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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Nummer 1]
Korte verklaring
de

Aan de ingang van de 2 jaargang van dit tijdschrift, wenst de Redaksie omtrent
haar streven een korte verklaring te brengen.
Zonder luid manifest is ‘Pogen’ de Nederlandse wereld ingezeild. Voor éénmaal
wensten de stichters de voorkeur te geven aan de goede, steeds vernieuwde daad.
Het stemt verheugend te kunnen vaststellen: dat aan hen, die van maand tot maand
de onbevooroordeelde getuigen van deze daad hebben willen zijn, de wil die bij de
stuurlui vóórzat niet is ontgaan. Toch meent de Redaksie de eerlik-gestelde eis van
enkelen die op een voorafgaandelike ‘kleur-bekentenis’ aandringen, niet langer te
mogen afwijzen, vooral niet in een tijd als deze, waarin de nood aan gewisheid, aan
geestelike zekerheid met de dag schijnender wordt.
***
Het besef staat voorop: dat de geestelike krisis die wordt doorgemaakt wortelt in de
innerlike verscheurdheid van de mens. Slechts het herstel van de éne, ware eenheid
tussen de mens en zijn Schepper kan aan de menselike werken de wijding geven
der eeuwigheid. Waar elke zoektocht naar deze eenheid faalt, en falen moet, die
Gods zichtbaar heenwijzen in de wereld te ontkennen tracht, willen wij ons luid tot
Hém bekennen: Kristus is onze stuurman; en het schip waarmee wij de wijde
wereldzee oversteken naar het hiernamaals: de Rooms-Katholieke Kerk die Zijn
Evangelie door de tijden draagt.
Van uit onze katholieke geloofszekerheid aanvaarden wij het leven, waarin iets
van het hoger leven van de geest, iets van de diepe glanzen der ziel te brengen
onze taak is. Zó wordt het breedste levensaanvaarden door innerlike gebondenheid
geregeld, en dienen wij de door God zelf gewilde orde in de wereld.
In het licht van onze religieuze overtuiging, krijgt de geestelike
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bedrijvigheid der mensen, of deze zich afspeelt op het veld van de politiek of op dat
der letteren, haar betekenis voor de eeuwigheid.
Om binnen de grenzen van ons eigen land te verwijlen: de Vlaamse rechtseis
zien wij als een absolute rechtvaardigheidseis van een mensegemeenschap die
ons het hechtst en op de meest onmiddelike wijze verbindt met de ganse
gemeenschap der mensen over de aarde. Wie streeft naar de integraliteit van het
eigen volksbestaan, helpt tevens de wereld naderbrengen tot de Waarheid, en zó
tot Hém die het lot van de mensheid in handen heeft.
Onder de dingen waarin de mens op aarde Gods wil volbrengt en Zijn Heerlikheid
lovende dient, rekenen wij de Kunst. Van ons religieus, noch van ons sociale leven
kunnen wij haar abstraheren. Zij is, in het leven, de bekroning van een algeheel
overgegeven-zijn aan het levens-wonder, niet alleen van de individuele mens (met
zijn gevoel, zijn wil, zijn verstand, en de krachten van zijn verbeelding) maar ook
van het voor de gemeenschap geschapen redelik kreatuur. De kunst kunnen wij
niet afschaffen (omdat wij nooit algeheel het kind in de mensch zullen kunnen doden);
wel kunnen wij dapper te velde trekken tegen ieder dilletantisme hetwelk de kunst
verlaagt tot een gril voor de mens die zich kunstenaar noemt.
Wie de kunst zoekt om de kunst (en wij kunnen hetzelfde zeggen van de
wetenschap, hetzelfde van de politiek), wie zoekt in haar zich-zelf uit te vieren om
het genot van zich-zelf, zondigt tegen de Geest, die in het donker onzer eeuw
omfladdert en fel zal doorschieten wanneer de Vader Zijn teken geeft.
Het is deze Geest die wij willen neerbidden naar de aarde door ons werk: als
kunstenaars, wetenschapsmensen, politici, e.a., als arbeiders in de tuinen van het
verheven dromen, denken en streven der mensen. Omdat wij Hém nodig hebben
- Veni, Creator Spiritus! - die alleen het aanschijn der aarde vernieuwen kan, en de
verspreide brokken van ons hart en van ons avontuurlik verstand weer bijeen zal
voegen tot één klare, gave bouw van licht.
DE REDAKSIE.
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Sint Thomas' wijsbegeerte en de nood van onze tijd
door A.W. van Winckel, Dominicaan.
(Naar aanleiding van het zesde eeuwfeest van Thomas'
Heiligverklaring.)
IS het niet beteekenisvol dat Pogen, het ‘Maandschrift der jonge gedachte in
Vlaanderen’, een van de eerste onder de tijdschriften die in ons land verschijnen,
hulde wil brengen aan de Aquinaat?
Ik toch, die de vereerende maar gevaarvolle opdracht kreeg om de imponeerende
figuur van m'n groote Ordensgenoot hier in wijsgeerig opzicht toe te lichten, zie in
de bekwame spoed van Pogen het blijde teeken van de heilzame overtuiging dat
er in de leer van deze Meester een immer frissche kracht licht opgesloten van eeuwig
groenige jeugd.
Uit deze aanhef blijkt al dat het onze bedoeling niet is, ons in dit artikel te bezondigen
aan een rhetorikale lofspraak op ‘de groote geleerde’ met zijn ‘schitterend genie’.
Dat verdient hij anders wel (behalve natuurlijk de rhetoriek!), maar ik geloof dat ik
nuttiger werk verricht als ik tracht duidelijk te maken hoe Thomas' wijsgeerige leer
juist door zùlke karaktertrekken uitmunt, die haar tot een krachtig voedsel maken
en - ja, laten wij het er maar onbewimpeld aan toevoegen - tot een heilzame medicijn
en een veilig te volgen leidraad.
En die karaktertrekken zijn o.i. voornamelijk de volgende:
I. Thomas' wijsgeerig systeem heeft een zeer persoonlijk karakter, en is dan ook
geen dood eklektisme, maar levende synthese.
II. En toch is een van de kenmerken van dit eenheidssysteem het willig, zelfbewust
buigen voor het klaarblijkelijk objektief gegevene, maar voor het onomstootbaar
bewezene alleen. Want wars van alle apriorisme, en een vijand ook van 't
‘ipsedixitisme’, dat is Thomas altijd geweest.
III. Daardoor juist verwekt hij telkens en telkens weer de indruk van veilig vermijden
van dwaling, 't zij door tekort, 't zij door teveel, en die indruk schenkt ons een vast
betrouwen op zijn scherp- en juistziende blik.
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I. Een persoonlijk karakter. Levende synthese.
Nee, zeg toch niet: ‘Persoonlijk karakter? Hoe kan dit, volop in de middeleeuwen,
als de rede nog aan de leiband liep van 't geloof, als de menschelijke geest zich
nog niet vrijgevochten had en zich zelfs op het gebied van de natuurlijke kennis nog
niet vrij kon bewegen?’
Zeg dit niet, want Thomas van Aquino is juist de eerste katholieke leeraar geweest,
die met klem en nadruk voor de autonomie van de menschelijke geest op zuiver
rationeel terrein is opgekomen. Vóór hem toch was de rede-arbeid in feite vermengd
met theologische beschouwingen, voornamelijk op het gebied van natuurlijke
godsleer, zielkunde en ethiek en gold dit ook voor recht.
Maar, huldigde hij de autonomie van de rede op het haar rechtens toekomend
gebied, dan wist hij toch eenerzijds een scherpe lijn te trekken tusschen vrijheid en
losbandigheid, en stond hij anderzijds de hoogere autonomie voor van het
bovennatuurlijk Geloof: Tusschen een degelijk-bewezen natuurlijke waarheid en
een waar geloofspunt, zoo leert hij, is werkelijke tegenspraak onmogelijk; komt men
door vermeend-rechtmatige redeneering tot een besluit dat een veropenbaarde
waarheid tegenspreekt, dan is dit een teeken dat men bij het redeneeren van het
rechte spoor is afgeweken.
Als oorspronkelijkheid onmogelijk is zonder dat men een nog door niemand
gedroomde wereldbeschouwing opbouwe; als oorspronkelijkheid gelijkstaat met
volkomen bandeloosheid, - zeker, dan is Thomas van Aquino allesbehalve
oorspronkelijk. Maar voor zulke oorspronkelijkheid zou hij ook feestelijk bedankt
hebben!
Maar, in het intellektueele leven geworpen worden op 'n tijd waarop de meest
met elkaar strijdige meeningen van beide zijden uit met even groote oprechtheid
worden vooruitgezet; op een tijd waarop de intellektueele markt (als ik 't zoo zeggen
mag) letterlijk overstroomd ligt met de pas bekend gemaakte werken van Aristoteles
en zijn Arabische kommentatoren; op 'n tijd waarop de reeds aangewende pogingen
om uit die rijke materialen een eigen synthese op te bouwen, maar één resultaat
hadden opgeleverd, nl. de boel nog meer in de war te sturen, - en dan, zonder
aarzelen bijna, uit die ordelooze massa een oordeelkundige keus kunnen doen; met
terzijde laten van het minderwaardige, alleen het beste kunnen behouden en tot
een eenheidssamenstelling weten te ordenen waarin al de vraagstukken worden
opgelost
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op grond van enkele, steeds logisch toegepaste grondstellingen; en dit
niettegenstaande strijdige traditie en tégen u strijdende tijdgenooten: dát heet ik
oorspronkelijkheid, en die oorspronkelijkheid bezit S. Thomas meer dan wie ook.
Zijn wijsgeerig systeem heeft er weliswaar oppervlakkig de schijn van, alsof het
alleen maar een zeer knappe kompilatie was: Dit komt hierdoor dat hij bijna gedurig
een beroep doet op de meening van zijn voorgangers. Laat u echter door de schijn
niet misleiden, want de overeenkomst tusschen hem en zijn voorgangers is veel
geringer dan hij het in zijn bekende bescheidenheid wil laten voorkomen. Ze slaat
in elk geval alleen maar op brokstukken uit zijn leer, en niet op het geheel. Bij 't
aanhoudend aanhalen van de meening van anderen sluit hij trouwens aan bij een
gebruik dat zich zoo goed als gebiedend opdrong. En wellicht werd hij er bovendien
nog toe gedreven door de meening, dat het maar best was als hij niet al te veel liet
blijken wat een omvorming hij de wijsgeerige en theologische studies liet ondergaan.
Want nieuw was hij: Nieuwe kwesties wierp hij op; aan vóór zijn tijd reeds
besproken vraagstukken gaf hij nieuwe en toch duidelijke oplossingen, gestaafd op
nieuwe bewijsgronden: Zóó zegt, in een bekende passus, 's Heiligen
levensbeschrijver Gulielmo de Tocco die, 'n veertig jaar na Thomas' dood, met veel
zorg het onderzoek leidde dat de heiligverklaring van de Meester voorafging.
En dat hij werkelijk nieuw was, moest ook de indruk zijn van diegenen die hem
bekampten en zelfs zijn leer deden treffen door kerkelijke (in casu: bisschoppelijke)
veroordeelingen. In 1277 (7 Maart), precies drie jaar na Thamas' dood, werden door
de Parijsche Bisschop Etienne Tempier 219 stellingen veroordeeld, o.w. ongeveer
dertig aan Thomas specifiek-eigen leerpunten; nog geen viertien dagen later (18
Maart) wordt te Canterbury een kerkelijke veroordeeling uitgesproken over 30
stellingen. Weer wordt Thomas' leer er door afgekeurd, en dan was Robert Kilwardby,
de Aartsbisschop die de veroordeeling uitsprak, nog wel een ordensbroeder van
Thomas! In 1286 wordt deze veroordeeling plechtig hernieuwd te Londen, door John
Peckham, Kilwardby's opvolger als Aartsbisschop te Canterbury. Die mannen en
velen met hen wou het vóórkomen, dat Thomas bepaald te vooruitstrevend en te
voortvarend was geweest.
Wie zei daar ook weer dat hij ‘opdoemt’ uit een ‘donkere tijd’, die nog geen
denkvrijheid kende? Dat die vrijheid niet door elkendeen
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geëerbiedigd werd, concedo: Ten bewijze Tempier, Kilwardby, Peckham c.s.! Maar
dat ze nog moest veroverd worden door de Renaissance of door Descartes, dát
hoort tot de historiefabelen!
Uit dit feit nu, dat S. Thomas' wijsbegeerte een zeer persoonlijk karakter draagt,
kunnen we opmaken wat een onschatbaar voordeel het is bij hem in de leer te
kunnen gaan. Want zich aan vaste beginselen houden, die overal logisch toepassen,
ongenadig als onbruikbaar materiaal verwerpen wat er niet mee overeen te brengen
is, datgene wat er wel mee overeenstemt planmatig te ordenen, ach! wat is dit
allemaal toch moeilijk! Als we dan nog maar steeds vaste beginselen hadden! Maar
neen... die hebben we niet altijd... Nu eens lijkt álles ons waar, dan lijkt álles valsch;
vandaag is ‘wit’ waar, en ‘zwart’ is valsch, maar morgen verhangen we de bordjes....
Er is geen leidend eenheidsbeginsel in ons denkleven, geen algemeen-geldende
toetssteen van waar en onwaar....
Dat we zoeken is niet zoo heel erg, 't is immers menschelijk. Maar dat we blijven
zoeken en - zelfs in louter-beschouwend opzicht en buiten alle idee van praktijk om
- nergens houvast vinden, dat is treurig om er bij te schreien, want dat is niet meer
menschelijk, dat is te min voor een man die hersenen, - nee: voor iemand die een
geestelijke ziel heeft en die geschapen is om de waarheid te kennen.
Dat we bij Thomas ‘houvast’ vinden moge 't volgende aanwijzen.

