 't zand, kwam hij tot bedaren. Zijn passie voor paarden was zijn heul
en zijn troost.
Op een Zondagavond dat hij, na zo'n rit, uit de stal kwam (zijn merrie gevoederd
en verzorgd) om de keuken in te gaan, stootte hij op Nardus: woest, met een hoge
krop, en die hem met giftige blik doorpriemde. Alsof hij tegen hem wou uitvaren,
maar hem niet aandurfde en zich bedwong; iets mompelend van dat eeuwig
paardrijden.
Binnenshuis weerklonk gesnik in het opkamertje: dat was Liesbeth, haar beul had
dus alweer de beest gespeeld. Een ogenblik later stond zij in het deurgat, de lachebek
van vroe-
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ger thans een tragische vrouw met roodbekreten ogen; zij had Bert Seppen horen
scharrelen in de schapraai.
Toen hij ze zo hulpvaardig zag, als bazin voor hem het brood versnijdend, veerde
er iets los in zijn gemoed. Hij moest spreken, getuigen, handelen. Hij kon het niet
langer aanzien, hoe zij wegsmolt in leed dat zij niet erkende voor de wereld.
‘Die judas! Is hij je weer aan 't duvelen geweest? Kom, het mes hier, dat ik hem
vermoord!’
Hij greep naar het broodmes dat zij in de hand hield. Zij hief het hoog boven haar
hoofd, hij sprong recht:
‘Kom, ik jaag hem het erf af. Toe, laat me begaan!’
‘Hou op, en zwijg! Subiet!’
Daar stond geen gemartelde, grijnende vrouw meer. Wie zich aldus tegen hem
keerde was, in haar volle boerinnewaardigheid, de meesteres. Haar lichaam, fors
naast het zijne opgericht, wasemde een warme geur van hooi.
Betteke, Betteke Jochmans toch, die hij zich had laten ontfutselen door zo'n bleke
leperd met zijn loense manieren... Maar voor haar telde hij blijkbaar niet als man.
Slechts als knecht, die geen toegang kreeg tot haar sfeer...
Er heerste tussen hen de stilte van zijn nederlaag. Hij wist niet, och arme, dat zij
hem zoëven nog in bescherming had genomen tegen haar man, die nooit zelf een
bedreiging durfde ten uitvoer brengen, doch haar er toe dreef uit een raffinement van
wreedheid. Hij wist niet dat zij zoëven, in het opkamertje dat zolang haar
meisjesdomein was geweest, zichzelf had betrapt op de wens: ‘Als Nardus maar eens
wegbleef, voorgoed! Als hij, van wie ik weer zwanger ben, uit mijn leven verdween!
Ik heb toch mijn zoon.’ Hij wist niet hoe zij zich geschaamd had, en zich hervat.
Zodat zij Bert Seppen niet kon uitstaan, nu meewarigheid en wraaklust om strijd
woelden in zijn hart: Nardus had althans een schijn van gelijk. Eén woord van haar,
één gebaar, en haar waakhond zou bijten... Zij was zich bewust van haar
vrouwenmacht over deze hondentrouw, doch tegelijk verdroeg zij kwalijk de getuige
van haar capitulaties. Ongenadig verwees zij hem dus naar de plaats die hij, in geen
geval, ooit één moment mocht verlaten.
- Regen en zonneschijn. Opstaan en vallen.
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Twee dagen daarop (Nardus was alweer de gaten uit, en alweer voor hoelang?) vroeg
zij Bert Seppen 's avonds om samen wat te kaarten. Zou hij het doen? Bedoelde zij
't soms als een vergelding? Zijn somberheid helderde op. Zodat hij, die sedert de
kazerne niet meer speelde, het hier deed met twee vrouwen (de tweede was Zulma,
de nieuwe meid), en één dode.
De volgende weken, met of zonder Nardus, leefden zij weer als vreemden naast
elkaar, er bleef tussen hen iets wringen. Verbeeldde zij zich soms tot een hoger
mensensoort te behoren omdat Nardus wat geld had aangebracht en zij het land met
de beesten? Dan zou hij geen lastpost zijn, en dadelijk heengaan. ‘'t Is voor haar
geluk,’ zou hij Klein Katoken zeggen, of wat hij als dusdanig moest beschouwen.
Kom, geluk met die judas, die zwierbol? Hij was tot kapitein bevorderd,
gekscheerden ze in De drie Koningen, van het geheim genootschap De Bokkenrijders
der Heide. De beruchte naam van de roversbende hadden ze licht gewijzigd, om geen
verwarring te stichten. O, amper één beginletter, de b werd een r. Het hele dorp lachte,
Flup Kiebooms zong er een liedjen op.
Geen toespeling, geen woord van spot duldde Bert Seppen ooit over zijn meesteres.
Al bemoeiden de langtongen er zich mee, dat konden ze waarderen, zij was toch een
van de hunnen. Die oudsergeant, ietwat voorovergebogen en slungelig, had bovendien
een paar kloeke vuisten...
Op een ochtend (van zijn leven zal hij hem niet vergeten; 's nachts had het
gemiezeld, er hing nog een schemering die de kleur en de nesheid van regen had;
tussen het takhout en de jeneverbessenstruiken, en langs de rand van de dennebossen
draalde nevel) reed Bert Seppen met kar en paard naar de kant van de Ekselse vennen,
toen hij een gehinnik meende te horen en 't geploef van hoeven.
‘Ho!’ Hij luisterde scherp toe, een huivering beving hem. Dat draven in die mist
klonk als spokerij.
De achttienmaander van de boer! Geen twijfel mogelijk. Bert Seppen floot, liep,
riep hem na met troetelwoorden. Vergeefs. Tot het woeste dier hem herkende: het
hinnikte, het snoof luid, en stond stil. De ruin van boer Nardus, gezadeld, zonder
cavalier: dat beduidde niets goeds.
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Onder Bert Seppen's strelende handen rilde het zware bruine lijf. Met een wip en een
zwaai zat hij er op, zo maar, zijn holleblokken half in de beugels. Het van nature
vurige paard mende moeilijk, wat bleek het lastig tot bedaren te brengen!
Een heel eind reed hij het water langs, maar vond niets. Bij een kronkel van de
beek, in een spurrieveld, repte zich een haas. Het eiken kreupelhout op de bermen
stond melkig gevlekt van de honigdauw, doch verborg geen geheim. En in de wei
van Judocus Terdonck richtten twee vaarzen zich op: lui, de achterpoten eerst, daarna
de geknielde voorste. Strak keken de dieren hem aan, gerekt en roerloos: wat is er
met boer Nardus gebeurd?
Een tweegespan naar de Ticheloven rijden, gaat niet: geen nodeloze onrust voor
een hoog zwangere vrouw. Overigens, wat voor stomme kuur van Nardus steekt hier
mogelijk weer achter? Gister zijn gendarmen op de hofstee gekomen, ze hebben naar
hem gevraagd, die er natuurlijk niet was. - ‘Ha zo! En sinds hoelang is hij weg?’
Bert Seppen gebaarde zich van krommenaas. Liesbeth en de meid hoorden ze
insgelijks uit. - Bestond er verband?
Best leek hem thans de ruin op de wei te zetten, bij de vaarzen van Terdonck. Eens
zijn vrachtje thuisbesteld, zou hij verder speuren, vooralsnog zonder argwaan te
wekken.
In de vijver van Bokt, een heel stuk naar Grote Brogel toe, vond hij ten slotte die
hij zocht. Was zijn paard geschrokken? Schoof het uit? Was hij ingedommeld, of bij
drank, en verdwaasd van de slag - een hoefslag, blijkbaar - waarvan zijn
drenkelinghoofd het afzichtelijk-gezwollen spoor vertoonde? Diep zijn die plassen
niet, te Bokt, meer slib en riet dan water. Hoe komt een mens er aan zijn einde?
De twee dorpsklokken luiden voor de uitvaart, de lucht zindert er van.
Geleden en gestreden heeft ook dit Adamskind, landbouwer Leonardus Zeegers.
Versmoord bij ongeluk: zo, althans, wordt geloofd. Bidt voor hem en houdt de vigilie!
Dood en leven tegelijk bezoeken de Ticheloven. Een kind

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

937
is er geboren. Te vroeg; maar het ademt, en zuigt, en krijt.
Van huis naar de kerk is het een lange begrafenis, zo één voor één achter elkander
aan, in ganzenorde. De mannen in zwartlakens pak, onwennig met hun muts in de
hand, de vrouwen in donkere kapmantel met tulen huif: luid paternosterend allen...
(Morgen zal een andere, bescheidener stoet dezelfde paden gaan, naar de doopvont
toe. Liesbeth's tweede is nogmaals een zoon, Gielen zal hij heten, er komt geen peter
van Grote Brogel.)
Bij elke viersprong houden de lijkdragers stil en zetten de lichter kruiselings neer.
Dan knielt de lange onoverzienbare rij en bidt: één vaderons en één weesgegroet.
Staat er een kapelletje, dan zijn het er twee.
De kerk is veel te klein, aan de offer komt geen einde. En over de met gras
begroeide terpen klinkt als een afscheidsgroet het Latijn van Meneer pastoor: ‘... per
misericordiam Dei, Requiescat in pace. Amen.’
Op de hoeve gaf het een keer. En 't klinkt wreed: ook een verademing. Een ieder
behield het voor zich, maar zegende inwendig de keer van 't lot. In de wieg kraaide
jong leven, Klein Katoken dribbelde er rondom. Triomfantelijk had Bert Seppen haar
spullen teruggehaald: die avond neuriede hij waarachtig, genoeglijk wiegelend op
de rug van zijn merrie.
Een knechtboer zou hij voortaan wezen, in feite was hij 't al lang. Betteken bezat
hij in stilte, haar aanwezigheid straalde warmte van geluk uit, ook al stond hij slechts
in de schaduw. Zou dit geluk ooit rijpen?
Of de tongen weer loskwamen, - wat gaf hij er om? De Ticheloven had nu eenmaal
veel bekijks. Wanneer hun wegen kruisten hield Liesbeth zich, naar het hem
toescheen, ongenaakbaar koel, op een afstand. Een enkele maal, met haar jongste op
de arm, sloeg zij een vluchtig kruis (dat kon echter toeval zijn!). Toen Nardus nog
leefde ignoreerde zij hem reeds hele dagen of weken aldus, vaak bleek zij geen notitie
van hem te willen nemen. Toen, ja, toen... Nu even-
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wel trof hem die houding als een slag in 't gezicht. Had zij dan een hekel aan hem?
Zijn gedachten kringelden daar om als een duivenvlucht boven een pas bezaaide
akker, weer liep hij te dubben over alles en niets. Hij was de brenger van het fatale
nieuws, hij had het lijk ontdekt in die vijver bij Bokt. Stelde zij het zich soms anders
voor? Vermoedde zij verband tussen zijn bedreiging, vroeger, met dat broodmes, en
Nardus' verdwijning? Een heerschap van 't gerecht had zo'n rare vragen gesteld, en
Zulma-de-meid apart verhoord. Op het gemeentehuis, op de pastorij had hij nagevorst,
buren als getuigen gehoord. Daar kakelden de dorpskalkoenen nog over (waarover
kakelden die niet?), en haar fantasie broedde er op voort.
Nardus verongelukt: in waarheid aanvaardde zij het als een straffe Gods voor haar
zondige intenties. Eens heeft zij hem dood gewenst, spoorloos weg uit haar leven!
Die Zondag in de opkamer toen zij, moegesard en -gekweld, in haar innigste gevoelens
gekwetst, haar lichaam geweigerd had (zij was hoog zwanger) en hij haar toch had
genomen, zijn lusten botgevierd in haar jonge-meisjesbed. Als een hoon had zij het
aangevoeld, en hij bedoelde het zeker zo. Nu was hij gecrepeerd bij een
waterpoel-van-niks, wellicht in doodzonde verschenen voor de opperste vierschaar...
Gelukkig was daar Klein Katoken, met haar rimpelgezicht, haar brokkele tanden
en stijf-opgemaakt haar: kind geworden met haar kleinzoons, altijd even monter en
welgemutst. Dag in, dag uit zong zij dat het schetterde, haar grootmoederlijk geluk
straalde moeilijkheden weg, effende de omgang en verjoeg de kwade gepeinzen.
‘Bettekè-ën’ klonk het in de koestal, over het hof, wanneer het schootwichtje
ongedurig werd. En Betteken kwam, de moederlijke melkfabriek.
Tegen de halfdeur van de paardenstal geleund stond Bert Seppen, op een
Zondagmiddag: een mens die veel heeft doorgemaakt, met veel muizenissen in zijn
hoofd. Gisteren was die boemelaar van Tist-de-gareelmaker opgedoken: de Zaterdagen
op de oude Ticheloven van boer Gielen was hij niet vergeten, in de goeie tijd ging
het hier lustig toe.
Wie de dupe mocht zijn, niet Bert Seppen! ‘Dra zakken er ernstiger vrijers af,’
wrokte hij. ‘De rosse Neutermans, een weduwnaar die met vier kinders opgeschept
zit (vier en
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twee is zes, eer ze opnieuw beginnen!), is ook eens komen snuffen vanwaar de wind
waait.’
Hij voelde zich een blind paard dat de molen trekt; of een hond in het treerad van
de karnmolen. En zeggen dat de wereld, met haar, glorieus kon opengaan! Hij, - hij
was altijd van 't advies geweest van de pachteres. Maar zij, - zij dacht slechts aan
afweer. Vroeger allicht uit gevoelens van huwelijksplicht. Maar nu, waarom bleef
zij nu zo stug? Betreurde zij waarlijk haar fameuze Nardus, tooide zij hem met alle
denkbare deugden? Vrouwen kunnen zo raar doen... Misschien had zij oprecht van
hem gehouden, hij was toch de vader van haar twee zoontjes... Dat er op Bert Seppen
een verdenking woog, geloofde zij zelf niet, dat kón niet, hem trof immers geen
schuld. Hij hoorde 's nachts de ruin nog draven, hinnikend draven door de mist; hij
zag een gezwollen en gekneusd slampampersgezicht, grijnzend verstikt in de modder...
Ze daar over aanspreken echter, was het geen halve bekentenis? (Hoe vond hij er
overigens de woorden voor?) - Misschien wilde zij van geen enkele man meer weten,
na een eerste experiment...
Rakelings schoven hun levens aan elkaar voorbij. Voor anderen had zij weieens
een milde bui, kon zij lachen, iets lief zeggen of doen, alleen tussen hen beiden schoot
het niet op. Al was hij slechts een knecht - de boerknecht dan toch! - een blijk van
genegenheid, een gebaar van instemming verdiende hij zijns inziens ook; niet dat
eenvoudig negeren, dat langs en over hem heenkijken, of hij voor haar niet bestond.
Voor de karnhond had ze wel een vriendelijk woord, of een hapje...
Wat, als hij zijn stoute schoenen aantrok, en toetastte om zijn deel te nemen? Alsof spreken ooit kon baten! De tijd moet er overheen gaan! Een vrouw heeft haar
eigen redenen waartegen niet te redeneren valt. En hij vreest meteen de zoete
onzekerheid te breken, van verwachting die tussen hen, ondanks alles, blijft hangen...
's Nachts, op zijn kazemat in de stal, overviel het hem, hoe zij alleen lag op haar
meisjesledikant in het opkamertje van haar jeugd. Een muur slechts scheidde hen,
in gedachten lag hij bij haar. Het scheen of hij slechts een hand had uit te steken, en
te kloppen, om een einde te maken aan zijn
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ellende. Hij deed het niet, hij kon het niet. Daar draafde weer die ruin door de mist,
woest hinnikend voorbij de Ekselse vennen... Hij legde zich om en om, in zijn wakend
dromen, slapen ging niet. Bergen van misverstand lagen opgestapeld tussen hen,
bergen die aldoor hoger werden, niet meer te overzien. Daar had je ook dat nare
drenkelinghoofd... Nogmaals legde hij zich om, hij kon de slaap onmogelijk vatten.
En stond op, liep de werf over, de silhouette van de mikput langs, de barmhartige
donkerte van de boomgaard in.
Hij wist niet, dat Klein Katoken op de loer lag, dag en nacht in de weer voor de
kleuters; en dat zij begreep wat er omging:
‘Te hitsig bloed! Daar komt gekheid van.’
Met open oren luisterde zij, of er toch niets gebeurde tussen die twee. Tot op een
nacht...
Maar het gold Zulma-de-meid, en die bekende dat ze trouwen moest,
Tist-de-gareelmaker meende 't ernstig met haar.
Vervelend dat de Ticheloven andermaal op de tong reed. Meneer pastoor kwam
op zijn pantoffels af: ‘Is het hier zo'n poel van zondigheid geworden?’
Er lagen weer soldaten op de hei, het Kamp van Beverloo stak overvol. De Ticheloven
kreeg ook inkwartiering, voetvolk eerst, en later cavalerie.
‘Maar is dat niet...? Wel ja, onze sergeant! Dag Albert, dag collega Albert. En wat
geluk je hier te treffen? 't Is waar, je bent van deze kanten.’
Sergeant Franso was, als schacht, nog door Bert Seppen ontbolsterd, ingewijd in
de finesses van de dienst en de spitsvondigheden der krijgsreglementen. Hij had het
tot instructeur gebracht, fier als een kalkoen op zijn strepen.
‘Ingetrouwd? Dan is dat hier je doening. - Nee? - Ha, boerknecht, wel, wel.’
Zoiets ging Franso zijn begrip te boven: een bevelhebber van zijn rang afgedaald
tot dienstbaarheid. Een degradatie! Maar hij hervatte zich, pinkogend:
‘Kerel, het weeuwtje is de moeite waard, hoor. Proficiat!’ Hij sloeg hem daarbij
op de schouder, tot verdere confiden-
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ties bereid, - verbouwereerd toen Bert Seppen zich afwendde en hem liet staan, zonder
een woord.
‘Ik ben een ezel,’ besefte sergeant Franso. ‘Jongens, jongens, in dit huis is het niet
pluis.’
De jongens waren nog geen acht dagen weg, of Bert Seppen gaf het op. Ineens
vertwijfeld, en zonder aanleiding dan dat bij pachter Grauwels, van Hechtel, de
paardenknecht oud en versleten is. Die zou hij vervangen.
‘Wat je daar zegt. Je wil ons verlaten? - Och ja,’ vervolgde Klein Katoken na een
poos, ‘Hechtel ligt veel dichter bij Verloren Einde.’
Hij bloosde lijk een betrapte eerste-communicant. Zij bedoelde Gonne, de vroegere
meid, waar vond zij het uit? Neen, om die Gonne gaf hij geen sikkepit, vroeger niet
en nu eveneens. Veeleer had hij er over gedacht om ergens in een daglonershut te
gaan wonen, op de rand van de hei en een dennenbos: ver van Betteken's bestendige
temptatie, moederziel alleen, en zonder verbittering in zijn hart, een eigen bouwland
winnen... Als oudsergeant die lezen en schrijven heeft geleerd, kon hij makkelijk
iets naar zijn gading vinden, elders: het prestige van de uniform, om met Franso te
spreken. Maar, al was het een zuur stukje brood, paardenknecht bleef hij. Hechtel,
bij pachter Grauwels, een paardenboer: dat bracht hem ook nader bij 't Kamp, bij de
cavalerie, zijn oude liefde. Hij zei alleen:
‘Nee bazin, ik móét hier weg’.
En bleef in zijn rede steken, spreken was niets voor hem.
Hij dacht verder: ‘Zo is 't beter voor alleman. Meteen zijn die vrouwenhistories
de wereld uit, en maakt Liesbeth, als weduw met twee kinders, misschien nog een
goede kans.’ Hij zweeg evenwel.
‘Bert Seppen toch, Bert Seppen, meen je dat werkelijk? Ik zou er nog eens goed
over slapen...’
Op een regendag in de week wandelde Meneer pastoor naar de Ticheloven toe. Had
hij alweer wat aan te merken? Er moest iets bizonders op til zijn, met dat hondenweer
onder zijn paraplu verscholen, kon hij niet eens brevieren.
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Maar hij was louter vriendelijkheid. Met een lach en een groet stak hij, bij 't weggaan,
de werf over, sputterend tegen dat weer. ‘Dag Bert Seppen,’ riep hij in 't wagenhuis.
En joviaal toen, langs zijn neus weg: ‘Zeg eens, vriend, je bent lang bij de troep
geweest, niet waar? Sergeant, als ik het goed voorheb? Wel, ik ontvang daar een stuk
van 't leger, waar ik niet wijs uit geraak, een berekening van logeerkosten en zo. Kom
me dat eens uitleggen, man. Vanavond, na 't eten?’
Op de pastorij, die avond, na 't eten (Bert Seppen droeg een propere kiel die Klein
Katoken in de gauwte voor hem had gestreken), trof hij Liesbeth. Liesbeth die er al
een tijd vóór Meneer pastoor zijn tafel zat en die bloosde, bloosde, wanneer haar
boerknecht binnentrad.
Op de Ticheloven, diezelfde avond van hun trouwbelofte, wachtte Klein Katoken
ze op. Zij glunderde, zij was geheel in haar schik:
‘Allo, kinders, dat zal dus voor na de vasten zijn. Gielen zaliger en ik zijn ook in
die open tijd getrouwd. Precies vijftig jaar geleden. Zo vier ik meteen mijn gouden
bruiloft.’
JULIEN KUYPERS.
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Kronieken
Alain zegt
Système des Beaux-Arts. édit. Nouvelle Revue Franç.
Vingt leçons sur les Beaux-Arts édit. Nouvelle Revue Franç.

Diagnose
Wanneer ik het Noordnederlands proza overschouw, zoals het binnen de laatste
honderd jaren in het werk van Potgieter, Bakhuizen van den Brink,
Bosboom-Toussaint, J. Alberdingk Thym, Hildebrand, Busken Huet, Multatuli,
Kloos, Van Deyssel, van Eeden, Van Looy, Couperus, De Meester, Heyermans,
Robbers, van Schendel, van Suchtelen, van Duinkerken, Menno ter Braak, Vestdijk
en meer anderen, zich zo rijkelijk uitspreidt en ontwikkelt, dan treft mij telkens de
sekure vastheid, de veilige eenheid en gebondenheid, de onbetwistbare doorlopende
eenzelvigheid van taal en stijl. Deze letteren dringen zich aan mij op als van een volk
met krachtigen eigenaard en hoge kultuurstanding, een volk dat aan betrouwbare
overleveringen een uiterst expressief en persooonlijk schrijftuig heeft gewonnen.
Deze overweging verzuimt opzettelijk rekening te houden (in zo verre scheiding
inderdaad mogelijk is) met de diepere waarden van het kunstwerk en de daarbij
ontbloeide litteraire schoonheid,
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maar betreft voornamelijk de onderscheiden aspecten van de schrijverstechniek.
Daartegenover biedt het Zuidnederlands proza een schouwspel van
ongelijksoortigheid, die men euphemistisch veelheid kan noemen, doch die bij nadere
beschouwing een verwarring-in-de-middelen verraadt, die elk streven naar een
Vlaamse stijleenheid ontzenuwt. Vergelijk de hoger vermelde Noordnederlandse
prozaïsten met de beste en meest representatieve Zuidnederlandse uit hetzelfde
tijdvak, als daar zijn Willems. Conscience, Sleeckx, Bergmann, Stijns, Loveling,
Buysse, Sabbe, Streuvels, Van Langendonck, Vermeylen, Van de Woestyne,
Timmermans, Claes, Walschap, Roelants, Van Aken, en ik mag er overslaan of
bijvoegen, gij vindt bij hen geen homogeen doorlopend instrument - veeleer vindt
gij er een moeizaam ‘altijd herbeginnen’, een gebrek aan zekerheid, en daardoor aan
gemak en soepelheid. De ene schrijver steunt niet op de vorige, wat toch het natuurlijk
proces zou zijn, en er is dan ook over de collectieve prestatie een gemis van
samenhang te bespeuren dat het gevoel wekt van onevenwichtige en uiteenlopende
inspanningen en van slordigheid.
Deze toestand heeft waarschijnlijk diepe historische gronden. In het actuele is hij
bij de vaststelling van Vermeylen in te schakelen, toen deze op de vooravond van
zijn dood betreurde dat wij geen ‘levensstijl’ hadden. En het is inderdaad een kwestie
van beschavingspeil. Want hoe zouden wij ‘beschaafd schrijven’, wanneer wij nog
niet kunnen ‘beschaafd spreken’? Ik weet wel, er is nooit volkomen vereenzelving
tussen spreken en schrijven. Maar al is er over 't algemeen daar steeds een décalage
waar te nemen, dodelijk zou zijn een breuk. Die komt er dan ook nooit. Hoe groter
echter de décalage is, hoe wankeler staat de schrijftafel. Onze nu stilaan bedarende
crisis van taalparticularisme en de daarmee verband houdende epidemische
heimatnovellistiek licht zulks voldoende toe.
En men doe mij niet meer zeggen dan wat ik zeg, want ik zal mij wel wachten te
zeggen dat boven de Moerdijk alles goed is en eronder alles slecht. Want een
technische uitrusting, hoe deugdelijk ook, kan toch niet anders dan naar de uitslagen
worden beoordeeld, en al beschikken de Hollanders
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over een oude veilige weg, gedamd door zo degelijke overleveringen, en moeten de
Vlamingen zich over barm en brem een bloedig spoor banen, het is niet zeker dat het
bereikte doel in het Noorden zou blijken zoveel hoger te staan. Het is alleen
waarschijnlijk.

Verhelping
Er zijn er die denken dat wij eenvoudig de Hollandse standaard zullen overnemen,
en dat wij, nadat wij als de Hollanders beschaafd zullen spreken, ook eenderlijk als
zij beschaafd zullen schrijven. En die stelling is nogal onnozel. En gij zult het altijd
aan een schrijver ervaren, die derwijze het technisch middel heeft ontleend, dat hij
in zich de diepere stemmen van den eigenaard heeft gesmoord, en daar nu
kwispelstaart met den opschik van een ‘nieuwen rijke’. Op die manier gaat het zeker
niet, en een Vlaming die aan soortgelijke ontaarding zijn litterair aanschijn
verhollandiseert, zal gauw door een gezondere stroming worden weggespoeld.
Er zijn er andere die het ons langs wetenschappelijke wegen willen leren. Van
zulk leren verwacht ik ook al niet veel, wanneer men daarmee het overnemen van
en het zich onderwerpen aan regels bedoelt, die uit de tovertuinen van de taalkunde
of de schuimbronnen van de geschiedenis zijn geput.
Maar ik zou eer vertrouwen hebben in een soort leren dat men door oefening
bereikt. Ik houd mij op dat punt aan de deugdelijkheid van antieke practijken. Want
Demosthenes heeft toch ook de keien in zijn mond moeten overwinnen. De beste
ploeg is niet de nieuwe, maar de beproefde en die zijn glans in het labeuren heeft
gewonnen. En de stift waarmede men letteren in het was grift moet zich scherpen en
buigen en lenigen in het hanteren, en het is niet bij toeval dat zo'n stift de stijl wordt
genoemd. En ik denk daarom ook dat om te leren schrijven men eenvoudig, maar
aandachtig en geduldig, moet schrijven. Het is door lang te schrijven dat men de
dienstbaarheid van de taal afdwingt, en dat zich een doelmatig, tuchtvol, beheerst en
fideel werktuig uit het schrijven zelf openbaart.
Maar men moet bovendien zeer nauwkeurig en uiterst
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gevoelig kunnen luisteren. Want er zijn klanken die uit peilloze verborgenheden
moeten worden opgevangen.
De oefening, gelijk ik haar mij voorstel in lengte van tijd, volmaakt en loutert niet
alleen het gebaar maar tevens het alaam, dat ten slotte zo uitgepuurd en gaaf op de
vorm is gericht, dat het ook elke verkeerde manoeuvre automatisch kan herstellen.

Analogieën aan de kern
De degelijkheid van een zulkdanige oefening kan misschien feller in het licht worden
gesteld door een analogisch voorbeeld, dat het ‘lezen’ betreft. Ik bedoel met lezen
(evenals ik dat ook onder schrijven verstond) het inniger binnendringen in de tekst,
het benaderen van iets diepers dan de begripsinhoud, het proeven, en zo mogelijk
het genieten. Hier ook - naar de bevindingen van een recent internationaal taalkundig
Congres - worden twee tegenover elkaar gestelde richtingen aangeprezen: de
historische en de philologische. Ik vermoed dat de geleerde Congresleden hier teksten
op het oog hadden en onder het scalpel, die niet meer voor levend mogen worden
gehouden. Want zolang een tekst nog voldoende leefbaarheid aan den dag legt om
door een actuele ontvankelijkheid te worden aangevoeld, kan ik in geen van de twee
stellingen (waaraan ik ten hoogste een indicatieve geschiktheid kan toekennen)
vertrouwen hebben. Om een levenden tekst te leren lezen moet men zonder meer,
doch met indringende aandacht en onbevooroordeelde overgave, hem lezen. Door
herhaalde oefening, beter dan door speculatieve uitleg en vernuftige ontleding,
verscherpt men zijn inzicht en bekwaamt men zijn smaak, en het mag een nóg zo
hermetische tekst zijn, zijn geslotenheid moet op den duur bezwijken en haar
geheimenissen prijsgeven. Toen ik veertig was heb ik met verbazing mogen vaststellen
dat bij Mallarmé duistere plaatsen, die ik op vijfentwintigjarige leeftijd voor
onoplosbaar hield, ineens totaal doorzichtig waren geworden. En de fabelen van La
Fontaine, die ik een lange tijd slecht gelezen had en die mij saai en pedanterig
voorkwamen, heb ik later, buiten welkdanige aanwending van studie en door het
lezen alleen, in heldere heerlijkheid ont-
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dekt. Want de oefening, die de tekst murw maakt, bevordert ook de rijpheid van de
lezer.
Het verschijnsel is mechanisch niet zozeer verschillend van een ander, dat ik aan
minder geestelijke sfeer ontleen. Toen ik voor de eerste malen boergonje dronk of
hazepeper at, heeft mijn tong met kracht die lekkere Godsgaven geweigerd. En ook
mijn eerste sigaren herinner ik mij, thans blozend, goed. Dit alles heb ik nadien weten
te waarderen door een soort oefening, die zich slechts even door herhalingen mocht
doen gelden, - door de gewenning.
Een laatste analogie nog. De Luiker professor Paul Fierens, die de zending heeft
aanvaard om de modernistische schilderkunst voor een oningewijd publiek verteerbaar
te maken (en hij doet het met schranderheid en geestdrift) pleegt te zeggen dat men
zo niet op staande voet een Picasso bv. kan begrijpen, en waarlijk niet omdat Picasso
onbegrijpelijk of krankzinnig is. Pour accéder à la joie de cet art, il faut s'initier, il
faut passer des ponts aux ânes. Nu is de geduchte ezelsbrug een meetkundige
grondstelling, waarvan ik mij op het zoveel oncontroleerbaarder gebied van de
esthetiek geen onmiddellijk-bruikbaar pendant kan inbeelden. Veeleer stel ik mij
voor dat zulke bruggen, die Picasso's droomwereld moeten binnenbreken,
achtereenvolgens worden opgeslagen door de oefening van mijn ogen bij de blote
aanschouwing van Picasso's werk. Want ik heb vertrouwen in de fatale werking van
naarstig gebruik en aandurende tijdwoeker. Vijftig jaar geleden, toen het
impressionisme zich bij onze jonge schilders zou doen gelden, meende een redelijk
mens, met een gezond verstand en een normaal gevoel voor schoonheid, dat Vincent
en Ensor gekken of kwakzalvers waren. Nu heeft hij Ensor's schelpen en Vincent's
zonnebloemen in zijn salon opgehangen, en niet louter uit snobisme.

Vingerwijzing
Van dezen wijdlopenden omhaal onthoude men dit, wat het voornaamste is, te weten
dat schrijfkunst in de eerste plaats, d.i. niet slechts aanvankelijk, een technische
kwestie is, een kwestie van schrijven, een kwestie van stof en gereedschap, en dat
de oefening de rechte en dankbare weg is om het
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schrijven aan te leren. En wat dan nog ontbreekt om een schrijver te zijn, kan
doodeenvoudig niet aangeleerd worden. Wanneer, zoals ik hoger zegde, het
Noordnederlands proza een zoveel vaster en bestendiger eenheid vertoont, dan meen
ik de oorzaak daarvan te zien in de traditionele en ongestoorde oefening, die in het
Noorden zoveel hogere en strengere taalvaardigheid heeft weten te bemeesteren. En
beoefend zegt al zoveel als beschaafd.
Wat is nu de aanwijzing die voor ons, Vlamingen, in vaststellingen als deze zijn
besloten? Wij zijn onmachtig om onzen achterstand in te halen en de evolutie te
bespoedigen, want de tijd is bij zulke levensprocessen de gezagvoerende regelaar.
Maar wij kunnen beletten dat de tijd hierin wordt gestuit. En de individuele
inspanningen die wij ons in die richting opleggen, zullen aan efficiency winnen
wanneer zij gecoördonneerd en gebundeld zijn. Het is tot nog toe een typisch
voorkomen van de Vlaamse letterkundigen dat zij geneigd of gedoemd zijn om elk
op hun eentje aan het werk te gaan en het voordeel van onder elkaar doorwisselende
invloeden te derven. Dat is een werkwijze die door uitputtende afzondering de normale
opgang naar een beschaafde schrijftaal belemmert.
Het is het meest interessante aspect van een onlangs door Minister C. Huysmans
genomen initiatief, dat het de noodzaak van een collectief optreden ondervangt. De
Heer Huysmans heeft inderdaad de zogenaamde ‘Aanmoediging der Letterkunde’
vanwege de Staat op geheel nieuwe beginsels gevestigd: schrijvers ‘aanmoedigen’
door het uitloven van prijzen rendeert slechts in geringe mate, terwijl bewegingen
steunen van litteraire scholen of scholingen, die hun ploeggeest aan onderlinge
affiniteiten hebben gevoed, dat is inderdaad de schrijvers uit hun vereenzaming
verlossen en hun pogingen regelen naar het gezag dat zij zichzelf hebben uitverkoren.
Daarom wil de Heer Huysmans de tijdschriften met Staatsgelden bedenken en
verwaarloost hij de individuele prestaties, die via de tijdschriften trouwens veel
doelmatiger en naar vooraf aanvaarde criteria kunnen worden onderscheiden.
De bezorgdheid van onzen Minister van Openbaar Onderwijs die een paedagoog
is, en een philoloog, maar Goddank!
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ook nog een schrijver, is symtomatisch voor den toestand waaraan in Vlaanderen
dient verholpen te worden. Onze litteraire oefening moet tegelijk een individuele en
een collectieve zijn. Dan zal ook bij ons die elders bewonderde solidaire eenheid, en
vastheid en beschaafdheid, - dan zal met een woord ook bij ons die ‘stijl’ aanwezig
zijn.

Alain zegt...
Indien ik in het geding de inmenging van taalkundigen en historici wel zeer waardeer
doch minder wens, dan sluit ik allerminst alle raadgevingen van deskundigen uit.
Het kan uiterst nuttig zijn te luisteren naar zekere denkers die het vraagstuk met
voorzichtigheid en gevoeligheid benaderen, en die de verschijnselen toelichten zonder
didactische gedwongenheid. Want wie het gebod huldigt is geneigd om te gebieden,
en ik houd niet (hoe genegen hij mij bij het zwemonderricht ook is) van den betweter
die mij op mijn buik doet liggen, liefst bv. op het draaikrukje van de piano, en mij
savant doet zwaaien met armen en benen; doch gaarne luister ik naar wien me terdege
aan den oever brengt en zegt: komaan, dit is het water. Hoe zou ik wijsheid van mij
afwenden? Ik, die zoveel te leren heb?
Het kan geen kwaad dat ik hier een proef van gegeerde lering geef. Ik vind haar
bij Alain. Over deze nog levende meester geeft Larousse o.a. de volgende
bijzonderheden Alain (Emile-August Chartier, dit) Philosophe français, né à Mortagne
en 1868, professeur au Lycée Henri IV. Il a publié de très nombreux Propos et d'autres
ouvrages: sur l'Esthétique, sur le Bonheur, sur le Christianisme, sur l'Economique,
sur les Sentiments, passions et signes, sur les Saisons de l'Esprit, sur les Idées et les
Ages, sur les Dieux, sur les Marchands de Sommeil, sur Balzac, Stendhal, Paul Valéry
et Dickens, et principalement sur la Littérature et les Beaux-Arts. Moraliste pénétrant
et ingénieux, souvent paradoxal et obscur, il défend une philosophie
anti-intellectualiste qui vise à suivre de très près les choses.
Alain heeft een zelfstandigen en verrassenden kijk op de dingen, en hij ontdekt
uitzichten, en deelt zeer onverwachte bevindingen mede, en zonder ooit iets op te
dringen, levert
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die aan onze beschouwing bloot. Hij beweert nauwelijks, tenzij het evidente gebeuren.
Hij tracht ook niet te bewijzen, omdat bewijzen zo gemakkelijk is, en men ten slotte
alles kan bewijzen op grond van den mens, die zich uiteraard van alles laat overtuigen.
Voor schrijvers is hij een rijke, substantiële lectuur, en die uw ogen plots naar
binnen wendt, en een verbluffende wekker van associaties. Zijn les is nooit ex
cathedra, integendeel verzoekt zij onze medewerking, onze medezeggenschap. Zij
zijn niet zo talrijk de voorlichters die ons wat hebben aan hun eigen wezen en
gedachten te openbaren, en die niet aarzelen voor ons hun intiemste geheimenissen
te ontsluieren, waardoor wij onze levensaanvoelingen verfijnen en bewuster waarheid
leren aan eigen ziel. In dit verband kan ik den omgang aanbevelen van een paar
andere Franse levensbetogers, die, schoon langs uiteenlopende wegen, ons een zelfde
winst waarborgen: Focillon, Valéry, Gide... En ik richt mijn litteraire leerzucht in
het bijzonder tot Franse meesters, omdat Frankrijk door de tijden heen een zo helder,
zo definitief, en onder elk opzicht zo merkwaardig proza heeft uitgebouwd. En ook
omdat wij, Vlamingen, door onze historische vorming en onze dagelijkse contacten
zo gemakkelijk inzicht krijgen in de belevingen van den Fransen geest, - een
uitzonderlijke omstandigheid, die wij voor ons zelfbehoud met strengheid moeten
beheersen, maar die wij ons voor de verrijking van onze cultuur nooit genoeg zullen
te nutte maken.
Aan de hand van Alain's Système des Beaux-Arts waag ik mij aan enkele
paraphrasen en marginalen die voor ons, stijlzoekers van het Zuiden, van belang
kunnen zijn. Mogen zij mijn lezers aansporen tot meerdere kennismaking met zijn
werk.
Vooreerst over de Kunstsoorten in het algemeen en hun onderling verband, zegt
Alain dat hij wil uitgaan van een leidende gedachte: aanwezigheid der Verbeelding,
functie en vermogen van den mens. Maar van die gedachte kunnen geen regels voor
de kunst worden afgeleid, want het is het kunstwerk zelf dat de regels bepaalt. Zo
dat de studie van de
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verschillende kunsten niet anders kan zijn dan een onderzoek naar de degelijkheid
van een vooropgestelde doctrine der verbeelding. En zulke methode die uiteenzet en
uitlegt zonder ooit iets te willen bewijzen, zal verwarring stichten in geesten verwend
door argumentatie en polemiek. Maar er is er bij het onderzoek van esthetische
vraagstukken geen andere, want wat men eigenlijk zou dienen te bewijzen, namelijk
dat een kunstwerk schoon is, wordt zonder den minsten twijfel uitsluitend door het
kunstwerk alleen bewezen. Wilde men het schone zelf bewijzen, men zou het niet
anders kunnen dan steunend op die onmiddellijke vonnissen, op die onherroepelijke
keuzen van den goeden smaak, die slechts achteraf door overdenking worden belicht.
Doch hoezeer men het ook wenst, het ware kan niet volkomen tot het schone worden
herleid. Kortom, het schone bestaat op zichzelf. En kan niet worden bewezen. Niet
het verstaan, niet het weten kan schoonheid herkennen, wel het proeven, d.i. de goede
smaak. Hij is, deze goede smaak, de langs oude reizen van oefening gewonnen
bevattelijkheid van een individu of van een gemeenschap, om normen van schoonheid
in een kunstwerk te ontdekken.
Maar kan het schone niet worden bewezen, een kunstwerk dat het schone brengt
leent zich tot ontleding, en dan kan het ambacht, de techniek van dat kunstwerk onder
wetten worden gevangen, hetgeen voor den kunstenaar zo niet een absolute leiding
betekent, dan toch in ruimen zin een aanduiding, een teken, bijna een les.
En Alain onderzoekt vervolgens hoe, naar hun aanleg en ambacht, de kunstsoorten
kunnen worden ingedeeld. Niets is voor een ambachtsman nuttiger dan een kijk op
eigen stiel te krijgen door onderzoek naar zijn tastbare betrekkingen met de andere
stielen. En merk terloops dat hier het woord stiel afkomstig is van het woord stijl,
en dat zulks weer in de gedachtensfeer waar ik mij beweeg, wel verrassend maar
geen louter toeval is.
Alain zegt: de kunsten, van uit hun functionneel inzicht bekeken, moeten worden
ondergebracht in drie groepen. De eerste, de natuurlijkste en dan ook het dichtst bij
het een-
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voudig instinct aangesloten, behelst alle vormen en verscheidenheden van de mimiek.
Allen dragen zij een imitatief en collectief kenmerk, en houden aanvankelijk verband
met maatschappelijke wellevendheid. De tweede groep wordt beheerst door de vocale
of bezweringskunsten (arts d'incantation) die gericht zijn op de regeling en de ordening
van den menselijken kreet. De voornaamste zijn de poëzie, de welsprekendheid en
de muziek. Ten derde de groep van de plastische kunsten, waaronder de bouwkunst
natuurlijk collectief is te noemen, of ten minste familiaal, terwijl schilderkunst en
beeldhouwkunst er nooit geheel van af te zonderen zijn. Daartegenover is tekenkunst
voorzeker abstracter, en veel eenzamer, terwijl de meest abstracte kunst der tekenen
wel de schrijfkunst is, dewelke, met behulp van de typografie, mij de laatst gekomen
aller kunsten dunkt te wezen. En ook de eenzaamste van al: het proza.
En dat bovendien een groepering van kunstsoorten kan worden geboden door het
voor de hand liggend onderscheid tussen kunsten-in-beweging en kunsten-in-rust zal
niet veel aan dergelijke orde van waarden kunnen wijzigen. Voor ons, prozaïsten,
verdient het overweging te zien vaststellen dat het proza op verren afstand alle andere
kunstsoorten, en inzonderheid de poëzie, is achternagekomen, en dat het in
tegenstelling met deze poëzie de meest abstracte en eenzaamste wordt genoemd.
(Nota: voor hen, die het verwondering mocht baren dat Alain het proza voor de
jongst-aantredende kunst houdt en met geen woord rept over de zo recente filmkunst,
weze genoteerd dat, ingevolge zijn elementair systeem, de filmkunst bij de
modaliteiten hoort die het vlak bestrijken, namelijk de schilderkunst, de tekenkunst,
dus ook de fotografie, staand of bewegend.)
Alain waarschuwt zeer wijselijk tegen interpenetratie en pollutie van aangrenzende
kunstsoorten, die het proza de richting van het poëtische of oratorische mochten
uitzenden. En het is waar ook dat de poëzie zingt en geen andere weg weet om ons
te ontroeren, en dat de welsprekendheid overtuigt en ook geen ander oogmerk heeft
na te streven. Geen
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van deze beide doeleinden jaagt het zuivere proza na.
Alain zegt dan verder: het moest ons duidelijk worden dat geen kunstsoort
hulpmiddelen bij een ander kunstsoort zoekt, er zich eerder van afwendt, en zijn
kracht haalt in eigen middelen en eigen beoging. Aldus zal zich ook het proza moeten
gedragen, dat de kunst is om levensbeelden in artificieel geschrift uit te storten. Het
is bijgevolg geboden de natuur na te gaan van deze geschreven spreekwijze, waar
de letters niets meer dan geluiden betekenen, zonder dat er enige gelijkenis wordt
bespeurd tussen de vorm van de letter en het geluid zelf. Het meest frappante kenmerk
van zulke spreekwijze is inderdaad dat zij voorwerpen uitdrukt door tekens die niet
het minst op het voorwerp gelijken. En het heilzaamste is dan ook dat men deze zo
hogelijk abstracte middelen aanvaardt en aanwendt zoals zij zijn, hetgeen de
nastreving van het doel het veiligst zal bevorderen.
De tekens van het phonetisch schrift zijn uiteraard herleid tot een klein aantal
letters die, door hun groepering en ordening, een aanzienlijk getal woorden
samenstellen. Een afzonderlijk genomen element in de samenstelling betekent niets.
Het is wijders nuttig op te merken dat het ene element het andere niet wijzigt, en dat
alle componenten onveranderlijk op zichzelf staan, gelijk de atomen van de
natuurkundigen. En zulks wordt nog gevoeliger gemaakt door het werktuigelijk
procédé van de typografie. Want het handschrift, door zijn aanhalingen en afkortingen,
bewaart in zijn lijnen nog een spoor van het geste en den dans, maar (en dit bevestigt
onze beginsels) het scheelt nog wat dat een bladzijde van schoon proza haar
schoonheid glanzender in het manuscript dan in den druk zou laten blijken. De eigen
deugd van het proza ligt hierin dat het vooreerst in zijn zuivere abstractheid op het
gedrukt papier verschijnt, zonder een zweem te verraden van 's schrijvers bewegingen.
Hieruit mag reeds een belangrijke regel van deze kunst worden afgeleid, te weten:
dat de druk eenvormig moet blijven, en dat de dingen, die men schrijft, de
gelijkwaardigheid der letters, waarmede zij geschreven zijn, niet mogen storen. Men
zou een schrijver uitlachen die nu eens kleine en saamgedrongen, en dan weer grote
en vaneengehouden letters zou eisen, ofwel opgaande en neergolvende lijnen, of
inkten van verschillende kleur,
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of zulke buitenissigheden meer. En bovendien is het ook niet aan te prijzen dat
aangebrachte typografische versiersels te veel van de beroepstraditiën zouden afwijken
met het verderfelijk inzicht zich precieser bij het onderwerp aan te passen.
De lezer, ten overstaan van deze stelling, denkt onwillekeurig aan zekere
baanbrekers, bv. aan de subtiele Apollinaire en zijn calligrammes. En dichter bij ons
denkt hij aan den lang niet naar zijn waarde geschatten Vlaming Van Ostaeyen. Zij
hebben de hier gewraakte typografische excentriciteiten aangewend. En te recht ook.
Want zij waren dichters. Zij zongen. En zij zochten naar een gepaste voordracht,
naar zichtbare vormen van geluiden. Dat was theoretisch volstrekt verantwoord. En
hierbij aansluitend is het geval aan te tonen van hun tijdgenoot Eric Satie, de Franse
componist die zekere klavierstukken betitelde ‘morceaux en forme de poire’. Het
loont de moeite dergelijke voorbeelden te overwegen. Zij werpen licht op de grondige
en onverbiddelijke verschillen die de zuivere poëzie scheiden van het zuivere proza.
Maar ik keer tot Alain terug. Men ziet, merkt hij op, dat deze typografische regels
de perken van de drukkunst overschrijden, en tot binnen den bouw van den volzin
dringen. Want wat voor de letters geldt, geldt ook voor de woorden. De kunst van
het schrijven, tot zijn elementaire beginsels herleid, bereikt haar wit door groepering
van onveranderlijke elementen en geenszins door die elementen zelve; en dergelijke
kunst, wil zij naar eigen volheid staan, moet de woorden neerhalen tot op den rang
van letters (en bovendien sonoriteit, zelfs spelling, verscheidenheid van uitingskracht
teweeg brengen kan) is het moeilijk de woorden tot de rol van elementen terug te
voeren. Het wordt nochtans uitdrukkelijk geboden, naar de bepaling van het proza
zelf. Er bestaan woorden, en in niet geringen getale, die door het geluid naar een
gelijkenis van het voorwerp wijzen, zoals donder, rammelen, hijgen, lispelen. En bij
het gebruik moet men dan ook aandachtig onderscheid maken tussen woorden die
gebruikelijk elke gelijkenis van dien aard hebben prijs-
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gegeven, en woorden die sterk op de gelijkenis zijn afgestemd, - niet het minst de
woorden die vooral met de opzet van dergelijke nabootsing zijn uitgevonden. Indien
het proza, van nature uit, niet hardop moet worden gelezen, maar veeleer gelezen
worden door het oog, dan zou het blijken dat dusdanige effecten, die van
woordsonoriteit worden verwacht, tenemaal misplaatst zijn en altijd te vergeefs
gezocht. Inderdaad behoren zij tot het gezag van de poëzie en van de welsprekendheid.
Doch hieromtrent mag nog dieper in worden gegrepen, te weten: dat door deze
oneigene middelen de echte taalbeweging wordt gebroken en de aandacht gevaarlijk
afgetrokken van de woordenvoeging (assemblage), hetgeen tegen de doelmatige
opbouw der sprake indruist. Want het is steeds door ordentelijk saamgevoegde
woorden dat objecten kunnen worden voorgesteld, en de schrijfkunst haalt haar
uitdrukkingskracht uit die samenvoeging, en veel minder uit de woorden. De
klanknabootsingen zouden zodoende volstrekt fouten zijn tegen den goeden smaak.
Voor ons, Vlamingen, zijn soortgelijke waarschuwingen bovenal kostbaar omdat
ons proza (enkele plaatsen niet te na gesproken) zich doorgaans te veel laat dragen
door de onbedaarlijke branding van ons bloed. Wij zouden derhalve wijs doen met
op dat punt in het bijzonder oplettend te zijn. Muziek en poëzie zijn zo aanverwante
gebieden, dat de ene niet alleen gewillig naar het andere overhelt, maar niet zelden
het andere geheel gaat dekken.
Dansdeuntjes, totaal gedachtloos, en haast begriploos, als
Inke
de vinke
den appelenboom
een splinter
nieuw paar
leerzen!

brengen Guido Gezelle als vanzelf op de subtiele cadensen van zijn zoetgevooisde
gedichten. En een stuk als het Mezennestje is een tekening van vormen door geluiden,
en de gedachte valt weg voor den aanbloei van het lied. Maar
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rhythmisch proza is een volslagen nonsens, erger nog: het is een vergissing, en
hopeloos. Het kan niet anders dan uitlopen op bombast en rhetoriek.
Alain zegt verder: een woord kan ook kracht putten uit bijgelovige omstandigheden,
zoals het geval is bij plaatsnamen die zich aan ons geheel anders voordoen naarmate
wij worden beïnvloed door de herinneringen die er al of niet aan verbonden zijn. Bij
voorbeeld: de naam, voor een provinciaal, van de plaats waar hij in de wellevendheid
werd ingewijd; of de exotische plaatsnamen voor wie een mooie reis heeft gemaakt;
of de namen die in de geschiedenis beroemd zijn geworden. Men pleegt te beweren
dat een magische straling van zekere woorden uitgaat, en dat zij daardoor bij veler
gevoelen voorkeur of weerzin wekken. Zonder het gebruik van dusdanige middelen
beslist af te keuren, weze het toch geoorloofd te denken dat wat gewoon ‘platte stijl’
(le style plat) wordt genoemd, waarschijnlijk zal versierd gaan met zulke magische
woorden, die de naïeve auteur zich tot zijn eigen genot heeft toegeëigend. Was het
dan nog proza, dat hij voorgenomen had luidop voor te dragen; maar de typograaf
veegt al dat kamelottensiersel van de gedrukte woorden weg. En men kan het niet
genoeg herhalen, dat men voor den drukker schrijven moet. Zo blijkt dat een goed
schrijver nooit rekent op een woord: wat hij najaagt is een inderdaad groot effect,
bewerkt door volstrekt gewone woorden, onderling met kunst vergaard.
Hun eigenlijke kracht halen de woorden dus uit hun plaats onder andere wroorden
en uit de wijze waarop zij te samen zijn gevoegd. Doch ook hier kan kunstbedrog
binnensluipen. Het is duidelijk, dat, wanneer een woord, in tegenstrijd met zijn
normaal gebruik, op een plaats wTordt gezet, waar de lezer het allerminst verwacht,
zulks insgelijks een manier is om aan te dikken. Het zijn echter kleine middelen. Het
proza, in zijn zuiverheid beschouwd, tracht de aandacht steeds van de elementen af
te wenden om haar op de volheid van het geheel te vestigen. Ware kunstmiddelen
zijn dan woorden in hun eenvoud en gewoonheid, en de gezamelde opbouw in zijn
eenvoud en gewoonheid. En het doel
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kan nooit anders zijn dan door aantreding van gezamelde woorden levenden vorm
te geven aan wat men pleegt gedachten te noemen. Maar let nu: die beweging van
de gedachte, die het deel ondergeschikt maakt aan het geheel, en de wezens weder
samenstelt, element na element, volgens ware innerlijke verhoudingen, wordt, in de
poëzie en de welsprekendheid, vaak vervangen door aandoeningen en rhythmen die
de woorden aan elkander onderwerpt uit hoofde van die uiterlijke wet, zodat ze
onderling licht krijgen van hun nabuurschap. Onthouden wij daartogenover dat de
band der gedachte de enige steun is van het proza, en dat het altijd op die wijze is
dat het proza in zijn opdracht slaagt. Het eigen middel van het proza zou bijgevolg
de ontleding wezen, en in dat opzicht ware het proza der geleerden een model. Maar
hoe onverbiddelijk abstract is het niet, en hoe schamel in zijn naaktheid! Het proza
van de grote schrijvers brengt - schoon langs een eender pad - de verbeelding in
werking en vermag haar naar maat en orde te bedwingen. Zo ijvert zij levendig met
de andere kunsten mee, die zij meermaals dreigt te overschaduwen zonder ooit een
van hen te willen nadoen. Ten overvloede ondervindt men dit bij Montaigne, bij
Pascal, bij Montesquieu, en wel eens bij Rousseau, al zal het proza van dezen auteur
te dikwijls blijken bewogen te zijn door een neiging naar welsprekendheid. Hij mag
daarom aan schrijvers-in-de-leer niet voorgehouden worden.
Alain onderzoekt vervolgens het gebied, dat het proza eigen is.
Hij zegt: het proza is uiteraard gesteld op een menigvuldige schakering van toets
en van toon. Daarom ook is het volledigst prozawerk de roman. Het kan geen kwaad
deze diversiteit van houding in haar zuiverste staties na te gaan. Ik zie onmiddellijk
twee tranten in onderlinge tegenstelling staan: de verklarende en de verhalende; en
bovendien nog een derde, die reeds samengesteld is, en die ik de confidentiële zal
noemen. Wat de betogende trant betreft, die laat ik liefst over aan de welsprekendheid,
en ik verzoek terloops te willen opmerken dat in de geschreven taal (proza) elk
betogend element steeds pedant aandoet. De verklarende trant
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berust geheel op de ontleding der feiten, der voorwerpen, en op de ontleding van hun
onderling verband, en zulks nooit zonder te onderscheiden wat geweten is, wat
ongeweten is, wat ondersteld wordt en wat men gelooft. En het is dit onderzoek naar
alle zijden, dat het proza zo beweeglijk, zo weerhoudend, zo golvend, zo omzeilend
en zo terugkerend maakt. En daardoor verschilt het zo volkomen van elken
dichterlijken en oratorischen gang.
Het bloot verhaal, door zijn beslisten aantocht in den tijd, druist tegen de ontleding
in, en daarom moet het ook, in effenheid en van elken omhaal ontdaan, de ingezette
actie doorvoeren. Het past den schrijver niet te bewijzen, noch te overtuigen, noch
een hoedanig oordeel te vellen: hij wijkt vóór de gebeurtenissen die zich zelfstandig
ontwikkelen. En elke welsprekende inmenging, zelfs in meer geïmproviseerd geval,
verraadt een verwarden of driftigen geest, zo niet een leugenaar. Men pleegt uit dien
hoofde zeer terecht de deugd van den verteller naïef of argeloos te heten.
Maar voor poëtische drijverijen insgelijks waarschuwt Alain, want de drijfkracht
van de poëzie is het gevoel, dat elken afstand pijnlijk, elke objectiviteit onmogelijk
maakt. Want het is niet de fatalistische idee, dat het verhaal beheerst, doch de idee
van het volbrachte, van het onherroepelijke. In het zuiver verhalend proza is alles
gelijkwaardig, kleine en grote feiten, geluk en tegenspoed, en hierdoor treedt, ook
voor den lezer een toestand van contemplatieve rust en een gelijktijdig vizioen van
zo talloze dingen die in het verleden vastliggen en door geen actueel mens nog kunnen
beleefd of aangevoeld. En uit dezen toestand, volkomen los van welsprekendheid en
poëzie, onstaat een kracht, een gelijkheid van beelden, een buitenwerelds bestaan,
zodat de grootste eenvoud van het verhaal in het wezen van den lezer wordt
beantwoord door een soort gevoel van majesteit. (Hoe hoge stijl dusdoende kan
worden bereikt, betoont voldoende het bijbels proza).
De confidentiële trant kan zich bij den verhaaltrant voegen, maar zal er zich nooit
in mengen. Hij legt veeleer affiniteiten aan den dag voor den verklarenden trant.
Maar de schoonheid van de confidentie berust hierin, dat ze geen bewijzen voert, ja
elke zweem van bewijsvoering eerder verafschuwt. Een
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pedante schrijver zal in dat genre dan ook nooit slagen. Inderdaad spreekt het de taal
van de gelukkige liefde en van de vriendschap. Aan deze heerlijke beleefdheid zijn
allervoor-treffelijkste werken geboren, waaronder ik in de voorste rij de Maximes
noem die betrouwbare en strenge confidenties zijn, bovenal merkwaardig door haar
rhythmlozen vorm en tenemaal weerzinnig voor elk oratorisch betoog. Ook de
Caractères en de Portraits van La Bruyère behoren tot hetzelfde onberispelijk slag,
en Montaigne's Essais, mitsgaders de Mémoires, waar men voor zichzelf denkt. De
confidentiële trant gebiedt ten slotte een afgetrokken, bezonken en vollen stijl.
Behalve tal van beschouwingen die verder aan het proza worden gewijd (o.a. over
den geschiedkundigen roman) citeer ik er nog een paar, die betrekking hebben op
het innerlijk leven (les états d'âme) voor zover het verband houdt met den opzet van
een roman.
Alain zegt: het innerlijk leven, de zielsbeweging, of wat men wellicht juister de
individuële gedachte mocht noemen, onderstelt een standpunt ten overstaan van de
buitenwereld, en daarop uitgevende open ramen. Door aanschouwing ervan worden
herinneringen gewekt en gaat het gevoel op in bloei. Zo ervaren wij dat dromerij en
dweepzucht niet af te scheiden zijn van de liefde voor natuurschoon. Verliefden
weten het maar al te goed, die zo veel prijs hechten aan voorwerpen, al zijn die dan
ook niets meer dan verflenste bloemen. Maar de wankele schrijvers weten het
doorgaans veel minder en komen dan dolend op gemeenplaatsen terecht. Het is bij
de prozaïsten-in-de-leer een klassiek voorkomende fout, dat zij voor schoor en
omgeving van gevoel van actie een landschap kiezen dat zij nooit hebben gezien.
Wanneer de uiterlijke orde faalt wordt alles weifelend en zwak.
Zielke opmerkingen verklaren voldoende de functionnele reden en rol van
plaatsbeschrijvingen, al zullen zij steeds omstandig en bovendien vervelend lijken
in de ogen van onervaren lezers. En men begrijpt tegelijk dat de nabootsende
stamelaars voor doel houden wat eigenlijk niets anders is dan middel, als zou een
roman een gids voor reizigers moeten zijn. In den grond zijn dergelijke beschrijvingen
valse beloften, en
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de lezer zal er zich geen tweemaal aan laten beetnemen.
Op het punt van natuurschoon kan niet worden beweerd dat een nauwkeurige
beschrijving, vanwege haar getrouwheid de dingen zelf vervangt. Geen lezer is ooit
zo vermogend dat hij het beschrevene als een werkelijkheid aanschouwt. Onze
verbeelding slingert ons van de ene schets naar de andere (zoals men in dromen of
losse dromerijen weleens gewaar wordt). En de krachtigste geest kan het verband
tussen alle beelden niet ontdekken, laat staan bijhouden. Dat is de reden waarom een
lange beschrijving steeds gevaarlijk is. Ook in zeer voortreffelijke werken zullen zij
ontmoedigen. Hiervan zijn minderwaardige schrijvers op de hoogte, die een
gemakkelijk succes beogen en zich wel wachten voor beschrijvingen van dien aard.
Omdat de twee machtigste middelen van het proza, en niet het minst van den
roman, de gedachte en het verhaal zijn, moet elke beschrijving sterk geestelijk
gesteund worden, en de kunst van den romanschrijver beveelt hem zijn landschappen
en huizen nooit zonder gedachte op te bouwen. In dien zin zijn de beschrijvingen
van Balzac altijd veelbelovend, zonder ooit te veel te beloven. Men zou zeggen dat
de gedachte op alle delen ervan vat en steun zoekt, en dat door het oordeel het verband
wordt getroffen. Vergelijk in deze gedachtengang de beschrijvende ontledingen van
Balzac en Stendhal met zo veel andere litteraire schilderingen - gelijk bij voorbeeld
met die van Carthago in Flaubert's Salammbô -, die alleen het uitzicht der dingen
voorstellen. Elke prozabouw stijgt vooreerst door de gedachte. Ja, het is de gedachte
die stof en gestalte leent. En het is ontegensprekelijk dat Balzac en Stendhal beter
hebben begrepen wat een stad als Alençon en Verrières grondig is, dan enig geleerd
geograaf het ooit zou vermogen. En let wel op wat er met een onbedreven lezer
gebeurt: de beschrijvingen vervelen hem omdat hij er de gebeurtenis niet in kan
ontwaren, en de actie komt hem koud en mager voor, omdat hij de stofferende
beschrijving niet heeft kunnen volgen.
Door de keuze van mijn aanhalingen en commentaar heb ik mij niet laten leiden door
wat in Alain's werk meer of
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minder belangrijk zou zijn. Alles inderdaad is het lezen en overwegen waard. En wat
hij over de tragiek in het proza en over de gemeenplaatsen schrijft, laat ik voorlopig
links, al zijn het doorgaans diepzinnige plaatsen. Aan het slot van zijn Système des
Beaux-Arts, waagt hij een Essai sur le Style, waaruit ik een en ander wens te knippen.
Alain zegt: gelukkige Molière, die een stuk schreef zoals een werkman een houten
kom uitdiept of het raam van een tafel vergaart! Beide winnen stijl uit de noden van
den stiel wanneer het lichaam en het werktuig, in onderling akkoord geklonken, met
gratie en soepelheid de uitvoering beheersen. Want wat met mechanische middelen
is uitgevoerd blijft totaal zonder stijl. Doch stijl kan nooit gewild of gezocht worden:
hij wordt gaandeweg door vrije improvisatie bezield en ontstaat aan den
vorm-in-wording. En wat nu de perijculeuze kunst van het proza betreft, staat het
voor mij vast dat geesteswerken nooit tot vorm, dit is stijl, worden opgevoerd, dan
wanneer zij aan handarbeid gaan gelijken; want onze menselijke conditie, door bouw
en aanleg van ons lichaam, is zó geordend, dat de daad alleen onze driften kan
bedaren, ons hart verlichten, en onze gedachte bevrijden. Daarom zou ik een school
voor belletrie op het model inrichten van bv. een schilderatelier, waar nooit wordt
overdacht zonder te doen. En een dergelijke cultuur sluit, in mijne ogen, alle kennissen
uit, die men al luisterend aanleert, en al sprekend bewijst. Men begrijpe dus dat door
oefening, aan levende overleveringen ontleend, de leergierigheid moet worden
teruggebracht van verre eerzuchtige doeleinden tot op de enig-heilzame daad. De
vlijt wordt dan op zichzelf een genot, en de daad vangt de gedachte gans, en houdt
haar, gelijk een goede aarde het water drinkt. Want verstaan is beter dan bewonderen,
doch doen is beter dan verstaan. Langs zulke banen vormt zich een prozaïst-in-de-leer
voor zijn gehele leven.
Dergelijke schrijfmethode, waardoor men denkt naar gelang de pen schrijft, faalt
niet meer, eens dat men haar voldoende heeft beproefd. Want een gedachte zonder
voorwerp is hol, en het voorwerp, dat zich hier schikt en voor de hand ligt waar het
gedachten geldt die door woorden tot uiting komen, - het is de taal zelve. Zoals de
bouwmeester één voor één de stenen stapelt (en allerminst op het papier, of in dro-
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merij) zo ook moet, het ene woord na het andere, de schrijver schrijven. En wat hij
schrijft is zijn gedachte. De woorden voordragen eer men ze schrijft, is een
redenaarsmethode, en die wordt aan andere wetten onderworpen. En kan men er zich
niet van ontdoen, dat men ten minste steeds de reeds geschreven woorden op het oog
houdt, gelijk de metser een passenden steen zoekt om bij de reeds gemetselde te
voegen. En er is maar één steen die past. En de metser vindt die steeds. Zo ook is er
maar één woord dat past, en de bedreven schrijver zal het vinden. In de mate dat het
werk er een van ambacht is, zal het model buiten het werk staan. Is het werk er echter
een van kunst, dan is het model het eigen werk zelf. Kortom, wat naar een ander
object verwijst, is verwaand (pedant), doch wanneer het werk naar zichzelf verwijst
en den kunstenaar verzadigt, - dan is het van stijl.
Met deze stellingen en beweringen achterhaalt Alain de bescheiden opmerkingen
die ik bij den aanvang van mijn betoog heb gewaagd. Omdat de lezer van mijn
paraphrasen en versies ondertussen zoveel van de acuutheid en directheid, en vastheid
van zegging moet verliezen, die den oorspronkelijken tekst kenmerkt en zo hoge
waarde verleent, besluit ik met een staaltje van stijl, dat ik uit de laatste bladzijde
van Alain's Leçons sur les Beaux-Arts overschrijf.
Hij heeft het over den Vrijen Mens, de mens die als een rots onwrikbaar in het
leven staat, en dien men moet omtrekken gelijk een klip. ‘Cela encombre’ merkt hij
op.
En hij schrijft:
‘L'homme rocher a trois noms et trois aspects. L'artiste, le saint, le sage offrent à
tous les temps le modèle de l'homme qui pense selon soi, qui ne flatte pas, qui ne
cherche pas d'éloge, qui ne fonde pas une association avec statuts. Mais ils sont aussi
les seuls honorés; ils font l'humanité à eux trois; car, par cette négation énergique de
société, ils font aussitôt société. Le saint et le sage sont rares; la modestie quelquefois
les assemble en troupeau, Eglise ou Académie. L'artiste fait voir une autre modestie,
inébranlable: Je suis, dit-il, comme je suis; je m'exprimerai moi, ou je n'exprimerai
rien; je n'envie pas. L'artiste, par sa vocation même, est l'incorruptible.
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D'oø l'on peut comprendre le haut prix des arts et des belles oeuvres. Cette valeur
n'humilie point, elle relève. Cette admirable inégalité fait aussitôt l'égalité, car elle
réveille en tout homme l'homme.’
HERMAN TEIRLINCK
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Het orangisme in de Vlaamse beweging
Toen Snellaert in 1840 het plan opvatte om de 25ste verjaring van de slag bij Waterloo
luisterrijk te laten vieren, werd zijn initiatief door J.A. De Laet scherp afgekeurd.
Drie op elkaar volgende brieven(1) maanden Snellaert tot voorzichtigheid aan: een
luidruchtige herdenking kon vast een argument worden voor wie beweerde dat het
petitionnement slechts aan orangistische drijverijen was te danken. ‘Het waessem
van orangismus dat men over de vlaemsche party zoekt te werpen doet ons veel meer
kwaed dan gy wel zoudt vermoeden. Vermy dan om Gods wil toch al wat als enkel
orangistisch zich zou opdoen. Zoo u plan voor Waterloo en zoo voorts. Men roept
hier over de daken: Le parti flamand n'est que le parti orangiste déguisé. Tot nog toe
kan men dit gezegde op geene daedzaek steunen, doch gy moet gevoelen wat party
men hier uit by het volk zou trekken, indien men dit op ééne enkele daedzaek steunen
mogt’(2).
De Laet heeft hier gewezen op het argument dat van Fransgezinde zijde
herhaaldelijk tegen de toenmalige Vlaamse Bewreging is uitgesproken. Na de
samenzwering Van der Smissen, door De Laet de ‘memorabele conspiratie’ geheten,
beweerden de ‘fransquillons van Brussel’, over het Taalcongres en het Vlaamse Feest
te Gent sprekend: ‘Willems et ses faiseurs de Gand n'avaient d'autre but que de nous
Hollandiser et de nous préparer à une restauration’(3). En De Laet getuigt dat die
beschuldigingen ‘sprookjes’ waren, ‘met welke het onzen vyanden gelukt ons by
menig een zwart te maken’(4).
De Vlaamse taalparticularisten van hun kant hebben in de nieuwe spelling louter
vermomd orangisme gezien en haar aanhangers dit ten kwade geduid. De ‘Waeren
Belg’ betoogde dat zij niet anders deden dan ‘arbeyden ten voordeele
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van de vreemde overheerschers, welke onze nationaliteit benyden en geerne zouden
overweldigen of zien vernietigen’(5). Naar aanleiding van het complot Van der Smissen
schreef het ‘Belgisch Chronykje’ dat er onder de op het Gentse Congres aanwezige
Vlaamsgezinden wellicht enigen te vinden waren ‘die het ook met vreugde zouden
vernomen hebben, indien de orangistische samenzweerders hun doel hadden konnen
bereyken’(6).
Deze teksten zijn niet de enige die men in dit verband aanhalen kan. Hoe stond
het echter met die beschuldigingen? Waren ze gegrond? Of zijn het alleen maar valse
verdachtmakingen geweest?
Bij de wedstrijd, in 1834 door de regering uitgeschreven ter verheerlijking van de
Belgische onafhankelijkheid(7), heeft Ledeganck de eerste prijs behaald met een vers
waarin hij van vurige pro-Belgische gevoelens blijk gaf(8). Dit is hem door sommigen
als een misdaad aangerekend(9). ‘Kon het anders’, aldus Snellaert, ‘dan dat alle opregte
Vlamingen met leepe oogen eene orde van zaken beschouwden, die scheen te zullen
uitloopen op de geheele ontaerding van den landaerd, eene orde van zaken die 't zoo
goed als aenplakte en afkondigde dat al wat vlaemsch was behoefde plaets te maken
voor vreemden invloed? Waer is het, en de brusselsche kampstryd was oorzaek van
vele bitterheden’(10). Dat velen inderdaad over de taaltoestanden verbitterd waren,
hoeft wel geen betoog. Maar verbittering betekent daarom nog niet orangisme.
Integendeel, het is een algemeen aanvaarde stelling dat de Vlaamsgezinden in de
jaren 30, zolang de scheiding niet definitief in een verdrag was vastgelegd, hun
grieven niet hebben opgeworpen omdat zij de tegenstanders van de nieuwe Staat
geen argument te meer voor een hereniging wilden aan de hand doen(11). Toch kan
het niet geloochend worden dat verscheidene figuren uit de Vlaamsgezinde gelederen
- en zeer vooraanstaande - orangist zijn geweest.
De jonge K.F. Stallaert, die van October 1834 tot Juli 1838 te Mechelen in het
Klein Seminarie studeerde en daar als Vlaamsgezind bekend stond, werd door
sommige leraars ‘den orangist’ genoemd(12). Van Stallaert is ons nochtans niets bekend
waaruit zou af te leiden vallen dat hij werke-
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lijk veel voor een hereniging heeft gevoeld. Wel is deze reputatie hem bijgebleven:
nog in 1845 werd hij, ondanks een schitterend examen van klerk en ondanks zijn
ijver, niet bevorderd, omdat hij bij de hogere ambtenaren als met orangisme besmet
aangeschreven stond(13).
Een voornaam aanhanger van Willem I was Schrant's leerling jonkheer Ph.
Blommaert. Toen het probleem van een Vlaamse Academie omstreeks 1838-1839
acuut gesteld werd, heeft Snellaert J.A. De Laet tot stilzwijzendheid aangemaand,
omdat hij zelf en anderen, onder wie Blommaert, zeer moeilijk in 't openbaar konden
optreden daar hun orangistische overtuiging algemeen bekend was(14).
Snellaert zelf stond bij het uitbreken van de omwenteling in Hollandse dienst. Als
legerarts heeft hij de Tiendaagse Veldtocht meegemaakt. Het heeft niet aan hem
gelegen dat Noord en Zuid gescheiden bleven. ‘Ik, die altyd in de gelederen van den
prins gestaen heb’, zo getuigde hij over zichzelf in Januari 1839(15).
Maria Doolaeghe is de ‘hardnekkige orangiste’ geweest, die de scheiding
hartgrondig betreurd en Ledeganck's vers veroordeeld heeft(16). Ook F.A. Blieck, toen
nog notarisklerk, werd door haar gelaakt omdat hij in de bovenvermelde wedstrijd
had durven mededingen en de omwenteling verdedigen. Men kan zich de vraag
stellen of Maria Doolaeghe Blieck's houding tegenover de nieuwe Staat niet heeft
beïnvloed.
Toen Blieck begin 1839 een bundel verzamelde gedichten zocht uit te geven(17),
wist hij aanvankelijk niet wat hij doen moest met zijn vers ‘De Triomf der nationale
onafhankelykheid. Het Lot des Vaderlands’(l8), waarmee hij in de officiële wedstrijd
van 1834 de tweede prijs had behaald. Hij schreef toen aan Snellaert: ‘Myn Brussels
prysvers zou ik niet zonder merkelyke veranderingen kunnen opnemen, en dan zou
het misschien nog myn gevoelen niet uitdrukken. Berouw? neen berouw heb ik niet.
Ik heb medegedongen om ter bevordering der tale het myne by te dragen. Of moesten
de vlaemsche dichters zich onthouden en doen gelooven dat zy met de Walen in het
strydperk niet durven treden? Wat er van zy, ik denk dat de inlassching van dit stuk
het vertier van mynen bundel in holland zou kunnen benadeeligen,
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't geen hier waerschynlyk het geval zou kunnen zyn met Runée. Ik moet trouwens
bezorgd zyn dat myn drukker geen verlies doe. Hieromtrent zal ik nog om raed
gaen’(19).
Sprak Blieck hier de waarheid of heeft hij in 1839 een ontleding van zijn gevoelens
gegeven die niet overeenstemde met de werkelijkheid van 1834? Het argument, door
hem vooropgesteld als hetgeen hem tot mededinging heeft aangespoord, is wel
aanvaardbaar. De dichters uit die tijd konden het inderdaad moeilijk zonder
wedstrijden stellen: zij vonden daar de gelegenheid om duidelijk te tonen dat de
Vlaamse Muze aan 't heropleven was. Het is goed mogelijk dat Blieck geoordeeld
heeft dat hij de gelegenheid niet mocht laten voorbijgaan, al diende dan ook de
Belgische omwenteling en onafhankelijkheid bezongen te worden.
Uit het jaar 1835 zijn overigens een paar brieven van zijn hand bewaard, die er op
wijzen dat hij tegenover de staatkundige gebeurtenissen een zekere onverschilligheid
aan de dag legde en wellicht was dit reeds zijn houding in 1834. Aan Van Duyse
schreef Blieck op 7 October 1835: ‘'t Is mogelyk dat onze denkwyze verschille. Ik
belyde het indifferentismus tot zoo verre dat ik niet vraeg tot welke staetsof andere
gezindheid gy behoort. Het is my voldoende te weten dat wy het eens zyn omtrent
onze tael en letterkunde. Voor haer zullen wy het harnas aangespen, wie het ook zy
die hier den baas spele’(20). Zulke onverschilligheid stiet Van Duyse tegen de borst
en Prudens liet Blieck dan ook opmerken dat zij moeilijk met het prijsvers in
overeenstemming was te brengen en dat de letterkunde overigens niet los mocht
staan van de gemeenschap. Zij moest veeleer de zedelijke behoeften van het volk
tegemoet komen en Blieck had het dus verkeerd voor indien hij alleen maar zijn
verbeelding vrije teugel liet en zijn inspiratie niet zocht in de belangen van zijn
landgenoten(21). Doch het kon niet baten! Blieck gaf het volgende antwoord op het
sermoen: ‘Ik weet wel dat het indifferentismus moeilyker te verdedigen dan
waartenemen is; ik beroem my op niets, dus ook niet op myn indifferentismus. Het
is, verre van dààr, geene ongevoeligheid aan 's naastens geluk of ongeluk, maar eene
onthouding dààr waar ik my niet geroepen waan te handelen, en waar ik met een
kalm wysgeerig oog de strydende partyen bespeur. Ik laat die wil
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over grondbeginselen twisten, en gedraag my, zoo veel mogelyk, als een fatsoenlyke
jongen, my niet bekommerend met de rest. Bilderdyk en zyn verdienstelyke partisan
V[an] Duyse preken dan zoo veel zy willen van grondbeginselen en stelsels: ik
bewonder hunne schoone verzen’(22).
In 1839 heeft Blieck zijn prijsvers dan toch in zijn bundel ‘Mengelpoezy’
opgenomen, maar met kenschetsende veranderingen, die wel wijzen op een andere
houding(23). En van hem zijn uit die zelfde tijd uitspraken bewaard, waaruit toch geen
sterke Belgische vaderlandsliefde spreekt. Toen het in Maart 1838 bekend werd dat
Willem I in de scheiding op basis van de XXIV artikelen toestemde, schreef Blieck
aan Snellaert: ‘Willem schynt nu de 24 artikels te willen aenvaerden, en onze
Demosthenen beginnen te roepen: het is te laet! Ik bemoei my geenszins met
staetkundige zaken, maer als letterminnaer stort ik een traen by de waerschynlykheid
eener eindelyke scheiding van eene natie dat onze tael [z]oo [tro]uw, zoo yver[ig],
[zoo] meesterlyk beoefent’(24). En toen men in België, einde 1838, tegen een
aanvaarding van de XXIV artikelen geweldig te keer ging, liet Blieck zich daarover
zeer cynisch uit, waar hij aan Snellaert schreef: ‘Moeide ik my met politiek, ik zou
vragen of gy het slagzwaerd reeds aengegespt hebt om ten stryde te trekken en u by
Limbourg of Luxembourg den hals te doen breken: niets verlokkender dan de
heldendood’(25).
Blieck's goede vriend Van Duyse was aanvankelijk scherp tegen de scheiding
gekant. In 1830 was hij naar het Noorden uitgeweken. Dank zij J. Immerzeel, aan
wie hij door Tollens(26) en Van Harderwijk(27) aanbevolen was, gaf hij in 1831 in Den
Haag zijn ‘Gedichten’ uit. In Augustus van hetzelfde jaar keerde hij over Utrecht waar hij Petronella Moens bezocht - Rotterdam en Duinkerken naar Gent terug. Toen
hij in een brief aan J. Van Dam - Dautzenberg's blijvende vriend(28), die ook hij vóór
de Omwenteling te Gent had leren kennen - zijn terugkeer naar die stad aankondigde,
sprak hij de overtuiging uit dat de gescheiden delen weer verenigd zouden worden:
‘België zal nog eens onder Oranje komen. Dixi!’(29). Het feit dat de Kortrijkse poëet
Hofman, ‘een needrig belleman’, het van de patriotten erg te verduren had gekregen
en uit zijn ambt was ontzet,
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deed Van Duyse uitroepen: ‘Wee dien onmenschen! Mijn harte bloedt’(30). Intussen
verheugde hij zich over de bedrijvigheid van de Gentse orangisten en over het feit
dat ‘vaderlandsche Dichters’ zich aldaar nog in orangistische zin durfden uiten.
Gelukkig maar dat ze zich scherp uitlieten, want ‘de Vryheid, die den broederband
stuk gereten heeft, smeet ons de boeijen, om hals, handen en voeten’(31).
Het is mogelijk dat Van Duyse zelf einde 1832 een dichtbundel met orangistische
stukjes heeft zoeken uit te geven. Blommaert schreef hem half October dat Prudens'
vers op Sint Rochus een aardig puntdicht was, dat hij waarschijnlijk in zijn
anti-revolutionnair bundeltje zou opnemen(32). Uit de bewaarde briefwisseling is
hieromtrent niets nader te vernemen. Drie jaar later echter, op 31 October 1835,
schreef Vervier dat Van Duyse's bundel Oranjezucht natuurlijk een nogal lijvig boek
was geworden. Hij achtte de tijd nochtans voor een uitgave niet geschikt(33). Het blijkt
dus dat Van Duyse die hele tijd zijn stukjes verzameld heeft en dat heel wat van zijn
poëzie in anti-Belgische zin geschreven was.
Een week nadat hij Vervier's schrijven had ontvangen, gewerd Van Duyse een
brief van Blommaert, waarin deze er zijn leedwezen over uitsprak dat ‘de vlaemsche
tael’ in het onderwijs verwaarloosd werd. Al vond hij dat het met de vaderlandse
letteren niet zo akelig was gesteld als het Van Duyse toescheen, hij erkende dat een
groot dichter moest opstaan om die letterkunde op te beuren en in eer te herstellen.
Opdat men niet kon beweren dat de Vlaamse Muze sliep, moesten de dichters, en
Van Duyse in de eerste plaats, dan ook hun werken in het licht geven(34). Op 20 Januari
daaropvolgend betoogde P. De Decker, met wie Van Duyse toen intiem bevriend
was, dat hij geen reden kon aanvoeren waarom Prudens zijn Vlaamse gedichten niet
zou publiceren. De Decker ging zich daarbij te buiten aan een beschouwing over de
toenmalige Vlaamse Muze, wie het naar zijn mening aan natuurlijkheid ontbrak. En
indien Prudens weinig voelde voor het ‘genre intime’, dan moest hij er zich alleszins
op toeleggen in zijn beschrijvende poëzie het nationale karakter te doen uitkomen:
de vaderlandse (Belgische) helden, de eigen monumenten, de eigen zeden en
gewoonten, de eigen geschiedenis. Tot dan toe was hij eerder Nederlan-
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der gebleven en had hij zich als Belg alleen maar in verzen voor rederijkerswedstrijden
laten kennen(35).
Heeft die aansporing resultaat gehad? Op 1 Maart drong De Decker nogmaals aan
op de publicatie van een bundel, die onder de titel België zou verschijnen(36). Op het
einde van dezelfde maand schreef Blommaert van zijn kant dat hij het van de pers
komen van die bundel België verlangde. Ging Van Duyse geen intekenlijsten
rondzenden?(37). In Juni daaropvolgend was er in een brief van Prudens aan L. Van
Roo, de notaris en leermeester van Maria Doolaeghe te Diksmuide, nog spraak van
een aanstaande uitgave van zijn werk België Romancen en Legenden(38). Heeft Van
Duyse het dan ten slotte toch beter gevonden het opzet niet uit te voeren en hebben
orangistische gevoelens hierbij invloed uitgeoefend? Op 15 Juli schreef Prudens nog
aan Dautzenberg: ‘Ik ben Belg; maer 't woord: Leef de Liberteit! kon my wel in de
keel blyven’(39). Zijn ‘Vaderlandsche Poëzy’ is alleszins pas na 1839 verschenen, toen
hij, zoals verder blijken zal, eindelijk de overtuiging had gewonnen dat aan de
scheiding niet meer te verhelpen was.
In zijn brief aan Van Dam, dd. 2 Mei 1832, had Van Duyse het terloops over
Vervier, die hij ‘een onschatbaar man’ noemde(40). Dat was klaarblijkelijk bedoeld
op Vervier's verdienste als echt vaderlander. Toen de paarden van de prins van Oranje
in Maart 1834 openbaar werden verkocht, werden de vier mooiste door onbekenden
aangekocht en spoedig daarop de prins als blijk van erkentelijkheid aangeboden. De
fondsen daartoe waren bij openbare inschrijving samengebracht. Men vindt de naam
van Vervier terug op de lijst van de intekenaars(41). In October 1836 werd Vervier als
kandidaat van de orangistische ‘Vrienden der Orde’ tot provinciaal raadslid
verkozen(42).
Nadat Van Dam in 1831 naar Holland was vertrokken, is Dautzenberg langer en
veelvuldiger dan Van Duyse met hem brieven blijven wisselen. Dautzenberg volgde
met spanning en spijt de ontwikkeling van de gebeurtenissen in België. Hij wenste
geen scheiding en bleef aanvankelijk een hereniging in 't vooruitzicht houden. Toen
het in het Nationaal Congres maar niet vlotten wilde met de keuze van een vorst,
schreef Dautzenberg, op 14 Februari 1831: ‘Vriendlief, ik
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denk nog dat wy den prins van Oranje zullen krygen in weerwil aller woedende
patrioten. Frankryk weigert zynen zoon, Leucht. zal niet aannemen nog aangenomen
worden, het Congres wordt dagelyks meer en meer de spot der heldennatie. Enfin ik
heb reden te hopen’(43).
Na verloop van tijd bleek het echter dat de kans op hereniging kleiner en kleiner
werd. Dautzenberg zond zijn zuchten ten hemel en vatte begin Mei 1832 het plan op
naar het Noorden uit te wijken, zo de familie Du Monceau, waar hij als leraar aan
huize in dienst was en die nog steeds te Vilvoorde verbleef, daartoe besloot(44). In
September 1831 was hij aan de inlijving in het Belgisch leger gelukkig ontsnapt.
Hieromtrent schreef hij, begin Mei 1832, aan Van Dam:
‘Toen ik u verliet, weet gy, hoe bang ik was, dat Belgie's vryheid my onder haar
driekleurig oproersvaandel zou schikken. God zy dank, ik heb niet behoeven te
handelen tegen hart en geweten. Vier weken na den Leuvenschen veldslag, heb ik
mogen mynen vader gaan bezoeken, de Burgerweer myner plaats heeft my eene
attestatie gegeven, dat myn broeder deel neemt aan het eerste opgebod, en zoo ben
ik tot hiertoe vry gebleven’(45). Een maand later echter overviel hem eens te meer een
panische schrik, toen hij opnieuw werd opgeroepen. Zijn broer was evenwel nogmaals
de reddende engel. Van Duyse vernam het uit een brief van 20 Juni: ‘Je sors d'une
position fort critique qui absorbait mes facultés intellectuelles au point que j'étais
incapable de tracer le peu de lignes que je vous devais. Je me trouvais de nouveau a
la veille de marcher bon gré malgré sous l'étendart de notre despotique liberté. Un
certificat de chez moi, attestant la présence de mon frère au premier ban de ma
commune, heureusement vient me tirer d'embarras. II y a de quoi avoir une terreur
panique, surtout quand on a en partage la vaillance du grand orateur de la Grèce’(46).
Intussen bleef Dautzenbergs gemoed zweven tussen vrees en hoop: vrees o.m.
voor het juk van de Jezuieten(47), die hij reeds overal scholen zag oprichten ter
vervanging van het officieel onderwijs, hoop op een hereniging. ‘God geve, dat de
vorige betrekkingen tusschen u en my, tusschen U en Ons welhaast hersteld worden.
Waren alle schapen wêer onder
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denzelfden herder! - Laat ons alles van de Voorzienigheid afwachten...’(48).
Het tijdelijk afbreken van de briefwisseling met Van Dam maakt het niet mogelijk
in deze Dautzenbergs evolutie na te gaan.
Een andere orangist in de Vlaamsgezinde gelederen was de jonge C.P. Serrure.
Vóór 1830 was hij werkzaam op het kantoor van J.F. Willems, die in hem de lust
opwekte tot het beoefenen van de vaderlandse letteren en geschiedenis. Serrure ging
te Leuven studeren en promoveerde in 1832 tot doctor in de rechten. Hij behoorde
tot de enkele figuren rondom Willems, die dezes opvattingen inzake het Verenigd
Koninkrijk hebben gedeeld. Willems werd te Eekloo door hem op de hoogte gehouden
van de Antwerpse gebeurtenissen. Op 6 November 1831 schreef Serrure: ‘Ik wankel
nog niet in het geloof alhoewel de voorspellingen van uwen profeet, die zeker die
roozenkleur en de gedaente van eene vrouw aengenomen had, om de mensch te
bedriegen, my braef door de heeren G. heeft doen uitlachen. Ik wankel niet neen
maer lees alle dag de Noordstar van Dacosta’(49). Op 1 October had hij Van Duyse
van zijn zwarte vooruitzichten in kennis gesteld. Wat hing er hen nog boven het
hoofd, vooral dan te Antwerpen! Hoe akelig de tijdsomstandigheden en hoe donker
de toekomst ook mochten zijn, nooit had hij echter opgehouden met zijn vaderland
te beminnen en de geschiedenis, de taal- en letterkunde, de zeden en gewoonten van
zijn landgenoten te bestuderen(50).
Het genoegen van zijn wandelingen, die hij in gezelschap van Felix Bogaerts tot
ver buiten de stad ondernam om ‘recht vrye’ lucht in te ademen, werd hem alleszins
vergald door het pijnlijke bewustzijn van de veranderde tijden, het gevolg dus van
die ‘rampzalige omwenteling’(51). Omstreeks die tijd, einde 1831 dus, achtte hij een
algemene Europese oorlog waarschijnlijk, maar dit bedroevend vooruitzicht deed
geen afbreuk aan zijn vaderlandse ijver. Hij vatte het plan op samen met Verspreeuwen
een tijdschrift uit te geven(52), een tijdschrift van gemengde inhoud waarvoor te
Antwerpen nog wel lezers te vinden waren.(53)
Intussen ging Serrure's hoop op een hereniging niet verloren, terwijl hij zich met
onrust bleef afvragen hoe het met

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

973
het Antwerpse Kasteel aflopen zou. ‘Met politiek hou ik my weinig bezig, ik verlies
daer te veel tyd mede, doch ik blyf altyd goede hoop hebben’, zo schreef hij aan
Willems in April 1832(54). En wel ondanks het feit dat hij zich van de anti-Belgische
stemming in Nederland rekenschap gaf(55).
Serrure werd op zijn wandelingen ook vergezeld door J.F.C. Verspreeuwen. Deze
was toen te Antwerpen als leraar aan het athenaeum verbonden. In de voorrede tot
zijn in 1833 uitgegeven ‘Dichterlyke Mengelingen’ merkte Verspreeuwen op dat de
Nederlandse taal onder de ‘droeve tyds-omstandigheden’ veel geleden had. Dat was
vooral te wijten aan de menselijke onvolmaaktheid, het ondoordachte optreden en
de blindheid van sommigen, die onwaardig waren de voet te zetten in de tempel van
de nationale kunsten en wetenschappen. Menselijke onvolmaaktheid mocht een
natuurlijk verschijnsel zijn, aldus Verspreeuwen, maar ook verlichte mensen gaven
zich al te veel over aan hun driften en stelden belang ‘in het omverre werpen van al
wat heilig en wenschelyk is tot welzyn eener Natie’. En dan riep hij het uit: ‘O blinde
menschen, beklagelyke werktuigen van heerschzucht en dweepery, gy meent uw
geluk te vinden onder de puinhoopen van eenen staet, terwyl gy uw bloed opoffert
vor het autaer van valsche goden; gy bezit slechts eenen schat, uwe Tael, en gy lacht
nog, terwyl men u daervan berooft; mocht ik u vergelyken aen de vogelen, die zingen
in de duisternis!’(56). Gelukkig waren er, ondanks de ‘schrikkelyke gebeurtenissen’,
hier en daar nog wel onverbasterden ‘die, met vaderlandsliefde bezield, hopen en
betrouwen op eenen rechtvaerdigen uitslag’(57). Verspreeuwen was, evenals Serrure,
een vriend van J.F. Willems. Men mag veronderstellen dat beider houding door
Willems is beïnvloed.
Men weet hoe de ‘vader der Vlaamse Beweging’ met woord en pen de omwenteling
is te keer gegaan, dat hij met het geweer op de schouder, als lid van de burgerwacht,
door de Antwerpse straten heeft gepatrouilleerd. Men kent zijn fabel ‘La séparation
des rats et des souris’ en zijn vertoogschrift ten voordele van de prins van Oranje.
Er werd reeds voldoende gewezen op zijn gelatenheid, eens dat hij naar Eekloo was
verplaatst, op zijn aanvankelijk gebrek aan ‘Bel-
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gische ambitie’ en zijn vastberaden orangistische overtuiging. En Willems' voorname
evolutie is eveneens bekend. Hij is, naar het woord van Max Rooses, een Belg
geworden, die als ambtenaar zijn nieuwe vaderland met een zelfde geest van
toewijding als het Verenigd Koninkrijk heeft gediend.
Die evolutie van Willems is zeer belangrijk geweest in verband met de Vlaamse
stellingname over 't algemeen. Zij verdiende een nadere verklaring dan er doorgaans
van gegeven werd. Het feit dat Willems, einde 1834, het lidmaatschap heeft aanvaard
van de jury, die de ingezonden stukken van de regeringswedstrijd moest beoordelen,
werd aangehaald als een typisch feit van deze wijziging in zijn houding, die men dan
vooral heeft verklaard door zijn familiale en geestelijke ellende te Eekloo en zijn in
het vooruitzicht gesteld overplaatsing naar Gent. Ger. Schmook heeft er nu op
gewezen dat vooral met de politieke omstandigheden rekening moet worden
gehouden(58). Men dient er inderdaad de nadruk op te leggen dat J.F. Willems in het
jaar 1833 de overtuiging heeft gewonnen dat er geen kans meer bestond op een
hereniging van Noord en Zuid.
Einde 1830 - begin 1831 was hij er zeker van dat de scheuring spoedig zou hersteld
worden. ‘Oproerige bewegingen zyn er hier, te Gent en te Brussel’, zo schreef hij
uit Antwerpen aan De Vries, op 13 December 1830. ‘De winter zal vast eene
contrarevolutie uitbroeden. Armoede en gebrek groeien dagelyks aan; het kan
onmogelyk langer duren zooals het nu is’(59). En toen hij Potgieter een maand later
zijn verplaatsing naar Eekloo meldde, gaf hij daarbij zijn voornemen te kennen vrouw
en kinderen vooralsnog te Antwerpen te laten, want: ‘Misschien veranderen aldra
de omstandigheden (zooals God het wil! Amen!)’(60).
Die hoop is spoedig teleurgesteld. De Tiendaagse Veldtocht had slechts tot resultaat
dat Nederland betere scheidingsvoorwaarden bekwam. De XXIV artikelen hebben
de XVIII vervangen en werden op 15 November te Londen door Van de Weyer
ondertekend.
In een merkwaardige brief aan minister Van Maanen, in dato 10 Februari 1832(61),
verzekerde J.F. Willems dat hij volstrekt niet twijfelde aan ‘een algeheele omkeering
van zaken’, indien Willem I maar eens uit zijn schelp kwam.
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Tot dan toe had de koning echter ‘stil gezeten’ en de orangisten moesten dan ook
afwachten wat de conferentie van Londen beslissen zou. De Tiendaagse Veldtocht,
aangekondigd als een gebeurtenis ‘om op de Belgen meer voordeelen voor Holland,
en niet de herstelling der Dynastie, te verkrygen’, had er andermaal op gewezen dat
de Hollanders de scheiding eerder wensten dan de ‘Brabanders’. Zowel Noord als
Zuid kon zij nochtans geen voordeel bijbrengen. ‘Wij moeten vereenigd zijn, tot
eene nieuwe vereeniging opgeleid worden, of - vechten tot den dood!’. Het was te
hopen dat de diplomatie ‘de goede zaek van Nederland’ zou doen overwinnen.
Hoe stond het dan in de diplomatie? Willem I weigerde de XXIV artikelen te
aanvaarden en de Antwerpse citadel bleef bezet. De Belgische regering verzette zich
tegen alle verdere onderhandelingen vóór Antwerpen was geëvacueerd en eiste
dwangmaatregelen van de zijde der mogendheden. Hiertoe bleken deze aanvankelijk
niet bereid. De conferentie van Londen gaf in haar protokool van 6 Juni 1832 geen
aanwijzing nopens de stappen die bij Willem I zouden worden gedaan. Alle beslissing
omtrent de uitvoering van de XXIV artikelen werd overigens tot na 31 Augustus
verdaagd.
Op 30 Juni diende baron Van Zuylen op de conferentie een nieuw ontwerp van
verdrag in, dat door de mogendheden gunstig werd onthaald. Het thema van Lord
Palmerston werd - zij het met weerzin - door België aanvaard, doch dan bleek het
dat Holland niet te goeder trouw was en geen accoord wenste.
Dwangmaatregelen volgden: blokkering van de Hollandse kusten en Franse
expeditie tegen Antwerpen. Na de capitulatie van Chassé (29 December 1832) tekende
Willem I twee conventies: de eerste met de gevolmachtigden van de mogendheden,
waarbij hij zich verplichtte België niet meer aan te vallen op voorwaarde dat het
embargo geheven werd en het Antwerpse garnizoen bevrijd; de tweede met België
betreffende de scheepvaart op de Maas en de verbindingen tussen Maastricht en
Nederland.
Toch nam de Nederlandse regering dadelijk anti-Belgische maatregelen. Van 31
Januari af werd een tolrecht geheven op de zeldzame schepen die op de Schelde
varen konden.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

976
De scheepvaart op de Maas bleef van Maastricht af zo goed als onmogelijk. Begin
1833 werd de toegang tot Hollands grondgebied langs Breda en Berg-op-Zoom aan
ieder Belgisch onderdaan ontzegd. Einde Februari werd alle invoer van Belgische
goederen verboden. Grensincidenten hadden geregeld plaats, vooral nabij Maastricht
waar het Hollandse garnizoen afgesloten lag, daar de Belgische regering als
represaillemaatregel alle verbinding met Noord-Brabant liet afsnijden.
Nadruk leggend op deze scherp geladen atmosfeer, schreef Willems op 23 Maart
1833 aan Potgieter dat men het over de Schelde nooit met elkaar eens kon worden.
Hij was de mening van velen toegedaan dat België zou verdeeld worden en een groot
deel er van terug zou keren onder ‘vader Willem’(62). Waar hij de politieke verhouding
tussen Nederland en België nog steeds als voorlopig aanzag, bleek hij dus toen een
volledige hereniging niet meer mogelijk te achten. Maar ook de gebeurlijkheid van
zelfs maar een half herstel zou spoedig worden uitgeschakeld.
De voorlopige conventie van 21 Mei 1833 bracht een gedeeltelijke oplossing van
de moeilijkheden en een verzachting van de tegenstellingen. Willem I verplichtte
zich België niet meer aan te vallen zolang de verhouding tot Nederland niet door een
definitief verdrag was geregeld, verdrag waarop de mogendheden zo spoedig mogelijk
zouden aansturen. De scheepvaart op de Schelde werd in beginsel volkomen vrij.
Op de Maas werd zij onderworpen aan een bepaald tarief, tot een andere regeling
zou worden bereikt. Vrije verbindingen dienden tot stand te worden gebracht tussen
Maastricht en Noord-Brabant.
Toen deze conventie in België bekend werd, kwamen de gemoederen reeds
enigszins tot bedaren. Men had immers de eerste stap gedaan op de weg naar een
vergelijk, dat de voorlopige toestand zou bestendigen.
Had het orangisme nu nog enige zin, vroeg J.F. Willems zich af ‘sedert dat de
koning den schijn aannam ons aan ons zelven, aan Franschen, aan Leopold over te
laten’(63). Hij achtte het onvergeeflijk dat Noord-Nederland de scheidings-idee zo
graag aanvaard had en het de Belgen aldus onmogelijk maakte te herstellen. Hij zag
maar één enkele uitkomst meer:
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‘Herstelling zal en moet alleen uit de bewustheid van het gevaar, waarin geheel
Europa gebracht is, geboren worden’(64).
Zo schreef J.F. Willems op 9 October 1833, na de voornoemde conventie en tevens
wellicht met het oog op de eerst te Zonhoven en daarna te Zolder gevoerde
onderhandelingen, die hebben geleid tot de militaire conventie van Zonhoven, gesloten
op 18 November 1833(65). Hierbij werd de scheepvaart vrij gemaakt op de Maas,
terwijl de verbindingen tussen Maastricht en Noord-Brabant werden hersteld. Die
conventie heeft een verdere demobilisatie mogelijk gemaakt(66) en is van grote
betekenis geweest voor de consolidatie van het jonge koninkrijk: Willem I had immers
rechtstreeks met de ‘rebellen’ onderhandeld en België aldus impliciet als mogendheid
erkend.
In antwoord op Willems' laatstvermelde brief schreef Potgieter, op 14 December
1833, dat hij een algemene Europese oorlog in een nabije toekomst niet voorzag en
hem evenmin wenste. Hij drukte zijn overtuiging uit dat de scheiding definitief zou
zijn(67). En ook Willems heeft nu blijkbaar zijn geloof in een hereniging verloren.
Maria Doolaaghe's vers ‘Aen de Belgische Dichters’, waarin het ene vaderland in
het vooruitzicht werd gesteld, bracht hem tot deze overweging: ‘Pia vota voorwaar.
Zal die tyd nog eens aanbreken?’ Momenteel kon men van de politiek niets goeds
verwachten, zomin als van de macht der wapenen. ‘Alles decomposeert zich...
Wachten en bidden behoort thans den Christen, wien het vaderland ontzinkt’(68).
J.F. Willems heeft zich bij de bestaande toestand neergelegd en zou nu zijn
groot-Nederlands ideaal aanpassen aan de politieke omstandigheden. Van 1834 af
is hij in die zin geëvolueerd. Nadat Willem I zich in 1838 bereid had verklaard de
XXIV artikelen te aanvaarden en toen in België tegen de gedwongen afstand van
Limburg en Luxemburg scherpe protesten opstegen, schreef Willems aan De Vries:
‘Zeker rekent men ten uwent op de volle uitvoering der 24 artikels? Het zal zoo
gemakkelijk niet gaan, en waarlijk, nu ben ik het met onze revolutionnairen voor de
eerste maal volkomen eens; dat men (moeten wy definitief gescheiden blijven) aan
dat egoïstische Holland, hetwelk zoo maar op het
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eerste geschreeuw van scheiding door een klein hoopje muiters fiat geroepen heeft,
eens duchtig de kosten van het proces late betalen. Holland heeft drie eeuwen lang
onzen handel, onze scheepvaart gecomprimeerd: is het niet billijk dat wij revanche
nemen?’(69). De evolutie van orangisme naar Belgicisme was vóór 1839 voltrokken.
Maar hoe stond het dan met de anderen? Zijn zij in de boosheid blijven volharden?
Of hebben zij een zelfde evolutie als Willems doorgemaakt?
De voornoemde Vlaamsgezinden hebben natuurlijk uit de werkelijkheid het enig
mogelijke besluit getrokken. Bij gebrek aan voldoende bronnen kan men nochtans
niet voor allen precies uitmaken op welk tijdstip zij de overtuiging hebben gewonnen
dat een hereniging onmogelijk was. Van Duyse heeft er zich pas na April 1839
rekenschap van gegeven. Op 2 Juni schreef Snellaert aan De Laet dat ook Prudentius
begon te voelen ‘dat Nederland bestaen kan zonder eene dynastische infusie en dat
men de gedane zaken moet aengrypen om er de meest mogelyke party uit te
trekken’(70). En Van Duyse zelf riep toen uit: ‘Ver, ver van my vermeetle en ydle
wenschen! De staetkunst knotte een vorstelyken staf’(71).
Terwijl het jaar 1839 een uiterste datum blijft, mag men nochtans vooropstellen
dat velen tevoren reeds hebben ingezien dat de scheiding definitief zou zijn, al was
ze dan nog niet officieel uitgesproken. Het uitgangspunt moet men hierbij zoeken in
het jaar 1834 en de invloed van J.F. Willems.
De Bonnse hoogleraar J.W. Loebell, die in de maanden September en October
1835 een reis maakte door onze provinciën, zag in het orangisme geen gevaar voor
de Belgische Staat. Die overtuiging had hij opgedaan uit gesprekken met
vooraanstaande orangisten die, naar hij getuigde, hun hoop nog slechts stelden op
een internationale oorlog maar intussen zelf inzagen dat die hoop sedert 1833 weinig
uitzicht op verwezenlijking bood(72). De bovenvermelde regeringswedstrijd is in het
jaar 1834 uitgeschreven. Van toen af is de Belgische politiek ten opzichte van J.F.
Willems veranderd en zijn overplaatsing naar Gent in het vooruitzicht gesteld. Van
Hollandse zijde hebben Matthijs Siegenbeek en Jan Immerzeel in dat zelfde jaar met
Willems opnieuw een brief-

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

979
wisseling aangeknoopt, die sedert de omwenteling afgebroken was.
Verscheidene feiten tonen aan dat ook in de Vlaamsgezinde gelederen in 1834
aangevoeld is dat de verhouding tussen België en Nederland reeds was geconsolideerd.
In dat jaar is het eerste Vlaamse tijdschrift verschenen en Maria Doolaeghe heeft in
het eerste nummer getuigd dat Noord en Zuid waren uiteengereten. Rens heeft toen
zijn eerste Jaarboekje uitgegeven. Snellaert is uit Nederland teruggekeerd. Onder de
twee-en-dertig Vlaamse deelnemers aan de regeringswedstrijd kunnen er wel geweest
zijn, die zich hadden onthouden indien ze er nog overtuigd waren van geweest dat
de Belgische onafhankelijkheid steeds zeer voorbarig was.
De onherroepelijkheid van de scheiding is verder mogelijk door anderen tussen
1834 en 1839 ingezien. Wat de orangisten te Gent in het algemeen betreft, heeft P.
Lebrocquy - in de geschiedenis van het orangisme een zeer belangrijke persoonlijkheid
- er op gewezen dat er steeds meer afvallig zijn geworden naarmate men het jaar
1839 naderde(73). Ook in de Vlaamsgezinde gelederen is dit wellicht het geval geweest.
De invloed van J.F. Willems heeft zich hier alleszins laten gelden. De Duits
schrijvende Tsjech Ignaz Kuranda, de auteur van ‘Belgiën seit seiner Revolution’(74),
heeft Willems, in een herdenkingsartikel bij diens afsterven, voorgesteld als de
bezadigde ‘Parteichef’, die tegenover de Belgische regering als invloedrijk
bemiddelaar optrad en met gezag de beschuldigingen weerlegde dat de Vlaamse
Beweging slechts een orangistische drijverij was, gericht tegen de Belgische Staat,
terwijl hij er anderdeels over waakte dat de beweging binnen de eigen gelederen niet
tot een politieke contra-revolutie ontaardde, maar verliep binnen de perken van
bezadigdheid en Belgisch patriotisme(75). Al mag dit getuigenis niet van subjectiviteit
vrij te pleiten zijn, de veronderstelling lijkt toch niet gewaagd dat de ‘vader der
Vlamingen’ zijn volgelingen in vermelde zin heeft beïnvloed, vooral eens dat hij te
Gent gevestigd was.
De voorwaarde tot groot-Nederlandse verbroedering was inderdaad voor allen de
eerbiediging van de staatsgrenzen en de taalstrijd is binnen een Belgisch kader ingezet.
Maria Doolaeghe heeft zelfs in latere jaren verscheidene gedichten
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gepubliceerd waaruit een Belgisch nationaal gevoel en een aanhankelijkheid aan de
dynastie spreken, die men van de orangiste uit de jaren 30 niet zou verwachten. Ook
Van Duyse en Dautzenberg hebben herhaaldelijk de lof gezongen van het Belgische
vorstenhuis.
Wat is er dan van dat Vlaamse orangisme overgebleven? Niet meer dan een verering
van koning Willem. Zoals Max Rooses zei, heeft J.F. Willems van de politieke
Nederlander niets anders behouden dan een innig dankgevoel voor zijn koninklijke
weldoener(76). Maria Doolaeghe verzekerde Blieck dat ze de grote Willem steeds zou
blijven vereren(77). Van Duyse bleef zijn genegenheid voor koning Willem ‘in het
diepste van zijn gemoed, als in een heiligdom, koesteren’(78). Vervier heeft in zijn in
1840 verschenen ‘Letteroefening’ gedichten van vóór 1830 opgenomen, waarin hij
aan zijn eerbied voor de vorst uitdrukking gaf(79). Die dankbaarheid was voor een
groot deel gegrond op het bewustzijn dat Willem I - in tegenstelling tot de Belgische
regering - de belangen van de Nederlandse taal behartigd had. In het bewustzijn om
het belang van die taal als uitdrukkingsmiddel van één enkele Nederlandse natie, ligt
nu het onderscheid dat moet worden gemaakt tussen de orangisten over 't algemeen
en de figuren die hier zijn behandeld.
De Antwerpse orangisten - het groepje rond Willems ter zijde gelaten - waren
kooplieden van vreemde afkomst of mensen uit de adel en de Haute Bourgeoisie,
die alleen maar Frans spraken(80). Te Luik was dit vanzelfsprekend eveneens het geval.
En te Gent vindt men een taalgrief slechts geformuleerd in één enkel van de liedjes,
die daar in de organistische kringen - meestal op banketten - in de jaren 30 werden
gezongen(81): waar er op gewezen werd dat de taal van de Vlaamse boer in het nieuwe
staatsbestel werd miskend(82).
Nu zijn onder de aanhangers van Willem I ook mensen geweest, wier moedertaal
het Vlaams was. En Vlaamsgezinde orangisten zijn met hen in verbinding geweest.
Te Antwerpen heeft J.F. Willems tot einde 1830 toch ook de Franssprekende kringen
gefrequenteerd en zijn cultureel groot-Nederlands ideaal - om het tegenover de
economische factor te stellen - kan hun niet onbekend zijn gebleven. De geschie-
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denis van het orangisme moet nog geschreven worden. Er zijn wellicht ook
Franssprekende orangisten geweest die de betekenis van de taal in verband met het
ene Noord en Zuid hebben ingezien. P. Lebrocquy heeft alvast in 1844 een pamflet
in het licht gegeven tegen de taalparticularisten - De Foere in 't bijzonder - waarin
hij de commissiespelling verdedigde en de Nederlandse taaleenheid beleed(83). Het
gebruik van het Frans mag verder op zichzelf niet beschouwd worden als wijzend
op een anti-Nederlandse houding, vooral niet onmiddellijk na 1830 dan.
Franssprekenden kunnen Nederlandse nationalisten zijn geweest. Doch men heeft
dan te doen met een staatsnationalisme, niet met een stamgevoel. Al mag zulk
groot-Nederlands stamgevoel bij wat men gemeenlijk onder orangisten verstaat dus
toch niet volstrekt uitgesloten worden, het heeft er zeer veel van weg dat het in uiterst
kleine mate aanwezig is geweest. Na 1839 hebben de Gentse orangisten zich onder
het liberale vaandel geschaard. Van sympathie voor de Vlaamse Beweging was bij
hen geen spraak(84).
De verklaring van dit orangisme wordt inderdaad vooral geboden door de
economische factor. Er was ook het liberale motief, dat te Gent wel zeer anti-clericaal
getint was. De orangisten hebben een herstel niettemin hoofdzakelijk voorgestaan
omdat zij opnieuw de economische voordelen wensten te bekomen, die zij onder het
Verenigd Koninkrijk hadden genoten. Het feit dat het met het economisch leven in
België de eerste jaren na de omwenteling maar pover gesteld was, hebben zij tegen
het nieuwe bewind uitgespeeld. Men moet maar even kennis nemen van de
bovenvermelde liedjes om de orangistische argumentatie juist te kunnen bepalen: de
omwenteling, die zogezegd de Vrijheid bracht, heeft veeleer werkloosheid, armoede,
honger en allerlei ellende veroorzaakt. Dan was het onder Willem toch heel anders!
Een herstel van het Verenigd Koninkrijk moest dus worden nagestreefd om handel
en nijverheid opnieuw te doen bloeien.
Nu hebben de voornoemde orangisten, die Vlaamsgezind zijn geworden, de
scheiding ook wel uit economische of liberale motieven veroordeeld. Hun overtuiging
was echter tevens en was vooral gegrond op een groot-Nederlands stam-
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gevoel. En vermits ‘de taal’ voor hen ‘gans het volk’ was, hebben zij de omwenteling
en de scheiding betreurd omdat aldus het politieke organisme uitgeschakeld was, dat
zich had ingespannen om de bloei van de Nederlandse Taal en Letterkunde te
verzekeren.
Voor Dautzenberg moet een uitzondering worden gemaakt. Al heeft hij later niet
alleen voor Vlaams-Duitse toenadering maar ook voor groot-Nederlandse
verbroedering geijverd, in de jaren 30 was het Nederlands taalgevoel bij hem nog
lang niet ontwikkeld. Snellaert echter was een groot-Nederlander avant la lettre.
Maria Doolaeghe heeft er bij de Belgische dichters op aangedrongen toch nooit te
vergeten dat zij kinderen waren van één huisgezin, dat zij door taal en letterkunde
met het Noorden verenigd bleven en broederliefde dus hun houding moest bepalen(85).
Blommaert werd door deze oproep aangespoord tot een lofdicht, waarin hij Maria
Doolaeghe de Corinna noemde van zijn eeuw(86). In de groot-Nederlandse beweging
heeft hij een zelfstandige plaats bekleed. Blieck drukte zijn spijt uit over de scheiding
van een natie, die onze taal zo ijverig en meesterlijk beoefende. Verspreeuwen
betreurde het verval van de Nederlandse taal. Het bewustzijn van ‘kunstbroederschap’
tussen Noord en Zuid heeft een beslissende rol gespeeld in de houding van Van
Duyse(87). Als oud-leerling van Schrant bleef hij deze dankbaar om de ontvangen
vorming; voor Schrant maakte hij nieuws over de gebeurtenissen te Gent aan Van
Dam over(88). Noord en Zuid beschouwde hij als zijn ‘dubbele vaderland’ en hij zag
de Fransen daar liefst zo ver mogelijk van verwijderd, want het geluk van Noord en
Zuid bleef zijn vurigste wens(89). In het voorwoord van zijn in 1840 verschenen bundel
‘Gedichten’ heeft Prudentius er op gewezen dat zijn verzen geschreven waren voor
dat Nederland ‘'t welk, aenschouwd als gemeenebest der nederduitsche letterkunde,
een en onverdeelbaar is’(90). Zijn werk zond hij in het licht opdat het mocht
medewerken ‘ter algemeene volksverbroedering van het zedelyke ryk der
Nederlanden(91). Verviers opvattingen in zake Noord en Zuid en hun
gemeenschappelijke taal waren in 1840 volkomen dezelfde als in 1820. Hij stelde
dit in het licht in de voorrede tot zijn ‘Letteroefening’. De oude broeders waren
intussen echter