II. Groote objektiviteit. Weerzin voor alle apriorisme.
Een kenmerkende eigenschap van Thomas' wijsbegeerte is nog dat hij er immer
voor bekommerd is met bei z'n voeten geschoord te staan op objektieve werkelijkheid:
Daartoe zal hij zoo veel en zoo goed als maar kan aanleuning zoeken bij innerlijk
of uiterlijk ervaren feiten.
De verhandeling b.v. over de hartstochten (in zijn Theologische Summa) treft ons
door de rijke psychologische waarneming die er ligt in opgesloten.
Wijkt hij in de kennisleer van S. Augustinus af, om bij Aristoteles aan te sluiten,
dan is het terwille van de feiten.
Zijn zedeleer staat diep geworteld in, en hecht gegrondvest op de waarneming:
En dit hoort zoo, verklaart hij uitdrukkelijk, want door waarneming is het dat wij vooral
op de hoogte komen van deze
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wetenschap, - waarom dan ook de jeugd niet de geschikte ouderdom is om er zich
(1)
op toe te leggen, want dan heeft men nog te weinig ervaren.
Als hij uitspraak doet ten voordeele van het privaatbezit, dan doet hij dit niet op
grond van eenige aprioristische beschouwing, maar wel op grond van de sociale
voordeelen, van de sociale noodzakelijkheid van die eigendomsvorm; en dat déze
(2)
eigendomsvorm wel degelijk de voordeeligste is, dat bewijst hij door de ervaring.
Maar heeft hij bij het waarnemen geen al te naïef vertrouwen gehad op de
natuurwetenschap van zijn tijd? Er zijn er daardoor geen dwalingen geslopen in zijn
wijsgeerige leer?
Hoe weinig ‘naïef’ hij was, blijkt uit de houding die hij tegenover de astronomische
hypothesen aannam: Voorzichtige terughoudendheid. Hij noteert uitdrukkelijk dat
men soms hypothesen opzet, zonder er andere gronden voor aan te voeren dan
dat ze de waargenomen verschijnselen niet tegenspreken. Maar, zegt hij met een
gevatheid waar meer dan één moderne beoefenaar van de zgn. ‘exakte’
wetenschappen een puntje mag aan zuigen, niet altijd is de opgezette hypothese
de eenige die de verschijnselen verklaart. En dat de hypothesen met de
waargenomen feiten overeenkomen, daardoor worden mogelijke veronderstellingen
(3)
nog geen apodiktisch bewezen waarheden.
Dank zij die voorzichtigheid, en omdat hij steeds steunt op gemakkelijk met
nauwkeurigheid waarneembare feiten, en niet op slechts waarschijnlijke
‘wetenschappelijke’ hypothesen, kon de ommekeer in de natuurwetenschappen
geen enkel wezenlijk deel van zijn stelsel doen wankelen. Alleen gebeurt het, dat
een door hem ter verduidelijking (niet als bewijs) aangewende vergelijking niet meer
opgaat, maar dit is natuurlijk bijzaak.

(1)

‘Iuvenis non habet notitiam eorum quae pertinent ad scientiam moralem, quae maxime
cognoscuntur per experientiam; ivvenis autem est inexpertus operationum humanae vitae’,
etc., in I Ethic., lect. 3.

(2)

Cf. Summa Theologica, II II , Q. 66, A. 2, C., en parallelplaatsen.
Biezonder interessant zijn in dit opzicht Thomas' volgende opmerkingen: ‘Quandoque inducitur
ratio, non quae sufficienter probet radicem, sed quae radici iam positae ostendat congruere
consequentes effectus; sicut in astrologia ponitur ratio excentricorum et epicyclorum, ex hoc
quod hac positione facta possunt salvari apparentia sensibilia circa motus coelestes; non
tamen ratio haec est sufficienter probans, quia etiam forte alia positione facta salvari possent.’

(3)

a ae

m

S.Th., P.I, Q. 32, A. 1, ad 2 .
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Als hij echter zoo nauwkeurig wil waarnemen, dan is het niet om bij het
waargenomene stil te blijven staan, maar wel om er gevolgtrekkingen aangaande
de natuur van de dingen uit af te leiden. Maar hoe behoedzaam schrijdt hij ook hier
weer voort! Hoe ziet hij toe, of zijn redeneeringen wel sluiten als bussen! Of in zijn
opkoepelende sluitreden geen enkele lijn van de regels der logische bouwkunde
afwijkt!
En als hij dan het bestaan aanneemt van bovenzinnelijke wezens (God, de
menschelijke ziel); als hij betoogt dat het substantie- of het oorzakelijkheidsbegrip
objektieve waarde hebben, dan doet hij dit niet op aprioristische gronden, maar wel
op grond van waargenomen feiten en klaarblijkelijke beginselen.
Ook in verband hiermee hebben we van Thomas veel te leeren. Of is de vrees voor
de ‘abstrakte entiteiten’ en alle bovenzinnelijke wezens, die zoovele moderne
wijsgeeren heeft aangegrepen, wel altijd van apriorisme vrij te pleiten? Het doet er
niet aan toe, of het de waarneming zelf is, die ons zoo logisch als maar kan tot vóór
zulke wezens opvoert: Ze kùnnen niet bestaan, ze mógen niet werkelijk zijn! Ironie
van het woord, dat men zulk systeem ‘positivisme’ noemt! Nee, de écht-positieve
methode is die van S. Thomas: Waarnemen, zoo nauwkeurig en veelvuldig mogelijk
en, steunende op de hoogste denkwetten waarvan blijkt dat ze tevens zijnswetten
zijn, de zich opdringende besluiten trekken, en die aanvaarden, of ze ons lief zijn
dan niet.
Hoe pijnlijk om aan te zien toch, 't sukses van wijsgeeren, die tot de
klaarblijkelijkheid toe verloochenen! Die de menschelijke kennis met haar specifiek
karakter: van het stoffelijk-individueele afgetrokken begrippen, ontkennen!

III. Evenwicht door rust-in-orde.
Er is filosofie, die alleen 't onmiddellijk, zintuigelijkwaarneembaar gegevene erkent,
en het bovenzinnelijke loochent of toch voor absoluut onkenbaar houdt, - en dat is
mindere filosofie.
Er is filosofie die een bovenzinnelijke wereld opbouwt zonder van het
feitelijk-gegevene ook maar notitie te nemen, - en dit is wel geen betere maar dan
toch meer sympathieke filosofie.
En er is filosofie, die uitgaat van het onmiddellijk zintuigelijk
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gegevene en er een steun in vindt om op te stijgen tot het bovenzinnelijke, - en dit
is de beste, neen: dit is de eenig-goede filosofie, de eenige waar onze geest berusting
in vindt.
Want het kan toch niet anders, of eindelijk moeten onze oogen toch eens opengaan
voor het vreeselijk tekort en het schreeuwend-onrechtmatige in de eerste twee
filosofieën. En dan?...
Dan?... Skepticisme, dit is: dood, - of: kom mee bij Thomas van Aquino, en kijk
of zijn wijsgeerige leer niet telkens het juiste midden treft tusschen twee uitersten,
die allebei verkeerd zijn om hun in tegenovergestelde richting uiteenloopende
eenzijdigheid.
Om dit met 'n paar voorbeelden toe te lichten:
In het opzicht van de methode staat Thomas even ver af van het agnosticisme
als van het idealisme.
In zijn ideeënleer laat hij het nominalisme (dat aan onze verstandelijke begrippen
alle voorstellingswaarde ontkent) even zeer links liggen als het overdreven realisme
(dat die voorstellingswaarde bepaald té hoog aanslaat), en houdt hij de
sensualistische dwaling even ver van zich af als het inneïsme: Onze verstandelijke
begrippen, zoo leert hij met het sensualisme maar tegen het inneïsme, werven we
aan door bemiddeling van de zintuigelijke gewaarwording; echter ligt er, - en nu
spreekt hij met het inneïsme tegen het sensualisme, - een wezensverschil tusschen
verstandelijke en zintuigelijke kennis.
En zóó konden we de heele filosofie doorloopen, en aantoonen, hoe de H. Thomas
telkens onderling strijdige dwalingen vermijdt.
En zeker zou het besluit van ons onderzoek zijn: In dit systeem ligt waarheid, dit
stelsel beveiligt ons tegen dwaling door overdrijving in welke richting ook, het is
evenwichtig, ordematig, en schenkt zoekenden rust.
*

**

Dus, omdat Thomas van Aquino, zes en een halve eeuw geleden, een persoonlijk,
zeer objektief en altijd evenwichtig wijsgeerig stelsel heeft geschapen, zouden wij,
ste

jongeren uit de 20 eeuw, terugmoeten naar de middeleeuwen? Laat staan dat
het verwijt van het knechten van de rede ongegrond is, toch blijft dit aansluiten bij
een middeleeuwsche denker onvereenigbaar met alle intellektueele vooruitgang.
De middeleeuwen immers zijn een ‘moment’ in de kultuurgeschiedenis van de
menschheid, en Thomas van Aquino heeft in wijsgeerig
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opzicht het hoogtepunt in dit moment bereikt. Maar, daar valt nu eenmaal niets aan
te veranderen, dit ‘moment’ is thans voorbij... en wij beleven een ander moment,
dat ook eens zal vergaan. Thomas' wijsgeerige prestatie was een vooruitgang voor
zijn tijd, maar voor onze tijd is ze onbruikbaar, - of liever: de wijsbegeerte van thans
heeft er het eeuwig-leefbare in zich van opgenomen.
Ja, zoo wordt wel eens beweerd. Maar de vraag is, of dit wel juist geredeneerd
is. De vraag is, of zij die de ontwikkeling van de wijsbegeerte zóó voorstellen, er
zich geen verkeerd denkbeeld van vormen?
De mensch toch blijft in de grond altijd dezelfde: De algemeene denk- en
zijnswetten veranderen niet. Volkomen onobjectief is het, de vooruitgang van de
wijsbegeerte op te vatten als een verlaten van de vroegere grondbeginselen en het
uitdenken van nieuwe. Een wijsbegeerte die de waarde (en niet alleen de
denkwaarde of denknoodzakelijkheid, maar ook de zijnswaarde of
zijnsnoodzakelijkheid) niet aanneemt van het identiteitsbeginsel, van het beginsel
van het niet-tegensprekelijke wezen van alle dingen, van het voldoende-grond- en
oorzakelijkheidsbeginsel, die wijsbegeerte is geen vooruitgang, maar achteruitgang,
want verloochening van de grondslag van de waarheid over te dingen.
Een wijsbegeerte nog, die de zekere konklusies verloochent welke gesteund zijn
op de voormelde denk- en zijnswetten eenerzijds en op de nauwkeurige waarneming
anderzijds, ook die wijsbegeerte is geen gewin, maar wel verlies.
Vooruitgang in zake wijsbegeerte is voortbouwen op het onomstootbaar-bewezene,
al was het, in plaats van zes, reeds twintig eeuwen lang bewezen. Het is formuleeren
van nieuwe konklusies, in eenklank met vroegere vaststaande leerpunten, getrokken
uit dieper doordenken of scherper waarnemen. Het is het uitzuiveren uit de vroegere
filosofieën van onjuist bevonden stellingen of niet-doorslaande bewijzen.
Neen, terugkeer-zonder-meer naar de wijsbegeerte van S. Thomas preeken we
niet aan. Gelijk de middeleeuwen, in hun geheel genomen, niet moeten noch kunnen
herleven, zoo moet noch kan de wijsbegeerte van d'Aquiner zonder meer uit haar
dertiendeeuwsche perkamenten worden opgedolven.
Maar gelijk de geest van de middeleeuwsche instellingen kan herleven, d.i. ónze
maatschappelijke vormen bezielen, zoo kan en zoo moet de geest van S. Thomas
herleven, d.i. ons waarheiddorstig verstand met zijn kwellende twijfels, met zijn
verontrustende onzeker-
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heid, met de nieuwe vraagstukken die almaardoor oprijzen, bevruchten door haar
machtige synthese-geest, door haar akkuraat waarnemen en haar nobel buigen
voor de klaarblijkelijkheid, en voor de klaarblijkelijkheid alleen. En dan zullen we
ook de leer van Thomas in ons verstandelijk wezen opnemen.
Wij moeten voor onze geest levens- en groeikracht putten uit die reuzeneik die
Thomas' wijsbegeerte is; wij moeten onze twintigsteeuwsche problemen, onze sedert
Thomas' tijd zóó verrijkte ervaringsmaterialen inenten op zijn kloeke stam, en uit
zijn takken zullen nieuwe twijgen opsprieten, en ze zullen dragen lommerende
bladeren en sterkende vrucht.
Vader Schültz uit ‘De klucht van de gehangene met den koorde’ hoort op z'n terugreis
naar de Rijnstreek onophoudelijk een stem die hem zegt: ‘Keer terug naar de boom,
want hij heeft vrucht gedragen.’
Dragers van de jonge gedachte in Vlaanderen, keert terug naar de boom van
Thomas' leer, - en Gij zult vruchten dragen.
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Fragment uit het Sint Bernardusspel
vertaald met toestemming van den schrijver Henri Ghéon, verzen
door Hubert Buyle, proza door Herman van Overbeke.
De goden der heidenen zijn meer en meer uit Griekenland en uit Rome verdrongen
geworden door het opkomende kristendom. De opperheer uit den Olympus heeft zich
teruggetrokken in de Alpen, namelijk op den naar zijn naam geheeten Jupitersberg,
alwaar hij met bijstand van een bende duivelen op loer ligt op de bedevaarders naar
de eeuwige stad. Van de pelgrims, die te Rome bij het graf van de HH. Petrus en
Paulus devotie gaan doen, valt steeds de tiende in de macht der duivelen. Zoo gebeurt
het den tiende van een groep bedevaarders, die zich in het klooster te Aosta over
hun droef voorval gaan beklagen.
De Aartsdiaken,

(te oud om in het gebergte het pas van den booze te bevrijden, bidt).