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

983
staatkundig gescheiden, zodat men, naar het scheen, de hoop op een litteraire toekomst
voor lange tijd had moeten opgeven. Gelukkig had de omwenteling nochtans het
zaad niet kunnen verstikken, dat in de Hollandse tijd was gestrooid. Het droeg
heerlijke vruchten voor België en ook voor Nederland. ‘Want Nederland, het
letterkundige Nederland, kan niet verdelgd worden!’(92). In zijn bundel heeft Vervier
dan zijn groot-Nederlands stamgevoel laten tot uiting komen(93). Het is ten slotte
bekend dat J.F. Willems een duidelijk onderscheid heeft gemaakt tussen de ‘politieke
nationaliteit’ en de ‘nationaliteit van afkomst’. Volgens de eerste waren de Vlamingen
Belgen, als onderdanen van een afzonderlijke Staat, maar volgens de laatste waren
zij Nederlanders of Nederduitsers, aldus met de Noord-Nederlanders onverbreekbaar
verbonden(94).
Dit groot-Nederlands bewustzijn is dan gebleven, ook nadat het orangisme
verdwenen was; het heeft geïnspireerd tot Vlaams verzet ten bate van de Nederduitse
taal. Deze taal werd immers onmiddellijk na de omwenteling uit het openbare leven
verbannen. In feite werd alles verfranst, van de gerechtszaal tot het klaslokaal. De
‘taelminnaers’ hebben die toestand met leedwezen vastgesteld. Zij hebben tevens de
overweldigende triomf beleefd, die het Vlaamse taalparticularisme na 1830 heeft
gekend. De strijd is dan niet alleen tegen de verfransing ingezet, maar tevens tegen
een ‘nationael vlaemsch taelstelsel’, zoals het door de particularisten werd
voorgestaan(95).
De particularisten wensten een zelfstandige Zuidnederlandse schrijftaal,
verschillend van de Noordnederlandse, en zij zochten deze vast te leggen als het
kenmerk van een Vlaamsch-Belgische nationaliteit, insgelijks verschillend van de
Hollandse. Zij wensten alle banden met het Noorden volledig door te snijden. In het
belang van de Belgische onafhankelijkheid en de Vlaams-Belgische natie wilden ze
een eigen taal cultiveren, om niet alleen alle culturele assimilatie met het Noorden
te voorkomen, maar ook om alle politieke banden voorgoed verbroken te houden.
De beschuldigingen die zij dan tegen de aanhangers van de nieuwe spelling hebben
ingebracht, waren niet opportunistisch maar vloeiden voort uit een werkelijke
overtuiging: een gelijkschakeling
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van de spelling met de Noordnederlandse kon, volgens hen, niet anders dan de band
weer herstellen en aldus een politieke hereniging voorbereiden.
En toch waren die beschuldigingen ongegrond, in zover de particularisten lieten
verstaan dat de aanhangers van de nieuwe spelling deze juist wensten door te voeren
met het oog op een mogelijke politieke hereniging. De meeste aanhangers van de
nieuwe spelling zijn nooit orangist geweest. En wie het vóór 1839 toch was, had
duidelijk de onhoudbaarheid van zijn standpunt ingezien op het ogenblik dat de
spellingoorlog het felst heeft gewoed.
Willems' geestesgenoten hebben de commissiespelling wel beschouwd als een
middel, vereist tot samenwerking met de ‘afgescheiden broeders uit het Noorden’;
zij hadden echter een louter culturele samenwerking op het oog. De verklaring van
die wil tot samenwerking vindt men, zoals aangetoond, in het stamgevoel. Hun eigen
taal beschouwden ze als de Nederlandse en aldus als het kenmerk van de ene
Nederlandse stam, waartoe ze zich bewust waren te behoren, ondanks de politieke
scheiding. Geen vijandschap dus met het Noorden, maar verbroedering en
samenwerking op gebied van taal- en letterkunde, aangezien het toch politiek niet
meer kon.
Aan de strijd tegen de oude taalvormen lag verder nog iets anders ten grondslag:
waar de Vlaamsgezinden zich tegen de verfransing verzetten, waren zij er van
overtuigd dat de hulp der Noord-Nederlanders in deze strijd best kon worden gebruikt.
J.F. Willems heeft dit het duidelijkst uitgedrukt, toen hij in het ‘Belgisch Museum’
het antwoord gaf op de vraag: ‘Waerom wy door de tael met de Hollanders behooren
vereenigd te blyven’(96). Tot de bloei van de nationale letterkunde hadden de
Vlamingen de hulp van de Hollanders veel meer nodig dan de Hollanders die der
Vlamingen, want in 't Noorden was er geen verfransing. De rijkdom van de
Noordnederlandse literatuur was voor de Vlamingen een welgekome toevlucht.
‘Wanneer men met overstrooming bedreigd wordt, en de geburen willen den dyk
helpen schooren, dan is het dwaes hunne medehulp roekeloos te versmaden’(97).
Culturele samenwerking werd dus ook gewenst om tegenover de verfransing sterker
te staan.
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Samen met kanunnik David heeft J.F. Willems de regeling van de spellingkwestie
aangevat en de strijd tegen de taalprotestanten is onder zijn leiding gevoerd. De
eersten die met hem in de bres zijn gesprongen, waren hoofdzakelijk Gentenaars. Te
Gent was er een oudere generatie, die tijdens het Verenigd Koninkrijk was gevormd
en filologische belangstelling toonde. Van Gent uit werd de leiding gegeven. Men
ziet duidelijk hoe groot vooral Willems' invloed is geweest bij het nalezen van
Snellaerts verslag over het Taalcongres en het Vlaamse Feest te Gent, in November
1841. Bij het banket werd Willems door de jongeren op de schouders gedragen.
Op dit Taalcongres is de overeenstemming aangaande de nieuwe spelling bereikt.
Dat was een feit van zeer vergaande betekenis. Dank zij de eensgezindheid werd
aldus op het culturele plan hersteld wat 1830 op politiek terrein had doen ineenstorten.
Opmerkzaamheid verdient hierbij het samengaan van Antwerpen met Gent.
De Antwerpenaars waren geen filologen maar onstuimige gevoelsmensen, geen
aristocraten maar volksjongens, ingekaderd door enkele leraars. Ze behoorden
doorgaans tot een enigszins jongere generatie, die niet tijdens het Verenigd Koninkrijk
was gevormd. En te Antwerpen was de volksstemming fel anti-Hollands. Het
bombardement, op last van Chassé, en de bestendige bedreiging die tot einde 1832
over de stad bleef hangen, hadden er de onrust levendig gehouden en de afschuw
voor de Hollanders aangewakkerd. Door de sluiting van de Schelde waren armoede
en ellende onder de bevolking gestegen. De eerste Vlaamse verzen van Conscience,
in November 1835 geschreven, waren een aanspraak tot de stad, waarin hij
Antwerpens ellendige toestand ten gevolge van de sluiting der Schelde memoreerde
en zijn vurige vaderlandsliefde betuigde(98). Conscience's rede van Februari 1839 en
het manifest, door hem en door De Laet ondertekend, zijn voldoende bekend. Hoe
kan men dan het feit verklaren dat ook die Antwerpse jongeren in de bres gesprongen
zijn voor de nieuwe spelling, met het klare bewustzijn dat zij een toenadering tot het
Noorden betekende?
Zij hebben de overtuiging gedeeld dat de opleving van
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de Vlaamse letterkunde in het stelsel van Des Roches onmogelijk was(99). Het feit dat
litteraire wisselwerking met Noord-Nederland een steun kon betekenen in de Vlaamse
strijd, heeft zeer waarschijnlijk eveneens invloed uitgeoefend. Van de grootste
betekenis blijkt nochtans te zijn dat ook te Antwerpen een groot-Nederlands
stamgevoel aanwezig was.
In zijn betoog over ‘Les avantages de l'orthographe flamande proposée par la
commission royale’ heeft Michiel Van der Voort geschreven: ‘Le flamand et le
hollandais sont deux dialectes d'une même langue, le néerlandais (de nederlandsche
of nederduitsche tael); mais ce ne sont jamais deux langues, car quel que soit le sort
de deux frères, ils ne cesseront jamais d'être frères, et notre séparation politique de
la Hollande ne pourra jamais effacer la communauté de race, d'origine et de langue
qui existe entre les Flamands et les Hollandais’(100).
Theodoor Van Rijswijck sprong in November 1839 in Antwerpse bladen in de
bres voor de commissiespelling en trok van leer tegen ‘alle onbekende epigrammisten
en bedekte langooren’: de schoolpruiken(101). Bij het afsterven van Willem I heeft
‘Den Door’ de koning een vers gewijd, waarin hij verklaarde dat Willems
nagedachtenis ieder rechtgeaard Belg lang zou bijblijven, want zijn regering was
zeer weldoende geweest voor Vlaanderens handel en taal(102). En in zijn gedicht ‘De
Nederlanden’, waarmee hij zijn bundel ‘Volksliedjes’ heeft geopend, betoogde Van
Rijswijck dat Noord en Zuid, hoewel door 't lot uiteen gescheurd, toch slechts één
Nederland uitmaakten, zoals voldoende bleek uit hun gemeenschappelijke taal(103).
In ‘De Noordstar’, het door P.F. Van Kerckhoven uitgegeven tijdschrift voor
letteren, kunsten en wetenschappen, werd in 1842 het ‘Historisch Tijdschrift’
aanbevolen(104), dat te Utrecht verscheen onder leiding van de gewezen professor te
Leuven, L.G. Visscher. Het was het enige dat in die jaren in Nederland zijn lezers
op de hoogte wenste te houden van wat in Vlaanderen verscheen en gebeurde. Een
groot-Nederlandse overtuiging en opzet vindt men er duidelijk in terug(105). Van
Kerckhoven is in de jaren 40 voor een toenadering tot Nederland opgekomen. Al
hebben ook partij-politieke motieven, ja zelfs persoonlijke, hierbij een rol
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gespeeld, het bewustzijn van de stameenheid was ook bij hem aanwezig.
Bij gelegenheid van de inhuldiging van Rubens' standbeeld schreef de Olijftak in
1840 een dubbele wedstrijd uit: voor de dichtkunst luidde het onderwerp ‘Antwerpen
verheerlykt door de groote mannen die het heeft voortgebracht’, terwijl in het proza
een ‘Lofrede op Rubens’ werd gevraagd. Hollanders zowel als Vlamingen mochten
mededingen. Petronella Moens behaalde de prijs voor de poëzie; die voor het proza
ging naar Jan Immerzeel Jr, de uitgever van de ‘Nederlandsche Muzen-Almanak’.
Als commissaris zetelden: Mertens, Verspreeuwen, De Laet, Conscience en Van
Kerckhoven(106).
Vanwaar kwam dit groot-Nederlandse gevoel te Antwerpen? Een paar ouderen
droegen de herinnering nog mede aan het Verenigd Koninkrijk: Verspreeuwen en
ook F.H. Mertens. De onderwijzersvereniging ‘Tot Nut der Jeugd’ was een brandpunt
geweest van Nederlandse beschaving. Van der Voort is ook nog vóór 1830 gevormd.
Die ouderen mogen op hun beurt invloed hebben uitgeoefend op de jongeren.
Mertens bezorgde Sleeckx en Van Kerckhoven Nederlandse werken (historische en
didactische) uit de stadsbibliotheek(107). Die jongeren waren autodidacten. Door lectuur
vooral zijn ze met het Nederlands vertrouwd geraakt. Sleeckx verslond de Nederlandse
werken die hem werden bezorgd door ‘Den Door’ uit de bibliotheek van diens vader:
Bekker-Deken, Langendijk, Vondel, Cats, Tollens, Helmers, Feith en Bilderdijk(108).
Van ‘Den Door’ zelf is gezegd dat hij de verzamelde werken van Tollens en Bilderdijk
in zijn soldatenransel meesleurde en tijdens zijn diensttijd las en herlas.
Het belang van die lectuur kan niet worden onderschat. De jongeren hebben er de
bevinding uit opgedaan dat zij niet los stonden van het Noorden. Waar het Franse
romantisme toch vooral te Antwerpen van betekenis is geweest en een eigen Vlaamse
letterkunde niet voorhanden was, had het wel anders kunnen uitdraaien. Sleeckx
heeft in zijn gedenkschriften getuigd dat hij pas na een tweede lezing van ‘In 't
Wonderjaer’ en van de ‘Eigenaerdige Verhalen’ stilaan Vlaamsgezind begon te
worden. Tot dan toe had hij
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in de waan verkeerd dat Vlaams en Hollands zoniet twee verschillende talen, dan
toch twee dialecten waren van dezelfde taal, waarvan alleen het Hollands voor
litteraire prestaties geschikt was. Het Vlaams was alleen maar goed voor almanakken,
boekjes van de ‘Blauwe Bibliotheek’, volksliedjes, gebedenboeken en andere
stichtelijke werken! Nu kwam hij plots tot een ander inzicht en ‘Phantazy’ en ‘De
Leeuw van Vlaenderen’ zouden hem definitief op het goede spoor brengen(109).
Conscience zelf heeft later getuigd dat hij in de eerste jaren na 1830 niet vermoedde
dat men in 't Vlaams kon schrijven: de Nederlandse werken aanzag hij als in 't
Hollands geschreven(110). En begin 1836 keek hij op tegen een kennismaking met Van
Duyse omdat hij deze van Fransonkundigheid verdacht en het gesprek dus in 't
Nederduits had moeten gevoerd worden. Hij zelf echter sprak ‘noch Hollandsch nog
Vlaemsch’(111).
Eenheid van de Nederlandse taal en stameenheid. Het bewustzijn daarvan heeft
dus ook te Antwerpen ingang gevonden, later echter dan te Gent. Er was geen zeer
groot verschil in levensjaren, maar 1830 viel er middenin. De leiding van de
spellingstrijd werd van uit Gent gegeven. De voorlichting die daarbij werd verstrekt,
was een groot-Nederlandse argumentatie. Deze moet te Antwerpen invloed hebben
uitgeoefend en de eensgezindheid inzake de nieuwe spelling in de hand hebben
gewerkt.
De Vlaamsgezinde krachten hebben zich in 1840 voor het eerst verenigd in het
rondhalen van handtekeningen en het propaganda voeren voor het petitionnement.
De eendracht die in 1841 op het congres te Gent tot uiting is gekomen, is stellig van
even grote betekenis geweest. De Vlaamse Beweging was van in den beginne af geen
zuivere taalstrijd voor Vlaamse rechten. De Vlaamsgezinden hebben niet uitsluitend
gestreefd naar rechtsherstel binnen het kader van de Belgische Staat. Het Vlaams
gevoel was gekoppeld aan een groot-Nederlands gevoel, ook bij velen die nooit
orangist zijn geweest. Dit groot-Nederlands gevoel was voor een zeer groot deel de
vrucht van de Nederlandse inwerking onder het Verenigd Koninkrijk. Dat het in
Vlaanderen na 1830 bewaard is gebleven, heeft men intussen vooral aan orangisten
te danken die, eens de scheiding voltrokken geacht,
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het enig mogelijke hebben gedaan: de strijd voor de taal doorgezet binnen het nieuwe
staatsverband, zonder nochtans het bewustzijn te verliezen dat ze bleven deel uitmaken
van de Nederlandse stam. Dat bewustzijn heeft vruchtbaar op de Vlaamse Beweging
ingewerkt. Het heeft de groot-Nederlandse samenwerking uit latere jaren mogelijk
gemaakt.
Lic. MAURITS DE VROEDE.
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Onze letteren en de staat
Voor enkele maanden is in het Belgisch Staatsblad een bescheiden wetje verschenen,
gedateerd 18 Augustus 1947, tot oprichting van een Nationaal Fonds voor de
Letterkunde.
Naar aanleiding hiervan, zoals van de besprekingen die het beheer en de werking
van dit Fonds hebben uitgelokt en ongetwijfeld nog zullen uitlokken, lijkt het ons
gepast om de verhouding Staat-letterkunde eens van nabij te onderzoeken. Wellicht
dragen wij aldus bij tot het omlijnen van een grote, ons land waardige Kunstpolitiek,
gesteund op preciese gegevens en op administratieve gebruiken die, hoe gebrekkig
en ondoelmatig ook, toch haast een eeuw oud zijn.
De gebruikelijke aankoop, als een aanmoediging bedoeld, van enkele exemplaren
van een boek tegen een conventionele, ietwat hogere prijs, bevredigt eigenlijk
niemand; zelfs wanneer, zoals sinds een paar jaren inderdaad het geval is, deze prijs
bij de huidige levensduurte aangepast is. Ondanks alles kleeft er een onverkwikkelijk
geurtje van liefdadigheid, of van vriendjesdiensten aan, wat enigszins vernederend
blijft voor de auteurs die verplicht zijn een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de
algemene directie van Schone Kunsten.
Naast die zogenaamde aanmoedigingspremies, meest aan jongere schrijvers, maar
die in feite evengoed geschonken worden aan oudere, gevestigde reputaties, bestaat
er een heel systeem van prijzen. De grote vijfjaarlijkse (50.000 fr.) tot bekroning van
een letterkundige loopbaan; een tweede vijfjaarlijkse (20.000 fr.) voor critiek en
essay; en driejaarlijkse van 30.000 fr. om de beurt toegekend aan poëzie, toneel of
roman. Naast deze Staatsprijzen zijn er een hele reeks andere, van uiteenlopende
betekenis en waarde: voor de historische roman (Carton de Wiart); academische
(Beernaert-, Barbier-, Eeckhout-, De Tière-, Vanginderachter-,
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Baekelmans-, Gezelle-prijzen, die meestal erg geleden hebben onder de herhaalde
devaluatis van onze munt en die wellicht versmolten of aangevuld kunnen worden;
provinciale en interprovinciale, zelfs gemeentelijke (Gent, Ukkel) en particuliere.
Terecht vraagt men zich af in hoever dit dubbel systeem van premies en prijzen,
dat tot een traditie gegroeid is, werkelijk bijdraagt tot de bloei van onze letteren, en
evenzeer als het toekennen van onderscheidingen in onze nationale orden waarmee
verdienstelijke auteurs vrij mild begiftigd worden. Ook over de hulpgelden aan
artisten die in nood verkeren, eventueel aan hun weduwen en wezen, hoeft hier niet
uitgeweid. Om doelmatig te zijn moet philanthropie immers met bescheidenheid
gepaard gaan.
Iets staat in alle geval vast: namelijk de - gemeende of voorgewende? onverschilligheid van de werkelijk meetellende literaire kringen tegenover deze
vormen van ambtelijke tussenkomst. Zodat wij open deuren instampen als wij voorzichtig - constateren dat het huidige systeem ‘voor verbetering vatbaar is’ en
wij beslist ‘nieuwe wegen moeten opgaan’.
Stellig kan men, zoals Karel Leroux of Richard Minne, van oordeel zijn dat elke
Staatsinmenging, zelfs elke vorm van Staatsmanna of -sinecure uit den boze is, dat
de Kunst ten slotte beter gediend wordt door de kunstenaars te ontmoedigen dan door
ze aan te moedigen. Maar zolang alle regeringen min of meer openlijk aan
voorlichting, propaganda, volksopleiding en dergelijke doen, zal zo'n totaal afwijzende
houding zonder enige invloed blijven op het verloop der gebeurtenissen. Te meer nu
de democratische Staat geroepen schijnt om de Maecenaten uit vroeger eeuwen te
vervangen.
Welke richting dienen wij dan in te slaan, - de oude waarheid indachtig dat geen
enkel systeem ooit geheel voldoening zal schenken? O.i. verschillende richtingen
tegelijk. Alleen een soepele, uiterst gevariëerde behandeling, telkens aangepast bij
het bijzonder geval, kan doelmatig zijn.
Aankoop van een behoorlijk aantal exemplaren van alle goede boeken? Maar
worden ze tegen de normale prijs betaald, waar blijft dan de ‘aanmoediging’ van de
schrij-
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ver? Vooral indien de aangekochte exemplaren aan openbare bibliotheken geschonken
worden, die ze zich anders wellicht zelf zouden aanschaffen...
De nadelen van die traditionele werkwijze kunnen misschien opgevangen worden
door de aankoop niet langer afhankelijk te maken van het toeval van een persoonlijke
bekendheid met de betrokken ambtenaars, of de verplichting van een
inzending-met-een-aanvraag-om-steun. Met andere woorden: de ministeriële dienst
zou uit eigen beweging moeten optreden, zelf op verkenning uitgaan naar jonge of
rijpende talenten. Men kan zich licht inbeelden wat een niet uitgelokt, een spontaan
optreden aan morele uitwerking zou winnen! Welk een echte ‘aanmoediging’ het
voor een jongere, soms ook een oudere schrijver zou zijn, indien hem ongevraagd
en onverwacht, onder handtekening van de Minister zelf of van een hoger ambtenaar,
een steungeld of een reisbeurs toegekend werd! En laat zo'n mededeling dan liefst
op een feestelijk kalligrafisch verzorgd papier geschieden, haast als een diploma...
In de meeste gevallen is het idee van een reisbeurs ons sympathieker dan dat van
een steungeld. Zo'n reis in den vreemde, zelfs al is ze van korten duur, brengt altijd
een zekere verruiming van horizon bij en betekent dus een aanwinst voor het leven
en voor de kunst. Inzonderheid bij schrijvers die staatsburgers zijn van een klein
land, en die er doorgaans een tweede beroep moeten op nahouden...
In Nederland heeft de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, naar
de kranten onlangs gemeld hebben, enkele libretto's voor de jonge Amsterdamse
Opera ‘besteld’. Wij zijn zo vrij niet heel veel van dergelijk initiatief te verwachten
voor de eigenlijke literatuur, maar het zal stellig de moeite lonen de uitslagen ervan
te volgen. Hoeveel meesterwerken van de plastische kunst zijn, door de eeuwen heen,
aanvankelijk geen loutere bestellingen van prinsen, burgers, kerkfabrieken of
schuttersgilden geweest?
Sommige Frans-Belgische confraters pleiten sinds jaren voor het toekennen, op
de voordracht van een officiële jury, van een vrij hoog pensioen of stipendium, aan
enkele schrijvers die aldus in staat zouden gesteld worden om zich levenslang, of in
bepaalde gevallen voor een beperkte termijn, aan
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de letteren te wijden. Ook hier zijn de gevaren en bezwaren aan een dergelijke keuze
verbonden bijzonder groot, maar dit plan is ongetwijfeld nader studie en overweging
waard.
In verschillende landen worden thans faciliteiten verleend aan schrijvers die in
een rustige omgeving een of ander werk tot een goed einde willen brengen. Zo is
Frankrijk - en dank zij een particulier initiatief ook Nederland - België op dit stuk
een heel eind voor. Maar het mooiste voorbeeld dat ik ken blijft het Tsjechoslovaakse
Dobris: een achttiende eeuws kasteel, op 40 km. van Praag, dat prachtige historische
salons en talrijke slaapkamers telt, een grote rozentuin, een vijver met roeiboot en
zwemgelegenheid, en een bos van meer dan drie hectaren, staat geheel ter beschikking
van de leden der schrijversvereniging die er, met hun vrouw, ettelijke weken of
maanden kunnen doorbrengen tegen de schappelijke prijs van vijftig kronen daags
(ongeveer 45 Belg. fr.). Zou ons slot van Beauvoorde, te Wulveringen, in
Veurne-Ambacht, op een tiental kilometers van de kust, niet tot een Vlaams Dobris
omgeschapen kunnen worden?
Iets soortgelijks, hoewel op een ander plan, en evenzeer van
propagandistisch-spectaculaire als van utilitaire aard, is de beschikking over eigen
lokalen voor het verenigingsleven. Het Hôtel de Massa, van de Société des Gens de
lettres, te Parijs, en de jonge vorstelijke stichting op de Waverse Steenweg bij de
Naamse Poort, te Elsene, Maison Camille Lemonnier, Maison des écrivains, waarmee
wij onze Franstalige confraters gelukwensen, zijn er voorbeelden van; enigszins als
het Museum van de Vlaamse letterkunde te Antwerpen.
Voor de oorlog werd te Brussel herhaaldelijk de mogelijkheid overwogen om,
door een samenbundeling van alle Vlaamse intellectuele krachten, aldaar een
behoorlijk Tehuis voor onze culturele organisaties, die van de schrijvers incluis, op
te richten. Nu het overwegend belang van een ‘aanwezigheidspolitiek’ in de Belgische
hoofdstad meer dan ooit blijkt, is het ogenblik wellicht gunstig om één of meer
Maecenassen voor dit oude plan warm te maken. Kan de Vlaamse Club, onder de
bezielende leiding van prof. F. de Backer, hier niet opnieuw het initiatief nemen?
Van een vorstelijk gebaar als dat van de voorstad Elsene, die alle uitgaven voor
onderhoud, verlichting, verwarming, bemeubeling en zelfs bewaking op
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zich neemt, zal in enige andere gemeente van het Brusselse voorlopig wel geen sprake
zijn ten gunste van de Vlaamse schrijvers... In nummer één van het bescheiden
Bulletin officiel de l'Association des Ecrivains belges, elfde jaargang, onlangs voor
de eerste maal sinds de bevrijding van de pers gekomen, staat anders een leerrijke
inschrijvingslijst afgedrukt. Meer dan 160.000 frank werden bijeengebracht ten bate
van het nieuwe schrijverscentrum, waaronder giften van handelsfirma's, van een
grote bank en - sympathiek gebaar dat het beste voor onze eigen toekomst laat hopen!
- 50.000 frank van ‘een groep Vlaamse vrienden’. Voeg daarbij dat de Staat zich
voorneemt jaarlijks een behoorlijke toelage op de begroting uit te schrijven, als steun
voor de diverse ‘opvoedende’ activiteiten waarvan het Maison Camille Lemonnier
reeds het middelpunt is geworden.
Vrijwel de interessantste nieuwe vorm van steun aan de letteren heeft minister C.
Huysmans onlangs uiteengezet in de Senaat. Namelijk zijn bedoeling om, bij wijze
van proef voor het laatste kwartaal van 1947, niet langer alleen de door zijn bestuur
voorgestelde schrijvers, maar wel de drie voornaamste literaire tijdschriften te
subsidiëren, rekening gehouden met het aantal pagina's en abonné's. Het principe
van de beoordeling der relatieve waarde van een ieder door zijns gelijken, leden van
een redactieraad, liever dan door een of ander ambtenaar, is uiterst sympathiek. De
toepassing zal ongetwijfeld op moeilijkheden stuiten, minder evenwel aan de Vlaamse
kant waar de namen van de drie leidende revues dadelijk voor de geest staan.
Een zeker bedrag - b.v. honderd frank per bladzijde - wordt als aanvullend
honorarium vanwege de Staat uitgekeerd aan de schrijvers van wie enig werk
opgenomen is geworden. Het ligt in de bedoeling om, zodra de toestand naar de
Frans-Belgische kant enigszins opgehelderd zal zijn, aldaar een zelfde regeling in te
voeren.
Voor prijzen, reisbeurzen en steungelden aan schrijvers, toelagen aan tijdschriften
of verenigingen, aankoop van boeken, inrichting van lezingen door jongere auteurs
bij het middelbaar onderwijs en dergeljike, werd op de Rijksbegroting over 1947 bij
de twee millioen frank voorzien, waarvan nagenoeg de helft voor de Vlaamse
literatuur. Voor 1948 is

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

1001
dit bedrag licht verhoogd om de nieuwe politiek tegenover de literaire tijdschriften
te financieren.
Een aanzienlijk deel van deze kredieten - meer dan 700.000 frank - wordt gebruikt
voor aankoop van enkele tientallen exemplaren van de typografisch best verzorgde
uitgaven op het gebied van kunstgeschiedenis en letteren: een welkom gebaar nu
uitgeverij en boekhandel zo'n moeilijke tijd doorworstelen. Ook de herinrichting en
uitbreiding van de leraars- en klassebibliotheken bij het middelbaar onderwijs, vooral
nu een aantal nieuwe Rijksscholen zijn opgericht geworden, betekent dit jaar een
onrechtstreekse en ietwat uitzonderlijke steun aan onze uitgevers-boekhandelaars.
Gevoegd bij de gebruikelijke bestellingen, die natuurlijk evenmin uitsluitend literair
zijn, voor de openbare bibliotheken, beloopt hij ruim tien millioen frank, die
gedeeltelijk ook onze schrijvers ten goede komen.
Volledigheidshalve zouden wij, naast dit aardig bedrag, nog de kredieten tot
begunstiging van het toneel moeten vermelden. Hier lopen evenwel de opera's met
het reuzen-aandeel strijken: 28½ millioen frank voor 1947, 30 millioen voor 1948,
waarvan de grote helft dan nog gaat naar de Monnaie, naar Luik en Verviers. Maar
ook het gesproken toneel wordt bedacht: 3 millioen frank voor de vaste schouwburgen,
voor verdienstelijke reizende troepen en voor het jeugdtoneel; 8 tot 9 millioen voor
het in zijn derde bestaansjaar getreden Nationaal Toneel met zijn Franse en zijn
Vlaamse sectie; en kleine sommen voor liefhebbersgroepen.
Alles te zamen beschouwd mogen wij deze veelsoortige vormen van
Staatstussenkomst als een niet te onderschatten steun voor de Nederlandse cultuur
in België beschouwen. Wij leven immers in een klein land, dat slechts over beperkte
geldmiddelen beschikt en - wij zijn niet verwend.
Hoofdzaak blijft het onlangs gestichte Nationaal Fonds voor de Letterkunde. Dit
wordt beheerd door de beide academies, d.w.z. door de Vlaamse academie, voor wat
de steun aan de Nederlandee letteren betreft. Een gelukkige beslissing van deze
academies om de schrijversgroeperingen in zekere mate deelachtig te maken aan de
leiding is, bij besluit van de Regent, bekrachtigd en geregeld.
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Over hoeveel inkomsten het Fonds zal beschikken is moeilijk te voorzien. Wat zullen
de toelagen, giften en legaten ooit betekenen? Welke zal de opbrengst zijn van de
taxen, geheven op de leeskabinetten en de openbare veilingen van boeken? In alle
geval is het beheer van zo'n parastatale inrichting veel soepelder dan dat van een
Staatsdienst, al was het maar omdat het ontsnapt aan de stugge wet op de
Rijkscomptabiliteit.
Welke precies de rol van het Fonds zal zijn is ook nog niet goed bepaald, artikel
I van de wet is zo algemeen mogelijk gesteld. Er gaan stemmen op om slechts kleine
bedragen, of zelfs hoegenaamd niets, te besteden aan hulpgelden, voorschotten,
ereleningen en dergelijke voor schrijvers. Volgens die opvatting zou het Fonds
doelmatiger tot de bloei van onze letteren bijdragen, door het bekostigen van
vertalingen, de inrichting van boekententoonstellingen, de uitgave van
propagandistische brochures en bulletins, in twee of meer wereldtalen gesteld, enz.
Terecht kan men zich, als steller dezes, afvragen: welke is, tegenover deze problemen,
de houding van de Vereniging van Vlaamse letterkundigen? Neemt zij, in verband
met deze en enkele andere kwesties die aan de orde zijn, een eigen standpunt in?
Naar buiten blijkt tot nog toe uiterst wTeinig van haar activiteit sinds de bevrijding.
Volgens de verklaringen, onlangs op een vergadering te Antwerpen afgelegd door
de sympathieke voorzitter, is er wèl een en ander gebeurd. Best zo, maar tè grote
bescheidenheid kan wel eens schaden. Enige publiciteit is voortaan gewenst!
Een goed geslaagde tafelviering van een bekroond confrater is voorzeker een zaak
waarvan de betekenis voor onze onderlinge betrekkingen, van man tot man en van
de ene generatie met de andere, niet moet onderschat worden. De uitgave van een
Jaarboek begroeten wij met vreugde als een stap in de goede richting. Dat tot de
uitgave van een bulletin, naar het voorbeeld van de Franstalige confraters, besloten
is, lijkt ons eveneens een wijze regeling.
Persoonlijk voelen wij weinig voor een te enge, zogenaamd syndikale opvatting
van de werking van de Vereniging. Deze
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heeft onlangs besloten haar Steunfonds te behouden, ondanks de oprichting van het
Nationaal Fonds voor de Letterkunde. Ons goed! Een jarenlange ervaring laat ons
toe op dit punt te getuigen dat zijn bescheiden actie - bescheiden vooral wegens de
beperktheid van de geldmiddelen - doelmatig geweest is en steeds met de grootste
discretie gepaard. Zodat ik overtuigd ben dat de echte misère ook in de toekomst
beter zal kunnen verholpen worden, in alle stilte, door toedoen van een
beroepsorganisatie zonder officieel karakter, dan door een half-academisch comité.
Zelfs voor wie zich op het engere standpunt van een vakvereniging plaatst, blijft
er overigens heel wat te doen. Zo b.v. wanneer de fiscus de schamele honoraria van
een schrijver, waarvan hij het bedrag door de aangiften van de uitgevers heel precies
kent, zwaar taxeert, alsof het de rijkelijke inkomsten van een dokter of een advokaat
betrof, - beroepen waarvan een ieder weet dat zij niet uitblinken door de stiptheid
van hun boekhouding.
Onlangs heeft Karel Jonckheere terecht geklaagd over het feit dat, wanneer een
openbaar bestuur een letterkundige prijs uitreikt, de fiscus er als de kippen bij is om,
hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks als supertaxe, beslag te leggen op ten minste
één derde van het bedrag.
Er zijn meer zulke bij uitstek prozaïsche problemen te regelen. Waarom zou een
auteur niet, evengoed als een notaris of een ambtenaar die thuis op zijn kamer moet
werken, recht hebben op een extra-steenkolenrantsoen? Laten de idealisten hier
gerust om glimlachen. Maar hebben zij, in het jongste Jaarboek, de publicatie niet
toegejuicht van een modelcontract dat als een verdediging bedoeld is tegenover een
zekere soort van uitgevers die wij ten onzent gelukkig niet, of zeer weinig kennen?
Doch keren wij tot een hoger plan terug. Welk standpunt neemt de Vereniging in
tegenover het probleem van de auteursrechten? In 1948, waarschijnlijk op 5 Juni
a.s., vergadert immers te Brussel een wereldcongres om de conventie
Bern-Berlijn-Rome te herzien. De Radio en de mechanische reproductiemiddelen in
het algemeen staan daarbij in het centrum van de belangstelling. Vorig jaar heeft het
N.I.R. over de 9 millioen frank aan auteursrechten uitgekeerd...
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Een wetsontwerp op de zogenaamde bibliotheken van de tweede graad, met leeszaal
en een uitgebreide keuze van boeken op alle gebied, is sinds enige tijd aangekondigd.
Ook dit is een aangelegenheid die rechtstreeks de schrijvers aangaat.
Op een van haar jongste vergaderingen heeft de Vlaamse Academie, evenzeer als
de P.E.N.-club, interesse betoond voor de Unesco-ontwerpen inzake vertalingen. De
inrichting van een goed vertaalbureau met een lijst van geschikte vertalers en van
werken die, op andere dan mercantiele gronden, het vertalen waard zijn, is voor een
klein cultuur- en taalgebied als het onze, een zaak van belang. Vergeten wij daarbij
niet dat de Unesco over aanzienlijke middelen en mogelijkheden beschikt!
De regering richt zowat overal in den vreemde boekententoonstellingen in, op een
half culturele, half commerciële basis. In welke mate kan de Vereniging hieraan
medewerken, om aan de Vlaamse schrijvers de plaats te verzekeren waarop zij
ontegenzeglijk recht hebben?
Voor onze diplomatieke posten in het buitenland wordt, door het bevoegde
departement, de publicatie overwogen van een inlichtingsbulletin dat een
weerspiegeling zou zijn van ons cultureel leven. Waarom zou de Vereniging zich
hierbij onbetuigd laten of alleen de Franstalige confraters laten begaan? Want van
hoofdzakelijk belang lijkt mij toch, in deze tijd, de bekommering om onze letteren
in het buitenland ingang te doen vinden, om ze op de wereldmarkt te doen gelden,
ten minste evenzeer als b.v. de kleinere Scandinaafse culturen.
Jammer genoeg, zelfs op het onmiddellijk voor de hand liggende veld van de
culturele samenwerking met Nederland laat de Vereniging o.i. te weinig van zich
horen. Niemand twijfelt er aan, dat zij de actie van de gemengde Regeringscommissie
en van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden toejuicht. Maar zou
een ondersteuning van de beroepsbelangen der Vlaamse uitgevers, b.v. nu deze met
allerlei pietluttigheden te kampen hebben om de markt in Noord als in Zuid vrij te
maken voor onze pennevruchten, niet in de lijn liggen van een normale actie der
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen?
JULIEN KUYPERS.
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Zoek de mens
Het bergmeer
Op onze wandeling zijn wij opzettelijk enkele bergmeren langs gegaan, en een van
de zeldzame, op een populair motief gebouwde verzen van Van de Woestijne laat
mij onderweg niet los:
‘Ik stijg al hoger uit het dal
Ik weet niet of ik keren zal’.

Het eerste meertje lag bescheiden in een alpenweide, met als afwatering het praatziek
beekje waar wij een hele tijd langs geklefferd hebben. Wij vonden er paddestoelen,
aanvankelijk niets dan poffers, die de Walen met de pittoreske benaming vesse de
loup dopen: een bruin zaadwolkje stijgt er uit op als je er de stalen punt van je
alpenstok doorheen jaagt. Echte champignons daarna, net als thuis, maar op twee
duizend vijfhonderd meter hoog gegroeid, rose geribd onderaan het paraplutje...
Dit miniatuur-bergmeer lag daar, smaragdgroen, de hemelkoepel te weerkaatsen.
Wij letten er evenwel slechts weinig op, verrukt over de gordel van gletschers - een
tiental! - en minstens evenveel eeuwige sneeuwtoppen, die ons omsloot.
Wat verschil met het Lac de Tignes, van daags te voren! Een behoorlijke plas was
dat, parelhelder, de bodem grauw bij de boord, maar verder, waar hij veertig meter
diep heet te zijn, van een onbepaalbaar blauwgroen. De wind rimpelde 't watervlak,
forellen wipten omhoog in een schichtige glinstering. En de stortbeek die zich
moeizaam een uitweg naar lagere contreien baant, schoof en sprong er van rots tot
rots: een levend mirakel van sneeuwwitte kant, aldoor in beweging en rumoer, met
lichtblauwige konkeldiepten en feestelijke regenboogjes...
Op onze gedenkwaardige tocht bij de Frans-Italiaanse grens, naar de oorsprong
van de Isère (kennelijk dezelfde naam als onze heroïsche IJzer!), zijn wij een tweede,
ditmaal vaalgrijs bergmeer langs gegaan. Gevoed door gletscherbeken, lag het daar
melkig-blauw, in een
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laagte: een juweel voor het oog, maar dat geen gemoedsresonans vermocht te wekken.
Je voelt geen lust om in deze troebele ondoorzichtigheid te baden, zij is niet bezonken
genoeg om er zelfs even bij te rusten.
Ons derde en laatste bergmeer lag zeer hoog, in een sprookjesachtig maanlandschap.
Door puin omzoomd, was het alleen toegankelijk langs het spoor van een uitgedroogde
gletscher: geschuurde rotspartijen, grijs-, groen-, bruin- en zwartgestreept, met
morenen aan weerskanten. De kristallen plas lag daarin gevat als in de krater van
een vulkaan: onzeglijk zuiver, absoluut puur. Bij de boord weerkaatste hij de
opgestapelde stenen, verder was hij vlekkeloos en rimpelloos blauw. Er was ook
geen afwatering, niets verroerde noch maakte gerucht, nergens ontdekte je enig spoor
van dierlijk of plantaardig leven. Dit vloeibaar kristal, in zijn heldere zelfbespiegeling,
had genoeg aan zichzelf, aan de zon en het hemels lazuur. Buiten de tijd, zo stil en
zo zuiver, was het van een onaardse schoonheid. Een adem van eeuwigheid woei
hier voorbij...
Dit was dus Het Bergmeer van Van de Woestijne: wat hij niet heeft beschreven,
wat hem een mystisch-litterair droombeeld is gebleven.
‘Ik heb dit hoger oord gekozen tot mijn woon’.
J.K.

Aristocratiseering van de radio
‘Le monde sera sauvé par quelques-uns...’ Dixit André Gide, toen hij bekroond werd
den Nobelprijs. Zoo het eenigszins noodig was, werd hij, voor zijn part alvast,
financieel ‘gered’ door de millioenen hem geschonken door de ‘quelques-uns’ der
Zweedsche Academie.
Maar alle scherts ter zijde, en in afwachting dat de Gideaansche voorspelling zich
op het politieke en maatschappelijke strijdplan verwezenlijke - iets waartegen wij
niet het minste bezwaar hebben - past het misschien even na te gaan hoe op een
belangrijk cultureel gebied het gesteld is met de redding der ‘quelques-uns’, ook
weleens ‘happy few’ genaamd, wier gering aantal zeker vaststaat, maar wier geluk
vaak in twijfel kan getrokken worden.
De twee jongst geboren Muzen: Film en Radio waren van nature en bestemming
geroepen om massakunsten te worden. Haast overal is de radiopolitiek er op uit
geweest de breede lagen van het publiek in het gevlei te nemen, tot één jaar geleden,
in een land waar nochtans een democratische regeering aan het bewind is, die steunt
op de minder begoede, en diensvolgens ook in zekere mate minder ontwikkelde
sociale standen, men het aandurfde een cultureel-aristocratisch radio-programma in
te voeren: wij bedoelen het befaamd geworden Third Programme van de B.B.C.
Dit Third Programme is er niet voor teruggeschrikt Engelsche, Fransche en Duitsche
opera's integraal te laten zingen. Het heeft zelfs Racine's Athalie en Aristophanes'
Lysistrata zonder de verminking van een enkel vers of repliek uitgezonden; meer
nog: het liet
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bvb. Lord Samuel gedurende een vol uur over een philosophisch thema aan het
woord.
Het derde program van de B.B.C. is een schitterend succes geworden, grooter zelfs
dan wat zijn inrichters hadden berekend om zijn bestaan te kunnen rechtvaardigen.
Meer nog, zooals Harman Grisewood, op den eersten verjaardag van den nieuweling
vaststelde: ‘the Third Programme had attracted no antagonism; no hostility to it is
expressed by those millions who do not listen to it - no jealousy.’ Voorwaar een
typisch staaltje der Britsche mentaliteit op haar best, waarbij wij betwijfelen of onze
landgenooten-radiotaks-betalers het zouden navolgen... Het is zeker geen overdrijving
wanneer Edward Sackville-West, auteur van ‘The Rescue’, het beste totnogtoe
geschreven radio-drama, en tevens radio-criticus getuigt dat ‘the Third Programme
may well become the greatest educative and civilising force that England has known
since the secularisation of the theatre in the sixteenth century’.
Aan de hypothese van een gelijkaardig experiment in ons land dienen niet veel
woorden versleten te worden. De onmisbare technische voorwaarden (beschikbare
golflengten) zijn helaas bij ons niet aanwezig, zonder dan nog te gewagen van de
financieele en de moreele...

Het radiodrama als visueele kunst
Daar waar in ons land het nog wel voorkomt dat, bij de uitzending van een Fransch
deuntje van Chevalier, een kitteloorige Flamingant gaat klagen over de verbastering
van ons volk, aarzelt het Third Programme van de B.B.C. niet vreemde sprekers uit
te noodigen om in hun eigen taal over kultureele onderwerpen voor de Engelsche
micro te handelen. Zoo sprak onlangs Jean-Jacques Bernard over ‘Le drame et le
théâtre radiophonique’. Deze bekende Fransche dramaturg verklaarde dat hij geruimen
tijd tegen het radiophonische theater een besliste vooringenomenheid koesterde, tot
op den dag dat hij vaststelde, dat in het radiodrama het visueele element niet alleen
niet afwezig was, maar dat er geen beter, geen vollediger middel bestaat, om een
tooneelstuk te zien, dan het aan het radiotoestel te beluisteren. Om deze paradox te
verklaren herinnerde Jean-Jacques Bernard er aan dat de film nooit zoo welsprekend
is geweest dan wanneer hij nog stom was. Toen vernam ieder toeschouwer uit den
mond der zwijgzame personages de woorden die het best pasten bij zijn verstand,
zijn gevoel, zijn verbeelding. Eens dat de film sprekend werd, kon de toeschouwer
wel niet anders meer horen dan datgene wat hem gezegd werd. En daar iedere
toeschouwer iets verschillends verwachtte, zoo is het niet vermetel te verklaren dat,
met het spraakvermogen te verkrijgen, de film niet met een nieuwe mogelijkheid
werd begiftigd, maar met een supplementaire hindernis werd bezwaard. Thans
bereiken dezelfde woorden zoowel de orkestzetels als de banken van het uilenkot.
Het is de film voor allen. Het is niet meer de film voor iedereen.
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Zoo gaat het ook met de radio. Hier ontbreekt het visueele element, hetgeen beteekent
dat dit het hoofdbestanddeel wordt. Zooals de toeschouwer van de zwijgende film
zijn eigen taal fabriceerde, bouwt de luisteraar van de radio instinctief zijn eigen
decor op, waarmede geen ander werkelijk decor ooit de vergelijking zal kunnen
doorstaan.
Maar op dit gebied zal de televisie nieuwe moeilijkheden in het leven roepen. Men
is dus geneigd te aanvaarden, dat, zooals men wellicht beter hadde gedaan, de stomme
kunst niet op te offeren, het in de toekomst jammer zou zijn volledig van de blinde
kunst af te zien.
Van deze blinde kunst is het afwezig visueele element de grootste kracht. Magie
der verbeelding! Zij roept voor den geest het heerlijkste, het rijkste kader op: weelde,
waarvan de grondstof louter geestelijk is. Verder kan men zeggen dat de minst
praatzieke luisterspelen ook de beste radiodrama's zijn. Zij laten de grootste ruimte
over aan den droom; zij bevorderen de werking van de verbeelding en in eerste,
zooals in laatste instantie, is de kunst er steeds op aangewezen de verbeelding op te
wekken. Het radiodrama zal in niets moeten onderdoen voor het traditioneel tooneel,
zoo het is wat het zijn moet: een kunst geladen met suggestie, droom en poëzie.
Jean-Jacques Bernard heeft zijn opvattingen niet alleen theoretisch verdedigd,
maar ook verscheidene luisterspelen geschreven, waaronder een merkwaardige
Richelieu en een Impromptu du Téléphone. Dit laatste brengt door middel van
telefoongesprekken personages, die in verscheidene uithoeken van Frankrijk wonen,
in radiophonische aanwezigheid bijeen. Het kan in zekeren zin vergeleken worden
met Johan Daisne's ‘De man die zichzelf optelefoneerde’, waarvan de lezers van het
onderhavig tijdschrift in de gelegenheid waren destijds kennis te nemen.
Moge deze korte beschouwing er toe bijdragen om onze Vlaamsche auteurs, die,
op enkele uitzonderingen na, zoo weinig aandacht schenken aan dit zoo expressief
en artistiek middel dat de radio is, aan hun afwijzende houding te doen verzaken.
R.B.

Weer de spelling
Ik verheug me in het familiaal-spectaculair bezit van twee tantes, van wie ik niets
erven moet en die niet geabonneerd zijn op het N.V.T.
Ze houden aan het ouderwetse vast met evenveel taaiheid als hun laatste tanden
aan hun nochtans mals geworden tandvlees.
De gesprekken, die men op nieuwjaarbezoek moet voeren, tarten de verbeelding
van den sterksten romancier. Wij hadden het over nieuwjaarbrieven, wat niets
onthutsends oplevert, maar plots kwam de nieuwe spelling ter zake, daar Tante Zulma
een missieve ontvangen had, waarin ze met ‘Lieve Meeter’ was aangesproken. Het
onherroepelijk besluit viel: ‘Men schrijft meer fouten dan vroeger’.
- Ten andere, voegde Tante Philomène er bits aan toe, een nieuwe spelling, die
doden eist, is een misdaad!’
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Dit argument had ik nog nooit horen naar voren brengen, en ik eiste uitleg, die kwistig
volgde.
In hun krant stond het zeer duidelijk, dat negen Indianen gedood werden in de
Kerstweek om wille van de spellingskwestie.
- Indianen, lieve Tante?
- Ja, Indianen, lieve neef.
Dit kon alleen in Nederlands-Indië gebeurd zijn. Intussen was Tante Zulma naar
den gueridon getrokken en, den ijzeren bril op den neus, ging ze aan het snuffelen
in het pak bladen, die in elk deftig huis ten minste vijf dagen lang bewaard worden
voor het recht trekken van mogelijke controversies.
Zwijgend liet ik mijn verbeelding den vrijen loop, nippend aan den gouden Elixir
d'Anvers om me een houding te geven. Ik zag krissen flitsen, dacht aan de verzen
van prins Noto Soeroto, hoorde hete kreten, die als in kinderfeuilletons, met
luchtblazen op de monden zijn getekend en waarin e's en o's kampten met ee's en
oo's. Doden om onze nieuwe spelling!?
- Voilà, ik heb het!
Vóór me stond Tante Zulma als een kippige wraakgodin en zwaaide de krant. Ik
las:
Wegens een spelkwestie
Negen Indianen gedood
tijdens een twist in een koffiehuis...
en glimlachte.
- Een spelkwestie, tantes! Geen spellingkwestie!
Nijdig vochten ze om het blad. O triomf van het jongere geslacht! Ik stond op het
punt mijn borrel weer ter hand te nemen, toen Tante Philomène plots uitriep:
- Het had kunnen om de spellingskwestie zijn! Wij zijn er tegen, voilà!
Naast me lag de ongelukkige nieuwjaarbrief. Met meer dan melancholie las ik zijn
laatsten zin:
‘Ik zal mijn uiterste best doen om met mijn zwakke krachten de mening van mijn
medemensen te eerbiedigen en beloof u, dierbare Meeter, te bidden voor den
algemenen Vreede.
Uw liefhebbende Victor, en doopkind.

Her en weder her
De Russische diplomaat V.A. Kravchenko heeft een boek geschreven, waarvan de
Franse vertaling tot titel draagt ‘J'ai choisi la liberté!’ Het werd uit het Amerikaans
vertaald door Jean de Kerdéland.
In zijn inleiding wijst deze er op, dat Kravchenko zijn werk in het Russisch heeft
geschreven. Uit deze taal werd het vertaald in het Engels, en om zeker te zijn dat
deze versie goed was, heeft Kravchenko ‘par un scrupule qui l'honore’ deze Engelse
tekst opnieuw in het
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Russisch laten omzetten. Zo meende hij alle waarborgen te hebben dat zijn gedachten
vertaald en niet verraden werden.
Biedt de aangewende methode wel de honderd procent zekerheid, die Kravchenko
er van verwachtte? Wij geloven het niet.
Als a = b en b = aan c, dàn, zeggen de wiskundigen is a = c. In een vertaling is b
echter niet altijd gelijk aan... b. Een voorbeeld. In ‘Victor, het boek der Vrienden’,
opgedragen aan van Vriesland ter ere van zijn 50 (55)sten verjaardag, vertaalt de goede
dichter Jan Prins P.C. Boutens' ‘Goede Dood’ in het Frans.
En alleen is leven leven,
als het tot den dood ontroert.

We herinneren ons nog hoe vóór den oorlog een Italiaan die een bloemlezing van
wereldpoëzie wilde aanleggen, het oordeel van Maurice Carême over de betekenis
van ‘tot den dood’ had gevraagd en een drietal mogelijke varianten had opgeven.
Carême zond ons deze correspondentie door en we opperden de mening dat tot in
geen geval betekende ‘tot op het ogenblik van’, mening, die de Italiaan wèl voor de
waarschijnlijkste hield.
Nu vertaalt Jan Prins:
Et la vie n'est pas vivre
qui n'émeut jusqu'à la mort.

Laten we voorzichtig zijn. Jusqu'à kan betekenen ‘jusqu'au moment de...’ maar het
kan ook opgevat worden in den zin van ‘jusqu'à ce qu'on médite sur la mort’, of iets
anders nog.
Nemen we nu aan dat Boutens nog leeft en dat hij geen Frans kent, zoals
Kravchenko geen Amerikaans. Hij laat Prins vertalen tot door jusqu'à. Om zeker te
zijn niet bekocht te worden verzoekt hij een derde jusqu'à opnieuw in het Nederlands
om te zetten en deze man schrijft tot, wat voor de hand ligt.
Tot is tot gebleven, dus, zegt Boutens, ik mag tevreden zijn, ik werd niet verraden.
En intussen lezen alle Fransen zijn gedicht: ‘Leven is enkel leven als het bestendig
ontroert tot in de ure van onzen dood’.
Kravchenko's tekst is echter omslachtig proza, geen synthetische poëzie, zodat de
kansen tot vergissing miniem zijn. Door een weg-terug-vertaling te eisen, heeft hij
daarenboven zijn zeer goeden wil bewezen, iets wat niet van iedereen kan gezegd.
De formule zou dienen verspreid te worden. Meer dan één auteur die zijn
boomerang-versie leest, zou den indruk krijgen eendeneieren te hebben uitgebroed.
K.J.

Spookt niet met doden
Het is een gemeenplaats te zeggen dat de Amerikanen onverwoestbare optimisten
zijn. Alles wat onprettig en verontrustend is, verbergen en verminderen zij. De
tragische aspecten van het dagelijks leven camoufleren zij systematisch Een der
gewone opmerkingen die de Europeanen in Amerika na een paar maanden maken
is, dat ze, in de beweging van de straat b.v. nooit een begrafenis zien. De eerste
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verklaring is, dat in het drukke verkeer van de steden een begrafenisstoet, zoals wij
die in België kennen, de circulatie voor uren zou stopzetten. Maar de werkelijke
reden is dat de Amerikanen alles doen wat mogelijk is om de doden zo snel en zo
onopgemerkt mogelijk ter aarde te bestellen. De woningen zijn zó dat men de
overledenen daar niet lang kan bewaren, en ze worden dan meestal vervoerd naar
wat men een ‘funeral home’ noemt. Daar doet men al wat mogelijk is om aan het
geval zijn tragisch karakter te ontnemen; al wat verschrikken en ontroeren kan, is
daar uit den boze. Gisteren bezocht ik een dgl. instelling om een dode te gaan groeten.
Het is een van de eigenaardigste tonelen die men in dit land kan zien. De ‘funeral
home’ is een soort hotel waar men ontvangen wordt door elegant geklede, opgewekte
jonge mannen; zij vragen u opgeruimd de naam van de overledene, slaan een klein
register open en verwijzen u naar een appartement in het gebouw. In de wachtzaal
beneden heerst een gezellige drukte. De dode dame lag in een salon opgebaard; het
licht stroomde langs alle vensters binnen; ik herkende de vrouw haast niet; men had
het haar prachtig geonduleerd, haar wenkbrauwen geknipt, haar wangen gepoederd
en haar lippen rose geschilderd. Haar ingevallen wangen had men opgevuld. Ze lag
daar of ze uitrustte om naar een bal te gaan. Het gemis aan elke tragische noot schiep
een tragiek op zichzelf: dood en leven schenen totaal onbelangrijk, omdat de grens
tussen beide zo behendig was weggeveegd. De dode was een namaak-levende en
had er in haar leven nooit zo fleurig uitgezien. Na tien jaren verblijf in de States heb
ik nooit beter dan toen begrepen, hoe anders de Amerikanen reageren op de essentiële
gebeurtenissen uit ons bestaan.
M. Gij.

‘God en de wormen’
Deze titel van een recent en letterkundig bedoeld Vlaamsch werk, die zou moeten
luiden: ‘God en de Menschen’, maakt op mij een pijnlijken indruk. Volgens dezen
zeer diep geloovigen auteur heeft God den mensch geschapen naar zijn beeld en
gelijkenis en is, indien de mensch een worm is, God dus een oneindige en almachtige
worm. Eveneens volgens dezen auteur heeft God zijn eenigen zoon doen geboren
worden en den marteldood sterven uit liefde tot een worm. Wat ik niet kan begrijpen
is hoe het geloof aan God en al wat hij voor den mensch zou nebben gedaan een
katholiek met zulke verachting over den mensch kan doen spreken en ik vraag mij
af of een doodgewone, goddeloze, in het slijk der zonde, het walgelijk materialisme
en het bekrompen rationalisme ploeterende humanist niet een opvatting van den
mensch heeft, die dichter de opinie van den hemelschen vader nabijkomt. In elk
geval, ik heb daareven mijn kleinsten jongen circa vijftien lessen van het
Oud-Testament opgevraagd en na dit hernieuwd contact met den geest en den stijl
van God den Vader kan ik met kennis van zaken zeggen dat de Vlaamsche auteur
van geluk mag spreken dat God na het dicteeren van den Bijbel verder van schrijven
heeft afgezien en dat ik hem over den
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titel: ‘God en de Wormen’ kapittel en niet Hij. Want te oordeelen naar de geschiedenis
van den zondvloed, van Sodoma en het offer van Abraham zou hij er bij lange niet
zoo goed van afkomen en als hij den profeet van zijn uitverkoren volk gedicteerd
heeft dat men de kinderen van den vijand bij de voetjes moet grijpen en tegen de
rotsen te pletter slaan, vrees ik, dat een auteur die wormen noemt wat Hij oneindig
liefheeft wel eens een buitengewoon onaangenaam moment zou kunnen beleven.
G.W.

In de lijn van dickens
Een typische karaktertrek van de Amerikanen is hun grenzeloze generositeit; die
blijkt b. vb. meer dan ooit tijdens de Kerstdagen.
De bladen brengen het verhaal van een zestigjarige arbeider die bij toeval ergens
las, dat een weeshuis in financiële moeilijkheden verkeerde. Onder de indruk van de
Kerststemming ging hij er heen en gaf aan de bestuurder al zijn spaargeld, zijnde
een duizend dollar; voor zichzelf behield hij honderd dollar, als reserve. Hij wenste
daarbij anoniem te blijven, maar het weeshuis heeft zijn goede daad bekend gemaakt
zonder zijn naam te vernoemen.
Elke menselijke misère ontroert de Amerikanen diep. Onlangs arriveerde een
meisje uit Italië om met een G.I. te trouwen. Bij haar aankomst vernam zij dat haar
verloofde tijdens haar reis was verongelukt en gedood. Met tientallen kreeg zij
aanbiedingen voor hulp en zelfs een reeks huwelijksaanzoeken, wat niet alleen bewijst
dat de Amerikanen een goed hart bezitten, maar ook dat zij een huwelijksaanzoek
uiteraard als een goede daad beschouwen. Wat onzerzijds niet als een cynische
overweging bedoeld wordt.
M. Gij.

Pessimisten
De directie van een Londensch grootwarenhuis wekte haar klanten op tot rustig
vertrouwen met een boekje waarin men volgende pessimisten uit de nieuwere Britse
geschiedenis hun verklaringen hoort afleggen.
Onder invloed van Napoleon's fulminante successen en speciaal na Austerlitz
schrijft William Pitt jr: ‘There is scarcely anything around us but ruin and dispair’.
Wilbeforce, in het parlement en op het Weensch congres pionier voor afschaffing
der slavernij schrijft rond denzelfden tijd: ‘I dare not mary, the future is so dark and
unsettled’.
De grote Lord Grey in 1819 ‘believed everything was tending to a convulsion’ en
Koningin Adelaide, vrouw van William IV en tante van Queen Victoria heeft ‘only
one desire, to play the part of Marie-Antoinette with bravery in the revolution that
was coming to England’.
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De groote Lord Shaftesbury in 1848: ‘Nothing can save the British Empire from
shipwreck’. Een jaar later de groote Disraeli: ‘In industry, commerce and agriculture
there is no hope’. En de
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groote Wellington die Napoleon versloeg schreef in 1851 dat hij ‘thanked God he
would de spared from seeing the consummation of ruin that is gathered around’.
Welnu, uit de ruïne van Pitt is een Engeland gegroeid dat Napoleon klein kreeg,
Wilberforce had gerust kunnen trouwen, de ineenstorting van Grey kwam niet,
Koningin Adelaide stierf vreedzaam op haar bed, Shaftesbury's schipbreuk deed zich
niet voor, uit de hooploosheid van Disraeli ontstond een nimmer gekende bloei en
Wellington had nog een halve eeuw en langer kunnen leven zonder zijn
‘consummation and ruin’ te zien.
G.W.

Pessimisten II
‘Il y a pourtant du bon, disait Candide
- Cela se peut disait Martin, mais je ne le connais pas.’

De huidige crisis, beweert Huizinga ergens, verschilt van de vorige door een besef
van de relativiteit - niet van haar bestaan zelf, maar van haar bewustzijn daarvan.
Wij hebben thans ingezien dat ondergangsstemmingen steeds tot het menselijk tekort
hebben behoord. Maar hij schijnt mij de continuïteit van zulke
cultuurzwaarmoedigheid te willen verdoezelen om de onze des te beter te kunnen
aflijnen. Als crisisperiode noemt hij 1500 en 1789-1815. Wij weten nochtans dat
ondergangsstemmingen de middeleeuwer zo vertrouwd waren als het dagelijks brood
en dat de crisis van het begin der 19e eeuw meer dan honderd jaar vroeger aanvangt,
nl. als Leibniz orakelde: ‘Finis saeculi novam rerum faciem aperuit.’ Maar
daarenboven, zegt Huizinga mistroostig, hebben wij niet meer zoals eertijds, de blik
gericht ‘op een gewaand voorheen van beter gehalte’. (Merk op dat ‘gewaand
voorheen’ - o hij is slimmer dan gij denkt, deze voorzichtige Huizinga). Wij hebben
op onze dagen geen predikers van de terugkeer, want wij weten dat er geen terug
meer is.
En de baardige Berdjajew's dan? De heren De Corte, Feber en tutti quanti, krijgen
zij geen goed punt? Prof. Huizinga is wel een hardvochtig man om deze veelbelovende
knapen zo maar te laten staan ‘tuteren in den regen’ gelijk Richard Minne zegt. ‘De
Nieuwe Middeleeuwen’ is toch een mooie titel voor een geslaagde preek van de
terugkeer. En wat denkt hij wel van zulke dithyrambe uit de pen des heren De Corte:
‘Mais leur supériorité éclatait dans la pratique inconsciente de la moralité. C'est là
un fait incontestable et qui s'impose comme intuïtion globale à l'historien des moeurs.
On pourra sans doute dresser contre lui d'innombrables critiques de détail, il reste
toutefois que les moeurs d'autrefois étaient saines (...) L'homme était normal jusque
dans ses excès.’ Zulke verbijsterende meanders hebt gij maar voor het grijpen in een
boek dat de mystieke titel draagt Incarnation de l'Homme ofte Psychologie des
moeurs contemporaines. Wij behoeven dus voor niemand onder te doen: wij hebben,
zoals elke tijd, onze predikers van de ‘weg terug’ en onze Schwärmer van het
Verleden.
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Als wij over iets akkoord gaan dan is het wel in de erkenning dat de huidige
wetenschap ver achter zich laat wat zij enkele tientallen jaren geleden had bereikt.
Toch horen wij zelfs van de beste geleerden niets anders dan uitingen van
bescheidenheid. Wanneer zij boeken schrijven als L'homme cet Inconnu en L'aventure
humaine gaan de predikers door met jeremieeren over de illusies der moderne
wetenschap die beweert alle raadselen der natuur te zullen ontsluieren en de hoogmoed
der techniek die de natuur definitief wil onderwerpen. Wat zij heden als de misère
van onze tijd voorstellen, kwam vroeger veel simplistischer voor en zonder schijn
van rechtvaardiging. Leibniz heeft gemeend er voor te moeten waarschuwen in een
brief aan Bossuet van de 16 April 1692: ‘Je ne suis pas du sentiment d'un habile
homme, auteur des Entretiens de la Pluralité des Mondes, qui dit à sa marquise,
qu'elle aura eu sans doute une plus grande opinion de la nature que maintenant qu'elle
voit que ce n'est que la boutique d'un ouvrier (...) Autrefois on admirait la nature sans
rien y entendre et on trouvait cela beau. Dernièrement on a commencé à la croire si
aisée, que cela est allé au mépris et jusqu'à nourrir la fainéantise de quelques nouveaux
philosophes qui s'imaginent en savoir déjà assez.’
En als gij de predikers hoort klagen over de hoogmoed van de moderne ‘rationalist’
laat ons dan denken aan de woorden van Michel Levassor die reeds 260 jaar geleden
schimpte: ‘On ne parle que de raison, de bon goût, de force d'esprit, de l'avantage
de ceux qui savent se mettre au dessus des préjugés etc.’ Ja, dat rationalisme dat
tegenwoordig zo schandelijk achterhaald en verouderd is, want is het niet vijftig jaar
oud, meende Van Heugten nog zeer onlangs? In 1706 was de nijdige Cheaulieu er
al tegen van leer getrokken in zijn Ode contre l'Esprit en even indrukwekkend als
een champetter ‘in de naam der wet’, sprak hij:
Esprit je viens ici détruire
Les autels qu'on t'a dressés...

O, en de excessen van onze moderne cerebraliteit, ons gebrek aan ‘praktische
Vernunft’, de genadeloze efficiency en het kortzichtig materialisme? Abbé Dubos
die een paar eeuwen geleden een autoriteit was, behoefde lang niet zoveel
verwordingssymptomen om de ondergang te voorspellen: ‘L'esprit philosophique,
zei hij, qui rend les hommes si raisonnables et si conséquents, fera bientôt d'une
grande partie de l'Europe, ce qu'en firent autrefois les Goths et les Vandales...’
Zonder zelfingenomenheid kunnen wij nu onder ons wel zeggen ‘qu'on l'a échappé
belle’ aan dat gevaar van de philosophische geest. Het zou toch nogal misplaatst
staan de waanzinnige wereldrampen onzer dagen op rekening te schrijven van onze
redelijkheid en onze consequentie...
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In zijn tijd was Bossuet het prototype van de geniale rouspeteur, de volmaakte
vertegenwoordiger der ondergangsstemming en de koppige pessimist. ‘Je ne fais que
gémir sur l'Angleterre’ schreef hij op het einde van het jaar 1688 aan Perroudot en
God weet dat hij niet alleen om Engeland heeft geweeklaagd. Meer dan veertig jaar
tevoren echter had die wereldwijze erudiet en ironische scepticus sir Thomas Browne
in zijn onbetaalbare Pseudodoxia Epidemica; Enquiries into very many commonly
received Tenants and commonly presumed Truths een opmerking gemaakt die de
geslachten na hem ter harte moesten nemen: ‘Er bestaat een lijst van zonden, in alle
generaties begaan, door alle auteurs veroordeeld en die zal slechts op de dag des
oordeels verouderd zijn.’ Onze tijd, zoals de zijne, kent zijn verguizers en
zwartgalligen waarmee iedere generatie heeft af te rekenen.
De ban van de oorlog is steeds een van de voornaamste obsessies der mensheid
geweest. Het midden der vorige eeuw gaat voor een periode van betrekkelijke rust
door en wij weten welk grenzeloos vredesoptimisme er alom heerste onder de volkeren
van dit ‘afgeleefde werelddeel’. Nochtans verkeerden, ook toen, de politieke kringen
en diplomatieke corpsen in de bestendige schaduw van Mars. De practijken van de
thans reeds zozeer betreurde geheime diplomatie, brachten mee dat de wereld slechts
een impassiebele façade te zien kreeg, maar dat was dan ook het enig verschil. De
historici hebben deze oorlogsdreiging voldoende uitgemaakt en Alfred Stern, de
deken der Europese geschiedschrijvers, zoals een geleerd auteur hem noemde, die
het monumentaalste geschiedeniswerk (in tien delen) over dit optimistisch tijdperk
op zijn actief heeft, wist het zelfs te schilderen in een aangrijpend fresco met overvloed
van documenten nadat hij jarenlang de geheimen van omzeggens alle staatsarchieven
van Europa had ontfutseld. Als wij nu dagelijks in de kranten horen van
grenswijzigingen, volksverhuizingen, staatsgrepen, politieke aanslagen en staatkundige
verschuivingen, dan aanziet iedereen ze als de onheispellende boodschap van onze
ondergang in de politieke chaos en een algemeen bankroet: ‘Les géographes n'ont
pas fini de dresser des cartes nouvelles, que déjà ces cartes ne valent plus.’ Wij menen
het ergens in de Soir te hebben gelezen, maar in feite komt het uit het Journal des
Savants van de 13 April 1693. In hetzelfde jaar schreven de politieke kronijkschrijvers
A propos de l'etat présent des affaires de l'Europe: ...il n'y a pas de jour où elle ne
souffre quelque nouveau changement.’
Laat de onrust onzer voorouders ook zulke magere troost zijn, het blijft een feit
dat zij van de onze veel weg heeft. Als wij nog over zoveel crediet beschikken als
waarvan zij zich niet bewust waren, dan geloof ik dat iedereen daar tevreden mee
zal zijn. Toen graaf Coudenhove-Kalergi na de vorige oorlog zijn rondreis naar de
staatshoofden der verschillende Europese landen aanving ter uitwerking van zijn
pan-Europese gedachte, kon hij in zijn geloofsbrieven de woorden schrijven die
Castel de Saint Pierre tweehonderd jaar tevo-
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ren in het voorwoord van zijn ‘Mémoires...’ pende: ‘Je me mis à chercher si la guerre
était un mal absolument sans remède et s'il était entièrement impossible de rendre la
paix durable.’
De pessimisten verdienen hun plaats onder de zon en zelfs meer nog, een weerklank
in elk mensenhart. Maar zij hebben slechts recht op onze geestelijke weerbaarheid
en nooit op een vlotte digestie. Dan lijkt het mij trouwens niet ongepast dat iemand
zelfs van de onverdraaglijkste exemplaren van dit hypochondrisch ras, vanaf baron
Julius Evola met zijn Imperialismo Pagano en ir. Feber met zijn Wereldhistorische
krachtmetingen des Geestes naast beteren als Ortega en Berdjajew, ooit zou beweren
wat Meinecke eens van Taine zei nl., dat zij behoren tot degenen ‘die durch starke
Irrtümer mehr für die Wissenschaft geleistet haben, als andere durch kleine
Wahrheiten.’
Hugo Walschap.
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De man die onderdook
Voor Simon Vestdijk
Er is veel vreemds, doch weinig samenhangends in mijn verhaal, mijn vriend. Daarom
zal ik aanvangen met de geschiedenis van de trein, ofschoon het veel vroeger moet
begonnen zijn, begrijp je, in mijn kindertijd, ja, in mijn kindertijd is dit avontuur
reeds begonnen in het gillen van de locomotieven die 's nachts door de vlakte dreunden
achter ons huis aan de boord van de grote stad, en verder in de nachtelijke
scheepssirenen op de stroom, in het gonzen van de telegraafdraden langs de spoorbaan,
in de geuren van de vuilnisbelten, die men soms op herfstige avonden met takkebossen
in brand stak en in het geruis doorheen de windingen van de zeeslakkenschelp met
‘Souvenir d'Ostende’ er op, wanneer je ze tegen je oor drukte. En er was ook een
oude koffietrommel die, voor zover ik mij herinneren kan, er op de schoorsteenmantel
steeds geweest is, met kleurige tafereeltjes van kinderen in de sneeuw en gepruikte
mensjes in galant verkeer, op schaatsen of in arresleeën. Het staat er alles mee in
verband en nog veel meer, doch ik zal beginnen met het avontuur in de trein. Het is
inderdaad maar best, dat ik daarmee van wal steek.
Ik zat dus in de trein. Ik zeg dus, maar voor jou, mijn onbekende vriend, is dat
helemaal niet zo vanzelfsprekend.
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Ik zat in de trein omdat ik elke dag over en weer naar Brussel reed, waar ik een
betrekking op het ministerie had, - o, een heel bescheiden baantje maar. In feite ben
ik onderwijzer, moet je weten. Tien jaar tevoren had ik als uitmuntend student, - hoe
vreemd je zulks voorkomen moge -, de kweekschool verlaten, welke opoffering deze
nochtans bescheiden studiën mijn ouders, die werkende lui zijn, ook vergden. Maar
ik moet een sullig stuk schoolmeester geweest zijn, want de eerste dag reeds werd
ik door dertig ongewassen snotjong met vuile neuzen en ongewassen oren uitgejouwd
en met proppen gekauwd papier bestookt. Hals over kop ben ik de school uitgevlucht,
om er nooit meer weer te keren... De inspecteur had medelijden met me, en zorgde
er voor, dat men zich op het ministerie over mij ontfermde. Aan mijn bril kun je
merken, dat ik bijziende ben. Maar ook psychisch was ik bijziende: er schortte iets
aan mijn innerlijk focuspunt, dat me de wereld in angstwekkende vormen en dreigende
perspectieven deed voorkomen... Vergeef me; ik dwaal af: het valt me moeilijk om
bij de draad van de geschiedenis te blijven.
Ik zat dus in de trein en waarschijnlijk las ik de krant. Of neen, lezen is het juiste
woord niet. De krant placht ik doorgaans opengevouwen vóór me te houden. Zoniet
wist ik met me zelf geen blijf. Het volstond soms, dat een medereiziger me zonder
reden aankeek, om me volstrekt vernietigd te voelen. Bovendien was ik immer nog
de wereldschuwe knaap, die nog nooit een vrouw in de ogen dorst te kijken. Nu ik
er dieper over nadenk, moet dit dagblad vooral bedoeld geweest zijn als een
beschutting tegen de blikken van de vrouwen. Vergeef me die uitweiding, - ik wou
je alleen maar doen begrijpen, dat ik waarschijnlijk van achter de krant niet gemerkt
had, dat er schuin tegenover mij een vrouw had plaats genomen. In de romans, die
ik destijds op de kweekschool in het geheim verslond, zou het een jeugdige, bevallige
vrouw geweest zijn, wier hulpeloze blik me er toe zou nopen bij het verlaten van de
wagen aan het eindstation haar koffer te dragen. Maar de vrouw was noch jong, noch
bevallig. Het best nog is, haar een matrone te noemen. In elk geval zei ik
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op dàt moment tot me zelf, dat het een matrone was. Ik herinner me nog precies juist
dàt woord gebruikt te hebben: een matrone. Nochtans had mijn stunteligheid in het
leven me er steeds van weerhouden aan eerbied tegenover oudere lui tekort te schieten.
Indien zij toevallig geen plaats had gevonden, had ik haar waarschijnlijk de mijne
afgestaan, ofschoon ook dàt een geweldige wilsinspanning van me zou gevergd
hebben: iedere noodzakelijkheid tot contactname met mijn medemensen verlamt mij
doorgaans, maakt me zenuwachtig en links, doet dadelijk het bloed naar mijn hoofd
slaan. Ik heb in het leven dan ook vaak als een vaatdoek weerloos met me laten
sullen... Ik moet er echter aan toevoegen, dat deze vrouw me in feite helemaal niet
intimideerde. Enerzijds scheen ik in haar ogen doodeenvoudig niet te bestaan,
anderzijds was haar uiterlijk van een zo verregaande vulgariteit, dat het me een
ogenblik mijn verlegenheid deed afleggen. Ofschoon ze klaarblijkelijk omstreeks de
vijf en zestig was, droeg ze de haren platinablond, wat de kleur van haar aangezicht,
ondanks de dichte laag poudre-de-riz, nog valer maakte en reliëf verleende aan de
zakken onder haar ogen, waarvan het natuurlijke blauw overeenstemde met het
kunstmatige blauw, waarmede ze de oogleden bewerkt had om haar blik god weet
welke charme te verlenen, die nog verhoogd moest worden door haar opgekrulde
wimpers, waarvan het zwartsel zich aan haar rode, klaarblijkelijk ontstoken oogranden
had medegedeeld. Je ziet, dat ik het me alles nog precies herinner. Het vergt me zelfs
niet de geringste inspanning om ze duidelijk weer zó voor me te zien. Ze droeg een
rose mantelpak, waarvoor ze veertig jaar te oud was, met een heel korte rok, volgens
de toenmalige mode. Ze zat met de benen gekruist en doorheen haar fijne kousen
bemerkte ik de knobbelige aderspatten, die zich voortzetten op haar wasbleke,
klodderige dijen, waarvan ik een strook zien kon onder de voor haar corpulentie veel
te korte rok. Nooit in mijn leven heb ik een zo zielige en tevens afschuwelijke
opeenstapeling van menselijk verval gezien. Middelerwijl scheen zij zelf wel de
laatste, die zich hiervan bewust bleek. Zo ik haar bleef aanstaren, was zulks uitsluitend
te wijten aan een gevoel van diepe afkeer, op de rand van het braken af, dat in me
opstond,
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ondertussen niet helemaal van een pijnlijk, haast fascinerend medelijden vrij te
pleiten. Je moet weten, dat ik sedert mijn prilste jeugd een vreemd en meestal geheel
ongemotiveerd medelijden voor sommigen onder mijn medeschepselen kon koesteren,
een medelijden dat me soms tot tranen toe bewoog, doch waarvan ik de reden niet
kende, of het in mijn onderbewuste was, dat de zieligheid dezer wereld een vage
echo wekte.
Lang duurde dit alles niet. Haast dadelijk dompelde ik me opnieuw onder in de
krant, waar niets mijn aandacht vermocht te boeien. Toen ik nogmaals onwillekeurig
over het dagblad heen gluurde, schaamde ik me voor me zelf over mijn dwaasheid.
Waarom had die vrouw zulk een diepe indruk op me gemaakt, me zulk een aan het
lichamelijk pijnlijke grenzende afkeer ingeboezemd? Bij nader toekijken bleek het
ten slotte niet meer dan een vrouw op jaren, die zich vruchteloos inspant om er slechts
veertig uit te zien, zoals men er iedere dag tientallen voorbijloopt, zonder ze zelfs
een blik te gunnen. Achteraf moest ik toegeven dat de aderspatten, evenals de blauwe
randen onder haar ogen, louter aan mijn overprikkelde verbeelding toe te schrijven
bleken. Ik verdiepte me terug in de gebroken armen en benen, de verloren
brieventassen en de smadelijke bejegeningen der politie, toen als een electrische
ontlading de zekerheid door mijn lichaam schokte: ik kon me niet vergist hebben,
het beeld van de aderspatten en de balken onder haar ogen stond me té duidelijk voor
de geest. Precies dàt had me immers van de eerste aanblik af met zulk een afkeer
vervuld? Het ergerde me, daar ik voelde, dat ik me er in opwond, - het gevoel dat ik
destijds voor de klasse had, toen de proppen gekauwd papier naast mijn oren tegen
het bord patsten. Schijnbaar achteloos lei ik het dagblad opnieuw op mijn knieën.
Op dit moment leek het wel, of mijn zenuwen tekort schoten om nog gehoor aan
mijn oorspronkelijke opwinding te lenen. Die vrouw, in de hoek bij het venster, had
noch aderspatten op de dijen, noch randen onder haar ogen en kon ten hoogste veertig
zijn. Doorheen haar poeder en rouge glansde een gezonde, rimpelloze huid, terwijl
er van overdreven zwaarlijvigheid hoegenaamd geen spraak was. Ten hoogste kon
men gewagen van de blonde molligheid
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ener rijpe vrouw, die nog al de aantrekkelijkheid der jeugd bezat. Onder haar
opengeslagen manteltje droeg ze een chemisier in witte zijde, waar de geborduurde
zoom van haar onderjurk doorheen schemerde, met daarboven de aanvang harer
borsten, mild welvend naar de schouders toe. Als versteend zat ik haar aan te staren.
Ze scheen het gewaar te worden en klaarblijkelijk was het haar welgevallig, want ze
richtte de blik op mij, licht dubbelzinnig, dacht ik eerst, - van een mateloze zuiverheid
oordeelde ik nadien. Eensklaps vreesde ik, dat ze een gesprek zou aanknopen en met
gloeiend hoofd schoof ik opnieuw de krant voor mijn ogen. Ik herademde toen het
zover was, want het kwam me voor, dat ze haar blikken onafwendbaar aan de mijne
dreigde vast te kluisteren, om mij aldus in een verwarring te storten, waarvan ik de
grenzen niet dorst te voorzien. Toen bemerkte ik, dat er van verwarring hoegenaamd
geen sprake was. Ik voelde me volkomen rustig, ondanks het feit, dat buiten ons
tweeën thans de coupé geheel ledig bleek gelopen, bijna gelukkig, - ik zeg zéér
weloverwogen gelukkig -, in het bewustzijn van haar nabije bevalligheid. Dit
onverklaarbare geluksgevoel, waardoor ik me voorheen nooit bevangen wist, ging
nochtans hand in hand met het vage bewustzijn, dat er iets volstrekt ongewoons met
me aan de gang was. Nu ik bovendien weer kalmer nadenken kon, werd het mij
volkomen duidelijk, dat ik me de eerste maal niet vergist had, evenmin als ik me nu
vergiste. De matrone van daarstraks hàd bestaan, zoals ook de jonge,
begerenswaardige vrouw van thans in levenden lijve vóór me zat. Spijts de rust, zo
onverwacht over mij gedaald, dorst ik niet dadelijk op te kijken, maar vouwde
niettemin de krant in achten, terwijl mijn blik steels langs haar gekruiste benen gleed:
ze waren slank en krachtig als bij een dertigjarige, met aristocratische enkels, nauw
omsloten door de transparante kous. Dan keek ik op, als wilde ik haar verrassen bij
het proces dier onbegrijpelijke metamorphose. Maar ik was als verdoofd; daarom
merkte ik tijdens de eerstvolgende seconden niets, - uitgezonderd dan, dat ze haar
kleding in orde bracht, daar we haast ter bestemming waren, hoewel de aangedampte
ruiten me slechts toelieten zulks te vermoeden. Voor mijn blikken was een
blauwachtige nevel geschoven, die aanvankelijk alle
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bijzonderheden verdoezelde, maar toen die mist langzamerhand optrok, vergewiste
ik er mij van, dat de onbekende geen veertig, doch ten hoogste dertig zijn kon, in de
volle bloei van haar thans slanke, rijke vrouwelijkheid. Waar in het blauwrose gelaat
der matrone de vuurrode mond me als een bloedige wonde voorgekomen was, geleek
hij thans een bloem van inkarnaat in het aangezicht der dertigjarige.
De trein was ondertussen het station binnengelopen, maar eerst nu werd het mij
duidelijk, dat een hele poos reeds het slaan der wielen opgehouden had; ook het
gewone knarsen der remmen bij de aankomst was me ontgaan. De vochtige glazen
verhinderden me naar buiten te kijken, doch er moesten zware wolken zijn komen
opzetten, want het licht bleek thans egaal grijs, op het blauwe af. Alles had mij tot
verbazing kunnen nopen, ja, zelfs tot radeloze angst. Doch het enige wat mij met
verwondering vervulde toen zij opstond met een oogopslag, die me scheen te gebieden
haar onvoorwaardelijk te volgen, was mijn volstrekte zekerheid, de ongerepte kalmte
in mijn binnenste, die me volkomen vreemd en toch vertrouwd voorkwam, of ik in
mijn jarenlange kleinhartigheid altijd voorvoeld had, dat ééns dit bovennatuurlijke
ogenblik aanbreken moest, waarin de halfheid van me afvallen en ik me eindelijk
als een man voelen zou. Zij ging zwijgend vóór en ik volgde haar in het spoor van
haar parfum, dat mij uit verre tijden tegenwoei. Waaraan die indruk toe te schrijven,
weet ik zelf niet.
Toen wij het perron betraden ontroerde het nieuw gevoel, waardoor ik overvallen
werd, me meer, dan het me in feite verbaasde. Ik had de indruk, dat de tijd stilgevallen
was of, preciezer gezegd, dat er geen tijd bestaat, dat niet hij, maar wij voorbijgaan
en we in de voortdurende, groteske obsessie leven van een begoocheling, die me
voorgoed verlaten had. De onbekende legde haar koele hand op mijn voorarm, of ze
me er toe dwingen wilde om me heen te kijken. Toen bemerkte ik, dat we de enige
levende zielen op het perron waren. Inmiddels bracht ik automatisch mijn polshorloge
aan mijn oor. Het stond stil. Slechts langzaam, - of was het
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heel vlug in deze tijdloze ruimte? -, drong de wereld om ons heen tot mijn bewustzijn
door.
Het was een reusachtig station met eindeloze perrons, waartussen de spoorstaven
lagen te roesten, of, buiten de onze, er sedert jaren geen trein meer aangekomen was
en de geringste aanraking volstaan zou om ze tot rossig pulver te doen verstuiven.
De dwarsliggers bleken bemost en op sommige plaatsen door kleine paddestoelen
met een giftig mauve kleur bedekt.
Langzaam begaven we ons in de richting van de gebouwen, opgetrokken in de
pompeuze stijl, die tijdens de vorige eeuw opgang maakte. Ook hier lag alles volstrekt
verlaten en griezelige slingerplanten rankten langs de ijzeren steunzuilen,
signaalvoeten, waterpompen, telegraafpalen, seinborden en rasteringen opwaarts.
Toch kan ik van geen eigenlijke verwaarlozing gewagen. Het begrip verwaarlozing
roept immers nog de gedachte van de ontbrekende mensenhand op. Niets menselijks
was er echter aan deze verweerde complexen, waarvan sommige delen ingestort
bleken en die me in hun geheel deden denken aan basalten vestingen uit een
legendarische verloren wereld. Het geheel werd beheerst door een massieve toren,
waarvan de spits verdwenen was. Toen zag ik, dat de lucht, geheel egaal, zonder één
enkele wolk, zuiver purper was, glasachtig boven de gestolde tijd. De zon stond dood
in het zenith, reusachtig, maar nauwelijks lichtend en ik meende haar in drie dimensies
en dus ook bolvormig waar te kunnen nemen. De vreemde klaarte scheen mij
ondertussen vooral aan de glanzende hemel toe te schrijven, veeleer dan aan de
verstorven zon.
Hoewel buiten ons beiden nergens een levende ziel te bespeuren viel, voelde ik
me nochtans niet eenzaam, - ten hoogste mag ik van een onbestemde weemoed
gewagen. Juist deze weemoed was het, die me een poos zo innig boeide. Nimmer
voorheen had ik me zo uitstekend tot scherp analytisch denken in staat vermoed en
ik overlegde, dat alleen vertrouwde dingen je weemoed kunnen inboezemen, daar
het weemoedsgevoel steeds uit een onuitgesproken heimwee voortspruit. Heel mijn
leven had ik naar dit moment
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gewacht, niet als de stond waarin de ophaalbruggen naar de geheimen van onze ziel
worden opgelicht of de hiëroglyphen van onze vreemdste dromen verklaard, doch
als naar de terugkeer tot een land, dat me sedert alle tijden vertrouwd scheen en
waarvan ik in mijn jeugd soms de kabalistische tekens onderschept had in het licht
van de gaslantaarns uit mijn kindertijd, de mozaïek van de affiches op natgeregende
schuttingen, de inktgeur en machinelucht van een verse krant, de ijsbloemen aan de
winterse ruiten, het onrustig gehuil van honden tegen de maan, wanneer ik in bed
lag en op de slaap wachtte of het gezang van meisjes, onzichtbaar in de avond, die
speelden op de braakliggende gronden achter ons huis. Toen viel ook de stilte mij
op. Ik had nooit geweten wat stilte was, overlegde ik in me zelf. Soms meende ik
haar gekend te hebben als ik in het tuintje van mijn vader omstreeks schemertijd
tussen de klimrozen, de frambozenstruiken, de hortensia's en geraniums mijn pijp
liep te roken, ver van de buitenwereld met haar krenkingen, die steeds als
prikkeldraadversperringen mijn wegen dwarsboomden. Ofschoon er dan geen enkel
geluid tot me doordrong uit de invallende deemstering, begreep ik thans, dat het geen
volledige stilte geweest was. In ieder uur, ook het meest uitgelezen, knaagt het leven
voort aan onze ziel en malen de tegendraadse raderen onzer stramme gedachten door
het spectrum van de tijd. Zo had ik nooit die volstrekte stilte gekend, die zich niet
zozeer door een absolute geluidloosheid uitte, dan wel door een twee-, ten hoogste
drietonig aeolisch geruis, dat alle dingen, - ook mij zelf -, scheen te doorzinderen als
een constante, op- en neergaande wind, die van overal en nergens kwam en me aan
innige muziek deed denken...
Wij betraden de vervallen stationscomplexen, waar stalagmieten aan de hoge
zoldering hingen en vergane aanplakbiljetten de muren sierden, afwisselend met
grote schimmelvlekken, en blauwe borden het perronnummer aankondigden van
treinen die nooit zouden vertrekken. In mijn eentje liep ik te glimlachen. Ik herinnerde
mij de nachten van weleer, toen ik als kind in bed luisterde naar het vertrouwde
geraas van een trein onder de nabije kleine viaduct. Het was geen belangrijke
spoorlijn, die daar het voorstedelijk landschap
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in twee even troosteloze helften kliefde en ik kon me onmogelijk inbeelden, welke
de bestemming van die nachtelijke treinen kon zijn. Langzamerhand maakte mijn
verbeelding zich meester van deze waarneming op de grens van waken en slapen en
ik stelde me de locomotief voor, onder de felle gloed van zijn oven onbemand door
het duister razend, gevolgd door een lange sliert ledige wagens, de morgen te gemoet,
om bij het ochtendkrieken te verdwijnen in de morgennevels, doch de volgende nacht
weer op te dagen als een komeet aan het uitspansel van mijn angstige verbeelding.
Bij het verlaten van het uitgestorven station nam mijn gezellin me bij de hand en
even had ik de indruk, dat de hele tijd een groot verdriet de gelegenheid had afgewacht
om me te overvallen. Ik dorst haar niet aan te kijken, beschroomd om de
onverklaarbare tranen, die mijn blikken dreigden te benevelen. Ik sloot de ogen en
liet me door haar leiden, tot ik me zelf weer meester was.
We bevonden ons in een vreemde stad, - zo hier dit laatste woord tenminste het juiste
is. Alle woorden die ik gebruik om mijn geschiedenis te vertellen, zijn immers slechts
een vage afglans van wat ik graag concreet zou oproepen. Zo had ik het ook over
een station. Is wel ieder gebouw, waarheen spoorstaven tussen lange perrons leiden
en waar blauwe borden verre bestemmingen aankondigen, noodzakelijkerwijze een
station? En wat had de dode zonne-kogel te betekenen in het firmament van de tot
een materieloos kristal verstolde tijd?
We liepen dus door een vreemde stad. Of neen, - lopen zegt niets. We schreden
er door, want wij vorderden slechts traag; toen ik mijn gezellin aankeek, viel mij de
waardigheid en zinvolle doelbewustheid van elk harer gebaren op, terwijl ik me in
me zelf bijna pijnlijk doordrongen wist van elke spierbeweging, welke dit schrijden
van me eiste. Nooit voorheen had ik me er zo heftig rekenschap van gegeven, dat ik
leefde, nooit had ik me geestelijk zo helder gevoeld, zo vrij van vrees, achterdocht
en duistere twijfel aan me zelf.
Maar ik wilde spreken over die vreemde stad, golvend op
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de glooiingen der heuvelen daaromheen in het schemerige licht, waarvan ik onmoglijk
zeggen kan of het purper was of groen. Eerst dacht ik aan Pompeï, ofschoon ik
nimmer verder was gereisd dan de grotten van Han. Ik bedoel dan ook het werkelijke
Pompeï niet, of zoals we het van foto's en prentbriefkaarten kennen, doch zoals ik
het me voorstelde toen ik er als knaap voor de eerste maal hoorde over spreken. Wààr
ik er precies iets had over opgevangen, herinner ik me niet meer, - misschien wel op
school -, doch in mijn kinderlijke gedachten was het wel is waar een dode stad,
opgetrokken echter in de pretentieuze bourgeoisstijl van vijftig jaar geleden, die men
uit de lava gegraven en aan haar slaap ontrukt had.
Zo dwaalden we, - voor mijn gevoel althans -, door een soort van
negentiende-eeuws Pompeï, waar in brede straten aan weerszijden statige gevels
oprezen, meestal met vooruitspringende loggia's versierd en balkons, geschraagd
door arduinen zeemeerminnen, faunen of bacchanten met wijngaardranken en druiven
in de haren, waaromheen slingerplanten kronkelden, die op sommige plaatsen
klokvormige bloemen droegen, gloeiend in het onbestemde licht.
Naarmate wij vorderden wekten sommige squares, kruispunten en plantsoenen,
alle even verlaten, zonder enig spoor van menselijke aanwezigheid in heden of
verleden, een gestalteloze herinnering in me op en door heel mijn wezen voelde ik
een vage vertrouwdheid rimpelen, doch ondanks mijn ongemene geestelijke
helderheid, kon ik voor dit vluchtige gevoel geen verklaring vinden en bleef het de
enigszins irritante gewaarwording, welke men ook ondergaat wanneer men een
bekend gelaat ontwaart, zonder er een herinnering of een naam aan vast te kunnen
hechten.
Ondertussen bleef ieder besef van vrees verre van mij. Toch voelde ik een moeilijk
te verklaren afkeer door me huiveren, toen ik ontdekte, dat het licht achter de talloze
ramen niet anders dan de paarse lucht zelve was, er zich achter de gevels geen huizen
bevonden en we bijgevolg door een reusachtig, zinloos toneeldecor dwaalden. Tevens
voelde ik plots lust om luidkeels te lachen om de bedrieglijke tegen-
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woordigheid der tramsporen, om de vijfarmige lantaarnpalen, urinoirs,
brandalarmseinen en statige brievenbussen in de stijl van het tweede Keizerrijk. Maar
meteen wist ik me te loom om te lachen, zonder dat het vals geklonken zou hebben.
Ik bekeek mijn zwijgende gezellin, die als een slaapwandelaarster voortschoof en
wier starende blikken me thans deden denken aan de uitdrukkingsloze oogopslag der
caryatiden allerhande, waarmede kwistige handen ieder gebouw van deze doodse
metropolis gesierd hadden. Zelfs de tegenwoordigheid der onbekende bleek geenszins
bij machte om mijn berusting in al het onbegrijpelijke van dit avontuur te vertroebelen.
In gewone omstandigheden placht nochtans de nabijheid van een vrouw me volledig
uit mijn hengsels te lichten. Begrijp me niet verkeerd. Wat me tot dan toe in de vrouw
afschrok, maar tegelijkertijd aantrok, was helaas nooit voldoende gebleken om de
ellendige bloodaard in mij uit zijn slakkenhuis te lokken of hem tot dwaasheden aan
te zetten. Ik bedoel, dat ik me steeds ellendig en laf gedragen had, wanneer toevallig
een vrouw het woord tot mij richtte. Tien jaar van mijn leven zou ik gegeven hebben
voor een vrouwenblik, één enkele vrouwenblik, waarin ik geen misprijzen lezen zou,
bleek het dan ook slechts door medelijden vervangen. Van dit alles was thans geen
sprake meer. Ik voelde me rustig. Niemand van ons, geloof ik, weet wat de volstrekte
rust is. Ook in onze gelukkigste ogenblikken telen op de bodem van onze ziel angsten
en verlangens, achterdocht en haat, driften en vooroordelen, als lichen en schimmels.
Doch éénmaal in mijn leven heb ik me rustig en ook gelukkig gevoeld. Het was, toen
ik aan de zijde van deze chimerische vrouw langs de godverlaten straten van mijn
eigen wezen dwaalde.
Deze hele geschiedenis klinkt allicht duister. Ik weet, dat ik niet gedroomd heb,
doch besef tevens, dat mijn avontuur tegen de fysische mogelijkheden indruist, dat
het niet beantwoordt aan de imponderabilia van de stof, die onze wereld regeert.
Naar een algehele verklaring zoek ik niet, daar ik weet, dat ik ze nimmer vinden zal.
Vele slapeloze nachten heb ik doorgebracht, uren van onrust, alvorens ik een antwoord
vond op de vraag, wat er mij eigenlijk overkomen was. Ik loop vooruit op mijn
verhaal, maar dat heeft
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minder belang. Er moet een ander landschap bestaan, mijn vriend, niet buiten ons
wezen als in de boeken van Platoon, die men de goddelijke noemt, maar diep in ons.
Zelden slechts is het ons veroorloofd er in af te dalen. Mij is het éénmaal gegeven
dit wonder onder de stilgevallen sterrenbeelden te beleven.
Nog steeds zonder een woord met elkaar te wisselen, bereikten we langs steil
klimmende stegen, waar tussen de oneffen keien overvloedig distels,
vingerhoedskruid, dovenetel en paardestaarten tierden, een heuveltop, van waar ik
de stad kon overschouwen, die zich tot de horizont golvend uitstrekte, één eindeloze
basaltachtige vlakte, slechts door groenachtige vlekken onderbroken, waar gewassen
allerhande de gebouwen-, of veeleer muurcomplexen overwoekerd hadden. We liepen
een eind langs een schuin hellende muur en belandden ten slotte aan een huis, waarvan
de gevel minder sporen van verval vertoonde dan de andere, maar voor de rest geheel
in dezelfde stijl was opgetrokken, met een overvloedige versiering van gebeitelde
bloemfestoenen, barokke schelpmotieven, ingewikkeld smeedijzeren traliewerk voor
de vensters, bezoomd door zuilen met corinthische kroon, waarboven weer dezelfde
caryatiden het vooruitspringende dak schraagden, door een dikbuikige zuilenbalustrade
bekroond.
Mijn gezellin vertraagde haar schreden. Bij voorbaat bereid te aanvaarden, wat het
ook zijn mocht, vroeg ik me af, wat er mij thans te wachten stond. Zij beklom de
drempel en ik volgde haar. Uit haar handtas diepte ze een sleutel op, terwijl ik me
in de vraag verdiepte, of ook ditmaal de indrukwekkende gevel slechts loze schijn
zou zijn.
Mijn vermoeden werd echter beschaamd, want dra stonden we in een imposante
ouderwetse hall, geheel in wit marmer, met een Oosters kleed op de vloer, dat kraakte
als sneeuw, daar het onder iedere schrede verpulverd uit mekaar viel. Er gaven hoge
vensters uit op de brede wenteltrap, die we langzaam bestegen; telkenmale we er één
voorbijliepen, week ik instinctmatig terzijde, omdat ik besefte, dat ook de gordijnen
bij de geringste aanraking in een beklemmende geur van dode dingen tot stof zouden
verstuiven.
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Op de eerste verdieping opende de vrouw de deur van een vertrek langs de straatzijde,
waarvan de inrichting een halve eeuw geleden een voorbeeld van goede smaak had
kunnen zijn. Het gaslicht suisde intiem en hulde alles in een gelig schijnsel, warm
van kleur na de aquariumachtige atmosfeer onder de paarse lucht, en er tintelde het
kleine carillon van een speeldoos, dat me op onverklaarbare wijze stoorde, maar
gelukkig dadelijk stilviel. De kamer hield zowat het midden tussen een salon en een
slaapvertrek, - zo tenminste was mijn eerste indruk, hoofdzakelijk te wijten aan de
blauwe pluchen fauteuils en het brede, lage bed met de satijnen hemel er boven.
Maar veroorloof me, geen tijd te verspillen aan dergelijke beschrijvingen. Ook wat
de rest betreft wil ik bondig zijn, - de woorden schieten trouwens ook hier tekort om
de indrukken weder te geven, die me weldra zouden bestormen. Vele details zijn me
nochtans met ongemene scherpte bijgebleven, - wat geen verwondering dient te
baren, vermits ik nooit voorheen een vrouw benaderde... Wanneer ik half de ogen
sluit, zie ik weer de lijn van haar matblanke rug, even buiten de lichtkegel van de
lamp, met beneden de donzige oksels, slechts nauwelijks merkbaar, de welving van
haar borsten, terwijl ze de armen ophief om de haren los te knopen, die zijig om haar
schouders vielen. Ook het aroma van dat naakte vrouwenlichaam is me zeer duidelijk
bijgebleven, als de geur van leliën in een regenachtige zomeravond, wanneer het hart
zwaar weegt van herinneringen aan nooit beleefde dingen, zoals het me ook
bijgebleven is, hoe ze achteloos haar ijle linnen om haar kleine voeten liet vallen en
haar borsten scherper werden en beweeglijker, wanneer ze zich vooroverboog om
haar kousen uit te trekken, helemaal op het laatst, of ze me volslagen dol wilde maken.
Wat gebeuren moest gebeurde. Ik heb die vrouw bezeten. Zo ben ik dan eindelijk,
na jaren, in mijn eigen ogen geheel een man geworden. En niet alleen bezeten heb
ik haar, niet alleen gulzig de sedert jaren in mij bezonken drift aan haar
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gelaafd, maar werkelijk, ik heb haar liefgehad, hoe ongelooflijk dat ook moge
schijnen. Aan haar zwijgen hervond ik al de dromen van mijn adolescentie, de licht
beangstigende eerste verlangens naar de vrouw, nameloos begeren nog in winderige
regennachten, met de vlagen geselend op de dakpannen, het zingen van het water in
de aflooppijpen of de pijnlijke weemoed, die als een bedwelmend gift de knapenziel
overmant in de eerste zwoele zomeravond, wanneer onweer dreigt en men verlangt
naar de geur van regen in het stof op de warme keien. Ik heb haar liefgehad. Ik weet
nu, dat mijn leven niet vruchteloos geweest is.
Ik geloof, dat iedere vrouw een wonder is, maar mij was het, dank zij mijn
schroomvalligheid van weleer, gegeven een dubbel wonder te ontdekken: de extase
van mijn eigen mannelijkheid en de afgrond der vrouwelijke begeerte, wanneer
éénmaal de grens overschreden is. Ik heb haar als een kind horen smeken, het
kreunend geklaag gekend van haar vervoering, aan mijn lichaam heb ik de
onverzadigbaarheid van het hare kunnen meten, tot het uiterste gerokken als de snaar
van een muziekinstrument, daarna de trage ontspanning van haar wezen gevoeld,
met een vreemd hijgend snakken naar adem en een langzaam, onbegrijpelijk
gemurmel.
Toen, voor de eerste maal tijdens dit hele avontuur, heb ik me angstig gevoeld, - een
korte wijl althans. De lamp had ik gedoofd; het gevoel van haar lichaam onder mijn
vervoerde handen had me reeds te veel geschenen en ook enige schroom had me er
trouwens toe gedreven. Hoewel er aanvankelijk een diepe loomheid over me kwam,
huiverde er plots een dwaze twijfel door me heen en schielijk trok ik de hand terug,
waarmede ik nog steeds haar flanken streelde. Gruwzaam stond het beeld van de
oude vrouw in de trein me weer voor de geest.
Ik rilde en schoof terzijde, beluisterde met tot in de keel bonzend hart haar
moeizame, enigszins ruige adem, welke me aan deze van een asthmalijder denken
deed. Aarzelend zocht opnieuw mijn hand haar lichaam. Mijn spieren versteven van
louter walg, mijn koude huid trok samen: langzaam
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onder mijn aanraking voelde ik dit begerenswaardige lichaam verslappen tot een
massa zonder innerlijke weerstand of veerkracht, terwijl een weeë, ongezonde geur
van ouderdom en organische ontbinding me tegensloeg. In een uiterste inspanning
richtte ik me op, verliet het ledikant en rukte de dichtgeschoven gordijnen open. Het
weefsel verpulverde in mijn bevende greep. Een kille schemering vulde het vertrek
en met walg herkende ik de matrone uit de trein, kwalachtig in haar vetplooien,
weerzinwekkend in haar onbeschaamde, blauw dooraderde naaktheid.
Nauwelijks kon ik een kreet van verbijstering en afkeer onderdrukken en wilde
vluchten, ofschoon ik niet wist waarheen.
Hier vallen mijn herinneringen stil. Wat er verder met me gebeurd is, weet ik niet, of veeleer: ik kan geen vrede nemen met wat ik weet. Trouwens, waarom zou ik me
in speculatieve beschouwingen verdiepen? Ik weet, dat er een wereld is, die verder
reikt dan het koele uiterlijk der dingen, verder dan de grens van onze zintuigen, mijn
onbekende vriend. Je zoudt me kunnen vragen, wat er achteraf met me gebeurd is,
hoe ik terug de weg vond, naar wat wij hovaardig de werkelijkheid noemen. Hierop
kan ik alleen antwoorden, dat ik het niet weet en het nooit weten zal. Waar de tijd
stilvalt en we onderduiken in het verzonken continent, - wellicht het land waarheen
de armen van geest wederkeren, rijker dan één van ons het vermoeden kan -, dat in
ons is, baat de redenering met onze schamele praemissen van één en één is twee niet
meer. Daarom, ik bid je, stel me geen verdere vragen thans en weet, dat ik je
onuitsprekelijk dankbaar ben voor je geduld... Ik moet je nu vaarwel zeggen, - of
neen, tot wederziens, want wie weet of ééns, ééns...
HUBERT LAMPO.
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Wake
I.
Gaan zitten vóór den nacht. Niet slapen willen gaan
ofschoon men afscheid nam van boeken en papieren
en hoopvol wordt beloerd door 't schuine oog der dieren
tot een vertrouwd gebaar de lamp heeft uitgedaan;
toch koppig nuchter zijn, en stil u zelf verlaten,
zoals men iemand laat, dien men niet storen wil,
een drogen glimlach vlechten om die kleine gril,
en dan, opeens en fris, gaan zwerven langs de straten, dit is een avontuur, dat elk zo zelden waagt.
Want wie bestaart zich graag als vreemdeling? Van buiten:
een dromer op een stoel doorheen bewaasde ruiten,
en die, zo zonder zin, het ijle ondervraagt.
Kijk toe, blijf staan en zwijg. Want hij verlegt zijn handen
over het tafelblad en buigt het hoofd. Wie weet
waar hij nu zwerft. Slechts iets is zeker, hij vergeet
het licht, dat nutteloos over zijn rug blijft branden.
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II.
Nu op een schip staan dat de lichten ziet,
waarvan dit huis er wakend één laat branden,
en verder varen en niet willen landen,
maar zij die hier zijn wéten 't laatste niet,
dit dubbelspel met land en zee, bij wind
en ook wat regen om het droef te maken,
het wordt één van die doodgewone zaken
als men, bijeen, des nachts den slaap niet vindt.
Doch één broos woord, 't verleggen van een been,
een warmer polk vervagen vele schepen.
En eens te meer hebben wij dwraas begrepen:
wij willen eenzaam zijn, maar niet alleen.
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III.
Wie 's avonds schrijft, beleeft den dag van binnen
en brandt zijn eigen licht,
dat opschijnt uit een ver en oud beginnen
om glans te geven aan een nieuw bezinnen
op 't blad onder het aangezicht.
Dit aangezicht. Het werd bij licht bekeken
door wat het zelf bezag
en vroeg om stralend door zijn wand te breken
en kleur te worden en de vlam te ontsteken,
die in 't kristal te wachten lag.
Een kleine lamp bergt duizend wilde zonnen,
gestold tot zachte maan;
wat wolk en kreet was wordt tot woord gewonnen,
verinnigd door den smaak van dieper bronnen,
die slechts bij nachte wellen gaan.
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IV.
Veel wind. Maar na dit windgeweld, de rust.
Misschien. Want rust een hand, die deze stoten
toebrengt, kan zij, of open of gesloten,
nog ooit haar greep beletten naar een kust,
waarlangs gespaarde en nieuw ontwaakte boten
een hart vervoeren, dat geen hoogzee blust?
Wat eens is losgewoeld schommelt niet uit
tot nieuwen dood; niets wat zich baart, zal sterven,
van elken nacht zal elke morgen erven,
wij zijn de jagers met ons zelf als buit,
wie eens een moeder had zal eeuwig zwerven.
Misschien. Want straks valt wel dit windgeluid.
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V.
Ik zit over een woord te zinnen,
en buiten spreekt de dove wind
met stemmen die de wereld winnen,
maar mij doen zwijgen als een kind.
Het is het lot der eenzaamheden
te twijfelen aan kern en glans,
als lege en luide zekerheden
zich tarten met hun blindste kans.
Maar bij hun minste zwaarder hijgen
hervindt de stilte in ons haar staat,
zij schept uit het bevruchte zwijgen
het rijpgeworden woordgelaat.
Dit zit ons dan zo aan te staren
alsof er geen geboorte was,
geen pijn van zwoegen en van baren,
maar slechts een heel licht zeer genas.
Gij gunt dit woord zijn prille blijheid,
gij zelf mint elken dageraad,
ge kent vooraf zijn kleine vrijheid,
waarna de taak te wachten staat.
Lees dan dit woord, bezie het, morgen,
terwijl het stil naast de andre leeft:
het is reeds grijs, het kent de zorgen
van hem die het geschreven heeft.
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VI.
Hoe nog altijd die wind mij wakend houdt,
als tijdens de eerste nachten weer aan wal,
onder een dak dat zijn gebinten vouwt
en rust bebroedt die men niet meer vertrouwt,
maar die een zeeman nooit vergeten zal.
Hij die gevaren heeft, weet méér van land
en god. Want alle wachten droomt hij mee,
het liefst als in de hut 't kompaslicht brandt
en 't schip alleen vaart en geen oeverrand
de grens trekt tussen vaderland en zee.
Hier thuis hoort hij een ouden toren slaan.
Hij wikt maar glimlacht om het broos gewicht
van boeken die in kerk en wethuis staan.
Hij keert aan boord, waar nietig en ontdaan
ons leven in een kleine windroos ligt.
KAREL JONCKHEERE