Jezus, die bittere passie leedt
en moest voor allen tol betalen,
aanhoor mijn smeekgebed, ik weet
Gij luistert graag naar simple talen.

(Hier schuift het hemelgordijn open, waar naast God de Zoon op zijn troon gezeten, aanwezig
zijn Onze Lieve Vrouw, de Engel Gabriël en Sint Niklaas).

O Vader, Koning hooggetroond,
laat neer de hulp van Uw genade,
die ons vereent tegen den kwade
met glorie onzen strijd bekroont.
O Geest, doof niet uw glanzend licht
voor 't somber dolen onzer zonden.
De Kristenheid in banden ligt
waar sloeg de duivel haar vol wonden.
We aanroepen U, O Maagd en Moeder
Maria, die ons toevlucht rest:
U weigert nooit - Gij weet het best
Uw Lieve Zoon, ons aller broeder.
Zend ons ziel - rein en boetvaardig, die koom' verbrijzlen langs de baan
het afgodsbeeld, sluw en wreedaardig...
laas! dat we altijd herbouwen gaan!
Gij zijt fonteyne van komfoort
van 't beste goed - ei Moeder lieve.
Dat U de vrome beê believe
van een die staat voor d'eeuwge poort.
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ONZE LIEVE VROUW

(bidt tot God de Zoon).

Zoon lief, hebt Gij de beè gehoord,
van brave priester 't lange smeeken,
wiens groot vertrouwen niets kan breken.
Zijn schoone liefde U niet bekoort?
Zoon Lief! O! zoo het u behaagt,
zijn arme kudde op weg naar Rome
wordt noch mishandeld noch verjaagd,
En laat ze vreedzaam huiswaarts komen.
Haar kwelt de duivel Jupiter,
Eens was hij draak, eens was hij slang.
Hij vluchte naar zijn hel, heel ver
van hier, en 't volk zij niet meer bang...
GOD DE ZOON.

'k Verneem, mijn Lieve Moeder 't schoon
rekwest door U hier voorgedragen
voor 't zondig volk. Zou 't u behagen
dat hun vergeeft Uw Eenge Zoon?
Heel zeldzaam, weet, rijst hun gebed
naar mij en klein ook is hun liefde...
Maar 'k wou niet dat mijn toorn U griefde
Voor mij is nw liefde: Wet.
Ja, dees suppliek is waarlijk vroom
en kwam ook ras mijn Harte raken.
'k Vervang den grijzen aartsdiaken
en wek een man op zonder schroom.
Wat d'oude niet vermocht zal hij,
O Moeder! Hij voltooit mijn plannen:
de heiden-afgod wordt verbannen.
't Behaagt U? Des ben ik zeer blij!
ONZE LIEVE VROUW.

Heb dank, O Kind, wat spreekt gij lief
en schoon en gansch naar mijn gerief.
GOD DE ZOON.

Vlieg, Gabriël, vlieg haastig naar
dien priester, ginds op aard. Te midden
weinig devootlijk volkje, waar
hij zonder rusten knielt, al bidden.
Verkond hem snel de goede mare
Heb spoed! Wil niet uw vleuglen sparen...
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ENGEL GABRIËL.

Heer! wijl hij juist een bêe begon
Spreek ik hem toe van dees balkon.

(Aan den rand van den balkon - Hij buigt voorover. Tot den aartsdiaken.)

Zij die waakt op de tresoren,
goedertierenheid en gracie,
zendt U, na haars zoons verhoren,
antwoord op uw supplicatie.
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Man, verheven in de deugd,
komt weldra van 't Beeld des heiden
't bergpas en het land bevrijden.
Zoo wil God het! Wees verheugd!
AARTSDIAKEN.

Gezegend God en Onze Vrouwe!
Maar wie spreekt d'armen zondaar aan?
'k Hoor stem zoo frisch als roze-blaên,
Als geurig gras en hemels-dauwe...
ENGEL GABRIËL.

'k Heet Gabriël, mijn naam zoo luidt.
AARTSDIAKEN.

Engel der Zaligheid?
ENGEL GABRIËL.

Genoeg!
Zoo iemand naar dit voorval vroeg,
Zwijg stil, en breng dit nieuws niet uit!

De jonge Bernard van Menthon is de door God geroepen en uitverkoren bevrijder. Na zijn
studiën te Parijs te hebben voltrokken voelt Bernard zich geroepen tot den dienst van God.
Zijn vader echter dwingt hem tot verloving met Marguerite van Miolans. Alhoewel met tegenzin
toch - om niet tegen het vierde der tien gebonden Gods te zondigen - gehoorzaamt hij aan
vaders wil. Maar op den vooravond der bruiloft, vooraleer hij zijn verloofde, die reeds in
aantocht is, te gemoet gaat, bekent Bernard aan zijn ouders de tweestrijd in zijn ziel.

BERNARD.

Ik herhaal het, ik heb ongelijk. Dag aan dag heb ik laten voorbijgaan zonder ja of
nee te zeggen. Maar hoe zou ik ja of nee zeggen. Nee te zeggen was ongehoorzaam
zijn aan u... Dat wilde ik niet. Ja te zeggen was mijn eigen wil doordrijven in plaats
van den wil van God, die alleen bevoegd is om over ons leven te beschikken... Ik
heb gewacht opdat God zou beslissen.
VADER.

Dat hij zou beslissen. En wanneer? En hoe? En op welke manier? Zoudt gij kennis
krijgen van zijn beslissingen? Gebeurt u dat soms?
BERNARD.

Het gebeurt dat hij er kennis van geeft.
(Poos).

Misschien moest ik het u niet zeggen, maar ik wil niet dat voor u iets verborgen
blijft...,
(Hij aarzelt).

VADER.
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Hoezoo? Wat scheelt er.
BERNARD.

(vertrouwelijk).

Het moet u niet over verwonderen vader. Ik meen dat God een maal reeds tot mij
gesproken heeft.
VADER.

Tot U? Onze Lieve Heer?
(Tot zijn vrouw).

Hij is gek! Hij is gek!
MOEDER.

Laat hem met rust, beste heer.
(Tot Bernard).

En wat heeft hij u gezegd, Bernard?
BERNARD.

Hij riep mij bij mijn naam... Dat is al... Maar zijn stem kwam van binnen in mij en
weerklonk tot in het diepste van mijn ziel - en weet ge, moeder: onmogelijk er zich
aan te bedriegen. Stel u voor... Een steen valt in het water en maakt kringen en nog
kringen, die uitgroeien, verbroken worden en zich weer hervormen. En de stem van
God wekte in mij op, allerlei redenen om hem te volgen en alles te verlaten.
MOEDER.

Alles verlaten? Ook ons, Bernard?

Pogen. Jaargang 2

15

VADER.

Luistert er niet naar. Hij vertelt onzin.
BERNARD.

(vervolgend).

Het was alsof hij tot me zei: Jawel, Bernard, de huwelijke staat is goed; maar weet
wel dat hij niet de beste is die er op de wereld bestaat... Jawel, Bernard, de liefde
der ouders is zoet en zoet ook is de liefde van de vrouw; maar er is een liefde die
nog veel zoeter is, Jawel, Bernard, een schoon gezin is een zegen op aarde; maar
het beheer te voeren over een klooster, over een parochie wordt nog meer gezegend,
want het komt ten goede aan een grooter aantal menschen. Jawel, Bernard, indien
men wil dat gezinnen blijven bijeen houden, dat huwelijken bloeien, moeten er
enkelen zijn die gaan zonder te huwen, zonder gezin, zonder iets,... waar vreemde
en grootere plichten hen wachten. Ga heen. Ga heen! Te veel Kristenen zijn in nood.
(Poos).

Zoo sprak de stem.... Maar sinds lang heeft ze niets meer gezegd.
VADER.

Des te beter! Des te beter! Het is dus dat zij er aan verzaakt. Opperbest! Laten wij
er als 't u belieft niet meer over spreken.
MOEDER.

En gij zoudt het hart er toe hebben, Bernard, uw arme moeder te verlaten?
(Bernard wendt de blikken af).

VADER.

Daar is geen sprake meer van, Vrouw Bernoline. God zwijgt!
BERNARD.

God zwijgt; helaas... Ik hoopte dat hij wellicht nog zou spreken.
Doch, Sint-Niklaas, mijn Patroon noch Onze Lieve Vrouw hebben mij mijn plicht
voorgehouden,.... ofwel heb ik niet goed geluisterd. Een mensch is zoo verstrooid.
Zoo komt het dat ik in het donker blijf zonder hope, zonder troost... en met duizend
bekoringen om mij heen!
MOEDER.

Arm kind!
VADER.

Welnu, het is hoog tijd dat gij uit het donker wegkomt, jongmensch. Als God zwijgt
dan is het dat hij in den raad van Zijne Hooge Wijsheid besloten heeft het woord,
de macht en de beslissing te laten aan den heer, wien het van rechtswege toekomt
en daartoe meer bevoegt is: aan mij uw vader, naar de natuur en door het Sakrement.
Koman, komaan, Onze Lieve Heer wacht niet om het huwelijk van een baron te
verbreken tot op den vooravond van de bruiloft, wanneer alle onkosten werden
gedaan. Niet dat ik over iets spijt heb! Men moet doen naar rang en staat! Maar ik
kan u zeggen dat de uwe ons heel wat kost, niet waar Vrouwe Bernoline.
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MOEDER.

Ik geloof zelfs dat we het te grootsch hebben aan boord gelegd.
VADER.

Niets is te grootsch voor den eenigen erfgenaam van onzen naam. Maar ik wil
terugkomen op het feit dat God, gezien hij ons alle maatregelen liet nemen, alle
voorbereidselen, alle aankoopen liet doen, gezien hij twee deftige families in hun
degelijkschen handel en wandel liet storen, een bisschop liet lastig vallen en heel
een huis in rep en roer liet brengen, hij zijn goedkeuring hecht aan het besluit dat
ik heb genomen. Door mijn mond, Bernard, beveelt hij u te trouwen. Overigens ik
ben maar al te goed hier mijn kostelijken tijd te willen verbeuzelen aan een boel
inbeeldingen. Marguerite van Miolans is op weg en wacht op uw eeregroet. Bernard,
ga!
(Poos).

BERNARD

(zacht).

Nee, vader.
VADER.

Verzet!
BERNARD.

Nee, dat is het niet. Ik bid er u om. Ik beloof u dat ik zal nadenken, geen voorbarig
besluit nemen tegenover u.... Ik moet bidden....
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Veel bidden nog... van hier tot morgen, opdat er mij licht gewordt. En enkel één
nacht blijft me nog over.... Vader, sta me toe dat ik naar mijn kamer ga.
VADER.

Hoezoo? Wat? Hoezoo? U onttrekken aan een plicht van wellevendheid? Wat zou
de familie van uw bruid er over denken? Maar stel u toch voor? Ge kunt bidden
onderweg.
BERNARD.

(Wanhopig).

Bij al den eerbied dien ik u verschuldigd ben, beste vader, ontsla mij van deze
verplichting.... Mijn verloofde zal mij niet kwalijk nemen. Men kan voorwenden dat
ik ziek ben.... Het zal er niet om geloochend zijn! Ik voel me sinds van morgen niet
goed.
VADER.

Gij hebt te weinig geslapen en gedurende te lange nachten samenzweering
gehouden met Meester Germain. Maar als het zoo mocht zijn dan draagt men er u
heen in een draagstoel.
BERNARD.

(op de knieën).

Edele vader!
VADER.

Nee, nee. Ik heb gezegd.
BERNARD.

Ik lig u te voet!
MOEDER.

Bernard.
BERNARD.

Ik beloof al wat men wil... al wat men wil... voor later! Maar nee... nee... dat niet! Ik
smeek er u om....
(Eén kreet).

Ik wil niet, ik kan niet!...
VADER.