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

1038

Idylle
Het was die dag windstil weer met een laaiende zon hoog in de hemel. Tergend lang
scheen Leni de eenzame grindweg naast de spoorlijn en mopperend tegen de hitte,
zichzelf en de hele wereld, trapte ze de zwaargeladen fiets voort. Eindelijk zwenkte
ze om de laatste bocht, de bosweg in, koel en schermerstil. Eéns onder de bomen
ging het beter en weldra fietste ze de verwaarloosde tuin van ‘De Vrije Gedachte’
binnen. Bertha, sinds jaren haar vriendin, kwam dadelijk aanlopen en haar uitbundige
begroeting fleurde Leni's verwelkt humeur weer op.
‘Leni, wat zie je er stralend uit! Wat ben ik blij dat je eindelijk weer eens komt
opdagen! Je hebt ons niet met bezoeken verwend, sinds we hier begraven zitten in
de hei. Maar nu je er bent, in levende lijve, blijf je hier een poos logeren, niet? Ik
reken er vast op, hoor! Je kunt me nu niet meer ontsnappen. Teun, Teun! Kom eens
vlug kijken wie de hemel ons vandaag zendt!’
Teun kwam aanslenteren en bleef even verrast staan.
‘Nou’, zei hij, ‘hoe kom jij hier aanwaaien? Blij je te zien, hoor. Ik zal je even met
je bagage helpen.’
Terwijl ze het honderd uit praatten, drukte Leni de toegestoken handen. Plots
verscheen hij ten tonele en kwam naar het groepje gewandeld. Het gesnap verstomde
en er
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heerste een ogenblik een zó duidelijke gêne, dat Leni zich haast ongewenst voelde.
‘Ik ben een vriend van Teun’, zei hij, ‘Armand Dubois. Ik logeer hier voor een
poosje. Het is mij een genoegen u te ontmoeten.’ Hij glimlachte terwijl hij lichtjes
boog.
Hij was groot en knap, met zeer donker haar en helblauwe ogen. Om de mond lag
een vage glimlach, of hij heimelijk plezier had in iets, dat voor anderen ongemerkt
bleef. Leni ergerde zich redeloos om die glimlach, om zijn aanwezigheid, om het
feit, dat ze hem knap vond en zichzelf vermoeid wist en onfris. De onbehaaglijke
gedachte overviel haar, dat ze hem reeds vroeger ontmoette, in uitgesproken
ongunstige omstandigheden zelfs, doch het bleef bij een zeer vaag gevoel, dat niet
eens tot een eigenlijke herinnering groeide. Gewoonlijk hechtte Leni veel belang aan
voorgevoelens en ze kon voorbeelden aanhalen van een eigenaardige beklemming
in ademhaling en bloedsomloop, die telkens, soms dagenlang vooraf, een ongeluk
aankondigde. En nu leek het weer, of plots een vreemde kou haar hart omvatte, doch
even snel weer verdween. Onbewust bracht ze een aarzelende hand naar haar
voorhoofd en meteen dacht ze: ‘Het kwade teken, ik moet heengaan, ik moet dadelijk
weg van hier.’ Maar Bertha nam haar bij de arm en leidde haar naar de badkamer.
‘Verfris je even, lieve kind. Zo dadelijk is het eten klaar en je bent onze eregast,
verschijn dus mooi en opgewekt!’
Ondertussen was ze alweer verdwenen en gehoorzaam begon Leni zich af te
sponzen. Ze spoelde met het water de onrust weg, die haar bevangen had.
Leni hield dadelijk van het eenzame huis onder de ruisende bomen en aanvaardde
Bertha's uitnodiging om een poos bij hen te blijven. De eerste avonden heerste er
vaak een pijnlijke stilte, wanneer beide mannen in hun gesprek even soms pauseerden.
Bertha zat zwijgzaam en ijverig over haar verstelwerk gebogen en Leni wist niet wat
te vertellen. Dan zette Teun een dansplaatje op de fono en Armand en Leni dansten.
Ze vormden een bevallig paar en beiden dansten voortreffelijk, doch ze vond dat hij
haar onnodig dicht en onbehaaglijk in zijn armen knelde. Toch genoot ze
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van dit feilloze spel, waarbij ze soms de ogen sloot om intenser de bekoring van
muziek en beweging door haar lichaam te voelen slaan. Ze verzette zich obstinaat
tegen de gedachte aan een flirt met hem, omdat ze zich vreemd tot hem aangetrokken
wist, maar tevens angst voor hem koesterde. Wanneer ze zat te lezen, kwam hij vaak
naast haar zitten, sloeg een arm om haar heen en gluurde zo mee in het boek,
informeerde naar haar indrukken en zocht gedurig stof tot een gesprek, dat hij liefst
op een meer intiem terrein bleek te brengen. Meestal antwoordde ze kort, soms
onbeleefd. Hierdoor liet hij zich nimmer uit het lood slaan, glimlachte goedig en
beschermend, zodat haar giftigheden geen doel troffen. Doch zodra ze alleen waren,
werd hij van een voorbeeldige correctheid. Het kon Leni niet veel schelen, al vroeg
ze zich meermaals af, wat hij zocht te bereiken met zijn kleverige aanhankelijkheid
vóór derden en de strikte afzijdigheid waaraan hij zich hield, zodra er geen getuigen
meer waren; het stelde haar in feite geen problemen, die haar innerlijke rust zouden
beroeren. Ze genoot té zeer van haar verblijf en als die meneer dacht haar hier vandaan
te krijgen, nou, dan zouden ze wel eens zien.
Dat haar gastheer sympathie voor de Duitsers gekoesterd had tijdens de bezetting
wist Leni natuurlijk, ook dat het niet uitsluitend om de woeste eenzaamheid rond
zijn nieuwe huis was, dat hij en zijn vrouw zo diep de hei waren ingetrokken. Doch
hij was geen ploert, alleen een beetje praatziek en luidruchtig en ze kon, spijts alles,
vrij goed met hem opschieten. In dit jaar 1945 viel het hem nog steeds moeilijk te
geloven, dat zijn goeie vriend de Führer de oorlog onwederroepelijk verloren had.
Als ze hem hoorde raaskallen over de goddelijke leider en de nooit versagende
legerscharen van het Herrenvolk, kon Leni soms nauwelijks een kriebeling om haar
mondhoeken bedwingen. Meer dan ééns was ze door de hei gaan lopen om het niet
luidop uit te schateren, want zich boos maken over zijn onzinnig gezwets kon ze
niet. Wanneer Teun roepend en armzwaaiend over en weer beende op het terras en
zijn theorieën verkondigde, - dat de goede Ford-auto's eigenlijk in Duitsland
vervaardigd worden, dat de uitgehongerde Mongoolse troepen weldra België zouden
aanvallen, en dan zal je nogal iets beleven, dan wor-
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den al die idiote anglofielen levend opgevreten, en dergelijke nonsens meer -, dan
zat Armand verlegen op zijn stoel te schuiven, of ging fluitend hout hakken. Eens
vond Leni hem achter in de tuin, waar hij en Teun gewoonlijk bomen zaagden.
‘Teun is dom, vin je niet?’ vroeg hij.
‘Waarom?’
‘Je kunt nooit weten.’
‘Wat?’
‘Jij bent het toch niet met hem eens, jij deelt toch zijn overtuiging niet?’
informeerde hij.
‘Heeft Teun een overtuiging?’ zei Leni spottend. ‘Nooit wat van gemerkt. Hij raast
er maar op los, omdat hij dat gezellig vindt en graag zichzelf hoort oreren.’
‘Meen je dat oprecht, Leni?’
‘Anders zou ik het niet zeggen’, beet ze hem toe.
‘Ben jij steeds zo eerlijk?’ klonk het licht ironisch.
‘Gewoonlijk wel.’
‘Eigenaardig. De meeste vrouwen kunnen niet in een paar woorden duidelijk hun
mening zeggen, en vooral dan niet oprecht. Wat zoek jij eigenlijk hier? Vin je het
hier zo aan-genaam, dat je niets beters bedenken kan om je tijd zoek te krijgen dan
hier zowat rond te hangen?’
‘Ik zoek hier wat vrijheid en wat ontspanning, bevalt mijn aanwezigheid je soms
niet?’
Armand negeerde de aanval en vroeg zacht:
‘Denk je hier, juist hier, vrijheid te vinden?’
‘Ben jij ooit inquisiteur geweest?’
‘Wat een plotse belangstelling! Waarom?’
‘Omdat je vragen steeds impertinent en indiscreet zijn’, zegde ze geërgerd.
‘Hindert het Hare Hoogheid?’
‘O nee, absoluut niet. Als je het maar verteert, dat ik je in dezelfde stijl antwoord.’
Bedachtzaam bewoog hij de boomzaag over en weer. Zij snerpte en waar het hout
opengereten werd geurde het heerlijk naar terpentijn. Leni stak een sigaret op, vergat
opzettelijk er hem een aan te bieden en ging een paar stappen van hem verwijderd
achteloos op een stapeltje berkeblokken zitten. Ze zwegen beiden. Toen zei hij:
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‘Ik vraag je dringend, waarom je hier blijft, wat je hier zoekt!’
Leni keek op en zag, dat hij haar scherp in het oog hield. Eerst wou ze opstuiven,
bedacht zich en antwoordde stroperig:
‘Dat zei ik je toch. Ik zoek en vind hier vrijheid en ontspanning.’
‘Je liegt’, snauwde hij.
‘Je wordt stilaan onbeleefd, vin je dat zelf ook niet?’ informeerde ze glimlachend,
de ogen half dichtgeknepen.
De zaag zinderde onder een paar forse stoten. Toen:
‘Vergeef me’, vroeg hij. ‘Ik ben zeer prikkelbaar, vandaag. Ben jij gelovig?’
‘Hoe bedoel je dat?’ verwonderde Leni zich.
‘Nou ja, je gaat nooit naar de kerk, waarom niet?’ Hij hield op met zagen en zag
er blijkbaar van af, verder een onverschillige houding voor te wenden.
Traag antwoordde zij: ‘Ik kan God niet in een kerk vinden!’
‘Ergens anders dan wel?’
Hij zette zich naast haar, doch keek dadelijk een andere kant uit.
‘Ja’, zegde Leni, ‘hier bij voorbeeld. Op de hei, in he bos.’
‘Daar ontmoet je hem vaak, veronderstel ik?’ ironiseerde hij.
‘Zeer dikwijls, ja, mijn lieve Armand’, knikte ze hem beminnelijk toe en vervolgde:
‘Zie je, jij, - want ik weet, dat je elke morgen en elke avond knielt voor je bed en
je handen vouwt tot het vel om de gewrichten van je vingers strak en wit gespannen
staat...’
Met een ruk wendde hij zich om en speurde naar enig teken van spotternij op haar
gezicht. Leni ging zachtzinnig voort:
‘Ik ben ernstig, Armand. Verwondert het je, dat ik het weet? Ik heb je meer dan
ééns gezien door het venster van je kamer, toen ik sluipend heenging voor mijn eerste
wandeling. Jij knielt, ik wandel. Dat is mijn gebed, zo je wil. Elke morgen, als ik
hier bij mooi weer ontwaak in dit rustig huis, ga ik naar de hei. Nog is de hemel
nevelig, telkens struikel ik
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over boomwortels of schiet mijn voet in een greppel of konijnenpijp. Soms scheurt
een vogelroep de stilte en huivert de dauw over de hei. Je weet, die heuvel waar we
zo dikwijls samen zijn geweest, daarheen haast ik me. Het is er heerlijk. Een witte
nevel trekt over de aarde in het kleurloze licht. Dan schuift de hemel open. Het licht
slorpt de mist op en de zon breekt door. De smoor trekt omhoog, langzaam. En alles
gaat leven, alles trilt en huivert en reikt naar de nieuwe dag. In de bossen ontwaken
de vogels. Ragfijne kleine spinnewebben wuiven aan het hoge gras. En ik voel me
onbeduidender dan een insect... Alles jubelt om me heen en mijn hart wordt zo groot,
dat het klemt in mijn borst... Als ik hongerig thuiskom en jij voor je bed zit te bidden
met woorden die anderen vooraf voor je moesten aaneenrijgen, dan heb ik mijn God
ontmoet.’
Het verwonderde haar, dat ze hem het genoegen gegund had, zo intens op zijn
gevraag te reageren. Armand zag haar weifelend in de ogen, ze sloeg de blik niet
neer. Toen glimlachte hij en greep plots haar hand. Hij kuste die en: ‘Ik hou van je’,
zei hij.
Leni liep luid schaterend weg.
's Avonds is Leni naar de stad weergekeerd. Ze wilde bedachtzaam overwegen, wat
ze te doen had, wat ze doen moest. Het was moeilijk een dergelijk probleem op te
lossen. Want die namiddag vroeg Bertha haar borstel en blink weg te nemen, die nog
op Armand's kamer stonden. Er lag op de kast een klein notaboekje met grijs kaft en
schapulier en een zilveren horloge. Teun en Armand waren naar het dorp uit winkelen
en zouden wel een tijdje wegblijven. Glimlachend nam ze het horloge op, keerde het
gedachteloos om: er stond Herman Van den Bosch in gegraveerd. Leni prutste het
open. Er stak en fototje in van een blonde Armand Dubois in Duits uniform.
Op dat moment stond haar de aanhouding van Raymond opnieuw brandend helder
in herinnering. Raymond was lid van een weerstandsgroep en Leni diende in
ogenblikken van gevaar zowat als verbindingsagente tussen de verschillende vrienden,
indien ze elkaar iets dringends te melden hadden
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en zich liever niet buiten waagden. Ook was het minder gevaarlijk een jonge vrouw
dan een man op weekdagen van het ene einde der stad naar het andere te zenden en
zij stemde er in toe, vermits Raymond's veiligheid daardoor enigszins verhoogd werd.
Op een middag gebeurde het. Willem, de celleider, belde Leni op en zei: ‘Raymond
heeft koorts. Breng hem spoedig ijs.’ Dat betekende: gevaar en onderduiken. Ze
haastte zich wat ze kon. Ze kwam op tijd om Raymond door twee agenten van de
Sicherheitsdienst in de gevreesde grijze D.K.W. te zien slepen. Eén van die kerels
was een opmerkelijk knap man en ze dacht: ‘Dat smoelwerk vergeet ik nooit!’. En
als ze hem niet dadelijk herkende in Dubois, lag dat alleen aan zijn nu zwart geverfd
haar, doch het kiekje van de blonde Armand loste het raadsel der vage bekendheid
geheel op. Zijn ware naam was dus Herman Van den Bosch, begreep ze en hij leefde
verborgen bij Teun. Nu kon ze eindelijk wraak nemen, - want Raymond was niet
weergekeerd uit Duitsland.
Het kwam er vooral op aan kalm te blijven en niets te verraden van haar ontdekking.
Ze ademde een paar keer heel diep en zei zachtjes voor zich uit: ‘Beheers je, bedaar
mijn mijn hart, bedaar’. Daarna klapte ze het uurwerk dicht, bracht het
schoonmaakgerei bij Bertha en bekloeg zich dadelijk daarop over ontzettende
zenuwhoofdpijn. Ze vertrok naar huis, nog eer Teun en Armand terugkeerden van
hun boodschappentocht.
Doch ééns weg van ‘De vrije Gedachte’ begaf haar die uiterlijke rust. Ze trapte
de fiets voort als een razende, wild vloog ze over de grindweg en in een wervelwind
warrelden in bonte vlucht de meest verschillende gedachten door haar hoofd. Ze ziet
weer Willem, die haar lief heeft, schoorvoetend mededelen, dat Raymond ginder in
Duitsland gestorven is; Raymond zelf, stralend jong en gezond, koel vriendschappelijk
en niet begrijpend dat ze hem lief heeft. Ze herinnert zich een danspartij gedurende
de oorlog, waar ze met de hele bende geweest waren om elkaar onopgemerkt in het
gewoel te spreken. Later zaten ze, onvoorzichtig, in een café, wraar Feldgendarmes
binnenvielen. Gelukkig tastten ze alleen de mannen af, voor wapendracht. Haar lieten
ze met rust. Ze zat verstard van angst op de bank, angst voor de kameraden, voor
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Raymond, angst voor zichzelf, want in haar handtas stak een bundeltje vlugschriften,
doch ze bleef onverschillig met een koel glimlachje toekijken en ze weet nog zeer
goed, dat ze één der Duitsers, die haar even bewonderend aankeek, een knipoogje
gaf en dat hij haar salueerde, toen ze weer buiten gingen. Maar zij is met knikkende
knieën huiswaart gestrompeld; ze kon geen beheersing krijgen over haar benen en
Raymond was boos en vond het louter aanstellerij. Daar had ze om geschreid. Ze
hoort in gedachten Edgard, - die sàmen met hem aangehouden, ook samen met hem
is gebleven en gezien heeft, hoe ze hem afmaakten -, vertellen hoe moedig Raymond
al die tijd is geweest, hoe hij immer vertrouwen had in de overwinning en de anderen
wist op te beuren. Ze zag hem in lompen, verhongerd op 't laatst in Sachsenhausen,
toch volhoudend tot het bittere einde. Toen het gerommel van de Russische zware
artillerie dag en nacht de lucht dreunen deed, honderden vliegtuigen van de
geallieerden hun bommen uitstrooiden over Berlijn en het meer nabije Oraniënburg
dat de grond daverde en het nachtelijk duister openscheurde in laaiende gloed, toen
werd het kamp ontruimd. Ze zijn met ongeveer zevenhonderd wrakken in dit
vervloekte kommando langs de eindeloze banen naar het Noorden gestrompeld. Vijf
dagen hadden we, en heeft Raymond met ons gemarcheerd, getuigde Edgard. Velen
waren onderweg afgemaakt of eenvoudig gevallen zonder nog op te staan. De zesde
dag, 's morgens heel vroeg was het en we hadden in dagen niets anders gevreten dan
afval langs de baan in de weinige dorpen die we doortrokken, rottende resten van
wat ééns eten was, en verder rauwe aardappelen, op levensgevaar gestolen, en
boomschors. Raymond bleef even achter, toen we verder opgejaagd werden; zie je,
we hielden ons wat achteraf als we aan een behoefte te voldoen hadden, en dat
gebeurde dikwijls want de meesten leden aan buikloop. Hij wankelde toen hij opstond,
struikelde en viel. En vóór hij de tijd had recht te kruipen, hebben ze hem met een
nekschot erledigt. Hij is één der laatste slachtoffers geweest en tegelijk mee onze
redding, want voortgaande op de lijken langs de baan heeft een Zweedse kolonne
van het Rode Kruis ons kommando opgespoord, de Duitse begeleiders met de dood
gedreigd en we kregen eten. Ze bleven ons
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op een afstand volgen. Een dag later liepen we op het Rode Leger en heel de
moordenaarsbende zette het op een lopen voor twee dronken Russen, die
klaarblijkelijk reeds hun overwinning vierden. We waren vrij! Ongeveer driehonderd
van de zevenhonderd bleven er nog over. Als we dat alles ooit vergeten, zijn we niet
waard, dat we nog één moment rustig verder leven...
Het flitste Leni door het hoofd, dat ze gedànst had met Herman Van den Bosch,
dat ze, toen ze in de armen rustte van een verrader, er zelfs een zeker genoegen in
gevonden had. Ze had nog kunnen dansen, nu Raymond dood was, ze voelde
vriendschap voor Teun, die met de moffen geheuld had, ze logeerde bij vijanden en
was ze, alles bij mekaar genomen, niet een beetje verliefd op Armand? Ze had
Raymond wel vlug vergeten en de spons over het verleden geveegd! Maar het was
nog niet te laat om te bewijzen, dat ze de les van Raymond niet verleerde: ‘Wie niet
mèt ons is, is tegen; wie verraadt moet boeten’. Ondertussen besefte ze, dat ze alléén
voor dit probleem moeilijk een oplossing vinden zou en toch kon ze niemand om
raad vragen. Ze beschouwde het bijna als een posthuum bewijs van vertrouwen, dat
Raymond in haar stelde: ‘Je bent vrij, gezond en door niets meer bedreigd; je kent
een verrader, wat ga je er mee doen?’ Leni kon, noch mocht handelen zoals ze zelf
wel wou, ze voelde dat ze doen moest, wat Raymond van haar zou geëist, of zelf
volbracht zou hebben. Niet laf zijn, treffen! Het niet overlaten aan het toevallige
opsporen van het onpersoonlijke gerecht. Zelf doen. Ze paaide zich met de idee, dat
ze nog tijd genoeg had: Armand voelde zich veilig en zou wel bij Teun blijven. Ze
kon het rustig met zichzelf uitmaken, wàt ze met hem doen zou. Toch wist ze dit
uitstel een al te gemakkelijke oplossing, een compromis met het noodlot, en Raymond
hield daar niet van.
Totaal afgemat kwam ze thuis. Ze had in een cirkel geredeneerd en was thans even
besluitloos als bij haar overhaast vertrek. Haar ouders keken verwonderd op bij haar
plotse opduiken, maar ze beweerde, dat ze hen had willen verrassen. Doch thuis
voelde ze zich vreemd, kon zich niet terug aan de oude gezelligheid aanpassen; ze
vreesde dat Armand van ‘De Vrije Gedachte’ vertrekken zou en ze hem niet zou
kunnen
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achterhalen om zichzelf en bovenal Raymond en de anderen te wreken. Tegelijk
wenste ze, dat hij vertrekken zou, dat wentelde die last van haar af. Maar ze wist,
dat ze Raymond verraden zou, als ze door talmen de gelegenheid voorbij liet gaan.
Dan zou ze toch de vrouw zijn, die je slechts voor onbelangrijke dingen gebruiken
kunt, een poesje dat wel spelen maar niet vechten kan, zoals hij haar soms genoemd
had. Toen is ze terug naar de hei getrokken.
Leni speelde daar een gevaarlijk spel. Armand begroette haar als een verloren
gewaande en Teun en Bertha ontvingen haar opnieuw als een lid van hun huisgezin,
's Avonds heerste er bij een glas wijn, geurige sigaretten en de fono, die zijn oude
wijsjes onvermoeibaar uitneusde een haast studentikoze gezelligheid. Ze danste met
Teun, wiegde bij 'n wals opnieuw in de armen van Armand en was, ondanks alles,
bijna gelukkig.
Van die dag af ging ze nooit meer alleen uit. Steeds was Armand een toegewijde
gezel. Hij scheen haar terugkeer te beschouwen als een toestemming om het idylle
verder uit te spinnen. Toch deed hij geen overhaast gebaar, integendeel. Leni liet
zich drijven op de tijd; later zou ze wel zien wat er uit groeien zou. Ze hing zwaar
op zijn arm, liet zich soms dragen als ze moe was. Samen praatten ze over weer en
wind en honderd onbelangrijke dingen, doch vermeden angstvallig de oorlog en de
toekomst. Stokte het gesprek, dan waren de lange stilten door een schier onhoudbare
spanning vervuld. Met angst dacht zij er aan, dat hij haar misschien kussen zou,
verwachtte het en was telkens enigszins ontgoocheld, daar het niet gebeurde. Ze wou,
dat ze zich voorstellen kon, waarover hij liep te piekeren. Maar na een poosje begon
hij met vlakke stem opnieuw over een boek te praten, dat ze beiden gelezen hadden.
Onmerkbaar groeide er een warme vertrouwelijkheid tussen hen. Leni drong haar
herinnering aan Raymond naar de achtergrond van haar bewustzijn en wilde er niet
aan denken, dat ze met heel andere bedoelingen dan een conversatie over een
romannetje naar ‘De Vrije Gedachte’ weergekeerd was. 's Namiddags lag ze vaak
in de schaduw tegen een zachte glooiing in het bos onder de
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dennen. Armand las voor uit een of ander boek, of ze babbelden maar weer, doch
het was eerder luidop denken dat ze deden, elk voor zichzelf. Uren vergleden met
het lengen der schaduwen. Met ‘De Minnaars’ van Herreman kwam er een kentering.
Toen hij het boek uit had, hernam hij het eerste gedicht: ‘Elk nieuw gedicht begint
aan uw verschijning...’ Dan vouwde hij dromerig het bundeltje dicht en lei het
bedachtzaam ter zij.
‘Ik ben gelukkig, Leni’, zegde hij, terwijl hij even de ogen sloot en met nadruk
herhaalde: ‘Ik ben zeer gelukkig’.
Ze voelde de intense spanning, maar onverschillig repliceerde ze: ‘O ja?’
‘Het lijkt wel, Leni, of ik nu pas begin te leven.’
De blik hield ze afgewend, omdat ze wist, dat hij haar aankeek. ‘Raymond’, dacht
ze plots, ‘nu komt het, dit is een vingerwijzing van het noodlot’, 'n Tikje weemoedig
glimlachend keek ze na een poos tot hem op: ‘Meen je dat?’
‘Ik hou van je’, zei hij opeens ernstig en het klonk in zijn mond als een bevrijding.
‘Zie, ik beken oprecht en zonder dat je het me vraagt, je bent lang niet de eerste
vrouw in mijn leven. Doch ik zweer je, dat ik nooit iemand liefgehad heb als ik nu
van jou hou, Leni. Ik biecht je dit op, omdat je geen kind meer bent. Je mag niet
vergeten dat ik vijftien jaar ouder ben dan jij...’
‘Dat betekent, dat ik je alles zou vergeven moeten, is het niet?’ spotte ze.
‘Je kunt toch niet jaloers zijn op vrouwen die ik vóór jou gekend heb? Ik had
tegenover niemand enige verplichting. Maar julie, vrouwen, nemen zoiets tragisch
op. Als ik je niets verteld had, kon je er later scènes om maken!’
Vlug zei ze: ‘Wind je niet zo op, Armand. Ik wou je enkel wat plagen. Ja, ik weet
het wel, het is niet mooi van me, je te plagen met je grote ernst. Ik bén ook niet mooi.’
‘Voor mij ben je de heerlijkste vrouw van de hele wereld...’
Hij had zeer ernstig gesproken en ze juichte inwendig. Leni was niet bijzonder
mooi, ze had een vrij gewone gestalte, met daarenboven een gelaat, dat noch lelijk,
noch buiten-gewoon aantrekkelijk te noemen was. Juist omdat ze nooit kón opvallen,
en dat ze er altijd een heel gewoon, netjes

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

1049
gekleed meisje uitzag, konden ze haar goed gebruiken, zoals Raymond het haar
vlakaf had gezegd: ‘Je bent zo'n heel gewoon alledaags meisje, en je zou tien keer
per dag voorbij een zelfde schildwacht kunnen lopen, hij zou je niet eens opmerken!
Juist daarom kan jij beter van de een naar de ander een bericht doorgeven, de telefoon
is dikwijls niet te vertrouwen.’ Het is hard, als de man waarvan je houdt zoiets zegt.
Ofschoon ze aan Armand's oprechtheid twijfelde, was zijn bekentenis een zaligheid,
een overwinning, de vervulling van een droom, de triomf over de grauwheid van
iedere doodgewone dag. Op dit ogenblik was de gedachte aan haar wraak mijlen ver
van haar en het was slechts een instinctieve voorzichtigheid die haar koel beheerst
antwoorden deed: ‘Dat heb je me ook al vroeger verteld, Armand. Ik kan je daarop
geen antwoord geven. Ik houd noch van een ander, noch van jou. Misschien komt
eens de dag...’
‘Mag ik hopen, Leni, dat je ooit van me houden zal?’
‘Als je heel, héél veel geduld hebt, wie weet?’
‘Dan mag ik je nu op afkorting omhelzen, ter bezegeling van dit voorlopig bestand?’
Hij wachtte niet, sloot zijn armen om haar heen en kuste haar. Doch terwijl ze het
heerlijk vond gekust te worden, vormde zich, onafhankelijk van haar wil, ergens in
haar hoofd de gedachte: ‘Raymond, ik moét je wreken!’.
Hij was geduldig. En de alledaagse Leni werd uitdagend.
Ze wou hem behagen. Kleedde ze zich vroeger met zorg, doodgewoon om er netjes
uit te zien, thans kon ze er uren over denken, hoe de détails van kapsel en make-up
in directe harmonie te brengen met een bepaalde jurk; ze bestudeerde voor de spiegel
gelaatsuitdrukkingen en zelfs handbewegingen. Armand bemerkte de verandering
en schreef die toe aan haar ontluikende liefde. Zo Leni niet van hem hield, verliefd
op hem was ze in elk geval, al wou ze het zichzelf niet bekennen. Vroeger, toen ze
van Raymond hield, had ze er nooit over gedacht, hem door die talrijke kleine, licht
perverse bijzonderheden te prikkelen. Hem wou ze enkel liefde afdwingen, omdat
ze zich beheerste, koel en verstandelijk redeneren kon en kalm meewerken met hem
als het nodig
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was. Hij zag een kameraad in haar, geen vrouw. Het was haar eigen schuld, omdat
ze hem nooit door enige vrouwelijke charme had zoeken te boeien. Maar nu ze het
als een spel begonnen was, kreeg ze de ingeving op haar vrouwelijke aantrekkelijkheid
te speculeren, de aandacht te vestigen op haar lichaam, en het resultaat verraste haar
zelf zó, dat ze er een oneindig behagen in vond de dans op het touw voort te zetten.
Het vreemde was, dat ze Armand ondertussen verachtte, omdat hij haar niet
doorzag. Ze bewonderde hem ook, om de volharding waarmee hij zijn
leugenpersonage volhield. Nooit kende hij een aarzeling of bleef een antwoord
schuldig. Hij vergiste zich nooit en hield zich aan de oorspronkelijke uitgave van
zijn geschiedenis, de zeer banale historie van een goed student met een papa met
veel duiten. Gedurende de oorlog overleden zijn ouders, hij zelf had zéér
teruggetrokken geleefd, gestudeerd en gelezen. Op 't laatst was hij zwaar ziek geweest
en kwam nu een tijdje opknappen bij zijn vriend Teun, gunde zich nog een jaartje
vacantie, eer hij opnieuw met volle kracht van wal zou steken en weer gaan werken.
Zo Leni niet de bewijzen van het tegengestelde in handen zou hebben gehad, nooit
zou ze geloofd hebben, dat de agent van de Sicherheitsdienst Herman Van den Bosch
en Armand Dubois één en dezelfde man waren. Tevergeefs speurde ze naar de
innerlijke gelijkenis die tussen beiden toch moest bestaan. Ze had van Willem, die
na de oorlog krijgsauditeur benoemd was, een reeks inlichtingen gekregen over de
genaamde Herman Van den Bosch: 'n illustere raté, getrouwd met een rijke vrouw,
gekend als een joviale gezel bij drinkpartijen en berucht vrouwenloper. Als einde
van die glorieuze carrière werd hij agent van de S.D. Armand daarentegen kende ze
alleen als immer toegewijd, liefdevol en geduldig. Hij bezat een klankrijke aangename
stem en ze hield er van, dat hij haar voorlas, want zo vermeden ze gesprekken, die
haar angst inboezemden. In de gezamenlijke lectuur bleek ook hij trouwens een waar
genoegen te vinden. Soms voelde ze zich eindeloos verveeld en geërgerd, omdat hij
nooit uit zijn rol viel. Met zichzelf geraakte ze het niet eens. Ze wilde Raymond
wTreken en zelf het directe werktuig van die wraak zijn. Maar ze wist opperbest, dat
ze nooit de
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moed zou vinden om op te treden. Toch smeedde ze talloze plannen, het ene al gekker
en bloediger dan het andere. Overwon ze in gedachten haar verliefdheid, dan leek
het haar onwaardig als mens kalmweg er aan te denken hem uit de weg te ruimen.
Toch vond ze zichzelf harteloos en haar flirt meteen volkomen gemotiveerd, doch
lang niet voldoende om als wraak te gelden. Dan moest ze bekennen, dat ook een
soort ongezonde nieuwsgierigheid er haar toe dreef, om te zien hoever ze Armand
zou kunnen brengen, en hoelang zij zelf het spel zou volhouden. Nooit had ze er
vroeger aan gedacht, hoe ze Raymond voor zich zou kunnen winnen door dergelijke
coquetterieën; Armand had haar vrouwelijkheid opgezweept en ze speelde het spelletje
als een volleerde filmvamp. Ze eiste van hem, dat hij steeds om en bij haar zou zijn.
Gingen ze naar de hei, zo zorgde ze er voor, dat ze nagenoeg naakt was onder een
dunne jurk van zedig model, keerde zich naar de wind opdat de rok strak om de dijen
zou spannen, ze vlocht bloemen in het haar, lei zich achteloos als een kind lang
uitgestrekt in het warme zand, de handen onder het hoofd gekruist en spiedde op zijn
gezicht, of hij wel opmerkte, hoe uitdagend gespannen haar borsten stonden in het
kleed. Als ze een diep uitgesneden blouse droeg legde ze haar hoofd op zijn knieën,
als ze eventjes rustten. Er gleed dan een wonderbare huivering door haar leden, als
ze zag hoe hij de tanden klemde en over haar heen in de verte tuurde.
Eens vroeg ze hem, toen hij een tijdje gezwegen had, of hij soms te bidden zat.
‘Ik bid niet, Leni’, zei hij. ‘Met jou bij me kan ik dat niet.’
Ze gluurde naar hem op en zag de verbeten ernst om zijn mond en de gloed van
zijn ogen. Een mateloze angst stuwde door haar bloed en ze verweet zichzelf, dat ze
te vér gegaan was en wenste zich in de veilige beslotenheid van het huis met Bertha
in de buurt. In de eenzaamheid van de hei bestormde haar de gedachte aan Raymond,
dat ze hem verraden had voor Armand en ze zocht steun bij haar herinnering.
Armand's stem speelde in de wind om haar heen:
‘Het kan je als vrouw toch niet onverschillig laten, Leni, dat ik bij jou bidden
verleerde. Je zou wel een Heilige
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Antonius moeten zijn, om hier met jou in deze eenzaamheid dààraan te denken.’
Leni zweeg en ook hij eerbiedigde de stilte. Geluidloos stond de zomernamiddag
om hen heen. Onder zijn behendige vingers sprongen de knopen van haar blouse los,
strelend en stevig tevens sloten zijn handen om haar borsten. Even dreef onder zijn
kussen de angst van haar weg, maar dan, schielijk, beefde ze als een vlam. Toen
snerpte de pijn om Raymond opnieuw door haar heen. ‘Nee’, ze gilde het bijna uit
en hij week omwille van de duidelijke afkeer in haar ogen.
‘Ik wil’, fluisterde hij hardnekkig. Ze wrong het hoofd opzij toen zijn mond nader
kwam, ze dacht: ‘Wat moet ik doen, Raymond, sta me bij’, en vond de beheersing
om kalm en snijdend koud te zeggen: ‘Omdat ik niet van je hou, daarom zal je me
niet aanraken’, en liet er zacht en sarcastisch op volgen: ‘Armand Dubois. Misschien
ben je wel een schurk, maar ik meen, dat je niet zo ploertig zijn zal.’
Die dag was hij voor 't eerst niet zeker van zichzelf. Hij verbleekte en er trok
radeloosheid over zijn gezicht, maar durfde niet vragen waarom ze hem een schurk
genoemd had. Strelend legden zijn handen haar blouse weer dicht, hij kuste even
haar hals en stond moeizaam recht.
‘Vergeef me’, bad hij en ze zag hoe zijn handen trilden toen hij een sigaret opstak.
‘Ik haat je’, dacht ze, maar zei luidop doodeenvoudig: ‘Kom, we gaan weer naar
huis’.
Leni had overlegd, dat hij nu wel een tijdje wat kalmer zou zijn en liet intussen uit
de stad een stapel lectuur over de Duitse uitroeiingskampen zenden, Breendonk,
Buchen-wald, boeken waar de reuk van bloed, dood en verrotting uit opstijgt. Toen
verlangde ze van Armand, dat hij haar dààruit zou voorlezen, dagelijks. Terwijl de
zinderende zon langzaam de hei dieper kleurde, bijen en hommels honig zogen en
dennen bruisten in de wind, lag ze op een gemakkelijke helling in het zand en las hij
haar de gruwelen voor. Het was voor beiden een marteling. Wel kon ze zich soms
verbieden te luisteren, verdiepte zich in de beschouwing van insecten en bloemen
om zich heen en vond tijdelijk een behaag-
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lijke vrede. Dan wenkte echter eensklaps uit de verte de schim van Raymond,
uitgemergeld en in lompen. Elke dag zag ze opnieuw zijn wenkende schim over de
heide dwalen en vloeide haar hart over van eindeloze deernis. Doch wanneer ze
eerlijk met zichzelf tot klaarheid zocht te komen, bekende ze, dat het niet enkel was
om die haat op te zwepen, uit medelijden met Raymond of om de talloze kameraden
die vielen, doch dat het om zichzelf te redden was, dat ze van Armand eiste, dat hij
dóórlezen zou, zelfs als hüilkrampen haar doorhuiverden. Zo zij het opgaf, kreeg
ook hij rust en dat wou ze niet. Want hij miste vaak eetlust, 's morgens leek zijn
gezicht moe, als van veel slapeloosheid en soms zat hij minutenlang afwezig te staren,
midden in een gesprek. Teun zei wel eens: ‘Wat mankeert die vent toch, altijd
humeurig en verstrooid, 'k Geloof, dat hij loopt te bidden en te vasten.’ Bertha rook
een avontuurtje en nam Leni ter zij om er iets over uit te vissen. Dat begon met:
‘Beste Leni, ik wil me absoluut niet met jouw aangelegenheden bemoeien, maar vin
je zelf niet, dat Armand fel veranderd is sinds je hier weer bent? Ik vrees dat... Meen
jij zelf ook niet, dat jij daar wel voor iets tussen bent?’ Waarop ze met een uitgestreken
verwonderd gezicht half vragend antwoordde: ‘Ik? Hoezo? Nee, stel je vóór! Ik denk,
dat we allebei wel andere moeilijkheden hebben om over te piekeren, lieve, als we
toch tobben moeten. Ik geniet uitsluitend van mijn vacantie hier en, - ik beken dat
graag om je geweten gerust te stellen -, vind Armand een goede kameraad, maar
meer ook niet. Hij maakt mij nooit het hof, wat ik hem trouwens euvel zou duiden!’
Bertha zweeg dan, en Leni snapte, dat ze dacht aan het pensiongeld, dat ze betaalde
en aan het feit dat Teun nu thuis werken kon voor een vriend van haar vader, een
baantje dat ze hem bezorgd had. En aan Herman-Armand dacht ze, aan Martha, de
vrouw van Herman Van den Bosch, die in de gevangenis zat, en aan hun door de
zolang getergde en thans opgezweepte bevolking uitgebrande huis, aan de kinderen,
die niet beter wisten dan vader dood en moeke erg ziek.
Eigenlijk dachten ze daar allen aan, 's avonds in de huiskamer om de lamp, want
vroeger reeds kwam de nacht en waaide vochtige koelte aan uit het bos. Soms
probeerde Teun
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met de fono een beetje vrolijkheid te scheppen, doch elk had zich ommuurd door
ernstig stilzwijgen. Leni voelde, hoe Bertha's blikken wogen op haar en Armand. Ze
overlegde, hoe vriend Willem, de nieuwbakken krijgsauditeur, opkijken zou, als ze
hem, morgen of zo, kwam zeggen:
‘Ik heb Herman Van den Bosch ontdekt’.
Raymond zal dan niet meer wenken boven de hei. En zij zelf... en hij...
Ze had Armand niet lief, en als hij haar kuste, ginder op de stille hei, was ze sterk
en bleek meester over zichzelf. Doch 's avonds, als ze haar handen om haar borsten
legde en dacht hoe warm en sterk ze zijn handen gevoeld had, duizelde ze bij de
gedachte, dat hij in haar kamer komen zou en hel en hemel, Martha en Raymond en
àlles verzinken zou.
Hij kwam niet.
Ze kon met zichzelf niet uitmaken, of ze hem er meer voor haatte, of bewonderde.
De eerste herfstregens ruisten aan over de hei. Haar onrust steeg, evenals Armand's
zwartgalligheid. Dàgen zaten ze opgesloten tussen de veilige muren met Bertha's
bedrijvigheid om hen heen. Ze konden beiden node afstand doen van hun gezellig
prikkelende gesprekken en heftige omhelzingen, waarbij hij haar soms half ontkleedde.
Leni voelde, dat ze vertrekken moest, ze kon niet eeuwig in dat nest hokken, bedacht,
ze, en Armand zinspeelde 's avonds met angstige stem bij de vroege lamp op kino,
schouwburg en danspartijen...
Die avond stond Armand in haar kamer, vóór Leni hem gehoord had. Ze lag in bed,
instinctief sloeg ze de dekens om zich heen en vroeg, - wist meteen dat de vraag
overbodig was -: ‘Wat moet jij hier?’
‘Jou’, antwoordde hij kort en zij lachte, geamuseerd noch uitdagend, een lach die
eenvoudig tijdwinnen beoogde.
‘Leni’, zei hij opgewonden, ‘ik wou nu eindelijk wel eens weten, waaraan ik me
te houden heb. Je trekt je terug achter zinloze frases als ik je vraag, of je van me
houdt en ondertussen stem je er stilzwijgend in toe, dat ik je halfnaakt in mijn armen
neem, waar en wanneer ik wil en dan
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speel je de belaagde onschuld, telkenmale als ik méér wil. Je weet toch verdomd
goed dat ik nog alleen voor jou leef. Misschien interesseert het je niet eens?’
‘Toch wel hoor, zelfs meer dan je denkt!’ Er was iets van de oude spotzucht in
haar stem. Toch schoof ze verder onder de dekens.
‘Zo, je hebt dus gemerkt, dat ik je liefheb en dat het me ernst is, en je begrijpt
blijkbaar niet, wat het voor een man als ik betekent tot gek wordens toe verliefd te
worden. Ik ben geen groene schooljongen meer, dat weet je. Bij god, Leni lig daar
niet zo in je zelf te grinniken. Je bent natuurlijk nerveus, dat ben ik trouwens ook.
Je schijnt niet te beseffen, wat er voor mij op het spel staat. Mijn hele leven heb ik
opnieuw te beginnen na deze vervloeke oorlog. Voor jou en met jou wil ik het graag.
Ik zal er komen, ik zweer het je.’
Hij zette zich op de rand van het bed, schoof met het gebaar van een volstrekte
meester de dekens een eind weg. Was het enkel de spanning die haar ademhaling
zwaar maakte?
‘Je houdt immers van me, Leni’, vleide hij. ‘Is het niet? Wat ben je mooi. We
zullen een heerlijk leven hebben, samen!’
‘Waar?’ Ze wist hoe snijdend het klonk.
Hij aarzelde: ‘Hoe? Wat bedoel je met wààr?’
‘Nou ja’, beet ze hem toe, ‘ik vraag eenvoudig wààr ergens ga jij me dat leven van
rozenolie en maneschijn schenken? Wààr zal jij met Leni je tweede leven beginnen,
van voor af aan? Een nieuwe lei, en de oude rekening wordt afgeschreven? Meen je
dat? Misschien verwacht je ook dat het nieuwe avontuurtje van meneer Van den
Bosch wel door mijn vader zal gefinancierd worden?’
Hij werd wit om de neus en staarde haar verbijsterd aan.
‘Leni’, stamelde hij, ‘ik heb je zó lief. Ik kan noch wil je beliegen. Ik wou het je
zeggen; ik wil je niet vragen hoe je het weet. Ik hou van je. Dààrmee begint voortaan
mijn leven, geloof me. Hier kunnen we niet blijven, je hebt gelijk, zoiets is totaal
onmogelijk. We zullen vertrekken, waarheen je wil. Zeg me alleen, hou jij ook van
me?’
‘Natuurlijk hou ik van je, Armand, zij het op mijn speciale manier. Ik bewonder
Armand Dubois zelfs om de
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gladheid waarmee hij in zijn leugenpersonage volhardde. Ik vind je een knap,
begerenswaardig man, wat wil je nog meer? Het uniform kleedde je perfect. Eigenlijk
passen die geverfde manen niet bij je. Dat is me dadelijk opgevallen; van de eerste
dag dat ik je hier ontmoette, merkte ik iets tegennatuurlijks aan je. De kleur van je
ogen en je huid eisen een blonde haardos, en niet die zwarte operettenpruik.’
Onbewust had ze de speelse toon van hun vroegere gesprekken weer opgevat,
doch bracht een weifelende hand naar haar hals toen hij dreigend zei: ‘Spot niet, ik
ben ernstig!’ Dadelijk weer vleiend fluisterde hij echter: ‘Leni, voor jou wil ik alles
doen, wat je vragen kunt. We willen immers beiden hier vandaan?’
Hij had zich geheel hersteld van zijn eerste nederlaag en boog zich naar haar toe:
‘Ik hou van je, en ik begeer je zo fel, dat ik alles wil op het spel zetten om je voor
mij te winnen!’
Leni wilde gillen, doch smolt onder zijn mond en de streling van zijn handen over
haar lichaam.
Toen dacht ze aan Raymond en schielijk sloeg een vreemde kalmte door haar
lenden. Ze wist zich bevrijd van elk lichamelijk verlangen, voelde zich opnieuw sterk
in haar haat en onfeilbaar beschermd door Raymond. Ze weerde Armand zachtjes
af. ‘Liefste’, zei ze, ‘kunnen we niet naar Argentinië vluchten? Als jij een middel
kent om valse stukken te verkrijgen zal ik zorgen voor het geld.’
‘Leni’, jubelde hij, ‘ik heb me niet in je vergist!’ en wilde zich op haar mond
storten. Zij wendde het hoofd af: ‘Misschien vergis je je toch wel een beetje. Ik ga
enkel mee op één voorwaarde...’
‘En die is?’
‘Dat je je scheiden laat van Martha.’
Onnatuurlijk groot sperde hij de ogen en zijn mond viel open. Met beide handen
greep hij dan zijn hoofd. ‘Martha’, prevelde hij, ‘Martha en de kinderen...’ en snikte.
Vlug trok Leni weer de dekens tot over de schouders. Alles wel beschouwd leek
het haar veiliger er onder.
‘Zie je wel, hoe kan ik nou geloven, dat je van me houdt’, ironiseerde ze. ‘Je hele
leven is één leugen. Met elke kus heb je me bedrogen. Je zegt, dat je van me houdt,
maar je
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hart is bij je kinderen. Maar ik was voor je gewaarschuwd. Herman Van den Bosch,
denk je dat ik niet haarfijn ingelicht ben over je leven van nietsnut en vrouwenloper,
met het fraaie einde van je carrière als agent van de Sicherheitsdienst? Hoeveel bracht
elk slachtoffer je op? En hoeveel van hen keerden er niet terug?’
Hij lag geknield voor het bed met huiverige schouders.
‘Leni’, kreunde hij, ‘wat wil jij van me? Wat heb ik jou ooit misdaan?’
‘Ik had een goede kameraad, Armand. Op zekere dag zag ik hem aanhouden door
Herman Van den Bosch. Hij werd in Duitsland afgemaakt, een paar uur voor de
bevrijding. Weet je nu waarom? Want ik haat je, ik wist bij God niet, dat ik zo fel
haten kon.’
Ze had zich al sprekend opgezweept tot een koude razernij; alle sentiment was ver
van haar en geen zwakheid kon haar nog weerhouden hem de laatste ontgoocheling
toe te brengen. Terwijl hij wanhopig zocht om iets tot zijn verdediging aan te voeren,
snauwde ze weer:
‘Een leugenaar ben je, 'n omgekocht kreng in dienst van onze moordenaars,
moordenaar zelf van je vrouw, die je kalm in de gevangenis laat verrekken, terwijl
je hier de minnestreel speelt en kunstjes verkoopt voor een lik.’
‘Zwijg, of ik wurg je’, stootte hij uit.
Maar zij, door alles, spottend: ‘Wat maakt een dode meer of minder op jouw
rekening? Waarop wacht je om me te wurgen, - of prefereer je soms een nekschot?’
Hij was opgestaan en liep wild over en weer. Met gebalde vuisten behamerde hij
zijn borst. ‘Ik lijd, Leni, ik lijd’, steunde hij.
‘Denk jij, dat Raymond ginder niet geleden heeft? En zijn moeder hier? En ik, nu
nog en voor immer? En al de tientallen mensen, die geleden hebben door jouw schuld?
Ik hoop dat je lijdt, want ik wens en wil het zó.’
‘Leni, je begrijpt me niet’, zuchtte hij, kalmer, en zette zich op de rand van het
bed, zijn vertrokken gezicht haar toegewend, handen in elkaar gewrongen en de
ellebogen steunend op de knieën. ‘Je begrijp me niet’, herhaalde hij. ‘Ik heb nooit
gewild wat ginds gebeurde, ik zweer je, dat ik het nooit geweten heb.’
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‘Daarover gaat het niet’, weerde ze hem af. ‘Ik zie enkel resultaten. Het gaat er niet
om, of jij al of niet wist wat er over de Rijn gebeurde met de mensen, die je hier
opspeurde en aanhield om ze hun beulen over te leveren. Ook of ik je begrijp of niet,
dat heeft geen belang. Het was jouw verdomde plicht je zelf af te vragen, wat die
honden voor hadden met hun slachtoffers. Je ignoreerde wat er geschiedde, goed.
Dan ben je dubbel verantwoordelijk als mens tegenover mensen. Als je er je zelf
rekenschap van had gegeven, dat je die sukkelaars naar de uitroeiingskampen stuurde,
dan zou ik misschien proberen kunnen je te begrijpen. Als je me zeggen zou, dat je
het gedaan hadt, welbewust van je verantwoordelijkheid maar met het inzicht en de
overtuiging dat door deze offers de wereld van morgen beter zou worden, dan zou
ik je een bloeddorstige, gevaarlijke gek noemen. Nu ben je slechts een laffe
sluipmoordenaar. Het ging er bij jou enkel om het geld.’
Al de tijd had hij haast onbeweeglijk gezeten, zonder een poging haar te
onderbreken. Thans stamelde hij: ‘Leni, ik lijd, ik lijd onmenselijk. Doe ik geen
boete?’
Ze lachte hard. ‘Boete? Doe jij boete? Sinds je me nagelopen hebt als een hond?’
‘Ik heb je lief, Leni.’
‘Dat weet ik. Meer zelfs, ik heb daar en dààr alleen op gespeculeerd om Raymond
te wreken.’
De triomf in haar stem striemde zijn eigenliefde en woedend vroeg hij: ‘Meen je
werkelijk, dat je me al die tijd zo gruwelijk bedrogen hebt?’
‘Pardon’, zei ze kalm, ‘als ik me niet vergis ben jij het, die gepoogd hebt mij te
bedriegen. Wie van ons beiden is de grootste bedrieger, jij die me o zo lief hadt en
enkel de gelegenheid afwachtte om bij me te slapen, terwijl je toch onmogelijk
geheugenverlies voorwenden kunt aangaande je huwelijk, je vrouw en je kinderen,
of ik?’
Ze vond het vervelend van hem, dat hij handenwringend zitten bleef, niet opsprong
en over en weer liep of haar desnoods sloeg. Zelf was ze oneindig liever druk gebarend
óp geweest dan in het warme bed onbeweeglijk en hinderlijk ondergedekt te blijven
liggen. Soms voelde ze hoe ijl haar hoofd werd en vreselijke slaap haar denken deed,
dat ze alles

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

1059
droomde, of ze uit een andere wereld zichzelf in bed liggen zag en hoorde spreken
tegen een ineengedoken mannenfiguur, vagelijk bekend, doch zonder dat het gedoe
haar eigenlijk aanging. Het kostte haar geen inspanning om de aftakeling vol te
houden, het stond nu eenmaal buiten haar. Eindelijk begon hij, zachtjes en half
smekend, opnieuw te spreken.
‘Ik heb je begeerd van de eerste keer, dat ik je op “De Vrije Gedachte” heb ontmoet.
Als vrouw moet je dat appreciëren. Vergeet niet, dat het zeer lang geleden was, sinds
ik nog een vrouw in mijn bed had, en noem je zelf gelukkig dat ik je zó lief heb,
anders was je niet zo veilig met me geweest, toen we over de hei dwaalden. Ik heb
je lief, Leni. Ondanks alles wat je me gezegd hebt, hou ik van je. Wend niet langer
je hoofd af, kijk me aan. Als ik je nu in mijn armen neem, kan je dan nog zeggen dat
je me haat?’
‘Ja’, klonk het vast, ‘ja, ik haat je.’ Ze duwde hem weg en haar ogen brandden
hem tegen. ‘Ik heb zeer vlug geweten, wie Armand Dubois was. Ik heb je altijd
gehaat.’
‘Slet’, schreeuwde hij, ‘je maakt me wanhopig!’
‘Armand’, zegde ze, en weer was het of een ander sprak en zij zelf toekeek op die
scène, ‘laten we kalm blijven. Ik geloof niet aan een goddelijke Voorzienigheid en
Gerechtigheid, daarom heb ik mijn menselijke, zeer onvolmaakte en feilbare zin voor
vergelding gesteld tussen jou en het lui gemakkelijk leventje van verstekeling hier
bij Teun. Ik had je van vóór maanden kunnen uitleveren aan de Staatsveiligheid. Ik
heb dat niet gewild, toen. Eerst heb ik mijn strikt persoonlijke wraak op je gekoeld.
Het is mij een genoegen te weten, dat je je hele verdere leven de last dragen zal, dat
je Martha en de kinderen hebt willen verkwanselen voor het spel van Leni. En dat
ik Leni ben.’
Weer was er een stilte en voelde ze zich verglijden in droomloze slaap en schrok
ze haast, toen hij, na uren scheen het haar, vroeg: ‘Wat heb je met me voor?’
‘Niets’, zei Leni. ‘Ik laat jou de keuze; als je uit het land geraken kan, laat ik je
vrij uitgaan. Hier mag je niet blijven, je brengt Teun en Bertha in gevaar. Als je nog
een minimum van eerlijkheid in je body hebt, trek je er van door, en wel zo
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gauw mogelijk. Want ik ben er van overtuigd, dat zij niet op de hoogte zijn van je
zondenregister?’
‘Teun weet enkel, dat ik me een tijdje onzichtbaar houden moet’, stemde hij in en
kleurde.
‘Wat ben je van plan?’
‘Je bent ontzettend wreed, Leni’, zuchtte hij. ‘En ik ben een ontzettende lafaard.
Armand heeft opgehouden te bestaan en wat van Herman rest is een wrak. Als ik
overweeg, wrat mijn leven betekend heeft voor me zelf en voor anderen, is het zeer
beschamend voor de zelfverwaande kerel die ik altijd geweest ben, nu te moeten
erkennen, dat het mij zelf, noch iemand anders ooit iets geschonken heeft, waarop
ik me nu zou kunnen beroepen. Werken heb ik nooit gedaan, Martha heb ik getrouwd
omdat haar fortuin voldoende was en ik mijn gelukzalig leventje van wijsgerige
luiaard voortzetten kon. Ik heb nooit van haar gehouden, terwijl zij mij boven alles
lief had. Ik heb me roekeloos in het kansspel van deze oorlog geworpen. Ik heb het
verloren. Ik zweer je, het is een vergissing geweest van de lui, die haar aangeklaagd
hebben: nimmer deed mijn vrouw iets wat haar opsluiting kan rechtvaardigen. Toen
ik verdwenen bleek is de woede tegen haar gekeerd. Nooit was ik Martha zo nabij
als thans. Want zie je, Leni, nu jij die voor mij alles betekent me wegtrapt, nu begrijp
ik eerst wat zij geleden heeft. Over mijn kinderen maak ik me materieel geen zorgen,
mijn zuster is rijk en heeft ze bij zich genomen. Ik leg mijn lot in jouw handen. Kind,
in dit leven wens ik nog slechts één ding: dat jij aan mij terugdenken zoudt. En dat
je herinnering aan mij niet uitsluitend vijandig zijn zou, dat je soms denken zou aan
mijn liefde voor jou, en dat ik in die liefde kracht gevonden heb om uit jouw handen
mijn vonnis te aanvaarden.’
Hij had aarzelend gesproken. ‘Geef me je handen?’ vroeg hij en ze stak hem die,
verwonderd, toe. Terwijl hij ze drukte en Leni zich verbaasde over de serene glans
over zijn gelaat, zei hij: ‘Wat heb je voor mij besloten?’
‘Ik denk’, bezon ze zich, ‘dat het voor jou en Martha beiden het best is dat jij
morgen je aanmelden gaat bij de auditeur die haar zaak te behandelen heeft. Jij gelooft
in God, betrouw dan voor de rest op Hem en sluit je rekening
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met de mensen af. Waarschijnlijk zal de Krijgsraad je niet ter dood veroordelen. Ik
beloof je, geen getuigenis af te leggen. Het is een zaak tussen jou, het gerecht en de
gemeenschap.’
‘Er blijft mij alleen je te danken’, zei hij. ‘Morgen, als je het goed vindt, zullen
we samen naar de stad afreizen. Nu wens ik je een goede nacht.’
‘Dank je’, antwoordde ze vermoeid.
Toen kuste hij haar vingertoppen en ging.
Zo is het gebeurd, dat Herman Van den Bosch zich op een druilerige herfstdag
gevangen gaf. Nooit was Leni weer op bezoek bij haar vrienden, die niet vermoeden
konden, waarom hij besloot zijn veilige schuilplaats te verlaten. Wel veronderstelden
zij, dat Leni daar niet vreemd aan was, en in de grond zijn ze haar er dankbaar voor.
Juist die gemoedelijke onverschilligheid was het, die Leni van hen verwijderd hield.
Toen stond er in de krant dat de ter dood veroordeelde Herman Van den Bosch
geëxecuteerd was. Een paar dagen later ontvingen Teun en Bertha de
verlovingsaankondiging van Leni Clerckx samen met een brief:
‘Ik moet het kunnen uitspreken, daarom schrijf ik het jullie. Want jullie hebben
hem gekend; hem liefgehad als ik hebben jullie niet. Ik heb niet gewild, dat hij sterven
zou, ik zweer het bij alles wat me heilig is, ik heb dàt niet gewild. Eerst nu, dat het
alles achter de rug is, weet ik dat mijn berouw even eindeloos is als mijn liefde voor
hem. Hij had misdaan en zou boeten en nog meen ik, dat zijn straf verdiend is; ik
treur niet omdat het vonnis zwaar was, maar omdat ik het was, die hem naar de
gevangenis geleid heb. Mijn verstand zegt me, dat ik me verheugen moet, omdat een
vijand en verrader gestraft is en velen van ons gewroken werden. Ik weet dat en neem
het voor waarheid aan, maar ik had hem lief. Misschien kunnen jullie aanvaarden,
dat het God's bedoeling was, dat ik de straf over hem brengen zou en dat alles vooruit
zó bestuurd was en goed, vermits Zijn wil. Maar ik kan niet geloven aan een
Voorzienigheid die minutieus en eeuwen op voorhand alle gebeurtenissen en mensen-
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leventjes uitstippeld en op tijd en stond de blijkbaar van elkaar verdwaalde stukjes
levenspuzzle weer netjes en zelfvoldaan bij mekaar lijmt; ik kan niet geloven, dat
mijn levensbestemming was: de man die ik lief had cynisch naar het executiepeloton
te leiden. Intussen gaat voor mij het leven verder, onverstoord, want wat heb ik te
zien in het ten uitvoer gebrachte vonnis van Herman Van den Bosch? Hierbij
ingesloten vinden jullie de aankondiging van mijn verloving met Willem, de
krijgsauditeur. Ik hoop voor hem, dat ik hem werkelijk gelukkig maken zal. En dat
ik in zijn geluk mijn vrede vinden moge.’
JOSEE V. DIRICKX.
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Lucifer en de Madonna
Zij stonden dicht bijeen, ter hoge vlakte van Kasjmir
Die uitzicht gaf op diepe dalen, waar het onweer
Begon te grommen en reeds vurig licht met snelle spies
De dennen spleet... Hij lag, zijn arm om haar, en zegde:
‘'k Ben Lucifer en brand, daar ik u sedert lang bemin.
De storm, die ik ontvouw, wuift wild te uwer glorie!
Kijk, naar het slingr'en van de bliksem uit mijn hand
En luister naar de donder van mijn lach: hij ratelt
En rolt door dalen en ravijnen, dreunend naar de kim.
Met hete wind verschroei ik gras en madelieven,
Ik smelt het poolijs, en de sneeuw van onbetreden berg
Verdrijf ik in een rag van ziedende rivieren.
Ik slurp, verrukt, de morgendauw uit 't prille bloemenhart,
En ik lig op de loer in 't gloeiend oog der cobra
Tot plotseling, ik sissend mij ontspan in spitse beet.
'k Zwerf in de arena, tergend in scharlaken lappen,
En voor mij stijgt 't gejuich wanneer de stier wordt neergeveld.
Ik ben in de ad'ren van uw porseleinen handen,
In purp'ren gloed van oude wijn, en in de fonkeling
Der diamanten kralen die uw hals versieren.
Ik ben verdoken in de roze kaplamp van 't bordeel
En lig te pinken in het godslicht boven 't altaar.
Door mijn aam waait de klaproos als een vlam in 't rijpend graan,
En geeuwt de kraai bij rood bestikte kerselaren.
Ook ik ben het die 't karmozijn hanteer in de avondlucht,
En 't vermiljoen op het palet van Rembrandt legde,
'k Ben Lucifer en brand omdat ik u volmaakt bemin!
In 't rijzend passievuur der dansende gitanen
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En in de donk're plooien van hun rok, houd ik mij schuil.
Waar ik verschijn, ontstaat er drift in bloed en klieren.
Ik ben de drukke wentelaar die gans de schepping zwriert
In eindeloze kreits, en haar door vlammen loutert,
Want waar ik geen triomfen voer, verstart de duisternis.
Ik was in het verdelgend vuur der stad Sodoma,
In Nero's toorts die flak'rend liep langs Rome's capitool,
In 't bliksemend rapier der ridders op de Graaltocht,
Ook in de vuurgloed die de maagd verschroeide te Orleans,
En boven blakend Hiroshima in de witte hel
Der eerste atoombom... 'k Ben de beenderloze vuurslang,
Haar eigen staart verslindend en die cirk'lend zegeviert
In het oneindig cijfer nul, waar alles kantelt.
Ik weende eens, maar sinds, in zinderende regenboog
Verdampt, bespant mijn tranensnoer verloren tuinen.
Waar ik geslapen heb, ontspringen zwoele geijsers,
En spuwen de vulkanen God in het verguld gelaat,
Want hij schiep mij tot serafijn en grift steeds dieper
In mijn gemoed, de schitterster van mijn rechtvaard'ge trots.
Zie! Sinds ik ü vond, brandt de zon breed in mijn palmen
En glanzen zeven vurige robijnen in mijn ziel.
'k Ben ù, omdat de liefde in u van duizend vrouwen,
Als in een spiegeldbeeld, door mij wordt duizendmaal weerkaatst!
Zo gloei en laai 'k voor u, van in 't begin der dagen
Omdat uw beeld en ongenaakbare bestendigheid
Met sterren stond gebeiteld in de stille nachten.
Mijn vlammend zwaard verpulvert nu met forse zwaai de bast,
Die van de baaierd af, ons schijnbaar heeft gescheiden.
Want zie, mijn ogen vormen één fontein van vloeibaar licht
Die uw pupil verrukkend stollen, en mijne vuren
Zijn warme paradijzen waar gij, smeltend in mijn hart,
Weer op uw glorietroon verrijst voor alle tijden.
'k Ben Lucifer, en in mijn ad'ren vloeit het witste vuur
Dat rookloos, ons zal oplossen als brandend kamfer!’ Hij zweeg. De wouden wuifden even nog, eer 't deemster viel.
Vervoerd had zij geluisterd met geloken ogen,
Maar toen een gouden maan rees, stond haar oogbal vastgeschroefd
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En roerloos in zijn vuuroog... En ook zij vertelde:
‘Als ùw koralen kolder was 't gewaad dat mij omgaf,
Geweven uit het fonk'lend gruis der sterspiralen,
Wanneer ik langzaam gleed in groene zeeën, waar ik mij
Millioenen jaren met de diepzeevissen en het wier
Vermeide, wijl de golven deinden op mijn adem.
Ik liep nadien op naakte voeten in de frisse schaûw
Der eerste berken, toen uw ogen mij doorboorden
Als schitterende speren en mij dreven weer naar u.
De bossen van Vrindavan bogen voor mijn dansen
En de beminde luitspeler hernam mijn smachtend lied,
Wijl hij mijn glanzend haar doorvlocht met blanke bloemen.
Later, wen dreunend gij op Golgotha de grotten klooft,
Lag 'k rouwend met de vrome vrouwen aan de voeten
Van mijn gestorven zoon, nadat hij mij gezegend had
In Magdalena. Als Vestaalse maagd in tempels
Vol geuren, heb ik u vergeefs bij 't schemerlicht gezocht.
Vermoord werd ik op wulpse tocht als Messalina,
Tot zuiver ik verrees als Beatrijs in Dante's droom,
En mij Petrarca in beroemde verzen eerde.
In het gif van Lucrezia Borgia was de drift
Geschoven naar uw mond, en 't vreemde monkellachen
Van de Joconda was geplooid in mijn gelaat.
Ik heb de roos geschonken aan de knapste kamper,
En werd de op slot geslagen vrouw der ridders van het graf.
Toen op het brandend hout uw knetterende vlammen
De maagd verteerden heb 'k u zwijmelend mijn hart gereikt.
Ik heb Marat met scherpe dolk aan 't volk ontheven,
Omdat de warmte van uw hand mij in het hecht verscheen.
Ik was de stille non, met rozen bloeiend in de hand,
En door mijn stem getroost, begaf in vunze bunkers
De snevende soldaat met zon in het gebroken oog.
Ik was de filmster, het idool der duist're zalen,
't Springende meisje in het touw, de minnares en maagd,
De blijde dochter die de zieltogende vader
In de cel, met de melk van haar gebarsten borsten laaft...
Beluister mij in 't zeegeruis, in 't lied van Solveig,
En in het zilveren geklepel van het Angelus.
Hoor naar het fluist'ren mijner lokstem in de frisse oasen
Der zandwoestijn die gij met uwe longen schraler blaakt.
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Want zie, ik ben door u ontstegen aan de zeeën
En weer gezwollen in de regenwolk, om neer te slaan
In 't donderend geschater van de watervallen.
Waar ik dans, bloeien asters en ontschiet een klaterbron,
En waar 'k mirakelen volbracht ontsteekt men kaarsen,
Strooit men lentebloesems en gaat vroom ter bedevaart.
Ik lig steeds hunkerend te wachten in de parels
Die de nacht aan 't rillend lover rijgt en niemand weet
Hoe diep de vreemde huiver vaart door mijne leden,
Wanneer gij deze dauw verdampt! Gij brandt, o Lucifer,
Omdat gij mij bemint, maar ik ben de Madonna,
Gedwongen in haar ongeschonden schoot de lange droom
Te koesteren van honderd ongeboren kinderen,
Omdat zij u, voldragen serafijn, niet naken kon.
Van in de lijnen mijner hand tot in het speeksel
Mijner tong, ben ik voor goed aan uw magneet geboeid!
En duizend maal ben ik geboren en gestorven
Om u te vinden, want de winden weenden in het riet
Wanneer ik, na mijn val, uw spoor verloren waande.
Ik vlocht dit sterflijk adernet voor de allerlaatste tocht,
Want spuit ge uw eeuwig bloed weer in mijn open polsen,
Dan wordt ons eind', versmolten met ons eindeloos begin.
Zie! Deze milde lippen die gans de aarde zoenden,
En deze boezem waaraan gans het bruisend leven dronk,
Zijn éénder smachten en verlangen naar vergloeiing!
Welaan dan, dood de dood en dromen op mijn rode mond,
Dat ik ook ù voor goed bevrijd en onze fusie,
In één vuurkus, de stille kern van het orkaan bereikt,
Waarin de vreugdetranen ons uit de ogen springen.
Mijn haar omvat u reeds, mijn mond gelijk een wonde, bloeit...
Kom, Lucifer, verschroei mij!’
HENDRIK BREHMEN.
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Kronieken
Over aanschouwelijkheid in de literatuur
Het is soms wel verbazingwekkend, met wat voor een blijmoedige lichtzinnigheid
wij in de literaire critiek en de literatuurgeschiedenis, in boeken over stilistiek en
poëtica's gedurig gebruik maken van allerlei zogezegde technische termen, die wij
echter niet zouden kunnen verantwoorden, indien wij daartoe werden uitgenodigd
of uitgedaagd. Termen, waarmee wij in geleerde geschriften zo vertrouwelijk, zo
zonder enige nadere introductie omgaan, precies alsof iedereen ze zo maar, vanzelf,
van te voren, van binnen en van buiten kende - dan wanneer wij in de werkelijkheid
totaal onbekwaam zijn er een definitie van te formuleren, ja, er soms niet eens een
meer of minder vaste inhoud aan kunnen geven.
Daar is bijv. de veel gebruikte term ‘plastiek’ en de hele reeks aanverwante woorden
en uitdrukkingen, als o.a.: schilderen met de pen, een schilderachtige beschrijving,
de plastische kracht van een alliteratie of een enjambement, de aanschouwelijkheid
van de stijl, enz., die alle uit de wereld van de schilderkunst op de literatuur werden
overgedragen en alle de eeuwenoude vergissing onderhouden, alsof de taal op haar
beurt met de woorden zinnelijke beelden zou kunnen vormen, zoals de schilder- en
beeldhouwkunst dat doen.
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Eeuwenoud, inderdaad, is de verwarring tussen schilderkunst en poëzie. Zij klimt
op tot de vermaarde, verleidelijke paradox van de Griekse dichter Simonides (556-448
v. C.), dat de schilderkunst een stomme poëzie en de poëzie een sprekende
schilderkunst zou zijn, en zij putte nieuwe taaie kracht uit de veel geciteerde woorden
in vers 361 van Horatius Ars poetica: ‘Ut pictura poesis’: zoals met een schilderij is
het ook met de poëzie. En deze gelijkstelling van de poëzie met de schilderkunst
moet men dan bezien in het licht van de zonderlinge opvattingen van Socrates en
Plato en Aristoteles over het wezen van de beeldende kunst, dat zou bestaan in:
getrouwe weergave van de werkelijkheid, nabootsing van de waargenomen natuur.
De conclusie van een dergelijke wijze van beschouwen lag nogal voor de hand:
als de poëzie een sprekend schilderwerk is en als het doel gezocht wordt in nabootsing
van de natuur en in kracht van aanschouwelijkheid, dan kan het niet anders of de
poëzie moet onderdoen voor de beeldende kunsten, de poëzie moet de mindere zijn
tegenover de schilderkunst, omdat haar vermogen tot concrete voorstelling uiteraard
geringer is. En zulke verwarde, verkeerde opvattingen hebben eeuwenlang
standgehouden, tot diep in de 18e eeuw. Men vindt ze bij Vondel aan alle kanten in
zijn opdrachten en berechten. In zijn vermaarde Lettre à l'Académie (verschenen in
1716), die met de Art poétique van Boileau het belangrijkste monument van de Franse
klassieke critiek uitmaakt, herhaalde Fénélon het nogmaals voor Frankrijk: ‘La poésie
est sans doute une imitation et une peinture’. Terwijl de Engelsman Joseph Spence,
in zijn in 1747 verschenen en toentertijd zeer bekende werk Polymetis, op zijn beurt
nog verkondigde, dat de grenzen van poëzie en schilderkunst samenvallen en dat
‘scarce anything can be good in a poetical description, which would appear absurd,
if represented in a statue or picture’.
Maar ondertussen zette daarnaast, bij de abbé Jean-Baptiste Dubos (met zijn
beroemde Réflexions critiques sur la Poésie et la Peinture, in 1719) en bij Diderot
(in zijn Lettre sur les Sourds et les Muets), bij de Engelsen Shaftesbury en Harris om maar enkele namen te vermelden - een kentering langzaam in, die echter nog
aarzelend en moeizaam door veel
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verwarring heen moest gaan en in 1766 een eerste, voorlopige synthese bereikte in
de Laokoon, van Lessing, de Laokoon met zijn veelzeggende ondertitel: ‘über die
Grenzen der Mahlerey und Poesie’. Ongetwijfeld zitten ook de theorieën van Lessing
vol vergissingen en eenzijdigheden, die genoeg bestrijding en weerlegging gevonden
hebben, en toch blijft de Laokoon een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis der
literaire esthetica. Met grote scherpzinnigheid heeft Lessing inderdaad de ver
strekkende grondstelling geformuleerd, dat iedere kunst zelfstandig is, haar eigen
stof en haar eigen grenzen bezit, en dat de stijl van iedere kunst door het karakter
van haar materie en van haar middelen wordt bepaald.
Het is niet de bedoeling hier geschiedenis te schrijven, alleen maar belangstelling
te wekken voor het probleem der ‘aanschouwelijkheid’ van de taal en de aandacht
te vestigen op een baanbrekend werk, dat hier merkwaardig onbekend is gebleven
en nochtans reeds in 1901 is verschenen; ik bedoel Das Stilgesetz der Poesie, van
Theodor A. Meyer, naar de woorden van de schrijver zelf ‘eine Behandlung des
Laokoonsproblems auf moderner Grundlage’, met de zoveel rijker psychologische,
taalphilosophische en esthetische middelen van deze tijd.
Het is de grote verdienste van Theodor Meyer, dat hij het probleem der
aanschouwelijkheid in een nieuw en zuiverder licht heeft gesteld. Hij toont aan, dat
de schrijver met de middelen van de taal de dingen niet kan opwekken vóór ons oog
in hun frisse volle zinnelijkheid: de woorden kunnen nooit tot lijnen en kleuren
worden. Krachtdadig bestrijdt hij ook de theorie van Friedrich Vischer, de
gezaghebbende 19e-eeuwse Duitse estheticus, die, als leerling van Hegel, in alle
kunst de zinnelijke uitdrukking van de Idee zag. Volgens deze leer van Vischer zou
dus ook de poëzie in zinnelijke beelden spreken, met dit verschil, dat de andere
kunsten hun zinnelijke beelden in steen, in kleuren, in klanken, dus in zinnelijke stof
voor ons stellen, terwijl de poëzie haar beelden alleen in ons innerlijk, in onze
phantasie zou voortbrengen; de dichter zou dus met zijn woorden slechts de stoot
hoeven te geven en de phantasie van de lezer zou dan:de ruwe aanwijzingen van de
dichter uitwerken tot vol ontwikkelde,
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kleurrijke beelden. Deze theorie van het ‘innerlijk oog’ wijst Meyer van de hand.
Hij ontkent - naar mijn mening volkomen terecht - dat wij de figuren van de schrijver
in onze phantasie werkelijk zouden zien; hij kan zich niet inbeelden, hoe Homeros'
Achilles of Schiller's markies Posa er eigenlijk uitzien en als hij het zinnelijke beeld
van deze gestalten wil forceren, verschijnt hem een in vaagheid vervloeiende
jongelingsfiguur van de Griekse plastiek of het masker van de toneelspeler uit de
laatste vertoning.
Neen, de poëzie kan het aanschouwelijke niet nauwkeurig nabootsen en het ook
niet innerlijk vóór ons stellen, ‘sie kann es nur umsetzen in ihre Weise’. Op haar
manier, d.w.z. overeenkomstig de aard van haar materie, de natuur van haar
uitdrukkingsmiddel, d.i. de ‘sprachliche Vorstellung’, dus onze voorstellingen, zoals
deze in gearticuleerde klanken worden uitgedrukt.
Deze voorstellingen vormen wij, onbewust of half bewust, aan de hand van de
werkelijkheid; in deze voorstellingen stapelen wij langzamerhand alles op, wat wij
aan het betrokken ding waargenomen, wat wij er over ondervonden, nagedacht,
vernomen hebben. Iedere voorstelling is dus een geleidelijk aangegroeide som van
kenmerken, wezenlijke en bijkomstige, grote en kleine naast en door elkaar; vele
voorstellingen, voornamelijk van concrete voorwerpen uit de zintuiglijke wereld,
sluiten een haast onoverzienbaar complex van kenmerken in zich.
Wat verschijnt er nu in ons bewustzijn, vragen wij met Meyer, bij een zin als bijv.:
‘de hond loopt’? Niet heel de geweldig grote som van kenmerken, waaruit de
voorstelling ‘hond’ bestaat. Niets anders dan: een dier met de vorm van een hond
(maar dat helemaal in het vage blijft) en een snelle voorwaartse beweging over de
grond (door middel van de poten). Talloze zijden van de voorstelling, zowel van het
dier als van de beweging, blijven volkomen onaangeraakt, evenals allerlei
begeleidende verschijnselen: het hijgen, de tong die uit de muil hangt, het strekken
van de staart.
Nu kan de schrijver ongetwijfeld in trek na trek trachten de werkelijkheid zo
bepaald mogelijk na te bootsen, en toch zal zijn voorstelling nooit de aanschouwing
volledig dekken. Geen enkele beschrijving komt boven een keuze van ken-
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merken uit; wat zij geeft, is niet het verschijnsel, maar slechts brokstukken van het
verschijnsel. En wat waar is voor de dingen, is het ook voor de gebeurtenissen,
bewegingen, daden. Om van Korinthe naar Athene te komen, zijn vele duizenden
voetstappen nodig, maar in de taal krimpen zij samen tot dit ene: van Korinthe naar
Athene kwam een jongeling gegaan - zodat ook hier weer een tegenspraak ontstaat
tussen de aanschouwing en de voorstelling in taalvorm. Door het karakter zelf van
de taal is de schrijver gedwongen hetzij samenvattend hetzij sprongsgewijs te
vertellen; hij moet zich beperken tot een extract van de werkelijkheid. De taal, zegt
Meyer, is ‘eine wunderbare Abbreviatur der Wirklichkeit’: zij legt het boek van de
zinnelijke wereld vóór ons open in een schrift, ‘dat beknopter is dan het snelste
snelschrift’.
Zo, als men alleen maar zou letten op de mate van aanschouwelijkheid, zou de
literatuur tegenover de schilderkunst ongetwijfeld armtierig aandoen, maar het is
volkomen verkeerd de voorstellingen van de taal als een ontaarding van de
aanschouwing op te vatten. De stijl van de poëzie is heel eenvoudig anders, maar
wezenlijk anders dan die van de schilderkunst - en de vroegere theorieën hebben
gedurig aanschouwelijkheid en levendigheid met elkander verward.
Want wat is het voorwerp en de inhoud van de kunst? Het is het leven, het grote
diepe leven. Daarom zal de schrijver uit de werkelijkheid slechts dié elementen
oproepen, waaruit het leven vol en krachtig tot ons spreekt, en die trekken dan tot
een levende eenheid aaneensluiten: dat is de stijlwet van de poëzie, van de literatuur,
waarop Meyer in zijn titel doelt. Juist doordat de schrijver nooit iets meer dan een
extract van de werkelijkheid kan geven, kan hij alles wat mat is en leeg, al de dode
takken, al het stof van het wezenloze laten wegvallen, om alleen de levensvolle
trekken uit te kiezen - men ziet het, in zijn beperking ligt juist zijn weergaloze rijkdom.
Dit feilloze meesterschap in het kiezen en samenbinden van levenskrachtige trekken,
het is het geheim van de enige Homeros, zoals niemand naast hem het bezeten heeft.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

1072
Na alles wat hierboven werd uiteengezet, is het duidelijk, dat ook de term
‘beeldspraak’ verwarrend en misleidend kan werken. Evenals het woord ‘plastiek’
wijst hij buiten de wereld van de taal uit naar de beelden van de plastische kunsten
en draagt er dus toe bij om het oude gevaarlijke misverstand te vernieuwen, alsof de
taal concrete beelden zou kunnen scheppen.
Wanneer wij ‘in beelden spreken’, dan zijn deze beelden geenszins identiek met
die uit de beeldhouw- of schilderkunst; zij kunnen wel aan de werkelijkheid
herinneren, maar ze niet vervangen. Meyer herinnert aan het beeld, dat Faust gebruikt
in zijn eerste grote monoloog:
Und ziehe schon an die zehen Jahr
Herauf, herab und quer und krumm
Meine Schüler an der Nase herum -

een beeld, dat de nutteloosheid van zijn streven en de bittere ironie van zijn stemming
op doordringende wijze levendig maakt, maar dat wij ons bij de lectuur zeker nooit
als een tafereeltje aanschouwelijk hebben voorgesteld. Of het beeld van Shakespeare,
waar hij zegt, dat de wind de zeilen kust - en dat toch niemand zó absurd concreet
zal realiseren, als zag hij vóór zich een mond die een andere mond beroert Wel kan
het beeld over de voorstelling een bloeiende schoonheid van zinnelijke bekoring
uitspreiden - die zinnelijke bekoring, waarbuiten de poëzie niet kan leven; maar deze
schone schijn van zinnelijkheid, deze toverglans van zinnelijkheid is niet hetzelfde
als concrete aanschouwelijkheid: het beeld van Shakespeare toont ons duidelijk het
wezenlijk onderscheid.
Het is dan ook een van de grofste vergissingen in de literaire critiek van Willem
Kloos geweest, toen hij van de zichtbaarheid der beeldspraak een van zijn voornaamste
criteria maakte. ‘Poëzie moet voor alles plastisch zijn, voor het oor niet minder dan
voor het oog, in uitdrukking zowel als in rhythmus’, had hij geschreven in de inleiding
tot Perk; in de practijk kwam deze eis maar al te vaak hierop neer, dat Kloos de
beeldspraak inderdaad wilde kunnen ‘zien’, wilde kunnen volgen in de uiterlijke
overeenkomst. Telkens en telkens weer - zie o.a. zijn algemene inleiding tot het eerste
deel van zijn Veertien jaar Literatuur-geschiedenis en de
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bespreking van Schaepman's Aya Sofia in de tweede bundel - tracht hij zich de
beeldspraak zo goed en scherp mogelijk voor te stellen: ‘dat mag men toch wel, als
men leest?’, vraagt hij zelf op een toon, die een antwoord betekent. En onder de
invloed van Kloos spoken deze opvattingen nog altijd in vele leerboeken rond, zo
o.a. in de nochtans vaak verdienstelijke Stijlstudie en Stijloefening van Acket, die
ergens een beeld veroordeelt, omdat het dwaas is als men er ‘een prentje’ wil van
maken, waarna het besluit volgt: ‘Een schrijver en een lezer moeten zien (cursivering
van Acket) wat ze schrijven of lezen’.
Er bestaan nochtans talloze beelden genoeg om aan te bewijzen, hoe gering de
uiterlijke overeenkomst soms kan zijn, als in dit prachtige vers van Marsman: ‘De
zee drijft als een lotos in het licht’; of hoe de dichter soms niets anders doet dan
vluchtig heenscheren langs de elementen van zijn beeldspraak, als Kloos zelf in de
bekende verzen uit Okeanos:
Het zachte lichten van hun glimlach vloeit
Als heldere muziek door al de lucht;

ja zelfs, hoe in menig geval, in een vers als: ‘wikkel ik mij in stiltes koele laken’
(van P.N. van Eyck) het tot een potsierlijke situatie zou kunnen leiden, indien wij
ons de zaken werkelijk aanschouwelijk gingen voorstellen.
Wat hierboven over de voorstellingen van de taal in het algemeen werd gezegd,
dat zij slechts een extract, een abbre-viatuur van de werkelijkheid zijn, geldt natuurlijk
ook voor de beeldspraak in het bijzonder. Het beeld, op zijn beurt, heeft het vermogen
om op een sprookjesachtige wijze de werkelijkheid uiteen te nemen en slechts dié
elementen en trekken er uit te lichten, die op dit ogenblik wezenlijk zijn, terwijl alle
andere kenmerken op de achtergrond in het halfduister blijven of zelfs helemaal
wegvallen, buiten het kader van de voorstelling: denk aan de wind die de zeilen kust,
of aan de populaire beeldsprak van een kerel als een boom. Of een andere maal
scheert het beeld alleen maar, als in een droom, langs de werkelijkheid heen en raakt
ze slechts even vluchtig aan: herinner u de zee van Marsman, drijvend als een lotos
in het licht, of de verzen uit Okeanos.
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Of soms, en hoe vaak is dit niet het geval, is het de dichter alleen maar te doen om
het gevoel, dat het beeld omgeeft. Er is al genoeg op gewezen geworden, hoe wij
reeds in het begin van de Hias het beeld ontmoeten, dat als een model van
gevoels-beeldspraak kan gelden. Als Chryses, de priester, Apolloon heeft gesmeekt
om zijn wraak over de Grieken van Agamemnoon, omdat deze geweigerd heeft
Chryses' dochter tegen een losprijs vrij te geven, daalt de god van de Olumpos neder,
verbolgen van hart, terwijl zijn pijlen rinkinken in de koker:
‘Zó als de nacht komt, kwam hij...’

Dat hierbij van een uiterlijke gelijkenis of van enige objectieve aanschouwelijkheid
geen ogenblik sprake kan zijn, behoeft wel niet het minste betoog. Er is alleen een
louter innerlijke analogie. De indruk van sombere dreiging, door de van de
Olympische toppen nederdalende Apolloon gemaakt, wekt in het binnenste van de
dichter een vroegere indruk, die daar door de vallende nacht werd achtergelaten, en
de beide verwante voorstellingen vloeien in zijn gevoel ineen. Ook hier weer tovert
het beeld een glans van zinnelijke schoonheid over de voorstelling, maar het is geen
middel tot aanschouwelijke voorstelling, het wijst geen tastbare overeenkomsten
aan, het is orgaan van het gevoel geworden, het speurt naar de geheimste analogieën
op de bodem der dingen en raakt soms aan de diepste intieme contacten in het leven.
Want:
Er ligt in elk ding schuilend fijne essence
Van andre dingen...

wist de dichter van Mei - en deze wezenlijke verwantschappen even bloot te leggen
in de flits van een beeld, het is een van de hoogste triomfen der taal. Zo worden ons
de vaak paradoxale verbindingen van Boutens toegankelijk: zijn ‘blinde ballingschap’,
zijn‘gouden wanhoop’ om de schoonheid; zo klaren ons de wonderlijke beelden van
Van Deyssel in zijn lofzang aan het proza op; zo dringen wij door tot heel wat
expressionnistische beeldspraak, die door haar soms uiterst persoonlijke
gevoelsassociaties hoog boven alle tastbare gelijkenis uit wordt geheven. Dat het
verstand in dit
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geval het beeld niet altijd kan begrijpen en het oog het niet altijd kan volgen, doet
daarom nog geen afbreuk aan de zuiverheid; het komt er alleen op aan, dat de
gevoelstonen van de twee leden der associatie met elkander harmoniëren. In deze
zuiverheid van gevoelstonen kan zelfs de schijnbare, uiterlijke tegenstrijdigheid
harmonisch worden opgelost, zoals dat bijv. het geval is met de befaamde
‘tegenstrijdigheid’ tussen een ‘gouden boom’ die ‘groen’ is in de verzen uit de Faust:
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,
Und grün des Lebens goldner Banm.

Het zijn meteen ook passende woorden om er deze kroniek op te besluiten, maar dan
toch niet zonder nogmaals herinnerd te hebben aan het woord van Theodor Meyer,
dat ook de beeldspraak slechts mogelijk is dank zij het vermogen van de taal, om de
totaliteit van het zinnelijke beeld uiteen te nemen en vrij de waardevolle trekken er
uit te kiezen.
ACHILLES MUSSCHE.
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Multatuli in de Vlaamse gewesten
voor dr. J. Pée
De verschijning van een Zuidnederlander voor een Amsterdams auditorium, op 19
Februari 1947 samengekomen om een van de oorspronkelijkste, doch ook
gecompliceerdste figuren van onze gemeenschappelijke literatuur en beschaving te
huldigen, had niet enkel te betekenen, dat in het Vlaamse land volkomen bevroed
werd, wié Douwes Dekker was en wàt Multatuli voor ons allen nog is. Er werd nodig
geoordeeld te beklemtonen in hoeverre beiden met het openbare leven in het Zuiden,
rechtstreeks, iets te maken hebben gehad.
En dat is alleszins meer dan het feit, dat de brodeloze Dekker te Brussel een schamel
onderdak vond in ‘Le prince belge’; dat de Indépendance belge in hem een - voor
ons nog duister - medewerker kreeg; dat de ‘petit hollandais qui connaissait toutes
les langues’ ter redactie de artikelensuite van 1837 van Jules Lecomte in handen kan
gespeeld zijn, waarbij hij meesmuilend uit het schotschrift opmaakte hoe Franse
auteurs van niet geringe standing de kleren oneerbiedig werden uitgeborsteld door
de pseudo van Engelgom, die smalend, niet aflatend, treiterend het adres ‘rue
montagne aux herbes potagères 48, vous savez’ tot een bijtende ritournel deed groeien,
zó dat het fameuse libel in 1860 nog een gezochte delicatesse was. De Havelaar, een
kind zegt het, werd te Brussel geschreven toen Gezelle's Kerkhofblommen nog vers
waren. Iets minder weten wij af van Dekkers genoegens aan de speeltafels van Spa;
een ‘vervelend nest’ heette hij Antwerpen, om er later zijn ‘Ithaca’ van te maken;
zijn vrouw, Tine, werd geboren in de Scheldestad en te Hasselt was zij op kostschool.
Een korf vol feiten, toch lang niet belangrijk, niet doorslaand genoeg om ze als
illustraties te gebruiken voor de stelling, als zou Multatuli, en ditmaal niet
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Dekker, op onze geschiedenis hebben ingewerkt. Er is inderdaad veel meer. De
Brieven, van 1865 af zijn reeds daar om te bewijzen, wat er aan nauwer contact met
onze politieke wereld bestaan heeft. De namen van dichter Julius de Geyter en van
criticus Max Rooses, de ene een temperament en de tweede en karakter, zijn uit het
jaar 1867 - toen te onzent de Coster's ‘Ulenspieghel’ verscheen! - niet weg te
schrappen, en over de lange uiteenzetting aan de Geyter in de vierde Ideën-bundel
kan evenmin zo maar gelezen worden. Meer dan een sporadisch karakter had de
verschijning van Multatuli op onze grond en alles behalve zo toevallig als een
verlofreis en een zwerverstournee het nu eenmaal meebrengen, blijkt zijn latere komst
te wezen.
Het opdelven van een door Mw Hamminck-Schepel niet gepubliceerde
Multatuli-brief, in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te
Antwerpen, zette aan 't graven naar feiten en toen document na document verscheen,
stonden wijzelf verbaasd bij de intensiteit en de opzettelijkheid van de betrekkingen,
die Multatuli onder-houden heeft. Misschien trof nog meer het klimaat, waarin hijzelf
en zijn faam hier rondzwommen. Wij stootten op vraagtekens. Hoe kwam de
Gentenaar Karei Versnaeyen, Maerlantvereerder en secretaris van de Westvlaamse
Gouverneur, te Brugge, aan een Bloemlezing van Multatuli, met een persoonlijke
opdracht, gelijkluidend aan deze bestemd voor Busken Huet, en in November 1865
nog wel, toen het boek de wereld inging?
Anderzijds hebben de sporen, die zijn optreden in de steden Antwerpen en Gent,
tussen 1867 en 1869, zeer zichtbaar heeft nagelaten, er ons toe gebracht een
mededeling van Prof. J. Persijn in 1922 voor de ‘Kon. Vlaamsche Academie’ gebracht
en voor Dietsche Warande en Belfort ook neergeschreven, als wat te eenzijdig
geconcludeerd te beschouwen. Persijn, de secure apologist van de eertijds toch links
gezinde August Snieders, die in 1847 nog de opdracht van de Vonckistische roman
De zoon des volks van Lode Gerrits had aanvaard, mag hebben vermoed, door de
briefwisseling van Multatuli daarin gestijfd, dat Douwes Dekker zich, in de jaren
van schrille ideologische tegenstelling, maar van algemeen erkende sociale branding,
te onzent enigszins had opge-
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drongen aan van hun vermolmde bakens losgeslagen naïeve wereldbestormers. De
Vlaamse voormannen zouden gewoonweg gedupeerden zijn geweest van een leep
en onbevroren duvelstoejager! Doch de verhoudingen lagen allerminst zo, wat ter
ere van de betrokkenen zij gezegd, en de betekenis van Multatuli voor de Vlaamse
gewesten ook vergroot. Het strookte voorzeker niet met het karakter van de
wereldreiziger te onzen opzichte, de huisratten, nu precies de onderdanige te spelen,
doch waar moet heten, dat hij, door de Geyter, bewust naar het Vlaamse land ontboden
werd, om er de strijd voor de vrijheid van gedachten, voor het besef van het vrij-zijn
en vrijdenken te helpen voeren, in weerwil van het fundamentele onderscheid, dat
tussen de politieke, de filosofische opvattingen van hemzelf en van zijn gastheren
bestond. Leo Picard heeft er al eens aan getwijfeld of het wel juist is onze romantiekers
van het tweede geslacht almaar-door te blijven schelden voor provinciaaltjes. Stonden
zij niet midden in de Europese gedachtenstrijd en weerden zij zich niet als razenden?
Zij het dan niet in de vormen-schoonheid, die andere door de historie meer
begunstigde culturen, kenmerkte. Juist is, dat zij slechts enkelen waren te midden
van een vormloze, haast analfabete massa. En dan wrordt het aandoenlijk te zien hoe
het lijdend proletariaat getalonneerd wordt door die schare idealisten. De overkomsten
van Douwes Dekker, ingeschakeld in de propaganda, laten een levendige indruk na
in - om de termen te bezigen, die economisten en belletristen hebben gebruikt - dat
‘arme’, ‘donkere’ Vlaanderen. Jonge geestesarbeiders raken in vervoering, arbeiders
erkennen het teken der opstandigheid. Het zelfstandig, non-conformistische denken,
het vrij onderzoek, het absoluut, ondogmatisch overpeinzen heeft Multatuli, door
het voorbeeld en door de intensiteit van zijn belijdenis, zoniet opgeroepen dan stellig
in sterke mate bevorderd, toen overigens het thema van de Spaanse inquisitie met
voorliefde aangeraakt werd om de zoekende mensheid de oorzaken van haar stoffelijke
en geestelijke ellende bij te brengen.
Zelfs het volkomen toepasselijk argument als zou de democratische, nog
maatschappelijk nietige de Geyter Multatuli als een schitterend geëigende beukelaar
voor zichzelf hebben
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uitgedragen, om, naast zijn antiklerikale politiek, ook zijn persoonlijke oppositionele
doeleinden met luid gerucht na te streven in het eigen liberale milieu, precies dan
als hij ook de knuppel in het nog neutrale flamingantenhok van de Nederduitsche
Bond smijt, al deze persoonlijke feiten verminderen de rol van Multatuli, matador
der uiterste consequenties, niet, want lopen de opvattingen van Multatuli en de Geyter
betreffende de Europese toestanden om zeggen paralleel, - zij vrezen in 1866 beiden
Duitsland, d.w.z. Pruisen -, er is op het algemeen plan dan nog het feit, dat de nog
jongere Max Rooses, in weerwil van het afwijzend advies van Kern aan Vuylsteke
in 1866, Multatuli tóch naar Gent opcommandeert, op aanwijzing van de Geyter.
Niet ‘pour y épater le bourgeois’, maar voor het Nederlandse Congres van Augustus
1867, dat door een deelnemer, de christen-democraat en Waalse flamingant Jottrand,
hevig becritiseerd is geworden ter wille van zijn uitgesproken liberale tendenz. Deze
schrandere voorstander van een stevig, defensief en vrij algemeen aangekleefd
solidariteitsbesef tussen Nederland en België, zag niet verkeerd, toen hij Multatuli
als een soort ideologische exponent van de bijeenkomst beschouwde. Daarvoor
borduurde hij voort op de, misschien subjectieve, renommee van een speech door
Multatuli te Gent gehouden in het te zijner ere met ‘vetpottekes’ geïllumineerde ‘van
Crombrugghe-Genootschap’. Deels door onverstand, deels opzettelijk, ontstond er
een felle en ook gemene perspolemiek uit. Het fameuze Vreede-incident was de
aanleiding: een Hollandse prof. werd door een enthousiaste en woedendende menigte
grotendeels uit arbeiders samengesteld, van het podium gehaald; een zwijgzame,
aanbeden Multatuli stond te midden van het grote lawaai. Prof. Vreede zal daarna,
als Multatuli's onschuld ook hem is gebleken, Douwes Dekker bezweren in de uren
van het gevaar de zo onwelgekomen tweespalt onder democraten in België toch niet
te helpen bestendigen met zijn praten tegen de godsdienst an sich, op het thema van
‘het recht niet van eens anders mening te zijn’. Al bewijzen om aan te tonen hóe diep
Multatuli ingreep.
Het eigenaardige in deze verhoudingen is zeer zeker, dat Multatuli te midden van
ijverige politieke liberalen, vrij-
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denkers en progressisten, socialisten-in-de-dop moest verkeren, voorstanders van
het parlementarisme, het algemeen stemrecht, verplichtend onderwijs, waar hij, die
de massa en het intellect op andere schalen afwoog, persoonlijk liever andere
doelstellingen zou hebben willen nagejaagd zien. Hij werd te Gent b.v. stormachtig
toegejuicht door een meer dan duizendkoppige arbeidersmenigte in volle
georganiseerde strijd, welke hij, in principe, als collectief, d.i. gedisciplineerd, en
dus vrijheidberovend, verzet, toch nooit geheel heeft aangehangen, zelfs al schreef
hij in zijn Weddik-rapport in 1843 zeer gezonde woorden over de materiële nood
van de Javaan, en al stelde hij het eerste arbeidersbudget op!
Multatuli stond hier voor mensen, die het gezag in se, als wettelijk erkenden, ook
moreel, en als uitdrukking van het getal. Beproefde democraten, en ook door de daad
geheiligden als Emil Moijson hadden het programma duidelijk afgelijnd: strijden
voor de volkszaak, voor de arbeiders, voor de gelijkberechtiging van de Assepoester,
het Nederlands, doch binnen de perken van de wettelijkheid, wat Vuylsteke het parool
zal ingeven ‘slaat ze dood met de stembus’. De houding gaat geheel op in de definitie,
die E. Seillière geeft in Romantisme et démocratie romantique (1930): ‘Partout... le
suffrage universel (égalitaire) devient une question de foi (paree qu'il est une question
de puissance et qu'il a trouvé sa mystique d'appui dans le naturisme. On y croit, on
le célèbre, on le prèche comme on ferait d'une religion. Il n'est pas autre chose en
effet.’ Als Julius de Geyter, in 1861, prof. A. Willems van Brussel om historische
standaardwerken vraagt over de Middeleeuwen, zal hij de strijd van de ‘Jonge
menschheid’ voorstellen als ‘de verovering der samenleving op de onregtvaardigheid’,
door de ‘politieke vrijheid, de vrijheid van geweten’ en de regeling van de
‘maatschappelijke zaak van onzen tijd’. Mw Courtmans-Berchmans kleedt dit thema
naïef in een novelle in: Vrijheid boven alles. Maar het zal een deftige vrijheid zijn,
een machtsuitdrukking, die haar steunpunt in de meerderheid vindt, niet in het individu
en in de morele ‘Ueberlegenheit’ van de enkeling.
Was het daarom eer een artificieel contact, dat tussen Multatuli en de zuidelijke
gewesten gelegd was geworden,
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na het enthousiaste inleidend artikel van de Geyter in het Nederduitsche tijdschrift
van Frans de Cort (1866), zelf de transcriptie van een brief met een ‘draufgangerische’
inzet: ‘Vriend Frans, kent gij Multatuli niet?’ Een contact om woorden? Geenszins.
Een esthetisch contact? Dat allerminst!
De democratische en de vrijzinnige Vlamingen, alsmede de Vlaamse proleten
hadden Multatuli, de reeds gekruisigde, voor hun doorbraakpolitiek broodnodig. De
betovering van zijn woord - een oratorisch talent als het zijne was nu eenmaal
ongewoon - houdt de zielen, die hunkeren naar vrijheid, in de ban. Het is een
gistingstijd, die romantisch beleefd, van leuzen houdt, en bovendien naar daden
streeft. Aan een verwezenlijkingspolitiek is men lang nog niet toe; het komt er nog
maar op aan de gemoederen uit de ankers te lichten, bevattelijk te maken voor de
nieuwTe theorieën en verbolgen te doen bloeden bij 't aanschouwen van het collectief
wee. De voedingsbodem wordt gelegd, waarin het zaad der opstandigheid kan gezaaid,
of de wil tot evolueren kan beklemtoond worden. Temperamenten en karakters zullen
reageren.
Multatuli wordt dan een zaaier. Een ontwrichter uit sleur. Een aanklager. Ook bij
ons. Rechtstreeks meer bij ons, dan in het Noorden.
Weliswaar zijn reeds vele jaren over de ophefmakende Paroles d'un croyant van
l'abbé de Lamennais heengegaan. Conscience en de Laet hadden er zich al onder
ontbolsterd. Dat zoeken naar meer rechtvaardigheid op aarde, zij het met
declamatorisch geweld, was in onze gewesten wel terdege vernomen omstreeks
'30-'40 en werd nu door de industriële ontwikkeling meer en meer als acute
noodzakelijkheid gevoeld.
De ideeën van de Lamennais waren daarenboven onder de wonderdadige
uitwerkselen van een ondermijnende ‘contrefaçon’, door de drukkunst meer dan
voldoende verspreid geraakt.
Als de levensvoorwaarden er niet beter op worden, krijgen de pathetische woorden
van de abbé ook nog profetische waarde. Daar zorgde in geen geringe mate de
revolutie van
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1848 voor. Liggen tussen de voor België geavorteerde opstand en 1867 twee
decenniën, de roep om sociale rechtvaardigheid is er niet om gestild. Wel integendeel.
Woord en daad hebben honger gewekt. Werkte de Lamennais, in een soort van
‘incarnatie’ op het gemoed van intellectuelen in, na 1848, dringt het besef door, dat
met behulp van de rede, het kind van de Franse revolutie, dringend naar een practische
uitkomst moet gezocht worden. Als in 1864, te Mechelen, de christelijk sociale
stellingen van Ducpetiaux, geformuleerd in 1843, nog afgewezen worden, dan wekt
de houding van onverstand ergernis, zodat wie lijden, gelovigen en ongelovigen,
naar elkaar toe worden gedreven. L'avenir de la science van E. Renan, geschreven
in 1848 kent men niet, - het werk verscheen in 1890 -, zomin als Marx' theorieën
van 1848 in de discussies aan de orde stonden, maar de geest ten voordele van een
anders-worden-hoe-dan-ook is levend: door de rede leren begrijpen, en langs de rede
tot een critische houding komen, om daaruit te concluderen tot het verzet, tot het
politiek verstand. In dit land wordt Hugo door de intellectuelen gelezen en werkt
Eugène Sue als ontvoogdingselement - tot 1920 voorbij - in milieux van zich aan het
analfabetisme ontworstelende arbeiders in. Veuillot, de nonconformist van de kerk,
hij ook vindt zijn lezers, de Geyter b.v., en nu komt daar een Nederlander in de eigen
taal het verzet vorm en inhoud geven; de rede huldigen als hefboom der bevrijding,
der menselijke waardigheid. En in welke taal? Zo meeslepend. Om als Nederlander,
trots op te zijn! Snijden de woorden en hun zin niet dieper in, als ze in de eigen taal
worden gesproken?
Alle dwang afschudden, het is naar de heersende filosofische stellingen ‘goed
doen’. De mensheid in druk hunkert er ook naar. De moderne mens, zegt Charmet,
is de mens, die ‘neen’ zegt; die niet aanvaardt, wat is, wat slecht is gebleken. Het
recht om niet te móeten aanvaarden, welnu, juist dat komt Multatuli in Vlaams België
verkondigen, beredeneren, in een periode, als alle standen van de maatschappij zich
te Antwerpen, een van nature uit levendig antimilitaristische stad, in de ‘Meeting’
verzetten tegen de aanleg van een nieuwe beknellende vestinggordel. De Gentse
socialist Emil Moijson zal het organisme erkennen en de geloviger
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wordende democraat Lode Gerrits zal er zich heel en al in thuis voelen. Het klimaat
is in België voor de Multatuliaanse dialectiek merkwaardig gunstig. Het gezag breken,
tout court, omdat het moet, het is een algemeen verlangen van het nieuwe geslacht.
En die Multatuli durft het! Onder Multatuli's gehoor, bijeengeroepen door de Geyter
in Februari 1867, zitten te Antwerpen, wie op dit ogenblik precies de stichters van
de Werkliedenpartij zijn; verder progressistische leraars van het Middelbaar
Oonderwijs, H. Lenaerts bv., afstammelingen van rasechte Jacobijnen; ook de in de
traditie van Conscience en de Laet en van Rijswijck gestaalde flaminganten als J.
Ign. de Beucker; alsmede doordrijvers die de Commune van 1870 gaan helpen à la
Victor Buurmans; te Gent hunkeren studenten - b.v. Guido Gezelle's lievelingskind
E. van Oye - naar Dekkers woord om hun idealistische aspiraties fundament, voedsel
en vorm te geven, de drie samen. Kortom, al wat van dicht of bij Fourieristisch voelt
of zich gedrongen voelt te denken, luistert naar Multatuli.
In feite voltrekt zich door Dekker aan de Vlaamse menigte, wat voor de
Franssprekende Belgen reeds voor meer dan een halve eeuw door de Voltairianen
en Rousseau-isten was geschied. Maar bliksemsnel nu. Het Vlaamse denkproces en
onderscheidingsvermogen loopt ineens een achterstand in. Het moet een weldaad
heten, dat Nederlands kruimige woordvirtuoos precies dan optreedt.
Maar het verschijnsel Multatuli zou nog te enkelvoudig voorgesteld zijn, ware het
dat het zo even gekenschetst auditorium de grenzen hadde bepaald. Er blijven nog
de dichters van goeden romantischen huize, à la van Beers, meer door Multatuli
gewaardeerd dan vriend de Geyter, en handelsmensen in nauw contact met stevig
ingezeten Duitse families, grondvesters van de moderne Antwerpse welstand en van
het culturele leven.
De buitenstaander ziet misschien niet erg klaar in het allegaartje van
belangstellenden, waaronder koel-overtuigde voorstanders en bewerkers van
burgerlijke begrafenissen, die August Snieders zijn tendenzieuse, zelfs door Persijn
veroordeele, Zusterke der Armen ingeven? Maar de lijn is zichtbaar zo aanvaard
wordt, dat de wekroep voor hen allen, in de een of andere vorm, gebonden of
ongebonden, luidt: vrijheid!
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En dan rijst daar de niets ontziende heraut om het vaandel te zwaaien: Multatuli, met
de geheimzinnige, romantische naam, met het beladen leven.
Er ontbreekt evenwel nog een motief aan heel het tijdsprogramma. Door een
negatieve houding van Emil Moijson menen wij dit het best te kunnen omschrijven.
In 1861 had Moijson zich, naar aanleiding van een sympathiebetoging voor het door
Rusland gemolesteerde Polen namelijk verzet tegen de uitvoering van de
‘Brabançonne’ als vrijheidslied, omdat de Belgische vaderlandse hymne de noodlottige
verbrokkeling van de in werkelijkheid vrije Nederlanden symboliseerde!
De realiteit is inderdaad, dat Vlaamse voormannen openlijk naar een culturele,
grootnederlandse houding evolueren, opvatting welke Multatuli, zomin als heel wat
Nederlandse filologen, zij het om andere praemissen, nu eens niet à priori afwijzen.
In hun hart klinkt als het ware Vermeylens later geformuleerde wens
‘Groot-Nederland, zien ze dan niet hoe schoon het daar ligt in Europa’.
Julius de Geyter had het thema dan ook niet verwaarloosd in zijn als epos bedoeld
werk Drie menschen van in de wieg tot aan het graf, werk, dat hij Multatuli, om nog
onbekend gebleven aanleidingen, in 1865 toezond en waardoor het zo vruchtbare
contact Multatuli-Vlaanderen de facto was ingeluid.
Het Lied van Pierlala, in de heldenzang gevlochten, is drager van een drastisch
beleden politiek programma. En wij lezen er in:
Ons Vlaanderen lijkt een wingexuest
Dat Fransqniljons en papen mest...
- Dat is 't! zei Pierlala sasa
Dat is 't! zei Pierlala sasa.
En trommelen zij daarom al feest?
O Vlaanderen! Hoor mijn lied:
Bij Artevelde en Marnix' geest,
Zo laf nog zijn wij niet!
Waar Nederland werd vaneengescheurd,
Daar past geen feest, daar dient getreurd.
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- En meer! zei Pierlala sasa
En meer! zei Pierlala sasa.

Is er dus tegenstelling in het ene tussen de Vlamingen en Multatuli: in de methode,
door het temperament, er is boven alles toch een algemeen filosofisch en politiek
historisch continuïteitsbesef, dat sterk bindend optreedt. Ook kan Multatuli niet
ongevoelig zijn geweest aan de strekkingen van het hem door de Geyter toegezonden
werk, dat, zoals de kritiek opmerkte, de idealiserende traditie van Conscience, door
zijn opzettelijke tendenz definitief doorbrak en dit op onverbiddelijker wijze dan met
de realistische, eer onbewogen formule van Sleeckx.
Dat is het hem juist, de beweeglijkheid van de Geyter voelt Multatuli aan als een
afwijking in de politieke formalistische discipline van wat hem overal omgeeft en
daarom wenste hij ook van Rooses zo dringend te weten, toen hij in 1867 naar het
Congres te Gent gaan zou, óf de Geyter er wel wezen zou. Hij voelde zich anders
als het ware niet veilig, zo alleen. Typisch is het verder Multatuli als verzoenend
element in dat Congres te zien optreden, precies tussen de Geyter en Lenaerts. De
ene wil een doortastende Vlaamse, Grootnederlandse politiek gevoerd weten met
grote woorden, zonder dralen. Nummer twee is een, zij het hardnekkig, evenzo gericht
tacticus, maar wenst langs wel overwogen wegen van geleidelijkheid te gaan,
organisatorisch, zonder verrassingen. De Geyter is een ‘habe nichts’, Lenaerts is
gebonden ambtenaar, leraar. Multatuli bemiddelt en pleit voor beider oprecht inzicht,
zowel voor de revolutionnair-fantast als voor evolutionnist-idealist. Is het omdat hij
- vrij man, die ééns ambtenaar was - de grenzen kent van de overtuigingen? Is het
omdat hij doorgrondt hoe noch de een, noch de ander, zover gaan, personalistisch,
als hij zelf. Zij zullen het kwaad in de wortel toch niet aantasten? Hij voelt wel, dat
het principe van het gezag in de toch zo op standing en heftigheid gestelde milieu's
hier nog niet is aangevochten, zoals hij dat verstaat. Voor het schandaal is nog
niemand bereid. Zijn moed en taaiheid worden daarom ook op het maximum geschat.
‘En ik zeg u, dat hij taai is’, zegt de onpartijdige recensent van De Vlinder de held
van de dag in 1867 na. Hij,
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de frondeur, incorporeert voor allen het absolute levende beginsel, zonder verdere
definitie of berekening op enig practisch en verwarring stichtend gevolg. Men
bewondert hem.
En deze verhouding-der-zielen ontstaat op het ogenblik, dat Multatuli zijn eigen
vaderland niet in kan, geen Nederlands publiek onder het bereik van zijn stem kan
hebben. Hij ondergaat op Vlaamse grond het contact met levende mensen, met
bewegingen, die helaas zijn zenuwen, zijn verleden niet hebben. Hóe het zo ver
gekomen is met hem, en of het Indische conflict geconditionneerd is door de eigen
psyche van Multatuli, dat vermogen de Vlamingen - zomin als de andere tijdgenoten
trouwens - niet te beseffen. Zij zien, zij horen enkel het levend geworden woord voor
zich in zijn evangelisch gekozen vormen en passen het op zichzelf toe. Dat is al heel
veel, want, als mag aanvaard worden, dat Nederland gereageerd heeft op de
donderslag, die de Havelaar bleek te zijn en zoals de auteur trouwens in 1859
voorspeld had, dan is zulks niet het geval voor de Vlaamse gewesten. Overigens men
moet de invloed van een boek, door de actieve en individuele lectuur niet overdrijven,
zeker niet in de jaren van de kleine oplagen. De vernieuwing van het Vlaamse
volksbesef is niet gekomen door het lezen van de povere 300 exemplaren van De
Leeuw van Vlaanderen. Mornet heeft onlangs in Les origines intellectuelles de la
Révolution française in dergelijk verband nog op de kleine uitstraling van Rousseau's
Contrat social gewezen. Hoeveel Havelaar's zullen in België aanwezig zijn geweest?
Hier is het de man zelf, die het effect bracht. Eerste voorwaarde blijft daarvoor een
ontvankelijk klimaat, een klankbodem, een kern van idee-uitdragers. De menigte in casu een generatie jonger dan Multatuli - wachtte op de formulering van haar
hunkering of gemeende waarheid. Toen kwam het persoonlijke, bevrijdende woord.
Het werd verstaan, en de generatie volgde, ook op de gevaarlijkste paden. De sensatie
kreeg hier een mooie kans.
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Over het algemeen is de Vlaming een zwak theoreticus. Het betoog ligt hem niet.
Zijn overtuiging is er een des gevoels. Van daar de haast kinderlijke sentimentele
aanhan-kelijkheid van sommigen voor ‘de man van Lebak’; van de jongsten, die te
midden van hun twijfelangsten, precies in deze jaren, de pathetische stem ondergaan,
die het raadselachtig woord: ‘o God, er is geen God’ verkondigt. Noordnederland
kent zeer zeker geen epistolaire uitstorting als die van 2 Mei 1867, door Wazenaar,
alias Dr Amaat de Vos, Multatuli toegezonden. Multatuli heeft het roerend en ook
knap geschreven stuk in zijn ledige kamer ontvangen, als hij, na zijn derde voordracht
te Antwerpen, en na het schwärmerisch incident Flemmich ‘sich zu entsagen hat’,
zoals Mw Flemmich het duidelijk aan hem schrijft. Tine is heen. Mimi te Wenen.
‘Ich habe geweint’ bekent hij in zijn desolate toestand.
Wij gaan er trots op, dat Multatuli, 47 jaar oud, in ons land van onervaren, maar
redelijk en emotionneel geboeide literaten deze spontane uitstorting des gemoeds
aan een bezwaard hart, 27 jaar oud, heeft kunnen ontlokken. Zij houdt voor ons op
zichzelf een belofte van vernieuwing van het taalinstrument in. Een paar passages
van de lange brief, in een bundel briefminuten van Wazenaar voorkomend en de heer
Lode Baekelmans voor enkele maanden ter hand gesteld, mogen hier niet achterwege
blijven. De oprechtheid in de toon, de spontaneïteit moet Multatuli wél hebben
gedaan. De Vos schrijft:
‘Sedert drie weken ben ik krank. O denk niet dat ik u, die veel te dragen hebt,
kwellen ga met gejammer over de pijnen, waarmee 't rhumatisme der gewrichten mij
gefolterd heeft. Neen, 't gaat beter. Maar, nu ik tijd heb en luttel smart, wou ik graag
met u spreken: niet dat ik u iets bijzonders te zeggen hebbe; maar omdat het mij goed
doet. Het moge u óók welgevallen u opnieuw te laten herinneren dat ik uw zwerven
naga met angst en hope en onmachtig tot hulp, droefheid voel, wijl ik niets mee kan
deelen dan zalvend gepraat en 'n ledigen handdruk. Ach! woorden, woorden, daar
kommer nijpt om kleêren en brood! Ik kan niet begrijpen waarom ik niet rijk ben;
daar zou voorwaar geen gebrek zijn voor u die geen mensch vondt om u te redden,
geen koning of geen God
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met verschuldigden steun, 't Is mi] nog niet mogelijk geweest vader en moeder den
noodigen bijstand te geven.
Plaag u niet met het gedacht dat ik u schatplichtig zou wanen van een antwoord
op 'nen brief, die ik u niet zenden zou, zóó 'k dat vermoedde, 't Zal mij genoegelijker
zijn dat ge er u van onthoudt als ge 't liefst doet, of als er moeite en last ware aan
terugschrijven. Gij beseft wel hoe 't mij deeren zou u éen oogenblik door mijne schuld
onaangenaam te maken. Waarom kan ik dit zelfs nog niet behagelijker uitdrukken?
Och! wist ik althans beter te schrijven, krachtiger, frischer, opdat het u verkwikke;
nu 'k toch niet eenige schreden ver op mijn vermoeide schouders uw drukkend
kruishout mag nemen, terwijl de gekromde rug zich eens rechten kunne langs dien
rotsenweg naar Golgotha! Schrijf mij indien en wanneer het u kan zijn tot genot,
anders niet, bid ik. Want, er is al baatzucht genoeg in mijn genegenheid voor u.
Immers, uw daarzijn is mij zegen: aan de volheid uwer gaven put mijn arme geest,
mijn dorstend gemoed en wat heb ik u te schenken? Flauw medelijden, nutlooze
wen-schen en goedkoope oprechtheid.
Een geluk was 't mij toen ik bij u was; met gemak vergat ik de vermaken van mijn
jonge vrijheid; ik voelde mij opheffen uit mijn kleinte en forsch gedreven tot
zelfverbetering, toen gij me goedheid toonde, toen uw vingergreep schokte door mijn
zenuwen tot in de linkerborst, toen ik, genoodigd bij u, niet weg kon van uw zijde,
daar we zaten; u aan den arm hing, als we gingen dien avond; en, blij als een kind,
met gierig-mild egoïsme u aankleefde - misschien te veel, gelijk ik mijn gansch leven
doen wou.
Wat voert mij zoo onweerstaanbaar tot u? Is dat uw fortuin, arme verstootene, als
een die gruwelen deed; neen als iemand die weldadig is zonder geld; vertreden van
de geachte laagsten uwer natie, al staat ge door uw offer hooger dan welk een Koning?
Vergeef, ik zou walgen van vleitaal en logen. Is 't uw wijsbegeerte, uw zedeleer, uw
godsdienst? Vrij man, die met uwe macht het hééle toestel omsmijt tot een schuilplaats
(naar de eenen) of “ne” kerker (volgens anderen) opgetimmerd rond mijn kindsheid
en jeugd? De schoonheid uwer frasen wellicht? Eenigszins ja, maar dat is eigent-lijk
de zaak niet! De magneetkracht is 't bovenal van uw
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lijden, de rijkdom van uw hart; de goede trouw uwer gedachte, de waarheid van uw
poëzie... Waarheid... ja! 't is toch wel vreemd dat licht, waar ge mij verschenen zijt.
Nooit heeft mijn God of mijn engel zich zóó veropenbaard aan mij. Daar zal nog
bange strijd wezen en scheurend wee misschien in mijn binnenste eer ik al uwe
denkbeelden bijtreed; ik weet niet of ik 't ooit kunnen zal; doch, dàt staat vast dierbaar
zult ge mij blijven, zoo lang er beweging is in mijn bloed; ja, dierbaarder nog, als ik
overtuigd wierd dat er dwaling ligt in uw ideeën; want dat ware nóg een titel die u
recht gaf op deernis: een ongeluk te meer. Zoo lang ik ademhaal, hoop ik te beminnen
wat goed is, en moed te houden in de ellende van bestaan doormengd nogtans met
veel goedheid. Maar later! bij de dood waarvoor ik terugschrik van heden af en
vroeger (laat ze 't laf noemen, die geruster geloven mogen, of verachting huichelen
voor zulk gevaar) bij 't naderend sterven zal ik vreeslijk verdriet hebben en weinig
moed, dat voorzie ik, al vrees ik voor geene hel, en wat er beloofd worde van
toekomstige zaligheid, van waar niemand, niemand: (al heb ik mijn leven duizendmaal
te pande gesteld in de schrikkelijke cholera), geen overleden moeder, geen vriend,
geen geliefde, geen martelaar tijding bracht.
En toch, mij dunkt er moét een God zijn, die 't heelal schiep en duren laat, maar
bedekte wegen volgt, 't geen hard is voor 't verlaten kind veroordeeld tot de klacht:
O god, ik roep u aan, ik zocht,
Ik smeekte om antwoord, en gij zweegt. Ik wou zoo
graag
Uw wil doen... niet uit vrees voor straf, uit hoop op
loon,
Maar zoo als 't kind den wil des vaders doen...
uit liefde!
Gij zweegt... en altijd zweegt ge!
En ik dool rond...

Mij dunkt hij moet er zijn en wij onsterflijk; anders hadden we te veel verstand,
geheugen, hoop, verbeelding, grootheid; anders moesten wij geen mensch zijn. Dat
alles
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droom, gis, begeer ik, maar eilaas ik weet het niet! 't Eenigste wat mij 't gepeins aan
't graf uitstaanbaar maakt is 't vertrouwen (begoocheling slechts? Zou ijselijk zijn!)
dat daar iemand zal gereed staan, als we dees twijfelvol stof ontvallen in de donkere
leegte en ongepeilden afgrond, - iemand die ons zacht-barmhartig ontvangen zal in
zijn armen, en 't beste doen met u, met mij, met ons allen; die uwe Tine, Max en
Nonnie weer bij u zal brengen en u laten samenwonen lang, lang, zonder vrees van
scheiding, als die ge nu verduren moet in dit leven, dat veel te kort is voor uw liefde,
al waart ge geen stond verwijderd van die u lief zijn en die u lief hebben.
Ik verlang dat ten minste dat bezit - uw kostbaar leven - zeer laat ontrukt worde
aan u, uw gezin en uw getrouwen. Zeer lang uw vijanden diene tot straf (ik zei haast
tot vloek); maar dat aldra de welstand erin keere, dien ge van uw volk en de
menschheid luid en plechtig eischen moogt.’
Zulke overgave aan de ‘Hercules der gedachten’ wordt te onzent slechts geëvenaard
door de kinderlijke offervaardigheid, betuigd door Atheneumleraar van der Ghinst,
die - ook als ‘dankje’ - van Multatuli een brief toegezonden krijgt, zo omstandig als
het politiek en Belgisch betoog, onmiddellijk na Vorstenschool in Ideën IV,
opgenomen ter intentie van de ‘loyale de Geyter’.
Wij hebben hier de inhoud van Multatuli's bekende en onbekende briefwisseling
met de Vlamingen niet te onderzoeken. Er ligt een vrij dik boek over klaar! Het gaat
hem nu enkel over de situering van een eer onvermoed maar vruchtdragend contact,
want zo is de waarheid. Multatuli mocht hier, buiten het publiek om, op de
genegenheid van individuen rekenen, die in wreerwil van het burgerlijk fatsoen, hem
helpen, bijstaan en... trouw blijven, ook dan als, om persoonlijke redenen, zekere
daden van Dekker zonderling blijken te zijn. Laat zelfs de gelegde contacten niet
altijd zo bestendig zijn geweest, en met de tijd snel verbleken - bv. met zijn eerste
vertaler Herman van Duyse - de eerbied voor de incarnatie van het als het meest
verheven gedesinteresseerde denken, bleef elkeen, onvoorwaardelijk als met een
bijzonder pigment ingebrand, en daaraan deden de particu-
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liere karaktertrekken en nukken van het fenomeen geen afbreuk. Zo conventionnalist
deze Vlaming ook zijn moge, hij aanvaardde Multatuli als entiteit, te nemen of te
laten, en hij nam hem. Zal een Julius Sabbe, een koppig rationalistisch en emotionneel
geboeide, het nationale karakter van de kunst van de 19e eeuw in twee Europese
figuren belichaamd willen zien, dan is het in Wagner én Multatuli, in de muziek en
in de opvoeding. Het is inderdaad Woutertje Pieterse, dat de Vlamingen als meest
voldragen werk wordt voorgehouden.
Henry Lenaerts zal, zeer snel, Multatuli in zijn vulgarisatievolksvoordrachten over
de evolutie der wetenschap, in vele steden en plaatsen van het land citeren en hij is
de actiefste, offervaardigste van alle filosofische propagandisten, een man doorgloeid
van heilig vuur.
Aan de Hogeschool te Gent rijst de Multatuli-ster: studenten protesteren, als zij
worden verstoken gehouden van een Multatuli-beurt. Zij brengen geld samen voor
een Multatuli-lezing. Voor hun almanak van ‘'t Zal wel gaan’ wordt geplukt in de
Ideën; een studiosus is verkikkerd op ‘Fancy’; Eugeen van Oye, die Rooses bezweert
hem in het verlof toch van de komst van Multatuli te verwittigen, zal zich daarna op
hem beroepen, als zijn vrijzinnige vriend Frans de Cort hem in zijn overtuiging wat
te na treedt; Baron de Maere Limnander spreekt van Ideën à la Multatuli en de Waalse
germanofiel Potvin blijkt de Havelaar wat goed te kennen; J.M. Brans, de latere
translateerder van de Nibelungen, zal niet kunnen dulden dat tegenstanders Multatuli
voor verlopen suject schelden en hij klampt de Geyter als kroongetuige aan om te
doen bevestigen hoe sober Multatuli in eten en drinken was, het doorpraten tot
vervelens toe daargelaten. Omer Wattez truffeert zijn eerstelingen met citaten en
toespelingen en motto's; de Antwerpse bibliofiel E. Ipers koopt Multatuliana.
De arbeiders van Antwerpen gaan ten behoeve van de Multatuli-Commissie
penningen storten en de Gentse kameraden zullen in een motie betreuren dat niet te
kunnen doen, omdat de familie van een makker-pionier geholpen moet worden. Dan
waren vroeger in 1866 én Dautzenberg, én Hypolyte Ledeganck - die te spreken weet
van ‘de gordel van smaragd’ - én professor Willems en nog zeven, onbe-
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kend gebleven anderen, Tine reeds joviaal bijgesprongen, roerend aangeschreven
door de Geyter. De brieven bestaan nog. Het zijn even zoveel details uit jaren, die
ter wille van een vals fatsoensbegrip zo weinig bewaard hebben aan personalia en
levensbijzonderheden en daardoor des te eer en ook des te meer treffen, want
Multatuli's invloed moet te onzent niet zozeer gezocht worden in het zuiver literaire
domein - het taalinstrument is er nog te roestig, schraal is er het veld - maar het Gebed
van den Onwetende kan er onmiddellijk een ingrediënt van het declamatorium worden.
Niet, dat de Zuidnederlandse mens geheel ontoegankelijk zou geweest zijn voor
Multatuli's literaire virtuositeit! De meesten prijzen zich gelukkig het Nederlands,
het zo verguisde idioom, aldus te horen hanteren, zo levendig buiten de boekentaal
om. Fierheid over taailenigheid en buigzaamheid past volkomen in de nationale
defensie-oorlog. Wij vergeten toch evenmin, dat Eng. van Oye er Guido Gezelle kon
toe bereid vinden De Japanse Steenhouwer als typisch gewrocht in Rond den Heerd
op te nemen met een compatieus bijschriftje van de Meester! Trouwens, een niet zo
enthousiaste Multatuliaan als de eigenzinnige, staalharde Paul Fredericq, zal zeer
graag bekennen, dat hij in zijn leven twee Nederlandse orators van formaat heeft
horen improviseren: Conscience en Multatuli, ‘le terrible orateur’, zoals de
Indépendance aantekent.
Het Vlaamse publiek blijkt voor Multatuli toegankelijker te zijn dan voor enig
ander Nederlands auteur. Dat komt door het levend accent van zijn taal. Van zijn
lapidaire formules worden mondgemeen. ‘Ik zeg u dat hij een uitgelezen man is’,
aldus zal de variante luiden, die de Antwerpse bibliothecaris Frans Gittens als repliek
inlast in het zeer dikwijls gespeelde doch nooit gedrukte, en overigens magere,
tendenzdrama ‘De Geuzen’, nadat E. Campers deze hoogste lof reeds toegepast had
op de uitgelezen idealist, die Rik Lenaerts was geweest. Pol de Mont wist, door een
enquête op te halen, dat Multatuli met voorliefde ter hand werd genomen door de
onderwijzers, Antwerpse kampers om de vrijheid, en zo waar spreekt een van hun
aanvoerders voor de verbetering van onderwijstoestanden de collega's toe als ‘Mijn
broedren, ik groet u allen zeer’. Naar dat vaderschap
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moet niet gezocht worden! Graag weze toegegeven, dat dergelijke reminiscenties
zeker te vermenigvuldigen zijn, en al vast geen waarde hebben om de belezenheid
van het publiek te bewijzen. Overtuigender is dan, dat de schoolman J. Stinissen een
motto bij Multatuli plukt voor zijn in boekvorm gepubliceerde paedagogische
levensregels; dat de werkersdichter H. van Of fel een on-artistiek revolutionnair
historisch toneelstuk aan Multatuli opdraagt en zijn tweede siert met een fragment
uit een brief van Multatuli. Er ontstaat een nog niet weergevonden
Havelaar-transcriptie voor toneel, na V. Driessens door een toneelist, van Kuyk,
bijgespijkerd. Te Gent wordt in 1874 een Multatuli-kring gesticht, een
toneelmaatschappij. Antwerpen volgt. En zeker mag niet vergeten blijven, dat een
Turnhouts meisje, Catharina Beersmans, een zo voortreffelijke Koningin Louise
bleek te zijn, te Antwerpen, waar ze Mina Kruseman letterlijk zó van de planken
wegspeelde, dat Multatuli, toen hij ze in Holland zag, er alle Vorstenschool-leed bij
vergat. De ‘Kempische boerin’ verbaasde hem eenvoudig-weg door de grootheid
van haar ziel, door de aanvoeling van zijn vorstenprobleem. Zou het dan oirbaar zijn,
hier te vergeten, dat Vlaamse meisjes naar het recept van Wattez in Hart en geest,
de naam van Adinda zijn gaan voeren en nog wel - als voorbeeld - in een zeer
kalm-denkend, positivistisch gezin als dat van Arthur Cornette vader! Om er slechts
één te noemen.
Deze aandachtsattesten zijn met vele te vermeerderen de decenniën over, want
blijft te onderzoeken in hoeverre J.F.J. Heremans voor de aanvang van het contact
Multatuli-Vlaanderen een aandeel, een werkzaam aandeel dan, opvordert, in 1872
behoort hij zeker onder de getrouwen, die Funke exemplaren moet zenden (tegen
zijn zin!); in 1875 schermt P. Benoit met ‘schijn en blijk’, ten opzichte van de
Vlaams-nationale muziekbeweging - hij zàg ‘Vorstenschool’ en citeert het overigens
als motto -; ‘'t Is feest’, roepen de redacteurs van ‘De Werker’ uit, als het drama te
Antwerpen voor het voetlicht komt, en later, twintig jaar later ongeveer, rijst in Lod.
Mortelmans het ‘Lied van Saidjah’, een studie voor klavier.
Wordt de som gemaakt van al deze kleine feiten en worden ze als projecties gezien
van belangstellingsvormen, dan blijkt
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dat Multatuli te noemen is, boven Cats en Tollens misschien, als de Nederlander, die
in meer dan één laag van de bevolking sporen naliet. In de briefwisseling van
flaminganten wordt, in de jaren '70, gesproken van Droogstoppelvergaderingen en
zo waar kiest een volksschrijver-drukker voor zijn lijvige brok clandestiene
verzetsliteratuur tijdens de oorlog 1914-'18 ‘Droogstoppel’ tot pseudoniem, Janus
Droogstoppel. Tussen '70 en '10, ligt een afstand van 40 jaren, waarin, vlak in het
midden, de homerische discussies liggen in de schoot van het Gentse ‘Taalverbond’,
naar aanleiding van de publicatie van de eerste bundel Multatuli-brieven, gevoerd.
Toen trad Multatuli als het ware uit de legende in het licht. Twee kampen rezen
onmiddellijk op. De verslagen van de officieuze Academie Het Taalverbond brengen
de weerklank van de verdeeldheid in de gemoederen. Spijt, wrevel, ridderlijkheid.
Sommigen voelen zich bekocht in hun vertrouwen. Anderen gorden het zwaard aan
en gaan moedig de strijd in: Paul Fredericq, de culturele intellectueel, laat zich bittere
woorden ontvallen aan Max Rooses. Hij heeft twintig jaren nodig om tot bezinning
te komen. Julius Pee, die in 1893 de gedachte aan het eerste posthume Huldebetoon
lanceert en die heden nog voortvecht, staat op.
Laat het alles à côtés heten, wij speuren enkel het ‘Nachleben’ na. Maar bij het
vele, dat wij reeds kennen wordt dan gewis toch van belang, dat Albr. Rodenbach
tot driemaal toe, in zijn nog niet gepubliceerd Dagboek aan Dekker plaats inruimt,
naast Hugo, Zola, Feval, Groth, Gezelle. Hij zal ten slotte een dozijn verzen uit
Vorstenschool als citaat gebruiken. Te Leuven behoort Multatuli dus tot de gekende
auteurs!
Voegen wij er ten slotte aan toe, dat de twee grote sympathiebewegingen voor de
Boeren van Zuid-Afrika, de eerste gevoerd door de Geyter vooral - de tweede in
handen van Max Rooses en Pol de Mont, allen Multatuli-vereerders - ongetwijfeld
gedachtenkinderen zijn van de verdediging van de Javaan.
Het zijn werelden, de ene verschillend van de andere, die onmiddellijk laten inzien,
dat Multatuli de aandacht algemeen geboeid heeft gehouden, en gedurende tientallen
jaren alle jongeren heeft aangesproken. Kan worden aangemerkt,
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dat hij in gelovige zielen weerklank vond, - wij denken aan vader E. Ossenblok in
de jaren '90 - hoe doordringend zullen de snaren van de vrij-geesten dan niet aan het
trillen zijn gegaan bij de harde, onmeedogende aanslag van zijn woord? Het zijn o.m.
lang geen banale namen, die op te sommen zijn als zijn vertalers, meest Vlamingen.
Eerst in de rij staat Herman van Duyse, ook Cesar de Paepe. Dan Emile van Heurck,
L. van Keymeulen en Neel Doff. Het zijn op de koop toe geen gewone vertalers,
want zijzelf hebben actief deel aan het openbare en literaire leven en staan aldus met
hun talent in voor hun kunst. Door hun aandacht wordt Multatuli voor Frankrijk
bereikbaar, langs het kanaal van de stevige Franse periodieken, bv. de Revue des
deux mondesy, om. Het fenomeen Multatuli is inderdaad van een glans van haast
algemene bekendheid omgeven, waarin niet één Nederlands figuur zich te onzent
heeft kunnen verheugen.
Mochten wij reeds ophalen hoe diep de natuur geschokt kon worden door zijn
verschijning in 1867, een kwart eeuw later, grijpt hij nog zo zeer in het hart van
Eerwaarde Heer J. de Cock, dat die eten en drinken laat onder de lectuur, om ze, als
gebroken, te besluiten met de verzuchting, een rauwe kreet van onmacht: ‘Multatuli,
ik min u, God vergeve u’. Siffer mag in Dietsche Warande en Belfort van 1888 in
herinnering brengen hoe Dekker voor het Congres van 1867 verscheen, in een
onmogelijk nanking pakje, alle herinneringen aan uiterlijkheden, hoe typisch ook,
vallen af als dergelijke kreet vrijkomt, want deze Gentenaar wijst op onoverkomelijke
barrières, in het zoeken van de mens naar de mens. De bewonderende mens lijdt zijn
ongestilde pijn. In Vlaanderen in de geestelijke wereld niet minder dan waar ook.
Op de grenzen van haat en liefde, zoals ze plots getrokken liggen door J. de Cock
en Siffer, moge in herinnering gebracht worden hoe de mens Multatuli - naast de
auteur - zijn vrienden op de proef vermocht te stellen. Max Rooses heeft bijgewoond,
dat Multatuli een als honorarium bedoelde som, groot 500 fr, verontwaardigd uit een
spoorwegraampje smeet. Waarom? Toen Rooses, onder Gentse aandrang, in 1869
bij de Geyter informeerde of de twee steden de held der gedachten nog eens niet
zouden ontbieden, samen, had
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de eerste Vlaamse vriend van Multatuli, de Geyter, aan Rooses de raad gegeven nu
liefst af te zien van het initiatief. In zijn eigen belang moest Multatuli maar niet naar
Antwerpen komen! Rooses, die Multatuli tóch hebben wou, verzocht de conferencier
toen het honorarium wat te reduceren, vermits maar één centrum voor de uitgaven
kon instaan. En Multatuli zond deze nog onbekende, zeer menselijke maar
aangrijpende brief om zijn goed recht en dat van alle auteurs te bepleiten. Waarom
nam Mme Dekker dit stuk niet op? Begreep zij het niet?
‘Den Haag, 17 December 1869.
‘Waarde Rooses,
‘Reeds gister ontving ik uwen brief, en kan niet terstond antwoorden omdat ik
drukte had met de Indische post.
Nu had ik wel tijd voor 'n klein briefje, maar geen tijd om te overleggen wat ik in
dat kleine briefje schrijven zou. Ja, neen, neen, ja - ik wist het niet, en ik weet het
nog niet. Voor ik dezen sluit zal ik toch moeten beslissen want uwe vriendelijkheid
heeft regt op 'n spoedig antwoord.
Wat is er dan te overleggen, vraagt ge, in zoo'n eenvoudige zaak.
Hoor eens, ronduit gezegd: het hindert me dat men 't honorarium lager wil stellen
dan gewoonlijk, en ten tweeden male hindert het mij dat ik hierover schrijven moet.
Ik ben doodarm. Ik verklaar u op dezen oogenblik geen twintig centen in huis te
hebben en weet niet hoe we 't zullen maken om morgen te eten. Ik bezit geen enkel
blaadje postpapier en zou niet weten hoe 't mij aan te schaffen. Maak u dan eene
voorstelling van al 't overige dat ontbreekt, en van de stemming die uit zoo'n toestand
voortvloeit.
Welnu, in weerwil van dit alles, houd ik te Amsterdam en te Delft - mits ik 't
reisgeld heb mij daarheen te begeven - in 't genootschap Dageraad, waarvan de leden
zeer arm zijn, en in 't Studentendispuut Vrije Studie - de jonge lui hebben 't ook niet
ruim - mijn voordracht gratis. God - i.c. niemand - weet hoe weinig ik op geld gesteld
ben, maar om iets uit te voeren moet ik toch leven. En zelfs dit is 't voornaamste niet,
want - zou men kunnen zeggen - als ge te Gent geen voordracht houdt, en dus niets
ontvangt, moet ge
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tóch zien in leven te blijven en mijn zeer moeilijke toestand zal er niet door verbeteren,
als ik daar fr 200 in stede van fr 125 ontvang. Dit is wààr, en zoodra ik kans zie mijn
kinderen 't noodige te geven, wil ik gaarne én te Gent én overal spreken en lezen
voor niets.
Maar hierin zit de zaak niet, althans de hoofdzaak niet.
Ikzelf houd niet van ‘spreken in 't publiek’ en zou al zeer weinig willen offeren
om iemand te hooren. Ergo neem ik 't niemand kwalijk dat-i ook om mij te hooren,
niet gaarne veel uitgeeft, ja zelfs ik begrijp dat men er niets voor over heeft.
Maar één der weinige voorwaarden waarop 't mij mogelijk is iets dragelijks te
leveren is: de overtuiging dat ik genoegen geef. Zoodra men nu dat genoegen in
franken en guldens uitdrukt, heb ik 't regt de vurigheid der wensch om mij te hooren
naar die franken of guldens te schatten, en dan vraag ik of 't van veel sympathie der
leden getuigt - van uwe hartelijkheid die mij zoo innig aangenaam is, spreek ik niet
- als men zoo afdingt.
En meer nog. Ik ben vijftig jaren oud, ik heb veel geleden, nóg altijd is mijn leven
ééne voortdurende marteling. Dat mijn physiek dit alles doorstaat, is mijzelf een
raadsel, maar is 't lief van Uwe leden van mij, au rabais, in dit saison, met de
dagelijkse heerschende stormen, eene reis te vorderen over den Moerdijk? De
mogelijkheid bestond dat ik - en gaarne - mijne voordracht gratis hield, maar fr 500
of fr 1000 eischte voor de reis. Het spreekt van zelf dat ik zoo'n eisch niet doe, vooral
omdat ik gaarne naar Gent ga, om vele redenen. Maar dit weet het Willemsfonds
niet en van den kant uwer leden is dat beknibbelen mij niet aangenaam.
Het zal bovendien de vraag zijn of ik op den bepaalden dag de Moerdijk passeeren
kan, en twee dagen later terugkomen. Ik las herhaaldelijk in de Courant, dat sommige
booten niet konden varen wegens mist en storm. Hoe nu, als ik terugkeerende hier
of daar wachten moet. Geld voor hotels heb ik niet. De vijftig, zestig francs die ik
van de lezing zou over houden zullen thuis met smart gewacht worden.
Bedenk dat Holland een hel is waar bijna ieder 't er op aan legt, mij te doen
omkomen. Mijn leven en dat van mijn gezin is één strijd tegen hongersnood. De
studies van mijn
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zoontje kunnen niet worden voortgezet, en mijn lief meisje heeft behoefte aan hemdjes.
Als gewoonlijk heb ik weer zeker uitzigt op verbetering. Maar - ook als gewoonlijk
sedert 13 jaren - zal ‘men’ wel zorgen dat dit uitzigt niet wordt verwezenlijkt. Het
verloop der ziekte is bijna altijd hetzelfde: sympathie, beloften, hoop en verijdeling.
En dan weer aan 't tobben als de mier op pag.... van Havelaar.
Om niet in raadsels te spreken, zeg ik u dat ik - nog al eenvoudig! - middelen zoek
om voor eigen rekening mijn Ideën te schrijven. Met uitgevers wil ik niet meer te
doen hebben. Met wat crediet bij papier-kooper en drukker, en drie maanden rust
om 't dagelijksche brood - want als ik de kinderen zie derven kan ik niet werken kan ik fl 600, fl 800, ja fl 1000 's maands verdienen. En overal waar ik mij tot het
verkrijgen der daartoe noodige middelen aanbood, werd ik door dominés, behouders
en liberalen - liberalen vooral - tegengewerkt.
Is dit alles klagt? Neen; aanklagt. Ik zeide dit dikwijls, en zal 't nog vaak moeten
zeggen. Anders verwijten mij de Hollanders dat ik mijn leed niet dragen kan.
En nu, hartelijk gegroet. Ik zal u kennis geven van 't uur eene voordracht houden.
Waarover? Ik heb er altijd moeite meê, dit vooruit te bepalen. De indrukken
veranderen zo in 8 dagen! Enfin, ge hebt het noodig voor de aankondiging
‘Over liberalismus in het dagelijks leven’
(dat wil zeggen: het niet-strikt politieke liberalismus, dat een vrij vervelend ding
is).
En nu, hartelijk gegroet. Ik zal u kennis geven van 't uur mijner komst. Het kan
zijn, dat ik den 22e 's avonds te Antwerpen of Brussel bleef en u vandaar telegrafeer.
Ja zeker zal ik u terstond komen opzoeken. Ik heb van u de aangenaamste
herinneringen, en stel belang in de kennismaking met Mevr. Rooses.
Adieu en tot ziens alzoo
tav
Douwes Dekker.’
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Wij ontleden de brief niet, noch de toespelingen op de eventueel komende
Rochussen-interventie, noch op de Funke-oplossing. Wij stippen aan:
Rooses is getroffen. Hij boort te Gent alle bronnen aan en verzamelt een som, het
dubbele van het gebruikelijk hoge honorarium: 500 fr. Gekrenkt om de gift, de
aalmoes, grijpt de hemelbestormer ter wille van de ik-fierheid in, en doet het geld
verdwijnen. M. Rooses moet in dit ogenblik wel begrepen hebben, hoe de Geyter,
die eertijds de wegen dan toch geëffend had, reserves had kunnen uiten. Rooses, van
beiden gewis de verstandigste, moet opgekeken hebben naar de Geyter's intuïtie,
waar die reeds voor een paar weken geschreven had, dat Multatuli's zenuwachtigheid
op de zijne werkte, dat hij Multatuli wel een fortuin zou geven, op voorwaarde
nochtans, dat hij óf vertrekken zou óf verdwijnen! Een van de blijvendste
profielportretten brengt die brief van de Geyter aan Rooses over Multatuli aan:
‘Antwerpen, 11 Xber 1869.
‘Tegen 23 Xber zou 't mij in alle geval onmogelijk zijn eene conferentie van
Multatuli hier voor te bereiden. Maar ik vreeze dat het zelfs voor later niet wel gaan
zou. Ik althans heb er schrik van. Van dichtbij noch van verre zou ik er mij gaarne
mee bemoeien. 'k Heb in mijn leven al veel te veel van die dingen gedaan terwijl er
zoo weinige anderen zijn die de zelfde plichten te vervullen en nooit iets gedaan
hebben. Ge kent ze ook wel.
En dat niets doen stelt ze dan nog buiten alle berisping.
Wat Multatuli betreft voor hem zelve ware 't best dat hij dezen winter niet in
Antwerpen kwame. 't Zou hem verslijten; want het is altijd het zelfde publiek dat
wordt opgedragen.
Er is daarenboven iets dat ik u zeggen moet. Elken keer als ik in Multatuli's
gezelschap ben geweest, ben ik een tijd lang ongelukkig. Zijne zenuwachtigheid
werkt op de mijne. Geloofde ik aan 't magnetism niet, zijn invloed zou mij, buiten
zijne weet, bekeeren. Toonbeeld van ontmoediging! 'k Heb àl beproefd hem aan tafel
alles te doen vergeten, maar al spoelt bij een ander een lekker glas 't verdriet, het
ongeluk, weg, hij drinkt niet, eet weinig, - en blijft eeuwig dezelfde zenuwachtige
man.
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't Zou mij pijn doen hem zoo spoedig weer te ontmoeten.
Hadde ik een fortuin, ik gave 't hem, op voorwaarde dat hij veranderen of
vertrekken zou. Begrijpt ge mij?
Op de audiëntie met vliegende haast.’
Er bleef ons, Vlamingen, dan wel geen buitennissigheid van Multatuli's karakter
gespaard! Comme de droit. Wie het goede aanvaardt, neme ook het bittere tot zich.
Wij hebben hem geheel voor ons gehad, en daardoor treden wij in de schare, die du
Perron aanvaardt. Van onze genegenheid tot hem hebben wij voldoende blijken
gegeven, zodat wij over de gebreken gerechtigd zijn te spreken.
Of was het geen gebrek van hem Busken Huet toe te vertrouwen, dat hij ‘eigenlijk
geen sympathie voor de Vlaamsche Beweging’, de beweging van die ‘naïeve
verschoppelingen’ over had, de dag nadat hij de Geyter van het tegenovergestelde
gemeend had te moeten overtuigen in zijn eigen belang? In deze critiek speelt niet
mee zijn juiste diagnose over de Vlamingen, dat zij te luidruchtig oreren - hij kan zo
waar de oprechte poëzie van een van Beers erkennen - neen, zijn beweeglijkheid
pijnigt ons, omdat wij er toe zouden kunnen gedreven worden hem van
oppervlakkigheid, van voortvarendheid te verdenken, hem, die er zo prat op ging
juist diep door te denken. Het is zeker waar, dat hij weifelend stond tegenover een
beweging die het inderdaad lang aan hersens heeft ontbroken. Maar desalniettemin
heeft hij getwijfeld aan de mensen, en dat vleit ons niet, want als het er op aan komt
zijn Vorstenschool te lanceren, door voorlezing, dan rekent hij op ‘de kreet van
verontwaardiging’ die te Antwerpen zou opgaan, waar, naar hij wist, zogezegde
Multatulisten woonden. Hier past het ook niet te vergeten, wat er aan pijnlijks over
en weer wordt geschreven tussen Dekker en Funke in de jaren 1872-73. Er zit
ongetwijfeld veel waars in Funke's oordeel over ‘de schreeuwers’, die geen 50 fl
uitgeven aan het werk van Multatuli. Het ‘wufte volk’ doet zo weinig. Maar, het
blijft waar, dat Multatuli niet breken kàn met het Zuiden; hij zegt het, want ons geroep
tot de Hollanders ‘hoe is het mogelijk, dat gij hem niet laast’ is een reclame-stoot
van eerste betekenis! Die wil hij niet ontberen.
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Het verschijnsel ‘Multatuli’, blijkbaar zo uitsluitend Hollands, ligt in onze schijnbaar
localistisch gekleurde cultuurgemeenschap dus wel stevig vastgeankerd en steviger
nog dan vele eigen auteurs. Het was reeds zo, toen hij verscheen en een onbekend
gebleven recensent in de Vlaamsche School van 1866 hem een ‘schrijver van genie’
noemde, die - op zijn Vlaams dit - ‘een standbeeld verdiende’ of wanneer een scribent
in De Vlinder zijn werk het jaar daarop ‘geniaal’ heette ‘eigenaardig, diepgeleerd,
schoon, zwierig kernachtig, boeiend, medeslepend’ en de Minnebrieven ‘luimig,
schertsend, bijtend’. Het is nog zo gebleven. In een studenten-enquête van 1942 te
Leuven komt Multatuli bij de eersten aan. In Limburg citeren examinandi zijn naam
met welgevallen. In de Paedagogische Faculteit te Leuven figureert hij als
studie-object. Zo pas herdacht H. Teirlinck zijn Athenaeum-leraars en 't ontvalt hem,
spontaan: ‘ik groet u zeer’.
In het geestelijk rijpingsproces, dat wij, Vlamingen, in enkele geslachten hebben
doorgemaakt, prijkt Multatuli's naam als bijzonder pigment. Te Gent kan Dekkers
pseudo in een arbeiderslokaal aangetroffen worden. Als C. de Paepe de invloed
schetst door Anseele en zijn Voor 't volk geofferd uitgeoefend, dan citeert hij
Multatuli's Ideeën als gelijkwaardige factoren. Wordt in waarheid soms afdoende
weerlegd, dat Vermeylens anarchisme van circa 1893, - de vroege aanvang van onze
kennelijk politiek-intellectualistische periode - terdege beïnvloed zou zijn geworden
door Multatuli's geest of opvattingen in zake het overheidsprobleem en het
anti-parlementarisme, omdat Multatuli's naam in Van Nu en Straks niet te ontdekken
is? Dan tóch in de compars-organen La Société nouvelle en Les temps nouveaux, die
vertalingen lanceren. Een necrologisch artikel, negen bladzijden lang, krijgt in het
eerste een brede rouwrand aangelegd. Het blijft eveneens waar, dat Douwes Dekker
de in het vernieuwing brengende Vlaamse tijdschrift zo gastvrij ontvangen Domela
Nieuwenhuys, lang niet verketterde! Multatuli zal overigens de stelling van de
Vlaamse en Belgische anarchie zeer dicht benaderen. Een partijenstelsel wenst geen
van de betrokkenen, zeker Jacques Mesnil, alias Dwelshauwers, de theoreticus van
de nieuwe groep, niet. Zij volgen
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Multatuli in de afwijzing van het socialisme, maar zowel als de Vlaamse in
wettelijkheid agerende democraten van '60-'90 naar de methode onmogelijk Multatuli's
individualistische stelregels konden aanvaarden, zo blijven ook de Vlaamse
anarchisten van 't nieuwste geslacht van Multatuli's egocentrisme verwijderd! In dit
opzicht zijn zij toch en meer gemeenschapsmensen. Hun eenlingschap - ‘hebt den
moed alleen in uzelf te gelooven’ naar Vermeylen's formule - ageert in functie van
de samenleving, want Vermeylen zegt, dat ‘het werktuig van de nieuwe beschaving
het volk zal zijn’. ‘Wij hopen alles van het volk’; de mens moet ‘de god in hem’
doen eerbiedigen. Het criterium blijft in Vlaanderen dus wel zeker de gemeenschap,
net als in Vuylsteke's aanvangstijd, toen die declameerde ‘Dàt is het volk, dat wij
hebben moeten’. In deze mate is de breuk tussen Vermeylen en het verleden kleiner
dan gemeend wordt, maar dan blijkt een eventuele Multatuli-invloed naar de geest
ook meer kansen te hebben! En zo zou Multatuli een onrechtstreekse medebewerker
zijn van onze intellectuele vernieuwing, na zijn dood, dan, wanneer hij tijdens zijn
leven reeds zo rechtstreeks ‘beteiligt’ was. Wie twijfelen mocht, kan in de Ant-werpse
nabloei van het anarchisme, in Ontwaking van 1901, V. Resseler beroep op hem zien
doen in onderwijsaangelegenheden.
Kortom, Multatuli ligt geborgen in een bijzondere ongebroken traditie: zowel als
de Hollander Jeronimo de Vries, J.F. Willem's vriend, als de paedagoog L. Leopold,
Frans de Cort's correspondent van De Toekomst, als de deelhebbers aan de
Nederlandse Congressen, bindt hij Noord aan Zuid, in het besef van de
nationaliteitsdienst. Hij staat in de rij van Kinker, Schrant, Schreuder ‘stuwers’ van
het herlevend Vlaanderen. En wij danken hem, want ons was aldus het voorrecht
geschonken in ‘de eeuw die nu dood is’, de ‘echtste rilling’ mede te ondergaan die
Holland tussen 1850-1870, naar woorden van Leo Simons kende. Het is werkelijk
geen schande in zulke ban te liggen.
Zijn de tijden lang heen, het is nog mogelijk, eens de personages gekend, zich
voor te stellen welke indruk vijf regels poëzie op de Geyter moeten gemaakt hebben,
toen hij Multatuli's brief van 30 Augustus 1867 las, als de opening van de

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

1103
schaakpartij, die Multatuli te onzent zinnens was te komen spelen om een ‘tweede
vaderland’ voor zijn kinderen te verwerven:
Misschien bedriegt me mijn gevoel - maar toch
Het schijnt me of eens - weldra misschien! - uw taak
De mijne, en die van allen wien 't gemoed
In toorn ontvlamt bij 't denken aan de smaad
Van overheersing - duidelijk wordt omschreven.

Wie zegt, dat dit vijftal, 80 jaar oud, niet meer dan ogenblikkelijke waarde zou kunnen
erlangen en groeien tot historische betekenis met profetische inslag. Wat de
egocentrische eenling, Multatuli, in poëzie plots verrukt, voor zichzelf overlegde,
zouden wij wel willen interpreteren naar de collectiviteit toe. Dan blijken de woorden
als een droom te zijn, die zijn schaduw vooruit zendt, met heel wat meer probaliteiten
dan voor een kleine eeuw.
Voor hem, de onrustige, is niets gekomen inderdaad. Trouwens, hoe zou Multatuli
hier ondergaan zijn geworden? Wat hadden wij hem te bieden, materieel en geestelijk,
en organisatorisch buiten het politiek en economisch leven? En dan die
onhandelbaarheid van onze karakters en de onverbiddelijkheid van zijn wezen. Het
is wellicht best zo gebleven, onwezenlijk, als een hunkering. Dan treft de weemoed
in de door Multatuli in September 1886 tot drie Antwerpenaars, romantische
Rijnreizigers, gesproken woorden ook het diepst. Met groeten aan de Geyter, van
wie hij steeds is blijven houden, gaf hij K. Adriaenssens, J. De Bom en vermoedelijk
H. Bellens voor alle Vlamingen de boodschap mede, dat hij ‘steeds een goed mensch
had trachten te zijn’. Gesteld in het licht van de bepaling, dat ‘wie alle vormen van
dwang afschudt a priori goed is’ en erkend wordt vrij te zijn, was Multatuli inderdaad
een vrij man! Beantwoordt hij aldus aan de karakterisering van de moderne critische
geest, dan heeft ons land het uitzonderlijk geluk gekend beroerd te zijn geworden
door een universeel man van zijn tijd. En dan heeft ons ‘achterlijke’ land, naar de
eis van die tijd in zijn beste kinderen, ook aanvaardend gereageerd.
Q.E.D.
19 Februari 1947.
GER SCHMOOK.
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Het Engelse Masque
In de loop der XVIe eeuw treedt de drang naar het dramatische in de muziekkunst
van langsom sterker en duidelijker op de voorgrond; hij zal weldra culmineren in de
schepping van het zangspel, dat omstreeks de helft van de volgende eeuw, naar
Italiaans voorbeeld, de naam ‘opera’ verkrijgt.
Het zou echter verkeerd zijn te menen, zoals gewoonlijk gedaan wordt, dat deze
evolutie tot Italië beperkt bleef of alleen dààr tot kenmerkende uitingen voerde. In
Italië kreeg de opera haar definitieve gestalte en bereikte het nieuwe kunstgenre
gewis een eerste hoogtepunt; maar eenzelfde ontwikkelingsgang, of beter: een
gelijkaardige opeenvolging van muziekdramatische verschijnselen, die fataal tot
hetzelfde of tot een aanverwant resultaat moesten leiden, valt doorheen gans Europa
waar te nemen, in die tijd: zowel in Frankrijk als in de Nederlanden, in Duitsland als
in Spanje en in Engeland.
Vooral in Engeland, waar de muziekkunst onder de Tudors in hoog aanzien stond
en in wijde kring beoefend werd, terwijl het toneel er een onvolprezen bloeitijdperk
doormaakte, kon deze neiging zich doen gelden. Het mag ons dan ook geenszins
verwonderen, dat in dit land de vermenging van beide kunstsoorten tot een nieuw
geheel, dat het zangspel zou worden, als het ware instinctmatig betracht en volbracht
werd, geheel onafhankelijk van directe uitheemse invloeden.
Deze betrachting en haar verwezenlijking liggen onbetwistbaar het volledigst
besloten in de geschiedenis van het Engelse Masque, al zijn ze eveneens
fragmentarisch aanwezig in de evolutie van het Engels Madrigaal, in het optreden
van de ‘Children of the Royal Chapel’ met gedeeltelijk gezongen toneelvoorstellingen,
en in nog vele andere pogingen meer...
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Wij zeggen wel degelijk: het Engelse Masque, want het komt er op aan hierbij een
duidelijk onderscheid te maken. Gedurende de XVe en misschien ook wel de XIVe
eeuw was het Masque over nagenoeg heel Europa verspreid, maar in de loop der
XVIe zal het precies in Engeland een typische vorm aannemen, die van belang is
voor de evolutie van het muziekdrama.
Vooreerst dienen wij ons echter af te vragen, wat wij onder een ‘Masque’ moeten
verstaan: In de aanvang blijkt het niets anders dan een maskerade geweest te zijn,
die door de adel sterk werd op prijs gesteld.
Een stoet van gemaskerde ruiters, soms wel driehonderd man sterk, trok 's nachts
in vreemde of fantastische kleederdracht, bij het licht van toortsen, door de stad of
door het land. Zij werden meestal door een gelijk aantal fakkeldragers, dienaars en
muzikanten gevolgd en zongen allerhande vrolijke liederen. Later voerden zij zelfs
zangstukken in vier, acht, twaalf of vijftien stemmen uit, door de meest verscheiden
speeltuigen begeleid.
Als zij ter bestemming aankwamen, in de woning van een vriend of op een kasteel
in de omtrek, volgde een algemene danspartij met de daar verzamelde dames. Soms
werd er ook een soort pantomime uitgevoerd en daarna aten, dronken en schertsten
de deelnemers met hun gastheer tot de dag in de lucht kwam...
Stilaan werden deze feestelijkheden ingewikkelder. De gemaskerden droegen een
vers voor of lieten het door iemand uit hun gevolg voordragen, om hun verkleding
aan het gezelschap te verklaren, doch er is helaas, weinig of niets van deze gedichten
bewaard gebleven.
Vooral in Italië werden deze Masques met veel luister omhangen en kregen zij
een uitgesproken artistiek karakter, onder invloed der opkomende Renaissance. De
meest beroemde voorbeelden er van zijn ongetwijfeld de ‘Trionfi’ en de ‘Canti
carnascialeschi’ van Lorenzo di Medici, waarvan de muziek ons bekend is en
gepubliceerd werd door Paul-Marie Masson, in zijn ‘Chants de Carnaval Florentins’
(Parijs 1913).
Geleidelijk verminderde echter het belang van de stoet of cavalcade, waaruit heel
deze vermakelijkheid nochtans
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ontstaan was, en werd meer aandacht besteed aan wat er binnenshuis gebeurde. In
de XVIe eeuw werd het wagenspel, aan de mirakelspelen of moraliteiten ontleend,
erbij betrokken. De wagens of ‘carri’, zoals ze in Italië genoemd werden, volgden
de ruitersstoet en werden eenvoudig binnen gereden. Zij waren herschapen in kastelen,
vaartuigen of berglandschappen en leverden het podium waarop de acteurs, zonder
uit te stijgen, een of ander spel konden uitvoeren. Over de aard van deze spelen is
echter niets geweten.
Natuurlijk is het vooral dit binnenhuisgedeelte van het Masque, dat in het Noorden,
waar het klimaat niet zo mild is als in Italië, uitbreiding heeft gekregen. Engeland
blijkt daarbij de toon te hebben aangegeven.
In zijn ‘History of Music’ (vol. III, pag. 332) beweert dr. Charles Burney, dat het
Masque zijn intrede in Engeland zou gedaan hebben in 1512. Anderzijds vermeldt
Hall het jaar 1513: ‘on the daie of the Epiphanie at night the kyng with xi other were
disguised, after the manner of Italie, called maske, a thing not seen afore in Englande’
(gecit. door Prof. E.J. Dent, in ‘Foundations of English Opera’, Cambridge 1928,
pag. 10).
Over deze jaartallen is veel betwisting ontstaan; vergissingen zijn hierbij nooit
volledig uit te sluiten. Ons komt het voor, dat de maskerade, in haar oorspronkelijke
en ongekunstelde vorm, er ongetwijfeld vroeger bekend was, maar dat het hof van
Henry VIII voor het eerst kennis maakte met het weelderig Renaissancistisch vertoon,
dat ze inmiddels in Italië geworden was.
Deze Italiaanse beïnvloeding wordt trouwens door twee dichters bevestigd, door
een Engelsman en door een Fransman. Zo zegt Marlowe, in zijn ‘Edward II’ (1e
bedrijf, 1e toneel):
‘Therefore I'll have Italian masks by night,
Sweet speeches, comedies, and pleasing shows.’

Terwijl Ronsard ons in een sonnet mededeelt:
‘Mascarade et cartels ont prins leur nourriture
L'un des Italiens, l'autre des vieux François.
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L'accord italien quand il veut bastir
Un Théâtre pompeux, un cousteux repentir,
La longue Tragédie en Mascarade change.
Il en est inventeur: nous suyvons ses leçons,
Comme ses vestemens, ses moeurs et ses façons,
Tant l'ardeur des François aime la chose estrange.’

De Italiaanse invloed doet echter weinig ter zake. Zowel in Frankrijk als in Engeland
is de verdere ontwikkeling helemaal anders en typisch nationaal geweest.
De Fransen hebben pas in 1565, tijdens de beroemd gebleven Carnavalfeesten van
François I, te Fontainebleau, een Masque in eigen taal aangedurfd, nadat reeds in
1548 een Italiaanse Masque vóór Henri II en Catherine de Medici was opgevoerd
geworden. Nauwelijks enkele jaren later, in 1581 om precies te zijn, zou er het Franse
ballet uit ontstaan, met de opvoering van het vermaarde ‘Ballet comique de la Royne’.
Alhoewel het Masque, in zijn Italiaanse vorm, dus veel vroeger in Engeland bekend
was, sedert de aanvang der eeuw, evolueerde het er iets langzamer maar even
onbetwistbaar oorspronkelijk, tot een waar muziekdrama, een voorloper van de opera.
Algemeen wordt aanvaard dat het Masque in de aanvang enkel een embryo van
dramatische actie, zonder enig vaststaand dramatisch principe, vertoonde. Daarin
zou echter verandering komen, onder invloed der buitengewoon begaafde Engelse
toneelschrijvers van de tijd.
Ben Jonson, Thomas Campion en James Shirley hebben Masques geschreven,
zodat men er verkeerdelijk toe kwam, hun teksten als zuiver letterkundige werken
te beschouwen, wat natuurlijk erg in hun nadeel uitviel wanneer ze bij de
toneelstukken van deze periode vergeleken werden. Aldus te handelen was echter
tegelijk onrechtvaardig en onverstandig. Het Masque dient als een muziekdrama
opgevat, d.w.z. als een versmelting van toneel en muziek.
De muziek, die er onafscheidelijk bij hoorde, is helaas, voor een ruim deel verloren
gegaan of ligt over verschillende plaatsen verspreid, waardoor het uiterst moeilijk
wordt één enkel Masque volledig te reconstrueren. Het decor, dat mis-

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

1108
schien wel het voornaamste element van de opvoering is geweest, kennen wij alleen
nog maar uit een paar aanduidingen op de tekst of door enkele al te zeldzame
verzamelingen van plannen en tekeningen.
Waarschijnlijk hebben de toeschouwers veel minder belang gehecht aan de woorden
dan wij, die getroffen zijn door de dichterlijke verbeelding en de taal der auteurs.
Voor de aanwezigen was de feestelijke aanblik van het geheel ongetwijfeld van groter
waarde, terwijl de muziek hun langer in de oren bleef naklinken. Voor hen was het
hoogtepunt van het Masque zeer zeker het verschijnen van de gemaskerden, d.w.z.
van twaalf tot zestien personen uit de hoogste aristocratie of soms zelfs van
koninklijke bloede.
Het dramatisch gegeven verkrijgt echter van langsom meer eenheid en vormt
stilaan een logisch en toneelmatig geheel, dat een wellicht nog al te schrale, maar
toch reeds hechte basis biedt voor verdere ontwikkeling. Dit blijkt al duidelijk,
wanneer in 1605 het ‘Masque of Blackness’ van Ben Jonson wordt opgevoerd, in
decors van Inigo Jones, de grote Engelse architect, die toen pas uit Italië was
weergekeerd. Voortaan zal hij steeds belast blijven met het ontwerpen van schermen
voor alle opvoeringen aan het hof. Zijn tekeningen zijn gelukkig bewraard gebleven
in de merkwaardige verzameling van de Hertog van Devonshire, te Chatsworth,
terwijl talrijke plannen van zijn hand in het British Museum berusten. P. Reyher
heeft er enkele van opgenomen in zijn ‘Les Masques Anglais’ (Parijs, 1909).
Ongetwijfeld is het mogelijk, dat Inigo Jones de eerste opera-voorstellingen in
Italië heeft bijgewoond, alhoewel ze daar op dit ogenblik nog tot de hoge
uitzonderingen behoorden en wij tot 1637 dienen te wachten, vooraleer het genre,
mede dank zij de oprichting van een openbaar opera-theater te Venetië, tot de bredere
lagen der bevolking doordringt.
Voor het ‘Masque of Blackness’ ontwierp Jones een stel schermen, dat in vele
opzichten nieuw en zelfs oorspronkelijk mag genoemd worden. Van Sebastiano
Serlio nam hij de zgn. ‘scena parapettata’ over, in de vorm van een straat die naar
de achtergrond voortloopt. Hij werkte echter reeds met losse stukken, links en rechts,
die onderling konden verwisseld worden en toelieten het uitzicht van het decor op
een mini-
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mum van tijd te wijzigen. Dit procédé zou hij later nog verbeteren en aanvullen, tot
het decor niet langer een passieve rol speelde, als achtergrond voor het gebeuren,
maar werkelijk een actieve taak te volbrengen kreeg bij het voorbereiden en aanvoeren
der toneeleffecten.
De verdere ontwikkeling van het Engelse Masque zou nu plots, in korte tijd, met
reuzenschreden vorderen. Nu eenmaal het dramatisch gebeuren een zeker belang
had gekregen en het passend decor was gevonden, kon de muziek aan de beurt komen
om het muziekdramatisch geheel te voltooien.
Deze werkwijze is helemaal anders dan in Italië, waar de verbinding van woord
en muziek aan de basis lag en het decor pas later volgde. Dit is vermoedelijk uit te
leggen door een andere houding tegenover de door de muziek te spelen rol en
misschien ook wel door het feit, dat Italië uitging van een bepaald opzet: de
heropwekking van de Griekse tragedie door een samenwerking van woord en muziek,
terwijl het nieuwe genre in Engeland spontaan groeide, onder invloed van het
gesproken toneel.
Het ‘Masque in honour of Lord Hay’, in 1607 geschreven door Thomas Campion,
bracht een verdere uitbreiding van het muziekgedeelte. Thomas Campion was niet
alleen toneelschrijver, maar ook componist en dit verklaart wellicht zijn bekommernis
om de muziek. Enkele delen van dit Masque (twee liederen en drie dansen) zijn
bewaard gebleven en gepubliceerd door G.E.P. Arkwight, in ‘The Old English
Edition’. Uit de toneelaantekeningen blijkt echter duidelijk, dat er veel meer muziek
werd bij uitgevoerd.
Wij weten, bij voorbeeld, dat de musici in drie groepen rondom het podium stonden
opgesteld. De eerste groep was tien man sterk: twee violen, om de melodie te spelen,
een aantal luiten, een clavecimbel en een bazuin. De tweede groep bestond uit twaalf
musici, voornamelijk strijkers. De derde groep, die iets hoger stond dan de beide
andere, was samengesteld uit zes zangstemmen en zes ‘cornetten’, een soort kromme
klephoorns. Boven op een gaanderij bevond zich nog een vierde groep, allemaal
hoboïsten, die wij bij de 34 musici rondom het podium moeten rekenen om tot een
gezamenlijk aantal van ongeveer 45 à 50 muzikanten te komen. Deze verdeling der
musici in verschillende groepen
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was ook in Italië gebruikelijk en verdween pas later, toen de opera op commerciële
basis werd ingericht en het er op aankwam ruimte te winnen en vooral de kostprijs
te verminderen.
De uitbreiding van het muziekgedeelte schijnt wel in de smaak gevallen te zijn,
want voortaan werd het regel in de volgende Masques steeds meer en meer muziek
aan te wenden.
De toneelbouw bestond uit verschillende verdiepingen, als een soort compromis
tussen het Middeleeuwse ‘naast elkaar’ en het moderne ‘na elkaar’, dat hier de
betekenis krijgt van een teruggrijpen naar de oude, nationale traditie. De verdiepingen
waren in heuvels herschapen en met bomen versierd.
Na de intrede van de koning vond een allegorische actie plaats, die bestond uit
voordracht en zang, in de meest verschillende vocale bezettingen, en gevolgd werd
door dans. De toneelschikking van Inigo Jones voorziet daarna een decorverwisseling.
Intussen wordt een koor in echo-vorm aangeheven, ter ere van de Koning. Dan volgt
de eigenlijke dans der maskers, door de drie orkesten begeleid, maar nog dikwijls
onderbroken door voordracht, koorzang en liederen.
Nog een verdere en zeer belangrijke wijziging zal het Masque ondergaan in 1609,
wanneer Ben Jonson zijn ‘Masque of the Queens’ voorstelt. Hierin wendt hij voor
het eerst het zgn. ‘anti-masque’ aan, d.w.z. een tussenspel (hier een heksendans) door
beroepsacteurs en dansers uitgevoerd. Hierdoor wordt het optreden der gemaskerden,
dat totnogtoe het vormelijk hoogtepunt der voorstelling was gebleven, lichtelijk
overschaduwd en meteen het middel gevonden om het dramatisch gedeelte verder
uit te breiden.
Dit geschiedt dan ook in Jonson's ‘Masque of Oberon’, van 1611. Hier wordt het
‘anti-masque’ een echt spel, met zang en voordracht, naast het allegorisch toneel in
de aanvang. Het Masque zelf blijft ernstig en verheven; het anti-masque is komisch
en als ontspanning bedoeld. Op het slot versmelten beide in één geheel. De dialogen
worden met muziek begeleid. Het dramatisch element is beslist overheersend en
verbindt de verschillende onderdelen van dit disparate kunstgenre met elkaar, omheen
het sprookjesverhaal van Koning Oberon, dat ook Shakespeare gediend had, omstreeks

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

1111
1594, tot het schrijven van zijn erg Masque-achtige ‘Mid-summernightsdream’.
Shakespeare deed echter haast geen beroep op de hulp der muziek, die er pas een
eeuw later door Purcell (The Fairy Queen, 1692) en nog bijna anderhalve eeuw nadien
door Mendelssohn (1826) zou worden aan toegevoegd.
In 1613 volgt ‘The Lord's Masque’, van Campion, die ook de toespraken, ter
verklaring der costumering van de gemaskerden, door muziek laat begeleiden. De
gesproken gedeelten, in gans het Masque, zijn nu uiterst zeldzaam geworden. Weldra
zal dan ook de beslissende stap naar het werkelijke, volledige zangspel gezet worden:
Drie jaar later schrijft Jonson zijn ‘The Golden Age restored’ (1616), dat wel degelijk
van het begin tot het einde gezongen wordt en dus gevoeglijk voor een volgroeid
zangspel kan doorgaan. De plechtige intrede van de koning bij de aanvang en de
doorluchtige danspartij op het slot blijven echter behouden, tot in de allerlaatste
voorbeelden der Masques toe.
In ‘The Vision of Delight’ van Jonson (1617) treffen wij voor het eerst de uit Italië
geïmporteerde ‘stylo recitativo’ aan, maar dat is enkel een kwestie van uitwendige
vorm. Voornamer is de vaststelling, dat ook dit Masque weer volledig gezongen
werd, zoals trouwens ook zijn ‘Lovers made Men’, van hetzelfde jaar. De muziek
was telkens van Nicholas Lanier.
Natuurlijk werd ook wel eens naar het verleden omgekeken: in zijn ‘Triumph of
Peace’ komt Shirley er toe de oude en haast vergeten cavalcade in eer te herstellen
en zijn Masque te laten voorafgaan door een ophefmakende, kleurrijke ruitersstoet,
doorheen Londen. De uitgevoerde muziek was van William Lawes. Voor het overige
werd echter getrouw het voorbeeld van Jonson gevolgd, dat eveneens Carew vóór
ogen zweefde bij het schrijven van zijn ‘Caelum Britannicum’, op muziek van Henry
Lawes, de broeder van William.
Thans is het opnieuw de toneelbouw die aan belang wint en de aandacht in beslag
neemt. Ten gevolge van een pijnlijk geschil tussen Ben Jonson en Inigo Jones, komt
hun vruchtbare samenwerking plots tot een einde. Jones weet van zijn grote invloed
in de hofkringen misbruik te maken
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om Jonson als schrijver van Masques te doen uitschakelen en dit verklaart tot op
zekere hoogte het overwicht van de toneelschikking, in de laatste Masques: Jones is
nu werkelijk de énige leidende persoonlijkheid geworden.
Nochtans wordt het door Jonson ingevoerde anti-masque door zijn opvolgers
overgenomen en nog verder uitgebreid. Bij Shirley stijgt hun aantal zelfs tot zeven
en krijgen zij een boertig, volks en actueel karakter. Aldus wordt het libretto (wTant
zo mogen wij het nu wel noemen) een opeenvolging van mythologische taferelen,
die wel eens met typisch Engelse humor worden gekruid, en moderne, komische
tussenspelen.
De laatste Masques werden geschreven door William d'Avenant: ‘The Temple of
Love’, van 1635, op muziek van de broeders Lawes, waarin de koningin optrad; ‘The
Triumphs of Prince Amour’, van 1636, insgelijks op muziek van de broeders Lawes;
en ‘Salmacida Spolia’, van hetzelfde jaar, op muziek van de Fransman Louis Richard,
die tot het gevolg van koningin Marie-Henriette behoorde. In dit allerlaatste Masque
trad de ongelukkige Charles I nog op, in overeenstemming met de eeuwenoude
traditie.
Hiermede bereiken wij dan de Engelse Burgeroorlog, die een einde maakt aan de
opvoering van Masques, althans in hun oorspronkelijke vorm van hoffeesten of
vermakelijk-heden voor de aristocratie. Nochtans zou hun invloed verder reiken en
na hun verdwijning blijven voortwerken.
De reactie van de Puriteinen, die nu aan het bewind kwamen, op het muziekdrama
was onverwacht gunstig: terwijl zij zich hardnekkig bleven verzetten tegen het
gesproken toneel, dat zij als zondig beschouwden, hadden zij geen enkel bezwaar
tegen de muziek. Cromwell was zelfs een hartstochtelijk muziekliefhebber. Zo is het
dan ook te verklaren, dat de ons bekende William d'Avenant, die reeds in 1639 met
plannen rondliep om te Londen openbare opera-voorstellingen in te richten, amper
twee jaar na de opening van het Teatro San Cassiano, te Venetië, en hiervoor reeds
de toestemming van Charles I bekomen had, eindelijk tot de verwezenlijking van
zijn droom kon overgaan.
Hij stak van wTal met een eigen werk, ‘The Siege of Rhodes’, op muziek van drie
verschillende toondichters: Henry Lawes, Captain Cooke en Matthew Locke. De
decors
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waren van John Webb, een leerling van de intussen overleden Inigo Jones (1652).
De nieuwe onderneming was gevestigd in Rutland House.
‘The Siege of Rhodes’ is een echte opera, waarin d'Avenant de belegering van de
stad Rhodes door Sultan Soleiman behandelt. De geschiedenis verhaalt hoe de
Grootmeester der Orde van St. Jan, Philippe Villiers de l'Isle-Adam, met 600 ridders
en een handvol soldaten, in 1522 gedurende zes maand het hoofd biedt aan een kwart
millioen tegenstanders.
Dit werk, dat volkomen op zichzelf staat, vrij van enig praalvertoon of van enige
danspartij vreemd aan de actie, is dus wel degelijk als een opera te beschouwen,
volgens de Italiaanse opvatting van deze benaming. Het valt echter op te merken,
dat het hoegenaamd niets te danken heeft aan Italiaanse voorbeelden, noch aan Franse
pogingen in dezelfde richting, zoals Corneille's ‘Andromide’, op muziek van Dassoucy
(1650), dat d'Avenant ongetwijfeld gekend heeft.
Het onderwerp van ‘The Siege of Rhodes’ is niet klassiek, maar betrekkelijk
modern en de behandeling van het libretto wijkt gevoelig af van het Italiaanse schema:
hier is duidelijk de invloed merkbaar van het Engelse Masque met zijn levendig
anti-masque. Hiermede had het Engelse zangspel, dat in feite geboren was met
Jonson's ‘Masque of the Golden Age restored’ (1616), zich aan de tijdsmaak
aangepast, op eigen wijze en volgens eigen opvattingen.
Het is onze taak niet, hier na te gaan hoe het komt dat het genre, niettegenstaande
al zijn kwaliteiten en zijn uitgesproken nationaal karakter, ten slotte toch niet leefbaar
bleek of ten minste niet door de brede lagen van 't Engelse volk werd op prijs gesteld.
Wij wensen enkel te constateren, dat er daarna nog talrijke pogingen werden
aangewend om de gunst van het publiek te winnen, nl. met ‘Psyche’ van Shadwell
en Locke, in 1673, met ‘Albion and Albanius’ van Dryden en Louis Gabu, in 1685,
en met ‘Venus and Adonis’ van Dr. John Blow, dat opnieuw en heel sterk de invloed
van het Masque onderging. Zelfs de vermaarde en ditmaal door de tijdgenoten fel
gesmaakte opera's van Purcell: ‘Dido and Aeneas’ (1689), ‘Dioclesian’ (1690), maar
vooral ‘King Arthur’ (1691) en ‘The Fairy Queen’ (1692) zijn met recht en reden
als geëvolueerde Masques te beschouwen, die alle
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op de voorbeelden van Jonson, Campion en Shirley terug te voeren zijn.
Hierdoor is o.i. voldoende aangetoond, van welk overwegend belang het Masque
is geweest bij het ontstaan van het Engels zangspel, dat niets te danken heeft aan
uitheemse invloeden en gerust de vergelijking kan doorstaan met de Italiaanse opera,
ook al was die intussen het algemeen nagevolgde model in het genre geworden.
Aldus kunnen wij het Engelse Masque beschouwen als een tegenhanger, spontaan
uit de plaatselijke traditie gegroeid, van de kunstmatige experimenten van Graaf
Bardi en zijn beroemde ‘Camerata’ te Florence, bedoeld om de Griekse tragedie tot
nieuw leven te brengen en waaruit ten slotte een zelfde resultaat is ontstaan: het
zangspel, dat scheen te beantwoorden aan de verzuchtingen van de tijd, over geheel
Europa, en pas na 1650 overal de Italiaanse benaming ‘opera’ verkreeg.
Allicht kan worden aangevoerd, dat Italië in dit proces ongeveer 20 jaar vooruit
was, aangezien de werkzaamheden van toondichters als Galilei, Peri en Caccini,
samen met de pogingen der philologen te Florence, reeds omstreeks 1582 begonnen
en Peri zijn ‘Euridice’, zijn eerste volledig zangspel, in 1600 schreef, terwijl de
werkelijk beslissende phase in de gedaanteverwisseling van het Engelse ‘Masque’
pas tussen 1605 en 1616 valt, tussen het ‘Masque of Blackness’ en ‘The Golden Age
restored’.
Wij hoeven ons echter niet blind te staren op data en feiten, maar rekening te
houden met de geestelijke richting van gans een tijdperk.
Dan komen wij tot het inzicht, dat de neiging naar dramatiek in het Engelse
Madrigaal even sterk is, in de XVIe eeuw, als in het Italiaanse; dat de monodische
stijl voorzeker het eerst in Italië werd aangewend en ongetwijfeld deze neiging sterk
in de hand werkte, maar dat de ‘Children of the Royal Chapel’ reeds in 1565 (dus
nog vóór de experimenten van Graaf Bardi en vóór de opvoering van Gabriëli's
‘Oedipus Rex’ in 1585) gezongen gedeelten in de door hen opgevoerde toneelspelen
inlassen, bij voorbeeld, in ‘Damon en Pythias’, waarvan het handschrift bewaard is
gebleven in het British Museum en waarvan een afschrift in de bibliotheek van
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Christ Church, te Oxford, berust; dat de groei van het Masque tot een zangspel trager
in zijn werk is gegaan dan de sterker geconcentreerde en meer bewuste pogingen
van de ‘Camerata’, maar in zijn geheel beschouwd vroeger is begonnen en tot een
zelfde uitkomst heeft geleid; dan komen wij ten slotte tot de constatatie van een
ongeveer gelijklopende ontwikkelingsgang, waarin nu eens Italië en dan weer
Engeland op elkaar vooruit zijn.
Afgezien van het scheppend genie der betrokken kunstenaars, bleek de bodem
voor het nieuwe kunstgenre vruchtbaarder in Italië, waar het publiek er gunstiger op
reageerde. Daarom is de Italiaanse opera dan ook vlug tot een hoogtepunt
opgeklommen en heeft zij alle andere landen voorbijgestreefd. Dit neemt echter niets
weg van de principiële verdienste der Engelse pogingen en vooral niet van de feitelijke
betekenis van het Engelse Masque, waaraan een voorname plaats toekomt in de
geschiedenis van het muziekdrama der XVIe en XVIIe eeuwen.
Dr. AUGUST CORBET.

Literatuur:
BURNEY, Dr. Ch.: ‘History of Music’, Londen 1789.
CORBET, Dr. A.: ‘Het Muziekdrama in de XVIe en XVIIe eeuwen in Italië’,
Antwerpen 1936.
‘Het Muziekdrama in Engeland’, in ‘Nieuw Vlaanderen’, 26 Sept. 1936.
DENT, Prof. E.J.: ‘Foundations of English Opera’, Cambridge 1928.
MASSON, P.M.: ‘Chants de Carnaval Florentins’, Parijs 1913.
REYHER, P.: ‘Les Masques Anglais’, Parijs 1909.
VAN DEN BORREN, Prof. dr. Ch.: ‘From Madrigalism to Musical Drama’,
in ‘The Chesterian’, vol. IX, nr 70, Londen 1928.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

1116

Zoek de mens
Blijmoedig oordeel over groot en klein
Gevleid door de belangrijke reacties welke mijn ‘Vrijmoedig oordeel over de grooten’
in deze rubriek heeft mogen uitlokken, bedank ik langs dezen weg welgemeend de
inzenders en deze dank wordt heelemaal niet verminderd door het feit dat zij er zoo
weinig mogelijk van begrepen hebben. Trouwens M.R. behaalt 8 punten op 10 en
R.H. 4, hetgeen bevredigend mag genoemd worden, gezien het geheim van den
goeden polemist bestaat in zoo duidelijk mogelijk zijn eigen standpunt uiteen te
zetten en vooral niet te diep door te dringen in dat van de tegenpartij. Immers, dan
loopt hij gevaar het met hem eens te worden en het nut van een polemiek voor den
lezer, en voor dien schrijft hij, bestaat juist in de vergelijking van standpunten die
verschillen.
Hiertoe wil ik gaarne bijdragen door mijn standpunt te verscherpen met de
mededeeling dat het ernstig was en in geen enkele letter scherts. Het was een deel
van een gedachtenreeks welke ik de mijne kan noemen sedert 1940 en ik hoop nooit
de hoop te moeten opgeven dat zij eenmaal zal begrepen worden. De beeldhouwer
echter die met hamer en beitel bezield op marmer losvaart, moet den toeschouwer
ongerust maken, want bezetenweg kapt hij altijd maar af en voegt nooit iets toe.
Daarbij riskeert hij met elken slag te veel weg te kappen, zelfs het blok te doen
splijten. Nochtans komt een oogenblik waarop iedereen ziet wat hij gewild heeft.
1. Het is niet bewezen dat er altijd oorlog zal zijn. 2. Wij moeten dus rekenen op
eenige kans hem te voorkomen. 3. Deze kans is zoo belangrijk dat zij onverdroten
moet worden gezocht.
Nu bestaat er een pacifistische ideologie, door mijzelf weleer met gloed verdedigd,
die meent de oorzaken van den oorlog en de middelen ertegen te kennen. De feiten
en het gezond verstand hebben bewezen dat zij deels onhoudbaar en deels
ontoereikend zijn. Deze
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scheuten van mijn gedachtenplant stierven dus af. Mijzelf kwetsend moest ik ze
wegsnijden.
Een van de nuttelooze, wilde scheuten waaraan men nog niet durft raken is de
meening dat op aarde een paar God de vaders alwetend en almachtig beslissen over
oorlog en vrede. Deze scheut zuigt krachten weg en verloren. Zij doet den kleinen
man berusten in de bedisseling van de grooten, meenen dat hij niets in te brengen
heeft, niet moet mede zoeken.
Daarom heb ik die grooten in de oogen van den kleinen man neergehaald. Ik meen
het voor den eersten keer nog niet zoo slecht te hebben gedaan, maar ik zal het nog
veel beter doen. Ik zal nog evidenter bewijzen dat Truman, Stalin, Churchill en
consoorten evenzeer meegesleurd worden als zij leiden, dat zij er met hun muts naar
geslagen hebben, zoo goed zij konden, de eene beter dan de andere, beter ook dan
ik of een ander letterkundige het zou kunnen, mààr ook onwetend van de oorzaken,
den duur, den afloop van den oorlog, onwetend van de middelen ertegen en
machteloos zooals wij.
Ik wil allen doordringen van het besef dat zij voor den oorlog gelijk zijn voor de
pest en de griep.
Dit harmonieert met mijn staatsopvatting, als ik dan toch grote woorden moet
gebruiken. Die opvatting wil niet weten van een meneer die alles voor allen weet,
kan en doet, maar ook niet van een kudde die meent dat eenige meneeren alles weten,
kunnen en doen. Zij wenscht elk burger souverein, bewust, zelfstandig en volwaardig,
tuk en trotsch op volle zeggenschap, vrij van kinderachtige respecten, wars van
weldenkendheid en ik wacht nu geduldig op de wijze replieken waarin men mij zal
uitleggen dat dit een utopie is, met andere woorden een ideaal waarheen wij ons
moeten richten zonder ons af te vragen of wij ooit ter bestemming zullen aankomen.
Ik heb dus als pacifist veel geweten en weet nu ongeveer niets meer, tenzij dan
dat wij allen met leven en goed betrokken zijn in den oorlog, dus allen volgens goede
democratische beginselen zeggingsrecht hebben daaromtrent en wel buitengewoon
onnoozel zouden doen door de beslissingen over te laten aan politiekers en diplomaten,
ten minste zoolang deze niet in staat blijken te zijn de ramp van ons af te wenden.
Ik neem absoluut niet aan dat een directere inmenging van den kleinen kiezer, bij
voorbeeld in het met naam kiezen van een onderhandelaar, het onmiddellijk
ratificeeren van een conferentie, zelfs het goedkeuren van een mobilisatie, op zichzelf
belachelijk of een grap zou zijn. Als dat een grap is, is democratie zelf een grap, want
het is haar princiep zelf en haar toekomst is dat de burger meer en meer importantie
zal krijgen. Ik zeg niet dat mijn rechtstreekscher contrôle afdoend zal zijn, maar wel
dat ze voor de hand ligt, ons opgedrongen wordt op een oogenblik waarop wij niet
weten wat anders te doen en toch iets moeten doen. Ik zeg dat ze minder utopisch is
dan de wereldregeering van Einstein en wie ze nog te nieuwlichterig vindt, moet
maar eens goed bedenken dat
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alleen van iets nieuws nog iets kan verwacht worden, want al het oude heeft gefaald.
De middeleeuwers hielden bedevaarten en processies tegen de pest, hetgeen
uitstekend was om haar te verspreiden. Het afweermiddel was zeep en hygiëne.
Misschien zal eenmaal uitkomen dat al wat wij tegen den oorlog gedaan hebben
voortreffelijk was om hem te doen uitbreken en dat het ware afweermiddel even
eenvoudig is als de formule van zeep. Die kan iedereen vinden en daarom moeten
allen zoeken zonder te betrouwen op de God de Vaders.
G.W.

Bij wijze van orientering
De oorzaak van de huidige inzinking in de litteraire productie zou volgens sommigen
te wijten zijn aan de futloosheid en het gebrek aan markante, toonaangevende figuren
bij de jongere generatie. Ik deel eer de mening van hen, die beweren, dat de materiële
en geestelijke ontreddering van onze tijd een momenteel zwijgen veroorzaakt, dat
niet meer is dan een oriëntatiepauze.
De reeks lezingen die in de Vlaamse Gids over het jongeren-probleem verschenen,
staan alleszins in het teken van dit zoeken naar richting. Globaal genomen kan men
een algemene drang vaststellen om het zwaartepunt van de belangstelling van het al
te individuele naar een ruimer, van een te ijl naar een concreter plan te verschuiven.
Logisch trouwens in een wereld die door twee oorlogen letterlijk en figuurlijk
omgewoeld werd. Veel oude waarden zijn over de kop gegaan. Een vergedreven
individualisme staat niet langer in verhouding tot de chaos van een onbehagelijk
internationale toestand, die we moeilijk vrede kunnen noemen.
Ons groot tijdsprobleem is het zoeken van de goede verhouding van individu tot
gemeenschap, van volk tot volkengemeenschap. Er worden heel wat eieren gekraakt
om die ommelette te bereiden. Nu weer zou men geneigd zijn te zeggen, dat alles
glad verkeerd loopt. Op nationaal plan hebben dirigisme en staatsinmenging een
omslachtig, log en stroef werkend apparaat geschapen, dat ons meer narigheid dan
heil brengt en op internationaal plan lijken de heren van de U.N.O. aardig op weg
ons de vrede te bezorgen die de doden van Hiroshima gevonden hebben.
Een en ander maakt de atmosfeer weinig geschikt om zich te vermeien in
nachtegalengekweel en zich te begeven aan navelstaren en oefeningen in het
luchtledige; die dingen vallen wat bleek uit bij het felle licht van een ontploffende
atoombom. Beweren nochtans dat dit evenement de mensheid radikaal zou vernietigen
lijkt me overdreven. De mens is een ouwe taaie. Er zullen ergens wel een Adam en
een Eva overblijven om het avontuur te herbeginnen. Maar al het fatalisme van de
wereld neemt niet weg, dat die kwestie ons zwaar op de maag ligt. Bovendien groeien
de vele andere problemen van onze gecompliceerde en ontwrichte wereld ons over
't hoofd. We zijn de kluts kwijt. Moeilijke omstandigheden scheppen de
noodzakelijkheid de dingen tot hun eenvoudige vorm te herleiden. Ik geloof, dat
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het de enige kans is om ons een weg door deze wildernis te banen; het enige middel
om het minimum aan evenwicht en steun te heroveren.
Dat peilen naar de kern zal onvermijdelijk gebeuren ten koste van de subtiliteiten
en de nuances. Er is vooral behoefte aan synthese. Dat wil zeggen, bezinning,
zelftucht, vrijwillige beperking tot het essentiële. We moeten terug grond onder de
voeten krijgen want er is geen vlucht mogelijk zonder vertrekpunt.
Uit de bijdragen in de Vlaamse Gids kan men de conclusie trekken, dat in de eerste
plaats dit essentiële mens en leven is. Inderdaad, daar begint en eindigt elk spoor.
Verder kan elk begrip, elk probleem, elke waarde getoetst worden aan een soort
essentialisme dat schiftend werken moet. Wie de vrijheid liefheeft, spaart het snoeimes
niet, anders overwoekert de wilde loot van het anarchisme de vrijheid zelf. Kwestie
van zin voor maat en verhouding.
We hoeven bij dit alles niet over dienende kunst te kletsen. Ik vraag me af welke
waarachtige kunst niet dienend is. In hoever echter de literatuur in het teken van een
richting kan staan hangt geheel af van de aard van het werk en van de geaardheid
van de auteur zelf. Mensen als K.v.d. Woestijne bewijzen dat kunst van uitzonderlijk
gehalte kan groeien buiten elke tijdsberoering om. Poëzie zal door haar transponerend
karakter immer gemakkelijker van het positieve, het werkelijke afwijken. Proza
daarentegen kan een actievere rol spelen, in 't bizonder toneel en essay.
Maar voor hen die liefst de mens projecteren op het scherm van het tijdsgebeuren
en hem plaatsen midden de problemen van zijn tijd, is het nodig het aller-essentieelste
niet uit het oog te verliezen. Het komt er op aan, nu meer dan ooit, de liefde en de
eerbied gaaf te houden voor datgene wat zonder de mens niet denkbaar is; het enige
goed dat blijft in de ontluistering en de berooidheid van het uiterste uur: leven!
L. De Groof.

Wij zoeken de mens...
En al zoekende hebben wij een zeer curieus exemplaar van een mens gevonden. Een,
die er niet voor terugschrikt zijn eigen naam tot verkleinwoord te verlagen. Een die,
als men het waagt hem arm te noemen, rechtstaat en pleit, dat hij niet veel nodig
heeft om rijk te wezen en dus niet arm kàn zijn. Een, die het zou aandurven alle luide
podiumschreeuwers de bek trachten te snoeren en hen te zeggn, dat zij oneindig beter
zouden doen stille werkers te worden voor het ideaal. Een die, ja, en dan is er als een
gevoel van erkentelijkheid door ons gegaan en wij dachten: eindelijk een mens naar
ons hart.
Maar nu moeten wij weer zeer voorzichtig zijn, want wij weten nooit dat de
onopgesmukte taal niet de hoogmoed van de nederige verbergt, de nederige, die zich
ondanks alles zeer bewust is van zijn waarde. En vooral de vrouwen dienen met haar
beweringen alle
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klippen om te zeilen en op haar hoede te wezen voor elke vergissing, want de mannen
zouden het haar nooit vergeven. Zij zouden met haar ‘ontdekking’ medelijdend
durven glimlachen en met al hun mogelijke en onmogelijke onderlegdheid komen
aandragen over de wetenschappelijke bewezenheden van het gewicht der vrouwelijke
hersenen ten overstaan der mannelijke dito's. En dat wij ons godschromelijk konden
vergist hebben in het ontdekken van een curieus mens in onze zeer menselijke
samenleving.
Wij aanvaarden met deemoed de wetenschappelijk bewezen zekerheid van de
zwaardere hersenen onzer mannelijke collega's - maar, zou het overschot van het
gewicht hunner ‘brains’ niet langs welke onnoemelijke ader naar het hart der vrouw
gevloeid zijn en daar een àndere rijkdom geschapen hebben, die vele uitgeschreeuwde
vermeende waarheden overstemt en ons terugvoert naar de oerstaat van alle leven:
de liefde?
Eugenie Boeye.

Parabel
Een dichter had een boek geschreven, een zeer dun boekje, met aphorismen, paradoxen
en verzen. Daar hij van mening was dat de dichter steeds de waarheid moet beogen,
schrapte hij de verzen.
En meer en meer ging hij van de waarheid houden. Hij kon ook geen vrede nemen
met de paradoxen; hij schrapte ze eveneens en hield de aphorismen over.
Het aphorisme vond hij de essentie waartoe elke affectie, elk sentiment of elke
daad kon en moest herleid worden. Doch ook de aphorismen wenste hij tot enkele
kerngedachten te condenseren: leven? - god? - liefde? - vrouw?
Hij zocht steeds en vergat te eten, wat een vergissing is. En op een morgen - het
was de tijd dat de lente over het land gaat, het seizoen der ontluikende liefde - toen
hij naar de kern der dingen zoekende was, snoerde hem de dood de keel toe. Zijn
laatste woord: ach, dood!, noemen sommige dichters de zolang gezochte sleutel.
P.V.K.

Kunst voor iedere partij
Er was een tijd, en stilaan beginnen we met weemoed op dien tijd terug te zien, dat
slechts enkelen belangstelling hadden voor kunst. Die enkelen konden er duizenden
zijn. In volle onafhankelijkheid kon de kunstenaar zich overgeven aan zijn liefhebberij.
Hij had slechts te denken aan het beeld dat hij in zich droeg en dat hij wilde
uitdrukken.
Wel was er nu en dan een proces tegen een schrijver (Baudelaire, Flaubert), maar
dit zorgde dan ook voor een flinke verspreiding van het gewraakte boek. Wel was
er de Roomsche-Katholieke Index; maar daarvan trokken de echte schrijvers zich
weinig aan. We moeten maar even het Lectuurrepertorium consulteeren op de namen
van de bijzonderste schrijvers der wereldliteratuur om dit te weten;
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niettegenstaande banbliksems gingen die onverlaten gerust voort in hun boosheid.
Maar nu schijnt zoowat overal genegenheid voor het kunstwerk geboren te zijn.
De Nazis gaven het voorbeeld; alvorens menschen te verbranden deden ze het met
boeken. Wel juichten er enkelen in het buitenland toe. (We lezen in
Lectuurrepertorium 1946 bij David Herbert Lawrence: ‘De man die gestorven was’...
goed voor Index en brandstapel’. Ge ziet...) Maar na 1945 dachten we dat het daarmee
amen en uit zou zijn. En dan komt daar in Amerika die leuke commissie, waarvan
reeds iedereen den naam heeft vergeten, en die de Amerikaansche filmindustrie van
communistische smetten wil vrijwaren. Iedereen, die niet de domheid van Hollywood
en het gouden kalf van Wallstreet aanbidt, iedereen die maar een schijn vertoont van
progressistisch liberalisme wordt als communist aangeklaagd. En dan hooren we uit
Rusland critiek op het werk van den in Frankrijk verblijvenden communistischen
schilder Pablo Picasso, en dat Serge Prokovief en enkele anderen, die ons van Rusland
doen houden, ‘anti-democratische muziek’ schrijven. (We zullen hem en zijn kornuiten
de verzamelde werken van onzen Vlaamschen bard Hullebroeck zenden, ‘De Dikke
Dalia’ bvb. om hun te leeren wat democratische muziek is.) En dan lezen we in ‘Les
Lettres Françaises’ enkele geestigheden van dien befaamden Jean Kanapa (ge weet
wel die ter gelegenheid van de toewijzing van den Nobelprijs aan Gide dit hoogstaand
artikel ‘Le prix Nobel à un faux-monnayeur’ meende te moeten schrijven, dit om de
faam van Frankrijk, waarvan zoovele nieuwe vaderlanders den mond vol hebben, te
dienen). Die Kanapa beweert namelijk dat er twee Amerikaansche literaturen bestaan.
De zwarte en de witte? Of de slechte en de goede? Neen. De echte, en een tweede
die ons door Amerika gezonden wordt om den moreelen weerstand van Europa te
breken. Maar Kanapa is niet dom, hij heeft het doorslaggevend tegenargument
voorzien. ‘Hoe legt gij dan uit, Kanapa, dat Miller, waarvan de boeken te Parijs
verschijnen, in Amerika verboden is?’ - ‘Wel, dat is het juist, antwoordt ons Kanapa
met een steenen gezicht, voor den Amerikaanschen lezer is de Miller-literatuur slecht,
en daarom zenden zij haar juist naar Europa. ‘Il est destiné à la consommation externe,
comme la bombe atomique, article d'exportation... Mais en France, Miller est une
bonne affaire. Il apporte du renfort à la littérature morbide que la réaction française
estime aujourd'hui le meilleur soporifique pour les intellectuels français.’ Ge begrijpt,
dat is de nieuwe manier om een oorlog te winnen. Men zendt een vracht slechte
boeken en slechte vrouwen naar het toekomstig vijandelijk land. Als die beiden hun
werk hebben gedaan, zal bij den eersten schok dit land op zijn achterste vallen. Ik
meende dat dit artikel van Kanapa de hoofd-vogel was. Ik heb mij echter vergist.
Een lezer van ‘Dietsche Warande en Belfort’ schijnt nog sterker te zijn in het
humoristieke. Zooals gij weet, wil men daar in de eerste plaats de Europeesche
beschaving beveiligen. Daarom gaat men er
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sinds enkele maanden te keer tegen de ‘negatief-destructivistische’ geestesgesteldheid
van bepaalde Vlaamsche schrijvers. Ge kent de methode! Walschap is groot, maar
hij is geen humanist, en dus is hij toch zoo groot niet als wij dachten in een tijd dat
wij het humanisme in onze kolommen nog niet hadden ontdekt. Boon is
‘literair-verdienstelijk’, maar hij is een moreele nihilist. Ja, Boon heeft in
‘Veenmanneke’ aan ‘W.C.-symbolisme’ gedaan. En een lezer, een syndicalist vermoed
ik (ge ziet dat van overal belangstelling komt voor de literatuur) heeft naar zijn pen
gegrepen om onder meer het volgende te schrijven:
‘Sociale werkers - socialisten zowel als christenen - op strijd-posten in de industrie,
bvb. als leden van de Comité's tot verfraaiingen hygiëne in de ondernemingen,
bekomen soms na lang aandringen dat de gehate kapitalist gedwongen wordt enkele
duizenden franken te besteden aan hygiënische installaties in de fabriek. Maar dan
komt de ontmoediging wanneer die hygiënische W.C.'s door de arbeiders zelf
vernietigd en bevuild worden. Dat is zwaarder om dragen voor een eerlijk syndicalist
- zij hij socialist of christen - dan de tegenstand van de kapitalist. Mij dunkt dat L.P.
Boon als socialistisch schrijver alle eerlijke inspanningen om de arbeider te
ontvoogden niet alleen negeert, maar ze met dergelijk proza ook saboteert.’
Men kan van den rasschrijver Boon houden of niet. En men kan van de werken
over Guernica van Picasso meenen dat ze meesterlijk-verschrikkelijk zijn of gewoon
mystificatie. Maar waarom dramatiseeren? Let wel, ik houd niet van sombere boeken,
maar ik wil de literatuur, zooals ik ze wensch te bedrijven, niet opdringen aan een
ander. Ik houd niet van Sartre, maar ik zie in hem evenmin als in Boon een publiek
gevaar, want ik meen dat de hang naar gezond leven in ieder mensch nog altijd sterker
is dan de invloed van een boek, het moge dan de Mechelsche Catechismus zijn of
‘La Nausée’. En dan, waarom zouden wij niet verbieden koorden uit te stallen of te
verkoopen, want met een koord kan men zich verhangen?
Ik zou aan den syndicalist de woorden kunnen herhalen, die ik eens tot iemand
sprak: ‘Gij verdedigt een moraal en een systeem zonder hetwelk die moraal geen
stand zou kunnen houden en vice versa. Gij hebt dat recht. Maar ik verdedig een
kunstwerk. En gij vermoedt niet eens dat het kunstwerk niet gemeten wordt met
moraal of immoraal, maar dat het zijn eigen wetten heeft waaraan het moet voldoen.
Immers, was het gesteld zooals gij het u voorstelt, dan waren de meest moreele
werkjes, met letterkundigen inslag, de grootste meesterwerken. En dit durft niemand
verdedigen, ook gij niet. Begrijpt ge nu waarom geen enkel kunstenaar zich aan zulke
critiek, die niets met kunstcritiek te maken heeft, gelegen laat?’
En nu moogt ge mij verwijten voor een ‘decadenten, liberalen individualist.’ Liever
dat met al zijn gevaren dan de brandstapels van boeken, die altijd de brandstapels
van menschen voorafgaan.
A.v.H.
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Voorpost
Zo heet het jongstgeboren wicht van het overtalrijk gezin der Vlaamse na-oorlogse
literaire tijdschriften en -schriftjes. Als ik Constantijn Huygens heette, zou ik in die
titel, met zeventiendeeuwse latinistenhumor, een contradictio in terminis zien, doelend
op de betekenis van de prepositie ‘post’, maar de flauwe geestigheid doet te veel
opgeld om er aan mee te doen. In het ‘Wij melden ons aan’, dat op de eerste bladzijde
aanvangt en op de vierde eindigt, leest men: ‘De kunstenaar moet een voorpostvechter
zijn.’ Walschap oogst bijval met zijn voorpostgevechten zou men zeggen. Verder
komt er een stukje in voor van een zekere Vic Van Saarloos over ‘Volkskunst’. Dat
opstelletje, waarin men ondermeer verneemt dat Karel Van de Woestijne een geniaal
talent verbeuzeld heeft aan egocentrische gemoedseffusies en in de grond nooit anders
geweest is dan een voortreffelijk taalmeester die zich echter erbarmelijk ontpopte
als een vijand van het leven, eindigt met volgend paragraaf: ‘De bewustwording van
de massa en het als gemeenschapsmens opnemen van zijn sociale
verantwoordelijkheid, zal de kunstenaar weldra terug tot de bron leiden: het volk.
Zij, de kunstenaars, zullen opnieuw een lange, lange weg dienen af te leggen - ofwel
kort en bondig alle, maar dan ook ALLE, kunstuitingen van a-sociale betekenis
doodverven als gevaar voor de gemeenschap!’
Dingen van dat slag hebben destijds de humanitaire expressionisten verkondigd,
later de mannen van Volk, nog later de volksverbonden broddelaars, en nu deze Vic.
Ik zeg en heb altijd gezegd tegen ieder die 't horen wil dat kunst om de donderse
verdommenis niets of niets te maken heeft met om 't even welke theorie. Het komt
er maar alleenlijk op aan de lezer of aanhoorder of toeschouwer in voeling te brengen
met wat de auteur essentieels aan zijn object ervaart. Of een schrijver dus spreekt
over zijn allerindividueelste emoties bij 't liefkozen ener keukenmeid, over rotte
eieren of over de sociale wantoestanden in de achterbuurten van een grootstad, dat
heeft geen belang als hij 't maar niet doet op een manier die voor de geest en het
kunstgevoel van de lezer volstrekt belangloos is. M.a.w.: wanneer Maxim Gorki over
dompelaars en analphabeten schrijft, dan zijn dat meesterlijke verhalen of romans
evengoed als wanneer Marcel Proust schrijft over de subtielste rimpelingen der
herinnering in het gemoed van een rijkeluisdochtertje; maar wanneer Abel Onschuld
een gemoedsuitstorting over de moederliefde te boek stelt, dan is dat een even groot
onding als wanneer Dries Masure een slemppartij beschrijft.
Ter illustratie kan men hier nog aan toevoegen, dat Vic Van Saarloos ook zelf
gedichten publiceert en wel in dat eigenste eerste Voorpostnummer. Hiernavolgend
poëem is hoogstwaarschijnlijk een exempel van de door hem verdedigde Volkskunst.
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De straat
mijn speeltuin was de straat
mijn vreugd mijn toeverlaat
de keien waren rond en warm
en torsten het sierraad (sic)
van 't proletariaat
mij mensenkind dat krom en arm
moest spelen op die straat
ik doodde graag een vlieg
want straatgoot was mijn wieg
waar 't gore rot de lucht verpest
en 't vloeken en 't belieg
de oneer van 't bedrieg
de vuilheid brengt in 't nest
als op de ham de vlieg
de rotkrieg nekte mij
en velen in de rij
die hongerden naar 't vredebrood
de bommen sloegen kei
na kei tot grijze brij
en zaaiden ramp en dood
en bloed en nacht rond mij
mijn speeltuin, kameraad
is geweest de gore straat
waar keien waren rond en warm
die torsten het sierraad (sic)
van 't proletariaat
mij mensenkind dat krom en arm
naast u staat, kameraad!

Ik denk dat we 't weer aan de stok hebben met een der clinische gevallen, waarvan
Lampo in nummer 8 van het N.V.T. gewag maakt. In elk geval is het treurig dat
zulke loze aren als deze Van Saarloos, ten ware hij anders is dan hij zich voordoet,
schoolmeesterachtig de les komen spellen. Als men even bedenkt wat b.v. Rimbaud,
die Vic waarschijnlijk onder de dichter rekent die hun geniaal talent verbeuzelen aan
egocentrische gemoedseffusies, van zulk gegeven zou hebben terechtgebracht en
‘Les Poètes de sept Ans’ leest, dan zegt men kort en op rijm: Vic, stik.
We hebben Van de Woestijne's nodig en Roelantsen, Walschap's en Van Aken's,
Daisne's, Hensen's en L.P. Boon's, maar
dat de Heer ons hoede
voor derderangs-knullen
die met hun prullen
de tijdschriften vullen.
De duivel hale hun spullen!
Amen.
B.D.
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De staat als beschaamde maecenas
Met zijn bekende sympathieke vrijmoedigheid - ons dubbel sympathiek vanwege
een professor en academicien - heeft prof. Haesaerts onlangs, als secretaris van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
een oproep tot alle cultuurlichamen gericht om de beschikbare krachten samen te
bundelen en ‘het hoofd te bieden aan de stijgende verwildering van een wereld, waar
wielrenners, filmstars, liedjeszangers stilaan een vooraanstaande plaats innemen, en
in deze positie door de hoogste regeringskringen worden erkend en toegejuicht.’
Er zou over de houding van wat prof. Haesaerts onze ‘hoogste regeringskringen’
noemt ten opzichte van de cultuur heel veel - of als men wil: heel weinig - te zeggen
vallen. Ik weet niet of er iemand in dit land collectie houdt in regeringsverklaringen,
maar als er een antiquaar mocht bestaan die nog de tekst van de regeringsverklaringen
sedert de bevrijding bezit, laat hij dan eens aantekenen en hier publiceren wat daarin
over cultuurzaken werd uiteengezet - ik vrees, dat het zogoed als niets, en misschien
wel helemaal niets zal zijn. Als mijn geheugen mij niet in de steek laat, meen ik bij
iedere nieuwe regeringsverklaring telkens weer dezelfde overweging bij mezelf te
hebben gemaakt: zo iets als een cultuurprobleem bestaat voor onze regeerders als
regeerders niet. Het heeft zelfs, hoe ongelooflijk ook, voor onze meeste ministers
van Kunsten en Wetenschappen niet eens bestaan; het is indertijd ter ere van
Huysmans gezegd en geschreven, dat hij onze eerste werkelijke minister van Kunsten
en Wetenschappen is geweest - maar wat een treurige toestanden liggen er niet meteen
achter die hoge lof aan de figuur van Huysmans.
Wel neemt de Staat zo nu en dan eens een air van maecenas aan. Hij deelt o.a. met
de stiptheid van een ambtenaar regelmatig aalmoezen uit in de vorm van zogenaamde
‘grote letterkundige staatsprijzen’, die, niettegenstaande hun grote naam, nochtans
minder bedragen dan verschillende private prijzen. Toch wil ik daarover niets gezegd
hebben; wij weten het allen, de Staat is arm en ‘la plus belle fille du monde ne peut
donner que ce qu'elle a’, a fortiori dus ook de zo eerbiedwaardige matrone van de
Staat.
Maar als het waar is, dat de liefde van de schenker niet zozeer afhangt van de
omvang van zijn geschenk, hoeveel te meer dan hangt er af van de wijze waarop het
geschonken wordt. En hier blijkt het dan maar al te pijnlijk, dat de Staat een
erbarmelijke Maecenas is, als moedigde hij de kunsten slechts met tegenzin aan,
alleen maar omdat hij er nu eenmaal niet aan uit kan.
Ik herinner mij, hoe in de jaren 1930 de juryleden de trappen van een gebouw op
de Regentlaan moesten opklimmen, de al maar hoger en smaller wordende trappen
moesten opklauteren tot aan een hokje van een kamer, waar het vol lag en vol stond
met pakken en boeken en paperassen en dossiers en schilderijen, en waar ternauwer
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nood een plaatsje overbleef om vijf stoelen te kunnen zetten. Daar werd de jury van
de grote staatsprijs voor de literatuur in al haar glorie geïnstalleerd.
En als dan de beslissing daar omhoog was gevallen, wat dan met de laureaat? Met
onze ‘Poet laureate’? - Een telefoontje of een briefje, privaat, van een of ander jurylid
om te feliciteren; daarna een zeer, zeer kort berichtje van enkele regels in de krant,
net om een verloren hoekje mee te vullen; ten slotte, na maanden, na soms vele lange
maanden, een onverschillig administratief berichtje, dat de Gelauwerde zijn centjes
kan gaan halen aan een loketje in de Nationale Bank, waar de bediende hem dan eens
opneemt met een air van: daarvoor moeten wij ook al belasting betalen. En daarmee
is het basta, amen en uit.
Zo althans ging het er vroeger aan toe en ik heb even geïnformeerd bij een paar
jonge laureaten, maar er is niet zoveel aan veranderd, alleen dat men u thans de
triomftocht bespaart naar het loketje van de Bank en het bedrag op uw postrekening
overschrijft. Maar anders - de Staat bekroont de literatuur alsof hij iets onbetamelijks,
iets onfatsoenlijks bedreef, waarover hij zich eigenlijk schaamt en dat hij dan ook
zo verborgen mogelijk doet, zo een beetje in 't geniep.
Lieve lezer, ik kan dat alles schrijven met een volkomen gerust gemoed, want ik
mag het van mezelf wel zeggen: ik ben nu in de vijftig, maar ik ben tot nog toe geen
glorieus man geweest en ik ben allicht te oud om het in dit leven nog te worden. Het
is het allerallerverste van mijn gedachten, om van de literatuur of de andere kunsten
een officiële onderneming te willen maken - God moge mij bewaren. Ik lig
honderdmaal liever in het gras te Sint-Martens-Latem dan op een receptie te moeten
verschijnen. Maar van de tweeën één: de Staat erkent de literatuur, of hij doet dat
niet. Maar als hij het wel doet, laat hij dan, onder vele andere punten, zijn hoogste
literaire onderscheiding niet toekennen op een wijze, die er aan de andere kant een
stuk van een vernedering mee vermengt.
A.M.

Even praten met Karel Jonckheere
‘Holland: calvinistisch en katholiek, met middenin de bohème van Amsterdam.’
De rede van Jonckheere bevat veel schoons, maar wordt het niet tijd dat Vlamingen
Holland wat minder volgens die onhoudbare schablone leren zien? Het is een oude
vergissing, dat alles wat niet Katholiek is in Holland, zelfs dat alles wat er Protestants
is, Calvinistisch zijn zou. De vereniging van 1815-30 is talloze malen afgeschilderd
(bijvoorbeeld door Terlinden) als de ontmoeting van een Calvinistisch Holland (het
Katholicisme dat het bevatte, telde toen inderdaad niet) met een Katholiek Vlaanderen.
Willem I, de Calvi-
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nistische Koning. Van Maanen, de Calvinistische Minister - zulke karakteriseringen
doen de Hollander die zijn geschiedenis kent, glimlachen. De kerk die Willem I in
Holland gereorganiseerd had, was geen Calvinistische kerk meer, en met een
Calvinistische scheur-beweging kwam hij in 1834 in even scherpe botsing als hij
met de Katholieke kerk in het Zuiden geweest was.
Er was een derde, hij en Van Maanen behoorden daartoe, en dat wil heus niet
zeggen, dat zij tot ‘de bohème van Amsterdam’ behoorden. De humanistische, de
libertijnse traditie, met Erasmus en Coornhert en Hugo de Groot als geestelijke
voorgangers, was waarlijk wel wat anders.
Het Calvinisme heeft als vormende kracht in de Noord-Nederlandse staat zijn
betekenis gehad, maar men moet die niet overschatten. De regentenstand in die staat
sloot een bondgenootschap met het Calvinisme, maar aanvaardde het in zijn hart
nooit geheel, stond er meest zelfs zeer wantrouwig tegenover. Willem van Oranje
en Oldenbarnevelt en De Witt werden elk op zijn beurt door de Calvinistische
dominees verketterd. De burgemeesters van Amsterdam stonden met de kerk
gewoonlijk op gespannen voet. Die kerk was er generaties lang één van een felle
minderheid, en toen zij de meerderheid naar zich overgehaald had, onderging zij
meteen een zodanige vervlakking, dat zij nauwelijks meer een Calvinistische kerk
genoemd kon worden.
De Calvinistische prediker van omstreeks 1630 zag niet alleen in ‘de politici’ de
vijand, maar ook in ‘de orateurs’, de poëten, de juristen’; met andere woorden, hij
zag heel de cultuur van zijn land en tijd tegen zijn denkbeelden samengespannen.
En als in de vroege negentiende eeuw het Calvinisme, het echte, dat van de Synode
van Dordt, weer ontwaakt, staat het onder leiding van een miniem klein groepje
intellectuelen, Bilderdijk, Da Costa, later Groen van Prinsterer, die een strijd moeten
voeren tegen heel de geest van hun eeuw, tegen de liberale geest die zich in de kerk
breed heeft neergezet. Zij moeten hun kracht zoeken bij kleine burgers en boeren,
die in de Nederlandse cultuur geen scheppende kracht vormden.
Holland, als men er de cultuurdragende maatschappij en de politiek actieve kringen
onder verstaat, is wel in de eerste plaats liberaal en dan ook Calvinist geweest; beide
richtingen zijn er nog, en de eerste is - onder allerlei benamingen, want ik neem
‘liberaal’ in de allerruimste zin, niet als partij-naam natuurlijk -, dat liberale
(waaronder ik dus ook de socialistische beweging van de laatste generaties reken) is
thans zeker niet minder machtig of vruchtbaar dan het Calvinistische. En sedert
anderhalve eeuw doen bovendien de Katholieken zich met toenemende kracht gelden.
Drie groepen, drie krachten - daarin kan ik met Jonckheere meegaan. Maar de
proporties en de accenten liggen wel heel anders dan hij meent.
P. Geyl.
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Toppunt van fatsoen
In het intellectuele leven van de Ver. Staten speelt de stad Boston een zeer bizondere
rol. Het zou juister zijn te zeggen ‘speelde’, want New-York is sedert een dertigtal
jaren het onbetwistbare geestelijke centrum geworden en Boston teert op een tanende
glorie. De enkele honderden begoede en beschaafde families die in Boston de toon
aangaven, beschouwden hun stad letterlijk als de navel van de wereld; ze hebben
een stel opvattingen, gebruiken en vooroordelen die men nergens anders in de Ver.
Staten aantreft en die toelaten een Bostoniër te onderscheiden waar hij zich ook in
de wereld beweegt. Eerst en vooral zijn ze buitengewoon zelfbewust; ze vermijden
contact met vreemden, dat is met al wie niet uit Boston stamt. Er is een rijmpje in
omloop in Amerika dat zegt dat in Boston de familie Lowell enkel tot de familie
Cabot spreekt en dat de Cabot's enkel spreken tot God’.
Tijdens de oorlog moest men het taxivervoer zo regelen dat verschillende reizigers
één taxi deelden: een reiziger uit New York stapte in een taxi te Boston en stelde
zich voor aan zijn medereiziger, zeggende: ‘Mijn naam is Johnson’. De Bostoniër
antwoordde waardig: ‘De mijne niet’. De echte Bostoniërs zijn protestant, al is
ongeveer 80% der bevolking van de stad samengesteld uit Ierse Katholieken en
Italianen. Ze zijn daarbij puritein en vertegenwoordigen het toppunt van het
Anglo-Saksische puritanisme. Wanneer een schrijver er in slaagt zijn boek te doen
verbieden in Boston, dan is zijn succes in Amerika verzekerd, hoewel er heel weinig,
soms slechts één onfatsoenlijk woord nodig is om dit resultaat te bereiken.
Ze zijn geweldig trots op hun herkomst en wanneer men aan een Bostoniër vraagt
hoelang hij reeds in Boston woont, antwoordt hij zonder ironie: ‘Sedert 1720 of
1740’, de datum van de vestiging zijner familie in de stad.
Op het gebied van het fatsoen is Boston niet te kloppen. Niet alleen heerst er een
litteraire censuur zonder weerga, maar in de boeken van de etiquette van over enkele
tientallen jaren, staat nog het volgende te lezen: ‘De perfecte huisvrouw zal er zorg
voor dragen dat de werken geschreven door mannen en die door vrouwen gescheiden
worden op de schabben van de bibliotheek; tenzij de auteurs getrouwd zijn mogen
hun boeken niet naast mekaar opgesteld worden’.
M. Gij.
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Vandaag wat zon en morgen wat regen en wind
O zoals het te ter-muren was, vandaag wat zon en morgen wat regen en wind, zo was
het ook in het gemoed van de kleine ondine: hoe jong ze ook was, ze sloot zich op
in zichzelf, ze had vlagen en nukken, ze begon te pruilen en te wenen om een niets:
iets in haar lichaam begon te rijpen, ze wist niet wat. Ze hoorde plots midden in de
nacht hoe de meisjes-uit-de-school dingen zegden die haar schokten... die iets
scheurden, die iets openbraken... en toch zag zij ondertussen andere beelden,
lentewolken, gladde stammen van jonge fruitbomen, en zo grote hopen bloeiende
brem dat al het geel haar waanzinnig maakte... zij dacht aan regens die onophoudelijk
grijs en troosteloos neerzabberden... het een raakte door het ander verstrengeld... en
wonder, juist in die verscheurdheid, in dat immer volgen van regen en zon, van leven
en dood, van bloemen die in de knop ontsproten en takken die toch weer verdorden...
daarin lag haar nameloos verdriet. En lag tevens een soort ontemmelijkheid: ze
droomde vastgeklemd te hangen aan de manen van een wildgeworden paard wiens
poten de modder van de kapellekensbaan opsmeten tot tegen de hemel... en dat er
spelende kinderen door de hoeven tot moes werden geklopt, wat gaf het?: zij hing
aan de manen en slingerde in wellust, zij schokte met
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wijdgeopende benen en loshangende haren. En toen ze wakker werd was het geen
droom meer, maar iets dat ze heel lang geleden had beleefd, doch vergeten was
geraakt: het was de openbaring van wat ze aan zichzelf niet bekennen durfde: dat er
nog een ander leven bestond, een wilder, een dat niet te zeggen was in een woord of
drie... of als het wel te zeggen was, waar ze dan toch niet aan beginnen dierf, maar
devotelijk begon te bidden. Het greep haar des te erger aan als ze mensen zag die
zich uitleefden, die deden wat zij zelf graag zou gedaan hebben... alhoewel zij
inwendig schreeuwde dat het niet waar was... en die, om het nu verder met haar
droom uit te spreken, zich lieten hangen aan de manen van het paard en zegden: dat
het godverdomme lope waar het lopen wil. Zij werd dan koud... zij werd dan gloeiend
heet... en iets aan de huid van haar borst deed dan zo schromelijk pijn dat ze twee
dagen ongezond was: het zicht van de mosterdkroes, die achter de herberg aan de
barreel naar de straat stond te wateren, walgde haar zo onmenselijk diep dat zij geen
eten verdragen kon... nooit meer, nooit meer eten zou verdragen hebben. En waarlijk,
toen vapeur haar vader bierpapje maakte, rook zij de mosterdkroes met zijn rug naar
de haag, rook zij de cabinetten van de garenfabriek filature alhoewel zij daar nooit
was geweest... haar tranen drupten, haar lepel viel krachteloos neer: nooit zal ik nog
wat kunnen eten dacht ze... maar de volgende dag waren het bonen met wat spek, en
ze at tot ze niet meer gapen kon.
Doch niet alleen ondine... ook dat stuk broer van haar, valère, was al ouder wordend
minder om minder weg te slaan van hun nicht, dat vuile ding met het sprietig haar
en de bellen onder de neus... en het ergste: dat haast nooit een broek aan haar gat
had: wat voor een moeder hebt gij vroeg ze aan het meisje? En op een keer zag ze
dat die twee op de zolder waren gekropen om er godweetwat uit te steken: misschien
wel de dingen waar ondine zelf van droomde... neen, toen vloog het bloed haar niet
naar het hoofd, het stroomde er uit weg: zij werd wit en lam. Zij wou met één slag
de valdeur open hebben en die twee verrassen... maar
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hoe dom valére anders ook was: nu had hij eenzelfde truk van zijn zuster ondine
gebruikt, hij had er de kist met oudijzerwerk over geschoven. Doe open riep ondine...
zij hoorde hen lachen boven haar hoofd... het was dus niet de kist, het waren zijzelf
die op de deur zaten... en dat maakte haar nog woedender, te ontdekken dat anderen
haar in boosheid konden overtreffen. Ze stampte in steeds heviger dolheid tegen de
deur, en daar het niet anders kon bonkte ze er tegen met het hoofd, en daar machteloos
op de trap zittend moest ze braken. Toen rijpte de gedachte in haar dat zij hem moest
doden, het kon niet zijn dat haar heilige broer valére op zo een manier leven zou.
Haar dag ging blind voorbij, en soms was het of voorwerpen, die nooit van plaats
konden veranderen, uit zichzelf gingen bewegen: de tafel b. vb. schoof almeteens
van onder haar elleboog weg... en kwam toen dadelijk terug: zij moest lang bij lang
aan de achterdeur gaan staan met haar hoofd tegen de koude stenen. Ze zag er een
mes liggen... iemand had er precies in hout mee gesnipperd, en was het vergeten...
het was als een vingerwijzing gods: ze verborg het onder haar rok, het hing vast aan
het koordje waarmee haar broek was opgebonden. En toen ze in bed lag keek ze nog
altijd in de duisternis met de starre ogen van een pop, het mes was warm geworden
van haar lichaam... zij dacht: straks als het stil is geworden. Zij hoorde van heinde
en ver geluiden komen die ze anders nooit had gehoord... een trein was aan het voorbij
dommelen lang bij lang... het is een marchandise-trein dacht ze, alhoewel dat nu niet
in het minste belang had... en zij zag in gedachten hoe de machinist met de ogen de
duisternis doorboorde... terwijl hij niet wist... wat niet wist? Ze omknelde het mes
alsof ze er dwarsdoor de eiken poort van de kapel van ter-muren moest mee steken.
Maar valére had het precies geroken... toen zij zich over hem heenboog lag hij haar
met grote angstogen aan te staren... ondine kon niet langer toezien en begon luidop
te bidden terwijl ze toestak... en valére die het mes zag neerkomen had niet eens de
kracht weg te springen, hij dacht er misschien niet aan dat hij het noodlot nog kon
ontlopen... maar in zijn dwaze impuls van zelfverweer omklemde hij het hete lemmet...
ja, het was heet... en juist daardoor omklemde hij het heviger: hij
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huilde. Ondineke bad ons toekome uw rijk uw wil geschiedde... ze schreeuwde de
woorden uit al trachtend het mes uit zijn handen te wringen... en midderwijl hoorde
ze hoe haar dwaze moeder zulma in de kamer daarnaast was beginnen meebidden
en vergeef ons onze schulden amen.
Het einde van alles was dat valére een afgesneden vinger had: vapeur haar vader had
het laken, dat vol bloed hing, in repen gescheurd... het was nu toch naar de knoppen...
en er de hand van zijn zoon mee omwikkeld tot een grote witte knots: het werd een
rode knots: een dokter kwam er niet of niemand vroeg iets: vapeur stond in zijn
werkhuis en dacht er aan dat hij de kinderen niets gevraagd had, hij ging naar de
keuken waar ze zaten, maar met de deurklink in handen staarde hij voor zich uit...
naar een brokje kalk dat dreigde van de muur te vallen... en toen ging hij weer zijn
werkhuis binnen. En als ze dan 's avonds gingen slapen, ondine en valére naast elkaar
in datzelfde bed: er lag iets onder haar, zij tastte... van in haar tenen tot in haar bruine
vlechtjes snokte de walg... zij greep de vinger vast en slingerde hem uit bed alsof het
een vreemd dier, een worm was. Toen lukte het haar hysterisch en schetterend hard
te lachen... tot de waanzin was bedaard, en haar hete tranen begonnen te lopen. Dat...
wat in haar aan het rijpen was gegaan... verbaasde en ontstelde haar van dag tot dag
heviger: zij wist dat haar dromen ontemmelijker werden, dat ze in nachten van
onrustige slaap niet meer aan de manen van het paard hing, maar dat het de
mosterdkroes zelf was die met zijn rug tegen de haag had staan wateren... zij wist
het, maar zij wou het niet weten... zij hield de armen gekruist over de borst om iets
te verbergen waar ze niet naar kijken wou: zij verafschuwde haar broer als ze er aan
dacht dat hij 's nachts dicht naast haar moest liggen, en nog meer als ze er aan dacht
dat ze hem eens had gevraagd om niet meer met hun nicht te spelen, doch altijd bij
haar te blijven: zij haatte hem, zij had spijt dat hij maar juist een vinger kwijt was.
En toen zij eens hoorde hoe het volk van ter-muren hem voor de grap op de loop
joeg gelijk een hond, alleen maar om zijn onmogelijk groot hoofd op de schouders
te zien
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waggelen, voelde zij hoe ze weer iets krijgen ging van razernij... niet om hen die
daar op hun billen sloegen gelijk ze lachen moesten... maar om valère zelf, die ezel,
die nooit iets te leren gek met de luchtballon op de schouders. Zij snelde er heen...
maar iets, op de plaats waar zij anders de armen overheen sloeg, schokte onder het
lopen lichtjes heen en weer: wat hebt ge daar, ondine?... ze meende door de grond
te zinken... smeerlap, zei ze... maar thuis vroeg ze het aan zichzelf: wat hebt ge daar?
en ze lachte honend met zichzelf en met de wereld en met god die haar gemaakt had
gelijk ze was. Nochtans, diezelfde avond zag ze liza en de andere meisjes van de
garenfabriek filature komen... hun haren hingen vol pluk uit de spinnerij, zij waren
in een bende en lachten, zij hadden hese stemmen gekregen en vonden het niets ergs
om in de vallende duisternis op de kapellekensbaan kust-mijn-kloten te zeggen... zij
waren juist bezig over hun lief, maar omdat ondine er toekwam zei liza tot de andere:
het is niet waar, hij heeft het mij gevraagd maar ik heb hem weggestompt. En zohaast
ze alleen waren aan de kapel van ter-muren vroeg ondine: wat had hij u gevraagd?
Och, zei liza, ze lachen met u als ge aan geen lief geraakt, maar wie zal er wenen als
ik met de gebakken peren blijf zitten?
Bah, hoe walgelijk was dat niet... en thuis in de doodse ter-muren-stilte alleen met
haar moeder, verweet ze die dat het een zonde was te trouwen en met een man samen
te liggen in een bed: de gekste dingen verweet ze haar moeder, de onhoorbaarste
woorden kwamen haar uit de mond... maar het was alsof zijzelf die woorden niet
uitsprak, doch iemand anders in haar: zij hoefde slechts de mond te openen om er al
die woorden te horen uitvallen... om er al de dingen waar ze in de nacht van gedroomd
had, en waar ze in de dag niet meer aan denken durfde, te horen uitstromen als water
dat door een dijk brak. Zij was een vat: zij wist niet wat daar allemaal in zat: zij trok
de tap er uit en het stroomde weg: zij luisterde naar zichzelf bleek en met open mond.
Maar op een dag dat het regende en regende en haar dwaze moeder zulma reeds veel
tekenen van onrust had gegeven, stond die
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eensklaps uit haar stoel op, en ging ze traag en bezwerend naar ondine toe: ze zei
dat ondine een duivel was: ge verwijt me van alles dat niet waar is... dat er iets met
mij gebeurd is op het kasteel van ter-muren... dat... dat... en met verwrongen mond,
de handen roerloos en krampachtig uitgestrekt, stond haar dwaze moeder daar en
wist niet meer wat ze zeggen moest: ze verwardde zich in haar woorden en stamelde
dat het niet waar was dat ze met een man sliep, dat carolus uw vader haar nooit meer
aanraakte sedert valére geboren was, gij gij gij zijt een duivel schreeuwde ze. Zodat
ondine enkele dagen gek was van angst, het scheen haar of niet haar moeder maar
of heel de wereld haar Duivel had toegeroepen: ze begon het te geloven: ze liep rond
in de regen, ze trok langsheen de spoorbaan waar de brem had gebloeid, maar waar
nu slechts natte ontbladerde takken stonden: en op de plaats waar ze vroeger haar
heilige broer valere had aanbeden, daar zette ze zich nu neer en deed er haar gevoeg:
ik doe het op de wereld zei ze: ze keerde terug langs het huisje dat nog op doek was
gebracht door een schilder: ze keek er naar, en waarlijk het was schilderachtig ook
nu met de aankomende herfst: daar stond de dode vlierboom en hier en daar hing
nog een gestorven bloem... spijtig van de fabrieksschouw der garenfabriek filature
die men zag. Maar god, zo was het met alles: al wat ondineke reeds beleefd had was
schoon geweest, maar spijtig van dit of spijtig van wat anders... ter ere van haar was
een wonder gebeurd, maar spijtig dat zij een duivel was... spijtig dat zij op de heilige
plek, waar de brem had gebloeid, haar gevoeg had gedaan... en een vertwijfeling
groeide in haar, zo diep, zo afgrondelijk, dat zij iemand zou vermoord hebben, dat
zij zelfmoord zou gepleegd hebben.
Zij liep zoekend rond het huisje met op de mond een verbitterde lach: zij dacht er
aan het varken te doden met de 2 toespelden, waarmee ze haar broek had opgestoken,
in de trog te smijten... ze wou juist de staldeur openen als die vrouw naar buiten
kwam: ondine schrikte zo hevig dat zij slechts kon beginnen lopen met benen die
slap waren als een vod... ze had verdriet om zichzelf, ze zou zichzelf op de
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schouder hebben geklopt en gevraagd: lief klein ondinetje wat heeft men u toch
misdaan? Ze leunde tegen de gekalkte muur waar de zoldertrap stond, en maakte
zich woedend om de bol tranen die niet uit haar keel wou naar omhoog komen. Toen
zag ze dat ze nog altijd de 2 toespelden in de hand hield: ze begon er mee in de kalk
van de muur te scharten, steeds heviger, steeds woedender... op de duur had ze de
spelden vast alsof het dolken waren... ze stak, ze dacht dat het iemand was, een mens,
alle mensen... die mij niet jonnen wat mij toekomt. Alhoewel zij niet wist wat haar
eigenlijk toekwam... och, was het niet veel meer het besef dat de wereld te groot en
zij te klein was? dat ter-muren en de nabije stad en al wat er nog meer was binnen
haar horizon, nooit naar haar eigen goesting zou kunnen ingericht worden... ja, dat
zij nooit zou kunnen meester worden over de mensen en hun begeerten... dat zij nooit
vapeur haar vader naar de fabriek zou kunnen jagen en valére verstand geven en de
paster doen preken dat al wie met een man in bed sliep naar de hel zou gaan. En dan
sloot ze zich op zolder op bij haar schatten: een blinkende speld om haar blouse vast
te steken, het étui met kam en zakspiegeltje, een leren handtas... het was
vanzelfsprekend niet genoeg om de wereld te beheersen, maar toch het was een begin:
stilaan verlangde zij er naar om die schatten aan de wereld te tonen... aan de wereld,
die voorlopig valére bleef met zijn afgesneden vinger, en hun nicht... want die 2
waren onafscheidelijk: ze moest hen nemen of niemand. Doch ze bleven onder het
kijken onaangeroerd, ze dachten aan zichzelf: een étui met een zakspiegeltje betekende
niets voor valére die geen verbeelding bezat, en een speld om een blouse vast te
steken zei niets tot hun nicht die daar nog te jong voor was: ze keek er naar met haar
lichtloze ogen en zei tot valére: gaan we nu weer weg? Ze kropen de ladder af en
keerden terug tot hun eigen wereld. Ondine zag het plots: iedereen had zijn eigen
wereld en vond die het belangrijkst: ze zou het étui willen schoppen hebben... maar
het was te mooi... en al wat ze deed was het een beetje strelen. Het loont de moeite
niet zei ze: zij zag door het zoldervenster hoe hun nicht en valére langs de kapel
gingen, en hoe een ander meisje bij hen kwam, en hoe hun nicht zei: laat eens uw
vinger zien valére! O het maakte
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ondine plots zo leeg en laf: dat zij toevallig moest zien hoe een ander pronkte met
iets dat zij bewerkstelligd had... zij vermoedde dat hun nicht het zeer dikwijls op een
dag moest zeggen... misschien zelfs tot een hond of tot een boom... en dat hij dan
dom en schaapachtig zijn hand uitstak: godomme dat ik hem niet doodgestoken heb,
dacht ondine.
LOUIS-PAUL BOON.
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Zeventien fabels
J'en sais beaucoup de par le monde
A qui ceci conviendrait bien
De loin c'est quelque chose et de prés ce n'est rien.
Jean de la Fontaine

Inleiding
Men zegt - men zegt zoveel Dat elk zijn deel
Moet krijgen van de fabel
En dat de parabel
Van de Verloren Zoon
Een zorg is en een hoon
Voor hen
Waarbij ik zelf ook ben
Maai neen zo'n vaart zal het niet lopen
Er blijft van 't lot nog veel te hopen
En van de stille pijnen
Zoals men zegt - men zegt zoveel Dat ieder krijgt zijn deel
Leert ons zo'n Jan van de Fonteyne

De vos en de raaf
De witte raven zijn gevonden
Hoera voor de witte raven
Alle princiepen zijn gewond en
Gestorven en begraven
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Maar sprak de vos ik ben alleen
In d'eenzaamheid van Sint-Allena
Alleen is uw zang geen zwanezang
En mijn gang geen pauwegang
Och zei de vogel ik ben niet dwaas
Wil jij het aas
Ziehier mijn kaas

De wolf en het schaap
De nacht is binnen
Grendel de deur van uw zinnen
Grendel uw leed grendel uw lust
En weze gans uw wezen rust
En eenmaal dan op slot de nacht
Op slot uw zinnen
Schuilt dan het schaap in een wolvenvacht
Wat zal de wolf beginnen
En is dan gans uw geweten rein
De nacht ach van Heer Halewijn
En schraal van maneschijn
Beproeft godlof opaal te zijn

De haas en de schildpad
Over het zand van de landweg
Schiet plots een haas
- Hij liet zijn sporen na helaas
Let wel het was een zandweg Een witte haas als een licht voorbij
Ei denkt de schildpad ei
Ik die geen pad ben met een schild
Want ik heb geen venijn
Ik heb mijn lot óók niet gewild
Ik word niet over 't paard getild
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Ik heb mijn sporen niet te vrezen
Want ik heb geen venijn
Wel staat geschreven en te lezen
Wat kan ik arme schildpad wezen
Dan wat ik niet kan zijn
Want ik heb geen venijn

De vos en de ganzen
Als de vlammen heet zijn
En de tranen zout
Als de lusten leed zijn
En de vlammen koud
Als de tranen zoet zijn
En de vlammen goed zijn
En de lusten oud
Als je hart het mocht believen
Dat de vos de passie preekt
En het brood der liefde breekt
Hoed je ganzen dan melieve
Want de liefde lieveling
Heeft als elk verloren ding
Dan gedaan
Wat de ganzen niet verstaan

De leeuw en de muis
De muizen huizen in de kaas
De leeuwen geeuwen van honger
Wie wordt niet ouder wie niet jonger
En wie niet dwaas
Wij muizen niet wij leeuwen niet
Wij huizen en wij leven niet
In uren en in eeuwen niet
En niet in schijn
Noch in herinnering
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Zou dat de liefde lieveling
Zou dat de liefde zijn

De kikvors die een os wou zijn
De wei ligt aan de zoom van 't bos
De hoeve staat in de wei
Hier leggen de vogels eer purperen ei
In 't gele mos
Ik wenste dat 't mos nu purper was
En groen het ei als gras
En het gras nu blauw werd als de lucht
En de lucht één stil gerucht
Als ik nu nog het bos kon zijn
En jouw haar van mos kon zijn
Dan was de liefde lieveling
Als ieder ander ding
Een kikvors die een os wou zijn

De kip die gouden eieren legt
Dat het vuur van het koren
Niet laait
En het haantje van de toren
Niet kraait
Maar dat de kraaien krassen van plezier
Is erg voor de blinde passagier
Op 't schip van zijn verlatenheid
Daaraan helaas weet geen verwatenheid
En geen van ons nocht 't haantje van de toren
Zich wijs te storen
Want de moraal
Van dit verhaal
Is dat de klokken beieren
Zoals men zegt
Voor de kip die gouden eieren legt
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De hond en de wolf
Twee honden vochten om een been
- Eenieder kent de historie De derde hond kloeg steen en been
Zijn sluwheid bracht hem geen victorie
Omdat het been droog als een steen was
En toen hij dan de wolf ontmoette
Die hem voorbijging zonder groeten
Toen riep de hond - als hij alleen was Dat is de duivel of zijn moer
Hoe-hoe de vrijheid is een hoer

De os en de ezel
Een wezel
Van een os
En een vos
Van een ezel
Streden om voorrang bij de Heer
Beiden toch hadden Hem weleer
Met hun adem van de dood gered
De Heer viel op zijn gat van pret
En lachte mijn goede vrienden
Waar iedere band ons kan verbinden
Ben Ik in u ben Ik door u
Laat anderen spreken van de hemel
Van 't oog der naald en van een kemel
Komt binnen hier is plaats voor u
Hij die de mensen niet belet
Elkander te verslinden
Heeft voor de dieren geen belet
Die zoeken wat ze vinden.