O, wat al passie. Bij Sint Gilles, nu wordt het me klaar. Gij hebt haar lief, gij hebt
haar lief?
BERNARD

(de handen voor het gezicht).

Vader!
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VADER.

De roep des harten! De roep des harten. Is ook de roep van God.
(Zacht).

Sta op, God neemt stelling voor het huwelijk. Gij verlangdet een teeken, daar is het.
Over enkele oogenblikken zal hij u door de zachte stem van Marguerite volkomen
overtuigen.
BERNARD.

(ten gronde).

Mijn God, mijn God!
MOEDER.

Arme jongen. Waarom tegen u zelf te strijden?
(Zij helpt hem recht en omhelst hem).

Gehoorzaam aan uw vader en aan uw liefde, Bernard.
BERNARD.

Het zij zoo, MOEDER.
(Poos).

Moet ik nu al vertrekken?
VADER.

Ja, het moet.
BERNARD.

Goed.
(Hij doet een stap om heen te gaan, wendt zich dan tot zijn vader).

Vader?
VADER.

Wat?
BERNARD.

God neem het u nooit kwalijk dat ge mij van hem hebt afgewend.
Deze ontmoeting der verloofden wekt in Bernard een steeds vuriger liefde op voor
Marguerite. Doch den laatsten nacht vóór de bruiloft brengt hij door in gebed en wordt
hij uit groote bekoring gered, den huize uit en het klooster te Aosta binnengeleid door
de hulp van Sint Niklaas. En even als Bernard zijn bruid trouw blijft in den Heere, zoo
blijft Marguerite haar bruidegom trouw in een karthuizer klooster.
Later wordt Bernard de groote heilige, die in 1923 bij de gelegenheid van de duizendste
verjaring zijner geboorte, door Zijn Heiligheid de Paus, aangesteld als voorzienigheid
der Alpenreizigers. Te zijner eer wordt het ‘schoone spel’ in Vlaanderen door het
Algemeen Verbond voor Katholiek Tooneel, te Gent, in de Handelsbeurs, Kouter, op
10, 11 en 12 Februari 1924, gecreëerd onder hooge bescherming van Z.D. Mgr.
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Seghers, bisschop van Gent met door Karel Maes geteekend decor en onder leiding
van Herman Van Overbeke.
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Nederlandse letteren
De Katholieke Roman.
de

Maria Koenen: De Moeder. (2 druk. Teulings, 's Hertogenbosch.)
Félix Timmermans: De Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt. (De
Sikkel, Antwerpen.)
BIJ Teulings, te 's Hertogenbosch, verscheen in November 1923, de tweede druk
van Marie Koenen's roman: De Moeder.
Wij kunnen daarbij gerust aanstippen: dat zal waarschijnlik de laatste druk niet
wezen. Want het staat voor ons vast: zolang er een Nederlands-lezende
gemeenschap bestaat, zal dit boek zijn weg vinden naar het hart van het volk. Het
is niet altijd een teken voor de artistieke nietswaardigheid van een auteur, dat zijn
boeken slechts in een bepaald en zeer klein milieu doordringen en daar ophef
maken; maar uit de grote oplagen van een boek (het is goed begrepen dat ik de
sensatie-literatuur hier helemaal buitensluit) mag men stellig altijd konkluderen dat
de schrijver menselike gaven bezit, waarnevens zijn esthetiese eigenschappen
allicht verbleken, maar die hem ook ineens boven de literatuur doen uitgroeien,
waardoor hij ontsnapt aan de beperktheid van het louter-artiestschap, een
beperktheid, door sommigen in zich gekoesterd als een giftige bloem die al de daden
van de mens onvruchtbaar maakt voor zijn evennaaste.
Een vrouw als Marie Koenen is een zegen voor haar land. (De verbleekte
gemeenplaats krijgt ineens weer haar oude luister!) Reeds alleen door dat boek:
De Moeder, zo ‘stralend-zuiver en zielsdiep van kunst’ lijk Querido bij de eerste
uitgave getuigen mocht. Het is deze katholieke Maria - het woord is van Dirk Coster
- gegeven: het leven vast te houden in een taal, warm als de goede warmte van de
aarde zelf; zij kan, wat weinigen vermogen te doen, de schoonheid die zij biedt laten
betalen met een traan, en verwerft aldus voor zich-zelf een van de allerbeste dingen
die een mens de andere hier schenken mag. Wat zijn wij ineens ver van deze
‘verstandelike’ ontroering die een Van Genderen-Stort, in zijn ‘Kleine Inez’ bij ons
verwekt: deze trotse, diepe blijheid om de klare schittering van het woord, de
kristalhelle architektuur van een proza-zin! Maar Marie Koenen tast
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ineens naar ons hart, waarvan zij àl de vezels en de verborgen binnenkameren
kent; en dit is haar kracht: hoe wij ons óok opstellen tegenover haar gevoelsgeluid,
zij dwingt ons te luisteren, en maakt ons klein aan de dingen des levens die zij in
de glorie van haar diep geloof, in caritate, vóór ons ons te blinken zet.
De glorie van haar diep geloof! Ontneem aan de personnages in haar boek de
glans van hun katholiek geloofsleven, en zij staan vóór u: onbeduidend, kleinburgerlik
of boers, weeërig of houterig, hun daden raken je niet meer, hun woord mist de
gloed, de zielsvervuldheid die er tàns de kracht van is, de wonderbare bekoring.
Het leven van Marie Koenen's heldin - Moeder Severiens - het leven van de simpele
Vlakenaars om haar heen, bewegen twee grote, breed-deinende ritmen: het ritme
van de natuur, en het ritme van de Roomse liturgie. Er is haast geen bladzijde in
dit boek waarop wij dit tweevoudig ritme niet kunnen achterhalen. Door haar
kinderlike verwondering aan de grootse en toch zo simpele mirakelen der seizoenen;
door haar voortdurende kommunie met de Meester van het leven: toevlucht voor
alle smart, en alle vreugde, voor elke verrukking en voor ieder verdriet, staat Moeder
Severiens, in de nooit-smeulende aktiviteit van haar groots-eenvoudig liefdeleven,
zoveel dichter bij de geest van de blinkende poverello van Assisi, dan het literair
would-be Franciscanisme van onze dagen.
Bladzijde na bladzijde zou ik willen overschrijven, ter illustratie van het
bovenstaande. Daar is deze prachtige scène tussen moeder Severiens en haar
jongen - zo boordevol van de tederheid van het kristen gebed, zo vol blonde
geloofsgenade als de honigdoorvloeide groetenis des Engels, waarvan een Contardo
Ferrini, in zijn geestelike geschriften, ons weer eens al de sleur-verloren heerlikheid
wist te onthullen:
‘Moeder, zit gij te bidden?
Ja, jongen.
Bid het Angelus.
't Angelus?... Goed.
Zoo dat ik 't hoor. Laat 't ons samen doen.
Verwonderd ziet ze hoe hij komt rechtzitten, de handen op het laken vouwt en het
hoofd tot bidden buigt. Zij laat zich op de
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knieën neer, de oogen strak naar zijn gevouwen handen. ‘De Engel des Heeren
heeft Maria geboodschapt’ vangt ze aan, en hij antwoordt diep en langzaam: ‘En
ze heeft ontvangen van den Heiligen Geest’. Zij weer terwijl opnieuw de tranen
komen: ‘Zie de dienstmaagd des Heeren’. En kalm hij: ‘Mij geschiede naar Uw
woord’. Nu hoort ze d'r eigen stem hoog en bevend door de stilte, die wachtte: ‘En
het woord is vleesch geworden’. Zij kloppen beiden op de borst. Dan antwoordt
Jules, elk woord rustig bemijmerend: ‘En 't heeft onder ons gewoond’. Zij buigt het
voorhoofd op den bedrand even langzaam en zinnend: ‘Bid voor ons, heilige Moeder
Gods’. - ‘Opdat we waardig worden de beloften van Kristus’ - de oogen openend
schouwt Jules roerloos uit. Zoo ziet zij hem, nu ze opblikt uit haar zwijgend nagebed’.
Wat in deze ogenblikken tussen deze twee mensen gebeurt, is zo onuitsprekelik
groot, dat wij het nauweliks te noemen vermogen: het is alsof wij plots het mysterie
van Gods aanwezigheid tussen die twee, tastbaar voelden in een vloed van
bovenaardse muziek, waarop ieder woord van het Angelus als een lichtzeil komt
aanzwellen om, zichtbaar door ons, in de horizon der eeuwigheid te worden
opgenomen!
En toch wordt hier nog eens in een zeer duidelike taal uitgesproken: dat het
katholicisme niet is een zich laten drijven op de zaligheid der uren, een
gewonnen-verlóren optimisme dat elke strijd verwijst naar het wind-stille oord der
kristelike berusting. Het spoor van Kristus is een spoor van bloed en tranen, de
verborgen lijdensweg die Zijn dienaars gaan, kent God alleen. Hoe zou ineens de
katholieke geloofsijver van Moeder Severiens nielig geworden zijn als een, weliswaar
schoon, poëties verzinsel, indien deze haar bekroning niet had gevonden in het
offer, in de algehele zelfvernietiging van de katholieke ziel aan de Goddelike
liefdewet?
Tot in de bittere dood moet Moeder Severiens de hemelse Bruidegom volgen, ja
zij moet Hem daarin tegemoet gaan. Wanneer zij niets meer van haar eigen ik-heid
zal hebben overgehouden, wanneer zij haar ganse zelf geheel zal hebben vergeten
en onverdeeld ten offer gebracht aan de wezens om haar heen, een liefdeöffer dat
volkomen in Kristus moet worden volbracht, om genade te verwerven, - dan breekt
zij zich-zelf zoals het brood
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zich breken laat, en breekt zich in liefde die niets meer voor zich vraagt, maar alles
tegelijk, het ganse leven, geest en stof, demoedig en triomfant-blij, in deze opperste
vervulling, van zich wegschenkt, óm God!
Zo heeft de Katholiekeromancière, Marie Koenen, ons het leven verhaald, niet
van een moeder, maar van een Heilige, wier sterfbed wij omringen met dezelfde
blijheid-doorglansde smart als het sterfbed van een heilige Lydwina van Schiedam,
als de grauwe brits van Sint Frans, waarop de stigmata glinsteren als dauwbedruipte
rozen. Een heilige die des te dichter bij ons staat, omdat al het wonderbaarlike, het
bovennatuurlike uit haar leven is vér-gehouden, omdat dit leven als het ware is
aaneengeregen uit al ons eigen kleinheden en lafheden in verdriet en tegenslag,
uit de duizenden mogelikheden tot heilig-wording die God op onze weg stelt, en die
wij veronachtzamend voorbij zijn gegaan, wijl déze hier ze wist te gebruiken als
treden waarlangs haar ziel opging tot de Heer van hemel en aarde!
Ik moet bekennen dat wij tans vrij-ver van de ‘literatuur’ zijn afgedwaald! Was niet
onze taak: het verhaal in deze roman te beschouwen als literaire dramatizering in
roman-vorm van werkelike of fiktieve levensgegevens? - het proza van dit
romanverhaal te toetsen aan de normen van de literaire schoonheid? Misschien
had ik ook nog moeten onderzoeken in hoever deze roman, zoals wij hem tans
bezitten, voldoet aan de geest en de fantazie van de levende generatie. - In déze
zin heeft de reeds oudere Marie Koenen een antwoord gegeven op ons diepste en
waarste zoeken: dat zij ons heeft getoond hoe alle schoonheid van binnen komt,
alle katholiek-bezielde schoonheid uit het diepstinnerlikst beleven van het geloof
tot in zijn uiterste, ik zou bijna zeggen tot in zijn radikaalste konsekwenties. Wat
geeft het dan ook dat de mantel hier en daar gaten vertoont, die zelfs het bontste
klatergoud niet aan ons oog verduiken kan: de Koningsbruid is schoon van binnen!
Ik ken geen heerliker poëem uit de laatste tijd dan dit vertelsel dat ik onlangs hier
heb gehoord: van het arme wijveken, die elke dag de schamele senten gaat tellen,
bijeengebedeld door een oud idioot man, en het zure loon dan neerlegt in de schoot
van diens zuster: ook een simpele van geest die de kunst der getallen
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niet is meegegeven hier op de aarde; en iedere Zaterdag gaat het kleine, wasgele
vrouwtje de gore idioot wassen van kop tot teen en trekt hem het zuivere linnen aan
voor een nieuwe week, en gaat dan weg, geluidloos: de lach van de kindse bedelaar
staat nog in de deur, waarlangs zij verdwenen is. - Want in de schaduw van het
kruis worden dergelike ‘gedichten’ nog ‘geleefd’ onder ons.
Marie Koenen heeft er zo een opgetekend in haar ‘Moeder’. Wij zeggen haar:
dank!
*