De krekel en de mier
De zon glijdt naar de horizon
Naar alle verten glijden zonnen
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't Verlangen is nog maar begonnen
Als reeds een ander spleen begon
't Verlangen naar een verre zon
Naar alle verre horizonnen
Meer dan een stichtelijke parabel
En beter dan wat goede sier
Is deze fabel
Van de krekel en de mier

De hond en zijn meester
Wij zijn nu oud
En niet gesneden uit het hout
Waar God en het dier van zijn gesneden
Ach zulk gebed werd nooit gebeden
Kom hier terstond
Zo sprak de meester tot zijn hond
Ben jij van zulk een hout gesneden
Neem dan die zweepslag voor de spot
Van God

De wolf en het lam
De wolven huilen in 't bos
Een aantal zielen is in nood
Wij zijn van alle vrees nu los
En los van leven en dood
En zo kon het gebeuren
Een ziel die zwierf rondom de kom
Van ons verloren heiligdom
Heeft zich onstoffelijk zien verscheuren
En zo is het gebeurd
Wij konden het allen weten
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- De ziel is reddeloos toch verscheurd Dat het lam de wolf heeft opgevreten

De blinde en de lamme
De blinde schoof door 't blinde huis
En tastte naar de vledermuis
Die voor zijn ogen hing
Hij gleed langs de gladde muizenhuid
En voelde hoe met glad geluid
De vlerken innig trilden
En tot de lamme sprak hij dan
Wij arme stervelingen
De vledermuis doet wat zij kan
En wij laat ons van man tot man
Van huis tot huis
Wij rijke stervelingen
De lof der vledermuis
Bezingen

De berg en de muis
Zo is het lied van de muis en de berg
Van de berg die muizen baarde
Of als je wilt van de reus en de dwerg
De geschiedenis der aarde
Of als je wilt die andere pret
Die van 't geloof dat bergen verzet
En als dit lied niet wrordt gezongen
Olee ola
Dan wordt de liefde met Gods gena
En geld bedongen
Dan wordt dit lied nog een parabel
Van God op aard'
Of als je wilt de fabel
Van de muis die bergen baart
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De uil en de arend
Toen d'arend ongeweten
Zoals men weet
En tot zijn leed
Het jong had opgevreten
Van zijn vriend die maar een uil was
Toen sprak de uil
Ik ben een zuil
Van wijsheid
- Bedoeld is grijsheid Dies was het dat mijn jong zo vuil was
Ik heb zijn eigen kuil
Gegraven
Maar ook wie denkt aan d' avond
Van 't avondland
Die ongehavend
In een haven landt
Wordt vuil begraven

De storm en de eik
Buig zei de storm neen zei de eik
Je hebt gelijk
Zei de tornado
Ik mag wel een desperado
Meer dan een likker van je weet wel
Maar ik mag ook het leed wel
Van hem die barsten moet
Ja zei de eik 't zou helemaal niks zijn
Als de heren die zo dik zijn
Met hun hoge hoed
Die zwart ziet van mijn bloed
Daarbij niet moesten vlaggen
Nee zei de storm 't most nie magge.
GASTON BURSSENS.
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De middensalon
Zooals de Godin Isis de zonneschijf, zoo hield de winkeljuffrouw de gramofoonplaat
tusschen de smalle handpalmen. Boven de toonbank reikte haar slanke leest en
evenwichtige buste, maar, in Egyptische plastiek, was haar gelaat tot profielstand
van mij afgewend en afwezig turend naar buiten, naar den sneeuwval in dezen barren
winter van 1947. Zij leek mistroostig: 't zij uit heimwee naar Zuidersche zoelte; 't zij
uit wrevel omdat ik, op het sluitingsuur van den middag, haar heengaan vertraagde.
Deze jonge vrouw was zeker niet minder gratievol dan Yvonne de Lagny zooals
zij door haar natuurlijkheid en vriendelijkheid mij had bevallen op dien
gedenkwaardigen zomerdag van 1909, toen zij in onze middensalon Debussy's Jardins
sous la pluie had gespeeld: hetgeen voor mij van zulke beslissende beteekenis zou
worden. De schoonheid van deze winkeljuffrouw echter was gesofistikeerd. Haar
hooghartige lippen openden zich amper voor enkele karige woorden. Om den
drommel! Waarom schertste ze niet: ‘Meneer, koop liever Boulevards sous la Neige,
van Marcel Poot’?
Ik betwijfel meteen of mijn plaat het evocatief vermogen zou ontwikkelen dat ik
er van verwachtte. Met koffie stimuleerde Balzac zijn schrijfkunst, met opium Jean
Cocteau. De prik van de gramofoonnaald leek mij onschuldiger. Maar wellicht was
de muzikale vertolking ook zoo gesofistikeerd als de jonge dame die mij de plaat
had verkocht? Inderdaad, bij de toepassing van dit kunstmatig middel welde geen
herinne-
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ring op... Mijn ontgoocheling hierover was geringer dan mijn tevredenheid omdat
ik aldus opnieuw een reden ontdekte waarmede ik mijn vadsigheid kon goedpraten
en de volvoering van een taak - die mij trouwens niemand had opgelegd - uitstellen,
zooniet, volledig opgeven. Speurde ik niet sinds maanden naar wenken van vertrouwde
vrienden, waaruit ik berusting zou distilleeren:
Van dichten comt mi luttel bate,
Er zijn er die mi raden dat ic 't late...

Mijn verbeelding betrok haar winterkwartieren. Maar tusschen de beslommeringen
van de dagtaak, en in de avondlijke uren, vóór dat de droom tooverbeelden schooner
en vergankelijker dan ijsbloemen in vlijtigen, voorbeeldigen ijver zou scheppen,
kwamen mij de Ongeboren Gestalten bezoeken: de Elizabeth van ‘Het Mirakel der
Rozen’, de vrienden van ‘De Haven’, de goudborduurder van ‘De Poort van den
Verlosser’, de liefelijke Dione van ‘De Verschijning bij Kallista’. En, naar het
voorbeeld van Pirandello's Zeven Personages op zoek naar een Auteur, vormden zij
een Koor der Verwijten, klagend over mijn gemis aan volharding. Zij proclameerden
hun bestaansrecht op grond van verheven filosofische ideeën, die ik mij had
voorgenomen in hen te belichamen. Zooals op middeleeuwsche allegorische figuren
meende ik in hun handen een banderolletje te ontwaren met de vermelding:
‘Kuischheid, Toewijding, Trouw aan het gegeven woord, op de spits gedreven
Naastenliefde’.
Toen sprak tot mij een werkelijk wezen, vrij van alle platonische abstracties en
wiens avontuurlijk en intelligent leven een goudmijn ware voor twintig auteurs:
‘Jarenlang zijt ge nu al aan het preludeeren en lanterfanten. Gij hadt u voorgenomen
op het Borgensche strand een laatste vuurwerk af te steken. Haast u want het tij zet
aan, dat de naar buskruit zoetgeurende hulzen en kardoezen zal meeslepen in de zee.
Of zult gij falen?...’
In de ideeële pyramide van het verleden was onze midden-salon een schatkamer. En
zooals in de Egyptische graftomben
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der Farao's, voerde een duistere gang van zwarte en witte marmeren tegels naar deze
centrale plaats, ingeklemd tusschen Minervas winkel en de Japansche verandah. Tot
hier drong het straatgerucht niet door, het bruisen van de zee, het gieren van den
storm... Wie van uit de verandah keek doorheen de groote glazen deuren en wanden,
onderscheidde er amper de menschen en de meubelen; terwijl voor hem die in de
middensalon vertoefde de verandah met haar overvloedige lanterneaubelichting een
groot aquarium leek.
Het was de voorname, de solemneele plaats van het huis, de pronkkamer. De
wanden waren versierd met marineschilderijen van François Musin - getormenteerde
zeeën onder onweerswolken, die vaal oplichtten in deze reeds op zichzelf zoo duistere
plaats, maar ook meer paisvolle tafereeltjes: gestrande okkernootvormige schuiten
uit wier okeren want, roodgebaaide visschers aan witgemutste vrouwtjes de
vischbennen reikten. Vluchtig, maar met zichtbare voldoening, wees mijn vader
onachtzame bezoekers op het vleiende ‘hommage à mon cher ami, Charles Brulez’
dat de schilder op het zeil van de sloep B.43 had gepenseeld. Dezen kunstenaar droeg
vader dan ook een groote vereering toe. Vaak huldigde hij zijn nagedachtenis met
een anecdote te verhalen, die diepen indruk op mij maakte. Om de ontketende
elementen te kunnen aanschouwen en in zijn schetsboek na te teekenen, zou Musin
zich, te midden van een geweldigen storm, aan den mast van een schuit hebben laten
vastbinden. ‘De Kunst is toewijding, sacrificie en apostolaat!’ besloot mijn vader.
Maar moeder, die haar kinderen ongaarne een artistieke loopbaan had zien kiezen,
neutraliseerde deze geestdrift met hieraan toe te voegen ‘...en een ongezonden stiel!
De meeste artisten sterven jong aan de tering. En 't is in alle geval een onzeker bestaan.
Den eenen dag zwemmen ze in de weelde, maar morgen hongeren ze op een
zolderkamertje...’
Later ontdekte ik met verrassing en eenigszins ook met spijt dat onze artistieke
relatie met zijn aan-den mast-bindei ij niet zoo bijzonder origineel was geweest. Hij
had een roem-rijken en klassieken voorganger: Odusseus! Maar er was een verschil
tusschen beide gevallen. De antieke held had dit gedaan om weerstand te bieden aan
den afleidenden lokzang der Sirenen. Helaas! Waarom heb ik mij niet gespiegeld
aan
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Odusseus en aan Musin? Waarom heb ik mij zelve, althans allegorisch, niet
vastgeklonken aan mijn taak? Zoo ware ik al jaren geleden mijn Borgensch Ithaka,
mijn ‘Haven’ binnengezeild... zoo stonden nu ‘Mijn Woningen’ reeds netjes in de
verf!... Maar, dag aan dag, ben ik bezweken voor de tijden energierovende Sirenen:
de films, de kranten, de weekbladen en tijdschriften, de boeken der collega's...
Aan beide zijden van de schouw stond een groote kast. Beide meubels waren steeds
op slot. Van de ééne berustten de sleutels bij moeder, van de andere bij vader. Zij
symboliseerden goed het levensideaal van mijn ouders. De zilverkast: moeders zucht
naar stoffelijken welstand en familialen praal; de boekenkast: vaders bezorgheid om
geestelijke ontwikkeling. Maar, al waren ze gescheiden door een in den winter
vlammenden haard, toch konden deze meubels, overdrachtelijk gesproken,
communiceerende vaten worden. Besliste mijn moeder, weduwe geworden, niet
resoluut: ‘Ik zal desnoods mijn laatste zilverwerk verkoopen om de studies van mijn
kinderen te bekostigen...’ Rampen van divers formaat hebben onze familie overvallen:
van af het slecht nummer dat mijn oudste broer als loteling trok, over twee ruineuze
wereldoorlogen tot de jongste tyranieke, willekeurige en grenzelooze eischen van
den fiscus. Alhoewel niet meer in het Egyptisch duister van het Borgensch
middensalon, toch bleef deze zilverkast in het familiaal patrimonium. Maar, daar ik
beducht ben de aandacht van de fiscus te vestigen op dit belastbaar bezit, zie ik er
van af omslachtig het inventaris van dezen ‘schat’ te beschrijven. Alleen zij dit
vermeld: naast het spectaculair zilverwerk, de thee- en koffieserviezen, de
vruchtenschalen, schenkkannen en bierkroezen, de monumentale tafelbel: een klok
getorst door zeepaarden en tritonen die in hun manen en lokken niet het zilt der zee
maar het krijtwit behielden dat de meiden bij het oppoetsen er hadden achtergelaten,
zaten in dozen en foedralen, gespannen in de groefjes van fluweel of satijn, veel
eigenaardige voorwerpen verborgen, waarvan ik, telkens de meiden ze onthulden
om zuchtend te gebaren dat ze deze zouden oppoetsen, droomde dat het instrumenten
waren voor een
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mysterieuzen cultus; tot bij een feestmaal bleek dat ze in werkelijkheid het adequate
eetgerief vormden om ongewone gerechten als kreeftnijpers en escargots de
Bourgogne te behandelen, en het kromneuzig mes, dat ik als een druïde in de lucht
zwaaide, niet diende om den marentak van de eiken te knippen, maar wel om de
springensgereede champagnekurken van hun traliehulsel te bevrijden.
Om te bewijzen dat onze doorgaans zoo redelijke vader ook grillen kon hebben,
vertelde moeder dat de boekenkast op zijn verlangen naar een bijzonder ontwerp was
uitgevoerd. In Roose's étalage stonden er nochtans zulke schoone modellen te pronk,
met leeuwenmuilen die koperen ringen beknabbelden, seriewerk dat maar half zoo
duur had gekost, maar hij had iets origneels gewild. Ik vraag mij af of mijn moeder
wel ooit de symbolische beteekenis heeft begrepen van de origineele versieringen
die vader had laten beitelen. De stijlen van de kast bestonden uit twee zuilen, rustend
op geknielde sfinxen. In de kapiteelen zaten rijpe granaten verborgen tusschen
acacialoover. Het driehoekig fronton vertoonde een enkele figuur: een jonge vrouw
met spichtige, hoekig gehouden armen. Haar hoofd bekroonde een eigenaardig tooisel:
een diskus tusschen twee horens. Later zou ik den goddelijken naam dezer Egyptische
figuur in mijn geschiedenisboek ontdekken; later nog...
Dit fronton diende als peilschaal. Naar vader berekend had, reikte de kin der Godin
precies tot de hoogte van den zeespiegel. Moest de dijk van Borgen ooit onder het
storm-geweld bezwijken, dan zou in onze overstroomde middensalon Isis als uit het
Nijlwater opduiken. Op een Septemberdag bij springvloed werd deze verwachting
haast werkelijkheid. De branding sloeg over de treden van de Leeuwentrap en slierde
tot voorbij onze voordeur. Mijn moeder liet reeds de meiden aanrukken om met
boeken en zilverwerk in wasch-manden naar de eerste verdieping te vluchten. Een
gelukkige verwachting, doorkruid met een greintje vrees, tintelde in mijn hart. De
springvloed zou ons in onze huizen opsluiten, de Kerkstraat omscheppen in een
Venetiaansch kanaal. Gezeten aan de balkons der eerste verdieping zouden wij
uitkijken naar de pontoniers uit Claven die in hun bootjes koekebrood en hard
gekookte eieren zouden aanbrengen, aan
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ons die, in afwachting van dit kermismaal, reeds de voldoening zouden smaken te
zijn een soort van stille helden...
De gebeurtenissen verloopen helaas nooit zoo erg als een perverse verbeelding
het hoopt. Mijn vader bekeek zijn horloge, stelde vast: ‘Sinds tien minuten is de ebbe
begonnen. Het gevaar is geweken...’ Moeders aangezicht klaarde op. Een fletse
misnoegdheid sloop in mijn hart. Zou ik dan nooit iets dramatisch, iets
gedenkwaardigs beleven? Maar ik wist dat het niet paste mijn ontgoocheling te laten
blijken. Zoo leert men huichelen.
Mijn vader herinnerde nu aan soortgelijke angstmomenten. In 1895, het jaar van
mijn geboorte, was de dijk, niet ver van den Lusthof van Mietje Gadeyne, door den
vloed door-broken. De aannemer Daelman had toen de situatie gered en minister
Prenaux die bewonderde hoe de flinke kerel letterlijk in de bres had gestaan, had
verklaard: ‘Le gaillard paie de sa personne!...’ Dit was het begin geweest van
Daelman's fortuin en niemand kon voorspellen hoever hij het nog zou brengen.
Misschien wel tot den adelstand; met als leus op zijn blazoen: ‘Je paie de ma
personne!’ Vader hield van zulke stichtende exempelen. Ik luisterde met des te meer
belangstelling daar Bernard, het zoontje van den aannemer, mijn klasgenoot was.
Zeer kameraadschappelijk ging hij echter aanvankelijk niet met mij om, zooals het
past aan een uitverkorene die door een koetsier naar school werd gereden in een
charrette anglaise getrokken door een poney. Bernard's pretentieuze reserve leek mij
haast gewettigd nu ik wist dat, zoo bij een niemve nationale ramp Daelman zich
nogmaals als ‘man der situatie’ onderscheidde, een graaflijk kroontje de charrette
anglaise zou komen versieren.
Later zou onze verhouding hartelijker worden. Later - en hiermede kondig ik
meteen het thema aan van ‘De Haven’ - zou hij samen met de twee andere Triumviren
een Laokoongroep vormen gekneld in de slingers van het allegorisch banderolleke:
‘Trouw aan het gegeven woord’.
Intusschen waren de dienstmeisjes bezig met onze have en goed ordentelijk in de
kasten van het middensalon op te stellen. Uit Elodie's handen glipte een boekdeeltje
‘Scharp-hout’, een monografie over het dorp dat in 1334 door de golven was
verslonden en van waaruit onze voorouders waren
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gevlucht om, meer landinwaarts, Borgen te stichten. Een Borgen dat, helaas, geen
tweede Scharphout was geworden en waarover ik nooit iets dramatisch zou hebben
te schrijven.
Er is een tijd geweest dat ik met bewondering opkeek naar de boeken die vader
gekocht of gekregen had, of die de vreemdelingen in ons hotel hadden achtergelaten.
Zeer indrukwekkend alleen reeds door hun omvang waren de Géographie Universelle
van Elisée Reclus, de Histoire de la Révolution Française van Louis Blanc en de
Encyclopédie van Trousset. Verder waren er de volledige werken van Conscience,
Ledeganck, Drogenbosch, Prudens van Duyse, De Geyter en Mevrouw Courtmans.
Er zou een tijd komen dat ik met geringschatting zou neerzien op deze boeken en
betreuren dat mijn vader geen belangstelling had betoond voor de Tachtigers en de
Van Nu en Straksers. Maar in de bibliotheek die ikzelf later zou aanleggen gingen
Kloos' Verzen en Van Deyssel's Verzamelde Opstellen de eereplaats innemen. Op
haar beurt zou mijn dochter déze boeken met koele onverschilligheid bejegenen; wat
zeg ik: nù bespeur ikzelf niet eens meer de minste lust om ze nog even open te slaan!
Zoo tijdelijk, zoo vluchtig en wisselvallig de geestdrift voor het litteraire schoon!...
Op het bovenste rek stonden onopengesneden de jaarboeken van het Willemsfonds.
Mijn vader ‘gunde’ dit genootschap gaarne ‘den penning’ omdat het vrijzinnig was,
maar ging niet akkoord met zijn flamingantisch programma. Ze overdreven...
Daarentegen getuigden de verfomfraaide afleveringen van La Revue des Deux Mondes
van een vlijtige belangstelling voor de wijsheid van Brunetière en de Wyzewa. Vooral
Theuriet's romans moeten hem geboeid hebben, want het zijn diens romanhelden,
deze laïeke heiligen, die de namen bezorgden voor zijn kroost. Onze oudste zuster
kwam aldus Micheline te heeten. Amper één jaar oud geworden stierf zij en toen
moeder nog eens een meisje ter wereld bracht, kreeg dit denzelfden voornaam. Om
beiden te onderscheiden gingen wij te werk als de auteur der middel-eeuwsche
Tristansage. Er was een levende Micheline-de-Blonde, terwijl Micheline-de-Zwarte
onder een blauw kruisje
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met wit opschrift naast het indrukwekkend arduinen monument der grootouders
rustte. Vaak heb ik gemijmerd: hoe vollediger ons gezin ware geweest had men,
zooals dit gebeurt voor een abdis in haar kapel, dit zustertje in onze middensalon
onder een zerkje met gebeiteld opschrift begraven. Ik was mij er echter van bewust
dat dit verlangen iets ‘abnormaals’ was. Wanneer in dezen zelfden middensalon, bij
een feestmaal, onkel Jakob zijn lijflied aanhief:
Aus diesem Canapé, da möcht' ich sterben,
Da möcht' ich auch begraben sein...

verbleekte ik, alsof deze parodie mijn intiemste gedachte gold. Later zou ik met
verrassing een schilderij van James Pryde ontdekken, op dewelke, aan den voet van
een monumentaal sterfbed, een grafkelder wordt gedolven. Ik was gelukkig een geest
te ontmoeten die over gelijkaardige mogelijkheden had gemijmerd. En onlangs nog
las ik in een reportage over Egypte dat in de Arabische landen, dooden vaak in hun
eigen woning worden begraven...
Micheline-de-Zwarte die ik nooit gekend heb, bleef ik een groote vereering
toedragen. Ik geloof niet aan de onsterfelijkheid der zielen; maar mijn ongeloof belet
niet dat er misschien een, zij het ook geringe kans bestaat dat hetgeen zekere doctrines
over het hiernamaals verkondigen toch werkelijkheid zou zijn en dat de gelukzaligen
wandelen in Elyzeesche Velden of luisteren naar het harpgetokkel der Serafijnen. In
deze veronderstelling en zoo deze Tweede Verblijfplaats niet gecompartimenteerd
is naar de verdiensten of de misdragingen van onzen levenswandel, zal ik, bij het
terugvinden der overleden verwanten en vrienden, vooreerst in de armen snellen
dezer Micheline-de-Zwarte, wier schaduw in mijn verbeelding leeft niet als een ‘wit
en wankel kind’, maar als een rijzige jonkvrouw, met lange ravenzwarte vlechten,
diepliggende vriendelijke oogen, ietwat krank, maar thans voorgoed onsterfelijk.
Middensalon: oord van rouw en familiale statigheid, waar op een Maartdag,
tusschen de lakenwanden met zilveren tongen die aan uw gewone duister een nog
meer spelonkachtig uitzicht verleenden, vaders lijkkist opgebaard stond; maar
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waar enkele uren nadien reeds de uitvaartdisch praalde, waar rond het witte tafellinnen
donkere gestalten in crêpe bedrukt aanzaten, tot op het oogenblik dat mijn moeder
haar wanhoop met een haast bovenmenschelijke inspanning beheerschte om - ridens
inter lacrimas - de genoodigden een vriendelijk en attentievol woord toe te richten.
Oord van medidatie waar ik nadien zoo vaak gemijmerd heb over den Dood, dood
dien ik voor mezelve steeds als onafwendbaar en vroegtijdig zag - al wisselden
gestadig de ingebeelde kwalen die mijn einde moesten veroorzaken. Maar ook oord
waar het nieuwe levensbetrouwen zou geboren worden op dien gedenkwaardigen
zomerdag toen een jong meisje de eerste maten van Debussy's ‘Jardins sous la Pluie’
aansloeg.
Tante Gabrielle was van Fransche, misschien zelfs van adellijke afkomst. Het ‘de’
in haar meisjesnaam de Lagny was een kleine ‘de’, zoodus een genealogische ‘de’.
Eens dat ze Mevrouw D'Hondt was geworden, trachtte zij haar echtgenoot te bewegen
ook deze hoofdletter D afkappingsteeken tot een even voornaam formaat te
reduceeren; iets waarop onkel Bernard halstarrig weigerde in te gaan; niet uit
democratische nederigheid, maar omdat zijn notaris hem gewaarschuwd had tegen
de juridische gevolgen die zulk geknoei met letterformaten kon hebben.
Na zijn overlijden, dat haar een aanzienlijk fortuin naliet, stelde tante Gabrielle
een royale hofhouding in op haar landgoed het Châlet de Nice, dat even buiten de
gemeentekom een helderwit torentje boven vriendelijke parkloovers hief. Vaak waren
daar verwanten uit Picardië te gast. Onder hen zou Yvonne de Lagny een goede
vriendin worden van mijn zuster.
Het werd mij gegund aan hun wandelingen, strand-spelen en zwempartijen deel
te nemen. Ik bejegende de Fransche juffer met verholen begeerte en uitgesproken
bewondering. Begeerte voor het jonge lichaam dat te midden witschuimende golven
een ideale vormenschoonheid in glanzend zwart maillot onthulde, die mijn hart aan
het kloppen bracht; bewondering voor haar Fransche intelligentie, haar

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

1154
slagvaardigen humor, haar joviale vriendelijkheid. Zij nam de hulde dezer instinctief
waargenomen gevoelens dankbaar in ontvangst, vaak met een lichten gegêneerden
blos. Ik werd echter niet verliefd op Yvonne en wel omdat zij zes jaar ouder was dan
ik en omdat, nà het bad, in strandzetels gezeten, terwijl zij het ziltig nat uit hun
haartressen wrongen, de beide meisjes over hun levensideaal fantaseerden. Voor
mijn zuster was dit: een ingenieur die een uitvinding zou doen welke haar schatrijk
zou maken; voor Yvonne: een officier der Fransche Dragonders, die het later tot den
rang van maréchal de France zou brengen. Yvonne huwde twee jaar later Jacques
d'Hérault, een jonge luitenant die reeds in de eerste dagen van den Eersten
Wereldoorlog zou sneuvelen; mijn zuster werd de echtgenoote van een ingenieur die
geen fortuinlijke uitvinding deed en in een geocculteerd spoorwegstation in den loop
van den Tweeden Wereldoorlog bij ongeval om het leven kwam.
De namiddag na dezen waarop de argeloze jeugd zich in toekomstbespiegelingen
vermeide, was zoo snikheet dat wij hem niet op het schaduwlooze strand maar in
onzen koelen middensalon doorbrachten. Yvonne bekeek de portretten, die, zij aan
zij op het pianodeksel geschaard, een familiaal panorama uitstrekten, ging neerzitten
op de kruk en stelde voor iets te spelen. Mijn zuster stemde in: ‘Mij zult ge een groot
genoegen doen, maar Raymond? Die hààt positief alle muziek...’
In waarheid: ik hield inderdaad niet van muziek. Ze leek mij een storend gerucht.
De door mijn zuster of broeder gespeelde Sonaten van Beethoven verhinderden me
mij te verdiepen in de lectuur van Gorter of Van Looy, die mijn esthetisch aanvoelen
volledig voor zich opeischten. Ik haatte ook de Casinoconcerten. Ik voelde een
kuischen afkeer voor den tenor Isalberti, dien ik op den dijk zag wandelen, geflankeerd
door opzichtelijk gekleede en gefardeerde dames. Zij belichaamden in mijn
puriteinsche oogen de Geilheid, de Protserigheid en het Dandysme: ondeugden die
ik - in illo tempore, in mijn vlegeljaren - als het summum der menschelijke
onwaardigheid verafschuwde. Doch ook ontdaan van dergelijke associatieve
nevenomstandigheden had de Muziek mij nooit bekoord, op deze uitzondering nà
dat in de
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late Septembernachten, als van op het marktplein boven de verstilde badstad, het
kermisrumoer van het caroussel-salon in mijn slaapkamer aandreef, ik een gelukkige
opgetogenheid smaakte. Dit genot lag echter niet specifiek geborgen in de akkoorden
van ‘Cavaleria Rusticana’. Maar deze klanken, wist ik, stroomden uit de pijpen van
het groote orchestrion, toen ik voor het eerst de luxueuze paardjesmolen was
binnengetreden. Vol bewondering had ik gestaard naar de fraaie houten beeldjes die
niet roerloos bleven als de heiligen in de kerk. Hoofsche markiezen behamerden
zilveren klokjes en knikten naar lieve herderinnetjes. En in hun verschglanzende
zachte pastelkleuren leken deze personages oneindig schooner dan die verfloze
schouw van het Brugsche Vrije, die de hoofdonderwijzer van Borgen ons, bij een
uitstapje naar Brugge, als het subliemste meesterwerk der beeldhouwkunst had willen
doen bewonderen.
Yvonne begon te spelen: triolen die voorbijtrokken als geuniformeerde weezen
langs een grijzen landweg. Ze onderbrak even, keek naar mij om en informeerde
schalksch: ‘Ge kunt dit toch aanhooren zonder pijn te gevoelen?...’ Ik knikte en zij
herbegon van meet af aan, maar nu in vlotter tempo, alsof het zooeven maar een
eerste aanloop was geweest om het juiste rhythme te ontdekken. Er gebeurde iets
wonderlijks een rustig welbehagen vloeide in mij. Yvonne merkte mijn voldoening,
glimlachte vergenoegd, en gaf pas nu den titel op: Jardins sous la Pluie. Door deze
preciseering vervluchtigden de ‘weezen’ in het niet. Hetgeen deze muziek in mij
opriep, het waren inderdaad tuinen, de tuinen te Coolscamp, zooals ik ze op een
zomerdag had gezien en geroken onder de bevrijdende bui.
In de Augustusmaand werd ik als kleine knaap telkenjare bij tante Julie opgenomen.
Te Borgen liep ik in den weg, en te Coolscamp, buiten, was de lucht gezond. Ik werd
er zwaar ziek, nadat ik, geprangd tusschen stinkende boeren, uren lang, in de zengende
zon langsheen de kalsijde had gewacht op het voorbijdraven van de ruiters, die de
wedstrijd Spa-Oostende zouden betwisten; wedstrijd die met een hecatombe van
afgebeulde paarden in de annalen der internatio-
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nale rallyes geboekt staat. Eindelijk hoorde ik den overwinnaar toejuichen: ‘Madamet!
Madamet!...’ Een bleek gelaat onder een rooden Franschen képi passeerde in profiel
boven de haag der toeschouwers. Hitte en emotie stortten mij in een bezwijming,
waaruit ik pas ontsteeg, te bed in de voutekamer, bij tante Julie. Dagen lang bleef ik
erg ziek terwijl de onbarmhartigste hitte voortheerschte. Mijn koortsige mond en de
verzengde aarde smeekten om lafenis.
Ik beeldde mij in, in doodsgevaar te verkeeren. Dokter van Hamme bleef kariger
met woorden over mijn geval dan over de ramp die den landbouw trof. ‘Al vijftig
dagen zonder regen!... De koebeesten kreveeren in de droge bilken en de plaag zit
in de patatten!’ Als hij zuchtend en zweetend de voutekamer had verlaten, smeekte
ik tot mijn tante: ‘Moet ik dan doodgaan? En hier begraven worden ver van Borgen?...’
- ‘Wat zoude gij, jongske!...’ Maar zij gaf geen evidente reden tot betrouwen. De
winkelbel rinkelde en tante haastte zich naar de klanten, de boerinnetjes die om snuif,
koffie en genever kwamen en, als een antiek koor, op hun beurt de klacht van den
dokter voor rekening der algemeenheid overnamen: ‘De koebeesten creveeren in de
droge bilken; de plaag zit in de patatten!... Menschentijd, wat moet er van ons allen
worden!...’
Op haar kouselingvoeten sloop Zulma, de schoonzuster van tante Julie de kamer
binnen. Zij stelde zich naast mijn bedje op: mistroostig en arglistig. Zij die het leven
haatte, omdat het leven haar misdeeld had, verschafte mij een vreeselijke gewisheid.
‘Zulma moet ik dan doodgaan?...’ - ‘Er zijn kinderen die boeten voor de zonden van
hun ouders. Uw vader gaat niet naar de mis...’ Ik moest dus als zoenoffer vallen voor
mijn vaders ongeloof. Of misschien ook, zooals Iphigenie's dood den voorspoedigen
wind voor de zeilen der Hellenen afkocht, zou het sterven van een jongetje uit een
badstad die zoo schandalig profiteerde van dit hitteseizoen, de Godheid bewegen tot
mededoogen, voor den geloovigen en beproefden boerenstand.
Ik berustte zoodanig in mijn ondergang dat ik niet eens gewaar werd dat beterschap
reeds een rustiger bloed in mijn aderen deed vloeien. O dien gedenkwaardigen
namiddag toen dokter van Hamme opnieuw op de voutekamer verwijlde.
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Hij tuurde naar den tuin waar de bezonning verdween, loste plots mijn pols, holde
naar het open vensterraam en juichte: ‘Mag ik mijn oogen gelooven?... Het gaat
regenen, Julie! Het gaat regenen!...’ De eerste zware droppels taakten reeds op de
rabarberbladeren. Wij hoorden ze ook in ademloos zwijgen. Het stof van het tuinpad
ging feller geuren, samen met het stuifmeel van leliën en rozen. De dokter hield zijn
handen uit het vensterraam, als een Bijbelsche aartsvader die een hemelsche zegening
in ontvangst neemt. ‘God lof!... Het regent!... Het regent!...’ Een lachende
opgetogenheid straalde uit hem. De bui dretste forsig en snel, overvloedig spoelend
over de glimmende pannen van de schuur. Tante Julie en Zulma snelden naar buiten
met emmers, waschkuipen en lege tonnen en als ze terug op de voutekamer waren,
glansden hun aangezichten nat en gelukkig. Ze schouwden naar den dampenden tuin
en de verten. Het was geen nonne-streulken! Het was een rijke wolkenvloed! ‘Het
regent overal!...’ juichten ze. Ook boven Pithem en Ardooie stond de hemel zoo
grauw als de geschaliede kerktoren, en zag men uit hem de bui haar val, schuin en
glinsterend naar de aarde richten.
Het regende zeker reeds een uur aan een stuk toen tante zich bezon. ‘En onze zieke,
dokter?’ - ‘Maar die jongen is genezen! Morgen mag hij opstaan en alles eten waar
hij goesting naar heeft...’ Van Hamme staarde naar het glimmende pannendak waar,
tusschen de staafjes van hun til, de duiven loerden naar de pletsende droppels op het
zinken platform. ‘Een duivejong bij voorbeeld!’. Een duivejong zou mij de redding,
de genezing boodschappen; echter geen blankgevederde als die der Arke, maar een
door tante gepluimde, bruin gebradene, druipend van smakelijke botersaus.
Het regende in den avond en in den nacht: een plechtstatige, regelmatige melodie,
ruischend in een stilte die slechts af en toe verbroken werd door een blijden roep uit
een naburig dakvenster over de haag heen. Ik lag rustig op den rug, de ledematen
gemakkelijk uitgestrekt. De koelte streelde mijn voorhoofd, laafde mijn lippen. Ik
was gered!... Ik zou leven, voortleven!... Het was alsof ik nooit zou moeten sterven...
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Het finale crescendo was uitgeklonken. Ik was zoodanig verrukt dat ik zwijgzaam
bleef. ‘Alors, pas même un petit bravo pour encourager l'artiste?’ vroeg Yvonne
guitig.
Op dat oogenblik werd er op de salondeur geklopt: een Joodsche familie. Meneer
met klaaglijke tronie, haast bezwijkend onder de vracht der valiezen als zijn
rasgenooten onder den zondenlast Israëls; mevrouw paraat tot marchandeeren, het
kroost vreesachtig en nieuwsgierig rondloerend als muisjes. Ze kwamen uit Damaskus,
in Klein-Azië, en vonden dat er te Borgen een ondraaglijke hitte heerschte. Mijn
zuster stond op om hen logeerkamers te toonen.
Nu vatte ik Yvonne's hand: ‘Ik ben als Paulus op den weg naar Damaskus, door
de genade getroffen. Uw klavierspel reveleert mij de schoonheid van een kunst
waarvoor mijn gevoel zich tot nog toe dwaas en bot had gesloten gehouden. Hoe kan
ik u genoeg danken voor dit geluk?’
‘Dan speel ik het u nogmaals voor?’
Bij de tweede uitvoering van het klavierstuk dacht ik niet zoozeer meer aan den
tuin te Coolscamp; toch bewoog een zelfde machtige vreugde mij opnieuw naarmate
de melodie naar haar jubelend hoogtepunt snelde. Ik ademde ruim en vol
levensbetrouwen.
Voortaan zou ik ook het klavierspel studeeren. Maar mijn afkeer bleef voortbestaan
voor die muziekstukken die ik voordien door anderen had hooren uitvoeren. Zoo
misprees ik Beethoven's ‘Pathétique’, het lijfstuk van mijn zuster Micheline; maar
ging in bewondering op voor de ‘Apasionata’, die ik met veel moeite ontcijferde. Ik
meende dat ‘apasionata’ beteekende: passieloos en hoorde in deze sonate enkel kalme
sereniteit en zielszuiverheid; tot iemand mij er op wees dat de Apasionata al evenveel
hartstocht losketende als de Pathétique. Ik stribbelde tegen: ‘Het kan zijn, maar dan
zonder dien hollen pathos’.
Daarna ontdekte ik Wagner's muziek. Ik speelde de Prélude tot Rheingold. Niet
de Borgensche springvloed, niet de Nijl, maar de Rijn vulde met zijn groene,
transluciede wateren onzen middensalon. Ik spoorde bij den meester al de leitmotieven
op die mijn herboren levensoptimisme een passende klankuitbeelding gaven tot ik
in Brunhilde's befaamde zang ‘Ewig war ich... Ewig bin ich in Wallhall...’ een defi-
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nitief credo meende ontdekt te hebben, een leuze die ik, zooals een middeleeuwsche
ridder zijn lijfspreuk, in den strijd om de toekomst zou gejuicht hebben. Ik speelde
dit motief in de Septemberdagen van 1914. Het was een tonikum dat mijn hart moest
stalen onder de beproeving van den oorlog, alsof het mijn verlangen symboliseerde
om’ au-dessus de la mêlée’ een principe te ontdekken dat uit de tijdelijke twisten
opsteeg met het elementaire recht van een eeuwige geldigheid. ‘Ewig war ich, ewig
bin ich...’ Ik speelde en neuriede in sourdine toen nogmaals aan de salondeur
aangeklopt werd: ditmaal geen Joodsche zomerklanten, maar een groep Belgische
soldaten, zoogezegde lichte gewonden die mijn zuster aan het spoorwegstation van
Borgen had afgehaald, om ze gedurende enkele dagen in ons hotel onder te brengen.
De arme dutsen strompelden binnen afgemat en schuchter. Onder de witte
hoofdwindsels blonken koortsige oogen. Een onder hen legde zijn arm op de tafel;
de vuist: een vorm-looze klomp blauw vleesch waarin een geweerkolf versplinterd
zat, wachtend op amputatie.
Ik schaamde mij, als was ik met het spelen van Duitsche muziek betrapt op een
onbehoorlijkheid, een zonde. Mijn moeder snelde den salon binnen om de soldaten
op te beuren, ‘Ge krijgt seffens boterkoeken met koffie of chocolade!...’ Ze
glimlachten dankbaar als genoodigden op een Eerste Kommunie koffietafel. De
soldaat met de veroordeelde hand meende zich te moeten excuseeren: ‘Wij geneeren
meneer toch niet? Als meneer wil voortspelen...’ Ik legde de Siegfriedpartituur ter
zijde en opende... Jardins sous la Pluie.
RAYMOND BRULEZ.
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[Gedichten]
Aanroep
I.
Daar is een tijd van weten en vergeten;
O God, o God, waar hebt gij mij gebracht!
Ik wandel tussen sterren en planeten
En duizel vóór de diepten en de nacht.
Wanneer ik val, hoort gij mijn verre kreten,
Mijn roep naar u, blijft het onmachtig meten
Wanneer ik sta, is het uit eigen kracht?
Hoe ik op aarde naar twee handen wacht.
Maar vinden doe ik niet en aldoor wilder
Is mijn verlangen, zijn mijn handen milder
En breekt de liefde, waar ik aan versmacht.
O laat mij de Herfst de zware geuren,
De moeder is het angstig openscheuren,
Geboren wordt het licht te middernacht.
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II.
Laat mij over de aarde dolen,
Als een vastgebonden hond,
Zonder doelen, zonder polen,
Zonder waarheid of verbond;
Laat mij vuur zijn zonder kolen,
Hartstocht en verbloede wond,
Laat de honger lichte holen
Rond de hoek slaan van mijn mond;
Laat mij leeg zijn als de leuzen,
Laat mij bouwen 't huis van steen,
Laat mij heer zijn onder geuzen,
Laat mij vloek zijn, laat me alleen
Zonder hoop en zonder keuze,
God, maar zeg mij toch: waarheen!
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Pro domo
Eens lig ik stil, zo stil en mat als was,
En koud, zo koud dat niet uw lieve lippen
Nog buigen durven tot mijn mond van as,
Mijn handen mij, als dode duif, ontglippen.
Het witte laken, dat ons laken was,
Zal rond mijn voeten strakke plooien knippen
En scheiden mij van u, meer dan twee klippen,
En rustig zijn om al het leed dat nu genas.
Draag ik uw beeld in de ogen, die gij sloot,
Ben ik een kreet die nimmer meer zal einden,
Verlaat mij niet in deze grote dood.
Er kleeft een geur aan mij die niet verzwindt,
Gij walgt misschien, gij snikt om wat u pijnde,
Maar zeg nog eenmaal stil: ‘Hij werd bemind’.
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Tweede nocturne
Over zwarte watervlakten,
Naar de stromen, zonder keer,
Hoor ik bomen, door de nachten,
Zingen van Gods zelfverweer.
Mos en aarde zijn mijn zinnen,
Schimmel tooit mijn narigheid;
Bloem der zoenen, bij 't beminnen,
Bind me in geur van zaligheid.
Vallen zou ik, ongedragen,
Dieper dan een afgrond is,
Moest ik niet, bij 't springen, wagen
IJl te zijn, lijk duisternis.
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Ballade du mal-aimé
Waarom heb ik mij weggeschonken,
O stille vrees, nieuwsgierigheid?
Waarom heeft mij het oog geblonken
En heb ik niet één woord gezeid,
Ten zij: ‘ik ben niet voorbereid?’
Waarom wilde ik steeds weder scheiden
En bleef ik schuw bij 't wild gebaar?
Waarom kon ik geen naaktheid lijden
En bleef ik beven als een snaar
Aan vingers van mijn levend haar?
Waarom voel ik mijn armen hangen
In 't vredig uur van de avondschijn?
Waarom ben ik zo vol verlangen,
Rijpen mijn borsten als in pijn
Van een te groot gelukkig-zijn?
Ik heb mij zo, voor niets gegeven
In stille vrees, nieuwsgierigheid.
Ik ben de bange vrucht gebleven,
Die rilt ten mond van wie ze bijt:
Ik ben de vrouw, nooit voorbereid.
DAAN BOENS.
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Zelfportret
Dualiteit van aarde en hemel,
kop van een leeuw, hart van een lam,
water en ijsgang, vuur en vlam,
strijd om den broode en stergewemel.
Dualiteit van hater en minnaar,
strenge vader en wilde knaap,
woel'ge zee en veilige kaap,
altijd verslagene en overwinnaar.
Dualiteit van gever en krijger,
altijd te weinig, steeds te veel,
mond van staal en blik van fluweel,
dweepende schreeuwer, rustige zwijger.
Dualiteit van speler en werker,
angst voor 't leven, spot met den dood,
man op den grond, kind in de goot,
heldere lucht en donkere kerker.
Dualiteit van gaander en blijver,
overal bij en nergens thuis,
immer zondig en altijd kuisch,
zekere schutter, stuurlooze drijver.
Zanger van 't eeuwige, knecht van 't uur,
paradijs en hel, nóóit vagevuur...
MARCEL COOLE.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

1166

Kronieken
Het symbolisme in de Franse liedkunst
Dit onderwerp is er een, dat een gans boekdeel kan vullen. En dan nog zou de
uiteenzetting steeds even boeiend blijven, dank zij de menigvuldige schakeringen,
en de geheimzinnige atmosfeer van het Symbolisme in de Franse literatuur, en van
de muzikale stroming, die daarmee verband houdt. Ik zal dan ook genoodzaakt zijn
mij te beperken tot de hoofdlijnen van de ontwikkeling die deze richting kenmerkt,
en mij enkel bezighouden met haar allerbelangrijkste vertegenwoordigers. Allereerst
wens ik echter enige uitleg te verschaffen over algemene vraagstukken, zonder wier
oplossing men onmogelijk de betekenis van de muzikale weerklank van het
Symbolisme kan begrijpen.
De term Symbolisme is een voorrecht van dc literatuur. Nooit gebruikt men hem
in de muziekgeschiedenis, en wat de plastische kunsten betreft, wordt hij zeer
omstreden. Nochtans zijn geest en stijl van het Symbolisme in de muziek en in de
schilderkunst zeer duidelijk terug te vinden, maar zij worden daar door de benaming
‘Impressionnisme’ aangeduid.
Men kan zich afvragen hoe het mogelijk is, dat precies op hetzelfde moment in
de geschiedenis - de laatste decen-
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niums van de vorige eeuw - die drie kunsten dezelfde stijlkenmerken vertonen.
Dat is helemaal geen wonder, ja, het tegendeel ware heel wat onbegrijpelijker
geweest. Het is inderdaad kenmerkend voor de cultuurgeschiedenis van alle
beschavingen, dat er onder de verschillende kunstsoorten een ongeveer gelijktijdige
en gelijkgerichte evolutie bestaat, om de eenvoudige reden, dat die verschillende
kunstsoorten niets anders zijn dan idiomen van éénzelfde taal. Alle kunsten hebben
hetzelfde doel: uitdrukking verlenen aan de persoonlijke gevoelens van de kunstenaar,
en ontroering opwekken bij de toeschouwer of de toehoorder.
Alle kunsten wortelen in dezelfde grond: de algemene bewegingen van het leven,
gekleurd door de bijzondere omstandigheden, die aan deze of gene tijd gebonden
zijn. Zo kan het wel niet anders of de schilder, de dichter en de musicus, die zich
richten naar hetzelfde publiek, en hun kunst scheppen vanuit dezelfde materiële en
geestelijke perspectief, moeten ook tegelijkertijd dezelfde geestesrichting, dezelfde
tijdstijl vertegenwoordigen. Zo merkt men hoe de Renaissance zowel een Da Vinci
als een Palestrina heeft gekend, hoe de Barok tegelijkertijd in Racine en Vondel,
Rembrandt en Rubens, Lully en Bach, evenwaardige en gelijkgerichte kunstenaars
voortbrengt.
Het is het voorstellen van dat parallelisme onder de kunsten, dat de Italiaanse
wijsgeer Benedetto Croce heeft ingegeven, over de kunst in het algemeen te spreken
als over de ‘menselijke linguistiek’, dus de synthese van de menselijke
uitdrukkingskracht.
Maar naast deze algemene en steeds geldende stijlverwantschap onder alle kunsten,
is er in het bijzonder tussen muziek en literatuur een nauwe aansluiting. Ten dele is
dat het gevolg van het feit, dat het allebei rhythmische kunsten zijn. Maar ten dele
vloeit het ook voort uit een bijzondere waarde die in de poëzie opgesloten is, en die
speciaal in het tijdperk van het Symbolisme op de voorgrond komt, nl. de taalmuziek.
Buiten de betekenis van het woord als vertolking van een idee, bezit de taal ook
nog een autonome waarde, deze van de muzikaliteit van het woord of van de zin.
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Doorheen gans onze beschaving kan men het geleidelijk samengroeien van literatuur
en muziek, langs de wegen van de rhythmiek en van de taalmuziek volgen.
In de Middeleeuwen was het woord een geestelijke factor, zonder dewelke de
muziek ondenkbaar scheen.
In de Renaissance was het woord de rhythmische cadans waarop de muziek
gebouwd werd.
In de Barok was de literatuur een middel om de muziek een dramatisch karakter
te verlenen.
In het Classicisme was de literatuur ten overstaan van de muziek, de maat van alle
dingen, want zelfs in zuiver instrumentaal werk wordt de rhythmiek, van thema's en
motieven, naar het model van de litteraire metriek gesneden. In al deze eeuwen was
het woord de leidende factor in het huwelijk tussen poëzie en muziek.
Maar de 19e eeuw brengt een grote ommekeer. De muziek komt tot een geweldige
ontwikkeling. Haar techniek verruimt zich, haar vormen verbreden zich, haar
klankmassa en haar sonore schakeringen ontplooien zich in ongekende mate.
Tegelijk dringt het gevoel voor het muzikale zich aan de 19e eeuwse mens op, met
een kracht die zó onweerstaanbaar is, dat hij in al zijn artistieke uitingen naar een
weerschijn van het muzikale zal zoeken. Voor gans deze eeuw geldt het woord van
de dichter: ‘de la musique avant toute chose’.
De vorm, waarin de innige versmelting van woord en toon tot haar uiterste
consequenties wordt opgevoerd, is het lied. In de grotere vormen, zoals oratorium,
mis, opera of muziek-drama, wordt de zuiver instrumentale bedding nog zo breed
en onstuimig uitgewerkt, dat niet steeds de intieme aansluiting tussen literatuur en
muziek ononderbroken wordt volgehouden.
Maar het eenvoudige lyrische vers, ontdaan van epiek, van handeling, van verhaal
en actie, teruggebracht tot louter gevoel, tot niets dan suggestieve poëzie, is als de
keerzijde van het muzikale zelf.
Twe hoogtepunten, twee brandpunten, heeft deze cultus van het lied in de 19e
eeuw gekend. Het eerste, het romantische, wordt hoofdzakelijk gedragen door Duitse
kunstenaars, Heine, von Chamisso en Schiller voor de dichtkunst, Schubert, Schumann
en Brahms voor de muziek. Het tweede,
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impressionnistische, centraliseert zich in Frankrijk, alhoewel de weerklank er van
ook over de grenzen merkbaar is, bij Wolf en Strausz, bij Mortelmans en Diepenbrock.
De verhouding van woord tot toon is echter verschillend in Romantiek en
Impressionnisme.
In de Romantiek blijft het vers nog steeds het uitgangspunt. Het uiteindelijk doel
van de musicus is, de gevoelswaarde van het woord muzikaal te verhevigen.
In het Impressionnisme is het vers reeds a priori op het muzikale gericht, en de
componist vindt er al de aanduidingen in, die hem zullen toelaten de tekst tot zijn
ware gestalte, die een zuiver sonore is, op te voeren. Het romantische lied is
gemuzikaliseerde poëzie, het impressionnistische lied is gepoëtiseerde muziek.
Wat de schrijfwijze betreft, hangt dat innig samen met een tweede kenmerkend
verschil. Het Duitse romantische lied was gebonden aan de strenge prosodie en het
scherp afgetekende rhythme van de Duitse taal. Het Franse impressionnistische lied
berust op de vrije muzikale prosodie van de Franse taal, die subtielere schakeringen
van klank en leniger bewegingen van rhythme toelaat. Dat hangt samen met het feit,
dat de Franse impressionnistische componist de betekenis van het afzonderlijk woord
in zijn compositie minder belangrijk acht dan de algemene atmosfeer van het
muzikale. Wanneer wij ons op een academisch standpunt stellen, dan kunnen wij
zelfs beweren dat de Franse impressionnistische componisten vaak zondigen tegen
de wetten van de prosodie, onbetoonde lettergrepen betonen en voegwoorden of
lidwoorden tot hoogtepunten maken van de muzikale zin. Maar dat academisch
standpunt heeft hier slechts een zeer betrekkelijke waarde, precies omdat de muziek
het leidende element in het lied is geworden, en niet de tekst van woord tot woord
wordt gevolgd, maar in zijn muzikale essentie, als één groot geheel wordt
geïnterpreteerd.
Laat ons, na deze algemene bemerkingen, tot de historische feiten terugkeren. Bij
het opmaken van mijn nota's heb ik een hele tijd geaarzeld, welke werkmethode ik
zou volgen. Zou ik de ontwikkeling van het Franse impressionnistische
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lied volgen aan de hand van de onderscheidene dichters, of zou ik liever de
componisten tot leidraad van mijn onderzoek nemen? Om verschillende redenen heb
ik die laatste weg gekozen.
Vooreerst omdat men aldus de evolutie kan samenbrengen rond enkele grote
namen. Inderdaad, de keuze van de tekstdichters is bij de Franse componisten zeer
ruim, terwijl men bovendien vaststelt, dat er heel wat impressionnistische, of zo men
wil, symbolistische liederen gecomponeerd werden, op niet-symbolistische teksten.
Dat is een eerste en hoogst belangrijke vaststelling waartoe men komt. Er is slechts
één waarlijk symbolistisch dichter, die bij de componisten een zeer vruchtbare
vertolking heeft gevonden, n.l. Verlaine. Zelfs Mallarmé is slechts bij uitzondering
muzikaal bewerkt geworden, o.a. door Debussy, terwijl Rimbaud of Richepin, ofwel
niet, ofwel in een niet-symbolistische zin werden getoonzet.
Langs de andere kant oefenen de Parnassiens, zoals Gauthier, Sully Prudhomme
en Leconte de Lisle, en de grote meester die in geen enkel verband past, Baudelaire,
op schier alle impressionnistische liedcomponisten een buitengewone
aantrekkingskracht uit. Maar hun niet-symbolistische kunst wordt door die
componisten op symbolistische wijze uitgewerkt, evenals trouwens het werk van
Villon of van Le Duc d'Orléans bij Debussy tot prachtige impressionnistische liederen
aanleiding geeft.
Wij mogen dus besluiten, dat het impressionnistische lied, weliswraar naar de
geest, parallel loopt met de symbolistische literatuur, maar dat het, naar de letter,
naar de keuze van de tekst, volledig onafhankelijk is. Juist het feit dat ook
niet-symbolistische verzen tot impressionnistische muziek aanleiding kunnen geven,
is een bewijs te meer, voor de overheersende macht van de muziek op de literatuur
in die periode.
Wanneer wij ons naar de componisten richten, dan kunnen wij twee generaties
onderscheiden in de ontwikkeling van het impressionistische lied. De generatie van
de Vroeg-Impressionnisten, geboren tussen 1840 en 1850, met Henri Duparc en
Gabriel Fauré als hoogtepunten, en de generatie van de Rijp-Impressionnisten, geboren
tussen 1865 en 1875, met Debussy als centrum. Daarnaast zouden nog heel wat
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componisten te noemen zijn, die wij echter liever terzijde laten, om het overzicht
niet onnodig te compliceren, en ook omdat zij geen specifieke liedcomponisten
geweest zijn.
De nóg jongere generatie met Florent Schmitt, Ravel of Roussel, behoort reeds
tot de overgang naar het Expressionisme, zodat zij ons voor het onderwerp van dit
artikel niet interesseert.
Richten wij ons allereerst naar het werk van Henri Duparc, geboren in 1848. Hij
is bijna uitsluitend liedcomponist, en zijn oeuvre is bijzonder beperkt. Zijn
scheppingsperiode doet enigszins denken aan deze van de dichter Rimbaud: al zijn
werk - nog geen twintig liederen, waarmee hij echter een wereldfaam heeft verworven
- is geschreven vóór 1885. Daarna produceert hij niets meer, verlamd als hij wordt
door een zeer eigenaardige en tragische kwaal. Hij kan geen muziek meer horen,
zonder psycho-physiologische storingen van zeer ernstige aard te ondervinden.
Merkwaardig is het ook, dat de liederen van Duparc, die vroeger geschreven zijn
dan de impressionnistische melodieën van Fauré en Debussy, tamelijk laat werden
uitgegeven. Eigenlijk zijn pas de jaren 1890 tot 1895 beslissend voor de openlijke
doorbraak van het impressionnistische lied in Frankrijk. Zowel de eerste als de tweede
generatie van de Franse Impressionnisten, stuurde toen de oudste impressionnistische
liederen de wereld in.
In 1890 verschijnt de tweede bundel liederen van Fauré, d.w.z. de eerste bundel
waarin hij de nieuwe richting volledig belijdt. In 1892 volgt de eerste bundel van de
‘Fêtes galantes’ van Debussy en Verlaine. Pas in 1894 worden de jonge liederen van
Duparc uitgegeven, in 1902 door een tweede bundel gevolgd. Maar vergeten wij
niet, dat de meest typische en meest beroemde liederen van Duparc, in werkelijkheid
reeds van veel vroeger dagtekenen: ‘Chanson triste’ van 1868, l'‘Invitation au voyage’
van 1871, geschreven tijdens de belegering van Parijs.
Het eerste dat ons opvalt bij het onderzoek van die liederen, is het feit, dat er
eigenlijk niet één op een symbolistische tekst is geschreven. Maar onmiddellijk
moeten wij daarbij voegen, dat de muzikale uitwerking als de weergalm van het
Symbolisme moet beschouwd worden.
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Het sterkst is dat uitgesproken in de liederen op teksten van Baudelaire, n.l. in
‘L'invitation au voyage’ en ‘La vie antérieure’. Duparc was de eerste, en misschien
de innigste muzikale vertolker van Baudelaire. Bij het beluisteren van die liederen,
komt ons onwillekeurig de uitspraak van de dichter in de herinnering: ‘Le beau, c'est
quelque chose d'un peu vague’.
Ten opzichte van het Impressionnisme is Duparc een typisch overgangsmeester.
Hij is een van die voorbeelden, welke ons aantonen, dat in de grote omwenteling van
de stijl, niet steeds geest en stof, gevoel en schrijfwijze, gelijke tred houden. Duparc
voelt de atmosfeeer van het Impressionnisme in zijn ziel ronddolen, terwijl hij het
naar de vorm nog niet in al zijn facetten beheerst. Hij is a.h.w. ‘malgré lui’ tot de
nieuwe stijl gekomen, gedreven door de diepste gronden van zijn gemoed, maar nog
geremd door de werkwijze van zijn hand. In zijn schrijfwijze is, tussen de regels
door, de school van César Franck nog te herkennen, maar naar stemming, ik zou
willen zeggen, naar inhoud, is het Impressionnisme volledig doorgebroken. Het
verleden, n.l. de Hoog-Romantiek, spreekt nog mee, in de lange melodieën, met een
brede, rustige en gelijkmatige cadans. Maar de instrumentale omlijsting is volledig
impressionnistisch. Deze omlijsting is als een sonore bedding, die de melodie geheel
omsluit, en haar van haar lichamelijkheid ontdoet. Dàt is het eerste grote verschil
met de Romantiek: de melodie is niet meer zelfstandig of overheersend, zij versmelt
in een oceaan van klank, zij is allereerst een kleur, een onbestemde vleug van klank,
een toon in het vage complex van sonoriteiten. Door het spel van subtiele schakeringen
wordt Duparc opgenomen in dezelfde atmosfeer waaruit de impressionnistische
schilderkunst werd geboren, dezelfde atmosfeer die Verlaine de woorden ingaf: ‘Pas
la couleur, rien que la nuance’.
En inderdaad, Duparc behoort tot die richting, welke ik het monochrome
Impressionnisme zou willen noemen. Zijn drang naar kleur uit zich niet, zoals later
bij Debussy, in chromatiek, alteraties of harmonische spanningen. Duparc streeft
niet naar kleurverscheidenheid, zijn muziek is geen spectrum, waarin alle tinten door
elkaar worden verwerkt. Hij houdt zich aan één grondtoon, gewoonlijk van gedempte
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aard. Maar van deze grondtoon weet hij alle schakeringen, alle tonaliteiten weer te
geven.
Vandaar, dat zijn liederen niet acterend, niet verhalend, niet beschrijvend zijn. Hij
is een typisch componist van de intieme stemming, van het innige moment. Hij zoekt
geen plotse, uitbarstende effecten. Hij houdt veel meer van een innerlijke
droomtoestand.
En onder dat opzicht is zijn verhouding tot Baudelaire van speciale aard. Duparc
bindt zijn melodie nooit aan het afzonderlijk woord, noch naar prosodie, noch naar
betekenis. Het oorspronkelijk rhythme van de tekst vervangt hij door een zelfstandig
muzikaal rhythme. De woorden die zwaar zijn van betekenis in de tekst, worden in
de melodie op het tweede plan geschoven. Het afwisselende van de stemming in het
gedicht volgt hij allerminst. Daar waar Baudelaire schrijft: ‘Là, tout n'est qu'ordre et
beauté, luxe, calme et volupté’, bindt Duparc heel die zin samen in éne stemming,
dan waar toch ieder woord afzonderlijk een eigen betekenis heeft. Het zou totaal
verkeerd zijn daaruit te willen afleiden, dat Duparc de dichter niet begrepen of niet
geëerbiedigd heeft. Hij wilde er enkel zorg voor dragen, dat zijn muzikale idee, het
vers op een gelijkmatige wijze zou doordringen, en het zuiver ideële van de poëzie
tot muzikale cristalisering zou worden opgevoerd. Juist in die muzikale cristalisering
ligt de preciese betekenis van Duparc ten opzichte van het Symbolisme. Wat de
volgroeide symbolistische dichters vanuit de literatuur zelve hebben bereikt, heeft
Duparc aan de kunst van Baudelaire en van de overige voorlopers van het Symbolisme
bijgebracht. Duparc is minder een interpretator van het Symbolisme, dan wel een
muzikale innovator van dat Symbolisme.
Enigszins anders is de houding die Fauré aanneemt. Deze componist behoort tot
dezelfde generatie als Duparc, en legde zich hoofdzakelijk toe op de meest intieme
vormen van de muziek, n.l. de kamermuziek en het lied. Men noemt Fauré wel eens
de Franse Schumann. En inderdaad neemt hij tegenover de Franse liedkunst onder
enkele opzichten dezelfde plaats in, als Schumann tegenover het Duitse lied. Hij
bevrijdde n.l. het Franse lied van vreemde, hoofdzakelijk van Italiaanse invloed, en
hij mag beschouwd worden, samen met
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Duparc, als de schepper van een zelfstandige, Franse liedstijl.
Maar eens dit vooropgesteld is er een grote afstand tussen Schumann en Fauré.
De eerste is volop Romanticus, de tweede nestelt weliswaar in de Romantiek, maar
evolueert geleidelijk naar het Vroeg-Impressionnisme. Dit Impression-nsime is, zoals
bij Duparc, gebaseerd op eenheid van stemming doorheen gans het lied. Maar in
tegenstelling tot Duparc, ziet Fauré de eenheid niet zozeer als gedragen door een
brede, rustige en rhythmisch gelijkmatige zang, dan wel als uitgebouwd in de
instrumentale omlijsting.
Deze omlijsting berust, op wat Koechlin, de grote biograaf van Fauré, noemt ‘une
organisation symphonique’. Wat bedoelt hij daarmee? Welnu, iedere uitwerking van
een klavierpartij als begeleiding van een lied, kan twee verschillende gedaanten
aannemen. Zij kan specifiek pianistisch zijn, onmiddellijk berekend op de kenmerken
van het instrument. Maar zij kan ook de indruk wekken van een orkest, door haar
weidse sonoriteit, en het kleurrijke van haar schrijfwijze. Deze laatste weg heeft
Fauré gekozen. Het klavier is voor hem een volle pedaal van akkoorden, die, van
begin tot einde, de zang met een waas van tonen omkleedt, zoals de impressionistische
schilder zijn personages met lichtflikkeringen en kleurvlekken omweeft.
Maar dat vindt men nog niet in de eerste bundel Fauré-liederen, jeugdwerk van
1865. Daar overheerst nog de romantische traditie, de strophische bouw, de
romance-achtige melodie, italianiserend, klaar en virtuoos.
Maar van de tweede bundel af breekt de nieuwe stijl door. Het strophische is
grotendeels verdwenen, de melodie is origineel van bouw en uitdrukking, en de
begeleiding schildert de algemene stemming. Nochtans is er in de eerste bundel één
lied, waarin reeds de aankondiging van het Impressionnisme zeer duidelijk merkbaar
wordt, n.l. ‘Chant d'automne’ op tekst van Baudelaire.
Precies voor dit lied heeft Fauré reeds in die vroege periode, met het strophische
gebroken. Merkwaardig is het, hoe het Romantisme en het Impressionnisme hier met
elkaar verbonden zijn. In de melodie zelve, dus in het directe samengaan tussen
woord en toon, heeft de Romantiek haar stuwend rhythme, haar actieve verhaal-toon,
bewaard. In zo-
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verre is er dan ook tussen Duparc en Fauré een grote afstand in de interpretatie van
de Baudelaire-poëzie. Terwijl Duparc zich voelt aangetrokken tot het mysterieuze
van die kunst, en langs die weg om, de kunst van Baudelaire een impression-nistische
atmosfeer verleent, daar voelt Fauré zich aangetrokken tot het sterke rhythme en de
dramatiek van de dichter, die hij nog op romantische wijze behandelt. Maar tegelijk
wordt deze melodie omgeven door die ‘organisation symphonique’, waarvan
daarstraks sprake was, zodat de romantische melodie reeds in de vage, omfloersde
stroming van de impressionnistische wereld wordt ondergebracht.
Tot zover de behandeling van Baudelaire door Fauré, die trouwens niet veel van
zijn verzen heeft getoonzet. Veel meer heeft hij zich bezig gehouden met de kunst
van Verlaine, speciaal op het einde van zijn loopbaan. Buiten de cyclus ‘La bonne
chanson’, heeft hij heel wat afzonderlijke teksten van Verlaine bewerkt, zoals
‘Mandoline’, ‘“Clair de lune” en “C'est l'extase”, teksten die eveneens in de liedkunst
van Debussy kunnen teruggevonden worden, zodat wij zo dadelijk een interessante
vergelijking tussen beide zullen kunnen maken. Voorlopig moge het volstaan, met
er op te wijzen, dat Verlaine voor Fauré de ware ontvoogder van zijn muzikale stijl
is geworden. In de poëzie van Verlaine vond hij al de elementen die de sonore
lichtheid waar hij naar streefde, belichaamde. Merkwaardig is het dat van nu af, de
“organisation symphique”, dus de klavieromlijsting, teruggedrongen wordt tot
begeleidende akkoorden, terwijl in tegenstelling tot het Baudelairelied, de zangstem
zelve draagster wordt van het poëtisch Impressionnisme. Fauré en Verlaine, de
gelijkgestemden, wisten samen de symbolistische kunst tot volledig evenwicht op
te voeren.
Een geheel andere wereld is deze van Claude Debussy, centrale figuur van het
Rijp-Impressionnisme in de muziek, en ook voor de liedkunst de belangrijkste
componist. Hij was de werkelijke revolutionnair, die de nieuwe stijl tot volle
ontplooiing bracht. Debussy is een generatie jonger dan Fauré en Duparc. Hij werd
geboren in 1862. Van zijn voorgangers heeft hij alles behouden dat naar de toekomst
was gericht, en alles verworpen dat nog met de romantische traditie verband hield.
Het was van het einde der '80 jaren af, dat
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Debussy in nauw contact kwam met het Symbolisme. Zo bezocht hij het salon van
Mallarmé, waar hij o.a. Verlaine ontmoette.
De aanloop naar het impressionnistische lied vindt men bij Debussy in zijn vroege
Baudelaire-liederen, verschenen in 1890. Ondanks een uitgesproken neiging naar
vernieuwing is dat nog geen volgroeid Impressionnisme. Naar de geest is het een
volledig Franse kunst, maar naar schrijfwijze is de invloed van Wagner niet helemaal
denkbeeldig, met hoeveel hartstocht Debussy ook tegen het Wagnerisme opkwam.
In die zin noteren wij in deze Baudelaire-liederen de oratorische zeggingswijze
en de melodievoering die in verwarde guirlandes is aangelegd, zodat de
Hoog-Romantiek er nog doorschemert. Dat contrasteert volkomen met Debussy'
latere vocale werk, waar hij veel meer houdt van een snelle, radde, bijna gesproken
dictie.
Ook de harmonisatie vertoont nog de voorkeur voor gespannen chromatiek en
voor het gebruik van vijfklanken, zoals de Duitse Romantiek dat gewoon was.
Het meest typische lied in deze richting lijkt mij wel ‘Le balcon’. Reeds het
voorspel van het klavier berust op een romantisch lyrisme, dat nog verhevigd wordt
door de aanhef van de solist. Dat lyrisme zal heel het lied door volgehoudeiï blijven,
behalve in een enkele zin, n.l. ‘Les soirs, illuminés par l'ardeur du charbon’ die zeer
zacht en op één gedempte toon wordt gefluisterd, precies om de intimiteit van die
versregel uit te drukken. Want dàt is kenschetsend voor de liedkunst van Debussy en dat zal ook in zijn later werk behouden blijven - hij volgt het vers van woord tot
woord, van beeld tot beeld. Hij breekt met de werkwijze van Fauré en Duparc, die
berustte op eenheid van stemming. Hij wil integendeel de actie van het vers volgen,
de plastiek van ieder poëtisch beeld rechtstreeks in de muziek verduidelijken.
Zo kon het niet anders, of zijn schrijfwijze moest totaal verschillend zijn van die
van zijn voorgangers. De brede, rustige melodieën worden vervangen door phrasen
die nu eens zeer bewogen, dan weer uiterst kalm zijn. De melodie wordt ook telkens
afgebroken, terwijl de instrumentale omlijsting de muzikalisering van ieder
afzonderlijk versdeel voortzet.
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Speciaal in zijn vroege werken, zoals de Baudelaire-liederen, groeit zulke compositie
dan ook uit tot een lange aria, onderbroken door instrumentale tussenspelen, en
doorgloeid van een hartstochtelijk lyriek. Ziedaar de derde interpretatie van
Baudelaire: na de stemmingskunst van Duparc en de dramatiek van Fauré, volgt de
perceptie van de dichter in zijn felste passie. Zo zal ieder groot componist de geniale
dichter op een eigen wijze zien, zonder dat de persoonlijkheid van Baudelaire wordt
aangetast.
Maar het volkomen doordringen van het Symbolisme in alle vezels van Debussy's
natuur, wordt men zich pas bewust in 1892, bij het verschijnen van de ‘Fêtes galantes’,
op tekst van Verlaine. Waar hij Verlaine bewerkte, vernam Debussy een stem, die
volkomen beantwoordde aan zijn eigen artistieke idealen.
In de plaats van de nog al ingewikkelde en oratorische dictie, komt nu een
eenvoudige zang, zachtvloeiend en sierlijk. De melodie wordt volkomen aan het
karakter van de Franse taal aangepast. Zij heeft niet meer de zware accenten van het
Duits, maar streeft naar gladde gelijkmatigheid, naar vlugge wendingen, in een rad
en regelmatig rhythme. De zinnen lopen ineen, de woorden worden aaneengesloten,
zelfs de lettergrepen zijn zoveel mogelijk onderling verbonden. De lyriek wordt
beheerst door het declamatorische. De grote toonsafstanden maken plaats voor een
rhythmisch cadanseren op één toon, of op tonen die naast mekaar liggen.
Maar tegelijkertijd toont Debussy zich in de instrumentale omlijsting een echt
schilder met de klank. Hij streeft niet meer naar één vage kleur, waarin het geheel
zou wegzinken, zoals bij Fauré of Duparc, maar naar de grootst mogelijke
verscheidenheid van kleur. Vandaar, menigvuldige modulaties, alteraties en
ornamenten, en bovendien een nieuw gebruik van de chromatiek. Deze is er niet
langer, zoals in de Baudelaire-liederen, om spanning en hartstocht uit te drukken,
maar zij heeft een zuiver coloristische waarde gekregen.
Het colorisme, het veelkleurige en het declamatorische, ziedaar de drie
hoofdkenmerken van Debussy's bewerkingen van Verlaine, kenmerken waardoor
hij zich grondig onderscheidt van zijn voorgangers, b.v. van Fauré bij wie het lyrische
en het eenkleurige nog overheersen.
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Wie van beiden aldus het dichtst komt bij de juiste interpretatie van Verlaine's poëzie,
willen wij niet onderzoeken, omdat het ons juist kenschetsend toelijkt voor de ware
poëzie, dat zij duizend gedaanten kan aannemen, en haar mysterie nooit en aan
niemand volledig prijs geeft.
Wanneer wij nu, tot besluit, willen afzien van deze of gene persoonlijke uiting
van het impressionnistische lied in Frankrijk, en een blik willen werpen op het geheel,
dan kunnen wij ons twee vragen stellen. Vooreerst: wat is de historische betekenis
geweest van dat impressionnistische lied, en daarbij: in hoeverre is dat lied
kenschetsend voor de Franse kunst in het algemeen?
Zeer ten onrechte heeft men al te vaak beweerd, dat zowel het Symbolisme in de
literatuur, als het Impressionnisme in de muziek, uitingen zouden geweest zijn van
een cultuur in verval. Tegen zulke mening kan nooit luid genoeg geprotesteerd
worden.
Verval kan zich op twee wijzen uiten in de kunst: door het stilvallen van de
artistieke bedrijvigheid, of door het verbreken van de eenheid tussen vorm en inhoud,
hetzij de vorm inhoudsloos wordt (academisme) hetzij de inhoud niet meer in vaste,
welsprekende vorm wordt gegoten.
Niets van dat alles heeft zich voorgedaan in het Impressionnisme. Integendeel,
vorm en inhoud zijn op uiterst subtiele wijze naar elkaar toegegroeid. Het lichaam
van het kunstwerk verkrijgt een etherische gedaante, en wordt door-ruist van dromen
en verbeeldingen. De geest doordringt de stof volkomen. En de idee waarop tekst en
muziek berusten, heeft zich verwijderd van het soms al te wijsgerige uit de
romantische tijd, om zich gans in poëzie op te lossen. De gevoeligheid van de stof
weerspiegelt de ontroering van de geest, en op haar beurt is die ontroering gans in
harmonische sonoriteiten te vertolken.
Zo verschijnt ons het impressionnistische lied, verre van decadent te zijn, als een
uiterst evenwichtige, verfijnde en levenskrachtige kunst. En nu de tweede vraag.
Eveneens ten onrechte heeft men het vaak als een raadsel beschouwd, hoe het vage,
mysterieuse Impressionnisme precies in Frankrijk kon tot bloei komen, daar waar
toch de Franse kunst beschouwd wordt als berustende op de zgn. ‘Latijnse klaar-
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heid’. Daarbij vergeet men, dat die Latijnse klaarheid slechts éne zijde is van de
Franse kunst, ja, ik zou haast zeggen, slechts één van de middelen, waardoor de
Franse kunstenaar uitdrukking geeft aan een veel ruimer gevoel, dat de ware grondslag
van zijn artistiek genie uitmaakt, n.l. de verering van de schoonheid van de stof.
En die schoonheid van de stof kan zich op nog heel andere wijze uiten dan in de
helderheid en in het rhythme van de lijn. Zij kan zich even goed manifesteren in het
zachte, het omwaasde, het qualitatieve van die stof.
Symbolisme en Impressionnisme vormen een apotheose van de Romaanse liefde
voor de glans, voor de subtiele ontrafeling van klank en toon, voor de ontroering in
haar meest poëtische bewegingen. Even goed als in het Classicisme blijft ook dààr
het gevoel voor maat en evenwicht bewaard, maar niet toegepast op rhythmische
verhoudingen, maar integendeel geïntegreerd in de schakeringen van de klank zelve.
En juist omdat de klank het bindmiddel wordt van alle ontroeringen, van de maat
van alle verhoudingen, hebben poëzie en muziek in die periode een zó harmonische
samenklank verkregen. En het lijkt mij niet overdreven te beweren, dat het poëtisch
Symbolisme door de muziek boven zichzelf werd verheven, terwijl de muziek in het
symbolistische vers de geestelijke spiegel herkende van haar eigen abstracties.
Daarom mag het Franse lied uit die periode, beschouwd worden als een van de
meest ontroerende en meest welsprekende uitingen van het Franse genie, en daarmee
ook van het Europese, artistieke bewustzijn.
Dr. JAN L. BROECKX.
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Confrontaties met tijdgenoten
Nooit hebben mensen van dezelfde generatie meer over elkander gezwegen dan die
geboren tussen 1900 en 1910. In de poëzie: Maurice Gilliams (1900), Luc Indestege
(1901), Julia Tulkens (1902), Albe (1902), Pieter G. Buckinx (1903), Maurice De
Doncker (1903), Paul Rogghé (1904), René Verbeeck (1904), André Demedts (1906),
Jan Vercammen (1906), Ferdinand Vercnocke (1906), Luc Van Brabant (1909), Paul
Devree (1909), Blanca Gyselen (1909). In het proza: Alben Van Hoogenbemt (1900),
René Bergen (1901), Gaston Duribreux (1903), N.E. Fonteyne (1904), Paul Lebeau
(1908), F.C. Ridwit (1908), Staf Weyts (1909) en Jan Schepens (1909).
Er zijn, - het ware werkelijk onverstaanbaar anders -, enkele uitzonderingen. Als
men echter nagaat hoe de Van Nu en Straksers in levenden lijve elkanders balans
hebben opgemaakt met een voorliefde, die gewettigd was, daar geen directe
voorgangers aanwezig waren behalve Gezelle, met een subjectiviteit, die te vergeven
is en met een overtuiging, die allen lof verdient, dan hebben die van 1900-1910 toch
bitter weinig aan elkaar gehad. De ‘Tijdstromers’ en de groep van ‘Vormen’ hadden
elkander zo lief, dat ze voor de overigen hermetisch bleven. Wie niet met hen was,
vielen ze zelfs niet aan; alle inspanningen werden gebundeld om de eigen groep
positief te versterken. Dit positieve is intussen zo mager uitgevallen, dat het zelfs
geen toetssteen bevat om het eigen werk te schatten.
Die van ‘De Boomgaard’ en ‘Het Rode Zeil’ hebben met een tussenperiode van
tien jaar in 1910 en in 1920 elkaar den weg helpen wijzen, tot Paul Kenis de ganse
generatie, nog eens tien jaar later, in 1930, recht of onrecht heeft laten wedervaren
in zijn ‘Overzicht van de Vlaamse Letterkunde, na Van Nu en Straks’.
Drie jaar vroeger had August van Cauwelaert daarenboven
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ook zijn bestek opgemaakt in ‘De Vlaamse Jongeren van gisteren en van heden
(1910-1927)’.
De onderlinge raadgevingen en besprekingen, zowel mondeling als schriftelijk,
van de schrijvers van het ‘Fonteintje’ zijn voorbeeldig geweest door de intensiteit,
zodat ze zelfs, onverdiend want door sommigen verdacht, spreekwoordelijk zijn
geworden. Dat hun tegenvoeters, de expressionisten, elkaar ook met raad en daad
hebben gesteund, weet elk man in dit land, die in zijn krant meer dan de gemengde
berichten heeft gelezen. Na 1918 is het een benijdenswaardige tijd geweest voor
confrontaties met tijdgenoten, want tussen beide kampen in stond tevens, zwaar van
evenwichtigheid, Urbain van de Voorde.
Wij daarentegen hebben ons in rookwolken gehuld tegenover elkaar. Van ver
drukken we soms elkaar de hand, maar als er zich eens één waagt om de bijna juridisch
geregelde, tacite overeenkomst te breken, dan wordt hij sceptisch aangestaard en zijn
goedgemeende critiek wordt beschouwd als een aanslag op de collectieve eerbaarheid.
Laten we het openlijk bekennen, wat hebben we aan elkaar gehad? De vriendschap,
het besef van gemeenschappelijk klimaat, de betrekkingen in zake medewerking aan
tijdschriften waren steviger, warmer, intenser met oudere of jongere schrijvers dan
met de generatiegenoten. Tot openlijke meningsverschillen kwam het nooit, doch,
wat misschien erger was, tot het bijeenleggen van onbetwistbaar gelijke bedoelingen
kwam het evenmin.
Het eerste wat een schrijver dient te doen, is het werk van zijn geestesverwanten
te lezen. Met roekeloze oprechtheid durf ik de vraag stellen: ‘Hoevelen uit onzen
tijd bezitten elkanders boeken?’. Maar geef mij geen antwoord op een tweede vraag:
‘Bij hoevelen was de kameraadschap zo groot, dat ze elkaar hun pas verschenen
bundels of romans met een cordiale opdracht ten geschenke stuurden?’.
Waaraan ligt die koelte? Ik zou het willen weten. Ik zeg koelte en niet vijandschap.
Het is een gebrek aan iets, in plaats van een positief of negatief te veel.
Is er wantrouwen mee gemoeid? Was het omdat de meesten zeer laat beginnen
schrijven zijn, op een leeftijd, dat de vriendschap niet meer spontaan wordt geboren,
en dat ze

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

1182
eerder collegialiteit wordt geheten met al de nare voorzichtigheden en jaloersheden,
die er de treurige begeleiding van zijn?
Is het omdat er geen hoge uitblinker onder ons leeft, dien we gemeenschappelijk
en in overgave onze algemene verering kunnen geven, zodat elk de gesplitste
waardering dan maar voor zich zelf houdt? Dit volgens de duistere wetten van het
ik en de massa?
Wij zijn geen geestdriftige generatie geworden, en niemand maakt helemaal zijn
eigen hart. Maar persoonlijk heeft die kille temperatuur mij altijd gegriefd en, wie
weet, ten slotte misschien zelf nuchterder gemaakt; tegenover tijdgenoten wel te
verstaan.
Evenmin hebben wij een gezamenlijken ‘vijand’ gehad. We zijn het eens geworden,
zeer vroeg, met alle voorgangers; en ruitenbrekers zijn in onze rijen niet opgestaan.
Wie niet samen strijdt, niet samen lijdt, niet samen lacht. Wij hebben geen beroep
kunnen doen, geen beroep moéten doen op het inzetten van onze litteraire
militieklasse; onze lichting heeft mogen thuis blijven, er werd geen
kazerne-broederlijkheid geboren. Er zijn zeker nog andere redenen maar één zaak
staat vast: die van 1900-1910 zijn niet meer dan matte neutralen voor elkaar geweest.
Gelukkig dat de ouderen over ons hebben geschreven. Gelukkig? Wie schrijft kan
het, in theorie, stellen zonder aanmoediging van derden. Het gaat echter om meer.
Wie publiceert, vraagt geen lof maar begrip, reactie, hitte of kilte. Anders moet men
zijn werk niet laten drukken. Elk weet dat succes of afwijzing vanwege kopers geen
criterium is. Het is dc stem van hen, die het kunnen weten, welke ons interesseert.
Naar den vorm konden die ouderen ons onschatbare diensten bewijzen, en ze
hebben het gedaan. Voor de poëzie Gysen en Van de Voorde. Voor den algemenen
menselijken inhoud kon ook niemand beter gevonden worden dan diezelfde ouderen;
hun leeftijd had hen reeds in meerdere mate van het tijdelijke ontkleed.
Doch daarnaast leeft nog iets anders in ons, naast het streven naar een volmaakten
vorm, naast den angst tegenover later. Een nieuwsgierigheid namelijk, een dorst
zelfs, naar wat inherent is aan die luttele jaren van ons leven, naar wat
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van onzen tijd is. En hierop kunnen bij voorkeur alleen de tijdgenoten een antwoord
geven, zij, die met ons op hetzelfde ogenblik uit gelijke haven vertrokken zijn, en
met wie we samen moeten aankomen vóór de ijle kusten van de Bovenwindse
Eilanden.
Ook hier zijn we eilanden. Het heeft soms zijn voordeel, maar dan op voorwaarde
dat we ons wezen exploreren tot in de diepste spelonk, en nu en dan op den hoogsten
heuvel klimmen om ons onze zomen te memoreren. Dit is het kleinste toeristisch
programma dat we voor het beseffen van onze persoonlijkheid moeten afwerken.
Mijnentwege is het niet voldoende. Er kunnen enkele hooghartigen van onze jaren
in boudhistische houding op hun mat blijven zitten, de meesten, althans te oordelen
naar hun zucht tot mededeelzaamheid, weten dat ze minstens tot een archipel behoren.
Nu die leeftijd aangebroken is, waarop de persoonlijkheid haar grondtonen kent, past
het elkaar wederzijds te bezoeken. Waar genegenheid voor ouderen en jongeren
aanwezig is, moet toch ook sympathie kunnen uitgewerkt worden, al heette ze maar
bewuste en systematische belangstelling, voor wie samen kind is geweest en opgroeide
te midden van dezelfde geruchten.
Want wij hebben belangstelling en doen aan essay en journalisme.
Gilliams. Hij schreef wel over de dichters van 1830-1890 en over De Braeckeleer.
Voor zijn tijdgenoten legt hij echter een superieure onverschilligheid aan den dag.
Dat ze hem niet interesseren, akkoord desnoods, maar dat hij eens zegge waarom.
Luc Indestege heeft zich gecantonneerd in het Humanisme, werd verliefd op Louise
Labé en is een naarstige pelgrim geworden op zoek naar zeldzame kalenders.
Albe spreekt met Ruusbroeck en de kinderen van Kapitein Zeldenthuis.
Buckinx is de eerste, die iets loslaten wil, al zij het dan ook in korte recensie's.
De Doncker zwijgt als vermoord, samen met Verbeeck.
Rogghé wentelt tussen Jacob van Artevelde en fauneske jongeren, maar schuift
zijn visioen op tijdgenoten toe.
Demedts is de tweede uitzondering, meer omdat hij zich
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als chroniqueur voor alles dient warm te maken dan als commentator van eigen tijd.
Dit biedt dan echter het voordeel dat zijn overzicht van de moderne Vlaamse poëzie
de wortels van onze generatie blootleggen en haar stuifmeel op jongere bloemen
nagaan kan.
Vercammen, Vercnocke en Van Brabant hebben niet gereageerd. Vercnocke heeft
wel eens zijn ideaal uitgestippeld, maar we hebben er, gelukkig, niet veel van geloofd.
Wat over ‘Vormen’ werd gezegd, hoeft niet herhaald; het is De Vree's geval, dat
van iemand, die enkele elementen van zijn generatie aan elkaar wilde binden maar
met zo'n broos snoer, dat de harmonie erg artificieel aandeed.
Tulkens en Gyselen; twee vrouwen, die zwegen...
Vele jaren schreef Van Hoogenbemt over plastiek; weinig, ofschoon werkelijk en
gevoelig den mens prospecterend, over literatuur. Berghen en Duribreux spreken
zich niet uit, Lebeau, Ridwit en Weyts evenmin. In ‘Kinderjaren’ bracht Fonteyne
een moedige en luciede ontleding van een jeugd-klimaat, waarin velen van ons eigen
momenten ontdekken.
De derde en laatste uitzondering, Fonteyne buiten beschouwing gelaten, bracht
Jan Schepens. Een vreemd geval. Schepens is bezield met den feilen drang om de
chirurg van zijn tijd te worden en beschikt over een grote dosis intuïtie en
associatievermogen. Dit laatste speelt hem echter enkele spijtige parten, die het
overtuigende van andere, niet fantas-tische betooggedeelten, zeer ongeriefelijk in
den weg staan. De bedoeling is er echter, en de behandelden vinden in elk geval stof
tot dieper mediteren over eigen werk.
Dit alles belet niet dat wij zwijgers gebleven zijn.
Gewis, de advocaat van den duivel fluistert me ten slotte in het oor, dat de beste
confrontatie met anderen nog altijd die is, welke ontstaat bij het lezen van gedichten
en romans zelf. Als Albert van Hoogenbemt schrijft: ‘De laatste dagen van September
doen me pijn’ en Maurice Gilliams: ‘In gedachte zoen ik de woorden alvorens er
afscheid van te nemen’, dan weet ik niet alleen in één flits wie ze zijn, maar
automatisch leer ik er uit hoe ze reageren tegenover verzen als: ‘Over de zilver groene
stad weent Salomé’ van Buckinx, en ‘Ik tel de jaren niet die zijn voorbijgegaan’ van
Demedts.
Maar toch hoort men het hen gaarne nog eens zeggen met
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de gewone, warme en directe woorden van het gesprek, den brief of de bespreking.
Zowel omwille van de wijze vriendschap, die eerlijk looft en laakt waar het hoort,
als uit de noodzakelijkheid voor ons zelf om op bepaalde momenten bewust den
moed te hebben luidop en verantwoordelijk te zeggen wat lelijk is en schoon, vals
en oprecht, ontluistering en weelde.
Dat Jan Vercammen hier eerst aan de beurt komt, is louter toevalligheid, precies
zoals men 's morgens dien vriend groet, dien men eerst tegenkomt.

Jan Vercammen of de grens van het woord
De dichter Jan Vercammen is ons altijd liefst geweest als zangerige murmelaar. Wat
hij zei was zelden van dien aard, dat het ons fel boeien of diep ontroeren kon. We
geloven trouwens niet, dat het in Vercammen's bedoeling lag ons iets anders mede
te delen, dan de weemoedige vertolking van een dromenlandse muziek, ontstaan op
het grensgebied van wazigen schemer en nachtelijk mysterie.
Zijn aanhef, de bundel ‘ëksode’, in 1929, was reeds een randgeval. Het
expressionisme, als theorie en toepassing, had zijn schoonste pluimen verloren en
daar komt Vercammen met gedichten voor den dag, die reeds gedevalueerd zijn nog
vóór hun in omloop brengen. Het talent waarmee ze waren geschreven, was
daarenboven zo dubitatief, dat het den dichter eerder stempelde als doodgraver van
een beweging, waarvan hij eigenlijk een late bloedgever meende te zijn. Onthouden
wre uit ‘Eksode’ alleen de voorliefde voor rietklanken, tussen twee paukenslagen
in.
In 1931 verschijnt zijn tweede bundel, ‘Reven’. De eerste en voornaamste ondertitel
luidt betekenisvol ‘wending’ en deze is inderdaad merkbaar. Reeds verliezen de
gedichten hun nevelachtig contour om regelmatig strofisch te worden, gedeeltelijk
althans, en de dood van zijn vader wordt een concrete aanleiding tot een, weliswaar,
nog niet helemaal gelouterde verwoording. Er blijft nog een pijnlijke speling over
tussen de mogelijkheden en het verwezenlijkte. Teke-

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

1186
nen we verder twee titels op, ‘Serenata’ en ‘Finale’, twee muzikale termen.
1934 bracht ‘Credo’, prozagedichten. Men voelt hoe Ver-cammen een vormelijken
weg zoekt zonder dien te vinden, want de halfslachtigheid van het genre wordt in
zijn handen nog aarzelender dan het van nature reeds is. Vercammen's gemoed baadt
in dat welbekende poëtische klimaat, dat aan elk gevoelig mens een deining bezorgt,
niet te verwarren met rhythme, en die niet beter vraagt dan een bedding te graven.
Hiervoor zijn echter oevers van node, die nu eens bezielde levenservaring heten, dan
weer eens plots ontroerende werkelijkheid, kortom, hoe men de zaak kere of draaie,
aanleiding zijn of motief. Het ware zeer moeilijk deze in ‘Credo’ na te gaan, tenzij
men zich tevreden stelde met het vage onderwerp, dat drang tot zingen is om het
zingen zelf. Intussen was Vercammen opgenomen in de sfeer van de ‘Tijdstromers’.
Wij weigeren te geloven dat hij daar veel heeft geleerd; het was geen goede kuur.
Hij zelf is wel ouder geworden en rijper en wat zijn poëzie voortaan aan pregnanter
beeld en evenwichtiger factuur vertoont, is de vrucht van ervaring en zelfcritiek uit
bezonkenheid.
We herinneren ons nog in 1936 onze reactie bij den bundel ‘Het tweede Land’.
‘Hoe spijtig’, schreven we op het schutblad, ‘hoe spijtig dat deze dichter, die wat
kan, altijd den indruk geeft gehypnotiseerd te zijn, en nu eens krampachtig te
gesticuleren staat, dan weer eens paradijselijk reageert en zeepbellen zit te blazen,
zodat hij hun uiteenspatten voor vallende kersebloesems neemt.’
Want beelden en evocaties toverde Vercammen mild te voorschijn, maar elk
gedicht gaf den indruk van een te lang snoer voor de er op geregen parels.
Het werd dan ook een opluchting voor degenen, die met goede poëzie begaan
waren en Vercammen crediet schonken, toen een jaar nadien ‘Het dode Kindje Eric’
verscheen. Welke vooruitgang bij het in memoriam patris uit ‘Reven’. Vooral de
aristocratische harmonie viel op, welke niet alleen het klein dozijn gedichten omgaf,
maar tevens zegging, beeld en ontroering deed samensmelten.
In ‘De Rozen rijpen’ (1938), ‘Volubile’ (1939) en ‘Suite voor Cello’ (ook 1939),
gedeeltelijk verenigd in ‘Drie
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Suites’ (1941), treedt nog meer bezinning in, maar nog vloeit ze te gemakkelijk weg
tussen de vele losstaande beelden, het gefladder van atmosferische raadselachtigheden
en tussen het in- en uitschuiven van een reëel mondstuk op een voor ons onzichtbaar
instrument. Hetzelfde instrument nagenoeg, dat in het conservatorium van Jan
Engelman wordt aangeleerd, maar daar met zuiverder wind en zekerder toets. We
kunnen ons van den indruk niet ontdoen, dat Vercammen zich, zoals elk waar dichter
trouwens, een atmosfeer wil scheppen, wetens willens een artificieel paradijs, dat
echter voor andere opiumschuivers, zegge poëziegenieters, meer luchtledigheid bevat
van bezielden droom.
Hoe moet men bij voorbeeld, met de mildste onbevangenheid ter wereld, reageren
tegenover regels als:
Is dit een oosten- of een westenzon?
Stamt uit een middag of een middernacht
de bloem, die zachter dan een dierenvacht
was, toen ik haar van u gewon
en toen de stille zindrend als kristal
om haar te zingen hing en even broos
die bloeiend was als alle bloemen argeloos
gelijk zij nu voor eeuivig bloeien zal?

Dit hermetisme houdt alleen een zeker encantatorisch gewuif in, bijaldien we niet
gehinderd worden door een wervelloze syntaxis of vervangstukken uit andere bundels,
hetzij van Vercammen zelf, hetzij van parallelgenoten.
Maar toch schrijft Jan Vercammen af en toe een zeer schoon vers en het zijn precies
dergelijke vondsten, die ons de oosterachtig aandoende fumisterijen zo spijtig doen
vinden. Waarom drapeert hij zich zo om verzen te schrijven? Hij wil iets mededelen
en hij heeft iets mede te delen over dat domein, waar alleen ons eigen bloed de min
of meer zekere gids kan zijn; niemand twijfelt er aan. Zijn driftige mededeelzaamheid
is er precies de waarborg voor. Men kan echter niet blijven teren op een potentieel,
waarvan men wel het bestaan vermoedt maar waarvan men niet precies de bron kan
vinden.
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Enerzijds is er iets in Vercammen dat ons nieuwsgierig naar hem luisteren laat, en
anderzijds iets, dat ons onvoldaan en sceptisch maakt. Het is om zich af te vragen of
Vercammen wel zijn ware grondstof in het woord heeft gevonden en of de muziek
zijn geëigende matière niet zou geweest zijn. Met onze povere taalwoorden, en wij
bedoelen hiermede niet uitsluitend het Nederlands, wil hij het voor hem
onuitsprekelijke zeggen. Dit is een tragische, want bovenmenselijke taak. Ligt daar
misschien de oorzaak van zijn zoeken, van zijn overspringen van het begrijpelijke
naar het wazige, van zijn aanwenden van tedere, broze, weke klankcomplexen, van
zijn frazelen omheen het substantiële, dat nu eenmaal in elk woordenboekwoord
wordt belichaamd? Bewijst zijn voorliefde voor musicologische termen dit niet
evenzeer? Er valt over na te denken en ten slotte is er maar één mens, die een afdoend
antwoord hierop geven kan, de man, die moet vermoeden wat hij wil en die tevens
ziet wat hij bereikt, Jan Vercammen zelf.
Er zijn dichters, zonder twijfel, die met de taal uitstekende muzikale en tevens
andere evocaties hebben voortgebracht. Maar één er van, Verlaine, die zelfs
theoretisch ‘de la musique avant toute chose’ formuleerde, heeft nimmer van het
woord geëist wat het niet geven kon. Bij Vercammen heeft men wel dien indruk en
zijn expressionnistisch verleden zal er wel voor veel tussen zijn.
Tot ‘De Parelvisser,’ verschijnt.
Wie dit gedicht heeft horen voorlezen door Vercammen zelf en in een tempo dat
wij Italiaans zouden willen noemen, komt onder de bekoring van beeld en muziek,
zoals men gierende en zwierende zwaluwen met welgevallen beluistert en gadeslaat.
Onderweg ontroert ook een dieper vers van binnen en het is deze ‘dubbele
vaardigheid’, die ons spontaan opheft en ons naar pen en papier jaagt om den dichter
te schrijven -, zeer dikwijls beleeft men dergelijke momenten niet -, dat we hem
danken voor het nieuw genot.
Wie nadien ‘De Parelvisser’ leest, ondergaat andere gewaarwordingen. Wat als
beeld zou moeten treffen, doet niet sterker meer aan dan een chromo, en wat eens
als melodie charmeerde, brokkelt uit elkaar en biedt ten hoogste nog de voldoening,
die om één of anderen muzikalen zin uit een
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populair, sentimenteel lied blijft dralen. Met één woord, niettegenstaande de enkele
diepere verzen, die wèl blijven verder ontroeren, van ‘De Parelvisser’ zegt men,
verwonderd ontgoocheld: lichte muziek.
Dan volgt een nieuwe reactie en men vraagt zich af of in onze taal soms één van
die zeldzame meesterstukken in het lichte genre, in het amoureuze desnoods, meer
is ontstaan, wat ten slotte nog een warme aanwinst zou blijken te zijn: poëzie heeft
meer dan één gelaat.
En men begint met eens de compositorische waarde na te gaan, wat altijd een
gevaarlijk experiment is voor vlinders en libellen.
Zo strak nu moet de bouw van een doorlopend geneurie niet zijn. Het losse, dartele
er van kan op zichzelf reeds een grote verdienste heten, maar dan mag men op geen
enkele plaats naden of bindgaren zien.
‘De Parelvisser’ werd kennelijk in een roes begonnen maar onderweg van lyrische
bloedtransfusie voorzien. Het is bij elans gebleven, er is gesnor en geronk en gewuif
genoeg, maar de wielen van den stalen vogel worden niet onder den romp gevouwen,
Vercammen geraakt niet in de lucht.
Er moest dus beroep worden gedaan op dien nuchteren mechanieker, die de rede
heet.
Vercammen doet enkele veerkrachtige sprongen, waarvan men spoedig en met
spijt ziet dat het procédé zeer conventioneel is uitgevallen. De oorspronkelijke
bedoeling wordt letterlijk doodgeschetterd.
Zijn traditie getrouw heeft hij zich tot de muziek gewend, niet tot de klankgeworden
ontroering zelf maar tot de nomenclatuur der instrumenten. Alleen de attributen van
Euterpe werden aangesproken. Vercammen heeft wel op een zeer gerhythmeerde
bout-en-trainmanier te juichen:
En hier moet de muziek pianissimo zingen
en het zal een solo zijn voor viool
door iemand uit de romantische school...

Dit brengt ons, grage luisteraars, geen stap verder dan het kleurwoord sostenuto of
allegro, alleen bestemd voor de uitvoerders van de partituur en op zichzelf geen bron
van feller genieten.
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Daarnaast bestaat ‘De Parelvisser’ vooral uit commentaar over een gedicht dat wordt
aangekondigd en volgen moet, doch dat men bijna vergeefs verwacht. De veelvuldig
aangewende muzikale versierselen vervullen dezelfde nocieve rol als het gestamp
en de storingen, die tijdens de oorlog een anders serene radio-uitzending vermoordden.
Jan Vercammen heeft een enige gelegenheid laten te loor gaan om een schoon
gedicht te schrijven. Hij behoort tot de veertigajrigen, die door den démon de midi
worden aan-gesproken en een nieuwe lente der zinnen beleven. Dankbaar en eeuwig
bekoorlijk thema, dat ofwel in jubeltoon kan behandeld ofwel tragisch uitgebeeld.
In beide gevallen moet de artist in den mens van dat ogenblik profiteren en zijn
beroepservaring aanwenden, te zamen met zijn bewust of onbewust controlerende
rede. Het resultaat dient in elk geval evenwichtig te zijn. De parelvisser in Vercammen
laat hiervan weinig merken, slechts naar het laatste toe vindt de bezinning een weg
door deze arabesken en wordt het vers onmiddellijk en automatisch gedegener:
Ik vraag nu nog enkel den Edensen vrede,
die den mens van goeden wil is voorzegd,
want veel is er nog, dat nog niet is beslecht
nog veel dat te groot is voor het verleden.

Het is zonde, want onze letteren bieden een duidelijk tekort aan het uitbeelden van
die motorrevisie des harten. Er werden ons alleen losse gedichten gezegd, die den
man of de vrouw bij het vallen of spruiten der blaren op dit subtiel en werkelijk uniek
moment binnenst buiten keren, maar geen groots werk, dat met definitief accent
gestalte geeft aan den volwassen puber in ons.
Welke betekenis kan men ‘De Parelvisser’ toekennen in de ontwikkeling van
Vercammen's totaal oeuvre?
Zelden heeft hij ons gewoon gemaakt van hem directe reacties tegenover het leven
te verwachten. Dit is wel gebeurd in ‘Het dode Kindje Eric’ en met succes. Het bleef
nog bij uiterlijke, middellijke verwoording van den dood; maar het geval zelf en een
zuivere beheerste zegging werkten zo harmonieus op elkaar in, dat een hogere
ontroering ontstond, waar-
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aan estheticistische fiorituren geen afbreuk deden. In ‘De Parelvisser’ heeft
Vercammen een levensbilan willen opmaken en vooral een levensbudget voor de
komende jaren. Wie op veertig jaar ‘leven’ zegt, moet aan een gewissen levens-inhoud
denken, waaraan niet alleen de aarde maar ook het bovenzinnelijke, al is het van
heidensen aard, heeft medegewerkt.
De confrontatie van den dichter met wat voorbij is en met wat nog komen moet,
is niet bijster rijk aan verworvenheden. Men geraakt niet los van den indruk als zou
zijn doortocht slechts uit stemmingen hebben bestaan, uit een muzikaal
wateroppervlak met nu en dan een uit de diepten opborrelende luchtbel. Als mens
heeft Vercammen, zoals iedereen trouwens, heel zeker wat meegemaakt. Hij kan alle
tragiek gewild van zich hebben afgeschud en was volledig in zijn recht op een nieuwe,
prille kerf te beginnen. Een dichter mag zijn eerste leven afwassen, en het kan een
geweldige onuitgesproken tragedie worden, als men opzettelijk alle pijn van zich
afstoot om met een eerste-communieziel den zoom van een ‘Paradise Regained’ te
betreden. De dichter mag. Maar kan hij? Zo luchtledig als Vercammen bijna een
halve eeuw achter de vluchtende hielen laten, doet vreemd aan. Te meer daar de
verse wedergeboorte, die er de aanleiding toe was, met niet meer diepte en
ongerustheid en geluksverbetenheid wordt uitgezongen.
Vormelijk glanst ‘De Parelvisser’ niet van verrassende vernieuwing. Het oude,
nooit verouderd arsenaal werd aangesproken, de bekoorlijke woorden worden over
de dactylen geschoven en met een xylofoon-timbre gaat Vercammen aan het joedelen,
tachtig strofen lang, langs een architectonische zig-zaglijn, met hier en daar een gaaf
vers, dat ons weemoedig maakt om zijn eenzaamheid.
De parelvisser in Vercammen heeft niet diep genoeg geduikeld. Hij meende de
oesterbank te hebben bereikt, maar greep slechts in een hoop glazen koralen,
overboord geworpen door iemand, die met Maria Lecina gewandeld en geslapen
heeft. ‘De Parelvisser’ is een lang maar geen groot gedicht.
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In de Vlaamse poëzie kan Jan Vercammen eens goede diensten bewijzen. Van den
amorfen expressionnistischen versvorm, over het prozagedicht en het klassieke
metrum, is hij, zoals Marcel Coole tot een eigen, intens gerhythmeerden strofenbouw
gekomen. Hij bezit derhalve een eigen hamer.
Uit de expressionnistische periode heeft hij een voorliefde overgehouden voor het
opgeblonken woord met eigen of uitheems timbre en hij heeft de zuidelijke dieren
met zachten pels kunnen verlaten voor de ruigere van Vlaamse bodem.
Vercammen weet misschien als niemand wat muziek is, hij is ziek van muziek en
verstaat de moeilijke kunst het Nederlands op vilt te laten lopen.
Het moge aan Rabindranath Tagore te danken zijn, die door 's dichters eerste jeugd
heeft gepsalmodieerd met wijzangen uit Oostersen murmelmond, via zijn verzen
heeft Vercammen in het koor der Vlaamse geluiden mystische rietklanken geblazen;
hij bezit iets toverachtigs, half Indisch, half Indiaans, dat een verrijking voor ons
klimaat kan worden, bijaldien Vercammen zich zelf niet bezweert en niet tot een
staat van semi-narcose vervalt, niet te verwarren met dien van de extase.
Hij kent ook het zeer gevaarlijke pad, dat half in de zon van de werkelijkheid ligt
en half verdoezeld wordt door de droombomen van de irrealiteit, maar niet lang
bewandelt hij het, aangetrokken als hij wordt door de vermoede orchideeën in diepere,
mysterieuze laren. Van deze roekeloze tochten kan hij ons ook wonders meebrengen.
Het zuiver menselijk accent, dat wij ten slotte van een dichter verwachten, is niet
Vercammen's sterkste snaar. Hij heeft ze nochtans met zekeren greep aangeslagen
bij Eric's kleine doodkist, maar sedertdien heeft hij gemeend ze ongebruikt te moeten
laten. Vercammen moet bij de cello blijven als hij wil verder ontroeren. Hij moet
niet willen orchestreren zoals in ‘De Parelvisser’, hij moet solo's spelen en geen
proefnemingen meer doen met okarina's of snaarinstrumenten van de Inca's.
Mij persoonlijk zeer scherp confronterend met hem: hij heeft goed zeemansbloed
maar droomt het droog vóór een aquarium.
KAREL JONCKHEERE.
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De toekomst der geneeskunde
Maanden geleden sprak ik met een verdienstelijk geneesheer, met wien ik sedert
meer dan twintig jaar bevriend ben, over de penicilline die toen aan de orde van den
dag was. ‘Ja’, zeide deze zeer spontaan, ‘nu nog een afdoend middel tegen tuberculose
en kanker en dan is het met ons gedaan’.
Die woorden beteekenden niet de bezorgdheid om een materieel bestaan, die er
schijnt in te liggen, want indien er één bezorgdheid is die mijn vriend niet moet
kennen, is het deze. Zij herinnerden mij aan een anderen vriend, op wiens deurplaat
staat: ‘Inwendige ziekten’ en wien ik vroeg wat dit eigenlijk beteekende, daar de
meeste zoogenaamd uitwendige ziekten toch ook inwendig zijn ‘Interne ziekten,
antwoordde deze mij geestig, dat zijn al de ongeneeslijke ziekten’.
Dit nu was wat de eerste vriend had bedoeld. Getroffen door de efficaciteit van
een nieuw verdelgingsmiddel van microben, welke de arts sedert eeuwen vergeefs
of met relatief succes, zoekend en tastend had bestreden, voorzag hij het einde van
een tijdperk, zoo oud als de menschheid, waarin de geneeskunde slaags was met
ongeneeslijke ziekten.
Hij zag dat als een triomf en was niet teleurgesteld. Waarschijnlijk zag hij zichzelf
staan in de onafzienbare rij van genezers der menschheid, waarvan de eersten in de
misten der praehistorie nauwelijks te onderscheiden, maar toch niet te onderschatten
zijn, vermits zij reeds de scheldelboring toepasten met een silex, en die, de eeuwen
door, booze geesten en kwade sappen hebben aangevallen met maagdenbloed en
verpoeierde tongen van nachtegalen, maar ook met kruiden die nu nog geneeskrachtig
heeten, tot zij onder invloed van Renaissance en Humanisme eindelijk wetenschap
beoefenden en geleidelijk de plagen der menschheid overwonnen. Hij voorzag de
spoedige overwinning van de twee laatste
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geesels, tuberculose en kanker en het kwam hem voor dat de rol van de geneeskunst
zooals hij ze steeds had gekend, namelijk als een strijd tegen onbekenden, zou zijn
uitgespeeld, wanneer men in de apotheek een glazen buisje met tabletten tegen
tuberculose en kanker zal koopen zooals nu tegen hoofdpijn.
Ongetwijfeld zal dan in de geschiedenis der geneeskunst een mijlpaal zijn bereikt,
een weergalooze overwinning, belangrijker dan alles wat ooit door staatslieden,
uitvinders, kunstenaars, godsdienststichters, wijsgeeren of wie ook werd verwezenlijkt,
maar toch was de uitroep natuurlijk een boutade.
Wanneer het onfaalbaar geneesmiddel in de apotheek gereed zal liggen, zal de
preventieve geneeskunde er nog moeten voor zorgen, dat het niet gehaald moet
worden en de consultatieve om vast te stellen wanneer het wél moet worden gehaald.
Vervolgens bestaat er nog wat anders dan tuberculose en kanker. Het kan aan mijn
onwetendheid liggen, maar ik weet niet of men op het punt staat tabletten te vinden
voor de stille martelaars die gruis en steenen produceeren in gal, lever en nieren,
voor hen die onder den bliksem van angina pectoris loopen of beslopen worden door
sclérose en plaque, terwijl ik den indruk heb, dat pernicieuze bloedarmoede met lever
en groenten, of diabetes met insuline nog niet definitief overwonnen zijn. Ten slotte
blijven ook nog te bedwingen de vele ziekten waaraan nog elken dag menschen
sterven en waarvoor het geneesmiddel nog niet is gevonden om de doodeenvoudige
reden, dat men er noch de oorzaak, noch den aard, en in vele gevallen niet eens de
localisatie van kent.
Daarbij komt nog iets anders. De geneeskunst zou haren triomf op alle ziekten
wel kunnen vieren, maar de vraag is of de microben en virussen hem zullen erkennen.
Zij zijn vindingrijk. De spaansche griep was niet hun eerste nieuwe uitvinding en
zal waarschijnlijk niet hun laatste verrassingsoffensief zijn.
En toch was de uitroep niet geheel zonder grond. Of na tering en kanker nog ziekten
overblijven en nieuwe kunnen uitbreken, zoodat de definitieve overwinning een of
meer eeuwen langer uitblijft dan optimisten verwachten, één feit
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schijnt onbetwistbaar: op dit oogenblik kan de geneeskunst, van den eenen kant, met
de bescheidenheid die den waren wetenschappelijken geest kenmerkt, nog bekennen
dat zij niets weet en van den anderen kant, met een trots die volledig verantwoordt
is door haren vooruitgang van de laatste honderd jaar, verklaren dat zij eenmaal de
ziekte zal overwinnen. Nog meer. Deze overwinning komt zeker sneller dan wij nu
kunnen voorzien en wel omdat de ondervinding en de eenvoudige logica bewijzen,
dat het rhythme der ontdekkingen van de empirische wetenschappen in meetkundige
reeks moet versnellen.
Kunnen wij het tijdstip der overwinning niet voorzien, de gevolgen ook niet. Maar
wij kunnen bijvoorbeeld denken aan de onderzoekingen van Prof. Howard Karsner,
directeur van het Instituut voor Pathologie aan de Western Reserve University in
Cleveland, die meedeelt, dat bij meer dan 19000 autopsieën geen enkel geval van
overlijden door ouderdom kon worden vastgesteld. De mensch schijnt dus nog niet
in de gelegenheid geweest te zijn te bewijzen hoe oud hij kan worden.
Dus zelfs indien de opvolgers van Voronoff nooit blijvende resultaten bekomen,
zelfs indien Carrell's vermoeden onjuist is, dat een oud man verjongd kan worden
met de klieren van een doodgeboren kind en het bloed van een jongen man, zelfs
indien de chirurgie, die zooveel vooruitgang maakt nu oorlogen en machines haar
genoeg proefobjecten leveren, er nooit in slaagt zwakke of gedegenereerde organen
te vervangen, is het doodgewoon antidotum evident geroepen om de menschelijke
samenleving diepgaand te wijzigen door het individu te laten voortleven tot aan een
ouderdomsgrens die wij nog niet kennen.
Deze evolutie is feitelijk reeds begonnen sedert hygiëne en geneeskunst den
gemiddelden leeftijd van den beschaafden mensch geleidelijk doen stijgen en hem
in één eeuw van 38 op plus minus 60 jaar hebben gebracht. Met weinig verbeelding
kan men zich voorstellen welke politieke, sociale, economische en cultureele aspecten
zij zal te voorschijn roepen. Indien het waar zou zijn, dat de mensch met ouder worden
ook wijzer wordt, is zich nu reeds rondom ons een schat van wijsheid aan 't ophoopen,
waarvan het alleen maar
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te betreuren is, dat er in de wereldgebeurtenissen nog geen sporen van te vinden zijn.
Op den langen duur moeten zij niet kunnen uitblijven. Wij evolueeren dan ook naar
een uitputting van de pensioenkassen en naar een gerontocratie, waarvan de voordeden
alweer betwist worden door jonge menschen.
Toch kan een langer rijpen van de productieve, scheppende geesten niet anders
dan de wereld in altijd sneller rhythme vooruitbrengen, want al blijven de
middelmatigen en achterlijken mét hen in leven, altijd hebben de eminente individuen
inertie, conservatisme en tegenwerking overwonnen en de menschheid
omhooggestooten.
Men kan zeker een moreelen bril opzetten en, op het refrein dat de mensch slimmer
maar niet beter wordt, de waarde betwijfelen van een stijgende beschaving geleid
door steeds bejaarder en bezadigder personaliteiten, maar men moet ook redelijk
blijven. Die beschaving heeft ons uit het hol van den Neanderthaler gehaald en ons
geleid in het verwarmd en verlicht huis, dat wij bewonen met een welverzorgde
vrouw, wier vormen zeer gelukkig afwijken van het type der praehistorische Venus,
met een gedekte tafel, een wijnkelder, een bibliotheek, schilderijen en voor de deur
een auto. Daarbij heeft zij ons dan nog een klein beetje koninklijke vrijheid veroverd.
Men kan nu bij de uitvinding van de atoombom weer zoo pessimist worden als onze
voorvaderen waren bij de uitvinding van het buskruit, daarna bij die van het dynamiet
en tijdens den vorigen oorlog bij de aanwending van stik- en brandgassen, men kan
zoo pessimist zijn als om het even welke Oswald Spengler of Jean-Paul Sartre, er is
in de heele wereld geen philosophie die het gezond verstand kan overtuigen dat de
materieele, vormelijke en intellectueele beschaving geen vooruitgang is en dat een
geneeskunst die ze verhoogt en voor elk individu langer laat duren geen weldaad
bewijst.
Maar toch is deze overtuiging niet algemeen. Vrij te zijn van ziekte en zoo lang
te leven als het gestel uit zichzelf kan is een geluk waarvan de relativiteit altijd sterk
beklemtoond werd. In alle tijden en werelddeelen waren er zoowel wijs-geeren als
eenvoudige geesten die het leven integendeel kortweg een ongeluk noemden, en hun
bezwaren zouden niet
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opgeheven worden door een onverstoorde gezondheid, terwijl zij tegen verlenging
van hun leven veeleer zouden protesteeren. Een oude legende laat koning Midas
dagen lang zoeken naar den boschgod Silenus en als hij hem eindelijk heeft gevonden
en vraagt wat voor de menschen het beste is, antwoordt Silenus kordaat: ‘Het beste
is niet geboren te zijn en het tweede beste is spoedig te sterven.’ In een van de
meesterwerken van de oude Grieken, die bekend staan als de kunstenaars van de
levensvreugde, laat Sophocles een zijner personages dezelfde levensopvatting niet
minder kras opdisschen. Van af het begin van de menschelijke beschaving klinken
ons uit al de spontane en overlegde uitingen in muziek, wijsbegeerte en literatuur,
in autobiographieën en mémoires nobele tonen van liefde en vreugde toe, maar de
diepste, aangrijpendste, oprechtste, de toon die nooit ophoudt, voortdurend
bovenblinkt en zelfs in liefde en vreugde de zware ondertoon vormt, is weemoed,
smart om het leven. Men heeft den indruk dat het ware lijden van den mensch niet
de ziekte is, maar zijn onmacht om het leven op te vatten als een geluk. De ware
ziekte van den mensch schijnt geestelijk te zijn en nu wij zoo duidelijk de overwinning
van de lichaamskwalen in het verschiet zien, is het geen utopie meer te denken aan
de veel subliemer taak welke de geneeskunst wacht in den strijd tegen de zoogezegd
geestelijke tekorten.
Een utopie zou het zeer zeker zijn indien de overtuiging dat het leven een last, een
leed is, een objectieve, onaanvechtbare waarheid was, een wetenschappelijk
vastgesteld feit. Het verstand zoekt de waarheid zooals de kompasnaald het Noorden,
met de gewone schommelingen die bepaald worden door het eigenbelang. Het is niet
mogelijk de menschheid te overtuigen, dat twee maal twee vijf is. Dat is niet het
geval met de menschelijke neerslachtigheid. Wie rustig nadenkt kan voor een
optimistische waardeschatting van het leven even veel en even sterke bewijzen vinden
als voor een pessimistische. Hij stelt ook vast, dat hij niet meer dan vijf minuten en
een geringe hoeveelheid alcohol noodig heeft om met volle convictie van het eene
standpunt naar het andere over te gaan. Een lichte tegenslag of een onverwachte
vreugde, een doodgewone griep, een voorbijgaande ontsteking van maag of lever of
nieren volstaan om hem in vollen
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ernst pessimist of optimist te maken. Het is dus duidelijk, dat zulke oordeelvellingen
in tegenstelling met de erkenning van feiten en evidenties, afhankelijk zijn van onze
lichamelijke conditie. Zij berusten op eenzijdig gekozen argumenten en het
menschelijk verstand is zeer evident niet in staat het probleem dat er in gesteld wordt
te overzien omdat de gegevens te complex en te veelvuldig zijn. Immanuel Kant
heeft drie metaphysische limieten van het menschelijk verstand aangegeven, een
zuiver verstandelijke ontdekking die in waarde en vrucht voor de beschaving die van
Copernicus ver heeft overtroffen, maar er bestaan dus blijkbaar nog veel andere
limieten en wij wachten nu op den wijsgeer die ze op even heldere en onbetwistbare
wijze zal aantoonen. Het oordeel over de waarde van het leven, basis van de meeste
philosophieën sedert Kant, zal zeker een der allereerste zijn die als onmogelijk zullen
worden uitgeschakeld, te samen met onder andere de vergelijkbaarheid van het heden
met het verleden.
Natuurlijk zal deze denker, juist zooals Kant, stuiten op het verzet van zekere
spiritualisten. Wanneer hij ook op dit gebied de onmacht van den geest zal aantoonen,
zullen zij de verhevenheid van de ziel gekleineerd achten en wanneer hij deze
gedachtenstelsels zal ontmaskeren als lichamelijke humeuren, zullen zij daarin een
poging zien om de ziel te verstoffelijken.
De geneeskunde kan dezen redetwist aan de specialisten overlaten, voor haar
volstaat het feit, dat levensvreugde en levensweemoed van het lichaam afhankelijk
zijn en dus van uit het lichaam kunnen beïnvloed worden. Zij kan op dezen grond
de menschelijke onmacht om het leven constant als een weldaad en een geluk te
beschouwen, bij de acute en chronische ziekten rangschikken en er een therapeuthie
voor zoeken.
Alles welbeschouwd is dat niets ongewoons. Sinds psychiaters en zenuwspecialisten
de plaats van overlezers en duiveluitdrijvers hebben ingenomen, behoort het
geestelijke recht-streeks tot de geneespraktijd. Elke door artsen ooit overwonnen
ziekte heeft een verhooging van optimisme voor gevolg gehad en het spreekt vanzelf,
dat wanneer de medische wetenschappen er zullen in geslaagd zijn den mensch te
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bevrijden van maag- en leverkwalen die hem knorrig en twistziek, nieraandoeningen
die hem moe en lustloos, zenuwontredderingen die hem onstandvastig, onberekenbaar
en onbetrouwbaar maken, het psychisch beeld van het maatschappelijk leven grondig
zal gewijzigd worden. Het is geenszins overdreven te beweren, dat alleen reeds deze
overwinning op pathologisch gebied, door de verbetering van het menschelijk moreel,
veel meer zal bijdragen tot de moreele verbetering van den mensch dan de moralisten
en de opvoeders, die in ontelbare eeuwen slechts zeer povere resultaten hebben
bereikt.
Is het nu fantasie deze rol van de wetenschap in een afzienbare toekomst verder
uit te breiden en den dag te voorzien waarop de negatieve, agressieve en asociale
gevoelens, de tot dusver als zuiver geestelijk beschouwde gebreken van temperament
en karakter, die volgens den rechter tot misdaad en volgens den priester tot zonde
leiden, rechtstreeks onder medische behandeling zullen worden gesteld en genezen
met injecties, bestralingen, pillen, poeders en wie weet welke andere middelen dan
nog ter beschikking zullen staan.
Deze gedachte doet ons nog glimlachen en om ze te durven doordenken moeten
wij de eigenaardige schuchterheid overwinnen die ons tegenover een reëele
voorstelling van de toekomst onwillekeurig bevangt.
Indien het volgens den huidigen stand der geneeskunst, gezien in het licht van den
vooruitgang der laatste honderd jaar, niet meer kan betwijfeld worden, dat de ziekte
eenmaal zal uitgeschakeld zijn, en het komt ons voor dat daaromtrent alleen de datum
kan worden betwijfeld, dan is het ook niet meer te loochenen, dat de wetenschap bij
dit resultaat niet zal kunnen blijven stilstaan, omdat deze uitschakeling een zoo
volledige kennis van den physischen en psychischen mensch veronderstelt dat de
beheersching van zijn gemoed en temperament met dezelfde en waarschijnlijk nog
veel eenvoudiger middelen zal mogelijk worden.
Zestig jaren geleden waren de golven van Hertz, de X-stralen, de radio-activiteit
en het geheel van de verschijnselen op het gebied van de moleculen, atomen, kernen
nog onbekend. Zouden wij om hem die dit alles op dat oogenblik voorspeld had, niet
veel ongelooviger hebben geglimlacht
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dan om het vooruitzicht dat wij thans onder oogen nemen?
De zoogezegde fantasten die de toekomst hebben beschreven werden binnen een
eeuw door de realiteit ver overtroffen. Jules Verne heeft zich de reis om de wereld,
het verkeer onder water en de interplanetaire reis te pover voorgesteld, hij had niet
te veel maar te weinig verbeelding en het teekent zich nu reeds duidelijk af, dat de
stoutste fantasieën van den een halve eeuw later schrijvenden Wells een zelfde lot
wacht.
Het is opvallend, dat de mensch niet eens in staat schijnt te zijn de possibiliteiten
van nieuwe uitvindingen, dingen die hij positief in de hand heeft, onmiddellijk te
voorzien. Bij de uitvinding van de telefoon vond de heele wereld dit een prachtig
amusement en niemand zag er het nut van in, tot eindelijk een Amerikaansch journalist
op het idee kwam, dat het kon dienen om in betrekking te blijven met mijnwerkers
onder in de mijn.
In 1908 werd de opperste Fransche legerstaf, de beste van de wereld, door
vliegtuigconstructeurs uitgenoodigd op een vliegmeeting, in de hoop, dat hij
bestellingen zou doen voor het leger. Na afloop verklaarde hun chef, de groote
generaal Foch, dat het vliegtuig een uitstekend sporttoestel was, maar voor het leger
totaal onbruikbaar.
De Spaansche conquistadores maakten hun linnen jassen waterdicht met het sap
van een Amerikaanschen boom. Twee eeuwen later, in 1770, interesseert men zich
in Europa eindelijk aan deze stof, maar men weet er niets anders van te maken dan
gommen om potloodlijnen uit te wisschen. Tien jaar later maakt men gummislangetjes
die uitsluitend in laboratoria worden gebruikt en dan nog veertig jaar later de eerste
gummi-artikelen.
De toekomst is tot nu toe nog nooit overschat, maar altijd onderschat. Er om
glimlachen is dus geen bewijs van intelligentie, zooals men doorgaans meent, het is
doodeenvoudig een gemis aan verbeeldingskracht. Het is een grooten hoop steenen,
ijzer, hout en cement zien liggen en glimlachen bij de teekening van den architect
die beweert, dat hij daar een paleis gaat mee bouwen.
Welgeteld drie jaar vóór de uitvinding van de atoombom trekt een van de grootste
Fransche geleerden, de Nobelprijs-
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winnaar Louis de Brogue, in een voordracht waarin hij de toekomstmogelijkheden
van de physica bespreekt, de mogelijkheden van de splitsing van de uraniumkern in
twijfel en indien het ooit moest gelukken, zegt hij, is het niet zeker dat er nog
menschen zouden overblijven om de voordeden van deze ontdekking te genieten.
Niets komt minder wetenschappelijk voor, dan op grond van wetenschappelijke
gegevens, waarvan het absoluut zeker is, dat men er na vijftig jaar om glimlachen
zal, te glimlachen om een toekomst die tot nu toe alle verwachtingen ver heeft
overtroffen. Het geloof dat de wetenschap voltooid is, zegt de Brogue, staat gelijk
met den waan van den geschiedschrijver die zou denken, dat de geschiedenis
beëindigd is.
Misschien zijn er feiten, die wij nu reeds kennen en waarvan wij eerst later de
algemeenheid en de generische kenmerken zullen ontdekken. Pierre de Maricourt
gaf in de 13e eeuw een zeer grondige beschrijving van de permanente magneten
zonder iets te vermoeden van die groote wetenschap die wij nu het electro-magnetisme
noemen.
In 1914 stierven op duizend diabetiekers er nog 753, in 1929, vijftien jaar later,
nog 12. In 1750 bereikten van 100 kinderen slechts 26 den leeftijd van vijf jaar,
tegenwoordig 90. Deze evolutie kan niet anders dan altijd sneller gaan en wanneer
haar eindpunt zal bereikt zijn, kan zij daarbij niet stilstaan.
De gedachte dat een moeder met haar kind naar den dokter zal gaan omdat het
dom, ongehoorzaam, lui, koppig is, liegt of steelt, zou ons reeds nu niet meer mogen
verbazen, vermits het toch wetenschappelijk bewezen is, dat zwakzinnigheid genezen
wordt met een paar milligram thyroxine, waarvan het gezond lichaam slechts 16
milligram inhoudt, terwijl van den anderen kant de constitutie van geniale menschen
zich doodgewoon schijnt te kenmerken door een tekort aan kali in het bloed.
Nog geen halve eeuw geleden meende men, dat de geestkracht afhing van grootte,
vorm, gewicht en windingen der hersenen en heette het onmogelijk daar ooit iets aan
te veranderen. Twintig jaar geleden dacht men algemeen, dat zij afhing van de
kwaliteit der grijze hersenen en ook die kon men nooit wijzigen. Thans neigt men
vrij algemeen tot
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de opvatting over, dat zij eenvoudig wordt bepaald door de overvloedigheid van de
doorstrooming der hersenstof met bloed. Niemand waarborgt dat dit het laatste
physiologisch geheim van de intelligentie is, maar het wijst in elk geval naar de
mogelijkheid, die door competenties bevestigd wordt, om de verstandscapaciteit
langs medischen weg te verhoogen. Hoe zou de oude heer Gall daar niet om
geglimlacht hebben en dan spreken wij voorzichtigheidshalve nog niet over de
Engelsche geleerden die verzekeren, dat een vollediger kennis van de
hersenwerkzaamheid het in afzienbaren tijd zal mogelijk maken de nu als abnormaal
beschouwde verschijnselen van helderziendheid en telepathie aan iedereen mee te
deelen en tot gewone gecontrôleerde functies van de hersenen te maken.
Voorzichtigheidshalve, zeg ik, alhoewel dat woord slecht gekozen is. Uit een
voorvader die slechts umpa pumpa kon zeggen en tienduizend jaren noodig had om
te leeren, dat hij met een steen aan een stok gebonden harder kon slaan dan met een
steen dien hij in de hand hield, hebben zich de individuen ontwikkeld die Hamlet en
Faust schreven en de relativiteitsleer opstelden. Is deze ontwikkeling niet veel
verbazender dan dat onze kindskinderen helderziend worden en hunne gedachten
over groote afstanden bekend maken? Hebben wij wel één ernstigen grond om vol
te houden, dat een evolutiedrang die gedurende millioenen jaren zoo manifest en
verbluffend heeft gewerkt, met ons stilvalt en juist stilvalt op het oogenblik waarop
de wetenschap de afdoende middelen verovert om zijn werking te verdriedubbelen?
Wij zien rondom ons welopgevoede meisjes tijdens de menstruatie aan
onbedwingbare kleptomanie, leugenachtigheid en intrigeerzucht lijden. Wij zien
temperament en karakter, die zoogezegd van de ziel zijn, door een ziekte totaal
veranderen. Wij zien bij kinderen ernstige karaktergebreken, die zoogezegd ingeboren
zijn, bij perioden opkomen en weer verdwijnen. Wij zien rustige tevreden naturen,
zonder eenige uiterlijke reden neerslachtig, verbitterd, agressief worden, moorden
begaan. Welk ander bewijs hebben wij noodig, dat de slechte mensch een ziek mensch
is en dat zijn gebreken langs medischen weg kunnen behandeld worden?
Is dit alles logisch en eenvoudig, de erkenning en toepas-
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sing van deze inzichten en vooral de uitwerking van een medische praktijk die
intellectueele en zedelijke resultaten zal bereiken met de preciese efficaciteit waarmee
zij nu streptococcen en staphylococcen doodt, is niet eenvoudig, want zij zal in
letterlijken zin het aanschijn der aarde vernieuwen. Hier schiet onze verbeelding te
kort.
Wij zien den beroepsdief, den zedenschenner, den moordenaar uit lust of passie,
en den landlooper, nu door de gemeenschap gehaat, door de moralisten gebanvloekt,
door den rechter opgesloten, in dokters handen komen. Hij zal physiologisch
vaststellen of hij liegt of niet, een recept schrijven voor oprechtheid, een reeks
bestralingen opleggen tegen woede, haat, verbittering, een dieet vaststellen voor
inkeer en berouw, thyroxine toedienen tegen bekrompenheid van geest. Wij zien het
principe erkennen, dat het feit zelf van het maatschappelijk delict geldt als het bewijs
van ziekte. Wij zien de begrippen van moreele slechtheid, van wraak, straf en
minderwaardigheid als verouderd verwerpen en plaats maken voor een logische en
rechtvaardige humaniteit, maar in welke maatschappelijke vormen deze
wereldhistorische revolutie in het menschelijk denken zich zal cristalliseeren, welke
de rol van den rechter, den priester en den opvoeder dan nog zal zijn, kunnen wij
ons nu nog niet indenken.
Wanneer de toekomstige dokters onze kindskinderen zullen genezen van
melancholie, pretentie, eigenzinnigheid, heerschzucht, domheid en vechtlust, zal
onder andere geen staatsman de wereld meer kunnen overhoop zetten zooals wij het
nu reeds tweemaal hebben zien doen, want de eerste die nog zal verklaren, dat hij
liever kanonnen dan boter heeft, zal onverwijld naar de kliniek voor Ruziezoekers
van Prof. Dr Zus en Zoo gestuurd worden en er niet meer uit mogen, tenzij als apostel
van den vrede. Maar vermits de menschheid zal bestaan uit een verzameling van
gezonde tevreden enkelingen, waarvan de zeldzame uitzonderingen, de nurksen, de
herrieschoppers, de agitators en alle andere ontevredenen in klinieken prinselijk
zullen verzorgd worden, is zulk agressief staatsman practisch ondenkbaar en tegelijk
met de internationale wrijvingen zullen ook de sociale conflicten uitgeschakeld zijn.
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Ik moet waarlijk bekennen, dat ik de geesten die ik opgeroepen heb niet meer kwijt
word en totaal onbekwaam ben om de beelden van een betere wereld ordelijk te
rangschikken. Wat mij nog het meest onthutst is het feit, dat dus elk behoorlijk gezin
een paar overovergrootouders van circa 125 jaar elk, een paar overgrootouders van
100, een paar grootouders van 75 zal tellen en dat in deze harmonische gezinnen van
menschen die bij definitie tevreden zijn, ondanks de aanwezigheid van drie
schoonmoeders rust en geluk zullen heerschen.
Volgens Aldous Huxley, den wereldberoemden schrijver van ‘Brave new World’,
zal dit alles eerst mogelijk zijn, wanneer de wetenschap het zaad van speciaal
uitgelezen mannen en vrouwen zal kunnen vereenigen en tot een foetus kweeken in
een bokaal door toevoeging van juist die ingrediënten, welke er, volgens de behoeften
van het land, werklieden, geleerden, ambtenaars, kunstenaars, industrieelen enzoovoort
zullen van maken. Maar vermits een ander Engelsch toekomstvoorspeller beweert
dat het teelen van den mensch extra uterum vanwege de afgedankte vrouwen de
gevaarlijkste moreele crisis zal verwekken welke de wereld ooit heeft gekend, een
crisis die alle godsdienstoorlogen in de schaduw zal stellen, zal ik mij wel wachten
dit detail van de toekomst als heilzaam aan te bevelen.
Ik heb mij trouwens als leek reeds verwaand genoeg op doktersterrein gewaagd
en ik begin stilaan te vreezen zelf terecht te komen in een kliniek voor wijsneuzen,
een gasthuis voor profeten of een Instituut voor schoenmakers die niet bij hun leest
blijven.
Ik bid de geneesheer echter de injectienaald en de capsule met serum tegen deze
ziekten nog even in het valiesje te laten en mij een kort en ernstig besluit te laten
trekken.
Nu reeds is de geneeskunst, maar zij wordt in de toekomst in een tot dusver nog
niet vermoede maat de wetenschap der wetenschappen. Zij verwezenlijkt eenmaal
ten volle het edel ideaal van de humanisten voor wie de mensch het centrum en de
maat zelf van de beschaving was, die stof en geest van hem uit bestudeeren en meten
en doen terugkeeren tot hem. De verschillende vormen van cultuur, die zich in een
oeroud verleden centrifugaal uit haar hebben ontwikkeld,
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trekt zij eenmaal in een grootsche synthese weer tot zich.
Wij zien immers nu nog bij de natuurvolkeren dat de eerste beschaver de magiër
was, tegelijk genezer en godsgezant. Uit hem hebben zich geleidelijk gesplitst de
theologant en moraalprediker, de heerscher, de rechter, de wijsgeer, de
natuuronderzoeker, ja, zelfs de taalbeoefenaar en de kunstenaar, want uit de
ceremoniën van den magiër ontwikkelden zich poëzie, muziek en dans en op zijn
geneeskrachtige amuletten en totems oefenden zich de eerste beeldhouwers en
schilders.
Verscheidene van deze ontdubbelden hebben zich in den loop van de geschiedenis
veel te ver van den mensch en zeker van de menschelijke maat verwijderd. De medicus
is de eenige die nooit den blik van hem heeft afgewend.
Die blik bleef troebel gedurende vele eeuwen, maar van toen Paracelsus verklaarde
dat hij, om iets te bewijzen, geen autoriteiten aanhaalde, maar zijn ideeën toetste aan
het experiment en van toen zijn jongere tijdgenoot Andreas Vesalius eerst honden
en katten en ten slotte ook het men-schenlijk dissekeerde om zijn ‘De corporis humani
fabrica’ te schrijven is de blik steeds scherper geworden in een rij van figuren als
Harvey, Morgagni, Bichat, Virchow, tot eindelijk in de tweede helft van de 19e eeuw
de werkelijke geneeskunst met Claude Bernard den fabelachtigen opmarsch inzette
dien wij zich steeds weldadiger zien ontplooien.
Wij voorzien reeds vaag den dag waarop de wetenschappen die zich uit haar hebben
ontwikkeld tot hun oude kern terugkeeren, waarop de theologant zijn speculatieve
stelsels prijs geeft om als humanist zijn leer aan te passen aan den mensch, de moralist
en de opvoeder hun vruchtelooze poging om den mensch met woorden te verbeteren
laten varen en ze toevertrouwen aan den arts, de rechters hun delinquenten niet meer
volgens wetboeken straffen, maar volgens medische tractaten genezen, de heerschers
hun onvolmaakte regiemen voor onbestuurbare onderdanen prijsgeven om aan den
arts de vorming van een tevreden en vreedzame gemeenschap toe te vertrouwen. De
techniek die haar vernuft heeft gescherpt op de vernietiging van den mensch zal zich
toeleggen op de veraangenaming van zijn leven. Dan blijven slechts de kunstenaars
over. Zij zullen den lof zingen van de genees-
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kunst. Hun voorganger Milton schiep het epos van het verloren paradijs. Zij zullen
de artsen ter eere dichten het epos van het gevonden paradijs.
Ik ben verheugd bij anticipatie reeds een ver verwijderd en zwak praeludium te
hebben mogen neuriën van de grootsche symphonieën, die eenmaal zullen uitgevoerd
worden tot lof van die wetenschap aller wetenschappen, die eindelijk dat paradijs
zal hebben geopend, waarvan men gemeend heeft dat het in het verleden en in het
hiernamaals lag.
GERARD WALSCHAP.
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Zoek de mens
Lof en defensie van het nationaal bier
1. Wat is nationaal?
Zoals elk land zijn specifiek climaat heeft, zo heeft elk volk zijn nationale drank.
Met drank bedoel ik niet het koele vocht waarmede men een heten dorst kan lessen,
maar de uit gisting gesublimeerde vloeistof, die het bloed opwekt en een vlam of een
droom ontsteekt in onze gedachten. Een zulke drank is onontbeerlijk voor ons
geestelijk leven en ons lichamelijk geluk, en het is niet omdat herhaaldelijk misbruik
ervan tot ziekelijke afwijkingen en storingen kan leiden, dat wij de deugdelijkheid
van zijn troostende werking niet dankbaar zouden erkennen. Omdat elk volk zijn
eigen moederaarde heeft, heeft het uitteraard zijn nationale drank, die uit die
moederaarde is gepuurd. Daarom ook verschillen de nationale dranken gevoelig met
elkaar, zo van smaak als van kracht, al is overal de elementaire techniek van het
stoken en het brouwen van ouds, uit de diepten der geslachten, onveranderlijk bewaard
gebleven. Door deze aanwezigheid van edele overleveringen begrijpt men dat volkeren
zonder nationalen drank eigenlijk volkeren zijn zonder nationalen eigenaard. Deze
waarheid, duizendmaal door wereldreizigers bevestigd, neemt niets af van de heldere
en lavende kwaliteiten van het water, dat terecht de internationale drank mag worden
genoemd.

2. Het Vlaams nationale
Voor de meeste beschaafde volkeren zijn de voornaamste geestrijke dranken, die
aan den bodem zijn gewonnen, onderscheiden spiritualen, onderscheiden wijnen, en
onderscheiden bieren. Bij ons, Vlamingen, is de nationale drank het bier.
Het Vlaamse bier is geen lager bier, geen bier, bedoel ik, waarvan de gisting bij
het brouwen voleind en uitgeput is. Het kan dus niet,
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onmiddellijk na het brouwen, worden verbruikt. Het moet nog verdere stadia van
gisting ondergaan op de ton, en later nog op de fles. Wanneer zulk bier dan in lengte
van tijd al die ‘ziekten’ (zoals men zegt) heeft doorgemaakt, wordt het opgediend
als een lekkeren, hartversterkenden, digestieven en geestverblijdenden drank, den
trouwste aller kameraden in neerslachtige uren.
Ons Vlaamse bier vertoont, juist wegens zijn innige verbondenheid met den
oorspronkelijken grond, typische schakeringen van gewestelijken aard. Terloops
noem ik den Gentsen dobbele en tripele, den Antwerpsen gersten, den Mechelsen
uitzet, het blonde Leuvens, het zoete Diesters, het donkere Oudenaars en den
Brusselsen geuzelambiek.

3. Een sterke burcht
Geen uit den vreemde ingevoerde bieren, geen Duitse, geen Engelse, geen Tjeekse,
hebben ooit de onder alle aspecten uitzonderlijke hoedanigheden van het Vlaamse
bier geëvenaard. En hoe zou het anders? Een bier is een autochtoon product. Evenmin
als men zonder gevaar eiken verplant, kan men ongedeerd bieren verplaatsen. Te
veel van hun subtiele eigenschappen gaan binst de reis verloren, en men moet ze op
den doortocht voortdurend met verdovingsmiddelen rechthouden willen ze onder
andere hemelen nog drinkbaar zijn. Scotch, pale-ale en stout, zijn maar goed in de
streek waar zij vervaardigd worden. En zelfs lagerbieren, die toch betrekkelijk dood
zijn, zoals Münchner en Pilsener, zijn nergens zo smakelijk als in Beieren en
Tsechoslovakije. De door dumping gesteunde concurrentie van al deze biersoorten
zou er nooit in slagen onze bloedeigen sappen uit te roeien.
Helaas! dat vernietigingswerk hebben wijzelf, hebben onze brouwers schijnbaar
zelf ondernomen.

4. Gelijk het Trojaanse paard...
Het begon reeds bij den wapenstilstand van 1918. De oorlog had alle voorraden
uitgeput. Men stond voor de noodzakelijkheid om nieuwe reserven op te richten.
Maar dat zou men niet kunnen zonder aanzienlijke geldelijke immobilisaties daarbij
te betrekken. Ik zei het reeds: hoger gistingsproducten hebben jaren incubatie van
doen en vereisen bijgevolg beleggingen op lang termijn. Onze brouwers moeten
geschrikt hebben voor de financiële opofferingen, die de herstelling van de
stapelplaatsen vergden. Zij hebben beroep gedaan op vreemde vakkennis en technische
practijken aanvaard die zo genaamd veel moderner en in elk geval de kostelijke
noodzaak van oude bieren aanzienlijk milderden.
Mensen als ik, die van een oud beproefd werktuig uit voorvaderlijke handen
ontvangen, het eerbiedwaardig gezag waarderen, mensen als ik, die de waardigheid
van onze ancestrale ploeg aan de door eeuwen geslepen kurve van zijn delger en den
onverschrokken glans van zijn staal erkennen, die mensen hebben dan onze nooit
falende
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duistere brouwketels zien vervangen door een klaterend koperapparaat.
Deze opzienbare modernisatie (en wie zou elke modernisatie niet toejuichen?)
heeft voor gevolg gehad: 1o dat de meeste brouwerijen het hoger bier om economische
voordelen voor lager of snellere gistingen gingen prijsgeven, en 2o dat zij, die zich
aan het oude systeem toch nog wilden houden, gedwongen moesten afzien van een
fabricaat dat op natuurlijke veroudering van het bier was gevestigd.
Summa summarum: het bier van vóór 1914 kon niet meer in beste voorwaarden
worden gebrouwen. De Gentse tripele verdween. De Antwerpse gersten verdween.
De Mechelse uitzet verdween. Het Leuvense witbier verdween. Het Diesterse zoetbier
verdween. Alleen het Oudenaards zwart en de Brusselse geuzelambiek handhaafden
zich wankelend, zonder ooit nog hun vroegeren luister te kunnen veroveren.
De laatste oorlog kwam de toestand nog verergeren. Tot ten slotte in de allerlaatste
weken, de genadeslag aan het nog restend nationaal bier zou worden toegebracht.

5. De stamp van den ezel
Men meent te dromen. Deze genadeslag, naar men mij verzekert, wordt in het Belgisch
parlement beraamd. Het gerucht loopt dat een wetsontwerp werd ingediend of zou
worden ingediend, waardoor, met het oog op een nodig geachte verscherping van de
Vanderveldewet op het alkoholverbruik, de geuzelambiek niet boven de vijf graden
mag worden gebrouwen. Men zou verstaan dat men de Vanderveldewet verscherpt
door een onmeedogende jacht op de clandestiene genever in te richten. Maar het
getuigt van verregaand onbegrip haar te willen verscherpen door de onschuldige
alkoholgehalte van den geuzelambiek nog beneden de vijf graden neer te halen. Hoe
zou dat kunnen? Lambiek is geen product dat men, zoals een koffieklasch, onder de
vijf korrels kan brengen, door altijd vermeerderde toevoeging van water. Er is een
zwaartegrens, waaronder de lambiek eenvoudig geen bier meer is. Men kan geen
lambiek steken dan met oud bier, en oud bier onderstelt een goedbepaald minimum
van graden. De wet die zich inderdaad opdringt, is een wet van bescherming van het
oude, gezonde, nationaal bier. En dan zou zulke wet moeten verbieden bier te brouwen
dat niet ten minste vijf graden zwaar is. En de Vandervelde-wet heeft met dees
vraagstuk volstrekt geen uitstaans. Wie zou er in Frankrijk aan denken de beroemde
Bordeauxen Bourgognewijnen met pompwater aan te lengen? En de Engelse ales
die men sinds enkele maanden in België tapt, hebben die geen aanzienlijk hogere
alkoholgehalte dan onze beste bieren ooit vermochten te bereiken?
Nimmer was hier te lande het bier de foerier van het alkoholisme. De echte vijand
van het volk was steeds en blijft de korte kwak genever. Die vijand zit nu rustig het
verdere verloop van deze ongehoorde gebeurtenissen af te wachten. Hij zal er alle
baat bij winnen,
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want wanneer ons bier zal uitgeroeid zijn, en meteen diens nog geduchte concurrentie
van de baan blijkt geweerd, dan zullen nieuwe drommen naar het pulleken échte of
gefrelateerde klare grijpen.

6. Lief vaderland!
Geen wetsontwerp ter wereld zal de Vlamingen, die een levensmoedig en evenwichtig
rasvolk zijn, ertoe brengen afstand te doen van het beetje hemel, dat zij aan den geur
van hun tabak en de geesten van hun bier in zaligheid beleven.
En er zijn dingen, die dieper wortelen dan kortzichtige machthebbers kunnen
bevroeden, en het mag gevaarlijk heten met een lompe hand gevoelige vezels te
beroeren die in die zielige diepten geborgen zijn.
Ik was onlangs in den Borinage, waar ik een kolenmijn bezocht. In die mijn werkten
260 ondergrondse arbeiders. Op drie na, allen Italianen. Niemand weerstaat aan een
beklemmende ontroering bij de gedachte van die zwoegende vreemdelingen, in
duisternis geklonken, en aan hun zonnig vaderland ontrukt. De mijndirecteur, die
deze emotie had opgemerkt, stilde mij met een woord dat ik niet licht vergeten zal:
- Ja, mijnheer, zei hij, maar wij zorgen ervoor dat zij een brokje vaderland in de
kantien terug vinden.
Inderdaad zag ik de kantien vol staan met vriendelijke Chiantiflessen.
Laten wij er attent op wezen dat, na de verdelging van onze nationale bieren, wij
onze eigen mensen van een brokje vaderland zullen hebben beroofd. En dat brokje
vaderland zullen wij nooit door coca-cola kunnen vervangen.
H.T.

Een zeldzaam, maar verboden meesterwerk
De jongste aflevering van de brochuren der Katholieke Vlaamse
Hogeschooluitbreiding brengt ons een studie over Ernest Hemingway, met als
ondertitel ‘De Stem van het verloren Geslacht’, door Jos Van der Steen. Ik weet van
de Amerikaanse literatuur zeer weinig, van alle literaturen trouwens, en van
Hemingway heb ik nooit iets gelezen. De Heer vergeve het mij! Het boekje van Van
der Steen nu heb ik tijdens een tramritje (met de boerentram wel verstaan) doorgelezen
en ik denk dat het niet slecht is, zonder grote diepgang en met de nodige dosis
vulgarisatie die dergelijke publicaties vereisen. Een conclusie die ik na lectuur van
het werkje meende te mogen trekken is dat zijn auteur een groot bewonderaar is van
Hemingway en vooral van diens ‘For whom the Bell Tolls’, dat hij ‘werkelijk een
zeldzaam meesterwerk’ noemt, hetwelk voor Hemingway, moest hij niets anders
geschreven hebben of ook niets anders meer publiceren, een plaats zou wettigen in
de rij der grote romanciers, bij Galsworthy of Dostojevski. Ik hoop voor Hemingway
en voor de Amerikaanse letteren dat dit zo is en zal bij de eerste gelegenheid en als
ik er niet te lui voor
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ben ‘Voor wien de klok luidt’ eens lezen en dan voor mij persoonlijk eens trachten
uit te maken of dit boek op mijn plankjes naast ‘De Gebroeders Karamazof’ mag
staan. Wanneer ik echter bedoeld boek gelezen heb, dan heb ik een grote zonde
bedreven, want Van der Steen signaleert uitdrukkelijk dat het bij de verboden lectuur
dient geklasseerd. Het lezen van dat zeldzaam meesterwerk zal mij dus de gemoedsrust
en de heiligmakende genade benemen en, sterf ik zonder eerst te biechten, dan ga ik
regelrecht naar de hel. Neen, laat ons ernstig wezen. Ofwel meent Van der Steen wat
hij schrijft en dan vind ik dat bepaald gek, want wat zou men denken van een
zedenmeester die tot zijn pupillen zou zeggen: In de X-straat woont een jongedame,
zij is werkelijk van een zeldzame schoonheid, zij is dit en zij is dat, alles om ter
mooist, en dan op 't laatst er, de vinger dreigend geheven, aan toevoegen: maar het
is u allen ten strengste verboden uw netvlies met de aanblik dier schoonheid te
bezoedelen. Ofwel meent Van der Steen niet wat hij schrijft en voegt hij er die noot
van de verboden lectuur maar pro forma aan toe, om het niet aan de stok te krijgen
met de Lectuur-repertoristen. Zulks duidt niet op een leeuwenhart, maar toch 't en is
niet dwaas, om uit Gezelle's Boerke Naas te citeren, doch in dit geval is Van der
Steen voorzeker in de leer geweest bij de Duitsers onder het regime. Wanneer bv.
een toneelgroep een stuk opvoerde dat mogelijk aanleiding kon geven tot verdenking
van anti-nazisme, dan nam de directie eenvoudig haar voorzorgen door op de
programma's te vermelden dat de in het stuk verkondigde ideologie natuurlijk uit
den boze was, maar dat men door het tonen van het verkeerde de toeschouwers in
de ware leer wilde opvoeden. Zou propagandachef Baers zich zo om de tuin laten
leiden?
B.D.

Technische varia
Sinds ik gelezen heb dat de moderne oorlogen gevoerd worden om petroleum en
ondervonden dat ze gevoerd worden tot de petroleum aan een kant op is, ben ik attent
voor alle geschriften, petroleum van ver of nabij betreffende en had ik dus ook al
mijn lichamelijke en geestesoogen open voor het persbericht volgens hetwelk een
Zuid-afrikaansch dokter er in geslaagd zou zijn een auto te bouwen die door een
gewonen accumulator electrisch wordt in gang gezet, maar zoodra hij rijdt zichzelf
electrisch laadt door het omzetten in electrische kracht van de wrijving van de
verplaatste lucht. Ware het waar, hoe waar zou dan de Broglie gezegd hebben dat er
misschien krachten zijn die wij reeds lang kennen en waarvan we de toepassing nog
niet gevonden hebben, immers hoe lang kennen we niet reeds den wind.
De geschiedenis van wetenschap en industrie zit proppensvol van uitvindingen,
waarvan men niet begrijpt hoe het mogelijk is dat ze niet vroeger werden uitgevonden.
Totaal nieuwe vondsten als die van de radio-actieve stralen zijn zeer zeldzaam, het
grootste deel is nieuwe gebruikswijze van reeds bekende dingen.
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Zonder specialist te zijn weet men dat het bericht met de grootste reserve moet gelezen
worden omdat een auto die alleen zijn voor-waartsche beweging omzet in kracht met
enorm verlies werkt en spoedig moet stilvallen. De wind kan geen grootere kracht
opleveren dan hij zelf heeft en dat heeft men noodig om er tegen in te rijden. De
dokter kan het perpetuummobile, dat hij in feite zoekt, al heel wat dichterbij komen,
als hij tegelijk ook de zwaartedrukking van zijn car op de rollende banden, de assen
en veren weet om te zetten in electriciteit, maar meer inlichtingen kan ik hem tot
mijn spijt niet geven. In elk geval met de in electrische kracht omgezette schokken
en huppelingen welke men op de ten hemel tergende Belgische banen ondergaat,
kan men gemakkelijk zonder benzine de wereld rondrijden en verder moeten wij
voorloopig niet komen.
Hij mag er echter met mij gerust in zijn, dat wat hij zoekt, binnen de veertien dagen
nadat de wereldbenzine zal uitgeput zijn, hetgeen zich zal voordoen niet al te lang
na ons zalig verscheiden, zonder moeite zal uitgevonden worden en cito in serie
gebouwd. Hij kan deze profetie analogisch bewaarheid zien op het verwant gebied
der kolen. Pas worden de mijnwerkers schaarsch en men komt op het idee dat het
niet noodig is de kolen uit den grond te halen om ze te benuttigen. ‘Der Mensch muss
mit der Nase auf die Sache stossen bevor ihm der Gedanke kommt’, zegt Einstein
in ‘Mein Weltbild’. Laat een of andere fanatieker er maar eens in gelukken de
electriciteitsmaatschappijen het maken van winsten werkelijk moeilijk te maken,
direct zal een genie ontdekken dat windmolens kunnen geperfectioneerd en
vermenigvuldigd worden, en dat elk land met een kilometer kust uit de kracht van
het getij meer electriciteit kan putten dan het kan verkwisten. Sedert jaren doceeren
alle competente ingenieurs aan onze universiteiten dat het een echt schandaal is kolen
op te delven en te verstoken tot electriciteit. Iedereen weet, dat een stroom in Congo
ons wisselstroom kan leveren tegen minder dan de helft van den huidigen prijs. Over
honderd jaar zal men zich afvragen hoe het mogelijk is geweest over natuurkunde
en dynamica zooveel te weten als wij en er niet verstandiger srebruik van te maken.
G.W.

Evelina en de marionetten
Nadat Evelina Hanska eindelijk had aanvaard de vrouw van Balzac te worden, kwam
er wel een zekere verandering in haar bewondering voor zijn werk. Ofschoon ze hem
vermoedelijk niet eigenlijk liefhad, bracht het huwelijk haar toch, in de plaats van
die liefde, het enige gevoel waartoe vrouwen van haar slag in staat zijn: jaloezie.
Herhaaldelijk vleide ze hem er mee, dat hij, nog knapper dan vroeger, van dit of dat
vrouwelijke personage uit zijn boeken zulk een ‘standbeeld van een juweel’ had
weten te maken, natuurlijk om er des te vernietigender op te kunnen drukken, hoe
of dat was geschied naar modellen die op zichzelf ‘niets niemendal’ waren in de
werkelijkheid. De koele Poolse, waarop de gloeiende Fransman uit het Zuiden zo
hartstochtelijk verliefd was geweest, moet hem een winterse levens-
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avond hebben bezorgd. Balzac was te groothartig om niet in opstand te komen tegen
deze ondankbaarheid voor de werkelijkheid, die heerlijke, raadselachtige realiteit,
die, hoe schamel in schijn ook, niet wezenlijk arm kàn zijn, indien zij vermocht hem
zo rijk te bezielen, of zelf zo rijk bezield te worden, wat ten slotte toch hetzelfde is.
Pover moest veeleer de kleine ziel van Evelina heten, haar smal begrip voor de kunst
van haar levenskameraad. Want een artiest als Balzac schept niet alleen een universum
in zijn boeken, hij herschept ook dat er buiten. Hij wilde een realist zijn en men heeft
er later terecht op gewezen dat hij een der machtigste fantastici van alle tijden is
geweest. Maar juist: een van de machtigste, en met name zo machtig dat hij, in de
plaats van de werkelijkheid in zijn werk te brengen, zijn werk tot werkelijkheid heeft
gemaakt. Een kunstenaar, zoals alle uit, maar nog meer voor het leven; welke
fantastiek reeds de naam van magischrealisme verdient. En hoe zou zo iemand van
een kameraad onverschilligheid, laat staan hostiliteit, tegenover de divine marionetten
van zijn comédie humaine kunnen verdragen?

Raddraaiers
Er zijn mensen aan wie men alle kleuren van de regenboog kan bekennen. Vandaag
zijn ze geel, morgen rood, eergisteren waren ze misschien zwart. ‘Raddraaiers’ noemt
men ze in de wandeling. Ik heb er niets tegen, op voorwaarde dat dit alles maar een
uiting van hun vitaliteit is. Want van deze hangt het af, of hun kleurenschijf ten slotte
een alles opheffend wit zal opleveren.

Domino vobiscum
Laat je niet domineren door het genie, het meesterwerk, de critiek; door burgerdeugd
noch door de ideale staat. Hét meesterwerk is de blijvende staat van de ideale
ondeugdzaamheid: van het kind-blijven. Al het overige is poppekast en het staat
pedagogisch vast dat kinderen het minst aan fraaie poppen hebben. Wat Diogenes
van God en het leven, van de liefde, de kunst en de maatschappij vraagt, is een
doodgewone pop die hij om één goddelijke trek lier kan hebben, die hem door haar
menselijke plunje ontroert, die hij herscheppen kan, van zich maken kan, en Zeus
terugschenken kan, door wat hijzelf haar aantrekt: een domino.

Handvest der critiek
Naar aanleiding van een nieuwe onsmakelijke turbatie in de artistieke wereld,
veroorzaakt door de lichtgeraaktheid van een kunstenaar en het zwaargewicht van
een criticus, is onlangs in de Franse pers sprake geweest van de mogelijke invoering
van een ‘charte de la critique’. De idee gaat uit van een derde, die niet bij de ruzie
betrokken was, de schouwburgdirecteur, toneelschrijver, dichter en romancier Pierre
Frondaie. ‘Alle critiek,’ zoals Jan Greshoff het omtrent die tijd met een bloem van
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er hun voordeel mee te doen’. Gelijk de meeste aforismen heeft deze boutade een te
affectief karakter om volledig de werkelijkheid te kunnen weergeven. Ze drukt scherp,
en dus slechts één aspect der werkelijkheid uit. De volledige realiteit is dat de critiek
nuttig kan zijn, nutteloos en zelfs schadelijk. Greshoff heeft met een geestige uitval
even aan het tweede willen herinneren. Raymond Herreman, ook bouderend, heeft
daarbij doen opmerken dat, Greshoff à la lettre lezend, men dus kan verstaan dat,
tussen de ongezeglijke auteur en het domme publiek in, de criticus de enige wijze
is. Wat medunkt ook nogal eigenwijs klinkt! Maar alle jok op een stok, niemand zal
betwisten dat de critiek bepaald nuttig kan zijn, informatorisch op de eerste plaats,
en, waar heus bevoegden aanwezig zijn (een zeldzaamheid, zeker in een provincie
zoals Vlaanderen), ook critisch stricto sensu, dit is leiding gevend niet alleen bij de
consumptie (lectuur), maar ook voor de productie (de artistieke schepping). Wat dan
vooronderstelt dat de criticus niet alleen hoger staat dan de consument, maar
bovendien ten minste dezelfde intellectuele standing als de auteur bezit. Schadelijk
en onduldbaar wordt de critiek, zodra iemand, die niet over deze bevoegdheden
beschikt, zich vooral aan de tweede vorm van critiek gaat bezondigen, of wel iemand
die wel bevoegd is maar het niet blijft, omdat hij zijn kunnen zelf vernietigt door het
in dienst te stellen van oneerlijke bijbedoelingen. Bijna altijd trouwens verraden
onbevoegdheid en boosaardigheid zich door dezelfde lompheid. Daarom zou het
zeker nuttig zijn, eens en voorgoed in een charter vast te leggen - al is het dan een
truïsme - ‘que critiquer n'est pas assommer, qu'un éreintement n'est pas une
argumentation et qu'il y a toujours intérêt à être courtois’ (L. Treich). Pierre Frondaie
zou reeds zijn oproep aan de voorzitters van alle belanghebbende partijen hebben
gericht: aan Edmond Sée (vereniging van critici), Jacques Dumesnil (vereniging van
artisten), Roger Ferdinand (vereniging van auteurs), Léon Benoit-Deutsch (vereniging
van schouwburgdirecteurs). Laten we hopen dat hun gedachtenwisseling vruchtbaar
zij en ze het inderdaad met elkaar eens kunnen worden over een bepaald aantal
punten, die de artikelen zullen vormen van een vredelievende en profitabele
déclaration des droits de l'homme-artiste ou critique. Wie dat een beperking van de
vrijheid mag vinden, overwege dat niets zo moordend voor de vrijheid is als het
misbruik dat dwazeriken of booswilligen er van maken. De beperking is trouwens
wederkerig: zeggen tot waar de criticus màg afkeuren, is tevens bepalen in hoeverre
een auteur die naam ten minste waardig moét zijn. Eens daarbuiten geve men hem
liever de dood van het stilzwijgen prijs. Tenzij men ook een Handvest van de rechten
en plichten van de Schrijver in overweging ging nemen. Maar dat zou een heel andere
kwestie zijn.

Handvest voor de schrijver (vervolg op het voorgaande)
Inderdaad, een andere en zeer gevaarlijke kwestie, want pas hier riskeert de vrijheid
wézenlijk in het gedrang te komen. Vanwaar dat
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onderscheid? Omdat, met alle respect voor de critiek, deze, zelfs in haar tweede,
hiervoren genoemde gedaante, toch geen scheppende activiteit is, zoals het bedrijf
van de schrijver. Het is een bijkomstige activiteit, die pas kan komen nà die schepping.
De critiek bestaat niet op zichzelve maar steeds in functie van het kunstwerk, en of
dat functionele zich nu positief dan wel negatief uit, en onverschillig op welke
esthetische, ethische of andere gronden, het blijft uiteraard meer een technische
verwerking, die zich als dusdanig gemakkelijk kan onderwerpen aan een
democratische reglementering, d.w.z. aan enkele regelen die de eis van het eerlijke
verstand zelf en van de welbegrepen vrijheid zijn. Daarentegen dreigt elke
reglementering van de scheppende activiteit deze lam te leggen of wel slechts in één
richting zich te laten ontwikkelen. Functioneel hangt immers de kunst nog alleen
met het leven saam en met een wereldbeschouwing, zodat elke reglementering haast
onvermijdelijk een totalitair-autoritair karakter zal hebben. Wat daarvan het gevolg
is, hebben ons - om nog maar alleen artistiek te spreken - de kale nazi-jaren getoond,
en nu zal ik wel de laatste zijn om, aan het andere uiterste der gespoorde
wereldbeschouwingen, de grootheid der Soviëtletteren niet te erkennen, maar ik
meen toch ook dat men ginder, na een wellicht onvermijdelijke en nuttige tijd van
onvrijheid, de kunst weer haar eigen gang zal moeten laten gaan, zo men die bereikte
grootheid niet op zijn beurt in een lemen kolos wil zien ontaarden. Trouwens, welke
speciale eisen zou de demotratie - die ideale staat, die ook de Soviëts verklaren na
te streven, zij het dan langs voorlopig eigen wegen - aan de schrijver kunnen stellen,
anders dan zo goed mogelijk te schrijven? En daartoe beschikt ze over genoegzaam
regelende organen, zoals we die hier sinds jaar en dag kennen, en die medunkt mooi
hebben gewerkt, te oordelen naar de lange lijst van Westeuropese namen, die de
wereldliteratuur haar dankt. Die organen zijn de uitgeverij, de critiek, het publiek,
en in voorkomend geval het repressieve gerecht. Ik zie heus de noodzaak niet in, om
daaraan een preventieve censuur toe te voegen, want elk handvest voor de auteur
zou daar ten slotte op neerkomen. Daarentegen meen ik de preventieve gevolgen van
de in principe ook slechts repressieve beschikkingen van het charter der critiek aldus
te kunnen verantwoorden. In autoritaire regimes regeert het individu ten koste van
de massa, of de massa ten koste van het individu, wat bij nadere beschouwing niet
zo verschillend is; de democratie is de evenwichtsstaat, waarin het individu regeert
door en voor de massa, of de massa door en voor het individu. Welnu, in zulk een
staat wordt het mooie en heilzame evenwicht verbroken, wanneer de auteur, altijd
een individu, niet in een handvest der critiek een maatschappelijke garantie vindt
tegen de critiek, wel is waar ook een individu, maar practisch, zoniet de wezenlijke
tolk van het verstandelijkste, dan toch de bezenuwer van het voorlopig grootste, en
dat is logge, en dus verpletterende gedeelte der massa.
In verband met deze beschouwingen zou ik nog even willen waar-
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schuwen tegen de wilde verzuchting van enkele der jongsten in onze literatuur (met
veel goeden wil, want eigenlijk hebben ze nog niets voortgebracht dan zulk een
verzuchtend artikel, wat met de literatuur al zo weinig uitstaans heeft als La Fontaine's
vlieg met de koets), om de oudere generaties in hun letteren meer aandacht aan ‘deze
tijd’ te zien besteden. Dat ruikt zeer onaardig naar geleide literatuur. Jongeren kennen
natuurlijk niets geweldigers dan hun tijd, en déze tijd lijkt wel een heel indrukwekkend
middel om zich intressant te maken. Het interessantst ware echter dat die jongstens
zich eens over die tijd afreageerden, niet in aanmaningen maar in werk, om zodoende
ontvankelijk te worden voor de overpeinzing, dat het wezen der fenomenale wereld,
waarom het in de literatuur toch vooral te doen is, boven de tijd ligt.
J.D.

Belgen in Amerika.
De belangstelling voor een vreemd land wordt in de Verenigde Staten natuurlijk best
wakker gehouden door een groep van burgers die uit dat land naar Amerika zijn
verhuisd. Er zijn meer Italianen in Amerika dan in Napels, haast evenveel Grieken
als in Athene en meer Armeniërs en Lithauërs dan in die beide landen. In de grote
smeltkroes van volken die Amerika is, zijn de Belgen maar een bijkomend ingrediënt.
Men kan zich moeilijk een Amerikaanse gemeente voorstellen zonder Italianen,
Zweden, Hollanders of Polen; men kan dat heel goed zonder onze landgenoten. De
burgers van Belgische afstamming in de Staten vertegenwoordigen nog geen tiende
van 1% van de bevolking. Ze zijn daarbij erg geconcentreerd in enkele steden en
gemeenten. Voor 90% of 95% zijn het Vlamingen; er zijn slechts enkele zuiver
Waalse gemeenten in Wisconsin. In het Noord-Oosten, in de Staten van New-England,
zijn beide groepen ietwat gemengd. Enkele jaren geleden werd ik uitgenodigd om
in een dergelijk milieu te komen spreken voor een Frans-Belgische club. De voorzitter
vroeg me halsstarrig toch niet over de slag van de Gulden Sporen te praten. Ik had
er spontaan nog niet aan gedacht. Het bleek echter dat in dit kleine industriestadje
van Rhode Island de slag van Groeninghe nog altijd niet uitgestreden was. Elk jaar
begon de discussie opnieuw. Ik heb dan toch over dit wapenfeit gesproken. Noch de
Klauwaerts, noch de Leliaerts van Rhode Island hebben ooit de betekenis van 1302
zoals wij begrepen. Ze zijn ondertussen mijn geleerde verklaringen reeds vergeten
en in hun weekblad worden ze nu over de geschiedenis ingelicht.
Wat ons in de ogen van de Amerikanen nog meer als schaduw doet schijnen, is
het feit dat men ons van links en rechts besteelt in ons geestelijk erf. Breughel bv.
wordt ons ten prof ij te van de Hollanders ontfutseld omdat hij in Breda is geboren.
Ik heb reeds voorgesteld Frans Hals als Vlaams schilder te doen adopteren omdat
hij in Mechelen geboren werd, maar men heeft me niet gehoord.
Op het puntje van Manhattan heeft de provincie Henegouwen een monument
opgericht om er aan te herinneren dat New-York
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door Walen werd gesticht, maar geen 50 meter vandaar staat een Hollands monument
dat die eer aan de Hollanders schenkt, en de Fransen hier beweren, dat die Walen
kwamen uit een streek die thans bij Frankrijk hoort. Hoe wil men dat de Amerikanen
er uit wijs geraken en het onderscheid tussen een Belg, een Hollander of een Fransman
nog kunnen zien.
Voeg daarbij dat onze landgenoten zelf in de Verenigde Staten vreselijke
particularisten blijven. In Moline leven enkele duizenden Vlamingen, afkomstig o.a.
uit Ardooie en Meulebeke. Toen ik enkele jaren geleden die Vlaamse gemeente
bezocht, trof ik tussen al die Vlamingen een enkel Antwerpenaar aan. Hij leefde er
al dertig jaar en hij zei me dat hij na de oorlog terug naar de Scheldestad wilde
trekken. Ik vroeg hem ‘waarom’ en hij antwoordde me in het prachtig dialect van
zijn vaderstad: ‘Och, Meneer, ik ken hier niemand, hé’ - en dat te midden van viera zesduizend landgenoten. Dit geeft u een idee hoe moeilijk het voor een Amerikaan
is zich een beeld voor te stellen van een Belg of een Vlaming. Maar waar men de
Belgen als dusdanig kent en herkent, hebben ze een uitstekende reputatie. Ze zijn
werkzaam, spaarzaam en uitstekende burgers daarbij. Toen ik een Amerikaan in
Moline vroeg wat hij dacht van onze landgenoten, zei hij me met veel enthousiasme:
‘Ze betalen hun schulden’.
M. Gij.

Over de vertaalbaarheid van poëzie
Laatst zei ik tot een vriend dat ik mij wat amuseerde met Mallarmé te proberen te
vertalen. Ik weet niet of mijn vriend glimlachte wegens dat ‘amuseren’ of omwille
van de krachtsinspanning in vanum, die ik mij getroosten wil om verzen van de
‘obscure dichter’ in 't Nederlands te willen nadichten.
Daar ik al veel gedichten zogezegd vertaald heb, ben ik beter dan wie ook bewust
van de zogezegde onvertaalbaarheid van gedichten. Dat wil zeggen dat het specifiek
eigene, dat een gedicht ontleent aan de sonoriteit, het evocatief vermogen, de
plasticiteit der taal waarin het oorspronkelijk is geschreven, onmogelijk kan
weergegeven worden in een andere, zelfs niet in een nauw verwante taal.
Vernederlands een Oud-Vlaams of een Zuid-Afrikaans gedicht en ge bekomt een
ander effect, ja een gans andere essentie. Gedichten vertalen is dus ipso facto een
onbegonnen werk, maar wat ik beoog is met de gegevens die 't oorspronkelijke
gedicht mij biedt een leesbaar vers in 't Nederlands te maken.
Om de lezer te laten oordelen of de glimlach van mijn vriend al dan niet gewettigd
was, volgen hierna twee proeven: eerst een vertaling van het sonnet ‘Angoisse’ met
het sterk Baudelairiaans accent en verder een drietal strofen uit ‘L'Azur’.

Angst
Ik kom deze avond niet uw lichaam overromplen,
beest, waarin van een volk de zonden schuilgaan, niet
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een droef tempeest in uwe onreine haren domplen,
onder verveling die mijn kus onheelbaar giet:
'k Vraag aan uw bed de slaap, de dromenloze en zware,
die onder 't ongekend gordijn der wroeging drijft,
dien gij kunt smaken na uw donkre leugenmaren,
gij die van 't Niet meer dan de doden weten blijft.
Want knagend mijn geboorteadel heeft de zonde
mij zoals u met haar onvruchtbaarheid gemerkt,
doch wijl gij in uw stenen boezem herrebergt
een hart dat nooit de tand van eenge wandaad wondde,
vlucht, bleek, verslagen, door mijn lijkwade gekweld,
ik, vrezend dat me alleen te bed, de dood omknelt.

Het azuur
Neevlen, stijgt op! en strooit uw doods-eentonige asse
met lange lompen mist over de heemlen uit,
om te versmoren de loodbleke herfstmoerassen,
en welft een zoldring wijd en wars van elk geluid.
En gij, lieve Verveling, rijs uit Lethe-grauwe
poelen, met lijkwit riet en slib verward geraakt,
en stop met nooit vermoeide hand de grote, blauwe
gaten boosaardig door de vogelen gemaakt.
Voorts! Dat ononderbroken de schoorstenen smoken
en dat een dolende gevangenis van roet
dove in de afschuwelijkheid van zwarte, sliertge roken
de zon ter kim zieltogend in een gele gloed...

B.D.

Bloc-notes
Paul Valéry vertelt ergens dat de schilder Degas er zich bij Mallarmé over bekloeg,
ondanks overvloed aan ideeën geen sonnet te kunnen schrijven, waarop Mallarmé
zou geantwoord hebben, dat men verzen niet met ideeën doch met woorden schrijft.
Achteraf gezien schijnt het wel dat de dichter van Un après-midi d'un Faune toch
ook - te veel - ideeën had en dat men in de poëzie het ‘gevoel’ niet mag over het
hoofd zien. Wat de cerebrale Mallarmé echter wel heeft gedaan.
De zwarte vlekken - (anders gezegd: de disharmonie tussen vorm en inhoud) - zijn
in een kunstwerk even noodzakelijk als de vlekken op de zon. Zij zetten de volmaakte
passages van het kunstwerk in het gepast reliëf. Verder ontbreekt aan een boek,
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waarin niets aan het toeval is overgelaten en de vooruitzichten van de schrijver precies
uitkomen, wat men in ieder kunstwerk zoekt: het menselijke. En bepaaldelijker: het
menselijk tekort.
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Te weinig licht: duisternis. Te veel licht: verblinding. Om de duisternis te doorpeilen
kan men zich een door het N.V.T. gebreveteerde Diogeneslamp aanschaffen. Voor
het teveel aan licht heeft men bij mijn weten nog niets gevonden. Wie schenkt ons
de hoogst-nodige domper. Of is die noodzakelijkheid in Vlaanderen nog verre van
brandend?
Van lieverlede kwam men ertoe te geloven dat de harmonie de hoogste vorm, de
perfectie van de kunst is. Maar evengoed als de hannonie uit een gestalt van
disharmonieën kan opgebouwd zijn, kan door een reeks harmonieën een volslagen
disharmonie verkregen worden (de syncopische muziek heeft de hiaat tot een
kunstbeginsel verheven). Dit alles is kwestie van traditie. Dus van sleur.
Paul Van Keymeulen.

L.U.N.B. of de mens leeft niet van brood alleen.
De doeltreffendheid van de nationale campagne voor prijsverlaging, onder het sonore
motto ‘Laat u niet beetnemen’ kan zeker in twijfel getrokken worden, maar het dient
erkend, dat nog nooit een publicitaire slogan zozeer tot het bewustzijn van de massa
is doorgedrongen, als deze nieuwe Belgische wapenspreuk.
En onvermoeibaar zet het Nationaal Strijdcomité tegen het duur leven, zijn
kruistocht voort...
De resultaten van deze campagnes voor ‘Eet meer vis’, ‘Eet meer suiker’, ‘Koop
melk in dozen’ en ‘Koop tegen de laagste prijs’, hebben een gevaarlijk materialisme
in de hand gewerkt bij het Belgische publiek: de auteurs verkommeren, de uitgevers
worden begraven onder hun stocks boeken en de boekhandelaars worden
neurastheniek. Dit alles terwijl de massa nog alleen oor en ogen heeft voor culinaire
geneugten. De kranten geven reproducties in kleuren van ingewikkelde gerechten
en interviews met de eerste keukenpieten van de Amerikaanse en Russische
machthebbers.
In Vlaanderen zijn alle Uilenspiegels Lamme Goedzakken geworden en de Waalse
haan is als een vette braadkip.
Nu is het treurige van heel die zotte geschiedenis dat ze zo ontstellend dicht de
werkelijkheid benadert: mijn persiflage is als een ‘Image d'Epinal’ van een droevige
waarheid: onze mensen hebben geen belangstelling voor schrijvers en boeken! Zij
leven ernaast, en meestal er onder!
Wat kan het hen schelen dat Elsschot het leed en de ellende van dompelaars en
burgers uitschreeuwt in een gevoelig cynisme, wat zegt hun de schoonheid der dingen
die Jan van Nijlen hen wil geluk, in feite toch hun geluk, wat kan net hen verdommen
dat Marnix Gijsen een gevecht levert om een levensbeschouwing, wal zegt hun de
schoonheid der dingen die Jan van Nijlen hen heeft willen leren zien, wat maken ze
om de geest en spiritualiteit van Karel Jonckheere?
Indien een Strijdcomité tegen het duur leven een ‘nationaal’ comité is, als België
aan zijn burgers door een dure reclame, meer
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vis en suiker en melk in dozen leert eten en drinken, waarom kan dan een strijdcomité
voor de geest, voor het boek, geen nationaal opzet worden, waarom is er dan geen
geld voor een aktie die de basis legt voor de opvoeding van ons volk: de opvoeding
tot denkende mensen door het boek. De plannen zijn er, initiatieven genoeg. En de
uitvoering?
Een boekenkrant moet er komen, een gazet voor het volk dat geen boeken kent en
het nut er niet van inziet. Maar dan een gazet over schrijvers en boeken, over populaire
wetenschap, over kunst en opvoeding.
Het moet een krant zijn van de uitgevers en boekhandelaren en van het Ministerie
van Onderwijs: in duizenden exemplaren moet ze worden verspreid. In de scholen,
voor de radio, in persmededelingen moet er leven worden gebracht rond onze auteurs
en hun werk. De pers moet hogerop en meer plaats geven, de beste plaats, de eerste
plaats voor onze schrijvers, ruimte voor hun gedachten en werk, ruimte a.u.b. voor
het leven van de geest!
A. v. Bladel.

Franciscus in far west.
Het was een ‘retraite’, niet zoozeer in de religieuze dan wel in de militaire beteekenis
van het woord... zonder daarom heelemaal op een vlucht te gelijken. Ik zou er
trouwens een nieuw offensief voorbereiden: mijn eerste werkelijk succes in Amerika.
Ik had zoodus een klein huisje gehuurd heelemaal afgezonderd gelegen op een
heuvelkam, een heuvelkam in een onmetelijk groen, heuvelachtig landschap. Het
was een soort Brabant zonder inwoners, maar voorzien van koeien en van enkele
zeldzame schuren, verloren gelegen en versmolten in de weidsche horizonnen.
Ik zou er niet beter in slagen dit landschap te beschrijven dan ik het vermocht te
schilderen. Het juiste begrip van een landschap eischt eeuwen geduld. De mensch
moet het met zijn zweet doordrenken, en dan nog moeten heele generaties schilders,
dichters en prozaschrijvers er zich op toeleggen om zijn echte gedaante te ontwikkelen.
Dit althans kan ervan gezegd worden: het licht is er verblindend. De scherpheid der
omtrekken is er zoo fel, dat men zich gedwongen voelt zijn verzet op te geven tegen
deze Amerikaan dv schilderijen, die vaak lijken op kartonnen, in drie lagen verniste
dekors. Alleen de vochtige atmosfeer heeft medelijden met het Vlaamsche oog.
De boomen zijn grillig; statig, dekoratief of sukkelachtig; maar allemaal ondereen
gegroeid, aan den voet der heuvels of te midden der weide, op het goed kome het
uit, daar waar God ze plantte. Het gras, wanneer het niet verschroeid blijkt, is van
zulk een intense smaragdgroene helderheid, dat ze aan een zuiver chemisch element
doet denken. En aldus ook het blauw van het hemelspansel. Behalve de landelijke
geluiden is er alles peis en vree.
Het landschap bekreunt zich niet meer om den mensch dan deze zich om de Natuur
schijnt te bekommeren. Alleen met enkele voor-
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bijtrekkende, bontkleurige Indianen zou het landschap terloops even kunnen
sympathiseeren.
Wie over geen wagen of paard beschikt is hier volkomen afgezonderd van de
wereld en een tocht naar de dichtsbijgelegen hoeve is een heele onderneming.
In werkelijkheid is dit het rijk der dieren, al bemerkt men dit niet onmiddellijk.
Ze zijn niet zeer gehaast om het aan uw verstand te brengen, maar dit laatste doen
ze dan ook op bevallige wijze.
Dit huisje verloren in deze eenzaamheid was vroeger het hennitage van een
letterkundige, die naar den oorlog trok. Hij had er het Kapitaal van Karl Marx
achtergelaten, alsook zijn eigen werken, benevens dokumentatiemateriaal over ‘cattle
rustlers’ en andere ‘bad boys’ van de Far West en ten slotte, wat meer dan het
voorgaande mijn bewondering zou gaande maken: een ‘inspiratie-machine’.
Dit tuig bestond uit groote vlakke wielen die achter een scherm wentelden, waarin
men openingen had uitgesneden. Er was er één voor de held, voor de heldin, den
verrader, de misdaden, de psychologische ‘drijfveeren’, kortom voor al de ingrediënten
eener bewogenen Wild-Weststory. Een draai aan den zwengel en daar zat ge midden
in de meest spannende romanintrigue. Ik zou het ongepast vinden over deze uitvinding
van gemechaniseerde compositie te spotten. Ware ze reeds vroeger toegepast
geworden, hoeveel tijd ware er niet gespaard bij het moeizaam concipieeren der
romanliteratuur van af Stendhal tot Mauriac! En op een ander gebied toegepast, ik
bedoel dit der internationale politiek, zouden haar boven alle ideologische
beslommeringen verheven werktuigelijke combinaties aan al die complexe problemen
die zich voordeden, van Bismarck af tot Churchill, geen minder catastrofale
oplossingen bezorgd hebben?
Mijn litteraire huisbaas had in een ander opzicht recht op mijn erkentelijkheid.
Een boer vertelde mij, dat deze eigenaardige litteraire ‘schepper’ buitengewoon
zwaarlijvig en vermoedelijk diensvolgens zoo vadsig was dat hij uren lang in den
omtrek van zijn woonst roerloos bleef zitten. Geïntrigeerd door dit uniek exemplaar
van het menschenras kwamen de velddieren hun nieuwsgierigheid bevredigen met
zich soms tot op zijn placiede schouder te nestelen. Of het nu konijnen, vogelen of
ratten waren, de gentleman gewaardigde zich nooit te verroeren. Ik profiteerde van
dit precedent en zoo kwam het dat de dieren zich evenmin om mij geneerden. Op de
aureool nà begon ik mij een Heilige Franciscus van Assise te voelen.
Nochtans was mijn eerste contact met het dierenrijk voor mij niet erg roemrijk
verloopen. Ik kreeg hierbij een les die ik niet zoo gauw zal vergeten. De boer waarover
sprake had een schuur vol ratten. Vallen, vergif: niets had geholpen. Ten einde raad
begon hij er op los te schieten met een revolver van zwaar kaliber; echter zonder ei
ooit een te raken. Ik beweerde dat ik het beter kon en hij leende mij zijn wapen. Ik
had spoedig vastgesteld dat, wanneer men van buiten uit kwam, het felle licht bij het
bruusk openen der deur een zoo snelle
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als verwarde vlucht onder de ratten veroorzaakte, dat men geen tijd had tot mikken.
In den buitenwand was er echter een gat. Ik schoot in deze richting en trof bij toeval
een zwaar rattebeest dat daarheen zijn toevlucht nam. Fier over mijn heldendaad
keerde ik bij valavond naar huis. Op een tiental meter vóór mij ontwaarde ik iets dat
een konijn leek te zijn. Volgens de beste Westerntraditie schoot ik met de vuist op
de heup en miste... God zij dank! Liever dan op de vlucht te slaan spitste het fenomeen
de ooren en richtte zich recht naar mij om na te gaan wié al dat lawaai veroorzaakte.
Ik kon mijn oogen niet gelooven, schoot ditmaal in de lucht. Het dier naderde nog
enkele passen. Het was een jonge haas. Ik was nog nooit zoo beschaamd geweest en
voortaan zou ik nooit meer een wapen richten op een dier...
Ik vroeg het haasje om vergiffenis en ik was geflatteerd te merken dat het mijn
berouw apprecieerde. Sedertdien ontmoetten wij elkaar vaak. Ik gaf hem den naam
August, omdat hij voor mijn genoegen telkens eenige salto mortale's uitvoerde: het
leek wel erg onbeholpen, de jonge achterpootjes bibberden potsierlijk in de lucht;
maar de goede intentie was er. Weldra had ik talrijke vrienden onder de konijnen en
de hazen. Zoo was er Oscar, een konijn dat met groote belangstelling naar
redevoeringen luisterde en de schetsen voor mijn uitvindingen met kennersoog
monsterde. Maar er was vooral Rudolf Valentino die mij met de grootste
voorkomendheid behandelde. Hij was in het ras der hazen een ware Half-God.
Niemand had het gewaagd hem te storen bij zijn opschik. Alleen zijn knevel nam
een half uur in beslag. Zijn gelustreerde pels viel in een bevallige boog, waarvan de
natuurlijkheid in werkelijkheid het summum van het artificieele was. Hij had een
royaal voorkomen en blijkbaar zouden de schoonen in het maanlicht niet ontgoocheld
zijn.
Ik trad slechts in mijn woning op het oogenblik dat krekels en kikvorschen de
ouverture van hun opera inzetten. Het was op een van deze mooie avonden, dat ik
kennis maakte met Nenette en Rintintin: twee kleine puidjes die mijn raamkozijn als
jachtterrein hadden uitgekozen. Deze diertjes met hun tongen als koolschoppen waren
heelemaal niet dwaas. Het licht van dit venster lokte van heinde en ver de insekten
aan. Nadat ze aanvankelijk wat schuchter naar mij hadden gekeken, stoorden zij zich
niet meer aan mijn aanwezigheid en bevredigden hun vraatzucht.
Mijn populariteit bij de dieren ging crescendo. Ik zou een roemrijke rol spelen in
een echt drama. Ik werd door een Amerikaansche vink (ietwat grooter dan de onze,
met een prachtige rosse jachtvest) aangespoord tot een gevaarlijk avontuur.
Gezien mijn menschelijke dwaasheid benoodigde Robin, de vink, heel wat tijd
om mij zijn bedoeling aan het verstand te brengen. Maar dit beestje was geduldig,
want ik had hem en zijn familie een vonschatbaren dienst bewezen.
Deze vink was een Grootmeester, een Mozes van zijn ras, een
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Ubervink, waarnevens onze hedendaagsche leiders verbleeken.
Een kastanjelaar overlommerde mijn huis; maar tusschen dezen kastanjelaar en
de woning was een kleine den er in geslaagd nog een plaatsje levensruimte te
bemachtigen. Deze den stak reeds vol vogels. Eens dat ik aan het lunchen was, deed
een geweldig lawaai van opgeschrikte vogelkreten mij naar buiten snellen. Een slang
had een aanval ingezet op Robins nest. Maar de vink loste geen duimbreed gronds
en verdedigde zich moedig met den snavel. Nu moet het gezegd, dat hij geholpen
werd door het afleidingsmaneuver der andere vogels die deden wat in hun vermogen
lag. Snel greep ik mijn werpspies, rukte de slang van den boom, sloeg hem dood op
den grond. Voor alle zekerheid hakte ik hem nog door met mijn bijl en begroef hem
op eenigen afstand van het huis. Al de vogels volgden dit dramatisch bedrijf met
gespannen aandacht.
Ik eindigde mijn lunch, stak een pijp op en ging buiten zitten. Het was het uur dat
Chipmuck, een miniatuureekhoorn met korten platten staart, mij kwam opzoeken.
Ik heb steeds de stiptheid der dieren in deze hoffelijke praktijken bewonderd. Na de
wederzijdsche begroetingen met Chipmuck verdiepte ik mij in het aanschouwen der
weidsche vallei die zich voor mij uitstrekte. Sinds weken had ik geen mensch gezien.
Geen mensch: geen zorgen...
Plots werd ik uit mijn welbehagen opgeschrikt door Robin die, vlak voor mij, op
den top van een struik gezeten, luidkeels aan het schreeuwen ging. Maar het leek
wel alsof zijn uitbarstingen van woede ook zoo iets als een smeekbede bevatten. Hij
deed mij aan sommige van mijn schuldeischers denken... Men moet de dieren echter
niet zonder antwoord laten. Om te weten wat hij wenschte, hoefde ik maar gelijk
welke taal te spreken, indien het maar op vragenden toon geschiedde. Robin vloog
enkele stappen weg; maar daar ik niet van mijn plaats verroerde, hernieuwde hij
onverpoosd zijn uitnoodiging. Ik had dra bemerkt dat, telkens ik hem ondervroeg,
hij eenzelfde plek ging overvliegen. Maar deze plek leek mij beslist niet aanlokkelijk:
onontwarbaar kreupelhout te midden van een moeras.
Ten slotte greep ik dan toch mijn bijl en als de jonge Siegfried volgde ik mijn
gevederde gids, zonder trouwens er erg op te rekenen een Indiaansche Brünhilde uit
haar sluimer te zullen wekken. Eindelijk vlerkte Robin neder op een tak en keek star
naar den grond: hier rustte, zorgvuldig gecamoufleerd op een kronkel na, die rond
en boomtak geslingerd was, de andere slang: de echtgenoot of echtgenote van mijn
slachtoffer! Het kreupelhout belette mij vlug mijn bijl op te heffen; mijn voeten
zonken weg in het moeras. Op het oogenblik dat mijn bijl wilde neerstrijken was het
ondier reeds ontsnapt...
Ik was onthutst en wrevelig. Maar Robin gaf blijk van meer volharding. Als een
ware Peter de Eremijt ging hij het gebuurte in rep en roer zetten en zijn kameraden
aansporen om de verloren slang terug op te sporen. Uren lang zwermden de
patrouilleurs rond. Te
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vergeefs. Moedeloos geworden gaf de een na den ander de opsporing op. Het laatste
Robin. Den volgenden dag was de den verlaten; want een de slang komt steeds terug
naar de plaats van de misdaad waar zijn kameraad is bezweken.

Nieuwe wereld.
Er is, in het gestratifieerde en geakademiseerde Europa van dezen tijd, geen personage,
hoe gewichtig of onbenullig hij ook moge wezen, die, van hier uit gezien, niet een
acteur lijkt te zijn. Op het smalle Europeesche tooneel komt het er op aan zich te
doen gelden. Wee den duts, wiens karakter niet tot het vaste repertorium behoort!
Gode zij dank: een dergelijke kwast blijft een zeldzame vogel; want de
Westeuropeeèr wordt bij zijn geboorte begiftigd met een geestelijke fiche die hem
toelaat in de kuituur van zijn tijd zich hoog boven zijn werkelijke waarde te klasseeren.
Zijn publiek, alsook het voetlicht zijn hem een steun; zonder dan nog te gewagen
van zijn kostuum! Vrij gauw wordt hij erkend voor wat hij weet te schijnen.
In Amerika zien de menschen zich zelden geschraagd door geijkte rollen hunner
beschaving; daarom lijkt het wel alsof de gewone Amerikaan geen persoonlijk bestaan
zou bezitten. De maskers der Amerikaansche vrouwen en mannen zijn hol en leeg;
ze zijn sociale nulliteiten.
In Europa is zelfs de dorpsidioot geen sociale nulliteit; hij is een belangrijke
ingezetene der gemeente, een aanzienlijk deel der gemeenschap. Maar in Amerika,
de schuldeischers daargelaten, bekreunt zich niemand om uw bestaan. En dit beteekent
een onmetelijke Vrijheid. Toen ik in België mijn legerdienst volbracht, liet ik mij
opzettelijk in het cachot zwieren ten einde alleen te zijn. In Amerika heb ik dit ideaal
verwezenlijkt, zonder tussen vier muren opgesloten te worden.
In Amerika heb ik te voet en te paard streken doortrokken, onbewoond door
menschen, en waar evenmin hun spoken of hun geschiedenis rondwaren. Hier pas
ontluiken de verholen krachten die ten gronde gingen in onze Europeesche kelders.
In België kan men geen twee stappen doen of men botst op een muur, een haag, een
bareel, een weg, een spoorbaan, een eigendom, een akker doorsijpeld met hypotheken,
erfenisbetwistingen, familieveten alsmede het zweet en het bloed der boeren en hun
bekrompenheden, de doodslag op groote of kleine schaal, de tragedieën onzer
voorouders en tijdgenoten. Ik geef toe dat men er ook pastoralen vindt... Maar men
vergeet er geen oogenblik, dat men er een sociale entiteit is. Men houdt niet op er
op tooneelplanken te wandelen...
In Amerika had ik volslagen krankzinnig kunnen zijn: zoolang ik ongevaarlijk
bleef, zou niemand er aan gedacht hebben mij te storen en evenmin mij te voeden.
Hier pas kon ik eindelijk anoniem worden en bestond er van en tegen mij geen enkele
vooropgezet tyranniseerend beeld.
Marcel Demeulenaere.
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Aphrodite op aarde
Pygmalion schiep het beeld van de godin Aphrodite en smeekte haar dat
zij leven zou schenken aan dat beeld. Zijn bede werd verhoord: een droom
van 't absolute en de goddelijke genade werden vlees en bloed.
Maar niet een godin, een mens werd zijn gezellin. Een perpetuum mobile
van liefde was begonnen in een schommelbeweging van vreugde en pijn.
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1.
De dag straalde in het licht van duizend groene bronnen,
hoe blonk mijn oog om uwentwil,
maar 't zwerf nu met de geest langs uitgedoofde zonnen
en zie de poolster ijzig kil.
Wie brandde van ons vuur voelt allen roes begeven
als hem de zwaan der nachtzorg wenkt
om eenzaam te gaan roeien tussen dood en leven
door de eigen onmacht diep gekrenkt:
dat al mijn liefde, o liefste, u niet voor smart kan hoeden
en elk van ons geslagen ligt,
- ik voel geheel de nacht mijn dromen donker bloeden,
o poolster op uw nat gezicht.

2.
Zo velen spreek ik toe in een verwarrend horten
waarbij elke overgave ontbreekt,
maar, liefste, mij aan u eindeloos uit te storten,
het hart welt op, een springvloed spreekt.
Het is aan uwe borst al de verrukking brengen,
die op een berg van nooddruft bloeit,
't is smelten aan uw mond en aan uw hart verzengen,
in één vuur alle pijn verschroeid:
zo brandt een horizon van bramen vóór mijn ogen,
want als ik mij aan u belijd,
noem ik bezield de wind, de zon, de regenbogen,
't wonder der liefde-in-eenzaamheid.
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3.
De wereld stort op u en doet u angstig staren,
zal 't lot u ongeneeslijk slaan?
Mijn keel krimpt dof ineen: - ‘De hemel moge u sparen
of late mij met u vergaan’.
Eens, in een siddering van lippen en van lover,
verenigde ons de zonneschijn,
- nu worden wij gekweld en gaat de nacht niet over,
een nacht van netels en van pijn.
Iets van een dode tijd is in ons vlees gegleden
al blijft uw heup zoet warm en zacht,
maar 't hart is zwaar van vrees en droef zijn onze leden.
Het waait en regent gans de nacht.

4.
Ontwaken, lieftste, ontwaken, 't leed toch overwinnen,
geschonden aan uw milde mond,
elk bloeden afgebonden en opnieuw beminnen,
zoeter geheeld dan ooit gewond.
Geen sterveling vermoedt de liefde in mijn gebaren,
hoe zelfs mijn schaduw u zacht raakt,
hoe zich mijn blik en glimlach strelend aan u paren
en 't leed zijn blinde dooltocht staakt.
Nog zie ik langs uw wangen natte sporen lopen,
tot 't hart blij opspringt met een ruk:
gij lijdt, maar doet op mij twee stralende ogen open,
hemels betraand, traan van geluk.
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5.
Aphrodite danst voort, de roos en 't zeeschuim bloeien,
gij zijt haar menslijk evenbeeld;
zij speelt met zon en ijs en laat de gletschers gloeien,
gij weet in welk verdriet gij deelt.
Gij zijt een droom die leeft, gij ligt met weke flanken
gebonden op een wentlend rad,
o zoet gekneusde borst, ik huiver onder 't danken
om wat een kleine hand omvat.
Met wolken om haar hoofd en bloemen overtogen
wenkt zij mij tevergeefs, want ik,
ik streel uw keel, die kropt, ik peil uw vochtige ogen,
- ik zie mijn hemel in ùw blik.

6.
Gebogen onder 't juk van altijd eendre dagen
met steeds het zelfde filigraan,
bevangt u soms de vrees voor vuren die vervagen
en rozen die tot stof vergaan.
Geen angel steekt als die der dagelijkse dingen,
geen slijpsteen holt zo bijtend uit,
maar weten dat de zelfde liefde u blijft omringen,
de zelfde omarming u omsluit:
de rode bosbes rijpt en duizend lijsters zingen,
de zon boort door de mist en bloost.
Er straalt een licht om alle dagelijkse dingen,
- aura van vrees, aura van troost.
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7.
Gij doet uw ogen dicht en hoort de golven zingen,
steeds vangt ons heimwee in zijn snoer,
in u speelt een godin met heldre herinneringen
aan wier, koraal en parelmoer.
Aan een verloren droom van argloos spelemeien
op de adem van de liefste wens,
maar hier zijn en bezwaard met logge slavernijen,
op aarde en onder mensen mens!...
Gekwetst door 't schuren van de dagelijkse boeien,
niets dan een vrouw in zorg en druk,
- ik neem uw droeve mond en zie twee tranen vloeien,
o heimwee in elk aards geluk.

8.
Wat is voor ons een kuil met zand en roestige ertsen,
daarnaast een dennebos van brons?
Uitbundiger dan ooit doet ons het najaar schertsen,
't geluk der liefde rijpt in ons.
De varens zijn van vuur, van vlammen de ijle blaren,
ternauwernood is de eik beroofd,
alsof humus en hars een brand van geuren waren
walmt de aard bedwelmend om ons hoofd.
De dunne wieren van de blonde treurwilg wuiven
en ritslend wiegt het droge riet.
'k Vermorzel op uw mond de braambes en de druiven,
- waar zijt gij, angst, en gij, verdriet?
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9.
Dit vochtig bos, zo soepel van gezwollen aarde
en van een blarendek dat gist...
Ik zoek of 't zompig mos ons voetspoor niet bewaarde
in een betovering van mist.
Die holle weg? Hij leidt naar een verlaten hoeve.
Daar heb ik u voor 't eerst bemind.
Ik hoor nog in mijn hart die galm van paardenhoeven,
't geruis der waatren van de wind.
Geluk, 't geluk voorbij, vreugde terug te blikken
de bossen en seizoenen door:
'k voel schichtig nog uw hand toen u een specht deed schrikken,
- dat ik altijd uw hartslag hoor

10.
Ook dit bevroren land is voor de droom verkoren,
't hart bouwt steeds voort zijn paradijs,
maar dat we elkaar niet eeuwig zullen toebehoren,
- ontstelling en o krakend ijs.
Ik zoen u dubbel wild bij 't kruien der rivieren,
één opstand en één razernij:
beloofd zijn aan de dood als de argeloze dieren,
hoe stolt een groot verdriet in mij.
Ik klem u aan mijn borst en laat uw mond me ontglippen
eer ik weer oprijs uit die pijn,
- de braambes als de druif heeft op uw leenge lippen
de smaak van hooploos zalig zijn.
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11.
Hoe is mijn blik geboeid ver weg over uw schouder,
daar vaart een opgetuigd karveel,
de zeilen staan vol zon, - o droom der zee, vertrouwder,
naar 'k dieper eenzaamheden deel.
Mijn hand dwaalt langs uw hals, uw slaap, uw zijïge ogen,
ik voel er 't zwellen van een traan,
jaloers en droef verwijt, dat 't hart is uitgetogen
en steeds opnieuw op drift moet slaan.
Toch glimlacht gij, bezeerd, en 'k zie u moedig lijden,
zoet vlees, dat ik tot leven riep,
ik kan u met één blik beroven en kastijden,
ik, die u eens uit marmer schiep.

12.
De varens zijn verwelkt en naakt staan onze bossen,
hier heeft mijn vurig hart gewoed,
nu volgt het traag en zwaar de gang der kwijlende ossen
met eeuwen loomheid in hun bloed.
Gij ook gaat 's mensen weg in een lankmoedig beven
vóór 't neevlig toegaan van de kim,
gij weet dat niemand voor zijn liefde alleen kan leven,
- elk wordt een tijd zijn eigen schim.
Dan slaapt het hart de slaap der vruchten en der dieren
met muren eenzaamheid omringd,
des morgens wiegen kraaien op de populieren,
geen hoop dat dra de lijster zingt.
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13.
o Weemoed der verbeelding en der speelse wijzen,
die eindigt in een droeve zoen,
bij 't mijmren over al de wondren en de reizen,
die wij nooit samen zullen doen.
Het is, hier aan mijn hart, de halve wereld derven,
- elk mist zijn deel van 't paradijs,
maar zacht zijn voor elkaar en met de geest niet zwerven.
dit één verbond, geen andre reis.
Versterven uur aan uur in altijd 't zelfde wonder,
elke geschonden droom herdroomd:
't geluk gaat op uit u, in u gaat het weer onder,
de schaduw geurt, de morgen doomt.

14.
Gij slaapt een donkre slaap en ik lig klaar gespannen,
lucide en hard als scherp kristal,
de zorg slaapt in uw vlees, alle onrust ver verbannen,
zoet zwelt uw borst, zoet is haar val.
Ik adem diep en strak op uw zacht ademhalen,
gij slaapt en glimlacht onbewust,
maar ik, ik ben als een, die door de nacht moet dwalen
als langs een overmaanse kust.
o Slaap, genade, o slaap, het is het uur der uren
dat rondom mij een afgrond gaapt
en ik de goden smeek niet steeds te laten duren
die angst om u, die vredig slaapt.
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15.
Mijn overliefste, ik juich en streel uw gladde haren,
bij 't omzien naar 't seizoen dat scheidt:
wij tellen reeds dit vuur bij zwaargevulde jaren,
- geen liefde buiten duur en tijd.
Ik tel met sneeuw en ijs en lange vlagen regen,
met sterren in een vast verband,
altijd die ebbe en vloed van eenzaamheid en zegen,
dat dubbel hart, die zelfde brand.
En dat ik danken mag om de oogst van al die jaren,
o rijpe vruchten van de tijd,
- maar dat wij, tellende, zoveel vergankelijks garen,
ik juich, mijn overliefste, en lijd.

16.
Eens waart ge een marmerbeeld met gepolijste leden
en om de mond een lach van steen,
sindsdien is in uw vlees al 't leed der vrouw gesneden
tot in het merg, tot op het been.
Ik liefkoosde uw heup en bad om de genade
van de eigen menselijke staat,
nu knaagt mij spijt in 't hart als een verdoken made,
daar 't lot u met zijn pijnen slaat.
Gij proeft het wrang verdriet der vrouwen om haar kindren
en smaakt aan alles aards gemis,
eenieder schiet te kort en niemand kan verhindren,
dat liefde, ook liefde, smartlijk is.
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17.
Zo gaan wij onze weg, door liefde aaneengeklonken,
door liefde onder één ban gebukt,
soms door een mengeling van vreugde en wanhoop dronken,
maar vaak ook ruw uiteengerukt.
Een mond die mint is zoet en schampend al zijn tanden,
o weelden op de laatste grens,
doch eens, ten dood bedroefd, tast ik naar beide uw handen,
ik die u schiep, ik hulploos mens.
Gevleugeld en verlamd, veerkrachtig en gebogen,
sta'k aan een ranke vrouw geschoord,
bezing ze, zoete tong, beween ze, sombere ogen,
en gij, hart, vier ze en min ze voort.
MAURICE ROELANTS
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Moeder
I
Vanaf haar veertiende jaar ziet Anna wat schoone oogen Frans heeft en wat een
goede jongen het is, maar zij zegt het hem natuurlijk nooit. Eigenlijk zou haar broer
moeten helpen, ‘de kleine’, maar die heeft een luie lee en Frans met zijn witte bles
is er altijd. Als zij zeventien is, komt het toevallig uit, dat Frans den eersten Mei
geboren is en zij den een en dertigsten. Wat moet zij toch lachen, alle twee zeventien,
Frans van den eersten Mei en ik van den laatsten. Opeens denkt zij aan vier, vijf, zes
kinderen die op Frans gelijken. Zij wordt serieus en bloost.
Waarom bloost ge nu, Anna? Kurieus, ons Anna die kan zo ineens blozen en ze
weet niet waarom.
Maar ze weet het wél. Frans is maar knecht, zij boerendochter, het mag dus niet.
En dus mag het niet, zij let goed op om hem niets te laten merken. Als zij achttien
is zien haar ouders dat er iets is tusschen haar en Frans. Ze zeggen Frans ieverans
anders werk te zoeken, wij hebben u niet meer noodig. Van de hand Gods geslagen
vraagt hij wat hij misdaan heeft. Niets, wat zoudt gij misdaan hebben? Hij vraagt
waarom ze hem dan wegjagen. Wegjagen? We jagen u immers niet weg.
Hij zoekt geen werk ieverans anders. Hij mest, spit, egt, zaait en plant thuis, zij
aan zij met vader, rustend naast hem
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met den rug tegen den gevel. Zij komt tot daar of zwaait 's avonds drie keeren met
de lantaren als zij in den stal gaat doen. Op dat licht gaat hij af.
Ouders kunnen alles verbieden. Die geen verstand hebben kunnen op den hoop
toe slaan; met handen, stokken, zeelen. Haar ouders hebben verstand. Als ze het twee
jaar verboden hebben spreken ze er eens over, simpelkens, kort. Ze zeggen dat er
zeker niks zal aan te doen zijn. Lange poos. Dan zeggen ze dat ze dan maar niet te
lang meer moeten wachten. Nog langere poos. Dan zegt de moeder: Misschien dan
maar in den uitkomen. De vader antwoordt daar niet meer op, dus is het goed als zij
nu alles doet; want hij blijft kwaad. In zijn presentie zegt ze Anna dat de joeng dan
maar eens moet komen. De joeng komt, zit recht en deftig op zijnen stoel. Ze weten
dat hij niet komt om land te pachten of een veers te koopen, als hij niet mocht komen
zouden ze hem niet genood hebben, dus de joeng moet ook niet veel zeggen. Hij
vraagt slechts in eenvoud wanneer het dan zou kunnen plaats hebben volgens hun
gedacht. De moeder geeft hem antwoord als zijn vraag al lang vergeten schijnt, als
hij al recht staat om naar huis te gaan. Als zij trouwen hebben Anna en Frans nog
nooit elkander of iemand anders aangeraakt, noch zelfs het begeerd!
Anna staat op uit het huwelijksbed, lachend. Zij doet niets anders meer dan werken
en lachen. Haar ouders' hoeve is zeven keeren grooter dan het kossaarderijken van
Frans; land zal niet in pacht komen, vader blijft kwaad en komt niet eens zien; als 't
is eender wat te kort of te lang zal zijn, zal moeder zeggen: ik heb het u intijds gezegd.
Toch lacht Anna. De moeder van Frans vraagt of ze dat thuis ook altijd deed. Bij
lange niet. En waarom lachte gij dan nu altijd? Daarom! En Anna begint te zingen.
Frans lacht of zingt niet, zacht lachen en zingen doen zijn oogen onder zijn witte
bles, dat is hetzelfde. En Frans werkt. En God zegent dat werk van Frans. Zijn veld
ligt zoo net als zijn vloer, zijn alaam blinkt zoo proper als zijn potten en teilen, zijn
vrouw bloeit met hoogen schoot.
In haar zevende maand gaat zij haar ouders vragen of zij nu lang genoeg gekopt
hebben, of zij dan hun dochter niet meer is, of zij dan niet weten waar zij vóór staat,
of zij in dien
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oogenblik dan geen moeder zal hebben. Zij staat met haren rug tegen de deur gelijk
de leurders en de bedelaars. De boer begint te koteren in den haard. Als hij lang
gekoterd heeft snut hij lang zijnen neus. Daarna gaat hij op den boomgaard in de
boomen staan zien, misschien of er veel fruit zal zijn, appelen tellen. De moeder
zegt: kom, zet u hier wat bij mij. Ze weenen een beetje: vrouwen. Als ze alletwee
een beetje geweend hebben spreken ze zacht. Een vrouw die het achter den rug heeft
en een die er voor staat. Dan komt de boer weer binnen, de appelen zullen geteld
zijn. Hij vraagt of Frans geen paard moet hebben om binnen kort die klaver om te
rijden. Ja, vader. Hewel, zegt de boer, hij moet het dan maar komen halen. Zoo komt
Frans weer op de hoeve. Dat gaat allemaal zonder complimenten. Ge moet uw
verstand gebruiken als er toch niets aan te doen is.
Een geboorte gaat ook zonder complimenten, ge bijt op uw tanden en staat het uit.
Het is een joengsken, op de hand geschat acht a negen pond en ne wittekop. Anna's
moeder is er al eens geweest en nu zit ze er van 's nachts. 's Morgens komt de vader
voor den eersten keer in haar huis gelijk het past. Anna pinkoogt tegen Frans als hij
zijnen grijzen kop vol dikken kort geknipten ijzerdraad onder de wieghuif steekt.
Het ziet er ne goeien uit, zegt hij content, en hoe is 't met u, kind? Goed, vader. Als
't maar goed is, zegt hij, da's alles. En wat moet daar meer gezegd worden? Hij lacht
eens tegen haar, tegen Frans, tegen de wieg, tegen de kamer en hij zal dus peter zijn
zooals hij beloofd heeft, maar ze mogen het kind noemen zooals ze willen, want Dolf
is geenen schoonen naam. Maar al was Dolf de leelijkste naam van heel den kalender,
het eerste kind van Anna en Frans zal den naam dragen van zijn grootvader en peter.
En zie, dat doet grootvader en peter plezier. Hij lacht als een jonkheid. Als het nen
Dolf moet zijn zal het nen boer worden, stoeft hij, en hij moet zich dan haasten met
groot worden om mij op te volgen.
Hem opvolgen! Veel gezegd met weinig woorden over ‘den kleine’, zijnen zoon
die nog thuis is.
Anna legt Dolfken aan hare borst. Ze droomt gelijk al wat zoogt. Van de toekomst.
De oudere broers en zusters zijn goed getrouwd op een ander. De ouders hoeve zou
moeten
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voor haren jongsten broer zijn, een moederskindje en geenen boer. Vader echter heeft
de waarheid voorzegd, dit kind aan hare borst en niet ‘de kleine’ zal hem opvolgen.
Zij kust Dolfken, oud acht uren. Zijn toekomst is gemaakt: zijn moeder weet wat ze
wil.

II
Anna lacht. Het leven is schoon, God is goed. 's Avonds als hij bij den haard zit en
zij loopt langs hem met een moor of eenen leegen ketel, pakt zij Frans bij zijn witte
bles. Ai, waarom doet ge dat nu? Ze zegt: Daarom! De schoonouders glimlachen
hoofdschuddend. Dat overmoedig vaarsken, dat rijk boerenmeisken. Zij, kleine
boerkens, hebben nooit overschot en altijd kommer. Dat meisken is jong, dat is nog
niet wijzer, dat lacht en dat weet niet waarom. Het moet eerst eens overal tegen
geloopen hebben, dan zal het ook niet meer aan die bles trekken. Laat het maar lachen,
zoo lang het kan, het schaap.
En Anna lacht. Waarom niet, moet ze misschien zuur zien? Aan haar borst groeit
Dolfken, aan haar zijde bloeit Frans, rondom haar fleuren de velden, ginder wenkt
haar ouders hoeve.
En met ‘den kleine’, den jongsten broer, blijft het maar altijd zoo-zoo. Hij is al
twee keeren thuis gekomen met stoef dat hij een goei gevonden had, dat het nu rap
zou gaan. Nooit iets van die goei en dat rap gezien. Hij vrijt nu al drie jaar. Het meisje
is goed genoeg, beter dan hij, van heereboeren met een brouwerij, of brouwers met
een hoeve. Ze kan piano spelen en ik weet niet hoeveel verschillende soorten kaas
maken. Maar trouwen niet. Hij komt er mee of hij gaat er heen en het werk blijft
liggen voor zijn vader.
Die vader zonder opvolger mist zijn dochter Anna. Hij gaat nogal eens tot bij haar
omdat het hem thuis te eenzaam is. Maar dat bekent hij natuurlijk niet, van
boerenmenschen weet ge niet veel. Volgens wat hij zegt, komt hij nog eens naar
Dolfken zien, omdat hij er toch zoo kop in heeft. Dat kind is ook het zien waard. Als
het tweede geboren is, Goddank een meiske, zet Frans hem tegen den muur en loopt
hij tot aan het wiegsken, zeker van zijn stuk, met twee vuistjes
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vooruit. En dat is op een eenigte dagen na elf maanden, wat zal dat worden.
De vader van Frans is peter van nummer twee. Anna zelf wist niet dat zijn
voornaam Gabriël was, Gabriël Niklaas ze noemen hem niet anders dan Nik. Daar
is geen meisjesnaam van te maken. Anna wil een Margrietje. Gabriël Niklaas spreekt
in acht en veertig uren niet, tot Anna juist vóór den doop bemerkt dat hij niet meer
naar het kind komt zien dat zijnen naam niet zal dragen. Lachend geeft ze toe. Een
kind verzoent alles, vijandschap, standen en rangen. De grootouders vergeten dat die
van Frans maar koeboerkens zijn en die van Anna echte groote boeren: ze hebben
dezelfde kleinkinderen, dezelfde toekomst. Dank zij Anna.
Anna is den negenden dag alweer te been. Dat moet hier zoo gaan, wij hebben
geenen tijd om ziek te zijn. Anna zoogt, zingt, lacht tot zij op een morgen om vijf
uur, nog te bed liggend, een lijkje uit de wieg haalt. Haar meisken is van nacht
gestorven. Wij noemen dat gaafkes, binnenstuipkens. We weten niet wat dat is. De
gezondste kinderen kunnen dat krijgen, op een half uur gezond en dood. Op haren
rug liggend in den donker steekt de moeder dat versteven lijksken omhoog, gillend,
ter hulp roepend God en Frans. Frans die zijn ouders roept, Frans die om haar ouders
loopt, Frans die ne verkeerden binnenweg in schiet. Als zij allemaal in de kamer
komen heeft zij de windels en kleedjes afgerukt, zich opgerold in den warmen put
van het bed en het zit nu onder haren slaaprobe in den zachten intensen gloed van
haren schoot en tusschen hare borsten. Zijn klam schedeltje steekt uit de spleet van
haar nachtkleed, daarop ademt zij warmte. Zij doet Frans en de vier ouders met de
hand teeken weg te gaan en stil te zijn. Zij gaan in de huiskamer. Grootvader Dolf
zegt tegen zijn gemoed in: Het zal nog goed komen. Grootvader Nik vat moed bij
die woorden, hij zegt: da's zeker. En Frans tegen de dood op: ze deed teeken dat 't
al veel beter was. Het komt die drie mannen voor dat Anna dat kind kan levend
maken. Als Anna beterschap zag... zeggen ze hoopvol en wachten op haren kreet dat
het kind leeft. Ook is er ons Heer nog. Ze bidden alle vijf met de deur open opdat de
moeder zou hooren dat zij met haar medewerken aan het levend maken van het kind
op hun manier,
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door het gebed. Nu en dan gaat Frans zien. Als hij lang weg blijft, kunnen ze niet
meer voortbidden, wachten ze ademloos. Als hij terugkomt bidden ze rapper om hem
te beletten te zeggen dat het nog altijd hetzelfde is.
's Middags moet Anna eindelijk bekennen wat Frans telkens getast heeft in de
spleet van de slaaprobe. Frans, het is dood. Kom, zegt Frans, geef het hier. Maar hij
krijgt het niet. Zij rolt er zich koppig omheen, ze klemt het in haar armen, nooit geeft
ze het af. Kom, zegt Frans nog zachter, kom, Anneken. Maar ze bijt in zijn hand.
Haar moeder komt nu bij het bed. Ze zegt goedig en streng: Anneken, ge moogt niet
stout zijn. Ze ziet dat Anna in het bed kwaad met den voet achteruit stampt. Foei,
stout kind, ge moet bidden. Anna schuddekopt hevig nee. Ze moeten zij Anna het
lijkje laten houden.
Maar het leven moet voortgaan. Frans moet eten. Dolfken moet gewasschen
worden. Hij roept Moeke en schreit. Het been van Frans' moeder moet verzorgd
worden, dat is open. Er moet geboterd worden. Anna moet in den stal zijn. 's Avonds
laat ze Frans het lijkje nemen.
Als zij zich ontrold heeft, weer opgericht, ziet zij hoe goed en trouw Frans al die
dagen is geweest, stil alsof hij er niet was, met haar begaan alsof alleen zij verdriet
had. Terwijl zij in haar donkerte alleen was, waakten en straalden die oogen onder
de witte bles. Als bij een weerzien na heel lang onthaalt ze hem in haar armen, vraagt
hem te vergeven dat een moeder zoo is. Als zij in zijnen oksel uitgeschreid en kalm
geworden is en stil ligt zegt hij eenvoudig: Dolfken kan al goed spreken. En zij wendt
zich weer naar het leven.
Zij is een andere Anna. Haar lichaam bloeit weer op, ze zingt ook weer, ze leeft
in haar geluk en naar de toekomst, maar zoo min als zij weer het maagdeken van
vroeger kan worden na Frans te hebben bekend, zoo min kan zij het kind vergeten.
Waar ze allemaal tezamen zijn ontbreekt het. Aan allen die zij liefheeft kan dus
schiedelijk iets miskomen zooals aan Gabrielleken. Nu en dan is Anna alsof haar
een been afgezet is of zoo. Wat heb ik toch, wat mis ik? Dan mist zij het kind. Dat
gaat wel over, maar het slijt niet. Het komt terug gelijk pijn als het weer verandert.
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III
Het derde is weer een jongesken, om en bij de negen pond. De twee wien het petekind
geroofd is zullen het ten doop houden. Gabriel Niklaas, komt vragen met hangenden
staart hoe het moet heeten, ze moeten daar volgens hem hun goesting mee doen.
Want hij zegt het niet, maar hij denkt dat misschien zijn naam het gestorven meisjen
geen geluk heeft gebracht, misschien mogen zij geen Gabriel houden. Maar Anna
houdt nu aan een Gabrielleken. Als het kind haar gedoopt in den arm wordt gelegd
ziet zij het liever omdat het den naam draagt van de afwezige. Hij is twee: zichzelf
en een herinnering. Hij zuigt ook voor twee, schreeuwt, pist, groeit voor twee. Als
hij aan de borst zijn eerste teugen neemt, doet Anna geluidloos den mond open van
pijn. Wat hij doet blijft tusschen hem en haar, bijten misschien. Maar er zijn ook
kloven in haar borst, ook eens een pijnlijk zweerken. Het een kind is op verre na 't
ander niet van lastwege. Maar hoe meer werk en pijn hij bezorgt hoe liever Anna
hem ziet. Kraaiend lacht ze weer. En zijn peter Gabriel Niklaas omsingelt hem om
de gevaren af te weren van zoo iets wilds met zoo ne gevaarlijken naam.
Anna koopt daarna Heinken, nummer vier, nummer drie in leven. Op den dag zelf
slaat Gabriel rood uit. Van coleire, zegt Frans. Het is de rooi koorts of rooien hond.
Daar moet hij nu mee afkomen als zijn moeder daar zoo ligt. Ze steken den melaatsche
met zijnen peter in de kelderkamer, denkend dat hij Heinken kan besmetten, maar
Dolfken heeft hij het op een twee drie aangesmeerd, die vliegt er bij. Den zevenden
dag begint Anna troosteloos te schreien: dat ze nog geenen oogenblik gelukkig
geweest is met dit schaapken. Zoo nacht en dag bezig zijn met Gabriel en Dolfken,
een gansche week die kinderkens niet gezien, och Frans, laat ze toch eens hard roepen
dat ik ze tenminste hoor. Ze roepen hard, roepen mogen ze. Moeke, moeke, twintig,
dertig keeren. Als Heinken wakker ligt roept Anna ook, zoo lang als zij. De ouders
van Frans glimlachen met wateroogen. Die Anna, die moeder. In zijn eigen neuriet
Frans: Moeke, Moeke, Moeke. Tot op het veld. Dan treedt hij zonder iets te zeggen
de kamer binnen met hamer en breekijzer, draagt het wiegsken
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voor een uur in huis, zegt Anna wat onder het deksel te kruipen, 't is seffens gedaan.
En voor dien een en nen halven dag kapt Frans een gat van dertig op dertig in den
dikken muur en metst er een ruit zonder raam in. Nu kan zij de kadeekens zien. Frans
zegt dat een spiegat altijd te pas komt. Daar niet, maar allee. Peter houdt in de
kelderkamer de zieken een voor een voor het ruitje, ze kunnen hun moeder zien en
het wiegsken. Als ze op is zal Anna er een gordijntje voor hangen en zoo een ruitje
is altijd goed om een wekker in te zetten en een doktoorsfleschken.
Ze staat op. Ze kan niet werken. Wat is mij dat! Ze vecht er drie dagen tegen en
moet weer gaan liggen. Op het veld is veel en zwaar werk, Frans staat er alleen voor.
Een van de twee zieken ziet niet meer uit zijn oogen als peter hem voor de ruit houdt
om dada te doen. Hij heeft pijn aan zijn oor. Het is natuurlijk Gabriel. Hij ligt eendelijk
zijn kopje over en weer te schudden, hij schreit hardnekkig, nijdig. Wat is er? Pijn,
zegt hij. Waar? Hier. Grootvader Nik giet er hem warme fijnolie in. Buiten zweepen
vlagen en hagel, de wind in de schouw fluit Anna uit: ik wil eens zien of gij nog zult
opstaan. Rijke boerendochter, nu hebt ge uwen Frans, ge zijt er wel mee. 's Avonds
zou zij zich aan Frans willen vastklampen, maar hij heeft het al zoo zwaar en klaagt
niet. Ze vraagt kleintjes: zouden we 't nog te boven komen? En waarom niet, zegt
Frans. Doorgaans heeft zij meer moed dan hij, nu en dan heeft zij er eens geen meer.
Dan heeft hij er voor twee. Hij zegt dat zij genezen is eer de week om is, ge zult dat
zien.
Zoo rap niet, maar toch eer de maand om is zijn de kleinen genezen en kookt Anna,
naait, wascht, strijkt, bakt, schuurt, melkt. Het leven is wel hard, maar God steekt
een hand toe en dezen keer ook de kleine, haar jongste broer.
Hij heet Alfred, maar ze noemen hem de kleine zooals zijn moeder die hem
bedorven heeft. De kleine doet groot. Andere peters geven het kindekenssuiker bij
den doop en met nieuwjaar regelmatig ne groote peperkoek. Deze peter van Heinken
komt na de genezing van Anna vragen wat zijn petekind wenscht als doopsgeschenk.
Bij het feest kon er niet over gesproken worden, zegt hij, wegens de zieken. Anna
moet geen second peinzen, ze vraagt dien bunder aan den
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elskant te koopen of te pachten, zooals hij wil. En hij: neen, zooals gij wilt, ge kunt
hem koopen en ge kunt hem pachten. En zij: dan koopen. Maar de hoogste wil is
nog altijd vader en vader verkoopt niet, nen boer geeft zijn land niet af. Maar Frans
en Anna zijn al blij te mogen pachten.
Gekocht of gepacht, een bunder is geen kleinigheid. Ze kunnen er een paard op
houden en een melkbeest meer, dat is al niet meer zoo kleintjes boeren. Het leven is
goed. Liefde, een man, kinderen, van ver beginnen te werken en vooruit komen,
beters ligt op deze wereld niet. Frans zegt eens aan haar oor: alle jaren een kind, een
koe en een dagwant meer, he Anneke. Ze zwijgt. Gelijk een nat lisch ligt ze aan hem
gekleefd. Haar diepste zegt een vrouw nooit.
Haar ouders vragen zich af of zij ne geleerde gekweekt hebben. Waar haalt de
kleine die voordrachten over den boerenstiel, gelijk mannen van de universiteit die
uren klappen over patattenziekten, maar nog van leven geen patat hebben geplant en
Kruger zullen zeggen tegen Industrie of Muizen. De kleine haalt dat in die brouwerij.
Hij is daar welkom bij de drie jongens van zijnen ouderdom, maar het meisje dat hij
vrijt wil geen boerin worden. Zij zijn nochtans zelf boeren, maar brouwen hebben
ze er altijd bij gedaan. In den ouden tijd brouwden de menschen zelf hun bier gelijk
ieder huis zijn brood bakte. De bakkers van nu, dat zijn menschen die zijn blijven
bakken, later voor de anderen mee. Zoo zijn wij boerenbrouwers gebleven, en brouwen
brengt wat commerce mee en kweeken. Ge moest dat ook doen, Alfred, dat is de
toekomst. Europa is te klein voor boeren. Europa is een hofken voor hoveniers, fruit
en legumen, primeurs. Koren en patatten, dat moet allemaal machinaal gaan in
onbewoond Amerika, waar tien tractors neveneen rechte voren kunnen ploegen van
een dag lang.
De kleine vertelt dat thuis. Hij wil dat hier allemaal veranderen. Dan kan hij
trouwen. Ge moest dien geleerde soms hooren, wel te verstaan bij moeder alleen.
Als vader hem hoort weet hij het zoo zeker niet meer sinds hij hem eens gezegd heeft,
dat op zekeren graad van beschaving het eigenlijke grove boerenwerk ondoenbaar
wordt en daarom moeten de groote kwantiteiten gelijk koren, patatten, vlas, met de
katoen, de rijst en de koffie verbouwd worden door de heere-
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boeren van Azië, Afrika en Amerika, die met koelies werken. Zijn vader heeft hem
toen bezien, en onder dien blik heeft de kleine van de werk gekeken. Het is lastig
met die oude menschen, dat wil om den verdomme van geenen vooruitgang weten.
Van mismoed gaat de boer al eens meer tot bij Anna over eenen wijden omweg
langs het scheeën van zijn land en dat van Frans. Anna is mistrouwd, maar dat land
ligt proper. Het werk is er altijd juist gedaan. De boer gaat eens in den stal van Anna,
voor zijn plezier. Drie vier beesten, maar ze blinken. Klaver, beeten, nen trog, ge
zoudt zelf meeëten. De boer gaat eens in huis bij Anna. Dag grootvader, kom zet u
wat. Grootvader heet hij ook voor haar. De boer beziet zijn jongste dochter. Ze loopt
te zwieren weeral met hoogen schoot, kinderen trekken aan zijn jas, dat erfken hier
tiert. Hij vraagt of zij hier ook ne zekeren graad van beschaving hebben. Ze verstaat
hem niet. Watblief grootvader? Hij is blij dat ze hem niet verstaat. Als een vrouw
iets niet verstaat denkt ze dat het over haar uitzicht is. Ik dacht dat ik zwart zag, zegt
ze, neen? Hij antwoordt dat ze zich immers kan spiegelen in haar potten en pannen.
Frans komt binnen. Dag vader. Dag Frans. Vlasweer vandaag. Ja, Frans.

IV
Anna koopt haar vijfde kind, het vierde in leven, acht a negen pond: Felix. Ne vloed
maakt al haar bloed los, het spuit in den emmer met stralen. Ge kunt dat niet afbinden.
Eer ge een half uur ver bij den doktoor zijt is het al lang afgeloopen en hij moet dan
nog komen. Als het kwaad wil is dat een kwestie van minuten. Hier Anna, daar Frans,
de moeder van Anna, de bakel, in huis de ouders van Frans. Al wat zij kunnen doen
is op tien minuten tien jaar ouder worden, bidden en in de doode stilte van hun hart
iets beloven aan de heiligen. Anna zegt kalm: Kom Frans. Hij is er al. Ze neemt
afscheid van hem, simpel, gelaten. Goed zorgen voor de kinderkens. Ze moeten later
de hoeve krijgen. In de schuif van de schapraai onder het blauw papier ligt nog wat
papieren geld. De geleverde melk van gisteren en vandaag
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moet nog betaald worden. Ze zal in den hemel altijd waken over hem en de
kinderkens, ze zullen de hoeve krijgen. Den kop niet laten hangen. Ze wacht nog
wat en zegt: Ik heb u toch zoo geren gezien.
Frans antwoordt. Het gaat al beter, Anneken. Zij meent dat het het einde is. Bezie
mij nog eens, Frans. Er is geen traan in zijn oogen, niets dan smart en sterkte. Ze zijn
nog lichter dan anders, nog dieper. Het gaat al veel beter, zegt hij nog eens met groote
zekerheid. Ze hoort het schrikkelijk spuiten in den eemer verminderen; ze wordt
moe. 't Is misschien nog niet gedaan, maar ze kan er niet op wachten, ze moet eens
slapen. Een uur later wordt ze wakker. Hij zit daar nog. Tegen avond wordt ze weer
wakker, hij zit er nog. Dat is allemaal weeral goed overgegaan. Goddank.
De kleine zou niets dan weiden maken en paarden of koeien houden, of niets dan
patattenvelden en varkens, of een zilvervosfarm. Ja zeker. Of in de patattenkelders
een broei champignons. Een van de jongens van brouwers heeft niets dan een grooten
stal varkens en leeft daar ruim van. Moeder brengt de plannen van haren kleinen
over aan vader. Vader zegt droog dat het beste is de vossen te nemen, ze zullen hem
misschien wat slimmer maken. Ne volgende keer komt de moeder op de wei terug.
Een wei is toch altijd beter dan een onderkomen akker en als ze die wei dan langs
den kant van Anna maken kan zij er haar koeibeesten ook op zetten. Dat pakt bij
vader: de wei maken langs den kant van Anna en Frans. Nen volgenden keer vraagt
vader vanzelf hoeveel wei hij dan vandoen heeft. Dat wil zeggen: maak ze. Hij gaat
Anna het nieuws brengen. Ze roept er Frans bij, ze doet Dolfken hem bedanken, ze
zegt stralend dat elk kind zijn zegen heeft gebracht, maar dit vierde munt uit. Met
die wei kunnen zij minstens twee koeien meer houden en wat gaat de kleine er op
zetten? Champignons en zilvervossen, grinnikt grootvader Dolf.
De kleine zet er paarden op, groote Brabantsche voor de stoeterij. Dat is een schoon
en serieus bedrijf, winstgevend en waardig van groote boeren. Maar hij heeft zijn
vader gekrenkt, hij heeft bij zijn vader afgedaan, die met zijnen graad van beschaving.
Hij zal nog zien hoe ver hij met zijnen graad zal komen, als de kouter zoo vol peeën
zal steken dat er

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

1246
geen plaats meer zal zijn voor een zaad. En dat loopt heel den dag met gele botten
gelijk nen hoofdofficier. Zeven grootvaders zeker hebben hier op het hof gewerkt,
het heropgebouwd als het afbrandde, het verdedigd tegen benden, het recht gehouden
in hongersnood en oorlog en nu voor den jongsten schijter moeten koren en vlas in
Amerika en Azië verbouwd worden. Ze bewijzen hem dat de kleine met gemak goed
geld verdient. Zooveel te beter, maar, dat moet de boer niet weten. Hij ziet ook dat
de kleine daar prijsbeesten loopen heeft. Moeilijk voor nen boer daar niet eens voor
te blijven staan, maar hij gaat stijf door, hij beziet ze niet. Die zoon heeft iets gesmaad
dat niet mag. Hij smaadt hem zelf en verbittert hem. De kleine zegt: ik wil zijn hoeve
niet meer. Vruchteloos middeleert de moeder.
De vloed schrikt Anna en Frans niet af. Niemand kan zeker spelen, ge moet een
beetje betrouwen op ons Heer. Zij koopen hun zesde kind, het vijfde in leven,
merkelijk zwaarder dan hun gewoon gewicht, maar alweer ne joeng: Richard.
Nadenkend zegt Frans: En nu was ik er pertang zeker van dat het een meisken was.
Dat doet haar iets: de helft van het moedergeluk is het contentement van den vader.
Opeens voelt Anna krachtig heimwee naar een Gabrielleken. Maar ze zijn nog jong,
te naaste jaar zal het er wel een zijn. Dolfken is immers zacht en handig als een
meisken, daarvoor presseert het niet. En ze hebben Goddank nog veel hulp van Frans'
ouders.
Dat heeft ze nog niet gezegd of de beste van de twee, vader Nik, sterft onverwacht.
Nog ne flinke mensch anders. Hij gaat met de schoffel wat ijssneeuw wegsteken
vóór de voederijdeur die anders niet open kan. Alles bijeen tien minuten buiten. En
vier en twintig uren later al ijlen. Hij vertrekt den zesden dag. Ge kunt niet gelooven
wat Anna er aan verliest alleen al voor de kinderen. Want hij was voor haar ne vader,
een kindermeid en ne knecht. Precies Frans: ook zoo zacht, altijd content, nooit lastig
en van den morgen tot den avond bezig. Eten bijvoorbeeld deed hij met één kind op
zijnen schoot en één in den kakstoel naast hem en die twee aten met hem. Had hij
gedaan, zij ook.
Maar hij had als jongman op de hoeve gediend gelijk Frans. Van Frans had
grootvader Dolf het zoo goed als ver-
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geten, van Nik niet. Hij komt nu nog gewilliger eens binnen, laat van eenen pas de
kinderen op zijnen knie kruipen en met zijnen stok spelen. Hij klapt gemakkelijker
met Anna. Ze zegt dat de vosse nu droog staat, maar de zwarte geeft nog altijd goed
en den meutte gaan ze verkoopen. Ze gaan een varken dood doen omdat de klein
patatten ver op zijn, maar zoo gauw ze nieuw eten hebben houden ze misschien een
zeug. En Frans zou ginder boven wat vlas willen zaaien om eens te zien, peist
grootvader dat dat zal goed komen? Goede oude boerenwoorden, bij hem spreken
ze over ne zekeren graad van beschaving. Hij lonkt met welgevallen naar de pronte
boerin met vijf blokken van jongens. Zijn hart gaat open als Frans binnen komt en
op zijn gemak stillekens weeral weg is, hij kwam maar eens aan den koffietoot
drinken. Waarom zijt gij zijn zoon niet, model van nen boer. Grootvader Dolf ziet
hem in den rug gaan. Anna, zegt hij, Ja grootvader. Ze komt bij hem staan. Nog
wacht hij. Anna, weet ge wat er van is? Al ze leven heeft de hoeve onzen naam
gedragen, honderden jaren en nu zou ze van Frans Niklaas worden. Ze beziet hem.
Het schiet in haar beenen. Het zijn haar en zijn gedachten van straks tien jaar. Ze
wijst naar Dolfken, zijn petekind. Vader, van wie is dat kind meest? Dolfken peutert
in de puttekens van grootvaders eiken stok. Grootvader houdt de hand op het
koppeken. Hij gremelt eens, meer niet. Het is van Frans en mij, zegt Anna, maar het
is mijn vleesch en bloed en ik draag ùwen naam.