**

Sinds wij er in Vlaanderen zijn gaan in berusten: iedere novelle van méér dan
honderd bladzijden een roman te noemen, hebben wij Félix Timmermans onder de
romanciers van ons land gerangschikt. En toch kennen wij geen auteur, bij wie je
met de nette vakjes-zetterij - die wij literatuurkennis heten - zo slecht opschiet als
bij de schrijver van ‘Den Bloeyenden Wijngaerdt’. De Grieken hadden maar één
naam voor de maker, de schepper van woordschoonheid, of deze dan al in het epos
of in het treurspel uitblonk; hij luidde: ποιητης.
Felix Timmermans is een poëet, tout court. Hij maakt schoonheid. Rijke, warme
schoonheid. Zijn boeken zijn poëzie, in de gave betekenis van het woord. Zijn
‘romantiek’ mag ons tegenstaan om haar archaïese neigingen, om haar hang naar
het melodrama (O. Anne-Marie!) - daar is een andere, onweerstaanbare kracht in
hem die ons altijd weer aantrekt, die ons verrukt, en ons opgetogen maakt als
kinderen: het is de goede, weldoende bloei van zijn woord, de gelukkige zekerheid
van zijn kunst.
Wat bij een Marie Koenen van ondergeschikt belang gaat lijken, dringt bij Félix
Timmermans naar het voorplan: de artistieke eigenschappen van zijn proza (wij
laten het aan de filologen over zijn ‘slordig Nederlands’ recht te zetten). Daar is
allereerst zijn ‘populair’ exspressionisme: zo geheel van Timmermans en van
niemand anders: De lente blaast zijn deugd over de landen. - En ineens bevriezen
de bloemekens zijner hemelsche aandoeningen - Dit schoone moet hij nu gaan
kapot kraken als een ledig stekskensdoozeken - Het is alsof hij de zaligheid met
een lepelken in haar
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Houtsnede van VAN STRAETEN uit ‘Den Bloeyden Wyngaerdt’
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zielken goot - enz. Als al deze Timmermanse ‘zetten’ kruidekens en bloemen waren,
konden wij uit dit jongste boek alleen al een gans herbarium samenlezen!
Reeds op de eerste bladzijde treft ons een tweede, zeer typiese eigenschap van
Timmermans' stijl. Men vergeve mij het grote of, als u wil: pedante woord, maar ik
kan dat niet anders noemen dan: Timmermans' ‘evocatief simultaneïsme’.! Iets om
mee te dwepen in futuristiese middens, waar Marinetti en de Nicolas Beauduin der
‘poèmes sur trois plans’ de goden van de dag zijn. Maar dit simultaneïsme van
Timmermans rammelt niet genoeg van ijzer, barok en mekaniek; oordeelt u zelf
maar eens: hoe landelik, en ydillies:
‘De buiken der heuvelen zijn bekleed met velden, rosse en groene tapijten; en
zaaiers stappen zwart tegen de zilveren lucht; ossen trekken ploegen, en een witte
steenen windmolen zwaait zijn armen als een vreugdig kind. Menschen wijzen naar
weerkeerende vogelenkladden, hoog in de lucht.’ Ziedaar je ware simultaneïsme
(ik vrees te worden uitgescholden voor ouderwets!) dat niet uiteenrafelt, maar
bijeenhoudt: mensen, dieren en gewassen in één syntheties, kort poëem bij mekaar
gevoerd. (De descriptieve Timmermans is de oude Breughel nader verwant dan de
moderne Carrà.)
En toch is Timmermans dan weer niet de prozaïst tot wie de jonge generatie zich
keren kan als tot de meester, in onverdeelde aanvaarding van zijn kunst. Want
geenszins kunnen wij deze tijdsrepresentatief noemen. Het worstelen van de
menselike ziel met het geweldige heden ligt deze kunst niet ten grondslag. Geen
smartkreet uit de diepten der huidige bevangenheid is deze kunst; geen krachtige
jubel van de triomferende ziel boven het grollende daggebeuren. Het blijven bij
Timmermans altijd ‘zilveren verpozingen’: verpozingen van een beminnelike,
warm-blijde dichtersziel.
Het is een wonderbare gedachte: dat, terwijl de éne helft van de wereld in een
razende aktiviteit tolt en zwoegt, de andere helft in het duister te dromen ligt. O! de
kracht van dit dromen over de aarde! - Ik heb dat ergens gelezen - bij Feber, meen
ik, die deze gedachte plots zó klaar en pregnant uitsprak, dat de indruk ervan mij
niet licht verlaten zal. En nog moet ik er dikwels aan
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denken: aan dat slapende, dromende halfwereldrond. Daar is de millioenedroom
der mensen: visioenen van geluk en helledonker, het geweldige zwijgen waarin
liefde en haat rondwandelen over de nachtelike aarde en hun bedrijf uitoefenen.
Daar is de rust der dieren, en hun bedwongen drift, de rust van bomen, bloemen
en planten onder de sterren; de rust der dingen ook, die vermoeid zijn als de mensen:
de rekwisieten voor de aardse tragedie en die morgen weer hun rol zullen vervullen
in het wonderbare spel dat wij allen zijn komen spelen op deze wankele plankenvloer,
ten aanzien van de Vader! - Zie, zo een ontzaglike droom is de dichter onder de
mensen: hij is de wandelende droom onder ons. Zijn zwijgen is een gouden beker,
boordevol van de verborgen realiteit des levens. Als hij die aan onze lippen zet,
drinken wij het zuivere wijnsap van zijn allerbeste bloed; en dit zal heten, naar gelang
de kleur en de geur van de visioenen die schitteren doorheen het edele vocht:
Regenboog van 't Beloofde Land, Geestdrift van Assisieën, Vloeiend Paradijsken,
Ladder naar God, Ader van Kristus, Spiegel der Engelen - zoals de fonkelende
wijnen in de diepe kelder van Timmermans' Pastoor!
De Schenker uit ‘den Bloeyenden Wijngaerdt’ is Timmermans zelf: hij is de dichter
van wie ik sprak, hij is zo een wandelende droom onder de mensen in Vlaanderen.
Een zilveren droom van fijne levensdingen.
Er rest mij nog een woord te zeggen over de biezondere, bloeiende Katholiciteit van
dit boek. Dààrom toch vooral werd ‘De Pastoor’ hier besproken naast Marie Koenen's
‘Moeder’, omdat beide boeken op een even voortreffelike, alhoewel verscheiden
wijze getuigen voor de schoonheid van het Rooms geloofsleven. Bij Marie Koenen:
brede, eenvoudige realiteit; bij Félix Timmermans: speelse poëzie, een tikje
geforceerd Franciscanisme, niet de brandende Gezelliaanse ijver, maar de ronde,
volle levenslach van Pallieter gezuiverd en verinnigd om de heilige zaken. Ik geloof
dat wij gerust al de Maria-sonnetten uit onze na-tachtigers-poëzie kadeau mogen
geven voor dat heerlike lied aan de Lieve-Vrouwtjes op bl. 86 en 87:
‘...Heel het land zingt van haar luister. Het is het land van Onze Lieve Vrouw.
Heel het land vertelt van haar goedheid; in
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die torens, in de beeldekens die aan de boomen hangen. aan de wegen of op de
kasten en de schouwen der nederige menschen staan, en schemeren in de alkoven.
Zij is het brood van ons hart.... Kom hier, en allen hoe zij zich ook mogen noemen,
en voor wat zij ook aanroepen worden, voor lijden of verblijden, die van
Scherpenheuvel onder haar koepel van sterren, die van Averbode, Hanswijk,
Hakendover, die uit Limburg, en die van aan de zee, ja die uit andere landen, die
in de huizen en langs de straten en de wegen en de rivieren staan, zullen van uit
hun nissen, altaren, alkoven en kapellekens, van uit hunne bosschen, bergen en
grotten, hun hoofd uwaarts wenden en luisteren naar uwe woorden. Want allen zijn
verbonden met een draad van onzichtbaar licht aan haar hemelsch hart, dat neerziet
en zoekt over de wereld.’
De gulle Timmermans heeft Marie Koenen achterhaald waar hij, naast de poëtiese
luister van eredienst en liturgie, de hoogste, geestelike schoonheid van het
katholicisme, evenals de schrijfster van ‘De Moeder’, vóór ons te blinken zet: het
offer. De offerande van Leontientje d'r jonge leven is de hoeksteen van dit katholiek
gedicht, waarin Timmermans de glinsterende draad uit ‘Het Kindeken Jezus’ weer
heeft opgenomen. Wanneer het zuivere kind de matte, zieke ogen sluit, gaan de
ogen van een verblinde ziel open voor het licht van Kristus. De losprijs is betaald.
Er is een eigenaardige overeenkomst tussen het slot van de beide, hier besproken
boeken: de auteurs laten hun stervende heldin wachten op de komst van het
zielsbeminde wezen. Dat zou, mijns inziens, reeds op voldoende manier kunnen
bewijzen: hoe vertrouwd beiden zijn met het gemoed, de verbeelding en het geloof
van hun volk.
Romantiek? Jawel, dames en heren, romantiek. Maar wij laten ons niets gelegen
aan een woord, of een begrip, wanneer daarachter een mensehart zo zuiver te
vlammen staat.
‘De Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt’ is de derde in de galerij van jonggezellen
die de Lierse kunstenaar voor ons aan het uitbeelden is. Het boek, waarvan De
Sikkel een luxe-uitgave bezorgde, met magnifieke houtsneden van Van Straeten,
moge spoedig in een goedkope editie het grote publiek bereiken.
WIES MOENS.
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De Dichtkunst.
Monnikepoëzie.
Om in ‘Pogen’ een merkwaardig drieluik te voltooien, dit vlug-geborsteld paneeltje
‘Monnikkepoëzie’, na ‘Pastoors- en Kloosterpoëzie’.
Ik hou er aan voorop te verklaren dat ik geen principieël Tachtiger ben. Ik behoor
tot die richting tijdelijk, en natuurlijk alleen naar 't uiterlijke mijner - ja, zeggen we
maar: kunst. Ik ben tachtiger zooals ik Limburger ben: bij geboorte. Toen we tot het
littéraire leven ontwaakten, zogen we de melk van 't mooie woord uit gebreveteerde
sonnetflesschen. Als nurse fungeerde mevrouw Lapidoth-Swarth. Meen ik nu dat
buiten de ware tachtigerskerk geen artistiek heil kan wezen? Of dat het mooie woord
toch de zekerste weg is naar het eeuwig leven der kunst? Volstrekt niet. Dat zijn
vragen die ik me tot nog toe niet heb gesteld - wellicht brak de dag niet aan, voor
mij, waarop, volgens Baudelaire, in allen dichteren eens de kritikus ontwaakt. Is het
dààrom dat ik niet meeging met den tijd?
Mogelijk. Doch er is méér. Een bekeering, al heeft ze niet een oude overtuiging
te ontwortelen, eischt niettemin een nieuwe. Deze kan niet van buiten opgedrongen,
moet groeien, uit goeden grond. In Le Procès de l'Intelligence beweert Maurice
Brillant dat nieuwe artistieke stroomingen enkel, of toch hoofdzakelijk, ontstaan uit
de behoefte naar ‘iets anders’. De vorige school duurde lang genoeg, bereikte haar
apex; men is verzadigd van haar gerechten. Rijstpapmet-suiker is een niet
versmaadbare lekkernij, toch krijgt men er, zelfs op een Pallieter-kermis, genoeg
van. Hetgeen niet bewijst dat rijstpap slecht zou zijn. - De artistieke omwenteling
eenmaal ingezet, beijveren zich theoritici, post factum dus, de nieuwe richting met
esthetische, ethische en andere beschouwingen te wettigen. Nieuwe
maatschappelijke toestanden; de ontwikkeling der wetenschap, der industrie, van
't stadsleven; de door wereldgebeurtenissen geschokte moderne mentaliteit eischten
nieuwe uitingsmiddelen in de Kunst. Tot hier Brillant. Maritain erkent ook dat de
kunst zich geregeld vernieuwen moet, zelfs al kwam ze, door de nieuw aangenomen
richting, ‘enkele treden lager te staan’.
Deze laatste woorden haal ik niet aan om me op wie ook een désobligeante
zinspeling te gunnen, doch om duidelijk te maken dat, louter stoffelijke en heel
accidenteele factors daargelaten, àlle artisten niet onmiddelijk mede-evolueeren.
De ouderen slepen, daarbij, als een blok aan den voet, een door veel
oefening-inéén-richting verworven gewoonte, een met hen vergroeide techniek tweede natuur die ze zoo maar niet uitspelen als een regenjas.
Ondertusschen loopen de seniores kans door de juniores tot ‘retoricijnen’ geadeld
te worden! - Moet ik nu ook, als Kloos destijds, over rhetoriek redekavelen? Wel
dan: rhetoriek is onwaarheid, zeggen en gebaren wat men niet in heeft. - Ik bevat
volkomen wat de jongeren willen en niet willen; wat, volgens de nieuwe Sinai, moet
en niet moet. Vergeten we niet dat de Letteren een republiek uitmaken. Geen
diktatoren! In zake poëzie blijft willen en moeten uit den booze. De dichter geeft niet
wat hij, noch eenig ander, wil, doch enkel wat hij heeft. En Vat heeft hij? Zijn
temperament, geërfd van ouders en grootouders beïnvloed door zijn stad en
provincie. Hij heeft nog zijn school en zijn boeken, zijn beroep en omgeving; zijn
blijde of droeve levenservaring. En hij heeft zekere bewuste of onbewuste vóórliefdes.
Vindt men tinten of resultanten van dit alles, liefst onuitgesproken, in 's dichters
werk, dan is dit echt, dus geen rhetoriek - al zal het niet alleman in vervoering
brengen.
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We spraken van beroep. Een dichter kan monnik zijn. Is hij daarom aangewezen
op bepaalde onderwerpen, verplicht géén uiting te geven dan aan zekere
juist-omschreven levensopvatting? Onderscheidt in den monnik de volgende
aardlagen: de mensch; de kristen; de kloosterling dezer bijzondere Orde. De
poëtische ader ontspringt in den mensch, boort door de hoogere sedimentaire
gronden, - die ze filtreeren, haar water wijzigen naar temperatuur en bijkomstige
bestanddeelen. Zonder beeldspraak: vindt ge in den monnik een mensch, waarover
de kristen noch de kloosterlingen zich schamen moeten, dan is zijn werk normaal,
en meér worde van hem niet geeischt.
Gewoonlijk geeft de dichter-monnik meer. Hij woont in een klooster. Daar is het
stil; daar gelijken de dagen elkander in geördende bezigheden, in rustige regelmaat.
Die atmosfeer zult ge in zijn verzen wel terugvinden: voelt ge zijn rythme niet aan
als iets rustigs, iets vredigs? Juist omdat zijn leven en wezen den invloed ondergaan
van tucht en zelfbedwang, zal de hem eigen zielsmuziek hoorbaar worden in rustige,
strenge, bedwongene maat. In een dichtvorm regelmatig als de vakken van den
dag door de klank der ‘communiteitsbel’ gescheiden. - De dichter-monnik doet ook
aan ascese. Dat is: Hij zoekt het kwade in zijn natuur te bedwingen, het goede te
bevorderen, om, in de handen van zijn Oversten, dus van God, een bekwaam
werktuig te worden ten bate van den evennaaste. In den beginne zal hij wel meenen
dat ascese iets op-zich-zelf-staande is, vooral ten doel hebbend het dooden der
natuur. Tevens verwart hij drift met energie, zenuwen met wil, natuur met genade,
begeerlijkheid met zonde. Hij zingt Allelujah's als de duivel hem bij den neus geleidt,
en snikt Miserere's terwijl de lieve Heer hem in zijne armen drukt. Deze jeugdige
qui-pro-quo's zijn weerom, hoewel onuitgesproken, na te speuren in zijn werk. Later
komt verstand. Hij begrijpt wat, en hoé, en waaróm, en waarhéén. En dat ascese
dood gewoon ‘oefening’ beduidt, oefening door de doodgewone dingetjes van den
dag. Hij beproeft nu niet meer naar God te steigeren met lijfsgeweld, vasten en
werken is hem geen doel meer, enkel een middel; hij wendt zich naar God, hij stijgt
naar Hem met stâgen, voorzichtigen wil. Hij groeit. Rustig, onmerkbaar. De Mis is
zijn Allelujah, de Brevier bevat Miserere's. Slaat de vetus homo nog aan 't muiten,
verbergt zich de God die hij door de genade inwonende weet in zijn ziel - dan kàn
hij ‘lillende kreten’ slaken, dan kàn hij die neerschrijven... Doch Kristus zegt: ‘sluit
de deur achter u dicht, en bid uw Vader in 't verborgene’.
De monnik, als dusdanig, leeft zijn gedicht. Hij schrijft een ander. Ik weet niet of
't jammer is; ik stel een feit vast, en zoek naar den uitleg. Heden ten dage is de
monnik een man met veel werk. (De meest aktieve levenszin gaat opperbest samen
met de hoogste mystiek - lees eenerzijds de brieven en verhalen der stichtingen,
anderzijds het Leven-door-haar-zelve der groote Theresia.) Dit vele werk van den
monnik, gesublimeerd door de liefde-meening, is zijn beste ascese. Doet echter de
plicht, quâ talis, poëtisch aan? Is het niet de verpoozing nà den arbeid, de
verademing nà den strijd, de koelte en de verlichting nà den pondus diei et aestus,
het zelf vergeten tobben voor de pauperes et debiles, - die een luwte geven voor
de langgevoelde ziels-muziek? - Want poëzie schijnt mij essentialiter te bestaan in
een deinen der ziel, nu zachter, dan heftiger; nu stiller, dan voller; maar immer
harmonisch, immer muziekaal, niet dan bij uitzondering hortend en stootend, en
zonder le nombre... Vandaar wellicht dat de monnik zijn inwendig lied vastlegt in
uiterlijkheden, bijkomstigheden. Het mag U, o edele Wies, ergeren: maar poëzie is
den monnik een spel!
De moderne ziel hunkert naar ‘naakte waarachtigheid’. Men kan waarachtig zijn
zonder precies naakt te loopen. De ziel, bruid Kristi, kàn niet dan gesluierd
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verschijnen. Een sterk gevoel van pudor weerhoudt haar, heur intieme
ondervindingen met den Bruidegom op straat te brengen. Broere spreekt van ‘liefde's
heilig bedgordijn’. Na de Kommunie bedekken de kindertjes zelfs hun gezichtje met
de handen. Gaarne spreekt de Geliefde in symbolen, bij middel van verre allusie's...
Ik heb soms, te midden het gedrang eener kermisstraat, over de hooiden heen, een
heerschap lieve namen hooren schreeuwen naar zijne meid, en hoe dol veel hij van
haar hield... Nu zie ik wel een brave jonge boer naast zijn meisje loopen; hij houdt
haar zelfs niet bij de hand; hij praat over onnoozele wissewasjes, maar ik zie zijn
oogen, ik luister naar de intonaties zijner stem. En ik weet wiens liefde het meest
innig en kiesch is.
Een kort woord over mijn boekje, Der Lieve Vrouwe.
Wel, het is mijn leven. De tuin met zijn grot, zijn fontein, zijn fruitboomen en
bloemen; de tuin waarover de dagen en seizoenen gaan. Het is de verre nagalm
der dorpsfanfare; een zeldzame reisherinnering; de begrafenis van een medebroeder;
het is de heide (die ons leert hoe de Stad een vergissing en de Industrie een
menschenschennis is) - en 't zijn de dagelijksche lessen in de klassieken en de
sterrenkunde; het gewetensonderzoek en de geestelijke lezing; het Kroontje der
zeven Vreugden en 't Weesgegroet....
Dit simpele levensverloop uit het jaar Zestien - alleen 't laatste deel van het
bundeltje is recent - toen ik voor 't eerst beproefde me van de oorlogsobsessie te
bevrijden, wijdde ik der Lieve Vrouwe, in een dagelijksch klinkdicht.
- Ja maar! met ‘schatten van taal’ en ‘rhytmenreeks melodisch’!
Ik kan er geen zonde in zien uit de taal te halen wat de eeuwen er in hebben
gelegd. Is ze muzikaal, laat me dan die muziek doen hooren. Heeft ze woorden die
aandoen als een zuiver gegrepen orgelnoot, laat me die woorden doen fluiten en
fleemen, doen dreunen of ijl verklinken. Het mooie woord is een schacht waarin
veel tachtigers het trouweel hanteerden; toch hebben zij de winstgevende lagen
niet uitgeput, en tóch zal de exploitatie, hoewel zoo intensief niet meer, blijven
doorgaan....
Ik ben heelemaal bereid te bekennen, dat ik mijn taalmuziek soms wat veel
fiorituren heb bijgezet. Daarom is mijn boekje toch nog geen profane gave. Als een
haspegouwsche beetentrekker naar ons klooster te Sint-Truiden pelgrimeert, en de
oude, gekleede Lieve Vrouw een uurwerk op de borst komt haken, koperen knol
van zijn overgrootvader geërfd - dan is die gave heilig!
Om mijn taal heet een eerwaarde Kapucijn uit Holland me ‘Kunstenmaker’. (Van
je halve broers moet je 't hebben!) Le jongleur de la Vierge werd om zijn kunsten
geprezen; - Paschalis Baylon, de heilige, zijn dagwerk gedaan, sluipt naar de verlaten
eetzaal, om vóór 't beeld der Purísima de mooiste dansen uit te voeren van Torre
Hermosa.
Karel Van den Oever, fiere Sicamber, verbrandend wat hij aanbeden had, betreurt
dat ik, als ‘een barok afgodsbeeld, omhangen sta met al de dichterlijke taal der
tachtigers’. - Mijn taal is der tachtigers, in zooverre ik ze van hen erfde of ze op hen
veroverde, destijds. Ze is nu de mijne. Mij zoo eigen als mijn adem en mijn
stemmeklank. Mijn woorden zijn levende bladeren, herfstloover als ge wilt, doch
geen ontleend klatergoud.
Een afgod gelijk ik, indien ik mij tooi om de blikken op mijn persoon te trekken,
omhing ik me met zilveren kazuifels en gulden koorkappen - le luxe-pour-Dieu, niet
waar, Karl-Joris Huysmans! - om plechtiger mijn offer te brengen - dan ben ik een
Hoogepriester.
Johannes Sorge, verneem ik, ‘rukte de figuur der Hoge Vrouw van Genade in het
midden van de Kosmos’. Kranig! - Feitelijk ben ik bescheidener: in schijn
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over koetjes en kalfjes keuvelend, draag ik de zielen, zoo héél zoetjes, op een
verholen zielewarmtegolf, omhoog, in een rijk van stilte, in het licht van Haar lach,
zoodat ze van die hemelreize wederkeeren, met een milde vrede, een zuiverend
liefdeheimwee in 't hart.... Priesters zeggen me dat ze deze verzen niet lazen, maar
bàden. Leeken hebben den indruk zich aan een gloed te warmen. Een jonge man,
niet bijster vroom, helaas I wordt zéér vreemd te moede, al lezend dit boekje; en hij
spreekt, in heiligen ernst, van zijn ‘bezoedelde handen’, die hij nu reinigen wil....
Een grijze Jezuiet wou dit boekje geschreven hebben, om rustiger te sterven.... Er
zal dus wel wat méér inzitten dan een ledig geluid!
Natuurlijk, die brave lieden dachten aan geen artistieke school, lazen zonder
vooroordeel, met sympathie wellicht. 't Is niet de theoreticus, in 't stalen harnas zijner
kunstopvatting, en met den ijzeren handschoen des voorvechters aan, die geschikt
is iemand den pols te voelen.
Dat meent Maritain ook, de goede vriend van den ouden Léon Bloy. Vooreerst
vermaant hij den kunstenaar tegen misbruik en overwoekering der techniek; maar
dan:
‘Le critique doit bien juger de la valeur des écoles artistiques, comme de l'influence
bonne ou mauvaise de leurs principes. Mais pour juger le poète luimême, ces
considérations sont radicalement insuffisantes: la chose qu'ici il importe avant tout
de discerner, c'est si l'on a affaire à un poète, à un homme qui possède vraiment
la vertu d'art, vertu pratique et opérative, non spéculative... Un artiste, si son système
est faux, peut être quelque chose, et quelque chose de grand, car il peut créer beau
malgré son système. - Quand nous parlons du poète, craignons toujours de
méconnaître la vertu qui est en lui, et d'offenser ainsi quelque chose de naturellement
sacré.’
HILARION THANS O.F.M.