V
Haar vleesch en bloed is goed en vruchtbaar, ze heeft weeral nen hooge schoot. Ze
koopt haar zevende kind, het zesde in leven, het gewone gewicht, ne Paul. Wat
moeten ze beginnen met zooveel mansvolk, ze zitten al zoo klein genepen tusschen
hoeven die geen voorschoot akker loslaten en den voet zetten op elken meter die
liber gaat komen, gelijk jongens op ne gevallen cent die nog rolt. Maar Anna en
Frans betrouwen. Het leven wijst zichzelf uit. Werk en er is plaats.
Anna gaat naar haren droom precies of het heeft altijd zoo moeten zijn. De kleine
wil immers niet meer op de hoeve
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blijven. Een fokkerij, zegt hij, kan niet dicht genoeg bij een brouwerij liggen voor
den mout en den draf en mijn toekomende blijft liever dicht bij haar ouders wonen.
Met den wil van ons Heer gebeurt het onmogelijke vanzelf, gelijk de gewichten in
de klokkenkasten vanzelf zakken tot aan den optrekring. In den uitkomen bruiloft
van den kleine met die van brouwers en Anna en Frans met hunne zes en het klein
rap grootmoederken in de hoeve. In de korte dagen is het maar kouwelijk verhuizen,
maar in de langere is er buiten te veel werk en ze zijn dan goed gestaleerd om te
beginnen. De vroegere knecht Frans wordt meester op de oudershoeve. Anna heeft
hem tot daar gebracht, hare kinderen land en werk gegeven. Het leven is schoon en
Gij o goede God, dank.
Ze beginnen in het voorjaar. Zaaien, oogsten en dan een kind. Anna koopt haren
achtste, den zevende in leven, iets meer dan negen pond, Cesar. Ze vieren dat. De
scheper schiet met een tweeloop. Binnen de eene vlaai achter de ander en voor 't
mansvolk een goei scheut jenever of franschen. Grootvader Dolf geeft Frans een
nieuw gouden horloge. De kleine is met dat van zijn vader weg en al de boeren op
dit erf hebben een gouden horloge gehad. Het zijne, als hij dood zal zijn, is voor
Dolfken en al die hier uittrouwen moeten een krijgen. Zoo is hier van ouds de
gewoonte, ze blijven dat doen. Want een familie waar het nu zus en dan zoo gaat
houdt niet. En dat heeft de kleine niet verstaan.
Het bedrijf fleurt op door Frans en Anna. Zijn toekomst is verzekerd met zeven
zonen. De weiden worden wreer omgeploegd omdat de boomgaard voor de beesten
altijd meer dan groot genoeg is geweest. Ons koren en patatten blijven wij zelf winnen,
dat ze in Amerika ook hun goesting doen gelijk wij. Frans is een stille meester,
grootvader's gezag komt hij niet te na. Hij doet niets zonder hem te kennen, wat hij
doet is wijs en goed. Het is plezant, zeg ik, voor eenen boer in zijnen ouden dag
eenen zoon te hebben gelijk Frans. Hij is gerust. Hij vraagt ons Heer zoo nog menig
jaar te mogen grootvaderen.
Op ne zoeten valavond staan Anna, Frans en grootvader in den uitgebloeiden
boomgaard te speuren naar de eerste kleine vruchtjes, als Frans zegt: volgens dat ze
schrijven zou het oorlog worden. Maar Anna let er zoo gelijk niet op, groot-
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vader ook niet. Frans vraagt of hij zijnen tenue nog wel heeft, want met een verhuis
gaan zoo'n dingen verloren. Nog heeft Anna er gelijk geen erg in. 's Avonds voor
het inslapen overziet ze den dag. Hij heeft gezegd oorlog. Ze moet maar één ding
weten: of hij peist dat ze hem zouden noodig hebben voor dien oorlog. Frans peist
van niet. Ze doen dat met jonge soldaatjes. Haar kinderen zijn Goddank nog te jong.
Maar toch, nu ze er over spreken, Frans, waarom doen ze dat eigenlijk van oorlog
te maken, wat brengt dat op, daar heeft toch niemand profijt van? Frans weet het ook
niet, maar hij legt het haar toch een beetje uit. De eerste bedwarmte is
onweerstaanbaar, ze valt in slaap.
Eenige dagen later hebben ze Frans noodig en pertang zijnen uitleg dat ze hem
niet noodig hadden was goed. 's Nachts een bevel, op en weg. Van in het bed grijpt
Anna hem langs achter bij den hals terwijl hij op den kant zijn uniformbroek aanschiet.
Gij onnoozelen bloed, het zal niet waar zijn. Hij moet zich ziek verlaten. Zij zal
morgen zelf naar het gemeentehuis gaan met een briefken van den doktoor. Si en la,
ze vindt van alles, ze schreit, ze maakt zich kwaad, kwansuis en echt. Frans knoopt
en gespt voort. Vaderland, plicht. Alle mannen zijn dezelfde, grootvader met zijnen
stok is te middernacht op de been. Als hij vijftien jaar jonger was, Frans, ja dan ging
hij nog mee, man, ja! Dolfken, wij gaan met vader naar den trein. Grootvader en
kleinzoon. Frans Niklaas teekent zijn zonen met het teeken des kruises. Dag, Anneken,
ik ben terug voor den winter. Als 't God mag believen, Frans. Ze weent niet meer.
Hij gaat als man een plicht doen van eenige maanden. De kleine paardenfokker moet
ook op, zijn vrouw ligt in 't kinderbed.
Nen boer heeft grond die van hem is en daar moeten ze af blijven. Op dien grond
woont zijn volk en daar staat hij voor. Het vaderland is de grond van alle boeren,
van dezelfde taal en bloed, zijn volk is al het hunne. Volgens dat ze schrijven zijn er
vijanden. Nen boer heeft er geen. Ze schrijven dat die vijanden niet deugen. Nen
boer weet, we zijn allemaal maar menschen. En 't ander zijn complimenten, nen boer
moet daar niet van hebben. Hij doet voor het vaderland zijnen plicht met kracht maar
zonder haat. Hij moet het doen tegen menschen gelijk hijzelf, moederskinderen, boe-
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renvolk, en dat is wat hij van den oorlog niet kan verstaan, dat is schrikkelijk. Maar
Frans en Anna schrijven malkander niet wat zij zoo liggen te peinzen, dof en droef,
zij, in het eenzaam bed, hij op het stroo van schuren, op kerkstoeltjes, onder den
blooten hemel. Zij schrijft het nieuws en hij vraagt het, zelf heeft hij er geen. Geen
woord over den oorlog. Maar dat hij op een hoeve geslapen heeft en daar waren
opgeroepen de boer en zijn nonkel die bij hem woonde, dus, Anna, klaag niet. Hij
heeft een moeder zien vluchten met een stootkar en daarop vier kleine kinderkens.
Dus Anna, ge ziet dat wij nog niet te klagen hebben. Hij denkt dat de zwarte wel zal
gekalfd hebben als deze brief toekomt. Ook heeft hij zijn portret laten maken omdat
gij het zoo gevraagd hebt en nu wrat den oogst aangaat en er zoo weinig volk te
krijgen is, heeft hij gedacht dat grootvader misschien eens zou gaan hooren daar en
daar. Wij hebben een groot geluk dat de nazomer zoo schoon uitvalt, maar de
nattigheid zou kunnen verrassen en op een hoop komen en het zou te spijtig zijn dat
zoo een schoon graan als Anna schrijft op het veld zou schieten. Ik hoop het zelf te
mogen dorschen als 't God belieft en hoe gaat het met Dolfken, Gabriel, Heinken,
Felix, Richard, Paul, Cesar?
Het graan kan op het veld niet schieten: Anna en de oude vrouwen sleuren het
binnen. Met volk, zonder volk, het komt naar huis, het wordt getast. Grootmoederken
vaart op de schooven gelijk een fret, zoolang het klaar genoeg is om een bussel uit
een man te kennen en de gaffel niet in malkander te steken. Grootvader is met den
oorlog bezig.

VI
In den winter komt Frans nog eens. Het is ginder nog niet gedaan, maar het zal toch
niet lang meer duren, hij heeft een beetje congé. Hij schiet aan het werk binnen het
uur. Hij kan juist den eersten schoof in den dorschmolen schuiven, het eerste ju
zeggen tegen het paard. Dolfken leidt het, dat manneken wordt al groot. 's Avonds
vertelt Frans, maar zooals in zijn brieven, nooit iets over den oorlog. Over de
kameraden die hem boer noemen, drie boeren waarmee hij
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bevriend is, hoeveel paarden en koeien, hoeveel wei, hoeveel akker en wat bij hen
niet is gelijk hier. Maar het verschil tusschen hier en ginder is bitter klein en tusschen
hier en China naar alle apprentie niet grooter. Zij winnen rijst en wij koren, zij drinken
thee en wij koffie, maar dat komt allemaal ten eenen uit. Anna lacht voor den eersten
keer sinds Frans weg is, opeens, heel hard. Ze vragen wat er is, maar ze kan het zoo
niet zeggen. Ze heeft zitten peinzen, als Frans in pater liep of in tjoektjoek, hoe ze
er dan nog den boer in zouden kennen. O gij mijn licht en mijn kracht.
Alleen met haar vertelt hij meer fluisterend. Zij toont hem al zijn brieven in een
oud dik boek, zoo kan ze er in blaren. Hij heeft de hare in zijn binnenzak. Hij troost
haar dat het maar een maand of vier meer kan duren. En ze moet weten dat het nog
de zwartzieners zijn die dat zeggen, volgens de meesten is het binnen een goei maand
gedaan, maar dat denkt hij zelf niet. Wij zullen het allerlangste nemen, zes maand.
En dan koopen ze een meisje. Alle dagen, Anna, denkt hij dat ze nog geen meisje
hebben. Zij vraagt hem uit over het gevaar. Volgens hem is dat bitter klein. Peisde
gij misschien dat naar elken soldaat altijd maar geschoten wordt tot het er op is gelijk
naar de pijpen op de foor? Nee, dat gaat zoo niet. Ten eerste is hij bij het paardenvolk,
dus nooit van voor. Ten tweede is hij niet van de jongsten, die in de eerste linie
moeten. En ten derde, hebben ze tot nu toe niet alle geluk van de wereld gehad?
Zwijg, zegt ze, kom.
Niks zoo curieus als een vrouw. Nog vóór hij weg is springt onrust op haar borst
gelijk een groot grommend beest. 's Nachts vreet het aan haar. Ze moet hem altijd
maar diep in zijn oogen zien, gewaarschuwd, ze weet niet waardoor. Ze leest in die
oogen, dat hij een naief en misleid kind is gelijk grootvader en alle mannen. Mannen
maken oorlog, ze denken dat het moet en schoon is, niet zoo erg en niet zoo gevaarlijk.
Den laatsten congédag vraagt ze hem stillekens of hij al iemand doodgeschoten
heeft. Ge weet dat niet, zegt Frans, ge schiet, maar ze komen niet zeggen of het er
op is. Lach niet, Frans. Ik lach niet, Anneken, dat zijn godorie geen dingen om mee
te lachen. 's Middags zit grootvader er bij aan de volle tafel. In zeventig, dàt was iets.
Sedan! Honderden
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en honderden dooden. Grootmoederken ziet op alsof ze hem gaat bijten. Anna zegt
dat vandaag misschien aan den anderen kant nen boer met zeven acht kinderen, zoo
braaf als vader en zoo geren gezien, zijnen lesten congédag heeft. Hij vertrekt ook
morgen en hij komt tegelijk met vader aan het front. Ze pakken alle twee hun geweer,
de eene mist en de andere schiet er op, zeg haar nu eens waar dat toe dient. Grootvader
en meterken vechten dat hard uit. Anna en Frans zien in malkander, liefderijk, lang,
diep en met weemoed. Meterken, geen ruzie maken, morgen is Frans weg. Het is of
zij veel ouder en wijzer is en Frans een van haar zonen, alsof zij nadenkt en hij niet
en zij ook voor hem. Al die soldaten, paarden, auto's, kanonnen, al dat geduvel, die
kosten, dient dat alleen om jonge mannen kapot te maken of willen ze nog iets anders?
Hij zegt dat ze niet diepzinnig mag worden, ge moet in den oorlog uwen plicht doen
en er niet diep in gaan, want dan kunt ge niet meer. Die mismoed komt van anders
niets als eenzaamheid, hij heeft dat ook gehad, maar zij dan als vrouw, hij verstaat
dat. Maar allee vijf maanden is toch geen eeuwigheid, nog wat couragie en het is
gedaan.
's Avonds heeft ze dan nog zoo een soort crisis gekregen, Frans maar gepakt en
gepakt en bijtend in den rug van haar hand om Cesarken niet wakker te maken,
gesnikt dat ze hem nooit meer terugzag. Hij is met haar wakker gebleven, heeft haar
nog eens in 't lang en in 't breed uitgelegd waarom er geen gevaar is voor hem
persoonlijk, waarom het niet lang kan duren. Nog veel meer hebben ze gesproken
over hun geluk tot nu, met de boerderij en met de kinderen. Die hebben ze een voor
een met verteedering genoemd en gekenschetst: Dolfken, Gabriel, Heinken, Felix,
Richard, Paul, Cesar, schoone namen, brave kinderen, jongens natuurlijk, wild, maar
zoo moeten ze zijn. Ze hebben nog veel meer gezwegen. Ze zijn zoo kalm geworden
in elkander dat ze bijna sliepen. En zij heeft ingezien dat hij voorgoed wegging en
het zelf niet wist, dat het met niets op de wereld te beletten was, ik sta er alleen voor,
ik moet alles zelf doen.
Hij vertrekt om zeven uur 's morgens. Zij vergezelt hem met de zonen alle zeven,
de groote dragen de kleine. Dat is aan de statie niet dikwijls te zien geweest. Er zit
nog veel ander volk in den trein. Zie eens, een moeder met zeven
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jongskens, een boerin. En wuiven man, maar niet weenen. Pront vrouwmensch.
Frans heeft zijn soldatenportret meegebracht, zes postkaarten en een vergrooting
schoon ingelijst. Anna hangt het boven de tafel onder den kruisefix, dan kan ik vader
aan tafel zien, dan zit ik vóór hem. Op de bank kunnen de kinderen er 's avonds voor
knielen en ergens op het glas met hun nat neusken vader een kus geven. Hij staart
dapper over de zeven en zijn vrouw heen naar niets, een duim tusschen den ceinturen,
een anderen op den rug, kop omhoog. Voor zijn hoeve is hij nog juist een portret,
alles valt op moeder.
Moeder neemt het gezag. Waar de wei voor de paarden van den kleine is geweest
wordt ze weer gemaakt. Het bedrijf moet met vrouwenhanden kunnen voortgaan tot
ze hulp krijgen van de kinderen. Grootvader moet een paard verkoopen, en niet met
geld terugkomen maar met koeien. Van koeien hebben ze melk, boter, kaas, vleesch;
weien vragen geen onderhoud en melken is vrouwenwerk. Moeder luistert niet, vraagt
niet, moeder doet. Grootmoeder, grootvader en meterken zien rap waarom. Als de
wijfkens nesteling beginnen te dragen weten zij hoe het moet en spelen baas; de
mannekens jagen dan buiten onbekommerd.
Jagen buiten onbekommerd! Frans aan het front ziet daar een los paard, ieverans
in nen harrewar verloren geraakt. Het is ne zachte valavond, ne mensch heeft geen
erg in gevaar, Frans gaat dat paard halen. Lap, ze hebben Frans liggen. Een simpel
geweerschot, ge hoort het nog niet. Het is Anna's zevende maand. Een van de drie
kameraden schrijft een brief dat Frans tot zijn groot spijt in het krijgshospitaal ligt
en hoe het is gekomen. Ze verstaan er zich niet goed uit. De kameraad kan beter
maaien en zaaien dan schrijven. Het is gekomen met een paard, schrijft hij. Maar
niet waar en hoe. Er was daar al een neergeschoten en Frans die veel van beesten
hield is het ander gaan halen. De kameraden gaan zoo dikwijls mogelijk om nieuws.
Het laatste dat ze nu hebben vernomen is dat de kogel is uitgehaald en de toestand
gunstig. De kameraden hebben van in het begin afgesproken dat ze malkanders
familie in zulk geval zoo goed mogelijk zullen op de hoogte houden en zoo gauw er
meer nieuws is zullen ze het zeker laten weten.
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Anna heeft dit geweten toen Frans op congé was. Al wat zij kon doen is gedaan, als
Frans nu nog maar gered wordt, als zij nu nog maar kan doen wat ze moet, recht
blijven. Want onder haar hart groeit een kind.

VII
In haar achtste maand komt een jong meneerken van het gemeentebestuur zeggen
dat meneer de burgemeester nieuws gekregen heeft van het front. Wel zegt hij het
tegen grootvader die aan de voederij staat, maar het is sinds weken niet meer mogelijk
de hoeve te naderen zonder dat Anna het ziet of hoort. Zij is lang vóór grootvader
bij den burgemeester. Die ziet haren staat en spreekt niet. Zij zegt: ik weet het al,
zijn kameraad heeft het geschreven. Dat verlicht dezen dikken man. Dat ik dat niet
gezien heb van als ze binnen kwam. Een schoone, bleeke, rustige uitdrukking, zoo
vrouwelijk, een vrouw kan lijden. Ze heeft zich al eens uitgeweend, ge ziet dat.
Hoeveel kinderen heeft zij? Hij vraagt het haar warm. Zeven zonen. Holala! Dan zal
het nu wel een meisje zijn, niet waar. Anna hoopt het, want als er zooveel mannen
te veel zijn dat ze met hoopen moeten doodgeschoten worden, waartoe dienen dan
die zeven? Mijnheer de burgemeester antwoordt dat dit zonder eenigen twijfel de
laatste oorlog is. Op dien toon houden zij het gesprek en Frans is dood. Nu en dan
schemert het alsof mijnheer de burgemeester op een heet vuur zit dat de lucht doet
trillen. Eens vraagt hij of het hier soms te warm is, wil ik het venster wat open zetten?
Ja, dat wil Anna wel. Hij geeft haar dan, vermits ze het toch weet, de portefeuille
van Frans en zijn gouden horloge, zegt dat de kinderen mogen fier zijn op hun vader
die hun een voorbeeld gegeven heeft van de hoogste plichtvervulling en meteen dan
ook zijne beste wenschen voor een goeden afloop.
Onderweg komt Anna grootvader tegen. Het is niet vandoen dat hij verder gaat.
Hij gaat mee terug. Hij vraagt wat mijnheer de burgemeester heeft gezegd. Hij denkt
nog dat Frans gedecoreerd is, 't zou de eerste held niet zijn op het hof. Zij geeft hem
het gouden horloge. Hoe, zegt grootvader, hoe,
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wat is dat? Zij geeft hem de portefeuille van Frans. Nu gaan ze alle twee zeer traag.
Dat rap gaan, dat loopen, dat is allemaal goed als ge jong zijt.
Ze moeten ieverans hard aan 't vechten zijn want ge hoort overal van menschen
die slecht nieuws krijgen. Van brouwers laten ze zeggen, dat de kleine gekwetst is,
maar niet doodelijk en zijn vrouw komt morgen. Grootmoeder kan zoo lang niet
wachten, ze gaat zelf hooren. Allee ik ben weg.
Anna zegt het de kinderen 's avonds als ze knielen op de bank, na het eten, niet
eer. Dat ze nu moeten bidden voor vader die in den hemel is, te veel pijn had van de
wonde, het niet meer kon uitstaan en nu heeft Jezus hem in den hemel geroepen.
Daar is vader nu gelukkig, verlost van de stoute menschen die oorlog maken. Hij
ziet zijn kinderen nu van uit den hemel of ze braaf zijn. Want vergeet dat nooit, dat
heeft vader zich tot het laatste oogenblik afgevraagd: zullen mijn kinderkens altijd
braaf zijn?
Niet eens stokt haar stem. De kinderen luisteren bevreemd, met ontzag, de handjes
gevouwen, roerloos. Eerst als het klein meterken plots begeeft en profijtig met haar
kopje op een stoelleuning snikt, het is toch haar Frans, breken de zeven los. En dat
is dan een harrewar, grootvader begint te spreken tegen zijn tranen in. De oude
mannen waren toen veel meer voor den oorlog dan nu. Onthoudt heel uw leven dat
uw vader gestorven is voor het vaderland. Anna moet zich neerlaten op een stoel.
Rachel weent tusschen hare kinderen. Die hangen alle zeven aan moeder. En daar
zullen ze zoo blijven aanhangen, want eer een vrouw zoo nen nest kwajoengens groot
heeft zonder manshulp, het is een spel.
En ge moogt dan nog niet te veel klagen. Want voor een vrouw is het zeker erg
met veel klein kinderen te blijven zitten, maar ze vragen u van eenen pas wat de
vrouwen met veel kinderen moeten zeggen die absoluut geen broodwinning hebben
dan misschien een pensioentje, te weinig om te leven en te veel om te sterven. En
wat moeten de moeders zeggen die drie, vier jongens aan het front hebben, ik weet
er met vijf. En dan is er nog zoo veel dat ge aan niemand kunt vertellen. Ge zijt wel
acht, negen keeren moeder, maar toch nog maar zes en dertig jaar. Ge zijt van nen
aard die aanhankelijk en voor de gezelligheid is en bij drie ouw men-
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schen en acht kinderen, ge kunt geen volk krijgen. En een groot gedoe. Begin maar.
Ge zijt met alles alleen. Is dat niet het ergste dat de mensch kan te dragen hebben,
de verlatenheid? En dat voor een vrouw als voor haar het beste van het leven 't een
met 't ander genomen toch bij lange nog niet af is. En het zwaarste van alles, zegt
Anna, is nog dat niet, maar ten eerste niet kunnen gelooven dat hij dood is, dus
gedurig denken: die komt nog terug, dus uzelven gedurig moeten verduitschen, dat
ge hem kwijt zijt voor altijd. Ten tweede denken dat hij uren en uren ver van huis
onder den grond ligt en dat het er op regent en sneeuwt. Dat is schrikkelijk.
Anna koopt haar negende, het achtste in leven, Margrietje, het kind dat zij en Frans
zoo gewenscht hebben. Hij had nu al vier maanden moeten terug zijn. Anna durft
het bijkans niet uit handen geven. Grootmoeder heeft altijd gezongen: kind, als gij
er ook ligt is alles opgevouwen, sla u toch een beetje ga. Meterken heeft achter haar
gezeten gelijk een kefferken. Ge 'n ontziet u niet genoeg. Wat voor een kind zal dat
worden als gij zoo blijft rondketsen, daarbij al dat slecht nieuws van dien triestigen
tijd. Nu beeft Anna voor Margrietje. Het is een klein schreeuwerken, maar dat waren
Gabriël en Felix toch ook. Het schrikt hard als ge stillekens bij het wiegsken komt,
maar ze heeft dat van de anderen waarschijnlijk niet gezien door-den-twil dat ze er
niet op gelet heeft. Lieven Heer, het is genoeg geweest met Gabrielleken en nu Frans.
Maar als de dood u ééns weet wonen!
Terwijl moeder Anna haar meisje bewaakt met achterdocht, grabbelt de dief
wildweg in haren hoop jongens. Gabriël begint met doodgewone keelpijn, steekt den
derdejongste aan en geneest zoo rap als hij ziek werd. De derdejongste besmet de
twee jongsten en geneest. De jongste geneest ook maar de tweedejongste stikt van
de krop. Kan niet, zegt de doktoor, onmogelijk. Maar Paulke is dood. En Cesar, die
bij hem gespeeld en geslapen heeft, speelt alweer. Dan heeft dezen geen krop gehad,
zegt de doktoor. Het kan Anna niet meer schelen wat Paulke gehad heeft, hij is dood.
Rachel beweent haar kind. Zij heeft niet gekikt toen Frans gesneuveld was, nu
reclameert ze hard in volle keuken. Wannes de schrijnwerker heeft het kistje gebracht,
hij heeft
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gezegd hoeveel het is. Het staat in de kamer gereed tegen morgen, toegevezen en al,
ze moeten het maar oppaken. Wannes staat tegen de deur, een oud man met
doorgebogen rug. Anna neemt het geld in de lade. Ze vraagt Wannes bitter: Wat heb
ik misdaan? Precies alsof het Wannes is die haar kind weghaalt, somt ze haar leed
op en vraagt of het nog niet genoeg was zonder dezen dood. Wannes antwoordt voor
zich uit dat hij negen kinderen gehad heeft, hij heeft er nog vijf en daar staan er nu
drie van aan het front. Hij zegt dat niet om iets te bewijzen of zoo, het leven bewijst
niets, hij zegt het zoo maar. Er zit daar een jonge melkster, haar man is ook
gesneuveld, nog een geluk dat ze nog geen kind hadden. Maar gelooft ge dat haar
moeder kwaad is als zij daar eens komt schreien? Dat mensch was nog alleen thuis
met haar jongsten broer en die is gesneuveld, een van de eersten van allemaal in Juli
veertien. Bitter dat die daar van geworden is. Ze zegt dat een man verliezen niets is,
een man is nog geen traan waard, maar een kind, dat is erg. Ik heb er eens een klets
in mijn gezicht van gekregen omdat ik schreeuwde voor mijnen man.

VIII
Het volk wordt gezweept gelijk een bosch door den storm; de schoonste boomen
vallen het eerst, de vogelkens liggen dood op den grond, de nestekens kapot en leeg.
Binnengeroepen, gekwetst, gesneuveld, anders en hoorde niet. Grootmoeder komt
onverwacht terug, van brouwers denken ze, maar ze is verder geweest. Ze moet in
haar eigen niet geloofd hebben dat de wond niet doodelijk was, ze heeft dat willen
zien. Zonder de vrouw ongerust te maken is ze haren kleine op haar eentje gaan
zoeken. Ge moogt dat niet! Ge moogt nieverans door. Maar wat doet ge als soldaat
aan een oude vrouw die liegt, smeekt, schreeuwt en meneer ge hebt toch ook een
moeder. Dat heeft elke soldaat en officier, elke doktoor en verpleegster. Ze is
doorgedrongen tot bij haren kleine, ze heeft hem gezien. Wat is er, mijn jongske?
Mijn been, moeder. Zijn been is afgezet. Hij, die in paarden doet, die onder andere
koerspaarden fokt. Maar wat ze gemeld hebben
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is de waarheid, het is niet doodelijk, er liggen er drie met twee beenen af. Ze snijden
u af wat ge wilt, met ne kop en een lijf kunt ge leven. Nu loopt grootmoeder hier zoo
een beetje verloren. De vrouw van den kleine weet het nog niet, zij durft het haar
zelf niet gaan zeggen. Brachten ze Anna haren Frans maar zonder armen of beenen.
Achter de dood sluipt de honger. De stedelingen zwermen uit gelijk mieren om
buit, ook de twee zusters van Anna. Zij zijn met geenen boer getrouwd, zij wonen
in de stad. In jaren hebben ze zich niet meer laten zien, maar hoe komt dat, Anneken,
in vredestijd heeft iedereen zijn werk, hun man deed zijn zaken, maar nu ligt alles
stil. Het is toch zoo slecht in de stad. Ge kunt geen leguum meer krijgen. Hun kinderen
zijn verzwakt, ze moeten van den doktoor naar den buiten. Zelf drinken ze gulzig
melk, warm van de koe, vroeger gaven ze daar van over, en zie, dat zouden hun
kinderen moeten hebben. Enfin, smelten van vriendschap voor Anna, die ze vroeger
nooit eens uitgenoodigd hebben omdat ze maar boerin gebleven is en getrouwd met
ne knecht.
Anna krijgt manshulp, ne krijgsgevangene, een specie van goede moordenaar.
Grootvader is er stug tegen. Het is de eerste vijand dien hij ziet, het ziet er ook ne
vijand uit. Wat ze hem uitleggen met handen en voeten verstaat hij mis of niet, maar
wel zien ze hem afluisteren. Hij zet niet veel uit, eet voor drij man en de eerste dagen
zien ze hem tusschen de maaltijden dan nog patatten rauw binnenspelen. Meer scha
dan hulp. Soms is Anna bang: hij bromt van tijd iets in zijn taal terwijl zij spreken,
zeker geen schietgebed. Hij vraagt eens met halve woorden en gebaren wie de soldaat
van het portret is. Ze zeggen hem dat Frans gesneuveld is. Hij draait onverschillig
den rug.
Als Anna vreemdelingen moet te eten geven, gaan haar zusters' kinderen voor. Zij
laat ze komen. Ze loeren naar de pap en de patatten precies gelijk de krijgsgevangene
de eerste dagen. Nog een beetje, kind? Ja, nog een klein beetje, tante Anna. Maar als
het veel is eten ze 't ook op. Als de pot moet uitgeschard worden presenteeren ze
hem malkander beleefd en volgen met groote aandacht al wat de scharder er nog
uithaalt. Er zijn er bij van zeventien en vijftien, peist eens. Als dat een jaar lang nooit
eens genoeg gegeten heeft is het niet
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meer te vullen. Ze slapen op stroozakken op zolder. Dat is allemaal niets, ze komen
om te eten. De groote werken mee voor den kost. Anna heeft twaalf kinderen, soms
dertien, haar hoeve is een ark van Noë.
Die krijgsgevangene is toch vriendelijk, zeggen de kinderen. Hij heeft er zelf ook,
hij is alleen maar rauw voor de grooten. Niks willen doen voor den vijand, verbittering
ook. Van in veertien zit hij in een kamp, hard reglement, honger, heimwee.
Bemint uwe vijanden, al goed en wel, Anna kan niet verdragen dat grootvader
hem wat bot kommandeert, maar zijn mannen hebben Frans toch doodgeschoten. Ze
geeft hem eten, wijst zijn werk en gedaan. Eens zit hij op zijn hukken bij Margrietje.
Hij wil stijf weggaan als zij komt. Het doet haar iets. Zij laat hem het kind eens
pakken. Zijde gij getrouwd? Ja, en vier kinderen al. Waarom schrijft gij dan nooit?
Hij kan niet schrijven. Heeft hij dan nog niets laten weten? Een kameraad hier in het
dorp heeft het naar huis geschreven en daar gaan ze 't bij hem thuis zeggen. Anna
doet de twee groote stadskinderen voor den sukkelaar postkaarten schrijven met zijn
naam, adres en enkele woorden op den klank af. Ook eens een portret, maar dat mag
niet door.
Er komen twee andere krijgsgevangenen. De oudste is zacht en goed gelijk Frans,
maar meer van zeggen. Nen boer van goeden doen, ge ziet dat en de andere is zijn
discipel. Hij knikt altijd om te zeggen dat Louis de waarheid spreekt, met de grappen
van Louis lacht hij eerst om hun te zeggen: allee, lacht, en als hij iets noodig of te
zeggen heeft doet Louis het woord en hij knikt. Louis en de vaderlandslievende
grootvader komen sevliegens overeen, boeren zijn toch eigenlijk nooit vijanden.
Maar zijn beste vriend is Dolfken. Hij heeft er kop in dat dat manneken zoo serieus
is, precies een klein vaderken, mijn grootste plezier is met dat jongsken klappen.
Met Anna klapt hij over zijn kinderen, zes. Als het God mag believen zullen zij hun
vader terugzien. Hij toont de portretten. Hard voor Anna. Waarom hij wel en Frans
niet? Maar in herinnering aan Frans is zij goed voor hem en de twee anderen. Frans
spreekt diep in haar hart: wees goed, wij hebben ondervonden wat oorlog is.
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Aan een groote tafel in een ark van Noë, alleen, God den Heer altijd zoo alleen, zit
Anna tusschen al dat volk. De vrouwen van deze drie vreemde boeren zullen hunnen
man terugkrijgen, Anna niet. De mannen zullen zeggen: we zijn ginder goed geweest.
Hun vrouwen zullen peinzen: ik ben die boerin ik weet niet hoe dankbaar. En de drie
worden den stroom van Anna's goedheid gewaar en noemen haar moeder. Louis
begint daar mee. Hun genegenheid ligt er in en ze miszeggen niets. Zeker, vrouw
moedert, maar er is veel verschil in. Voor Frans vrouw zijn, dat is voor Anna gedaan.
Dat zingen van de eerste jaren, dat nachtegaal spelen, gedaan. Dat vooruitkomen met
Frans en de kinderen, gedaan Dat vrouwenhart kan alleen nog moederen.

IX
Moederen over van langsom meer volk: haar ouders verkindschen. Grootmoeder
misschien niet. Zij verschrompelt, wordt kleiner, krimpt ineen gelijk nen appel op
den zolder in zijn eigen stillekens verdroogt. Maar grootvader wordt kindsch, naar
alle apprentie van te dubben over den oorlog. Oorlog is toch dàt niet. In zeventig
was dat veel schooner. Veel dooden, maar die kende hij niet en dan komt het er niet
op aan. Hard vechten, maar op tijd weer thuis en gewonnen hebben. En de hoeve
bestond onveranderd voort. Nu kan hij er zelfs niet meer aan uit wie hier thuis is en
wie niet. Weg, hij slaat met zijnen stok, den eiken met puttekens in van de twijgskens,
dat komt aan. Maar ze zien dat hij kindsch wordt. De kinderen is op het hart gedrukt
dat hij hun drukte niet kan verdragen, dus loopt grootvader niet te veel in den weg,
hij is oud en dat geloop niet gewoon. Als ze een goei mot krijgen, pinken ze de tranen
liever weg, het zou anders kunnen uitkomen dat ze hem plagen als moeder het niet
ziet. Wel slaat peter soms ook naar de grooten en ik zeg u, op uw schenen moet ge
niet veel hebben van zoo nen eiken. Maar ze lachen dan toch maar omdat grootvader
dacht dat het een van de kinderen was en sloeg. Op een morgen hooren ze Cesarken
schreeuwen voor dood. Grootvader heeft hem over den boomgaard achtervolgd. Het
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manneken is eerst angstig gedeinsd, dan gaan loopen met zijn dik gat. Grootvader
heeft hem in den hoek van karrekot en schuur gedreven. Versteend van angst laat
het ventje peter harder en harder toeken, tot hij opeens in paniek wild begint te gillen.
Diezelfde week is het te doen met den krijgsgevangene Louis, waarmee hij van den
eersten dag pertang zoo goed over de baan heeft gekunnen. Hij kent hem niet meer.
Hij moet al de stoelen hebben waarop Louis zich neerzet. Ga daar af, ik moet hem
hebben, da's onze stoel, ga naar huis. Louis gaat wat water pompen om zijn handen
te wasschen. Blijf daar af, da's van ons. Louis neemt een kroes om reizekens te
drinken. Laat dat staan.
Ze doen Dolfken en Gabriël in het vervolg grootvader in het oog houden. Ze
moeten hem gerust laten betijen, nooit tegenspreken, voorzichtig mijden, maar toch
letten op zijn doen, want ge kunt niet weten. Nogal wel dat de kadeekens opletten,
want eer het een maand verder is weet hij nergens meer waar hij is, hij zou eens
kunnen verloren loopen of ergens in.
De oorlog geraakt dan eindelijk toch nog gedaan. De kinderen moeten rap naar
huis, de moeders zijn ongerust. Dag, tante Anna, dank u wel, besten dank, en ze zien
ze zoo goed als niet meer terug. Ja, nog nen brief van de ouders en rond nieuwjaar
telkens wenschen van geluk en voorspoed. Maar ge hebt dat dan twee jaar in huis
gehad en, moogt ge misschien wel zeggen, hun leven gered, want hoe zagen ze er
uit toen ze hier toekwamen.
De drie krijgsgevangenen maken natuurlijk ook dat ze weg zijn. Dag, moeder, in
naam van ons drie hartelijk dank. We zullen nooit vergeten wat ge voor ons hebt
gedaan. Ge hebt ons niet behandeld als vijanden en ge moet toch, in het begin vooral,
dikwijls gedacht hebben dat uw brave man door onze kameraden gevallen is. We
hebben dat dikwijls tegen malkander gezegd. Aan u hebben we te danken dat we
gezond bij vrouw en kinderen mogen terugkeren. We zullen thuis nog veel over u
spreken, moeder, we zullen u nooit vergeten. Als de miserie allemaal eens zal vergeten
zijn, hopen we dat ge ons komt bezoeken en we zullen ook eens komen. We zullen
blijven schrijven, en nu dat de post weer vrij zal zijn, zullen we portretten sturen ook.
We moeten
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vrienden blijven, want de vijandschap die zulke leelijke oorlogen verwekt als wij nu
Goddank doorgekomen zijn, die moet voorgoed uit de wereld, moeder. Wij zijn in
het begin van den oorlog tegen uw soldaten opgetrokken of het de duvels waren. We
zijn naar hier gekomen, ge hebt wel gezien hoe, niet waar, vijandig. Ge moet dat niet
kwalijk nemen. Krijgsgevangen zijn is dàt niet. Maar gij hebt het ons dragelijk
gemaakt. Gij hebt ons doen zien dat hier goei menschen wonen en minder goei precies
gelijk bij ons en geheel dien oorlog heeft voor ons geen reden van bestaan. Het is
een ruzie van groote mannen ondereen en dat gaat ons, werkende menschen, niet
aan, moeder.
Allee, die Louis kan het zeggen. Nen bespraakten boer. Moeder, we zeggen u niet
vaarwel, maar tot weerziens. Allee dan. Dag Dolfken, dag Gabriël, dag Felix, dag
Richard, dag Cesar, dag jongens, dag klein Margrietje, tada.
Ze gaan en geen woord meer. Moeder denkt maar seffens dat het aan de post ligt.
Ze zou anders toch zoo geren ne galm gehoord hebben van de drie vrouwen die
hunnen man teruggekregen hebben. Maar 't moet de schuld van de post zijn. Ze
zeggen dat overal nog zou gevochten worden, soldaten die op malkanderen schieten,
er zijn er nog niet genoeg dood. Als dat waar is kan de post nog niet werken zooals
het moet. En dan hebben die menschen geschreven, geen antwoord gekregen,
misschien nog eens geschreven en het dan opgegeven, dat zou moeder ook doen.
Maar het is dat niet. Maanden lang hebben ze liggen verteren van heimwee naar
huis. Als ge dan eindelijk thuis zijt, schrijft ge niet naar menschen van wie ge u
honderdduizend keeren ver weg gewenscht hebt en die toch vijanden blijven, hoe
braaf ook. En wat schrijven? Het is hier nogal wat beter? Ik ben blij dat ge op uwen
smoel gekregen hebt? Dat gaat niet, ge doet dat niet. Ge schrijft niks. Dat is niet dit
of niet dat, zoo is de mensch.
Moeder zit alleen. Zoo is het leven. Met een kindschen vader, met een moeder die
nog te been was als de beste tot ze haren kleine in het gasthuis had gezien en nu
sukkelt, altijd met iets. Met meterken dat nog veruit de beste van de drie is. Wel een
open been, sinds jaren, maar een open loopt zoo rap als een toe en de pijn, daar moet
ge niet aan denken, als ge
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oud wordt komt dat allemaal zoo nauw niet meer. Moeder zit alleen met zes jongens,
de oudste vijftien, en een Margrietje van drie, een meterken als schepershond en
twee oude menschen ten laste. De man van haar oudste zuster is gesneuveld, een
broer is gegast en blind geweest maar de blindheid is Goddank genezen. Zoo is de
oorlog. Op zekeren dag komt de kleine op het erf gestapt, zonder getten en rijbroek
en hij gaat een beetje traag en stijf gelijk ze in de processie een kaars dragen. Hoe?
vragen ze beteuterd. Ja, hij heeft een kunstbeen. Ge kunt niet gelooven hoe knap ze
daar tegenwoordig in zijn. Ze maken kunsthanden en als ge 't een beetje kent, kunt
ge er sigaretten mee rollen. Bij hem hebben ze 't kunstbeen nog goed vast kunnen
zetten, ze hebben hem nog genoeg stomp kunnen laten. Hij stroopt zijn broek op.
Van paard rijden komt niets meer, maar dat was toch zijn stiel niet. Als hij ze maar
kan kweeken en verkoopen. Hij ziet het goed in, hij is er goedkoop van afgekomen,
liever dit dan gegast, want de fronthoesters zullen niet lang leven, let er op.

X
Als de mensch tien beenen had gelijk een spin en ge sneedt ze hem alle tien af, hij
zou nog geren leven. Anna ook. Zij ziet dat haar, alles gerekend, nog veel overschiet:
de kinderen, de grond. De stedelingskens en de gevangenen zijn weg, ge hoort van
niets dan onlusten, dat maakt het erf nog stiller, vreedzamer. Haar dunkt dat ze nu
eerst haar kinderen ziet, grooter, veranderd. Het leven moet voortgaan, het gaat voort.
Schoon om te zien. Dolfken wordt Dolf. Wat een zware mannenstem hoor ik beneden
toch. En als Anna dan beneden komt is het Dolf die opspeelt tegen Gabriël of ne
kleinere, maar meest tegen Gabriël. Hij heeft regelmatig zijn twee bloedige sneden:
hij scheert zich alle veertien dagen met vaders mes, een schoon, een wit beenen.
Meterken zegt dat ge hem zoudt zien groeien als ge lang genoeg zoudt stil zitten en
hem in 't oog houden. Op zijn verjaardag in negentien, uit kurieuzigheid, meten ze
hem. Ne meter acht en zeventig. Grootvader, die niemand meer kent, gaat voor hem
uit den weg, slaat hem nooit. Hij heeft twee jaar bij Louis gewerkt,
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die heeft hem opgeleid zonder moeder iets te zeggen, maar nu ziet ze 't. Hij gaat aan
tafel tegenover haar zitten op de plaats van vader, de kleinen luisteren als hij iets
zegt. Voor een weduwe met zeven kinderen is zoo eenen oudste hebben bra plezant.
Zij neemt hem in vertrouwen. Zij zegt hem hoe het staat met de hoeve en de rechten
daarop van de nonkels en tanten. En dat hij nu moet zorgen voor zijn broerkens en
zijn zusterken. Moeder, mag ik nu nog geen pijp smooren? Zij haalt hem direct de
schoone pijp van Frans, een meerschuimen met weidsch gekrulden steel. Zij prent
hem in dat de tijden niet zoo gemakkelijk meer zijn als voor den oorlog, dus hij moet
er voor zorgen dat ze allemaal een broodwinning op de hoeve kunnen vinden. Eer
de pijp uit is moet hij eens reizekens weg om over te geven, komt terug alsof er niets
gebeurd is en smoort voorzichtig maar vasthoudend voort. Ge ziet zoo bleek, Dolfken.
Ik? Van wat? Ze denkt niet aan de pijp, bezig met haar moedergedachten. Hij moet
het bedrijf nog vergrooten. Pachten, maar principaal koopen. Nu is het de tijd ervoor.
Zij noemt de gesneuvelden uit de omgeving op, menschen die nu te veel land hebben.
Hij moet dat allemaal in 't oog houden, er eens naartoe gaan, spreken met die
menschen. Plots hikt hij en geeft over vóór haar voeten, zeeziek en zat. Ge moet bij
de eerste onpasselijkheid bots ophouden, of ge smoort u zoo kapot dat ge geen pijp
meer kunt zien.
Als Gabriël uit zijn knoop schiet gelijk Dolf kan hij dat grooten baas spelen niet
meer verdragen. En Dolf zijn weerbarstigheid niet. Stemmen dat die mannen hebben,
Anna moet soms lachen dat ze schokt als ze tegen malkander zitten te bassen, maar
ondertusschen grezzelt ze van dat rauw geweld. Precies twee heesche wolven. Met
Dolf is te spreken, maar Gabriel, pas op. Pertang, hij is van caractère beter,
aanhankelijker, liever, altijd gereed, de kleinen hebben hem ook liever, de twee
grootmoeders loopen hem achterna. 't Is toch zoo ne gadspuiter. Waarom ze ruzie
maken, weet God. Precies twee bokken, zegt meterken. 't Is genoeg dat ze mekaar
tegenkomen of kop gebukt, het zit er op. Aan tafel malkander het zout geven kunnen
ze niet zonder malkaar te bezien met moordzucht. Vraag niet wat er scheelt, want ze
weten
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het zelf niet. Hij weer met zijn complimenten. Neen, gij weer met uw complimenten.
En zoo. Wie moet ge dan gelijk geven? Anna beveelt dat ze uitscheiden en daarmee
gedaan, maar neemt ze elk apart voor een sermoon. De een is nog van beteren wil
dan de ander, maar 's anderendaags is 't hetzelfde spel. Eens komt Richardken
aangeloopen met zijn blokken in zijn handen: Dolf en Gabriel zijn aan 't vechten.
Als Anna daar komt staan ze ineengeklist, twee jonge stieren en meterken slaat er
op met het kruizeel zonder te zien wie ze raakt. Frans, nu weet Anna maar eerst wie
ze mist. Als die alles zes zoo moeten groot worden, wat een spel gaat dat zijn.
Grootvader gaat uit gelijk een kaars. Anna moet hem al lang 's morgens en 's
avonds broek en alles uit en aan doen. Op een morgen, van mismoed omdat het altijd
steeger gaat, en ze heeft al genoeg om haar ooren met die vlegels, stopt ze er hem
terug in en hij blijft liggen. Had ze 't vroeger gedaan, ze zou hem en haar veel
ongemak hebben bespaard. Hij ligt en leeft tot hij de pap niet meer kan doorslikken
die zij hem voedert. Oud worden moet plezant zijn, maar zoo niet.
Anna geeft zijn gouden horloge aan Dolf zooals het moet zijn, dat van Frans blijft
voor Dolf's oudsten zoon als 't God belieft dat we 't geluk mogen hebben dat nog te
beleven. Er zijn schoone momenten in het leven van den man: een portemonee krijgen,
een pijp mogen smooren, het gouden horloge van grootvader. Ge draagt dat dan 's
zondags. Ge gaat expres buiten om het eens uit te halen, want ze lachen anders.
Binnen zegt ge dat de staande klok voorloopt en ge bewijst dat, horloge in de hand.
Ik zal ze nu juist gelijk zetten en we zullen binnen een uur eens zien.
En zie het is niet goed dat hij dat horloge heeft, Gabriel eischt nu dat van zijn
vader. Maar dat zal nu eens niet waar zijn. Dat is nooit zoo geweest en dat zal nu
nog zoo niet zijn. Dat zou vader ook niet gewild hebben. En daarbij, al mocht het,
hij is nog te jong om een gouden horloge te krijgen. Anna houdt kop, dezen keer is
hij niet in zijn recht. Voor het eerst dreigt Gabriel met er van door te gaan. Ik trek er
hier uit. Het hart van Anna stropt toe, haar bloed stremt, s' Anderendaags heeft hij
het goude horloge. Een moeder, heeft Louis dikwijls tegen Dolf gezegd, kan niet
hard zijn.
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Dat kan ne vader en in ne grooten hoop jongens is dat nu en dan eens vandoen.
Gabriel heeft zijn horloge, maar Anna heeft haar rust niet terug en de ruzie
verdubbelt. De serieuze Dolf neemt het hoog op. Ah, gij peist hier met dreigen den
baas te worden. Bij u misschien, moeder, maar bij mij niet. Dolf gaat het gezag
herstellen dat begeven heeft. Dolf vervangt den harden vader gelijk Louis hem op
het hart heeft gedrukt, want anders, met zes jongens, zal moeder nog veel afzien.
Houd u baas, vriend. Doe dat voor moeder.
Dolf neemt 's Maandags het horloge uit den vestzak en nu hard zijn. Gabriel
reclameert het den volgenden Zondagmorgen. Dolf zegt: Ik heb het. Geef het hier.
Nee. Twee jonge beren, woeste wolven, drift, drift. Meterken, grootmoeder, Anna,
smeeken, dreigen, vloeken, Dolf en dan Gabriel, Gabriel en dan Dolf. Gij moet de
slimste zijn, gij zijt de oudste. Hij moet toegeven, hij is de jongste. 't Heel horloge
is 't niet waard. Dat weet ik, maar hij zal u allemaal op den kop schijten als ik toegeef.
Dolfken, joengske toch. Nee, moeder, 't is voor u. Dolfken, ge kent Gabriel, hij zal
iets doen. Hewel, laat hem iets doen.
Veertien dagen ademt Anna niet. O Frans, Frans! Als een kind buiten wat hard
loopt begint ze te beven, kan geen voet meer verzetten, en bijna niet vragen wat er
is. Maar roept er buiten iemand hard, al is het maar komen eten, dan verstaat ze iets
anders en vliegt het erf op. Ze moet altijd weten dat Dolf dààr is en Gabriel daar. Zijt
ge in den stal geweest? Ja. Is Gabriel daar nog? Neen. Waar is Gabriel dan? Ik weet
het niet. En zij op zoek en roepen, roepen. Hij antwoordt niet. Hij zit boven op de
schelf en schrijft, daar kan hij haar zien komen, zij hem niet overvallen. Laat dat
lezen. Hij zwijgt. Geef den brief hier. Hij houdt hem achter den rug. Gaat ge hem
geven? Hij scheurt hem. Voor wie was die brief? Hij zwijgt. Ze schudt hem woedend
dooreen. Maar wat hebde gij, ouder, dan? Ze schreit dat hij moeder zeker moet ziek
maken. Zijn broerkens hebben geen vader meer, een moeder is ook nog te veel. He?
Hij staat van haar afgewend. Ze gaat haar onrust uitstorten vóór Dolf. Dolfken, hij
schrijft brieven. Ja? Heeft hij papier genoeg? Anders zal ik hem wat geven. Zij gaat
op de bank onder het portret van Frans zitten
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schreien. Ne man, ne vader alleen kan zoo'n jonge buffels bedwingen en dan is het
nog te zien wat voor ne man.

XI
Volle zestien dagen duurt dat. Als Anna niet meer op haar voeten staat van vaak en
onrust valt Margrietje ziek, kort, hevig, hooge koorts, overgeven. Den zesden dag is
't gedaan, wil ze opstaan en ze valt, staat weer op en valt weer, weer op en valt. Ja,
dat is kinderverlamming, dat heerscht zoo wat in de streek. Anna's verdriet breekt
uit gelijk de ziekte zelf, een schielijke, hevige koorts, een waanzin gelijk bij een
meiske dat nog niets ondervonden heeft. De dood van Gabrielleken, Frans, Paulke,
snelle en verrassende sterf ten, het schijnt allemaal niets geweest te zijn, dit lam
worden van haar liefste kindeken is erger dan alles? Ze zal binnen acht dagen zien
dat het een kinderverlamming is die geneest, of geen kinderverlamming vermits ze
geneest, dat moeten God en de maalder maar beslissen. Nu spreekt ze niet meer, eet
niet meer, soms breekt ze los, onbeheerscht. in bitter beklag. We moeten maar allemaal
tegelijk sterven. Ons heer moet ons komen halen dat we bij vader zijn. 's Nachts gaat
Gabriel haar vergiffenis vragen. Ze heeft aan hem en Dolf niet meer gedacht. Moeder,
ik zal mij verstaan met Dolf, is 't dan goed? Hij gaat van haar bed naar de kamer
waar Dolf slaapt met de drie kleinste jongens, twee bedden. Dolf! Ja? Dolf, laat het
nu gedaan zijn. Wat? Ge weet dat wel. Ah! Meer niet. Gabriel staat in den donker
nog wat te draaien. Dolf, we moeten malkander een hand geven zegt moeder. Ah,
da's goed, waar is ze? Hier.
Margrietje geneest gelijk van een verstuikten knoesel. langzaam maar zienderoogen,
elken morgen gaat het veel beter. Het is misschien onmogelijk gelijk de krop van
Paulke, maar het kind kan op het been steunen eer het een maand verder is en eer
het zes maand is kan het weer gaan. Niet heelemaal gelijk vroeger, dat nu precies
niet. Onze knie blijft in den gang kloek recht en die van Margrietje ziet ge lichelijk
schommelen gelijk iets dat zijn evenwicht zoekt, maar ge moet er fijn op letten of
ge ziet het niet. Misschien
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groeit er ook dat nog uit als ze eens uit haren knoop zal schieten, maar als het blijft
is het nog niks, zelfs niet voor een meiske. Allee, daar is Anna nu eens nippekens
geschappeerd. God beproeft niet boven krachten, zegt meterken. Anna dankt het aan
de voorspraak van Frans.
Als Margrietje genezen is, op een schoonen morgen komt Gabriel geen koffie
drinken. Niemand heeft op hem gelet. Al dien tijd is de kleine in ieders gedachten
geweest, ze hebben hem vergeten. Er is geen hard woord meer gevallen tusschen
hem en Dolf, niemand is ongerust. Gabriel zal ergens naartoe zijn. Het is namiddag
eer ze hem gaan zoeken. De eigenlijke onrust duurt maar één dag. Dan schrijft hij
dat hij bij tante Martha is en moeder, ik heb leelijk misdaan en u veel verdriet gekost,
maar alstublief, moeder, laat u niet ontvallen dat ik thuis weggeloopen ben. Tante
Martha denkt dat ik mag komen van u. Ik heb gezegd dat ik den commerce wil leeren
en dat ik van u niet naar de stad mag of 't moet bij familie zijn. Moeder, ik ben hier
welkom. Frida, Bertha, Max en George zijn zoo blij als iets en tante Martha zegt:
een groote jongen als gij mankeerden we nog. Ge kunt niet gelooven, moeder, hoeveel
tante Martha houdt van u. Ze vergeet nooit wat gij voor de kinderen in den oorlog
gedaan hebt, zegt ze en ge moogt al uw kinderen sturen, voor zoo lang als ge wilt,
want dat kan ze u nooit terugdoen. Tante Martha heeft geen werk voor mij in de
zaak, want het is slappen tijd, maar ze zullen iets voor mij zoeken en dat presseert
niet, ik ben hier gelijk thuis. Tante zegt dat ik u dat vooral moet schrijven. Dus, liefste
moeder, ge ziet hoe goed ik hier ben, alstublief, bederf mijn zaak niet, gebaar nooit
van wegloopen en als ge kwaad zijt en niet antwoordt, ik zal mijn straf gewillig
dragen, maar doe dan ten minste Dolf een woordeke schrijven, laat mij niet beschaamd
staan omdat ik van huis geen antwoord krijg. Beste broeder Dolf, weiger mij alstublief
dat plezier toch niet. We hebben woorden gehad, maar ik heb mijn ongelijk bekend
en sindsdien is alles vergeten en dat blijft het van mijnentwege, want zoo ben ik niet.
Schrijf mij dan alstublief en bedank tante Martha, dan kan ik hier den brief laten
lezen. En nu, liefste moeder, nog een woordje verklaring waarom ik vertrokken ben
zonder u of iemand iets te zeggen. Ik heb nooit mijn geluk kunnen
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vinden in den boerenstiel. Ik kan ongelijk hebben omdat in de tijden die wij beleven
de boer ten minste altijd eten heeft en geen affairen trekken. Maar ik ben er niet voor
geboren, moeder, en dan is het toch geen leven en al de last dien ge met mij gehad
hebt kwam daarvan. 't Is nu nog te zien of ik in de wereld mijnen weg zal maken,
maar toch wil ik liever dàt avonturen dan zeker te zijn van mijn brood thuis tegen
mijn goesting. Ik heb er u gerust mee gelaten omdat ge met dat ziek zijn van
Margrietje al genoeg rond uw ooren hadt, maar van als ik het goed heb gemaakt met
u en Dolf en ik zag dat Margrietje beterde, is het mijn gedacht geweest te doen wat
ik nu gedaan heb zoo gauw als mijn zusterken zou genezen zijn. Liefste moeder, gij
hebt mij in uw verdriet eens gevraagd of ik dan een slechte jongen was en dat heeft
mij fel gepakt. Ik ben niet slecht, moeder, maar ik kon mijn geluk niet vinden, dat is
het, en gij zult zien dat ik niet slecht ben, want ik kom niet meer onder uw oogen
voor dat ik het bewezen heb en een nuttig en werkzaam lid der maatschappij geworden
ben waarop gij fier moogt zijn. In afwachting vraag ik niets dan een antwoord van
u of Dolf dat ik tante Martha kan laten zien.
Dolf stuurt hem het gevraagde. Zooals moeder het hem zegt schrijft hij dat zij veel
verdriet heeft van zijn vertrek maar als het voor zijn goed is, is dat niets. Daar kan
tante niets uit opmaken en Gabriel veel. Het slot is van den schrijver zelf. Gabriel,
ik hoop dat ge geluk moogt hebben en vooruit komen, dat zal plezier doen aan
uwen broeder
Adolf.
Meer avontuur dan bij tante Martha wonen in een stad verlangt Gabriel niet. Nen
boer is niet van zwervend bloed. Tante Martha schrijft dat het toch zoo ne goeie
jongen is, ze houden allemaal even veel van hem. Dus mag hij van moeder komen.
Hij ziet er niet rijk of niet arm uit, niet baas en niet knecht, maar content. Ge moest
de miserie in de stad eens zien dat weet nen boer niet. Wat hij doet weten ze ook
niet, hij pakt aan en 't een lukt wat beter dan 't ander. Hij mag niet klagen. Ze hooren
dat hij goed en deftig gezelschap heeft, zijn leven is aangenaam en goed gevuld, hij
zal bij tante Martha niet meer gaan loopen.
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XII
Tusschen Dolf en Heinken komen Gabrielleken die dood is en Gabriel die weg is.
Dolf en Heinken verschillen bijna vijf jaar, Heinken, Felix, Richard en Cesar elk
maar elf tot hoogstens vijftien maanden. Dat maakt dat Dolf voor die vier nen ouwe
is, ne vader, in jaren en in wijsheid wijd vooruit. Want op dien leeftijd is vijf jaar
enorm. De vier hebben ook gezien hoe het gegaan is met Gabriel, die ruzies met
Dolf, moeders' verdriet, zijn wegloopen en vergiffenis vragen. Ze leeren ons altijd
dat een slecht voorbeeld navolgers trekt. Dat hangt er van af. 't Kan ook tegensteken
en afschrikken. Als Gabriel eens afkomt en niet klaagt of niet stoeft, denken de vier:
moest hij daarvoor gaan loopen. Soms brengt hij iemand van tante Martha mee. Ze
wonen in de stad, ja, de stad is alle dagen Zondag, maar zoo schrikkelijk goed hebben
ze 't er toch ook niet. Nonkel George van tante Martha is gesneuveld. Tante doet hun
hemdenfabriek voort met een compagnon. Misschien trekt die het laken naar zijnen
kant, maar anders tiert die affaire niet. Niks tiert, ge hoort of ge ziet niets dan
werkloozen. Boeren is nog het beste. We blijven wij bij moeder, denken de vier. Ze
koeken aaneen. Het zou wonder zijn dat van dien zachten stillen Frans niets dan
Gabriels zouden voortgekomen zijn.
Met vreugde ziet Anna haar Heemskinderen toer op toer uit hunnen knoop schieten.
't Leven is anders geloopen dan zij gedroomd heeft. De oorlog heeft in haar kaarten
geroefeld, God heeft zijn paart genomen, maar nu wordt het weer schoon. Wel in
een en denzelfden winter nog twee sterfgevallen, grootmoeder en meterken, de eerste
in December, de tweede in Maart. Verlies, maar we kunnen onder ons toch wel eens
bekennen: ook een gewin. Want meterken is puur tot den lesten dag nog regelmatig
wat op en bezig, maar zelfs daarmee hebt ge van oude menschen, als ze kramakkelijk
worden, zooveel last als hulp. Met van alles.
Hadden ze Anna in Juni veertien voorzegd wat haar ging overkomen, in veertien
oorlog tot in achttien, in vijftien Frans gesneuveld etcetera en dat ze hier vandaag
den dag zou zitten met zes kinderen en het zevende in de stad, dat al de anderen
zouden dood zijn, dat zij, Anna, content danke
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Jeezeken zou zeggen, Anna zou gevraagd hebben of ze wel goed wijs waren. Ware
't een waarzegster geweest, ze zou voor den zeever niet hebben betaald. En ze zit
hier en zegt met hart en gemoed danke Jeezeken voor het mirakel met Margrietje
gebeurd, voor het braaf blijven van Gabriël in de stad, voor den steun van Dolf, haren
toeverlaat, voor de vier jongens.
Wat plezier ze van die jongens heeft is niet te zeggen. Dàt zijn mannen. Nooit een
woord harder dan 't ander, nooit reclameeren, altijd goed gezind en met vieren muziek
maken. Geen geld verteren, niet wallebakken, geen meisjeszotten. En overeenkomen
gelijk ne vierling. Als ge er een van ziet zijn de ander drie in de geburen, wat de een
wil begeeren de anderen ook. Van broers is het zelden te zien geweest en ge hoort
wel eens van twee of drie, maar vier! Het werk, daar heeft Anna natuurlijk geen
omzien naar. Dat regelt onze pa. Zoo noemen zij Dolf. Zoo'n kadeeën zijn niet moe
te krijgen, alles is gedaan eer Dolf het gewezen heeft. Pa pacht land bij. Dat voelen
ze nog niet. We pakken dat in de vlucht nog mee, zeggen ze en glimlachen zoo
reizekens. Pa koopt wei uiterhand, de jongens rijden ze om, zaaien en planten gaat
gelijk een klets. Boven de tafel onder den kruisefix is het portret van Frans geel
geworden, met twee drij kleine vliegskens tusschen het glas, ge zoudt zeggen hoe
geraakt dat daar tusschen, en in de vier hoeken de vliegenscheten die ge er met den
natten zeemlap niet afkrijgt. Frans ziet nog altijd zoo dapper als den eersten dag over
de tafel en de koppen weg. Met reden! De Anna die hij zoo geren gezien heeft en zij
hem, is precies de eerste de beste niet. Dolf, die hem vervangen heeft van zijn zestien
jaar, Heinken, Felix, Richard en Cesar, het zijn jongens die mogen gezien worden.
Ge kunt hier in den omtrek ver marcheeren, ge zult veel hoeven tegenkomen, maar
geen schooner. En het begint nog maar. Alles is jaren achteruitgezet door den oorlog,
maar nu de jongens op snee zijn zult ge eens iets zien.
Anna heeft Dolf in de gaten. Hij pacht en koopt dat land van ne gebuur. Die mensch
is in den oorlog zijn twee jongens kwijt geraakt, wat op een manier nog erger is dan
zelf sneuvelen als ge al jongens hebt, want bij Frans is de bres rap en schoon
toegewassen en bij hem wordt ze precies altijd
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grooter. Ge kunt niet pachten of koopen zonder spreken, toch is het daarom niet dat
Anna met genoegen haren Dolf ziet gaan en lang blijven. Ze stolesteert curieus. Wat
hebben ze gezegd, Dolf? Dat 't goed was. Wie was er thuis? Allemaal. Clara ook?
Ja. Hebben ze koffie gezet? Ja. En wat nog? Pontekoek. En wat zeiden ze? Niks, van
alles. Ne spreker gelijk Louis is Dolf niet, daarin is hij meer zijn vader, en grootvader
Dolf was ook zoo. Is dat stuk nu verkocht, Dolf? Misschien, ze zullen nog eens zien.
Des te beter. Laat ze nog maar eens zien. Voor Anna moeten ze dat nog maar
dikwijls doen, dikwijls Dolf laten terugkomen, Clara koffie laten zetten met
pontekoek. Spijtig dat jongens niet wat gespraakzamer zijn. Wat plezier zou moeder
anders hebben van te zien dat het elken keer wat beter gaat en waarschijnlijk zal te
goei komen. Want het is een pront en bijdehand meiske. Anna wandelt kwansius ook
eens tot daar 's Zondags, met Margrietje. Hun weiden liggen met de ruggen tegeneen,
het is dan maar een boogscheut, bots omkeeren is zoo bruut. Dag allemaal, we zijn
eens naar 't veld gaan zien. Clara zet koffie. Daar is geen moeder meer. Die is eenige
jaarkens na den oorlog haar jongens achterna gegaan. Er is een veel oudere zuster,
die wel niet meer zal trouwen, en een kozijn, die er in den oorlog gekomen is uit de
stad en gebleven: Alex. Ze spreken over weer en werk. Anna en Clara zullen goed
overeenkomen, ge wordt dat cito gewaar. Met Margrietje zal het ook goed gaan, ze
spreken over kleeren. En Anna onverhoeds: Verwacht ge onzen Dolf? Ja, ze verwacht
Dolf, want hij moest met vader spreken over dat land. Ze zwijgen reizekens. Ook
van zoo'n meiskens weet ge niet veel: verlegen. Anna zou willen vernemen of ze al
iets geregleerd hebben, of Dolf hier komt wonen of zij bij Dolf, daar is veel aan
gelegen, en waarop ze nog wachten. Want nog frisch en gezond uw eerste kleinkind
mogen pakken is voor een moeder vandeeg plezant.

XIII
Op nen avond maken de vier muziek dat Anna puur week wordt. Harmonica en fluit,
op hun eigen, geleerd. Zacht wie-
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gen ze op hun boerenstoelkens, de oogen meestentijds toe, eenen voet op en neer
met de maat. Ze hebben dat van haar, zij heeft ook altijd zoo geren muziek en zang
gehoord. En als ge er voor zijt en ge hoort iets schoons, gaat ge precies open, ge wilt
eens iets meer zeggen, eens spreken. Margrietje leest. Anna wenkt Dolf wat dichter
bij haar te komen zitten. Ze fluisteren, moeder en oudste zoon. Dolf, wat is dat nu
eigenlijk tusschen u en Clara? Dolf spreekt ook gemakkelijk eens eenen keer,
misschien omdat het maar fezelen is. Hij en Clara zien malkander al lang geren, al
veel jaren. Hij heeft er nooit over gesproken omdat hij en zij er zelf nooit over spraken.
Geren zien maar niks zeggen. Heel lang geleden heeft hij haar eens gezegd: Clara,
ik ben den oudste, ik moet lang bij moeder blijven. Ja, zei ze. Meer hebben ze niet
gerept. Maar nu hebben ze onlangs eens met malkander gesproken en 't accoord is
van nog een beetje te wachten, want volgens dat ze schrijven zou het weer oorlog
worden. Correct de woorden van Frans. Anna pakt met de volle hand haar hart. Ze
hijgt zwaar. Weeral oorlog, Dolf, de andere is nog niet te goei gedaan. Hij legt haar
uit waarom er veel vrees voor is, het is te hopen van niet, maar het is geen avans te
trouwen om 's anderendaags binnengeroepen te worden en te sneuvelen, dat moet
hij haar toch niet uitleggen. Neen. Ze wijst vragend naar de vier onschuldige
muzikanten daar. Ah, natuurlijk moeder, die eerst. Juist daarom wil hij niet trouwen,
anders zit ze straks weer eens alleen. Haar verstand staat stil. Dat menschen zoo iets
nen tweeden keer kunnen doen. Een donkre kap is over haren kop gezet. Ze is
daaronder alleen. Ze hoort Dolf niet meer. Het is ook niet vandoen. Niemand moet
haar uitleggen wat het is.
De oorlog komt en niet, is er al en is er nog niet. Dolf en Clara's tijd gaat voorbij
en ze hebben er niet veel meer. Met eerst te wachten omdentwil van moeder, nu
omdentwil van den oorlog is Dolf zoetekens aan op zijn vijf en dertig. Heinken wordt
van 't jaar dertig, de drie anderen volgen hem dicht. Voor alle vier wordt het tijd.
Een familie met zes zonen gaat zeker toch niet uitsterven door uit te stellen wegens
den oorlog. Met redeneeren en staan rond te draaien in de keuken gelijk Dolf komt
ge niet ver. Toch blijft zijn leste woord wachten. 't Is nu veel onvoorzichtiger dan
een,
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twee, drie, vier jaar geleden en als ge dan toch al zoo lang gewacht hebt, waarom
kan er dat beetje patiëntie niet meer bij. Het moet toch een van dees weken 't een of
't ander worden.
Ons moeder, zeggen ze, wordt zoo grijs als een duif. Ja, dat kan dan zoo ineens
rap gaan. Anna zou àl nen armvol kleinkinderen moeten hebben. En ze leeft alleen
onder haar donkere kap, haar dorene kroon. Dolf verstaat iets van haren angst, iets.
Margrietje niets en de vier zitten met den oorlog nu eens juist niks in. Als ze ons
roepen gaan we. Ze zijn voor de vree zoo fel als moeder of 't is eender wie, maar als
het nu niet gaat zonder oorlog. Als ge aangevallen wordt moet ge u toch verdedigen.
Daar kan Anna niet op antwoorden. Gelijk tegen jongens die gevochten hebben en
de tegenpartij beschuldigen: Aanvallen, zegt Anna, aanvallen, als ge ze gerust laat
zullen ze niks doen. Ze zwijgen. Ze spreken trouwens nooit tegen. Pertang, Anna
zegt het hun vandeeg. Ze ondergaan dat verduldig. Daarna spelen ze van eenen pas
wat harmonica, fluit en van die Italiaansche occarino's. Ze hoort dat geren, het klinkt
zoo weemoeiig, soms schiet ze in ne schreeuw. De onnoozele bloeikens en die zouden
ze haar doodschieten. Allee allee, moeder, met uwen oorlog altijd. Ze spelen iets
licht en plezants. De oude menschen van veertien-achttien hebben er toch zoo ne
schrik van, 't schijnt dat het toen wreed gedaan heeft. 't Zal nu zoo niet meer gaan,
maar maak hun dat wijs als de schrik er eens in zit.
Er komt meer apprentie van, het wordt serieus. Anna is geen mensch meer. Ik kan
mij niet geduren, ik overleef dat niet. De goei sloebers gaan iets doen, anders wordt
ze nog ziek. Ze leggen de centen bijeen die ze 's Zondags nooit opdoen, koopen nen
ouwen automobiel, een groote rechtveerdige kist, maar nog goed en proper. Van nu
af pleziertoerkens in plaats van dag in dag uit te zagen en te zuchten over dien oorlog.
De twee teffereers leeren sturen, Felix en Richard. Dat is voor die mannen niks. Ze
gaan er in zitten, wat is dat en dat is dat en gaat eens uit den weg, het zal wel gaan.
Ze doen eerst ne proefrit met de twee anderen. Een uur verder zitten ze, ai zoo na,
op nen tram. Hij en zij stoppen intijds. Met den neus tegeneen gelijk beesten die eens
rieken of ze gaan vechten. Achteruitrijden hebben Felix en Richard nog
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niet geleerd, allee, geen gedacht op gehad dat ge er dat ook mee kunt. Ze moeten
vragen of er iemand in den tram zit die dat kan. Ze komen nog goed thuis.
In de korte uren worden de twee jongsten uit hun bed gehaald, Richard en Cesar,
mobilisatie. Hewel goed, ze gaan. Op ne vloek en ne zucht zijn ze klaar wakker en
fluiten. Moeder, waar zijn mijn Zondagsche bretellen? En ze fluiten voort. Ze pakken
haar getweeën, ieder trekt ze naar zijnen kant. Ze nijpen vriendelijk in haar bleeke
wangen. Sukkelke toch, luister in plaats van te lamenteeren. Het is nog geen oorlog,
schreeuw toch niet voor een mobilisatie.
Een kloek kakelt haren nest bijeen als er gevaar is. Anna die zoo gezegd heeft dat
ze nooit in hun kast komt, en niet op den oorlog peizen, ze peist zijn in nen automobiel
zoowel op den oorlog als thuis, Anna vraagt zelf of Felix haar niet kan brengen tot
bij tante Martha. Daar is Gabriel. Ook nog altijd niet getrouwd, maar niet door den
oorlog. Dat is een curieus geval geweest met Gabriël. 't Is nu jaren geleden. Op het
trouwfeest zelf van Frida ziet hij haar jongere zuster Bertha flirten met zijn besten
vriend. Wordt hij niet jaloersch! De flirt wordt verkeering. Meneer zet er zich immers
tusschen! Zijnen besten vriend zwart maken, Frida de verkeering afraden, tante
Martha opstoken, spioneeren. Bertha zet hem op zijn plaats. De vriend pakt hem aan.
Wat doet Gabriël, hij vraagt haar zelf. Echt gebeurd. Wat een affaire daar. Ze hebben
er Anna nooit iets laten van hooren natuurlijk. Kozijn en nicht zijn van kleinsaf broer
en zuster geweest in 't zelfde huis en worden opeens verliefd. 't Is te zeggen Gabriël,
Bertha ver van daar. Hij heeft net nog niet uitgesproken of ze kan hem niet meer
zien, ze peest hem koleirig, ik ben vies van u. Tante Martha is er natuurlijk ook niet
mee opgezet. Bertha en de vriend trouwen. Veertien dagen wonen ze in hun
appartement, Gabriël gaat het goed maken. Ne goeie jongen, hij zegt: ik versta het
zelf niet. En ze hebben zij dat verstaan. Hij is bij tante Martha gebleven, maar heeft
nooit meer naar een meisje omgezien. Het is natuurlijk nog niet te laat, maar ge moet
toch jong trouwen of het komt er niet meer van.
Moeder vraagt wat hij van plan is nu met dien oorlog. 't Is nu niet goed meer in
de stad, we weten hoe het in veer-
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tien was. Daarbij, het is beter dat we nu allemaal bijeen zijn. Kom terug naar huis,
Gabriël. Heinken pinkt: spreek maar mee, ge kunt er toch niet mee redeneeren. Als
ze zegt dat ze toch zoo ongerust is, houdt hij zijn hand aan zijn oor: en hoe ongerust.
Gabriël spreekt mee, maar hij kan hier toch niet alles laten staan en vallen. Hij zal
doen wat hij kan en komen zoo rap mogelijk.
De oorlog staat voor de deur. Anna's jongens zijn van de klassen die binnen moeten.
Alle dagen sneuvelen ze voor haar oogen, een voor een. Ze ziet zich alleen zitten
met Margrietje. Ze staat voor het hare, grijs, bleek, sterk. Ze zal het bijeenhouden in
haar armen, in haar hart, niet lossen wat ze nog kan houden, dekken en beschermen
met lijf en ziel wat ze nog heeft, zoolang ze 't heeft.
Mobilisatie van Felix en Heinken. Nog altijd maar mobilisatie, moeder, ge ziet
dat we gelijk hebben. Als er in Godsnaam maar niks miskomt aan den automobiel.
Dat is hun zorg. Ze lichten hem van grond, op blokken, dat is goed voor de banden.
Dolf mag hem om de liefde Gods niet verkoopen, nog niet voor het dubbel. Eer het
jaar om is krijgen we er vijf keeren den prijs voor, let er op, we laten u weten wanneer
het moment is. Direct na de mobilisatie vallen de prijzen in en we koopen voor
hetzelfde geld ne splinternieuwen. Anna glimlacht weemoedig. Ze steken nog
reizekens een sigaret op vóór ze de deur uitgaan. Mijn harmonica, dat is toch nog
het ergste. Nooit vergeet Anna dat kinderwoord. Ze bewaart het in haar hart. Mijn
harmonica, dat is nog het ergste.
Ze komen op congé regelmatig en schoon op toer. Het blijft altijd mobilisatie. Ze
laten hun ransel vallen, pakken alaam en trekken naar het veld. 's Avonds muziek.

XIV
Nen dulle scheper steekt zijn pijp aan, zwarten toemaat, grove snee. Er waait een
brandende klis af in de droge hei. Vonken, vuur. Nen dag zonder wind bestaat niet,
de wind verspreidt dat vuur. Het graast de hei af, rapper dan schapen en korter. Aan
de gracht vóór het boschken gaat het bijna uit,
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maar de wind blaast twee, drij van de laatste kesterkens over de gracht. In het
boschken ligt meer brandgerief en droger. Dat vlamt, de boomen vlammen met hun
droge schors vol terpentijn. Blusch nu maar, het is oorlog.
Maar de jongens blijven regelmatig op congé komen, blijgemoeds, met oogen
klaar en open, een moeder ziet dat sevliegens. Nog laten ze hun ransel vallen, trekken
naar het veld en dag allemaal, weer naar den oorlog. Heeft Anna misschien toch
ongelijk gehad? In veertien oorloogden de menschen, nu de machines. Het is
misschien toch wel mogelijk dat de jongens gelijk hebben. Ze doen er zoo over. O
moeder, die tanks, ge moest dat zien. En de vliegers. Oejoei! Die duiken op honderd,
vijftig, twintig, tien meter. Och, gij altijd met uw om ter meest menschen kapot
maken. In dezen oorlog vallen geen dooden. Oorlog is macht en anders niets. De
sterksten zijn. Kunnen zeggen hier ben ik en jaag mij eens weg. Kom, zwijg, 't is de
moeite niet, tegen den uitkomen is 't afgeloopen, waar ligt mijn harmonica? Hoe is
't met den auto? Margrietje, geef mijn blokfluit eens. Ze maken moeder week met
nieuwe liedjes. Geren, rap, en met niks fleurt een moederhart op. Wanneer komt ge
naar huis, ik moet anders niks weten. Hola, ze hopen van nu nog niet, nu het kwaadste
er af is, willen ze dezen winter nog onder de wapens blijven en dan tegen den
uitkomen terug. Dat is ook voor Dolf en Clara goed. Zij schikken van het dan rond
Paschen te doen. Haar vader heeft gesproken. Hij laat het erf liever aan Dolf en zijn
dochter dan aan den kozijn en een vreemde vrouw. Clara is met alles gereed. Ze heeft
geen moeder meer, ze laat het zien aan Anna. Dat regieeren, kiezen, koopen, passen,
meten, plooien, nummeren, schikken, een vrouw doet het zoo geren. Nu moet alleen
de oorlog nog gedaan zijn.
Soms is de heibrand uitgestampt, de blusschers zijn naar huis, er is man noch
scheper te zien geweest en opeens ziet de hemel weer rood: de oorlog herbegint.
Anna kreunt zacht. Maar moeder toch, ge bibbert weer voorniet, ge ziet toch dat het
van 't jaar nog gedaan is.
Ze leuren aan de deur met krijgsgevangenen. Hebben? Ja. Hoeveel? Anna vraagt
er vier, nee zes, kom, stuurt er maar acht. Acht voor hare vier. Acht, die thuis zullen
vertellen:
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daar waren we goed. Acht moeders die de boerin bij den vijand zullen dankbaar zijn
als hun jongen terugkomt, bruin, goed in 't vleesch.
Die acht komen. Acht haveloozen zonder moed. Als Anna's vier het nog goed
hebben, deze acht weten toch al wat oorlog is, hun moeders ook. Komt binnen,
jongens. Het eten is gereed. Mijn man is gesneuveld in vijftien, ik had zeven klein
kinderen. Er zijn er nu vier van onder de wapens. Ik weet wat het is. Welkom allemaal.
Bedden heb ik niet. Het zijn maar stroozakken, maar ge zult niet hard liggen. Zet u
aan tafel? Laat het u smaken. Ze schoorvoeten, naderen, gepakt van den kookreuk,
woest van honger. Ze willen op de tafel vliegen, met volle armen grabbelen wat er
op staat, het in een hoek grommend opeten. Maar ze moeten beleefd doen, nog eens
laten nooden. Vier van de acht zitten vóór de soldatenportretten onder den kruisefix,
Frans vergroot en zijn zonen kleiner, elk op een postkaart in kaderkens van den
Innovation, nog zonder vliegescheten. Ah, dat zijn zeker uw jongens? Ja, dat zijn
haar jongens. Ze zien eens en zeggen ondereen kwansuis dat het struische mannen
zijn, om de moeder plezier te doen. Dan kunnen ze niet meer, dan varen ze in hun
taloor. De vergroote soldaat Frans en de vier op de postkaarten staren dapper over
de eters weg.
Wat een braaf goed mensch, wat een moeder, ge moogt er alles tegen zeggen. Er
is nen advokaat bij, een klein dikzakske, maar pas op. Hij kan haar van alles draaien,
vriendelijk men kan niet meer, maar intusschen. Waarom zijn ze hier in 't land allemaal
niet zoo braaf en goed als gij, dan werd het nooit oorlog. Ze komt op voor haar
vaderland, ze antwoordt vief. We zijn wij hier allemaal zoo braaf en goed, maar gij
hadt ons niet moeten aanvallen. De acht krijgsgevangenen komen ook op voor hun
vaderland. Het zit er tegen. Dat laten ze niet zeggen. Moeder, gebruik toch eens uw
verstand, hebben wij u aangevallen, laat u toch niets wijsmaken. En moeder van hier
en moeder van daar. Ze zeggen het haar goed en zij zegt het hun, ze krijgen er op
gelijk haar eigen jongens, die steken het ook op de anderen, dat pakt bij haar niet.
Maar ze ziet dat ze van goeden wil zijn en naïef gelijk die en Frans-zaliger en alle
mannen. Ze verstaan malkander, ze lachen. Terwijl zij lacht zucht ze: Waar zitten
de mijn
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op dezen moment, wat doen ze. Eens vraagt ze hoeveel er bij zijn die gelooven en
of die met haar 's avonds niet willen bidden voor haar jongens. Er zijn er drie bij die
nooit bidden, maar ze hebben het hart niet haar iets te weigeren. De acht vijanden
bidden met moeder voor haar vier soldaten. De getrouwden spreken met haar over
vrouw en kinderen. Die nen brief gekregen hebben zeggen 't een en 't ander dat er in
staat. Die verkeeren laten het portret van hun meisje zien. Die heimwee hebben of
eens een kwaden dag, zoeken met haar reizekens alleen te zijn. Een vrouw is
onuitsprekelijk, maar een moeder dan.

XV
Sinxen, Ons Heer Hemelvaart, half Oogst, Allerheiligen, het geraakt niet gedaan. En
het schijnt dat ze de steden zoo bombardeeren, dat bestond in veertien niet. Hoe zou
het met onzen Gabriël zijn? Tante Martha, Frida, Bertha komen aangestooten, een
weef en twee soldatenvrouwen, beladen met God weet wat en aan de statie staat nog
van alles dat de krijgsgevangenen moeten halen. Het wordt bij Anna weer in de Ark
van Noë gelijk in veertien. Gabriël is in de stad moeten blijven, opgeëischt door den
luchtbeschermingsdienst, een strenge organisatie. Hij mag geenen minuut weg. Die
dienst is om zoo te zeggen nog strenger dan het leger zelf, omdat het vandoen is
natuurlijk. De stad wordt toch zoo gebombardeerd, hier op den buiten weet ge niet
wat dat is. Ze zien dat tante Anna het gelooft en doen er nog een schep bij. Anna
gelooft het met plezier. Ze vreest alleen het front. Dat kent ze van in veertien, dat is
de hel. Zoo lang Gabriël daar niet ligt is hij veilig. Ja, ze heeft hem nog liever in dien
luchtbeschermingsdienst dan hier bij haar. Moesten ze komen voor Dolf, ze zou
zeggen dat het haar laatste zoon is. Ze zwijgt over Gabriël om hem en zichzelf niet
te verraden. Den derden dag hoort ze Dolf en haar zuster fluisteren over hun huis dat
in puin ligt. Reizekens wordt Anna ongerust. Waarom hebben ze haar dat niet gezegd,
waar was Gabriël dan? In den luchtbeschermingsdienst natuurlijk en ze hebben het
niet gezegd omdat ze zonder dat al ongerust genoeg is.
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Maar Anna let in het vervolg toch op de post. Het kan een mis gedacht van haar zijn,
maar 't is precies, of Dolf en Margrietje iets niet zeggen.
Kerstmis, Nieuwjaar, Paschen, de oorlog herbegint gedurig, ge wordt er zoetekens
aan gewoon. Anna gaat op een morgen den booi wat tegen. Het is een poos geleden
dat de jongens geschreven hebben en de post van de acht deelt ze zelf uit. Het is de
booi niet. Neem het niet kwalijk, meneer, ze ziet niet goed meer. Er valt absoluut
niks kwalijk te nemen, zegt die meneer, zij is toch wel weduwe Frans Niklaas. Hij
komt binnen. Hij heeft nieuws van de jongens. Dus roept zij Dolf, Margrietje, de
drie uit de stad. Zij komen stil, zetten zich voorzichtig neer gelijk in de kerk als de
predikant al bezig is. Zij denken dat die meneer iets komt zeggen over Gabriël. Anna's
lippen worden dun en bloedloos, haar oogen groot en strak. Wie is het, meneer? Ze
moet eigenlijk vragen: wie zijn het? Eerst is Cesar gekwetst, daarna Richard, maar
zoo zwaar niet. Met Cesar is het erger. Daar vreezen ze oprecht voor. De wond van
Richard scheen in het begin niet ernstig maar is gisteren opeens verergerd. Anna
zegt: Mijn twee jongskens zijn dood. Een klein tiksken stilte, dan schreit Margrietje,
zacht, kinderlijk. De anderen schreien niet. Als ge uw hand verbrandt schreeuwt ge
't huis overhoop, maar als ge heelemaal verbrandt kermt ge reizekens en 't is gedaan.
Anna neemt Margrietje liefderijk in haren arm. Dolf, och arme, zit er mee in dat ze
misschien abuus zijn. Is het wel Cesar, de kleinste, met een bruin oog en een groen?
Is het Richard, nen halven kop grooter, blond, donkerblond? Zijn het deze twee wel,
meneer? Hij toont de postkaarten in de kaderkens. De meneer hoort dat hij verdoofd
is, suf, spreekt en niet weet wat hij zegt. Hij geeft Dolf het paksken met de
portefeuilles. Ja, van twee ferme soldaten brengen ze u maar luttel terug. Dolf nijpt
smartelijk zijn oogen toe: ze gieten hem precies van achter een ijskoud zuur in den
ruggegraat.
Anna vraagt zacht, teeder, nederig, bevend of haar jongens veel geleden hebben,
meneer, hebben ze nog iets gezegd? Meneer vertelt iets vandeeg schoons, iets dat
troost allee, iets verheffends. Ne gevaarlijken heuvel moest kost wat kost veroverd
worden. Stormenderhand namen de jongens hem in.
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In den bunker zag Richard dat Cesar achtergebleven was. Hij ging hem zoeken. Ze
hebben de twee broers gevonden om zoo te zeggen arm in arm. Dolf in zijnen eenvoud
meent het daarstraks anders verstaan te hebben. Meneer, hebde gij niet gezegd...
Neen, man, zoo is de juiste toedracht.
Nu is het oorlog. Nu is er niemand meer die de moeder durft zeggen dat het een
dragelijke ramp van korten duur is voor een hooger goed. Anna verzamelt al wat
toebehoord heeft aan de gesneuvelden. Het wordt stil in de ark van Noë. De
krijgsgevangenen die geklaagd hebben klagen bij moeder niet meer. Zij zwijgen als
zij voorbij komt om den automobiel van Cesar en Richard eens te zien. Daar staat
ze dan zoo maar bij te peizen.
Sinxen, Ons Heer Hemelvaart, half Oogst. Volgens tante Martha zou het te
verwonderen zijn dat Gabriël zou geschreven hebben, al ware 't maar eenen keer. In
een gebombardeerde stad is voor den luchtbeschermingsdienst zoo ongelooflijk veel
werk, is de helft van den tijd het verkeer zoodanig voor ik weet niet hoelang gestremd,
dat Gabriël niet kan geschreven hebben. Maar hoe is een moeder? Ongerust. Anna
stuurt Dolf. Hij doet wat tante Martha heeft gezegd, het is zoo simpel als 't groot is.
De puinen van haar huis zijn nog niet opgeruimd en dan ligt Gabriël er waarschijnlijk
nog onder, of ze zijn wel opgeruimd en dan weet de compagnon van de hemdenfabriek
iets meer. Dolf komt in de stad, alles is zooals tante Martha gezegd heeft. De puinen
zijn opgeruimd, de compagnon weet iets meer. Gabriël is onder de puinen gevonden.
Hij sliep, zooals tante Martha gezegd heeft, alleen in dat huis. Tante ging sinds vier
dagen in het appartement bij Bertha slapen die bang was. Waarom Bertha niet bij
haar moeder kwam in plaats van omgekeerd, weet de compagnon niet. Dat komt er
ook niet op aan, het is nu zoo. Dolf gaat Gabriël onder zijn houten kruisken goeien
dag zeggen en dan vertrekt Dolf naar huis. Zijn moeder ziet direct aan zijn gezicht
dat alles nog goed is. Moeder, ik heb Gabriël gezien en het gaat er goed mee, maar
hij heeft geenen tijd om te schrijven. Ge moest eens zien hoe dat daar allemaal gesteld
ligt, hij werkt dag en nacht. Dat is goed, zegt Anna, hij moet de menschen helpen.
In Gabriël is Anna dan ten minste gerust. Dolf op zijn manier ook. Maar het is hard
voor
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uw moeder zoo te moeten liegen. Hij zou ze willen pakken en snikken: Moeder, onze
Gabriël is ook dood en het is mijn schuld, want voor mij is hij hier weggegaan. Maar
ge moet in den oorlog hard kunnen zijn. Als ge er ook den aard niet naar hebt, ge
komt daar stillekens aan in.
Ze komen weer rond met krijgsgevangenen, die hebben ze genoeg en in soorten.
Anna neemt er nog zes. Ze vragen haar waarom en ze weet het zelf niet. Een moeder,
moederliefde. Hoe meer ze zelf te dragen heeft, hoe meer ze overneemt van anderen,
van iedereen, van vreemde en vijand gelijk van eigen volk. Laat die sukkelaars ook
maar komen, zegt Anna. Moeder toch, vraagt Margrietje, wat doen we daar allemaal
mee? Dat meiske is bang van al dat mansvolk. Anna zegt dat het goed zal gaan. Bij
de acht zijn twee serieuse boeren die alles goed regieeren en werken of het voor hun
eigen is. Zij zullen de twaalf anderen wel bezig houden. Ja, want voor Dolf wordt
dat te zwaar. Vroeger wist die jongen veel meer van aanpakken, nu is dàt dat niet
meer. Hij zakt in de schouders zoo wat door, hij trekt het zich aan van Richard en
Cesar, zegt Anna.
De zes nieuwe komen, rauw mannen. Discuteeren zullen ze niet, want niemand
verstaat er een letter van. Werken doen ze goed. Tegen Anna lachen ze vriendelijk
met de oogen kinderlijk half toe. Ze wijzen naar de portretten van de gesneuvelden
en, kurieus, ze geven Anna ne warme pol, maar Dolf en Margrietje niet. Ge kunt
zonder spreken zien dat een moeder braaf en goed is, maar hoe weten ze dat Cesar
en Richard gesneuveld zijn? Beesten en klein kinderkens kunnen ook niet spreken,
verstaan de taal ook niet en weten toch ook van alles. Hoe? Ne mensch weet dat niet.

XVI
Ons Heer Hemelvaart, half Oogst, Allerheiligen, Anna heeft eenen schoonen troost:
daags voor den heiligendag komen Heinken en Felix op congé. Den ganschen dag
van Allerzielen zitten zestien soldaten uit gansch Europa en vijf ongeruste en treurende
vrouwen bijeen in een groote boerenkeuken. Zij herdenken hun dooden. Buiten zinkt
de scheme-
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ring zacht als door een zijg, binnen brandt het haardvuur zoetjes aan altijd rooder en
lichter. Heinken en Felix vragen of zij eens mogen spelen. Tante Martha zegt dat het
niet past.
Het past wel. Het is muziek zacht en weemoeiig. Die ze spelen weten al wat het
is. Zij hebben die klare oogen niet meer. Zij kennen den oorlog, de dood en hun eigen
verdoemde domheid toen ze hun moeder uitlachten met haren angst. Zij spelen
donker, traag en diep. Er wast nen harden bol in alle kelen. Hij begint daar te smilten.
Ze doen niets dan slikken: het smiltwater van dien bol wegslikken. Over hun oogen
staan tranen. De vrouwen schreien zeer zachtekens. Anna niet. Zij bidt. Haar oogen
glanzen in den schemer schoonst. Zij is spierwit. Zij staat op en snijdt goei dikke
boterhammen voor de veertien krijgsgevangenen. Margrietje smeert ze zoo dik niet
als zij.
Margrietje en de jonge vrouwen uit de stad maken een beetje theater als Heinken
en Felix weer vertrekken. Anna niet. Heinken en Felix ook niet. Ze verstaan hun
moeder nu beter, ze beminnen ze nu veel meer. Ze pakken ze met de oogen smartelijk
toe. Ze houden hunnen kop wat langer tegen haar wang. Ge kunt dikwijls niet weten
wat in zoo'n groote dappere mannen omgaat. Misschien, als ze dierven, dat ze verlegen
zouden zeggen: moeder, ik ga weg, pak mij nog eens éénen keer op uwen schoot.
Dag, Heinken, zegt Anna, goed voorzichtig zijn. Dag, Felix, goed voorzichtig zijn.
Ze foefelt ze ondertusschen nog rap nen appel dien ze niet gewild hebben in den
kapootzak. Dat is al wat moeder nog kan doen. Ze laten gaan en van haar eigen
inwendig vuur verteren.
Allerheiligen, Kerstmis, Nieuwjaar. Juist wil Dolf van moederswege nog eens
gaan zien of het met Gabriël nog altijd goed gaat, als hij zelf wordt binnengeroepen.
Ge hoort t' allen kante hetzelfde: binnengeroepen. Er is niets aan te doen, oorlog is
oorlog, om hem te winnen moet ge de middelen willen, het volk moet de offers
brengen die noodig zijn enzoovoort. Wat, vriendschap, gij zijt onmisbaar thuis? Ge
zijt nog veel onmisbaarder in 't leger.
Dag moeder, dag Clara, dag Margrietje. Het is geen held die optrekt, het is een
gelaten, droeve man. In Dolf moet ge niet ongerust zijn, hij is voor den vervoerdienst
achter het
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front. Anna ziet hem gaan, haren Frans, haren toeverlaat. Zij durft den naam van
Gabriël niet meer uitspreken, anders pakken ze haar dien ook nog.
Paschen, Sinxen. Dolf is geen twee maand binnen als hij valt voor het vaderland.
Ge moet aan het front niet meer zijn om te sneuvelen. Ge kunt het gelijk Gabriël, ge
kunt het gelijk Dolf. Hij houdt de wacht op een trein met levensmiddelen van het
vaderland naar het front. De vliegers die duiken op vijftig, dertig, twintig, tien meter
vallen den trein aan. Dat is zoo simpel als 't groot is. Dat gebeurt alle dagen. Dat
duurt juist vijf minuten en de tijd van Dolf en Clara is voorgoed voorbijgegaan. Hoe
wijs dat zij het altijd nog een jaarken hebben uitgesteld. De mensch heeft
tegenwoordig den tijd niet meer om lief te hebben. En Clara was pertang met alles
zoo goed gereed. Zij laat Anna nog eens alles zien. Moeder, zegt ze, pakt ze en snikt.
Anna streelt ze.
Sinxen, Ons Heer Hemelvaart. De oorlog begint nog maar. Er komen twee heeren,
meneer de burgemeester en een in schoon uniform. Anna heeft ze niet zien aankomen,
zij, die zoo op den booi let en alle geloop, want een moeder is niet meer gerust. Maar
de oogen worden vandeeg slecht. Die met het schoon uniform salueert met de botten
tegeneen forschig alsof Anna ne luitenant-generaal veldmaarschalk is. En dat is ze
niet. Ze verschiet geweldig van dat salueeren, ze pakt naar heur hart. Komt binnen,
heeren, weest gezeten.
De burgemeester spreekt een inleidend woordje. Hij zegt wie de meneer in schoon
uniform is, in wiens hooge opdracht hij komt. Hij zwijgt dan eerbiedig. Die meneer
spreekt zelf. In dezen droeven, harden oorlog brengt het volk onzeggelijke offers.
Men beseft niet wat dit beteekent zoolang men het in zijn groot verband ziet. Een
transportschip getorpedeerd, een stad ingenomen, zooveel dooden, zooveel dood
gevroren, zooveel gekwetsten. We vinden het gruwelijk, maar we wennen er aan.
Zoodra men er zich echter rekenschap van geeft welke inspanning elke daad vergt
van den geest en van het lichaam, welke waarde elk mensch heeft voor degenen die
hem liefhebben, zoodra men beseft dat elk soldaat bij voorbeeld een moeder heeft
voor wie hij heel de wereld is.
Anna valt hem in de rede, heel onschuldig. Ze weet niet dat ze onbeleefd is. Meneer,
vraagt Anna, wie is het. Meer
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moet een moeder niet weten. Welke waarde elk mensch heeft voor die hem liefheeft
weet ze. Maar de vraag is weer verkeerd, ze had moeten vragen: wie zijn het? Voor
Heinken of Felix alleen komt een minder hooggeplaatste. De meneer komt voor
Heinken en Felix tesamen, haar twee laatste jongens. Ze dienen in hetzelfde wapen
zoals Cesar en Richard.
Nu buigt Anna, de moeder, het hoofd. Alles is volbracht. Nu weent zij zachtjes.
En hebben de kinderen veel pijn gehad, meneer, hebben zij nog iets gezegd of
gevraagd?
Ja. Zij hebben nog iets gezegd. Zij zijn zacht en vreedzaam gestorven in een schoon
hospitaal achter het front. Zij zijn daar voortrefelijk verzorgd geworden. Hunne pijn
heeft men kunnen heelen met verdoovende middelen zoodat hun alle smart
gelukkiglijk is kunnen bespaard worden. Bij volle bewustzijn zijn zij vreedzaam
ontslapen. Hun laatste gedachte was voor moeder. Hun laatste woorden waren: troost
moeder, troost moeder, troost moeder. Zij hebben ook nog iets gevraagd, namelijk,
na den oorlog overgebracht te worden naar hun dorp, opdat moeder nu en dan hun
graf zou kunnen bezoeken. Dit is hun op hun sterfbed beloofd namens het vaderland
dat zijn woord zal houden jegens deze helden. En niet alleen jegens deze twee. Ook
jegens hunne drie broeders die reeds vóór hen hun leven voor het vaderland hebben
veil gehad. Zij zullen alle vijf zijde aan zijde rusten in den geboortegrond. Een waardig
gedenkteeken zal de herinnering aan hun heldhaftig offer levendig houden tot
voorbeeld voor allen.
Doch hiermee heeft het vaderland zijn schuld van dankbaarheid niet ingelost. De
moeder die hare vijf zonen geofferd heeft op het altaar van het vaderland gelieve
eenen wensch te doen. Wat zij ook wenschen moge, die wensch zal worden vervuld.
Het duurt lang eer Anna dat verstaat. Hij herhaalt het. Zij beziet hem alsof hij een
vreemde taal spreekt. De burgemeester licht zijn woorden toe. Eenen wensch doen.
Maar wat zou de moeder nog wenschen, hare jongens zijn dood. Margrietje herhaalt
in simpele boerentaal. Eenen wensch doen gelijk ze in de vertelselkens somtijds
mogen vragen wat ze willen. Anna verstaat niet dat zij iets moet vragen omdat hare
jongens dood zijn. Een moeder geeft, ze vraagt niet.
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Die heeren zullen dan eens terugkomen als moeder nagedacht heeft. Ze gaan. Anna
en Margrietje blijven daar zitten. Tante Martha en haar twee dochters doen het werk
in de keuken. Zij fezelen wat tante Anna zou kunnen vragen. Soms komen zij iets
zeggen dat zij hebben bedacht. Een huis van den staat en een lijfrente, een som van
zooveel voor de hoeve en het land. Tante Martha komt nu en dan terug met andere
condities. Ge kunt immers niet weten, als Margrietje nu eens binnen kort trouwt.
De twee heeren komen terug. De krijgsgevangenen zitten geveertienen op den
dorschvloer en zwijgen. Anna laat ze roepen.
Zij komen, zij staan daar. Anna zegt simpel en klaar: Als ik eenen wensch mag
doen en hij zal verhoord worden, laat dan die veertien jongens naar huis gaan. De
hooggeplaatste slaat zijn botten tegeneen, nog forschiger salueert hij. Hij buigt zeer
diep en hij kust hare hand. De veertien krijgsgevangenen kussen met twee en twee
ieder een hand van de moeder, diep, eerbiedig buigend. Zij gaan weer buiten. Ze
mogen naar huis en ze juichen of dansen niet. Ze staan ieder apart ergens naar den
grond te zien. Anna zegt stil en moe tot Margrietje dat zij morgen samen naar de stad
Gabriël zullen gaan halen, nu zullen ze haar Gabriël toch niet meer ontnemen.
GERARD WALSCHAP.
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Kronieken
Het Vlaamse proza
In het hedendaagse Vlaamse proza, - vermits deze kroniek in de mate van het
mogelijke de actualiteit op de voet volgt, wordt hiermede de lopende litteraire
voortbrengst bedoeld -, doet zich een o.i. opvallend stagneringsproces voor. Niet
alleen komen ons de werkelijk goede prozawerken als witte raven voor, doch zelfs
de litteraire ‘middenstand’ die, spijts zijn mediocriteit, voor een deel de conjuncturen
op de litteraire markt bepaalt, schijnt een dood punt te hebben bereikt. Meer echter
dan wanneer ook, blijft het dilettantisme zijn lusten botvieren, wat des te
bevreemdender is, wanneer men met de crisis in het boekbedrijf rekening houdt,
welke ons ten onrechte zou kunnen doen veronderstellen, dat alleen het neusje van
de zalm een kansje zou verleend worden, ware het dan ook met louter mercantile
bedoelingen.
Zonder ons te verdiepen in een grondig onderzoek in verband met deze
vaststellingen, rijst inmiddels toch de vraag op, of de vrij schrale oogst niet te wijten
is aan extra-litteraire omstandigheden, in casu de materiële beperkingen, welke de
uitgevers zich onder de dwang der omstandigheden moeten opleggen? Buiten enkele
gevallen van noodgedwongen contractbreuk, zelfs door vooraanstaande firma's,
waarbij de auteur natuurlijk aan het kortste eind trekt, en het bestaan
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van een paar manuscripten, die reeds een hele tijd vruchteloos op publicatie wachten,
- ik denk aan L.P. Boon's ‘Madame Odile’ -, meen ik echter niet, dat de nodige
condities voorhanden zijn, om de huidige malaise in de schoenen van het door een
ernstige crisis ondermijnde uitgeversbedrijf te schuiven. Indien er in die richting een
verklaring mag worden gezocht, kan het er ten hoogste een onrechtstreekse zijn,
verband houdende met het gebrek aan stimulans van buiten uit, d.i. een hoge vraag
met de daaruit voortvloeiende mogelijkheid tot spoedige publicatie.
Wat er ook van zij, het einde van oorlog en bezetting hebben in onze letteren niet de
bloei gebracht, waaraan sommigen zich - enigszins voorbarig misschien - verwachtten.
Op enkele uitzonderingen na, beïnvloedde het oorlogsgebeuren het werk van de
Vlaamse prozaïsten maar in geringe mate en vooral weinig diepgaand; toen onze
confrater ‘De Vlaamse Gids’ het interessante initiatief nam een gans nummer aan
weerstand en bezetting te wijden, viel het experiment dan ook grotendeels faliekant
uit. Terwijl we dus geen Vlaamse ‘Silence de la Mer’ en nog minder een Vlaams
‘Dagen en Nachten van Stalingrad’ bezitten, moeten we hieraan tot onze spijt
toevoegen, dat de na-oorlog, - symptomatisch gezien kan zulks terecht enige onrust
baren -, op het litteraire terrein, evenmin als b. vb. op het politieke, een revaluatie
bracht van de menselijke waarden, die zo misprijzend door het fascisme onder de
voet werden gelopen. Van de in zijn ten onzent gehouden causerieën door Vercors
aangeprezen ‘politique de l'homme’ is niets terecht gekomen, de Saint-Exupéry's
heimwee naar de mens vond geen weerklank en voor onze letteren zijn de
gebeurtenissen der laatste tien jaren niet veel meer dan toevallige incidenten geweest,
in vele gevallen nauwelijks terloops een oppervlakkige vermelding waard.
Het ligt geenszins in mijn bedoeling hierover in duo met Walravens of met de vele
sympathieke stuurlui aan wal een pessimistische klaagzang aan te heffen, doch
niettemin valt
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hier een décalage tussen Wahrheit en Dichtung aan te strepen, die ons er toe noopt
de vraag te stellen, in hoeverre in Vlaanderen voor velen de literatuur louter Spielerei
is, of werkelijk uit een innerlijk klimaat, een onweerstaanbare psychische noodzaak
en de hieruit voortvloeiende consequenties ontspruit. Soortgelijke overwegingen zijn
niet bedoeld als een pleidooi voor de oorlogs-, de weerstands- en de
concentratiekampliteratuur. Wat we op dit gebied bezitten kwam uit de pen van
mensen, die we alle eerbied en dankbaarheid verschuldigd zijn, doch die bij het te
boek stellen van hun vaak huiveringwekkende belevenissen nu éénmaal in de meeste
gevallen de imponderabilia van het kunstenaarschap bleken te ontberen. Doch zelfs
de hoogste offers van deze martelaars, evenmin als het geheel der tragische
gebeurtenissen uit het laatste decennium, bleken doorgaans niet bij machte om ten
onzent de gemoederen en de gewetens wakker te schudden, zoals zich zulks o.m. in
Frankrijk - in averechtse richting? - door het existentialisme manifesteerde. We
betreuren hier geenszins de afwezigheid van één of andere actualiteitsliteratuur in
het teken van om het even welke ideologie, doch wel het ontbreken van een
letterkunde, waarin we de hele hedendaagse mens zouden wedervinden, een mens
die gepijnigd werd in lichaam en ziel, honger en ontbering geleden heeft, ei zo na
zijn laatste sprankeltje geloof in het leven teloor zag gaan en herhaaldelijk de dood
in het wit der ogen blikte. Met deze overweging wordt de literatuur niets opgedrongen,
dat vreemd is aan haar wezen en thuishoort op het gebied van de politieke, sociale,
wijsgerige, historische of zelfs economische verhandeling met bespiegelende of
didactische inslag. Ik zoek hier eenvoudig en zonder enige aanmatiging mijnerzijds
een lans te breken én voor een thematiek, én voor een inzicht in de levenswaarden
of -tekortkomingen, die innig verstrengeld blijken met onze eeuwige menselijke
problematiek en er onmogelijk kunnen van losgerukt worden, zonder het gevaar te
lopen zich van het leven te vervreemden, zoals de romans van Hendrik Conscience
zich van het leven vervreemdden, - in tegenstelling nochtans met de zo gemoedelijke
Charles Dickens -, in het bewogen historisch, sociaal en wijsgerig perspectief der
periode, waarin zij ontstonden. Met Gerard
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Walschap en... Albert Westerlinck ben ik het volkomen ééns over de noodzaak van
een nieuw humanisme, doch m.i. kan hiervan bezwaarlijk sprake zijn, zolang onze
schrijvers zich niet terdege van het feit rekenschap geven, dat dan ook de meest
essentiële en trouwens eeuwige vraagstuken van het menselijke ‘to be or not to be’,
meer dan ooit aan een diepgaande crisis onderhevig, met onverpoosde ijver moeten
worden belicht, opdat dit humanisme een eigen dynamiek en draagkracht zou
verwerven.
Om het door een voorbeeld te illustreren: er is een tijd geweest, dat men een vrouw
nog kussen kon op een achtergrond van rozengeur en maneschijn. Maar de bewust
levende mens, die zich ten huidigen dage aan deze uitermate belangrijke bezigheid
overgeeft, torst inmiddels de ellende van vijf jaar mensonwaardige oorlog en
verdrukking en een onzeker morgen op de schouders. Hij kan dit alles ogenschijnlijk
gedurende een poos afleggen, doch aan de greep van deze doem ontsnapt hij nooit
geheel - ook niet met de lippen der geliefde aan de zijne. Hiervan hebben we tot nog
toe weinig in onze letteren kunnen merken en hieraan dient het m.i. dan ook geweten,
dat ze een constructief karakter missen en ook niet anders kunnen, daar immer het
zwaartepunt van het essentiële en het wezenlijke naar het bijkomstige en het
onwezenlijke wordt verschoven, zolang we engelen en daemonen als nachtegalen
blijven beschouwen. En hoe zouden we kunnen bouwen aan de mens, wanneer we
deze mens weigeren te zien zoals hij staat of wankelt in deze wereld, ten prooi aan
krachten, waarmede hij voor de eerste maal sedert de millioenen jaren van zijn bestaan
werd geconfronteerd?...
Wie regelmatig de hedendaagse Vlaamse litteraire productie volgt, wordt getroffen
door twee eigenaardige verschijnselen: waar op het gebied van het proza op het
huidige ogenblik de kastanjes haast uitsluitend door de jongeren uit het vuur worden
gehaald door de voortbrengst van vrij behoorlijk werk, steekt anderzijds, zoals reeds
aangestipt, een voos dilettantisme op impertinente wijze het hoofd op, vooral
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van aard om een deel van het minder litterair gevormd publiek om de tuin te leiden.
Dat we er hier niet langdurig bij stil zullen staan, ligt voor de hand, ofschoon als
typerend tijdsverschijnsel het stuntelig geschoolmeester en het soms pretentieus
analfabetisme van menige onder deze ‘Abel's Onschuld’, zoals Bert Decorte ze in
‘Zoek de Mens’ onlangs typerend noemde, - we denken aan een Jeanne Verbraeken,
een Dries Masure, een Lode Teunen, een Zeger Van Grasdonck (o, die welluidende
deknamen) en dergelijke meer -, zomaar niet zonder meer kan voorbijgelopen worden,
ware het slechts om de wijze waarop de zelfkennis, de bescheidenheid en de haast
spreekwoordelijke nuchterheid van de Vlaming door hen beschaamd worden, zonder
dan te gewagen van het clinische karakter, dat sommige onder deze en ettelijke andere
‘litteraire’ gevallen kenmerkt...
Ofschoon we in dit opzicht bezwaarlijk nog van revelaties mogen gewagen, moeten
we aanstippen, dat na de bevrijding van ons grondgebied de generatie van ‘Van Nu
en Straks’ nog steeds in de bres bleek te staan.
Wat Stijn Streuvels precies in zijn ‘Lijsternest’ zit uit te broeien, weten we niet,
doch in elk geval getuigde zijn bundel mémoires ‘Avelghem’, volgende op het voor
een zestal jaren verschenen ‘Heule’, van zijn ongebroken vitaliteit en litterair
dynamisme, zijn nog steeds jeugdige geesteskracht en zijn trouw aan zichzelf gebleven
stijlbeheersing. Wanneer men dit ‘Streuveliaans’ proza leest, samen met de lopende
letterkundige voortbrengst en zich niet blind staart op het hier enigszins minder
opvallende taalparticularisme, zo ervaart men dadelijk, welk een reus de schrijver
van deze jeugdherinneringen nog is, vergeleken met zovelen, die het tegenwoordig
‘ook eens proberen’ en misschien met superieure minachting menen te mogen
neerblikken op de levenskrachtige patriarch, die ‘Leven en Dood op den Ast’ schreef.
De buitengewone activiteit waarvan F.V. Toussaint van Boelaere na de bevrijding
blijken gaf, heeft niet steeds ons litterair patrimonium verrijkt of zijn enigszins àl te
lyrische
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bijnaam van ‘edelsmid van het Vlaamse proza’ luister bijgezet. Niettemin beschouwen
we zijn ‘Barceloneesch Reisavontuur’ als één van de knapste novellen, die in de
laatste tijd ten ontzent het licht zagen. De dalende curve, die sommigen in het oeuvre
van Toussaint meenden waar te nemen, moet dan ook veeleer een gevolg geweest
zijn van de overproductie waaraan hij, die zich vroeger steeds instinctief had weten
te beperken, zich op het laatste overgaf. ‘Het Barceloneesch Reisavontuur’ staat
beslist hoger dan louter woordkunst, waartoe velen het zochten te devalueren. Het
gaf blijk van een uiterst geraffineerde stijl, die men nochtans een ietwat aftandse
overladenheid en precieusheid verwijten kon, een vinnig schertsende intelligentie,
een uitgesproken gevoel voor het juiste woord, - resultaat van verstandelijke en
emotieve gaven beide -, een hartelijke belangstelling voor de mens, spijts de steeds
bewaarde superieure afstand, een briljant mengsel kortom van stylistische en
verstandelijke gaven. Onze waardering voor dit verhaal neemt middelerwijl niets af
van het feit, dat we terdege inzien, hoe schromelijk Toussaint van Boelaere anderzijds,
- ook met in het N.V.T. opgenomen novellen -, beneden het peil gebleven is, dat wij
van hem aanvaardbaar achtten, ja, zelfs beneden het peil van de middelmaat!
Na het succes van ‘Maria Speermalie’, - één van de boeken, die tijdens de sombere
bezettingsjaren er het hunne toe bijgedragen hebben om het leven tot op een zekere
hoogte nog draaglijk te maken -, werd Teirlinck's ‘Rolande met de Bles’ met vrij
gemengde gevoelens door de critiek ontvangen. Op gevaar af me bij de neus te laten
leiden door mijn waardering voor al wat van een volmaakte ambachtelijke gaafheid
getuigt, ben ik geneigd dit werk als één van Teirlinck's voortreffelijkste romans te
beschouwen waarin we, ondanks de epistolaire vorm, - het geldt een reeks brieven,
door één en dezelfde persoon, de Brabantse landjonker Renier Joskin de Lamarche
aan zijn geliefde, de Parijse mondaine Rolande, geschreven -, nergens de
ontwikkelingsgang voelen verslappen, zoals bv. in ‘De leemen Torens’ of ‘Heden
ik, morgen gij’ van Marsman-Vestdijk. Sommigen zullen zich hier en daar tegen de
zware Brabantse barok van de taal kanten, zekere natuurbeschrijvingen, die als
hoogge-
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stemde lyrische incantaties uit deze bladzijden opklinken, verwerpen, - ofschoon
men zou kunnen vooropzetten, dat de confidentiële toon van de liefdebrief hier en
daar de lyriek benadert -, toch ontsnapt niemand aan de greep van de sombere
geladenheid, die over het hele verhaal blijkt te hangen, de noodlotsatmosfeer van de
ondergang van een ras in een klimaat van mystiek, esoterie en zwarte magie, morele
verwording en erotische afwijkingen. En waar sommigen zouden beweren, dat men
met ‘Rolande’ ééns te meer niet weet, of men Teirlinck bij de kop of bij de staart
heeft, kunnen we hen slechts van antwoord dienen, door er op te wijzen, dat de
schrijver van ‘De Man zonder Lijf’ er nogmaals in slaagde zich te vernieuwen, zonder
ondertussen afstand te doen van de meest innige, de meest karakteristieke kenmerken
van zijn kunstenaarswezen.
‘Het Land van Hambeloke’ beantwoordde geenszins aan de verwachtingen, die
men in deze sedert lang aangekondigde roman van Emmanuel De Bom gesteld had.
Wordt het Antwerpse milieu er op sappige wijze in opgeroepen en oefent het boek
dientengevolge op mij, Antwerpenaar, een niet te onderschatten ‘archeologische’
charme uit, toch kan ik de indruk niet van me afzetten, dat de schrijver op
onvergeeflijke manier aan de oppervlakte gebleven is, daar waar de gelegenheid
geboden werd het levendige fresco van een stad en een tijd te borstelen.
Waar Maurice Roelants sedert ‘Gebed om een goed Einde’ als prozaschrijver zwijgen
bleef en Raymond Herreman ons nog steeds wachten laat op de volgende delen van
‘Vergeet niet te Leven’, beperkte Willem Elsschot zich tot een niet al te lange novelle,
‘Het Dwaallicht’, die in het eerste nummer van het N.V.T. opgenomen werd en
sedertdien in boekvorm verscheen. Zoals de lezer het waarschijnlijk weet, is het de
geschiedenis van Laarmans, die zich op een regenachtige avond ontfermt over drie
stumperds van Indische zeelui en met hen op zoek gaat naar een meisje, waarmede
ze een afspraakje hebben, doch die hen achteraf door het opgeven van een vals adres
in het ootje blijkt genomen
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te hebben... Ogenschijnlijk worden we hier met een gans nieuwe Elsschot
geconfronteerd, - men denke o.m. aan de subtiele en tevens geestige metaphysische
bespiegelingen, waartoe het gesprek tussen de gids en zijn nieuwe vrienden aanleiding
geeft -, doch bij nadere overweging wordt hier op consequente wijze de lijn van
‘Tsjip’ en ‘De Leeuwentemmer’ doorgetrokken. Destijds heeft men Elsschot
gecatalogeerd als een cynicus, later als een gevoelige ziel, die zich achter een masker
van cynisme verschuilt om zich tegen de wereld te verdedigen. M.i. draagt ‘Het
Dwaallicht’ er in aanzienlijke mate toe bij om aan deze uit litterair-psychologisch
standpunt zeer verleidelijke mythe een einde te maken. Wil men Elsschot niettemin
in een zielkundig schabloon vastleggen, zo kunnen we hem veeleer karakteriseren
als een scepticus, wiens scepticisme uit melancholie om de wrijving tussen schijn
en wezen, benevens uit een onverbiddelijke zelfkennis wordt geput. Elsschot's stijl
blijft volmaakt: we kennen in de Zuidnederlandse letteren, misschien op Van Aken
na, geen kruimiger, gebalder en tevens taalkundig zuiverder proza.
Sterker dan welke andere onder zijn romans ook, komt ‘Ons Geluk’ van Gerard
Walschap mij als zijn definitief ‘Vaarwel dan’ voor. Het is de geschiedenis van de
kunstschilder en auteur René Hox, door deze laatste te boek gesteld als een soort van
geestelijk testament voor zijn lievelingsdochter Elza op de vooravond van haar
huwelijk, testament waarin hij een aangrijpend beeld ophangt van strijd met de
tegenkantingen van materiële en morele aard, waardoor zijn hele leven getekend
werd: de armoe en de drankzucht zijner ouders, de kleinburgerlijke vooroordelen
van de dorpsgemeenschap, het gemis aan erkenning van zijn kunstenaarschap, de
enge bourgeoismentaliteit van zijn schoonouders, de pijnlijke, langzame
bewustwording van de liefde tot zijn vrouw. Dit alles zal ten slotte na een staag
innerlijk groeiproces aanleiding geven tot de morele en geestelijke ontvoogding van
de held, door het afleggen van ‘het gareel der weldenkendheid’, zich onplooiend tot
het verhaal ‘van wat over liefde en geluk niet in de boeken staat en door de mensen
zorgvuldig wordt verzwegen’. ‘Ons Geluk’, waarin sommigen m.i. ten onrechte de
paroxisme
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van de lijkopgraving veroordelen, - vroeger in het N.V.T. opgenomen -, komt ons
voor als een door en door eerlijk werk, jarenlang gerijpt doorheen ontgoocheling,
verterende twijfel en miskenning. In strijd met de meeste critieken, beschouw ik deze
roman als het gaafste, volledigste werk van Walschap. Het dynamische, op sommige
plaatsen werkelijk orkanisch daverende tempo werd behouden, doch meer dan ooit
liet het de auteur speelruimte voor bezinning op het wezen der verschijnselen en een
vermogen tot ontroerende evocaties, dat we in vroeger werk wel eens ontbeerden:
laat ons hier o.a. slechts verwijzen naar de beschrijving van het gedrag der trekhonden
rondom de lijkbaar van de oude Hox, gestorven in zijn schamele keet, door iedereen
verlaten.
Van André Demedts verscheen onlangs ‘Vóór de Avond valt’, het eerste deel uit
een aangekondigde romantrilogie, waarin hij de laatste levensdagen oproept van
Johannes Van Lyda, burgemeester van het Westvlaamse dorp Ystert. De gestalte van
het hoofdpersonage, de eerlijke, harde en consequente Johannes, werd fors uitgebeeld
en flink in de verf gezet, terwijl de katholieke Demedts kloek, trots en zonder aarzeling
zijn houding tegenover God en de eeuwigheid bepaalt. In zoverre het hier uitsluitend
de roman van burgemeester Van Lyda geldt, slaagde de auteur nagenoeg geheel in
zijn opzet. De nevenfiguren blijven evenwel wazig en conventioneel, niet alleen
menselijk, doch ook litterair geheel door het hoofdpersonage overschaduwd. Wat de
vorm betreft, laat dit werk ons volkomen onbevredigd: de taalkundige onzuiverheden
in Desmedt's proza zijn legio, de stijl houdt vaak het midden tussen vader Conscience
en A. Hans, wemelt van uitgeregende cliché's en overjaarse effecten. Eigenaardig is
het wel, dat deze stijl, - d.i. volgens ons de resultante van de spanning tussen inhoud
en vorm -, de innerlijke lamheid nagenoeg geheel aflegt, wanneer André Demedts
het heeft over de heroïsche figuur van Johannes van Lyda en diens strijd voor wat
hij als waar en goed beschouwt. Deze geïnspireerde gedeelten doen heel wat
zwakheden vergeten van dit in zijn geheel beslist interessante werk. We behouden
ons definitief oordeel voor, tot het moment waarop de andere twee delen van het
drieluik het licht zullen gezien hebben.
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De groots opgezette roman van Julien Kuypers, ‘Donderkoppen’, werd in zekere
mate door de critiek over het hoofd gezien, wat uitsluitend dient toegeschreven aan
het ongelukkige tijdstip, waarop het boek in de uitstallingen verscheen: voorjaar en
zomer 1945. In de Vlaamse letteren is ‘Donderkoppen’ een alleenstaand verschijnsel,
èn als grondig gefouilleerde zielkundige roman met het historische gebeuren van de
losbarstende tweede wereldoorlog op de achtergrond, èn als gedetailleerde kroniek
van een periode, vol afwisselende karakters en toestanden. Welke tekortkomingen
men het boek ook aanwrijven kan, - de artist tout court moet het wel eens afleggen
tegen de ‘bel esprit’ -, het is ons in zijn opzet en uitwerking niettemin liever dan
negen en negentig procent van de dagelijkse letterkundige voortbrengst in Vlaanderen:
zonder het Vermeyleniaanse ‘more brains’ als een vlag te gebruiken, is het evenwel
het werk van een man met klaar associërende hersenen, die ons met het
kaleidioscopische, naar de geest reeds geatomiseerde beeld van de vooroorlog
werkelijk iets nieuws gebracht heeft in een gedegen, zij het dan ook hier en daar
ietwat grijze stijl.
Als poging van een even grootscheepse allure, ofschoon van een geheel ander
genre, moeten de posthuum verschenen romans van Lode Zielens worden
aangestreept: ‘Alles wordt betaald’ en ‘Mensen als wij’, twee boeken, waarmede de
auteur van ‘Moeder, waarom leven wij?’ volledig nieuwe wegen bleek te zoeken. In
hun directheid, hun innige doorleefdheid en hun grotere constructieve eenheid boeiden
ons zijn vroegere romans intenser, doch anderzijds moeten we er nadrukkelijk de
aandacht op vestigen, dat Zielens er in geslaagd is hier een veel ruimer gevoelsgamma
te bespelen, evenwel steeds de hem zo sterk typerende toon van oprechtheid en
bezieling bewarend. We kunnen ‘Alles wordt betaald’ en ‘Mensen zoals wij’ slechts
geheel naar waarde schatten, wanneer we niet uit het oog verliezen, dat deze romans
klaarblijkelijk de brug vormden naar een nieuwe scheppingsperiode in het leven van
de ons zo smartelijk ontvallen schrijver, een periode welke waarschijnlijk deze van
de technische volmaking, het innerlijke evenwicht en de introverte bezinning zijn
zou.
We weten niet, of op het ogenblik dat deze bijdrage ge-
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schreven wordt, - midden April 1948 -, Marnix Gijsen's ‘conte philosophique’ ‘Het
Boek van Joachim van Babylon’ en zijn ‘dorpsverhaal zonder wind noch wolken’,
‘Aanvankelijk Onderwijs’, beide in dit tijdschrift verschenen, reeds in boekvorm bij
Stols het licht zagen. Het zij ons dus veroorloofd de bondige bespreking van deze
twee revelerende werken naar een volgende kroniek van het Vlaamse proza te
verschuiven.
Er bestaat geen enkele reden om het onder stoelen of banken te steken, dat ik me
om de tuin heb laten leiden door de groots opgevatte en goed geïnsceneerde
mystificatie van Willem Putman, die onder het pseudoniem Jean du Parc de lijvige
roman ‘Christine Lafontaine’ verschijnen liet. Toen ik in een Antwerps dagblad
voornoemd boek op vrij geestdriftige wijze recenseerde, meende ik voor het werk
te staan van een ongeveer twintigjarige debutant(e?), die zich ongetwijfeld met dit
uitgediepte levensverhaal onder de beste jongere romanciers klasseerde. Daarom
viel het mij licht om over de talrijke en vaak ergerlijke tekortkomingen heen te
stappen in de geschiedenis van de jonge vrouw Christine, die op de terugkeer van
haar echtgenoot uit krijgsgevangenschap wacht, doch ei zo na ten gronde gaat aan
het onuitgesproken verlangen naar de man, - ofschoon er in deze roman geen
onkuisheid bedreven wordt, zal Putman een I krijgen van de E.H. Baers als deze
verder kijkt dan zijn neus lang is -, eerst moreel uitgehold door de aanwezigheid van
een in haar woning ingekwartierd Duits officier, die verrassend veel gelijkenis vertoont
met Vercors' Werner von Ebrennac, daarna door de komst van een in het leven als
een felle vlam opbrandende vriend van haar echtgenoot. Ofschoon een tweede lezing
en de wetenschap, dat het het oeuvre van een haast vijftigjarige gold mijn oordeel
enigszins temperde, meen ik toch het standpunt te kunnen handhaven, dat het werk
beslist over analytische qualiteiten beschikt en Putman over het innerlijke leven van
de vrouw enkele essentiële dingen heeft gezegd, hel ik tegelijkertijd dan ook van
langsom meer naar Raymond Herreman's mening over, dat in dit meeslepende, maar
hier en daar bakvisachtig-slecht geschreven boek heel wat wolfijzers en schietgeweren
verborgen liggen. Inmiddels geloof ik voorlopig geen mea-culpa te moeten slaan.
Of Put-
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man de literatuur gebruikte om zich op een ander dan letterkundig terrein te
rehabiliteren, laat ik hier buiten beschouwing: het boek is er nu éénmaal en ik heb
het als dusdanig beoordeeld
Albert Van Hoogenbemt bundelde een paar novellen onder de titel ‘Winst en
Verlies’, waarin de ontgoocheling, ja, de verbittering wordt getekend van hen, die
de bezetters weerstand boden, doch na de bevrijding van het land opnieuw het
opportunisme en de corruptie allerhande hoogtij zien vieren.
De verhalen ‘Meinacht’ en ‘Het Commercieel Testament’ mogen we als de reacties
van een idealist op de ontluisterende realiteit beschouwen, wrang van toon, bitter en
nerveus van schriftuur die we, thans met de nodige afstand gezien, veeleer als een
intermezzo, als een zielsontlading, dan als een schakel in de logische evolutie van
Van Hoogenbemt's kunstenaarschap opvatten.
Met ‘De Feministe’ eiste René Berghen voorgoed zijn plaats op onder onze beste
novellisten. Met bewonderenswaardige nauwgezetheid weet hij zijn worp te berekenen
en nooit over- doch soms onderschat hij zichzelf wel een tikje. Zijn zielkundig
doorzicht is steeds kristalhelder, zijn schriftuur voortreffelijk, ofschoon wel wat koel
op het eerste zicht, zij het dan ook van een superieure koelheid, die trouwens een
gevoelige ziel verbergt en deze novellen precies hun aristocratische patine verleent.
Zoals ook in vroeger werk liet deze voortreffelijke en te weinig naar waarde geschatte
prozaïst zich inspireren door zijn jeugd, doch het scepticisme, ja, de bitterheid van
weleer heeft plaats gemaakt voor een atmosfeer van bezonnen verzoening met het
leven. Het werk van Berghen, meestal autobiografisch van inslag, wordt gekenmerkt
door een merkwaardige voldragenheid, vrij van alle uiterlijke decoratieve elementen,
geheel op de introverte actie en bespiegeling afgestemd. Het werpt een blaam op
onze critiek, dat Berghen nog steeds niet de plaats bekleedt, die hem toekomt!
Toen Paul Lebeau een achttal jaren geleden zijn ‘Experiment’ liet verschijnen,
vielen bij deze prozaschrijver onmiddellijk de intellectuele bekommernissen en het
adequate streven naar de ietwat overspannen uitbeelding der men-
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selijke zielsnoden op. Het leidmotief van deze roman was een vruchteloos hunkeren
naar zuiverheid en een zoeken naar God, doch afgereageerd in averechtse richting.
Ook in ‘De Zondenbok’ blijkt het een voornaam kenmerk van het hoofdpersonage,
dat hij onafgebroken op zoek is, op zoek naar de politieke waarheid, - zeer interessant
zijn de bladzijden, gewijd aan de Vlaamse strijd der jongeren en de oppositie tegen
kardinaal Mercier -, op zoek naar de liefde, op zoek naar zichzelf, op zoek naar God
ten slotte. Het resultaat van deze onverpoosde speurtocht is diep ontgoochelend: vrij
spoedig wekt de politiek in hem nog slechts afkeer, in het gunstigste geval
onverschilligheid op, zijn confrontaties met de liefde draaien op een mislukt
huwelijksleven uit, in zichzelf ontdekt hij niets dan verscheurd- en tegenstrijdigheid
en het uiteindelijk vinden van God is hier maar een schraal doekje voor het bloeden.
Herreman heeft vroeger reeds gewezen op het paroxystische karakter van Lebeau's
proza. Wat het eerste deel van het boek betreft, kunnen we hem op dit gebied niet
helemaal bijtreden, omdat hierin ten slotte de jeugd beschreven wordt van een in een
overspannen godsdienstige sfeer opgegroeid jongmens, verder gekenmerkt door al
het onevenwichtige der puberteit. In het tweede deel evenwel, waar het een volwassene
geldt, van wie men verwachten kan, dat hij de wereld naar maat en rede beoordelen
zou, krijgt het werk iets onwezenlijks, iets onrijps, iets dat de ‘final touch’ mist,
kenmerken die nog aangedikt worden door Lebeau's slordige en soms bepaald
alledaagse stijl, alledaags, zonder dat die alledaagsheid op zichzelf een intrinsieke
eigenschap wordt. Persoonlijk kan ik de indruk niet van me afzetten, dat de laatste
helft van de roman, - het liefde- en huwelijksleven van de held behandelend -, door
inkortingen uit haar voegen werd gerukt en dat de schrijver, die in ‘Het Experiment’
nochtans geen blaadje voor de mand placht te nemen, zich tot coupures van
‘onwelvoeglijke’ gedeelten heeft laten verleiden, die het evenwicht van zijn roman
deden teloor gaan en gebrek aan zielkundige motivering veroorzaakten. Kan men
ondertussen de kunst van Lebeau nog verre van gaaf noemen, toch komt hij ons
persoonlijk voor als een man, die iets te vertellen heeft, daartoe eerlijk de blik naar
binnen richt, zich losmaakt van niet
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essentiële bijkomstigheden, steeds de mens met zijn eeuwige problematiek voor ogen
houdt en, ofschoon niet van pijnlijke refoulementen verstoken, met deze refoulementen
nochtans het voortdurend gevecht van Jacob met de engel levert.
Sinds de bevrijding publiceerde René J. Seghers twee romans, die we slechts
volledig zouden kunnen naar waarde schatten indien we in Vlaanderen, net als zulks
bv. in Engeland het geval is, over een behoorlijke en tot op een zekere hoogte artistiek
verantwoorde ontspanningslectuur beschikten: in een dergelijk genre zouden ‘Huize
Klarijn’ en ‘Sonate voor Louise’ een alleszins behoorlijke figuur slaan, ondanks het
feit, dat beide voornoemde romans soms irriteren door een soort van naïveteit,
geestelijke onvolwassenheid, die men bij een schrijver van meer dan veertig
bezwaarlijk nog dulden kan. Seghers heeft een nog onuitgegeven roman klaar, waarin
hij m.i. zijn ware weg gevonden heeft door afstand te doen van het realistische of
would-be realistische procédé en door zijn personages te laten evolueren in een zoniet
surreëel, dan toch irreëel klimaat, enigszins met de atmosfeer uit Jean Anouilh's
‘Pièces Roses’ verwant.
Staf Weyts schijnt tot deze soort van schrijvers te behoren, die slechts moeizaam
in de richting van de geestelijke rijpheid evolueren en waarvan het zelfs twijfelachtig
lijkt, of zij deze maturiteit ooit bereiken zullen. Tot nog toe kenden we hem als de
auteur van weemoedige verhalen, teer intimistisch geaquarelleerd en een ietsje wazig,
het meest nog met de sfeer van Maurice Roelants verwant. Met het brutale, harde,
op sommige plaatsen sterk geladen en met de noodlotsgedachte vervulde ‘Sneeuw
en Zonde’ verliet hij geheel zijn vroeger klimaat van ‘Met Hélène op de Boot’ en
‘Niets dan een Droom’ en belandde aldus in de grensgebieden van André Demedts,
door Walschap gecontamineerd. Het werk stijgt echter zelden uit boven de
middelmatigheid van de gewone Vlaamse boerenroman en zo we ons geneigd voelen
hardnekkig te reageren tegen de aanvallen, die de auteur omwille van zijn brutale
weergave van sommige erotische details langs katholieke zijde te verduren kreeg,
anderzijds moet het ons in alle oprechtheid des gemoeds van het hart, dat soortgelijke
bijzonderheden een boek ipso-facto nog niet ‘groot’ maken, wanneer de artistieke
bezieling en de per-