Naschrift.
Een verantwoording, lijk de bovenstaande van Eerw. Pater Hilarion Thans, is altijd
reeds een zeer welkome bijdrage, omdat daardoor de vitaliteit van een tijdschrift
krachtig wordt bewezen. Toch zijn ook wij de laatsten om te geloven: dat wij er, door
over en weer te diskussiëren, zullen komen. ‘Ut cantet canticum novum, sit novus
homo’. De ‘novus homo’ - in de kunstenaar van onze tijd - laat zich inderdaad niet
fatsoeneren van buiten-af; hij moet groeiën van binnen-uit. In deze zin is het
vasthouden aan de woordkunst der 80 tigers van dichter Thans ons nog liever dan
de onbekookte haast waarmee sommigen zich tot de vernieuwde kunstinzichten
laten bekeren, alleen maar uit vrees, als het ware, anders uit de circulatie te zullen
verdwijnen. Dergelike lui gaan uit naar zich-zelf, niet naar de kunst die deze tijd met
een jong licht zal vermogen te doorstralen.
Wat het wezen van alle waarachtige poëzie betreft, daarover zullen wij het met
de Eerwaarde Pater wel vrijwel ééns zijn. Ik
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verwijs hier de lezer naar het artikel ‘Jong Holland dicht’ in n III van de eerste
jaargang van Pogen,
Geen ogenblik is het dan ook bij mij opgekomen de werkelike dichterlike gaven
van de auteur van ‘Omheinde Hoven’ in twijfel te trekken. Wel is het een feit, dat ik
in zijn Sonnettekrans ‘Der Lieve Vrouwe’ de realiteit van het monniksleven blijf
missen; ik bedoel: de innig-bloeiende realiteit. Ik heb wel, inderdaad, de ‘luxus’
ervan, de ‘bijkomstigheid’. Ja zeker, wij zijn het eens: wat tussen God en de ziel
gebeurt, hoeft niet te worden uitgebazuind. Maar waarom dan, vermits de dichter
toch ‘literatuur’ wou geven, heeft hij mij, voor het minst, literair niet het gebaar laten
aanvoelen van de kleintjes, die d'r gezichtje bedekken na de kommunie? - Nu is het
geworden: de glinsterend-zilveren paternoster, en de Missale in kalfsleder, met
gouden snede en grillige arabesken, in de naar parfum riekende handjes van het
kanten kommuniekantje. En hoe mooi al deze ‘uiterlikheden’ op zich-zelf ook wezen
mogen, toch maken zij het voor ons moeilik, zoo niet onmogelik: onze aandacht te
wijden aan de zingende-ziel-in-gebed die er onder schuil gaat. Veeleer leiden al
deze dingen ons van de ziel àf, waar wij weer zouden willen dat zij er ons heenwijzen.
Ik bid u, Pater Thans, denkt u maar niet, dat ik omwille van de theorie tegen uw
sonnetten te keer ga! Het is niet alleen een kwestie van ‘vorm’ (ik zou bijna zeggen:
het is niet zo zeer een kwestie van vorm) maar het is hier ook een kwestie van de
nieuwe ‘geest’. Vele van de Mérode's kwattrijnen ontroeren mij wél, en toch staan
ook zij nog onder de tucht van de ‘klassieke’ prosodie (die een andere is dan de
tucht van het vrije vers, dat lang niet ‘tuchtloos’ is!). En dat ligt hem nu aan de ‘naakte
waarachtigheid’, die niet per se een onkiese uitstalling van gevoelens en
zielsbelevenissen hoeft te zijn, maar alleen is: een zuiver zich-geven in het woord,
zonder parade en zonder esthetiese mooidoenerij, die er maar blijkt te zijn om haar
zelfswille.
Een uitspraak als deze van Pieter van der Meer over het poëties werk van Eerw.
Pater Thans: ‘Dit is niet wat wij hebben moeten’, een kritiek als deze die verscheen
in ‘Pogen’, bewijzen alléén: dat lang niet allen, in deze tijd, het boekje van Eerw.
Pater Thans als een hemelreize zullen noch kunnen medemaken; omdat
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hun zielen niet meer uitgaan op het hier geboden woord-en maatgeluid, een geluid
dat aan zichzelf genoeg heeft en niet in funktie is van het leven - het diepe leven dat het te vertolken heeft. Hoe ook onze inzichten, in de hier besproken dingen, op
aarde afweken van mekaar, als katholieken, het zij hier gezegd om te besluiten,
staan wij allen naast mekaar verzoend in het kriterium van Hèm, die eens onze
werken afwegen zal voor de Eeuwigheid.
W.M.

Karel Van den Oever.
Godvruchtige Maanrijmen. (Nieuwe uitgave, met voorwoord van Marnix
Gijsen. Neerlandia, Gerardstraat, 12, Antwerpen.)
Schaduw der Vleugelen (bij dezelfde uitgevers.)
Slag op slag kregen wij in de laatste maanden een nieuw boek van Karel van den
Oever. Na ‘Het Open Luik’ en de kritiese opstellen verzameld in ‘Het Roode Paard’,
zijn dagboek van Paul, en tans weer deze twee bundeltjes poëzie. De Maanrijmen
behoren tot zijn vroeger, vóór-oorlogs werk, De dichter heeft ze lief omdat zij hem
destijds schampere kritiek op de hals hebben gehaald: het hevig-zich manifesterende
Katholicisme van Van den Oever gaf toen reeds aanleiding tot verdachtmaking.
Voor deze nieuwe uitgave schreef Marnix Gijsen een inleiding die een warm en
sympathiek pleidooi is geworden voor de Katholiek en de Kunstenaar. Tot het
begrijpen van de ‘gehele’ Van den Oever zal het bundeltje, dat, niettegenstaande
de modernizering van de oorspronkelike spelling waarin het was geschreven, als
een archaïsme aandoet, heel wat nader voeren.
Onmiddeliker raakt ons de tweede verzebundel ‘Schaduw der Vleugelen’ waarin
wij, evenals in ‘Her open Luik’ de nieuwe Van den Oever horen: de man die de
zeventiende-eeuwse zwierigheid en hoofsheid die hij met zo eigenaardige kracht
te benaderen wist, heeft afgelegd voor het direkt en sober gebaar, het felle beeld,
het korte, knakse ritme als van een roffelslag: de tragiese roffelslag van het hart
naar de dood toe.
Het wil ons voorkomen dat niet àlle gedichten in deze bundel uitmuntende
voorbeelden zijn van Van den Oever's vernieuwde kunst. Pieter Van der Meer de
Walcheren zag het Dagboek van Paul als een waarschuwing, maar een
waarschuwing in geestelike zin. Wij kunnen, ook zuiver artistiek gesproken, de
bundel verzen die ons hier geboden wordt, eveneens als een waarschuwing zien.
En dan geldt deze waarschuwing in de eerste plaats niet Van den
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Oever zelf, die in zijn vurig-beleefde geloof zich telkens ook als kunstenaar weer
vernieuwen kan, maar allermeest de ‘jongeren’, die zijn abrupt woord en bovenal
zijn ‘Godsverzinneliking’ tot poëtiese kunsttoeren hebben verleid, die ons doen
lachen dààr waar zij ons in een felle angst of een wijdse verrukking zouden moeten
doen wegduizelen.
Want wij kunnen wél de familiariteit met O.L. Heer van de dichter Van den Oever
aannemen, zoals wij de familiariteit met de heiligen van de kristen-toneelschrijver
Ghéon kunnen aannemen; maar tegenover de familiaire omgang met God van al
maar méér jonge poëten ‘in het spoor van Van den Oever’ kunnen wij niet anders
dan ons schrap stellen.
God is toch geen speelgoed, geen ledepop die wij zo maar aan- en uitkleden
volgens de gril van het ogenblik! Ik heb het vroeger reeds in dit tijdschrift geschreven:
het voortdurend terugkeren van de waam des Heren in de jonge poëzie, bewijst
alleen onze grote nood aan God, onze geweldige drang naar Hem. Maar vlak naast
deze oprechte, eerlike drang staat een reële ‘Godsmanie’ die wel eens tot een
blasphemie zou kunnen uitgroeien, indien wij niet met alle strengheid waken over
ons werk, opdat wij ons over de aandrang van ons gemoed en het streven onzer
verbeelding niet zouden vergissen.
Want Van den Oever's Godsverzinneliking in al haar waarachtige, zuiderse
oprechtheid, is reeds menige keer bij anderen geworden tot pure ‘literatuur’, en tot
een ergernis voor velen.
Dàt moest ik hier uitspreken, opdat vermeden zou worden dat de katholieke poëzie
van onze tijd, waarover zoveel stemmen opgaan, zou doodlopen in een kakelbonte
imagerie van God en Zijn lieve Heiligen, daar waar zij er veeleer moet op aansturen
te zijn: een breed-menselik omvatten van alle leven in Franciskaanse
liefdesvervoering.
Van den Oever's Godsverbeelding is een eigenaardig teken van zijn verjongd
dichterschap. Zij mag allerminst ontaarden tot een pasklare vorm waarin
zwakker-bezielde epigonen hun poëties-religieuze belevenissen kunnen overgieten.
Daarom: ook op zuiver artistiek terrein, dient ons de bundel ‘Schaduw der
Vleugelen’ tot een waarschuwing. Dit hier is het uiterste van een kunst die alleen
uit steeds vernieuwde diepe genadestortingen kracht tot verdere, al maar gavere
bloei kan halen, tot zij ten laatste uit de literatuur ontsnapt en als een nieuwe mystieke
getuigenis leeft in haar eeuw en onder de mensen. Een ontwikkelingsgang in
tegenovergestelde richting zou niet enkel tot beklagenswaardige maar verwerpelike
uitspattingen leiden.
WIES MOENS.
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[Nummer 2]
Nu las ik pas....
Nu las ik pas een boek van Broeder Frans
de groote poverello van Assisi.
Niet dat hij vogels namen gaf... Een krans
van lieflijkheid en zonlicht is te vroeg verdord.
En velen zijn er, die der aarde geur niet vreemd is,
en die de vogels en de bloemen groeten op hun weg.
Ik denk nu aan het andere,
de kracht en eerlijkheid
die in gestagen strijd
hij stelde tusschen zich, en wat de wereld is.
Zijn gróóte en wijze liefde:
Zóó, dat hem nimmer griefde
iets van de hardheid van dit grove, aardsch bestaan.
Zijn gaan
was steeds gestadig naar het ééne Doel.
Waarom ben ik niet beter, God?
Ik vraag het U, omdat ik zelf het nimmer weet.
Ik streed
wel immer tegen 't antwoord op die eene vraag.
En draag
Uw nog geknopte Zaligheid door alle dagen om.
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Waarom
ben ik niet beter, God?
Dit is geen spot
met wat van 't leven hoogste waarheid is;
een vraag in simpelheid....
Maar is dit nu niet alles?
Is niet de strijd
van iedre dag rondom die eene vraag?
Waarom dan niet? Waarom? Waarom?
Het is de groote dagelijksche lafheid,
het is de leugen van een gansche stam,
die, steeds op zoek, te ver van Vader kwam,
en nu beangst is voor rechtvaardigheid.
Het is maar éven, éven willen!
Het willen maken van een keerpunt in de tijd.
Het is het stillen
van alle honger naar een aardsch bestaan.
't Is een de waan bespotten, van de wereld gaan.
Want ziet niet ieder, vast en sterk,
het groote werk
waarop de wereld, ziek en deerlijk, wacht?
Help onze lafheid dan,
wees onze sterkte
zonder U werkte
geen heilige alleen.
Waarom, waarom ben ik niet beter, God?
Het is maar éven, éven willen!

ALBERT KUYLE.
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Benson's genade-romans
door Dr. Joris Caeymaex.
BENSON is de groote apologeet-romancier. Heel zijn werk aureoleert rond de
verstandelijke geloofsakte, eenig vredeschenkend en zuiverend licht des levens.
En niet bovenop. Neen, hier heerscht eenheid, hier is volheid: katholicism is weer
de allesbezielende deesem der wereld, juist door zijne opperste, bovennatuurlijkste
krachten: Sacramenten, schouwing, zoenoffer, enz.
Opvolgentlijk heeft hij zich gevestigd in drie kringen des geestes, telkens een trap
hooger, kring des karakters, kring des gemoeds, kring der ziel, om er het dagen der
genadestraal te aanschouwen: drievoudige straal van sterkte voor zwakkeling en
zieke, van troost in louterend lijden, en van mystiek geluk bij uitverkoren zielen.
*

**

Barmhartige Samaritaan, heeft hij zich eerst op den langen weg der menschelijke
zwakheden en bedorvenheden neergebukt over een paar slachtoffers van
karaktermisvorming, den bloodaard en den poseur.
Onder apologetisch oogpunt zijn deze twee eerste romans ‘The Coward’ en ‘The
Sentimentalists’ strijdschriften tegen wereldsche conventie en farizaïsme. Want
waarop steunt het misprijzen der wereld voor den phyzisch wilszwakken, maar
inwendig lijdend- en strijdenden Valentine Medd, dan op stijve naamsetiket? En van
waar elders die schijnheilige ergernis voor den poseur Christopher Dell - eenmaal
zijne mode over? Nergens komt de wereld tot een ziel met de ziel. Och, geen
mode-dwang, geen slenterwet is bij macht om zieke zielskamers te doorwaaien met
'n levenstocht, noch gewapend om een ontsnapte te achtervolgen, te vangen en te
doen neervallen, schuldbekennend uit volle overtuiging. Over de zielen - tijdelijk
verduisterd of verdwaald - heerscht maar één bindende wet en macht: God. Van
daar alleen komt den bloodaard het eenigste dat hij van doen heeft om man te zijn:
besef zijner diepe waardigheid als mensch, en den poseur de noodige
werkelijkheidszin om een nuttig lid der maatschappij te zijn.
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Voor een katholiek, en in 't bijzonder voor een katholiek jongeling (daar beide boeken
nog ietwat hard geteekend, fel bewogen en vrij klaar zijn) zijn ‘The Coward’ en ‘The
Sentimentalists’, twee boeiende Ignatiaansche retretten, met den stoet der groote
waarheden: Zonde, Oordeel, Schepping, Eeuwigheid; met den strijd die orde brengt
in kronkelende zielewolken, licht op doffe tinten; het zielehuis in gekreun en gekerm
ten gronde afgebroken en heropgebouwd tot vreugde van God en menschen.
*