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

1301
soonlijkheid tekort schieten, zoals het, op enkele sterkere passages na, in ‘Sneeuw
en Zonde’ meestal het geval is.
Ook Valère Depauw, die in het humoristische genre debuteerde, is sedert enkele
jaren nieuwe wegen opgegaan. Het begon met de innige ‘Triptiek van Heimwee en
Berusting’ en de groots opgezette roman met zijn té programmatische titel ‘Wij
Artisten’. Thans wordt de evolutielijn doorgetrokken met de sociaal getinte en zich
in het Vlaamse weversbedrijf afspelende ‘Geschiedenis van Mathias Wieringer’,
waarvan reeds twee delen, ‘Het Lied der oude Getouwen’ en ‘Niet versagen, Mathias’
het licht zagen. Ik heb de indruk, dat de groei van Valère Depauw's
schrijverspersoonlijkheid, - als gevolg van het inderdaad al té gemakkelijke ‘Tavi’?
-, door de critiek niet met de gewenste belangstelling gevolgd werd. Depauw weet
voortreffelijk een verhaal op te bouwen, kalm en beheerst, ofschoon een ietsje te
koel, borstelt gevat en met brede streken een figuur en waar het soms de analyse
enigszins aan diepgang ontbreekt, komt de synthese daarentegen ons meestal als
overtuigend voor, door het nodige leven bezield. Ondertussen bekruipt me sedert
enige tijd de indruk, dat Valère Depauw heel wat meer in zijn mars heeft, dan hij
ons tot nog toe placht te geven. Zo hij zich weet te concentreren en zich niet laat
misleiden door zijn vaardigheid, welke hem niet zelden in oppervlakkigheden doet
vervallen, mag men in de toekomst nog op solide prozabrokken van zijn hand rekenen.
Er is reeds veel goeds gezegd en geschreven over het jongere geslacht van Vlaamse
prozaschrijvers. Gezien het mijn eigen generatie geldt, mag ik me beslist niet aan
dithyrambische ontboezemingen overgeven, temeer daar enige ingetogenheid m.i.
wel past. Buiten de productie van afzonderlijke figuren als L.P. Boon, Piet Van Aken
en de op velerlei gebieden actieve Johan Daisne, valt er weinig waardevols aan te
wijzen en qualitatief gezien bestaat er beslist een breuk tussen deze romanciers en
de onmiddellijk op hen volgende jongeren. Kunnen we onder de allerjongsten beslist
een paar talentvolle dichters aanwijzen, - ik denk aan Nic
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Van Beeck, Remy C. Van de Kerckhove, Gerard Van Elden, Liane Bruylants, Erik
Van Ruysbeek, Willy Biliet, J. Coveliers en anderen -, het proza daarentegen blijft
van een wanhopig stemmende armoede, een huiveringwekkende kortzichtig- en
kortademigheid, een pijnlijk gemis aan persoonlijkheid getuigen. Met de superieure,
innige toon van zijn romantische verhalen in ‘De Vlaamse Gids’ wekte Hans Van
Acker een geheel gewettigde hoop op, die hij achteraf evenwel ten dele beschaamde
door een Walschapperig en dwaas romanfragment in hetzelfde tijdschrift, uiteraard
mijlen beneden het model blijvend. Het enige wat mij in Joris Blondiau's ‘Na iedere
Dag komt de Avond’ getroffen heeft, is de nevrotisch overspannen atmosfeer, die
hij weet te scheppen rondom een opeenstapeling van klinkklare nonsens, welke alle
overtuigingskracht, taal- en vormbeheersing ontberen, terwijl Aster Berkhof's ‘Rotsen
in de Storm’ in het gunstigste geval als ontspanningsroman voor niet veeleisende
lezers door de beugel kan. Een eigenaardig boek met een origineel gegeven is de
roman ‘De Linkeroever’, door een onbekend jong Antwerpenaar gewijd aan de bouw
van de tunnels onder de Schelde: vrij goed wordt hierin de atmosfeer van het zgn.
Vlaams Hoofd opgeroepen in de koortsige bedrijvigheid, welke dit titanenwerk
kenmerkte. De auteur mist evenwel ieder taal- en stijlkundig fatsoen en blijkt
bovendien ergerlijk naïef, zodat zijn werk zich in het gunstigste geval op de uiterste
randgebieden der literatuur beweegt. Hier en daar bevat het echter pepita's edel
metaal, zoals Marnix Gijsen het zou heten, die men uit vele tonnen asse, gruis en
sintels moet opdelven. De novelle ‘Zo ga dan...’ van Ivo Michiels wil gestalte verlenen
aan een conflict, waar de jonge schrijver op verre na niet bij kan, wat hem er toe
noopt het hele verhaal lang krampachtig op de tenen te staan, zijn innerlijke
tekortkomingen verbergend achter ruisende volzinnen, waaronder vele echter kop
noch staart hebben, zowel wat de bouw, de inhoud als de gebezigde beelden betreft.
Met welke goede wil men ook bezield moge zijn om nieuwe geluiden, zelfs de
meest bescheiden, te horen, toch ziet men er zich telkenmale weer toe genoopt terug
te keren tot de klassieke namen, waaronder wijlen Kamiel Van Baelen ongetwijfeld
niet mag verwaarloosd worden. Inmiddels moet het
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me van het hart, dat men de nagedachtenis van deze schone figuur geen dienst bewijst
door haar voortdurend over het paard te tillen en mijn persoonlijke indruk is, dat veel
van de debatten welke een grotere erkenning van de auteur van ‘De oude Symfonie
van ons Hart’ beoogden, in feite minder Van Baelen tot inzet hadden, dan wel de
bedoeling de polemisten à travers Van Baelen in het zonnetje te plaatsen... Na
voornoemde roman en het m.i. mislukte ‘Een Man op den Weg’, die onmiskenbaar
tot een symbolisch genre behoorden, dat alle contact met het ware leven miste, sloeg
Van Baelen met het verleden jaar posthuum verschenen en onvoltooid gebleven
‘Gebroken Melodie’ een nieuwe weg in. Hij wilde ditmaal échte mensen ten tonele
voeren in dit boek, waarin de vlucht naar en het verblijf in Frankrijk van een jong
man in het tragische voorjaar van 1940 beschreven wordt. Het boek is echter onhandig
gebouwd, de aandacht wordt voortdurend versnipperd, geen enkel personage blijkt
volledig uitgediept, nergens voelen we ons werkelijk geëmotionneerd door de
vermeend tragische aspecten in de ziel van Van Baelen's weemoedige helden. Men
krijgt de indruk, dat hij zichzelf door zijn luchtige raccourci's, zijn humor en zijn
marivaudages liet verleiden om alles voorbij te hollen, wat tot penetrante analyse of
aangrijpende synthese aanleiding had kunnen geven. Bovendien ontbreekt in
‘Gebroken Melodie’ een verantwoorde organische groeilijn, zonder dat zulks op om
het even welke wijze vergoed wordt door de aangrijpende litteraire substantie, dat
wat de Fransen beeldend ‘la belle chair’ noemen, zodat we zelden ontsnappen aan
een schrijnende indruk van schraalheid, die nimmer door de vlotheid en soms
tintelende geestigheid van de schriftuur wordt vergoed; alles zweeft zowat in het ijle,
de fond van een sterk temperament en de bezieling van een stoer, mannelijk talent
ontbreken volkomen. Voorgaande beschouwingen doen beslist niets af aan de grote
waardering, die de te vroeg gestorven, véél te vroeg gestorven romancier verdient,
doch m.i. kon Van Baelen bezwaarlijk slechter gediend worden dan door de uitgave
van dit onvoltooide werk, onvoltooid zowel wat het chronologische verloop van het
verhaal betreft, als de uitdieping van het thans grotendeels slechts schematisch
aangegeven verhaal.
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Reeds geruime tijd zagen zij, die Daisne vooral als een belangrijk prozaschrijver
appreciëren, naar nieuw episch werk van zijn hand uit. Nadat hun geduld sedert ‘De
Trap van Steen en Wolken’ op de proef gesteld werd en Daisne hun met zijn
‘Schimmen om een Schemerlamp’ een lichter verteerbaar, ofschoon niet van een
dromerige bekoring verstoken tussengerecht had opgediend, verraste hij hen eindelijk
met zijn aangrijpend ‘De Man die zijn Haar kort liet knippen’, waardoor hij op ditmaal
definitief overtuigende wijze aantoonde, dat hij niet alleen als één van de belangrijke
schrijvers uit het Vlaamse proza, maar tevens uit de hele Nederlandse literatuur mag
worden beschouwd. Op het eerste zicht krijgt men de indruk, dat Johan Daisne van
zijn magisch-realistisch procédé afwijkt in deze roman. Naarmate men echter met
de lectuur van het werk opschiet, stelt men vast, dat de schrijver daarentegen nog
een stap verder ging dan vroeger: ditmaal is hij geheel doorgedrongen tot de magische
luister van de meest gewone dingen en verschijnselen, zonder dat hij zich nog tot, trouwens buitengewoon interessante -, platonische abstracties genoopt voelde. ‘De
Man die zijn Haar kort liet knippen’ is het verhaal van een mislukt leven en een
mislukte liefde, deels onder invloed van pathologische elementen, die op het einde
van deze obsederende levensbiecht de held in de volledige dementie zullen storten.
Men heeft in verband met dit werk de namen van Kafka en Dostojewsky vooropgezet,
doch het zou volkomen verkeerd zijn zich op een paar gelijkenissen, of veeleer gelijk
gerichte geaardheden blind te staren: dit proza is in de allereerste plaats proza van
Daisne, wiens talent thans klaarblijkelijk de periode van de volle maturiteit bereikt
heeft en zijn ruimste ontplooiing vindt in al wat het ware, volle leven aan aards en
hemels, aan goddelijks en menselijks, aan ruims en benepens biedt. Johan Daisne,
die sommigen àl te lichtvaardig als een koorddanser plachten te beschouwen, wanneer
hij langs vele experimenten die tot in de wolken reiken om zijn eigen waarheid uit
de menigvuldige aspecten van geest en materie zocht op te bouwen, legt in ‘De
Man...’ van een ongemene zelfbeheersing getuigenis af. Iedere bijzonderheid, - en
in de langzame uit mekaar vallende zielseenheid van het hoofdpersonage verwerft
dit détail een aangrijpende
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betekenis -, is volkomen verantwoord en staat organisch in functie van het prachtige
slot, waar de held liefdevol in een krankzinnigengesticht opgenomen wordt en
voortaan zijn troost in de eenvoud van bloemen en planten vinden zal. De grote triomf
van Johan Daisne in zijn jongste roman is de overwinning van de menselijke dimensie
op alle bijkomstigheden, die in vroegere geschriften zijn visie op de wereld wel eens
‘atomiseerden’, menselijke dimensie, welke dit verhaal een aangrijpende en tevens
innig ontroerende toon verleent, volkomen enig in onze literatuur. Zonder het minste
voorbehoud, durf ik me hier de uitspraak veroorloven, dat Daisne een groot schrijver
en tot nog toe ‘De Man die zijn Haar kort liet knippen’ zijn meesterwerk is.
Vanwege Louis-Paul Boon's uitgeefster was het een uitstekend initiatief de
opstelletjes, die destijds in ‘Zondagspost’ onder de titel ‘Mijn kleine Oorlog’
verschenen, apart te bundelen. Lieten de tragische gebeurtenissen der laatste jaren
velen onder onze schrijvers onberoerd, een temperament als dit van de auteur van
‘De Voorstad groeit’, innig meelevend met de verdrukten en verschoppelingen dezer
aarde, kon niet anders dan geschokt worden, beroerd tot in iedere vezel van lichaam
en ziel door het mensonterende bedrijf van oorlog en bezetting. Maar uit ieder van
deze schetsen klinkt de opstandige toon op van de kleine man met de gezonde
hersenen, de getrapte die niet dulden kan, dat op hun beurt zijn medeschepselen onder
de voet gelopen worden, de toon van een, die terdege doordrongen is van de relativiteit
aller dingen, doch die in de grond, ondanks zijn schijnbaar nihilisme, behept blijkt
met een haast religieus respect voor het leven en vooral de conditie, zonder welke
het leven niet denkbaar is: de vrijheid. Hij spot, hij hekelt, hij breekt af, hij dreigt de
boel aan spaanders te slaan, hij vloekt, hij slingert scatologische geestigheden de
ruimte in, doch dit alles blijkt gemakkelijk terug te brengen tot zijn onuitsprekelijk
verlangen, dat de mens zich, eindelijk wakker geschud, volledig mens voelen zou,
zijn aardse en goddelijke bestemming waardig. Daarom vergissen zij zich, die in
Boon niet anders willen zien, dan een verbitterde, die toevallig ook geniaal is, ‘geniaal,
maar met te korte beentjes’, zoals hij het zelf spottend in ‘De Vlaamse Gids’ uitdrukte.
Dat Boon
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geenszins een hopeloos verbitterde is, merkt men trouwens duidelijk in zijn roman
‘Vergeten Straat’, de geschiedenis van een eigenaardige sociale improvisatie, waarin
de bevolking van een Brussels slop, van de ‘beschaafde wereld’ afgesneden door de
vorderende werken van de ‘jonction’, een zelfstandig leven gaat leiden en een soort
van kleine communistische gemeenschap vormen zal. Ofschoon het experiment tot
mislukken gedoemd is, voelt men duidelijk, dat Louis-Paul Boon in feite geloven
blijft in de mogelijkheid, dat éénmaal de mensen van goede wil de handen in elkander
zouden leggen en ijveren voor een wereld, waarin de ene nog slechts voor de andere
ijvert, strijdt en leeft. Het uit het standpunt der zuivere rede en... ervaring misschien
zéér aanvechtbare grondthema van ‘Vergeten Straat’ wordt artistiek aanvaardbaar
gemaakt door die kenschetsende Boonsiaanse atmosfeer, waarin de auteur de meestal
geheel levensechte figuren zó maar uit zijn mouw goochelt, met bosjes van tienen
bij mekaar als het moet, aangrijpend in hun naakte, rauwe realiteit. De belangrijkste
eigenschap van deze schrijver is wel, dat hij de realiteit weet te ervaren, zoals niemand
vóór hem ze tot nog toe ervaarde, chaotisch, kaleidioscopisch en gepigmenteerd door
duizenden bijzonderheden, die doorgaans aan onze oppervlakkige waarneming
ontsnappen, doch niettemin aan de meest essentiële kenmerken van de ons omgevende
werkelijkheid beantwoorden en als het ware aan de voorbijsnellende tijd zijn ‘kleur’
verlenen. Impressionnistisch aldus van visie, verwerven deze détails in hun uitbeelding
veelal een expressionistische geladenheid, ja, soms de magische bekoring van het
surrealistische effect. Hoofdzaak hierbij blijft inmiddels het feit, dat het bij Boon in
de eerste plaats om de mens gaat, de mens in zijn grootheid en nederigheid, zijn
verwaandheid en bekrompenheid, de mens, die hij tot in het merg ‘door’ heeft en
wie hij alles vergeven kan, want hij die veel begrijpt, zal immers ook veel vergeven...
Wanneer we naast de figuren van Johan Daisne en Louis-Paul Boon nog deze van
Piet Van Aken vernoemen, valt het ons werkelijk op, hoe belangrijk het aandeel is
van deze afzonderlijk staande jongeren in onze Vlaamse prozaproductie, die op het
huidige ogenblik hoofdzakelijk door hen gedragen wordt, wat natuurlijk ten dele aan
een toevallige samenloop
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van omstandigheden dient toegeschreven. Van Aken behoort tot de soort der
rasschrijvers, net als Boon, doch even veelzijdig begaafd, heeft zijn evenwichtige,
solide en bezonnen natuur hem tot een meer klassieke uitdrukkingsvorm voorbeschikt.
Vermeylen noemde ‘Het Hart en de Klok’ reeds een meesterwerk en ofschoon dit
woord, zelfs in de mond van onze grootste criticus, me enigszins afschrikt, ben ik
bereid het bij te treden, vooral wat de compositie van deze mooi ‘uitgebalanceerde’
roman betreft: niet ten onrechte hebben sommigen in dit verband naar de klassieke,
harmonische constructie van de oude tragedie verwezen. Bewust van zijn virtuositeit
op stylistisch en technisch gebied, vreesde Van Aken evenwel, dat deze virtuositeit
tot dorheid verzanden zou en met ‘De Duivel vaart in ons’ ging hij andere wegen
op, naar grotere directheid en nauwer contact met de hartstochtelijke bloedslag van
het leven strevend. Hij deed afstand van zijn nog enigszins De Pillecijniaanse accenten
uit zijn eerste groote werk, - daarvoor was in boekvorm reeds de wazig-atmosferische
novelle ‘De falende God’ verschenen -, en legde zijn neiging tot zeer poëtische en
ongemeen boeiende atmosfeerschildering het zwijgen op, om in zijn tweede roman,
evenals de eerste langs de Rupelboord gesitueerd, het conflict uit te vechten tussen
zinnen, geest en hart, uitgebeeld door drie jonge lieden. Evenmin als Boon zou Piet
Van Aken zijn ogen sluiten voor het tijdsgebeuren: hiervan legt het recente ‘Alleen
de Doden ontkomen’ getuigenis af. Het is de geschiedenis van een groepje mensen
uit het verzet die, terugkerend uit de Ardennen, waar ze met de wapens in de vuist
de Duitsers bevochten, zich nog slechts node kunnen aanpassen aan het leven van
iedere dag, waar de zelfzucht, het eigenbelang, de kleinburgerlijkheid, het winstbejag,
de conventionnele gevoelens en de bekommernis om onbelangrijke uiterlijkheden
geenszins afgestorven blijken en hun jarenlange offers bijgevolg ijdel en nutteloos
schijnen. Oppervlakkig gezien zou men deze in zijn visie op de mens door Steinbeck
beïnvloede roman gebrek aan afwisseling kunnen aanwrijven en wie hem leest voor
het verhaaltje, zal waarschijnlijk moeilijk van deze zienswijze afstand doen. Alles
in dit werk is inderdaad op het innerlijke gebeuren en het binnenwaartse gamma der
menselijke ontroeringen afge-
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stemd. Onder een schijnbare onbewogenheid voltrekt zich echter een intens drama
en dingen twee werelden om de bovenhand, de werelden van hen, die het als een
recht beschouwen steeds te ontvangen en deze van hen, wier onafgebroken offers
als een vanzelfsprekend iets opgevat worden. En doorheen dit alles ontwikkelt zich
de veelal slechts gesuggereerde idylle tussen de stuurse, verbitterde romanschrijver
Johan Dasters en het subliem opgeroepen half-Joodse meisje, de pianiste Sylvia
Moyson, beiden geschonden door de onverbiddelijkheid van het noodlot, doch
behorend tot het ras der zuiveren, die uiteindelijk gelouterd uit de strijd zullen opstaan,
tot nieuwe offers bereid, nutteloze offers desnoods, spijts alles en tegen alles in,
omdat zij nu éénmaal als sterken uitverkoren werden. Terloops vestigen we hier even
de aandacht op het eigenaardige verschijnsel, dat Van Aken, via de vooral op het
dynamische feitenverhaal afgestemde Amerikaanse prozakunst, tot de eigenlijke
psychologische roman gekomen is, een psychologische roman, waarin zich evenwel
nog steeds het poëtische temperament van de meest dichterlijke onder onze romanciers
de gelegenheid krijgt zich geheel uit te leven, zowel bij het beschrijven van een
asthmatieke vrachtauto, als bij het schetsen van de innigste roerselen in een
jonge-vrouwenziel of de eindeloze eenzaamheid onder de mensen van één, die zich
door het leven bedrogen weet. Piet Van Aken is onder de Vlaamse jongeren
ongetwijfeld de meest evenwichtige, één wiens evenwicht een voortreffelijke dosering
van hart en geest impliceert, de rijpste, de innigste en in het geheel van de
imponderabilia der romankunst en de totaliteit van zijn tot nog toe voortgebrachte
oeuvre gezien, ook de meest beloftenvolle onder onze jongere romanciers(1).
HUBERT LAMPO.
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Van literatuur tot philologie
In mijn vorige bijdrage, Grenzen van de Literatuurstudie(1), waarin ik hoofdzakelijk
een nader tot elkaar brengen van scheppende literatuurbeoefening en
wetenschappelijke literatuurstudie bepleitte, - schrijver en literair estheticus hebben
het immers, tot nog toe, doorgaans slechts wantrouwend met elkaar kunnen vinden,
- drukte ik het voornemen uit op een of andere, eigen of buitenlandse
literair-esthetische publicatie, die enig licht mocht werpen op wezen of studie van
de literatuur, de aandacht te vestigen.
Dergelijke gelegenheid wordt me thans aangeboden bij het verschijnen, in eigen
land, van twee m.i. merkwaardige werken, die, ook voor ons, Vlamingen, welke ons
nog steeds vrij onvast op literairesthetisch gebied bewegen, bij grondige studie
ophelderend blijken te zijn. Ik bedoel: Entretiens sur l'art d'écriture van A. Soreil,
docent in algemene esthetiek en haar toepassing op de literatuur aan de universiteit
te Luik, alsook een herdruk van Défense de la philologie van S. Etienne, hoogleraar
in de Franse literatuur aan dezelfde universiteit(2).
A. Soreil, leerling van S. Etienne, eveneens van M. Wilmotte, de vader der moderne
romanistiek in ons land, is met zijn Entretiens sur l'art d'écrire, op literairesthetisch
gebied, niet aan zijn eerste werk toe.
Reeds in 1930 verscheen van hem Introduction à l'histoire de l'esthétique
française(3), een bijdrage tot de studie der literaire en plastische theorieën in Frankrijk
vanaf de Pléiade tot in de XVIIe eeuw, waarmee, wat betreft de studie van tal van
esthetische problemen door Franstalige vakgenoten, een hoeksteen werd gelegd op
dit, te onzent, nog vrij braak liggend terrein. Zelfs voor Franse specialisten in het
vak, - eenieder weet, dat Frankrijk nochtans het uitverkoren land
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der litteraire esthetiek en esthetici is, te beginnen met Du Bellay, over Taine,
Sainte-Beuve, Lanson, Valéry, tot en met Sartre toe, - is het boek, voor de periode
die het behandelt, een onmisbare gids. In 1937 kwam van Soreil Le génie de l'image(4)
van de pers, een bundel fijnzinnige, scherpzinnige ‘Mélanges critiques’, geschreven
met een accurate, acute pen, zoals ik er in ons land maar weinig ken, en voor kort
nog, Le Vicomte Bonald(5), een ‘Etude littéraire’, waarvan niets anders kan worden
gezegd dan dat ze een model is in het genre. Als men daarbij nog bedenkt, dat Soreil
ook practisch de geheimen van het schrijven heeft doorgrond en het zich met Dure
Ardenne(6), deze Belgische ‘Lettres de mon moulin’, alsook Récits divers et Jeux de
plume(7) en Fugitives(8), een bundel gedichten, zo moeilijk mogelijk heeft gemaakt,
heeft men zich, althans overzichtelijk, een beeld gevormd van deze uitmuntende
Franstalige stilist en eersterangs estheticus.
Soreil plaatst zich, als eenieder die er zich positief rekenschap van geeft waarom het
in literaire aangelegenheden precies gaat, in zijn Entretiens van meet af aan op het
standpunt van de literatuur als woordkunst, liever dan als levenskunst. De literatuur
is er niet om het leven, het leven is er om de literatuur, - ze is dan pas een kunst, de
kunst van het schrijven, wanneer ze, bewust of onbewust, de kunstenaar er toe dwingt
een bepaalde richting uit te gaan, wat stijl en schoonheid betreft. Het kan niet
duidelijker.
Hiervan uitgaande, staat men al dadelijk voor wat in eerste én laatste instantie
belang heeft: ‘la chose de l'écrivain’. En, voor wie opgegroeid is in de geest van de
Franse literaire esthetiek, voor de bekende, niet altijd tekstgetrouw, zeker niet steeds
betekenisgetrouw geciteerde formule van Buffon, uit diens Discours sur le style
(1753): ‘le style est l'homme même’.
De formule, - want zulks heeft men er, met de tijd, van gemaakt, iets wat zeker
niet in de bedoeling van Buffon lag, - wordt het vaakst, het makkelijkst, en dan ook
het meest verkeerd zo verklaard, als zou stijl de uitdrukking zijn, of dienen te zijn
van de menselijke oorspronkelijkheid bij de
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schrijver. Dus iets als: de vogel zingt zoals hij gebekt is, of nog die of die schrijver
heeft, met zijn stijl, op zijn werk de stempel van zijn persoonlijkheid gedrukt.
Afgaande op tekst en contekst van Buffon, verzet Soreil zich cordaat tegen deze
al te zeer voor de hand liggende interpretatie, die van het literair kunstwerk, als
zodanig, vervreemdt. Integendeel, stijl heeft uitsluitend met werkmanschap, met
goed-geschreven-zijn te doen, zodat slechts die werken van blijvende waarde blijken
te zijn, die, inderdaad, - het kan niet eenvoudiger gezegd, - goed geschreven zijn.
Wat men aan kennis, feiten, ontdekkingen, ook op menselijk levensgebied, in het
kunstwerk ook mag verwerken, dat alles kan geen zekere garantie bieden voor de
toekomst. Trouwens, zij kunnen verworven worden, getransponeerd, en winnen er
bij door een meer bedreven hand te worden verwerkt. Zij bestaan buiten de mens, wat nu de stijl betreft, die is de mens zélf. Hij heeft met smaak, menselijke adel, genie
te doen, en de schoonheid er van houdt verband met tal van blijvende, eeuwige
waarden, als daar zijn esthetische, componerende verhoudingen, die heel wat nuttiger
en kostbaarder zijn dan die, welke onderwerp of inhoud ook maar enigszins kunnen
veropenbaren. En dit alles is slechts langs één weg te bereiken, - die van een technisch
gevoelig vakmanschap, dat de mens zélf, alleen maar menselijkerwijze, kan beheersen.
Het gaat hem dus, in de grond, wat het wezen van de stijl betreft, om een kwestie
van verhouding: de verhouding van de uitdrukking ten overstaan van wat diende te
worden uitgedrukt, nl. de inhoud. Het is die uitdrukking, welke de mens zelf, als
artist, steeds definitiever, ideëler en waar vermag te maken, - zaak van verband en
evenwicht, - terwijl de menselijke inhoud onophoudelijk aan wisselvalligheid,
verandering, toevalligheid van het leven bloot staat. Het lot en de perfectie van de
schone stijl, van de literaire schoonheid heeft de mens dus, niet als mens, maar als
literair kunstenaar, vrij in handen. Zodat Buffon, evenwel al te intellectualistisch en
classicistisch, heeft kunnen zeggen: ‘Le style n'est que l'ordre et le mouvement qu'on
met dans ses pensées’(9).
Voorgaande interpretatie van Buffon's ‘aphorisme passe-partout en la matière’,
die op de bekende esthetiek der ver-
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houdingen berust, ligt niet enkel in de lijn van het classiek Frans literair genie, maar
is ook, voor Soreil, aanleiding tot het doorgronden van het probleem, niet zo zeer
van inhoud en vorm, doch stof en vorm, wat enigszins afwijkt van de, sedert het
symbolisme, - bij ons theoretisch vertegenwoordigd door Kloos, - traditionele
opvatting hieromtrent.
Men meent nog al te vaak, oppert Soreil, dat, doordat bij het schrijven de inhoud
wordt ondergeschikt aan de vorm, de geest ten overstaan van zijn instrument
verminderd wordt. Dit is geen juist inzicht in de zaak. De substantiële eenheid die,
dank zij de stijl, in het kunstwerk tot stand komt, stelt niet tegenover elkaar, aan de
ene kant een volledig gegroeide gedachte, aan de andere kant haar weergave onder
de vorm van woorden en zinnen, doch enerzijds een element dat de stempel draagt
van toevalligheid, verbijzondering, gevoelige gewaarwording, - de stof, - anderzijds
een element, dat een universele resonanswaarde bezit en genoemde stof in zich
opneemt en ómvormt, - de vorm. Indien hier stof en vorm hiërarchisch dienen te
worden beschouwd, dan is het niet de stof, die edel verdient te worden genoemd,
doch de vorm. Zulks doet, binnen de eenheid en wederzijdse werking van stof én
vorm, evenwel geen afbreuk aan de betekenis van de stof, van de geest. Deze
beschouwing verplaatst slechts de verhouding der componerende elementen op het
plan, waar ze horen te zijn en men ze al te vaak vandaan haalt, nl. dat van het actief
ingrijpen der artistieke daad. Heel wat duidelijker dan te spreken over ‘inhoud en
vorm’, - en hier ben ik het met Soreil roerend eens, - laat de formule (het spreekt
vanzelf een formule als een andere, maar dan toch een meer beeldende, positivistische)
‘stof en vorm’ recht wedervaren aan de artistieke daad als schepping, vooral als
functie: ‘C'est là le jeu de l'écrivain en tant qu'artiste, ne nous lassons pas de le redire.
L'art est une des modalités auxquelles se ramène la tentative infatigable des hommes
pour s'emparer de l'univers’. En zulks blijkt slechts mogelijk te zijn langs de weg
om der symbolen. Schone stijl, literaire schoonheid is, per slot van rekening, slechts
onthulling in het ideële van symbolen. Dit is de slotsom, waartoe Soreil's
beschouwingen omtrent stof en vorm voeren.
Hiervan uitgaande en in die lijn verder doordenkend,
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constateert Soreil, dat het er voor de schrijver practisch op aankomt, evenals in welke
andere kunst ook, een voorwerp van schoonheid te maken: ‘faire un objet’. ‘Faire
un objet, c'est incarner une forme et informer une matière’: een voorwerp maken is
een vorm doen vlees worden en een stof vorm geven. Het zijn die vleeswording van
de vorm én vorming van de stof, welke de meest verborgen roerselen van het
kunstwerk, de roman, het gedicht, dienen te bewerken en te bezielen als een vrij spel
van krachten, die elkaar zoeken en één wensen te worden. Dit geschiedt, trouwens
in om het even wrelke kunst, volgens bepaalde steeds terugkerende, vaste wetten,
getallen, ‘les beaux nombres’: ‘Par le moyen des nombres, notre esprit se donne
l'illusion de dominer ce qui nous domine en fait et de formuler ce qui échappe à toute
formulation. La Nature elle-même nous y invite depuis toujours, distribuant ses
phénomènes et ses productions selon le Même et l'Autre’. Vandaar het poëtisch
prestige van bepaalde, zowel in de kunst als in de natuur, steeds terugkerende,
obsederende getallen, van wat ook van de Woestijne, onder de hoede van de Heilige
van het Getal, het Getal heeft genoemd(10). Buiten een bepaalde classieke regelmaat
is er geen blijvende kunst leefbaar, - meer dan wat ook is het gewenst, dat vooral de
kunst, volgens een absoluut noodzakelijk minimum, aan de wet van het Getal, een
wet der Natuur, heel zeker van de vrij en bewust ordenende menselijke Geest,
gehoorzaamt.
Dit onderzoek naar het wezen van de literaire schoonheid voortzettend, bespreekt
Soreil, in zijn Entretiens, eveneens de verhouding schrijver-geschrift en gaat
hieromtrent uit van een opvatting van R. Fernandez, waar deze meent, dat niets ons
toelaat te geloven, dat het zwaartecentrum van het kunstwerk noodzakelijk samenvalt
met dat van de schrijver, beschouwd, niet als schrijver, maar als mens.
Dergelijke opvatting ligt zeker niet in de lijn van hen, die, in zake literaire esthetiek,
steeds uitgaan van én terugkeren tot de mens, doch heeft dan toch het voordeel het
probleem te situeren waar het wezenlijk dient te worden gesitueerd, d.i. op het plan
van de kunst. ‘Assurément, - commenteert Soreil, - tout ce qui participe de l'existence
est singulier, mais le propre du beau est de briser les solitudes’. Al te zeer
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nog, - en hier neemt hij Valéry bij de arm, - is men de mening toegedaan, dat de
mens oorzaak is van het kunstwerk. Hij is er eerder het gevolg van, en indien de ware
kunstenaar wenst begrepen te worden, dan denkt hij eerst en vooral aan zijn werk
als kunstwerk, en niet, helemaal niet aan het zg. uitgangspunt, het menselijk ik. Het
kunstwerk blijkt slechts kunstwerk te zijn, daar het in de eerste plaats technisch is
geslaagd, en het is van dit technisch slagen, dat de hele levensinhoud, de graad van
bezieling en de menselijke overtuigingskracht organisch afhangt. Primauteit dus van
het kunstwerk! Deze primauteit gaat zo ver, dat het, eenmaal los van de schrijver, en zulks is fataal zijn lot, - in staat is aan de kunstenaar zelf een inzicht in de dingen
op te dringen, waardoor hij min of meer gebonden wordt, meer nog, van de schrijver
zelf, naar het beeld dat in het werk aanwezig is, een bepaald beeld te scheppen of te
herscheppen. ‘Gracieux phénomène de réversibilité!’ concludeert Soreil. Heel zeker,
de schrijver kan het niet zo aan boord leggen, dat hij zich niet tot op zekere hoogte
in zijn werk uitspreekt, maar daar het nu toch ook, critisch-esthetisch, vaststaat dat
men ‘à côté de soi’ (Nisard) kan schrijven, waarom dan nog steeds naar dat innig
verband gezocht tussen mens en schrijver, en vooral op die, nochtans relatieve,
oprechtheid de nadruk gelegd? Er is het leven én er is het kunstwerk en elke
esthetische critiek, die zulks niet kan of wil inzien, vervult haar esthetische taak niet.
Na in het hoofdstuk ‘D'un style absolu’ nog eens het probleem van de stijl te
hebben gesynthetiseerd, gaat Soreil er, in ‘Les déterminants généraux du style’, toe
over bedoelde determinanten te bestuderen volgens een voor de hand liggende definitie
van alle literair werk: ‘Tout écrit suppose un auteur, qui s'adresse à quelqu'un, pour
lui dire quelque chose, dans un certain langage’. En hier komen dan achtereenvolgens
de problemen van de taal, het onderwerp, de bestemming en de auteur ter sprake, dit
alles gestoffeerd met even zoveel rake als pertinente beschouwingen.
‘Bien écrire, c'est faire sonner d'une manière à la fois traditionnelle et libre la
langue de tous’, - in deze primordiale waarheid ligt, kernachtig uitgedrukt, het geheim
van het goed en ook schoon schrijven besloten. Dit sluit niet enig
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litterair waagspel uit. Nochtans: ‘Oser est à la portée du moindre bousilleur; oser
juste, voilà le hic!’. Dit geldt dan vooral voor het Frans, naar het woord van Voltaire
‘la gueuse fiére’, die, volgens de literatuurhistoricus Nisard, zo welwillend is voor
de lezer, doch zonder genade voor de schrijver. Vooral in het Frans,- en daarnaar
moet, in welke taal ook, worden gestreefd, - gaat het er om wàt men te zeggen heeft
juist te zeggen. Het is slechts op die manier, dat schrijven nieuwe menselijke inhoud
bijbrengt, zijn scheppende functie uitoefent. ‘En vérité, l'art, qui est si long, comme
dit le latin, nous retrouve tous écoliers chaque matin, devant l'écritoire... Tous
apprentis, éternels apprentis.’
In ‘Culture et documentation’ en ‘L'exercice de la plume’ gaat Soreil op sommige
eerder technische aspecten van het schrijven in. Het is pas, nadat hij hieromtrent
sommige eeuwige waarheden en waarden, classieke waarden, - ‘Classicisme, c'est
jouvence et victoire tranquille sur la mort’, - heeft belicht, dat hij het wezen van de
roman, de poëzie en de critiek tracht nabij te komen.
Het is vooral hier, dat Soreil zich, als een van de knapste Frans-Belgische, ik meen
te kunnen zeggen Franse esthetici, volledig, al is het ook in bondige vorm, kan
ontplooien. Hij heeft er zich door een positieve practijk van kunnen vergewissen,
dat de romankunst de kunst van het verhaal is, vooral daar waar het menselijk
document niets meer heeft te zeggen; de poëzie verskunst, de kunst van de taal in
haar totaliteit, als zodanig een spel, een feest van de geest; de critiek een bewuste en
positieve ingesteldheid op het litterair kunstwerk zonder meer. Ik ken ten onzent,
buiten enkele anderen, o.m. P. Fierens op gebied van plastische kunsten, geen
estheticus, die zich zo bewust is van het kunstwerk als zuivere vorm, dus schone
vorm, schoonheid. Het critisch onderzoek en esthetisch denken is er bij Soreil geheel
op toegespitst, en het is niet diens geringste betekenis, in ons land, waarin positief
esthetisch onderzoek nog vrij vaak wordt gelijk gesteld met schoolmeestersgepeuter,
- de gelijkstelling doet vooral opgeld onder die schrijvers, welke het niet kunnen
velen, dat men even de zuivere artistieke resonanswaarde van hun werk tracht nabij
te komen, - op datgene waarom het uitsluitend gaat, de zuivere vorm, zijn hele
artistieke gevoe-
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ligheid te hebben gecentreerd: ‘Né à l'ombre et sous le couvert de l'agir, le beau n'ira
jusqu'au bout de lui-même que s'il se trouve apte à changer de signe et à subsister en
tant que forme pure. Car la contemplation esthétique ne saurait s'éveiller dans la
dépendance actuelle de quoi que ce soit. Marthe a beau s'escrimer: c'est Marie qui
l'emporte toujours, sur ce plan-là; Marie et ses pareils, lis des champs qui ne sèment
ni ne filent’. Dit is duidelijke taal, n'en déplaise sommige Diogenessen, op zoek naar
de mens. Vooral in Vlaanderen, waar, na Gezelle, van de Woestijne en Van Ostaijen,
in onze eigen tijd buiten Hensen, - ik wijs hier terloops op diens positivistisch essay
Over de Dichtkunst(11), - zo weinigen bewust zijn van een reële bekommernis om de
zuivere vorm, waarbuiten in de kunst noch voor menselijke, noch voor esthetische
waarden, enig heil is.
Met Défense de la philologie van S. Etienne wordt onze aandacht van de kunst
van het schrijven naar de literatuurstudie en literatuurhistorie verplaatst. Het is
essentieel de verhouding van beide laatste disciplines, die de Luikse hoogleraar
bezighoudt.
Reeds voor, speciaal bij gelegenheid van het eerste Internationaal Congres voor
Literatuurhistorie, in 1931, te Budapest, had Etienne, bij de discussie van sommige
methodologische problemen, kunnen constateren, dat de congressisten in twee kampen
waren verdeeld: zij die hardnekkig bleven vasthouden aan het historisch
causaliteitsprincipe omtrent de studie der literaire verschijnselen, aldus de grootste
waarde aan de literatuurhistorie hechtten; daarnaast zij die de literatuurhistorie tot
een minimum wilden zien reduceren en nog slechts oog wilden hebben voor de
tekstcritische, waar het er om gaat tot de esthetische schoonheid van het literair
kunstwerk door te dringen, philologische literatuurstudie(12).
Zoals de op zijn minst cordate titel van Etienne's requisitorium tegen de
literatuurhistorie het onomwonden uitdrukt, blijkt daaruit dat de schrijver aan de
zijde van de ‘philologen’, - dit begrip zo ruim mogelijk opgevat, - wenst te staan.
Opvattingen besprekend van Taine, Sainte-Beuve, Paris, Brunetière, vooral Lanson,
twijfelt Etienne, in het hoofdstuk ‘Histoire et causalité’, aan het overdreven belang,
het prac-
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tisch nut dat, in zake literatuurstudie, aan de literatuurhistorie wordt toegekend. Zijn
vertrouwen in de historie over het algemeen en de literatuurhistorie in het bijzonder
heeft hij opgegeven. Hij kent de historie nog slechts de waarde van een exacte
wetenschap toe, wanneer zij zich beperkt tot het ontwarren van nog toegankelijke,
werkelijk betrouwbare sporen en documenten, en dan nog getoetst aan de historische
critiek. Doch, eenmaal dat zij er toe overgaat te verklaren en te bepalen, liever dan
te beschrijven en te situeren, noemt hij ze bedrieglijk, illusoir. Hij noemt ze zelfs
vals, wanneer ze, als in de literatuurhistorie, individuen en evenementen, dus ook
accidenten, werkelijk wenst te verklaren. Hij is er niet meer van overtuigd, dat de
literatuurhistorie biographische gegevens, hoe talrijk en historisch juist ze ook mogen
zijn, als antecedenten tot een resultaat, met het literair kunstwerk vermag in verband
te brengen. Wat impliceert, dat de philologen, de ‘ketters’, die weten dat het
onmogelijk is historische omstandigheden, zeker niet de schrijver als levende
werkelijkheid, te reconstitueren, de literatuur als een geheel van ‘livres-individus’
beschouwen, en verklaren dat hun materiaal niet dat der literatuurhistorici is. De
interne, intern-esthetische literatuurstudie der philologen staat daarom niet gelijk
met impressionistische interpretatie, doch draagt maar één naam: philologie. De
literatuurhistoricus kan constateren, karakteriseren, de literairesthetisch aangelegde
philoloog bestudeert de literatuur als zodanig, d.w.z. waartoe ze werd bestemd:
literaire schoonheid scheppen én, daarbij, literairesthetisch genot verschaffen.
In hoofdstukken als ‘Premières objections à la méthode historique’, ‘Les études
biographiques et de milieu’ en ‘La philologie opposée à la méthode historique’
worden genoemde standpunten en inzichten, geïllustreerd met onverbiddelijke
bewijzen, logisch doorgedacht, ik meen wetenschappelijk gestaafd, gecommentarieerd.
Nu dat de literatuurhistorie, schrijft Etienne, tijd te over heeft gehad bewijzen van
haar deugdelijkheid te leveren, stelt men vast, dat ze zich helemaal niet door zichzelf
heeft weten te verdedigen, en, doordat ze al te zeer belang hecht aan de historie, ons
van de literatuurstudie als zodanig verwijdert. Waar, hieromtrent, de philologische
literatuurstudie onmis-
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baar is, blijkt ze veelal een ‘hors-d'oeuvre’ te zijn. Indien ze waarlijk nut heeft gehad,
dan is zulks achteraf gebeurd, na de philologisch-esthetische analytische studie.
Dit wantrouwen ten overstaan van de literatuurhistorie, vooral overgeplaatst op
het gebied van de literatuurstudie, is niet van jonge datum. In Frankrijk manifesteert
zich, na de roemrijke offensieve periode van de historische methode, zulks reeds
omstreeks 1910. Het is toen, dat Ch. Salomon twijfel begint aan de dag te leggen
omtrent sommige van haar practijken(13). Een paar jaar nadien, in 1913, beschuldigt
P. Laserre de historische literaire eruditie het object en de bestaansreden van iedere
literaire cultuur eenvoudigweg te vernietigen(14). Van dit ogenblik af breekt voor de
literatuurhistorie een defensieve periode aan. De historische eruditie verdedigt zich
door te beamen, dat de eerste mens die, bij de lectuur van een gedicht, de naam van
de schrijver heeft willen kennen, de literatuur van haar natuurlijke functie afleidde,
echter aan historische critiek en -studie deed, en zulks kwestie van professionneel
vakmanschap was. Waarbij Etienne opmerkt: de kennis van het oeuvre van Corneille
is één zaak, die van zijn naam een andere, welke de eerste niet noodzakelijk, geenszins
dient. Ziedaar het hele probleem.
Sedert 1910-13 is de kloof tussen literatuurhistorie en -studie al maar toe breder
geworden. Niet enkel in Frankrijk, zowat overal in Europa waar men zich in literaire
middens met de vraagstukken onledig hield, tot in jongere Amerikaanse kringen toe.
Het congres te Budapest, in 1931, bleek daarvan een duidelijk teken te zijn, en wees
in de richting van een stellige onverzoenbaarheid.
Te onzent, althans in Franstalige milieu's, - in Nederlandse kringen kwam ‘van
dezen verwarden strijd’ niet veel meer tot uiting dan wat men er van leest bij J. Wille,
A.G. Van Kranendonk en B. Timmermans, meent Prof. F. Baur, die zelf hierin op
een compromis aanstuurt(15), - is S. Etienne, zo niet van deze onverzoenbaarheid, dan
toch onverzettelijke stellingname, de overtuigde vertegenwoordiger: ‘il y a trente
ans, - schreef hij reeds in 1933, - que l'histoire littéraire grossit comme une tumeur’.
Het ideaal zou zijn, meent hij, dat men zeer vertrouwelijk de werken en zeer precies
hun geschiedenis zou kennen; ook neemt hij een
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ogenblik aan, dat de historische kennis ze verklaart, ze op zijn minst niet schaadt,
wat hun doorgronding betreft. Doch, zulks is slechts een theoretisch ideaal; in de
practijk doet men het een of het ander, niet beide dingen. En dan, het doel blijft toch
steeds een schrijver, zijn werk te kennen: ‘Baudelaire, raconte-t-on, a fait ceci et
cela; je retiens qu'il a fait les Fleurs du Mal’.
Er is nog een ander aspect dat, volgens Etienne, veelal uit het oog wordt verloren.
Het is niet zo zeer het gebrek en de fragmentaire staat, alsook de relatieve
betrouwbaarheid der historische documenten, die ons moeten beletten al te zeer het
kunstwerk aan de menselijke persoonlijkheid van de schrijver te binden, doch diens
physiologische en geestelijke activiteit, waarvan we haast niets met zekerheid afweten.
Het is nochtans uitsluitend, uitgaande van die activiteit, dat het kunstwerk geboren
wordt, groeit, vorm aanneemt en, precies wanneer dit alles gebeurt, dat de kunstenaar
ons het meest ontsnapt. Daarbij komt nog wat we gewoon zijn ‘genie’ te noemen,
zodat we, in dit verband, eveneens constateren, dat hoe groter, dus individueler, de
schrijver is, hoe makkelijker hij de biograaf en de historicus om de tuin leidt. Het
gaat er om, en dit primordiaal, niet zozeer de levende persoonlijkheid van de mens
te achterhalen of te pas te brengen, doch uitsluitend de vinder, de schepper in hem,
door wie het oeuvre toch geworden is wat het is, en uit wie veelal werk is ontstaan,
dat de schepper zelf allicht niet heeft voorzien: ‘l'historien pourra décrire le milieu
où vécut Racine, le biographe pourra décrire la vie de Racine: faites-y attention, ces
deux descriptions se situeront dans un plan qui n'est pas celui des tragédies de Racine’.
Zo is er, - het geval van Beethoven is hier uiterst illustratief, - evenmin een verband
van oorzaak tot gevolg tussen het levensgevoel, dat de kunstenaar als mens heeft
beheerst, en datgene wat in zijn werk tot uiting is gekomen. Althans niet steeds een
noodzakelijk verband. Daarom, wàt een zegen voor de kennis van het werk van
Shakespeare, dat men niets afweet van de mens Shakespeare! Hier is men op zijn
minst steeds verplicht zich uitsluitend met dit schitterend oeuvre bezig te houden én
te blijven bezighouden! Sainte-Beuve wist het reeds: er is niets zo onverwacht
opduikend, zo uniek als het talent, zo orde-
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verstorend als het genie. Of het zou, andersom, geen genie meer zijn.
Er blijft dus weinig anders over, - maar dit weinige is dan toch alles, - d.i. de tekst
van het literair kunstwerk zelf. Wat er niet in, desnoods achter zit, kan ons geen snars
schelen, maar wat er wel in zit, moet er ook kunnen worden uitgehaald. Indien, zoals
vaak in de Divina Comedia van Dante, meent Etienne, sommige contemporaire
allusies, buiten de tekst om, steeds duister blijven, dan heeft Dante, voor ons moderne
lezers, zijn doel niet bereikt en, op die plaatsen, geen werk van eeuwige schoonheid
geschapen. Resultaat van dat alles, - de taal beheersen, waarin de schrijver heeft
geschreven, of liever, de taal van de schrijver beheersen, want ieder schrijver heeft
de zijne, die we trouwens nooit genoeg kennen. Laten we het steeds niet uit het oog
verliezen, - wie de lezer inlicht omtrent de schrijvende mens, verwijdert hem van
diens werk; wie ook maar één woord van dit werk verklarend nabijkomt, brengt er
hem opnieuw dichterbij. Zulks is, in de geest van Etienne, elementaire waarheid, die
niet genoeg kan worden herhaald. Trouwens, philoloog is hij, die aandachtig leest,
en aandachtig lezen is wel de allereerste vereiste, waar het om schoonheid scheppend
literair werk gaat.
Na nog de aandacht te hebben gevestigd op literaire problemen als dat van de
genres, de oorspronkelijkheid, de beïnvloeding, de techniek en de artistieke concepties,
komt Etienne dan definitief tot de slotsom, dat:
1. biographische studies alleen maar op zichzelf betekenis hebben;
2. het literair kunstwerk individueel gedetermineerd is en slechts deel uitmaakt
van een genre of een richting door een vaak willekeurige beslissing van de
historicus;
3. ten slotte, eveneens de studie der artistieke beïnvloeding, ook die der bronnen,
de philologie toebehoort(16).
Met deze slotsom van de philoloog wordt dan deze Défense de la philologie, zo niet
altijd in alle delen overtuigend en niet zonder een, waarschijnlijk bewuste,
éénzijdigheid, besloten. Het boek is er niet minder, zo niet gedurfd, moedig om, en
zal, - ten bewijze de leefbaarheid van voorliggende herdruk, - in deze tijd van opgeven
met de mens en het
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menselijke, dus biographische en historische contingenties, epurerend zijn taak
vervullen.
Naast en met Entretiens sur l'art d'écrire van A. Soreil, beschouw ik deze Défense
de la philologie van S. Etienne als een van de meest heilzame boeken in onze, ook
literair-esthetisch en -wetenschappelijk, uit zijn hengsels gehaalde tijd. Waar het
eerste de schrijver opnieuw naar de kern van zijn werk zal voeren, zal het tweede
ook de vakgenoot zeker niet van het literair werk, een werk van schoonheid,
vervreemden.
M. RUTTEN.

Eindnoten:
(1) Dit opstel is het eerste in een vaste reeks maandelijkse kronieken, gewijd aan de Nederlandse
litteraire productie. De uitgebreidheid van de te behandelen stof noopte ons ditmaal tot uitsluitend
overzichtelijke beschouwingen in verband met het Vlaamse proza, gezien we de periode van
de bevrijding af tot op heden (20-4-1948) moesten bestrijken. Het in dit tijdsbestek verschenen
prozawerk van Paul Rogghé werd niet besproken, daar wijlen F.V. Toussaint van Boelaere het
in onderhavig tijdschrift uitvoerig behandelde (zie N.V.T., 1e jrg., blz. 104).
(1) N.V.T., I, 12, Maart 1947, blz. 1361.
(2) A. Soreil: Entretiens sur l'art d'écrire. ‘Collection Bien Ecrire et bien Parler’, Paris-Bruxelles,
Baude, 1946. - S. Etienne: Défense de la philologie, ‘Collection Savoir, no 12’, Bruxelles, Les
Editions Lumière, 1947.
(3) Idem: Introduction à l'histoire de l'esthétique française, Contribution à l'étude des théories
littéraires et plastiques en France de la Pléiade au XVIIIe siècle, Bruxelles, Palais des Académies,
Liége, H. Vaillant-Carmanne, 1930.
(4) Idem: Le génie de l'image, Mélanges critiques, Belle Italie, Liége, Editions de la Terre Wallonne,
1937.
(5) Idem: Le Vicomte Bonald, Etude littéraire, ‘Collection Lebégue’, Bruxelles, Office de Publicité,
1942.
(6) Idem: Dure Ardenne, Préface de Gaëtan Monfort, Illustrations d'Elisabeth Ivanovsky, 4me éd.,
Gembloux, J. Duculot, 1947.
(7) Idem: Récits divers et Jeux de plume, Illustrations d'Elisabeth Ivanovsky, Gembloux, J. Duculot,
1947.
(8) Idem: Fugitives, Poésies, Liége, Desoer, 1943.
(9) Zoals ik reeds in De esthetische opvattingen van K. van de Woestijne, blz. 156-157, liet
uitschijnen, komt v.d. W., naar aanleiding van de stijl bij J. Van Nijlen, tot een gelijkaardige
conclusie, wat de interpretatie van Buffon's formule betreft. Zijn interpretatie commenterend,
schrijf ik er: En zo wordt ook pas duidelijk, en daar komt het op aan, dat het in alle opzichten
weer een kwestie is van technische, formele vormgeving, van organisch verband tussen innerlijk
en uiterlijk mechanisme. ‘Ik kleed mijne onontkomelijke relativiteit met het hulsel van den
absoluut-zuiveren vorm. Mijn stijl is niet ik-zelf: hij is mijn beeld in functie der volmaaktheid’,
verklaart v. de W. - (Cursivering van mij. V. d. W.'s opstel dateert van 1924.)
(10) Cf. De esthetische Opvattingen van K. van de Woestijne, blz. 145-146.
(11) H. Hensen: Over de Dichtkunst, Essay, ‘Basis-reeks, nr 30’, Brussel, A. Manteau, 1947.
(12) Cf. P. Van Tieghem: Premier Congrès international d'Histoire littéraire (Budapest, 21-23 mai
1931), La question des méthodes en histoire littéraire, ‘Bulletin des Sciences historiques’, 1931,
blz. 3-4.
(13) Ch. Salomon: La méthode en histoire littéraire, ‘Revue du Mois’, 1911, t. I., blz. 486.
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(14) P. Laserre: La doctrine officielle de l'université, Paris, 1913, blz. 247.
(15) Prof. Dr. F. Baur: Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, I, blz. LXXV-LXXVI,
CXII. - Baur is hier het werk van Etienne, in eerste uitgave uit 1933, niet onbekend.
(16) Hier dient nog aan toegevoegd, dat Prof. S. Etienne, in zijn colleges, vorige opvattingen met
zijn studenten in de romanistiek practisch heeft doen experimenteren. Cf. in dit verband
Expériences d'analyse textuelle en vue de l'explication littéraire, Travaux d'élèves présentés
par S. Etienne, Paris-Liége, E. Droz. - Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liége,
1935.
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Zoek de mens
Zoek zelfs hier de mens!...
‘Een Vlaamse renaissance veronderstelt een Vlaamse politiek.
En nu is, als Carl Schmitt gelijk heeft, de eerste eis, waaraan een doeltreffende
Vlaamse politiek moet voldoen, dat zij boven en buiten de politiek haar steunpunt
vindt. Zij moet, om sterke partijen te kunnen voortbrengen, in haar ziel onpartijdig
wezen. Zij moet rusten op wat het Vlaamse volk verenigt, voordat zij wagen kan
zich bezig te houden met wat kan leiden tot verdeeldheid. Hier moet een groot werk
verricht worden. Alle grote werken beantwoorden aan paradoxale wetten. Men kan
de kansen van het Vlaamse volk verspelen door ontijdig te veel te eisen. Eerst de
grondslag. Eerst terug naar de bronnen van de Vlaamse volkskracht. Eerst het geloof.
Eerst de strijd tegen het ongeloof. Eerst aan de Vlaamse geloofsafvalligen en de
kleine, maar nog steeds groeiende generatie van Vlaamse heidenen duidelijk maken
dat zij de verkeerde weg gekozen hebben. Eerst de import aan Noordnederlands
godloos humanisme, dat in Vlaanderen door de mannen van het grote woord te
luidruchtig wordt welkom geheten, de deur wijzen. Eerst aan het licht brengen dat
men de Vlaamse zaak geen slechtere dienst had kunnen bewijzen dan door de
oprichting van het Nieuw Vlaams Tijdschrift.’
Prof. Dr. J.H. Creyghton S.J. in De Linie van Amsterdam.

Verdediging van de Vlaamse beweging
In een van de jongste nummers van het tijdschrift Debat is een bijdrage van de heer
A. Gerlo verschenen over ‘De Vlaamse Beweging gisteren en vandaag’, en daarin
komen een paar uitlatingen voor, die w7ij niet stilzwijgend kunnen voorbijgaan.
Reeds in het begin van zijn artikel meent dr. Gerlo te mogen vaststellen, dat de
Vlaamse Beweging, oorspronkelijk een democratische vrijheidsbeweging, ‘haast
volledig’ (wij cursiveren) ‘in fascis-
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tisch en vreemd vaarwater was terechtgekomen’ - en hij spreekt daarmee een
beschuldiging uit zo zwaar en zo zwart, dat zij ieder van ons tot in ons binnenste
moet treffen. Het is als een echo van sommige aantijgingen op het eerste Waalse
dronkemanscongres te Luik - en als verblinde, verhitte schreeuwlelijkerds van Waalse
haantjes ons schelden en lasteren, dan kunnen wij dat misschien misprijzend naast
ons leggen, dan kunnen wij desnoods nog een paar verzachtende omstandigheden
laten gelden; maar als het van een Vlaming zelf komt, dan wordt dat ineens heel wat
erger, dan wordt het zonder meer onaannemelijk. Wij zouden voor de heer Gerlo
willen hopen, dat deze woorden hem in een onbewaakt ogenblik zijn ontsnapt, al is
het een bedenkelijk feit, dat zijn studie in een prijsvraag van het tijdschrift Debat
door de redactie werd bekroond en thans zonder enig voorbehoud verschenen is.
Hoe dan ook, deze identificatie van de Vlaamse Beweging (‘haast volledig’) met
het Vlaamse fascisme moeten wij, als lasterlijk, verwerpen. Op geen enkel ogenblik,
vóór de oorlog niet en ook onder de bezetting niet, is het Vlaams nationalisme iets
méér geweest dan een minderheid in het Vlaamse volk. Zelfs in die troebele zomer
van verslagenheid in 1940, is de poging van het V.N.V. om een grote
‘eenheidsbeweging’ in het leven te roepen op een prachtige wijze jammerlijk mislukt.
Buiten de kringen van het Vlaamse nationalisme heeft het verraad de rangen van de
Vlaamse Beweging weinig of niet kunnen aantasten, maar wel hebben vele beproefde
flaminganten een eerste-rangsrol in de weerstand gespeeld.
Neen, de collaboratie met het fascisme is geen Vlaams en ook geen flamingantisch
verschijnsel geweest. Het is de vraag, in hoeverre de Vlaamse nationalisten nog
eigenlijke ‘flaminganten’ waren; in allen gevalle werden hun flamingantische
motieven gedurig door andere, sociaal-reactionnaire tendenzen gekruist en in de
tragische ontwikkeling van dat Vlaamse nationalisme naar het verraad toe zijn het
vooral deze sociaal-reactionnaire machten, die, hier gelijk overal elders in Europa,
de doorslag hebben gegeven. Maar de overgrote meerderheid van de eigenlijke
flaminganten zijn met zuivere handen uit de beproeving gekomen.

De vervlaamsing van ons onderwijs en de studie van het Frans
In zijn verdere critiek op fouten en misstanden in de tegenwoordige Vlaamse
Beweging brengt dr. Gerlo ook de vervlaamsing van ons middelbaar onderwijs ter
sprake en heft hij, op zijn beurt, een jeremiade aan op de inderdaad onvoldoende
resultaten van het onderwijs in het Frans.
Nu weet ik niet goed, of ik dr. Gerlo wrel goed begrijp, maar ik vrees dat hij zich
tegenspreekt. Aan de ene kant schrijft hij nl.: ‘Het is duidelijk dat er geen sprake kan
zijn van een nieuwe regeling die ook maar in iets onze zo moeizaam verwonen rechten
zou aantasten’. - Daartegenover breekt hij dan elders plotseling verontwaardigd los:
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‘De Vlaamse ouders hebben er genoeg van bedrogen te worden. Zij moeten diegenen
verantwoordelijk stellen die de Franshaterij tot het hoogste goed hebben verheven,
samen met die onderwijsministers of bureaucraten die aan deze drukking hebben
toegegeven’.
Ik zeg: daartegenover, want ik vrees dat velen deze twee citaten inderdaad als een
tegenspraak tegenover elkaar zullen stellen. De Vlaamse ouders worden bedrogen door wie dan anders dan door de wet, d.i. de wet van 1932? En als de wet de ouders
bedriegt, zou die wet dan soms niet moeten afgeschaft of althans gewijzigd worden?
En hoe moeten wij dat dan samenrijmen met de andere uitspraak, dat onze moeizaam
verworven rechten niet mogen aangetast worden?
Aangezien de heer Gerlo mij de eer aandoet mij even te citeren en met mij akkoord
te gaan, acht ik het wenselijk in deze zaken geen misverstand te laten ontstaan. En
ten allereerste dan, tegenover de maneuvers, die van franskiljonse zijde en zelfs door
de Franstalige Cultuurraad tegen de onderwijswet van 1932 speciaal worden op touw
gezet, is het inderdaad voor ons allen een feit, waarover wij zelfs niet meer willen
praten, dat er van onze rechten geen duimbreeds wordt afgestaan. Dat wordt nooit
een basis voor onderhandelingen. Wij, Vlamingen, hebben in dat opzicht geen enkele
concessie te doen.
In dit curieuze landje dat België heet, werd het probleem van de tweede taal altijd
weer vertroebeld, in hoofdzaak door twee factoren. Het opbod met het onderwijs in
het Frans werd een van de vele oneerlijke en verderfelijke concurrentie-middelen in
de strijd tussen officieel en vrij onderwijs - oneerlijk, en verderfelijk voor de kwaliteit
zelf. Daar kwam ten tweede dan nog bij, dat een verblind franskiljonisme de
verspreiding van het Frans (van wat voor een Frans, och arme!) met alle dwaze
middelen eens in de hand heeft gewerkt en desnoods heeft opgedrongen - niet met
positieve culturele bedoelingen, maar in de dienst van een negatieve politiek van
denationalisatie. Dat is dan ook een van de ergste verwijten, die wij tegen dat
franskiljonisme hebben in te brengen. Nooit hebben de flaminganten van mijn soort
- en in dit tijdschrift mag ik wel zeggen: van onze soort - zich tegen de studie van
het Frans verzet; wel tegen de politieke bedoelingen van het franskiljonisme en tegen
de gevaren van een zekere soort van tweetaligheid voor onze eigen cultuur.
Inderdaad, wanneer de mening wordt vooruitgezet, dat België er alle belang bij
heeft als een zo groot mogelijk aantal inwoners de beide landstalen kent, dan moeten
wij daaraan toch onmiddellijk een correctief van het hoogste belang toevoegen, en
wel: dat deze tweetaligheid in geen geval de gaafheid van de twee nationale culturen
mag aantasten. Ook dit is landsbelang, Belgisch belang van de allerhoogste soort.
Een taal is nog wat anders en meer dan een dagelijks omgangsmiddel; zij is
daarenboven cultuurinstrument, het cultuurinstrument bij uitnemendheid. De ervaring
in grensgebieden en het treurige voorbeeld van de families Beulemans en Kaekebroeck
hebben afdoende aangetoond, dat er in tweetaligheid ook ernstige gevaren schuilen.
Als men dus de onvermijdelijkheid van een zekere twee-
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taligheid in de Belgische Staat aanvaardt, moet men bij de verwezenlijking met de
meeste omzichtigheid te werk gaan. Men zal een politiek van de tweede taal voeren,
waarbij de gevaren van de tweetaligheid zoveel mogelijk opgevangen worden. Dat
nu is in België
helaas niet gebeurd.
Wij kunnen het niet genoeg herhalen, al klinkt het als een waarheid gelijk een koe:
het probleem van de studie der vreemde talen is geen politiek, maar een pedagogisch
vraagstuk. Daarbij mag dan nooit uit het oog worden verloren, dat de allerbeste basis
voor de studie van een tweede taal de zuivere kennis van de moedertaal is.
Het is hier niet de plaats om nader in te gaan op dat pedagogisch probleem, maar
er moet ons toch nog iets van het hart. De heer Gerlo vindt, dat als de Walen geen
‘Vlaams’ willen leren, dat ten slotte hun zaak is. Ik zou willen antwoorden: toch niet
helemaal, ook in de Belgische huishouding kan de liefde niet uitsluitend van één
kant komen. Zeker, in algemene regel is het voor een Waal niet zo belangrijk om
Nederlands te leren als voor een Vlaming om Frans te studeren; maar voor Walen
die in het openbare leven van dit land een leidende rol willen spelen, moeten wij het
als hun nationale plicht beschouwen, dat zij een passieve kennis van het Nederlands
verwerven. Het kan niet blijven duren, dat wij, Vlamingen, met onze kennis van de
beide talen, op gemeenschappelijke Vlaams-Waalse vergaderingen bij slot van
rekening de minderen zijn, omdat wij het Frans toch nooit met de vanzelfsprekendheid
van de Walen zullen hanteren. Het zal een gezonde democratische toestand zijn,
indien ieder van ons in zijn eigen taal kan spreken met de zekerheid, dat men hem
aan de overkant begrijpt. Wij willen in ieder opzicht volwaardige burgers zijn.
A.M.

Waarom schrijven?
Al wat gij mij zeggen kunt weet ik, is reeds dikwijls gezegd en nu en dan beter, maar
gij hebt drie redenen om desondanks niet te zwijgen.
Even goed of minder goed, gij zegt het anders en dus nieuw.
Gij verleent het de waarde welke ik toeken aan uw verstand en rechtzinnigheid.
Ik weet dat het leven schoon is, maar het is voor mij waardevol te vernemen dat gij
ook zoo denkt.
Cultuur is: dingen die wij latent weten present stellen voor den geest. Daarom
komt de vraag of gij moet spreken niet in aanmerking, maar komt het er wel op aan
wat gij zegt. Leid mij niet af met uw tandpijn, maar doe mij de mijne vergeten.
G.W.

Ondank is 's werelds loon
Na de bevrijding werd de bekende Fransche dramaturg en acteur Sacha Guitry
gedurende enkele maanden achter slot en grendel gezet en aan een langdurig
gerechterlijk onderzoek onderworpen. Hij zou echter een non-lieu bekomen en het
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lange, sarkastische en vaak spiritueele pleidooi dat de geroutineerde comédien niet
de gelegenheid
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kreeg voor het parterre van de volksrechtbank te acteeren, liet hij thans onder den
titel Quatre ans d'occupations verschijnen. Het is een massief boek, verlucht met
talrijke photocopies: bewijsmateriaal dat inderdaad schijnt uit te maken dat Guitry
beslist niet nazi- of Duitschgezind was. Wat de beschuldiging van Pétainisme betreft,
antwoordt de belanghebbende heel gevat: ‘Hoe zou ik kunnen sympathie gevoeld
hebben voor een regime dat zich permitteerde Molière te censureeren en er zelfs aan
dacht de echtscheiding af te schaffen!...’
Sacha Guitry geeft echter grif toe dat hij op soirées verschenen is, waar ook hooge
Duitsche personaliteiten, o.m. Goering, aanwezig waren. Hij gebruikte deze sociale
relaties met den bezetter om talrijke Joodsche en andere landgenooten uit den nood
te helpen. Hetgeen hij b.v. deed voor den vervolgden, zoo sympathieken schrijver
Tristan Bernard, getuigt van zijn goed hart en van een voorbeeldige collegialiteit.
Met een sarkastische verbittering stelt Guitry echter vast dat de meesten onder hen,
die hij van het concentratiekamp of zelfs de gaskamer redde, weinig bereidvaardigheid
betoonden om, op hun beurt, hun beschermengel te helpen, wanneer deze zelve in
moeilijkheden geraakte. Zeer stichtelijk is volgend geval: Sacha Guitry had van de
Duitschers de invrijheidstelling van elf Fransche jongelieden verkregen. Een onder
hen kwam hem in Oktober 1946 opzoeken:
‘Prenant enfin sa lâcheté à deux mains il m'adressa la prière suivante: Monsieur
Guitry, si vous pouviez ne pas dire que c'est vous qui m'avez fait libérer... paree que
ça me fait du tort!...’
Sacha's verontwaardiging is begrijpelijk; zijn verbazing is het echter minder.
Inderdaad, de auteur van Mon père avait raison... heeft een leeftijd bereikt, waarop
men zich om niets meer pleegt te verwonderen. Daarenboven kent de dramaturg
zeker wel zijn klassieke auteurs. Hij had zich Labiche kunnen herinneren, die in zijn
leuke Le Voyage de Monsieur Perrichon de psychologische wet illustreerde dat een
weldoener zich veeleer aan den wrok dan aan de erkentelijkheid van zijn protégé
moet verwachten.
Ook lijkt Sacha Guitry's avontuur ons reeds geprefigureerd in Boule de Suif,
Maupassant's meesterlijke novelle uit het jaar 1871. Een Pruisische
etappenkommandant laat de diligentie van Le Hâvre ophouden, zoolang een der
reizigsters hem niet de complaisance wil betoonen, die zij beroepshalve anders
reserveert aan hen, die hun hulde met klinkende argumenten staven. De
verontwaardigde patriotische Boule de Suif weigert aanvankelijk de Teutoonsche
caprice te voldoen, maar, het lange wachten beu, dringen de reisgezellen aan opdat
zij hen uit den nood zou helpen. Eens dat zulks geschied is en de postkoets weer aan
het rollen gaat, behandelen de ondankbaren haar als een schurftig schaap. Zeker,
Guitry's ‘complaisances’ voor den bezetter waren van een heel anderen aard, maar
hun gelijkaardige moreele, ontgoochelende ervaringen tooien, dunkt me, beide helden
met een sympathieken luister - al dient deze daarom nog niet de schittering der
martelaarskroon te bezitten...
R.B.
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Voor de hervormers van het onderwijs
Gij levert een heldhaftigen strijd, want gij zult met ontzaglijke moeite zeer weinig
bereiken, steeds gehoond en beschimpt worden en enorm ten achter blijven bij uw
taak.
Wat gij bestrijdt is een stelsel uit den tijd toen de kennis van oude talen en van de
mythologie ongeveer de eenige geleerdheid uitmaakten. Sedertdien hebben de
philologieën van diversen aard een importantie aangenomen die van dag tot dag
krankzinniger wordt in het licht van den vooruitgang der positieve wetenschap. Ook
uw ijver voor de moderne talen zal zeer spoedig ouderwetsch zijn. De talen zijn
doodgewoon middelen, instrumenten.
Wat den mensch metaphysisch, psychologisch en sociaal vormt en verheft is de
kennis van den mensch en van de overige natuur. Gij zijt verplicht u moe en dood
te vechten om een uur per week af te pitsen van humbug die geen vijf minuten waard
is, gij wordt daarvoor als kaffers uitgescholden door plechtigdoeners en wat gij zoudt
moeten doen, maar niet kunt doen, is een onderwijsprogramma opstellen alsof er
tevoren nooit een had bestaan. Het geestelijk bezit van de wereld waarin gij de jeugd
moet onderrichten, verschilt van dat der wereld waaruit gij de paedagogie moet
overnemen veel meer dan onze aarde van de maan. En gij kunt de doode zielen daar
niet van overtuigen. Eerbiedig buig ik voor uw hopeloozen strijd.
G.W.

Twee maten, een gewicht
Is Jupiter liefde, en Juno evolutie? Alles bij elkaar blijken ze hopeloos evenwichtig.
God bezielde de wijzen, maar de Natuur schonk de dwazen zoveel brutale kracht,
dat naarmate de ene bouwt, de andere 't weer aan stukken houwt.
Is, voor Zeus-zèlf, dit eeuwige zweven
misschien een kwestie van dood of leven?...

Nogmaals de sigaret
Ik geloof dat het Van Aken was, die eens de sigaret (in de literatuur) heeft verdedigd
tegen Herreman (Vl. Gid, 1946?). Boon zou dat ook eens moeten doen; en ik zie het
er al staan: vivan de sigaret niet voor de sigaret maar voor de stank van paardestront
en wijwater van 100 jaar Vlaamse boerebedriegersletterkunde die zij bestrijdt en of
boontje rookt of niet gaat hem alleen aan maar van de sigaret die ook stinkt zegt hij
ze stinkt ten minste al een beetje voorsteeds!...
Persoonlijk heb ik daar alleen nog de magisch-realistische overweging aan toe te
voegen, dat je bekoorlijkheid van de mooiste vrouw ondergraven kunt door
stelselmatig de aandacht te vestigen op een detail, bv. de huidstippeltjes op haar
neuspunt. Die zijn in elk gelaat en dergelijke physio-psychomachische punten kan
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men wel in ieder werk ontdekken, bv. het aantal sigaretten dat de held rookt of het
aantal borrels dat hij drinkt. Wanneer je die luidop gaat turven, zal ieder het vast op
de zenuwen krijgen. Het gewoonste detail, uit zijn verband gerukt, werkt altijd
vernietigend op het geheel.
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De klassenstrijd, vereeuwd en eeuwig?
De vergissing van het socialisme - onvermijdelijk zoals elk idealime een kleinigheid
nààst de werkelijkheid van de mens gaat, en schoon gelijk iedere tragedie - was te
menen dat van de twee klassen de eerste het kwaad, en de tweede het goed
belichaamden. Het is bekend hoe precies uit de eerste zonen zijn geboren, die de
vaders zijn geweest van de ontvoogding der tweede. En het wordt elke dag iets
duidelijker dat de ontvoogden veelal slechts bourgeois-in-hope waren. De strijd,
ofschoon verjaard, duurt voort, niet zozeer meer voor een klasse tegen een andere,
maar tussen twee bewegingen die thans het geheel der gemeenschap
realistisch-idealistisch, of andersom, willen ordenen: communisten op kapitalistische
wijs, en kapitalisten op communistische wijs. Waar is het eind, o Kropotkin, prinselijk
anarchist?

Franzoesisch ohne traenen
Ik luister naar de radio: Ravel's ‘Pavane pour une Infante défunte’. En weer huiver
ik van verrukking: welk een jubelend verdriet! Want, ook dood, heet en is het wel
steeds: vooreerst ‘In-fante’, en slechts bijkomstig ‘défunte’. Daar waar een Duitser
daarvan zou gemaakt hebben ‘Die verstorbene Pinzessin’. In het Frans danst het
heerlijke kind van eeuwigheid tot amen, terwijl de Teutoonse lijkwa tot haar schim
verplettert. Vandaar het Germaanse verdriet en de Latijnse vreugde: Schopenhauer
beweent accidenten, Descartes viert de essentie.

Lof der lichtheid
‘Le style c'est l'homme’. En stijl is meer een kwestie van voegwoorden dan van
substantieven. Ieder die een beetje, of veel, en ook in 't wild, heeft geleerd, kan die
bouwstenen optassen, die zelfstandige naamwoorden heten. Terwijl de conjunctiën
de metselkalk leveren, waarmee die eenheden tot veelheden aan elkaar worden
gesloten. Pas uit hun kun je aflezen, of de eigenaar der stenen ook een bouwer is, en
van welke qualificering. Zeer lief zijn mij daarom de teksten, waarin ik vaak
‘ofschoon’, ‘alhoewel’, ‘niettegenstaande’ en andere restrictieve synoniemen ontmoet.
Want die zulk een stijl schrijft is een aspirant, die kans heeft eens een hemels
bouwmeester te worden. Door die restricties ontneemt hij telkens zijn stenen het
grootste gedeelte van hun aardse gewicht. Er blijven alleen nuances, waarmee hij
licht als kant de hoogte in bouwt. Zo licht, dat het hem misschien eens moge lukken,
aan de wet der zwaartekracht te ontsnappen.
J.D.

Patriotisme en wellevendheid
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In zijn reeds vermelde Quatre Ans d'occupations, geeft Sacha Guitry toe: ‘Men kan
mij in werkelijkheid slechts één verwijt doen: t.w. dat ik ook tegenover den bezetter
beleefd ben gebleven’. Maar

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

1329
voegt hij er aan toe: ‘Zoo men mij moest verwijten dat ik het voorbeeld heb gegeven
dezer courtoisie, dan stel ik toch vast dat niemand ons het voorbeeld gaf der
onbeschoftheid. Wie onder u zag, gedurende deze vier jaren, de Franschen op straat
oorvegen uitdeelen aan voorbijwandelende Duitschers, of hen voor schurk uitmaken,
of hen een beentje lichten, of eenvoudig maar het woord toeroepen dat Cambronne
in de literatuur heeft ingevoerd?...’
Er is iets aanvaardbaars in deze argumentatie; al kan men tegenwerpen dat er in
Frankrijk wel degelijk ook een andere verhouding tot de Duitschers heeft bestaan,
namelijk deze van den Weerstand, die ontelbare malen den invaller, niet alleen één,
maar twee beentjes mitsgaders de heele body lichtte.
Tegenover den bezetter proneert Guitry zoodus een soort civilité puérile et honnête.
Maar was het pueriel of eerlijk hem aan huis te ontvangen? Hierop luidt zijn verweer:
‘Vous savez aussi bien que moi qu'on ne peut pas refuser sa porte à des gens qui se
sont arrogé le droit de la forcer’. De formuleering is meer ingenieus dan overtuigend.
Ten slotte bewijst Sacha Guitry met behulp van een fraaie anecdote, hoe het
mogelijk was in beleefde termen aan den bezetter enkele treffende waarheden te
zeggen.
Een elegante en gevoelige Parijsche dame ontmoette op zekeren dag, in Augustus
1942, ten huize van vrienden, een Duitschen officier, die, verre van grof te zijn,
nochtans de vergissing beging met al te veel nadruk de schoonheid van Parijs op te
hemelen.
- O mijnheer, zegde hem de jonge dame, spreek toch niet over Parijs! Wat u thans
ziet is niet Parijs!...
- Maar mevrouw, zooals het is, vind ik Parijs overheerlijk!
- Maar neen, ik verzeker u, op dit oogenblik kunt gij u niet de juiste voorstelling
van onze stad maken... Wel, ziet u, het is vrij eenvoudig... Wanneer ge vertrokken
zult zijn, - kom dan weer terug!...
Na een zoo snedig als authentiek antwoord - het pittigste gezegde, verklaart Guitry,
dat in die vier jaren door een Franschen mond rechtstreeks tot een Duitscher werd
gericht - besluit de Franschman gewoonlijk met een: ‘Cela ne s'invente pas...’
Zoo ik deze anecdote met zooveel gretig welgevallen aanhaal is het, omdat ik
hiervoor een persoonlijke reden heb. Deze spiritueele Parisienne vertoont, dunkt me,
een treffende moreele verwantschap met de Vlaamsche vrouw die mij boven de
doopvont hield en die, zoals de lezer van het in het N.V.T. verschenen verhaal ‘Juliette
of de gevolgen van een Flandricisme’ zich misschien zal herinneren, den Duitschen
divisiecommandant toewenschte: dat hij zoo spoedig mogelijk zijn Heimat mocht
weerzien. ‘Ihre Verwandten werden sich freuen, und wir werden uns auch freuen...’
Ik beroem mij niet op dit voorval, dat waarachtig niet uit mijn verbeelding is
geboren. Ook in dit geval kan ik u verzekeren: ‘Cela ne s'invente pas!...’
R.B.
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Het gevaar van de intelligentie
‘Les intellectuels voilà le danger!’ zeiden onze officiertjes. Voor de weldenkenden
is de intelligentie het gevaar. Zij betreuren diep dat het verstand altijd sceptisch is
en kunnen er niet over uitgezucht komen dat de scherpe geest haast altijd negatief
is.
Ik beeld mij niet in hen te bekeeren, maar ik kan ook niet verhelpen dat zij zich
vergissen en dat het intellect bij definitie, van natuur alles behalve sceptisch is. Van
natuur is het intellect nieuws-en weetgierig en niets anders, het wordt slechts secptisch
bij onvermijdelijk accident.
De verstandige zuigeling wordt in luiers, windels en de overtuigingen van zijn
ouders, omgeving, land en werelddeel gewikkeld. Wanneer hij eenmaal zelf begint
te oordelen, hetgeen de brave ezels zorgvuldig nalaten, moet hij noodgedwongen
eerst en vooral afrekenen met wat hem is opgesolferd.
Het is misschien droevig maar het is in elk geval een feit, dat de vooruitgang van
de cultuur grootendeels bestaat in het afbreken van de geestelijke bouwsels van het
verleden en dat de ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid voor een even
ruim deel neerkomt op de ontwarring van begrippen, waarin zij te goeder trouw werd
verstrikt. Dat bewijzen frappant de intellecten die het Europeesch geestesleven hebben
beheerscht in de laatste drie eeuwen. Jean Jacques en Kant waren kinderen uit vrome
protestantsche kleinburgersgezinnen, Voltaire was een leerling der Jezuieten en
Nietzsche de zoon van een dominee. Allemaal negatieve geesten dus en dus gevaarlijk
voor de weldenkenden, maar zij hebben toevallig een nieuwe meta-physica
gegrondvest, de maatschappij omgevormd en een nieuw menschentype gestalte
gegeven.

Voortplanting
Ik ben een vurig voorstander van talrijke gezinnen voor mij zelf en voor al de
geestverwanten die mijn axioma aankleven: hoe meer kinderen hoe meer levensgeluk,
maar ik vraag mij af, waar toch het verstand is van de celibatairs die bij hoog en laag
volhouden dat de ouders zelf niet mogen beslissen hoeveel kinderen zij zullen hebben.
Indien alle gehuwde vrouwen de acht kinderen baren die zij gemiddeld op de
wereld schijnen te kunnen brengen, blijven ons nog drie oplossingen over: ofwel
regelmatig pest en cholera zaaien, ofwel regelmatig oorlogen, ofwel regelmatig de
bevolkingsoverschotten naar de maan schieten.
Ik ken zeer goed al de argumenten van de celibatairs. Er zijn nog veel onbewoonde
gebieden, nog veel ongebruikte productiemiddelen, woestijnen die kunnen vruchtbaar
gemaakt worden, velden die kunnen verwrarmd en verlicht worden zoodat zij drie
oogsten per jaar opleveren. Men kan vruchten winnen in water gevoed met chemische
stoffen. Er is nog veel meer te vinden.
Altijd echter blijft het feit bestaan, dat de bevolking van Europa in een eeuw en
die van de wereld in twee eeuwen verdriedubbeld is
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en dat een menschheid die zich onbeperkt voortplant in afzienbaren tijd de aarde zoo
dicht moet bevolken dat er geen plaats meer is om te zitten.
Houdt dan toch eindelijk op met den rimram.
G.W.

Verloren literatuur
Wat mij het meest zou verdrieten, moest ik letterkundige zijn, ware het feit dat ik
alles zou moeten verzwijgen dat mij vermeldenswaard lijkt. Het hoofddoel van elke
opvoeding is: van ons allemaal volgzame leden te maken van een bepaalde sociale
organisatie - welke deze ook moge wezen. Zij kan dit doel slechts bereiken door ons
in ruime mate tot perfecte onnozelaards te styleren. Dit is een nadeel dat men
noodgedwongen in koop moet nemen, wil men ueberhaupt enige sociale ordening
vestigen. Jammer genoeg slaagt de opvoeding maar al te goed in haar opzet. Slechts
enkele individuen, van al te grove faktuur om ‘gepolijst’ te kunnen worden, gedragen
zich in het leven op een zeer asociale, maar - daar waar hun eigen belangen op het
spel staan - niettemin zeer intelligente wijze. Men kan ook zeggen dat de opvoeding
vaak ook verantwoordelijk is voor de volledige teleurgang van de nuttigste en
diepzinnigste elementen in de schrifturen van enkele grote genieën, die voldoende
naïef waren om zich in volledige oprechtheid aan het gemeen te openbaren.
De beschaving assimileert en integreert enkel datgene dat zij zelve verwekt heeft,
of dat met haar, naar den bloede, verwant is. Zulk resultaat is trouwens reeds heel
mooi. Moeilijke levensomstandigheden genoodzaken ons soms uit de rangen der
welopgevoede kudde te ontsnappen. Dan pas ontdekt men het grote verschil tussen
het publieke weten en de persoonlijke kennis. En dan is men zeer geneigd het Chinese
spreekwoord geloof te schenken: ‘Wie spreekt, weet niet; wie weet, spreekt niet...’.
Men zou er kunnen bijvoegen: ‘Naar wat al te nuttig is, wordt niet geluisterd.’ Ten
slotte: literatuur is niet wat geschreven, maar wel wat gelezen wordt.
Voltaire begreep dit heel goed. Hij waakte er zorgvuldig op niets te verklappen
van wat hij wist over zekere aangelegenheden, waarin hij onbetwistbaar zijn genialiteit
betuigde; ik bedoel: de zaken, die een latere eeuw ‘business’ zou noemen. Balzac,
die op dit gebied van zijn volslagen onkunde talrijke blijken gaf, houdt daarentegen
niet op erover te praten. Zeker waardeer ik Voltaire als letterkundige en filosoof;
maar, als zakenman domineert hij m.i. de massa zijner tijdgenoten. Toen hij nog zeer
jong was had de schrijver van Candide reeds op het stuk der zakelijke ondernemingen
de essentie der dingen doorschouwd; hetgeen men niet eens kan zeggen van de meeste
vossen van Wall Street. Een van Voltaire's hoofdideeën ligt ten gronde aan de opbouw
der meest stabiele inkomsten der moderne grootfinantie. De bijzondere aard dezer
inkomsten is zo subtiel, dat hij praktisch gesproken niet te snappen valt door het
verstand van de gewone sterveling. En deze sterveling begrijpt
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meteen evenmin hoe duur deze onkunde zich wreekt, zowel aan zijn aardse bestaan
als aan zijn onsterfelijke ziel. Men veroorlove mij een Engelse woordspeling te
wagen: Voltaire was a Vulture. Hij aanvaardde bvb. een officiële loterij door een
inschrijving te patroneren, op voorwaarde dat hem, bij voorbaat, het groot lot werd
toegekend. En hij verkreeg dit! Nog jong zijnde hield hij zich ziek en leende geld
uit, dat bij zijn overlijden het bezit zou worden van zijn schuldenaar, op voorwaarde
dat deze hem in zijn testament opnam. Hij werd aldus de uitvinder der
levensverzekeringen, in voor hem schandalig gunstige voorwaarden!... Deze slimmerik
zorgde er wel voor zijn speciale wijsheid niet aan de gewone man te brengen. Dit
had trouwens het genot van zijn litterair werk, dat door de beschaving zo gretig werd
opgenomen, voorzeker bedorven. Ik concludeer dan ook dat het nog zo kwaad niet
is zo een zekere soort literatuur verloren gaat, daar ze de andere al te veel zou kunnen
schaden.

Sie sassen und sprachen am teetisch...
Wanneer men te New York, met de Savoy-Plaza als middenpunt, een cirkel tekent
van ongeveer 300 meter straal, zo is men zeker de verblijfplaats te omschrijven van
een fauna, die, niet alleen de gasten van de Dierentuin van Central Park bevat, maar
daarenboven meer hertogen en prinsen dan er in Europa overblijven, alsmede de
meest ongewone, de meest schitterende specimen van het mensenras. Tot dit
uitgelezen keurkorps behoorden al de aanwezigen, die op zekere avond verzameld
waren bij een dame, wier sociale standing alleen te New York kan gevonden worden
en trouwens aan een welbepaalde classificering ontsnapt. Het was geen ‘cour d'amour’,
ook geen litterair salon, maar iets dat heel wat zuiverder Amerikaans is. Men kwam
er samen om whisky te drinken en zakenrelaties aan te knopen.
Ik betreur ieder der aanwezigen niet in detail te kunnen beschrijven. En dit is wel
jammer, want deze onafhankelijke mannen, die nooit in enige dienstbaarheid gekneld
hadden gezeten en op prinselijke wijze van de vruchten van hun eigen initiatief
genoten, waren stellig prachtkerels. Alleen reeds bij het bekijken van hun hoofden
kon ik uitmaken dat zij de enige menselijke wezens waren, die ik ooit waardig had
bevonden om door Rembrandt of Hals te worden gekonterfeit. Waaruit ik besluit dat
de avonturier een superieur wezen is, al strookt zulks niet met de opinie der bourgeois
en andere dienstbaar gemaakte sukkelaars.
Sie sassen und tranken am Teetisch
Und sprachen von Liebe viel...

Zij spraken over liefde, over vrouwen... En ik werd spoedig gewaar dat voor deze
supermen, al even goed als voor de gewone dwaas, een ‘épiderme de grâce’, zooals
Laforgue zegt, volstond om hen voor de rest van hun dagen, ‘van hun positieven’ te
brengen. Een
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onder hen had op zijn matrimoniaal aktief niet minder dan vier Amerikaanse
millioenenrijke dames. Het was het domste dat hij ooit gedaan had; want hij was er
definitief door geruïneerd. Inderdaad in Amerika trouwt men niet met de
millioenenrijke vrouw, maar wel met haar advokaten en zaakwaarnemers. H. was
zeer intelligent, maar tamelijk geneigd om Boergondië te laten waaien. Zo had hij
uit nonchalante liefde de eerste gehuwd en het zou hem bitter rouwen. H. stond op
het punt een verkoop van Europese vliegtuigen met een Zuidamerikaanse natie af te
sluiten. Hij genoot daar een groot prestige, dank zij zijn vriendelijkheid, zijn
zakenkennis en de goede faam die hij verworven had als chef van een roemrijke
escadrille in de wereldoorlog. Het contract was bijna afgesloten toen de advokaten
van zijn vrouw hiervan op de hoogte kwamen. Daar men hun geen enkele
bijzonderheid over de zaak had medegedeeld, haastten zij zich aan de regering van
het bewuste land, alsook aan de Europese firma te schrijven dat, hoe de zaak zich
ook mocht voordoen, zij alle verantwoordelijkheid afwezen wat de echtgenote betrof...
Deze tussenkomst verwekte zulke ongunstige indruk, zo bij de Zuidamerikanen als
bij de Europeanen, dat zij er uit besloten dat hun agent in onmin verkeerde met de
finantiële grootmacht, waarvan zijn echtgenote de naam droeg. Alles was dan ook
vlug afgesprongen. Uit wanhoop begaf H. zich aan de drank. Later zou hij uit
vadsigheid zich achtereenvolgens nog aan drie gelijkaardige sentimentele
dienstbaarheden onderwerpen.
Zijn geval leek ons allen ten zeerste exemplatief; al zouden wij ons allen gebeurlijk,
hals over kop in gelijkaardige avonturen storten.
Marcel Demeulenaere (U.S.A.).

Het verraad van de film
Een paar weken geleden liep te Antwerpen de film ‘Tortilla Flat’, naar de gelijknamige
roman van John Steinbeck. Ondanks de steeds weer herhaalde ontgoocheling, die
me tegenwoordig zowat ieder bioscoopbezoek (met maandenlange tussenpozen)
oplevert, liet ik me verleiden om er met meer dan twijfelachtige vooruitzichten een
namiddag aan te offeren. Alles bij mekaar genomen viel het echter nogal mee,
ofschoon er voor mijn gevoel wel iets aan het einde scheen te schorten. Het gaf me
evenwel een prettige gewaarwording, dat ik ditmaal mijn tijd niet volkomen
verkwanseld had.
Tot ik eindelijk, - veel te laat, ik beken het tot mijn scha en schande -, het boek
zélf gelezen heb.
Laten we elkander niet verkeerd begrijpen. Ik geef er mij terdege rekenschap van,
dat de verfilming van een litterair werk principieel niet te verdedigen valt, - tenzij
het zekere detectiveromans geldt en déze boeken dan, waarmee het bi] de auteur om
de lieve duiten ging en dus het mercantilisme, waaromheen in nagenoeg alle gevallen
de ‘zevende kunst’ draait, uiteraard geen al te betreurenswaardige verwoestingen
aanrichten kan. Legt men zich evenwel neder bij de bestaande toestand en aanvaardt
men willens nillens de vervaardiging
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van een filmversie van een letterkundig oeuvre, dan moet men ook het feit accepteren,
dat het verhaal niet van alinea tot alinea, van bladzijde tot bladzijde en zelfs van
hoofdstuk tot hoofdstuk gevolgd wordt, doch daarentegen dient aangepast aan de
zeer bijzondere eisen, door de ‘uitbeelding’ en de ‘verklanking’ gesteld. Evenals op
om het even welk gebied der menselijke bedrijvigheid, is een volstrekte orthodoxie
hier trouwens volkomen uit den boze en ik ben zelfs bereid te aanvaarden, dat b.vb.
John Ford's puik geslaagde verfilming van ‘De Druiven der Gramschap’ er wel een
paar millioen bioscoopbezoekers toe bracht deze roman te lezen, daar waar ze zich
waarschijnlijk in andere omstandigheden tot ‘Forever Amber’, ‘Gone with the Wind’
of ‘De bedrogen Molenaarsdochter’ beperkt zouden hebben.
Wat men uit artistiek standpunt echter wél moet vergen, is een volkomen
oprechtheid tegenover het gegeven en het psychologische klimaat van het werk.
Hierin echter precies, schoot de man, die ‘Tortilla Flat’ op blikken spoelen wikkelde,
grotendeels tekort, ofschoon hij zich, - zoals ik het instinctief had aangevoeld -, pas
op het einde van Steinbeck's oorspronkelijke intrige en feitelijke inhoud verwijderde.
Waarschijnlijk kent de lezer het gegeven van dit heerlijke boek, Het is de
geschiedenis van een groepje Filosofische zonnekloppers, die te Tortilla Flat, een
armoedig en nog niet geürbaniseerd voorgeborchte van Monterey in Californië aan
de kust van de Stille Oceaan, een leventje slijten als God-in-Frankrijk en in de
oprechte overtuiging, dat niets zo ongezond als werken is, hun tijd doden door de
vrouwen na te lopen, urenlange kletspartijen te houden, de buren in het ootje te
nemen, liters wijn door hun keelgat te gieten en in de uren van nood de zwakken en
de verdrukten bij te staan op hun eigen, niet steeds met de wet in overeenstemming
te brengen manier, maar toch steeds met de heilige overgave, die vele eeuwen geleden
de ridders van Koning Arthur's Tafelronde kenmerkte.
Dit heerlijke en typisch Steinbeckiaanse gegeven nu, werd vooral verraden door
de nauwgezetheid, waarmee de lui uit het ontegenzeggelijk hypocrite Hollywood
zich inspanden om de uiterlijke Amerikaanse pudibonderie niet te krenken door de
in de grond zo sympathieke en onbetaalbare onbeschaamdheid van de schrijver. In
Amerika houdt men er klaarblijkelijk nu éénmaal de specialiteit op na, er voor te
zorgen, dat op de film zelfs de lichte vrouwen bij het uitsterven van het woord ‘Einde’
nog steeds lelieblanke maagden zijn, terwijl daarentegen b.vb. het gangsterisme
slechts in zoverre in sombere kleuren wordt afgeschilderd, dat het niet àl te veel
schade berokkent aan het aureool van onuitgesproken heroïek rondom het hoofd van
de zware jongens van ‘over there’. Doch laten we ons tot de concrete gegevens
beperken. Zo is er o.m. in ‘Tortilla Flat’ het meisje Dolores Engracia Ramirez,
bijgenaamd ‘Sweets Ramirez’, een sympathiek hoertje, dat zich tevreden stelt met
‘al wat het lot haar in de schoot wierp op twee benen, al waren die slechts bekleed
met een katoenen broek’. Spijts haar succes bij het mannelijke
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geslacht in Monterey, beschrijft de auteur ze ons geenszins als een schoonheid met
haar bonkig lichaam en haar hard gezicht, zo scherp als een mes. Wat werd er van
deze figuur in de film? Eerst en vooral blijkt ze van het tweede naar het eerste plan
verschoven, omdat de bioscoopbezoeker zijn dosis liefde en glamour opeist, waarschijnlijk omdat hij straks naar bed moet met een vrouw met aderspatten en een
kwalijk ruikende adem. Bovendien blijkt de brutaal-zinnelijke Sweets Ramirez zonder
de geringste twijfel terug tot een maagdeken herschapen, ofschoon hierover
vanzelfsprekend geen woord wordt gerept, en in de gedaante van mejuffer Heddy
Lamar voorzien van al de attributen van de Amerikaanse sex-appeal: een melkwitte
cold-creamhuid, een dure permanente, voortreffelijk getekende wenkbrauwen, en
zorgvuldig met de lipstick bewerkte mond, zó om in te bijten, en borsten die ei zo
na de twee dimensionale afmetingen van het filmscherm geweld aandoen. Deze
alleszins bekoorlijke en zedige dame acht het nodig een mes te grijpen wanneer één
van de zonnekloppers (volgens alle regels der puriteinse étiquette nochtans) haar eer
belaagt, maar zal de betrokkene op het einde in alle eer en deugd huwen, zoals het
een fatsoenlijk meisje betaamt. Ook dàt is op zijn beurt een grove aanslag op de geest
van het werk, want in werkelijkheid rent de jonge man in een vlaag van
zinsverbijstering, veroorzaakt door de wijn, in een ravijn en vindt hierbij de dood,
zulks op het moment dat de niet meer dan episodische rol van Sweets Ramirez reeds
lang is uitgespeeld.
De ergste verkrachting van Steinbeck's visie acht ik echter de commerciële wijze
waarop men, waarschijnlijk met het oog op de export, te Hollywood met het religieuze
aspect van ‘Tortilla Flat’ placht om te springen. Op de film werd het godsdienstige
karakter van de roman, dat er een vér dragende en diep bezonken schoonheid aan
verleent, - zie o.m. de beate verering van de ietwat simpele dierenvriend Piraat voor
Franciscus van Assise, de nachtelijk tocht van Pilon en Big Joe door het bos tijdens
de magische Sint-Andreasnacht -, kinderachtig verklerikaliseerd, haast even
weerzinwekkend als de manier waarop de jazzzanger Bing Crosby soms een
swingende priester uitbeeldt. Wat mij hierin persoonlijk het sterkst tegen de borst
stuit is de onhandigheid, waarmede de Amerikanen de spontane godsdienstzin van
dit stelletje onvergetelijke natuurmensen tot een onderdeel maakten van hun aan het
legendarische grenzende plantrekkerij, juist wat Steinbeck in zijn boek zorgvuldig
wist te vermijden: bij hem is het religieuze facet van hun kijk op de wereld en de
eeuwigheid in de meeste gevallen volkomen gedesinteresseerd. Ik denk hier aan de
ontroerende monoloog van de aartsresquilleur Pilon: ‘Onze Vader is in de avond’,
dacht hij. ‘Deze vogels vliegen over het voorhoofd van Onze Vader. Lieve vogels,
lieve meeuwen, wat hou ik van je. De trage slagen van je wieken strelen mijn hart,
zoals een baas zijn hond zachtjes over zijn buik aait, terwijl hij aan zijn voeten ligt
te slapen, zoals de hand van Christus de hoofden van de kindertjes streelde... Lieve
vogels’, dacht hij ‘vlieg naar Onze Lieve

Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2

1336
Vrouw van Barmhartigheid met mijn open hart’. En toen sprak hij de mooiste
woorden, die hij kende: ‘Ave Maria, gratia plena...’
Aan dit alles moet natuurlijk geenszins meer betekenis behecht worden dan het
strikt genomen verdient, doch niettemin is het vrij kenschetsend voor de mentaliteit
van deze tijd, een mentaliteit, helaas, afgestemd op de ersatz, de primauteit van het
uiterlijke op het innerlijke en de begooocheling van het schone, verdovende bedrog,
waarbij de film, die zich van langsom meer van een kunstvorm met eigen intrensieke
waarde verwijdert, zéér innig betrokken is, samen o.a. met de sport, de radio en een
vaak onverantwoordelijke dag- en weekbladpers...
Aan het feit, dat Steinbeck waarschijnlijk zelf zijn goedkeuring aan het uit zijn
werk getrokken scenario heeft moeten hechten, zullen we liever geen ontmoedigende
beschouwingen wijden...
H.L.
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