**

Met ‘Loneliness’ en ‘Initiation’ treden we een trap hooger, ook als schoonheid, want
zachter en stiller.
Een roep naar 'n heerlijk geluk zweeft hier den hoofdpersoon voorop. Geluk,
heerlijke toekomst, een zomerleven, we staan aan de dageraadspoort, de lente,
bloeit. Welnu, welk woord spreekt het geloof in de geluksvraag?
Wel zeker, geluk, en echt geluk bestaat op aarde. - Waar? Welke bron houdt ge
verborgen? Ziehier, zegt Benson. 'n Vol geluk, eene geheele, diepe en reine vrede
vult de ziel die doordrongen wordt door God, leeft en rust in zijn grootheid en licht,
met een hemel van zuiver licht in haar binnenst.
Och! schijn bedriegt immers. En Benson neemt het voorbeeld dier jonge kunstster,
Miss Marion Tenterden, door een ongeval ineens van haar stem beroofd. Maar dit
meisje ontvangt als vergoeding de genade van wijsheid, en wordt in haar
eenzaamheid een honderdmaal schoonere bloem van deugd en geluk dan in de
wereld.
En Lord Nevill Fanning die in vollen bloei der jeugd opeens door den worm eener
erfelijke kwaal van binnen gekwetst wordt, groeit op tot een held dier andere
Zaligheid, de onthechting van alles, het heldhaftig jongelingsvaarwel aan de gouden
wereld, nu hij de hellere glansen heeft ontdekt van hoogere, eeuwige, algemeene
goddelijke wetten.
Met een knak, en er door, worden beide jonge menschen ingeleid tot het
tijdoverschrijdend geluk, tot de bron van het geluk, veel veiliger en ditmaal
onvermengd met wereldsche wisselvalligheden.
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Prachtig ontplooit Benson den groei dier zielen te midden der aandoeningen van
hart en gemoed tot het zaligend tweevoudig leven van God-en-Ziel; prachtig laat hij
de zuivere motieven van hooger Kristelijk leven, als daar zijn: eeuwigheidszucht,
ontheffing, heimwee door die boeken zweven; tot op het arm rumoer der woelende
krachten de groote hemelsche vrede neerdale en ruste.
Men verwijte de katholieke romanciers, en Benson in 't bijzonder, niet,
levensvijandig te zijn: de laatste bladzijde sluit telkens een deur op een wereldsch
leven, ja, maar een ziel werd genezen, gelouterd, herboren 't zij tot 'n stil vroom
leven, 't zij tot een schitterenden, heiligen dood.
*

**

En eindelijk het hoogste vlak. We moeten den ijszuiveren waai der eenzame
hoogbergen voelen, we moeten naar de geheimzinnige alpenbloem.
Gods werken zijn wonderbaar. Dàt is bijvoorbeeld roeping en zeker mystieke
roeping. Zoo zijn de twee romans der roeping ‘The Conventionalists’ en der mystieke
roeping ‘None other Gods’ het boetseeren door Gods handen van twee uitverkoren
zielen. Hoe grootsch die verhouding van den Oneindig machtigen-en-goeden-God
en de kleine, doch zuivere menschenziel door Hem bevruchtigd voor de heiligheid!
Wel ja, het wonderbare is er niet uitgesloten: er zijn daar Damascus' bliksems,
en duistere nacht der ziel, en Jakobs kampen, al hoogere middelen om een
uitgelezen ziel méér te winnen in de katholieke gemeenschap.
Algy Bannister, de held van ‘The Conventionalists’ is dan de gave jonge man, die
zonder buitengewone hoedanigheden, eene heerlijke simpelheid en zuiverheid van
oog en hart heeft, welke weldra uitgroeit tot hoogere en ruimere betrachtingen, tot
een nood aan duur, tot een zucht naar volmaaktheid, eeuwigheid, natuurlijk niet
meer passend in een gemeten en geen opvluchtkennende wereld. Hem wordt geen
beproeving gespaard: hij voelt, hij lijdt werkelijk. Maar ziet, hemelroep is té wel in
eenklank met zijne diepste, innigste zielesnaar; hij is wel een gevleugelde, hij is té
zeker het hert dat naar de wateren hijgt. Algy, beter dan al die
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voorzichtige vrienden die in hem nog maar neigingen tot het Katholicism meenen
te zien, vindt zijn levensbestemming: onweerstaanbaar ijlt hij naar de
kloostereenzaamheid, naar de cel die de Kerk voor zulk een jongeling gereed hield.
Hoe schoon als die ziel, in de veilige omheining, voor het eerst te spiegelen ligt, nog
een weinig beroerd door de schaduw van 't wegdrommend onweer zijner
roepingsstrijden, maar weldra blauw en blinkend van hemelschen vrede!
Frankie Guiseley, de held van ‘None other Gods’ is, met Richard Raynald, Bensons
gedroomd mystiekersbeeld, d.i. de mensch die zeggen mag: ‘Ik leef, neen Ik leef
niet, Christus leeft in mij.’ Hier moest Benson dus peilen in de diepste
heiligingsmysteriën die in een ziel kunnen gebeuren, de zielszee zien roeren onder
den geweldigen Geest die loutert, dàn verlicht, en eindelijk tot zich vereenigt. En de
uitwendige daden moeten eene afschaduwing suggereeren der diepste
verlossingsmysteriën: Gethsemani-angst, stilzwijgen vóór Pilatus, 's Verlossers
verlatenheid, zijn zielendorst.
Welnu, Benson heeft van een gewonen Cambridschestudent een wonderen
Graalridder gemaakt, een Parsifal op zoek naar den lijdenskelk die hem zou passen.
Moderne ‘Quest’, langs stad en dorp, nogal verbazend, voorzeker. Wel, Frank, een
‘tramp’, een landlooper van beroep geworden, vindt daar gelegenheid om een
nieuwen vorm van zielenijver aan te wenden, onder die wrakken des levens, en een
soort marteldood te sterven.
Stille kruiswegschim, van allerzuiversten glans in zijne grauwe armoede, tusschen
het brutale leven, zelf onophoudend met oneindige zielespanningen door God
(1)
bezocht.
Benson heeft het gedicht geschreven der opwaartsstijgende ziel. Dat is het groote
dat doorbreekt uit zijne verhalen, tevens allerknapst van zelfbeheersching,
werkelijkheidszin, dialoog, dramatische spanning en atmospheer. Zijn ware grootheid
is dat ophalen uit de diepe gronden, die lichtstralen tusschen schemer en duisternis.

(1)

In de twee overige, hier niet besproken genade-romans ‘An average Man’ en ‘A winnowing’
doet Benson zijn held falen in zijne opvaart. doch laat ter gelegenheid dezer poging, een
bijpersoon een trap hooger geraken.
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Uiterst gevoelig voor onbewuste beeld- en gevoelsseinen, raapt hij nochtans de
discursieve methode aanstonds daarna krachtig van her op, om te geraken tot die
intuities waar leven en waarheid in éénen stralenbundel van rede en geloof gevat
zijn.
Heerlijke momenten, glansdeelen der symfonie, die ge voelt aankomen om het
lang ingehouden goud der volle waarheid eens voor goed uit te spreiden.
Van hoeveel gebedstonden heeft hij niet uitzicht, rythmus en kracht uitgezegd!
Altijd het mysterie aanvoelend, hier als bij huiverenden afgrond, daar als verlatene
ruimten, dan weer vol zoetheid en helderheid van dageraad en avond, nu weer
zwart als de-profundiszeeën, en soms reusachtig-vizionnair vol wondere gestalten
van hemel, heelal en God in eeuwigheidslicht.
Benson heeft zijn tijd doen stilhouden en wachten totdat hij zijn dichterboodschap
gezegd had: die boodschap nu was de boodschap der geloovige en godvruchtige
e

katholieke ziel. Gewapend met al de ontledingstuigen waarin de XIX eeuw verstikte,
stak hij nochtans uit op zuiverder en ruimer geestelijke stroomingen de doffe wereld
over en de eeuwigreine zielshorizonnen in. Zoo was hij in den loop der
gedachte-en-kunstwereld een dier mijlpalen die een verleden sluiten en uitzien naar
nieuw leven: een overgangsklassieker.
Of, neen, het Eeuwige gaat zijn dichterschap in, want hij heeft gegrepen naar de
overnatuurlijke snaar van het menschelijk hart, de snaar die over tijd en wereld
gespannen staat tusschen dit hart en het hart Gods.
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Edgar Gevaert: Het geloof
WIJ staan vóór dit niet-alledaags gebeuren: iemand die in deze tijd te schrijven
aanvangt, wordt niet daartoe bewogen door motieven van literaire, artistieke aard;
maar zet zich te schrijven neer, enkel en alleen om getuigenis te geven, om te
getuigen van het Eeuwige Woord van Waarheid, en tot belering van zijn evenaaste.
Dat is de reden waarom de auteur van ‘De Hof der Liefde en ‘Het Geloof’
misbegrepen wordt: de kritiek dacht vóór een werk van literatuur te staan, waar zij
vóór zich had: de buiten elke artistieke bekommernis om ontstane bevestiging van
een geloofsleven, komende van iemand die wordt gestuwd tot spreken door een
apostoliese zieledrang die, in wezen, niets met letterkunde, noch kunst ueberhaupt,
heeft te maken.
In de branding der oorlogsjaren is Edgar Gevaert, als zovele anderen, ontwaakt
tot een ethiese roeping. Hij heeft de kunst niet nodig gehad om te gehoorzamen
aan de grote stem in hem. Hij is gegaan tot het leven: tot het moeilike, zware leven
der nederigen; hij heeft de evangeliese eenvoud ervan niet enkel liefgehad maar
die omhelsd zoals de monnik het habijt omhelst en de regel van zijn orde. Hij heeft
de konsekwentie van het Kristuswoord aanvaard, tot zijn lichaam er bijna onder
geknakt werd. Toen is hem in het lijden, zoals in de eerste vreugd van het vinden
en aanvaarden, de heugenis bijgebleven aan het wekkende testamentiese Woord,
versterkt van dag tot dag door een zich al maar door volkomener verdiepen in het
Boek, een zich al maar door vollediger geven aan de verliefdheid zijner ziel op het
Eeuwige Woord. Uit dat zich verdiepen, uit deze zielsverliefdheid, is het woord uit
hem zelf opgeweld: en het heeft zich gelegd om het Woord uit het Boek, zoals de
arm van de verliefde wordt gelegd om de schouder van de welbeminde. Zo leidt het
woord van Gevaert het Eeuwige Woord weer binnen in het land der mensen, waar
verwording is en afkeer van God, en grote zielsverlatenheid. - Toen dachten de
mensen dat een nieuw dichter onder ze was opgestaan, en zij kwamen naar hem
toe met lauwertakken, en de anderen met luid gescharminkel, zoals de mensen
plegen naar een dichter toe te komen. Maar deze was geen dichter. Wat zullen wij
nu doen met de laurierkrans? Hoe zullen wij het gescharminkel van de spotters
weer smoren?
Deze geschiedenis is stichtend. Zij mag ons voeren tot erkenning van het zuiver
inzicht in de evenmens. Hoe jammer dat niet reeds dat éne element in Gevaerts'
geschriften: het ritme, de mensen heeft gebracht tot het aanvaarden van de sublieme
kracht die deze menseziel dwingt luid te worden in het woord: de goddelike waarheid.
Altijd brengt Zij haar eigen ritme mee, wanneer Zij de taal van een mens verkiest
tot instrument. Het wordt dan het ritme van Jesaja. Of het ritme van Thomas a
Kempis. Of het ritme van een eenvoudig kristenman, geen profeet, en ook geen
heilige, - maar een vader, een levensgezel, een kameraad, die met ons aanzit aan
het leven, en, over het Boek heen, fluistert en stamelt over de dingen diep in hem.
Wanneer wij met de vinger het gedrukte woord volgen in dat nieuwe boek van
Gevaert, kunnen wij de ontroering in de man die het schreef als het ware onder
onze hand voelen geboren worden, aanzwellen, leven en haar weg zoeken naar
het hart van de lezer; wij voelen het stokken van zijn stem, de aarzelingen, de hitaten.
(Op menige plaats gebeurt met deze schrijver, wat gebeurt met de Russen over wie
Maxim Gorki ergens vertelt: dat zij zich bedrinken aan hun eigen bebloemde taal,
en in het verwikkeld weefsel van hun woorden de strakke taal loslaten; maar toch
schijnen zij hem de bezitters te zijn van magiese edelstenen wier schittering de
ongure leugen doet verdwijnen.) Wij volgen het spoelen van dat klare water over
de keiën - de Testamentiese rotsblokken! - aan honderd krommingen van de weg
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zien wij telkens weer zijn loop gebroken worden, om telkens weer verrukt te staan
over zijn heldhaftigheid, in dat groots, maar toch zo simpel zich uitstorten tot het
laatste toe!
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‘Geef mij den moed in de naaktheid van mijn woord vòór de Farizeërs dezer wereld
te treden.’ Aldus bad, onder ons, Marnix Gijsen tot Sint Frans, om wat aan Edgar
Gevaert staat volbracht. In onbeangste, moedige argeloosheid. Wij vonden geen
gelegenheid het hieronder gepubliseerde fragment uit ‘Het Geloof’ te laten
verschijnen nog vóór het Boek zelf van de pers kwam. Wij doen het tans met
toestemming van de uitgever (De Sikkel. Antwerpen) van wie het stellig een schone
daad is: het werk van Gevaert aldus, in zijn geheel, onder de mensen te hebben
gebracht.
W.M.

Het liefste lied
Laat ons zingen het liefste lied in de blijdschap der Zuiverheid.
Komt liefste kinderkes, wascht uwe voetjes, en gij mijne liefste, vlecht de witte
kransjes in hun haar, want wij gaan tot het land der leliënvelden. De schaapjes zijn
geschoren, spin de kinderkes een dekselke van witte wol. Hier is de Jordaan met
zuiver water, helder als cristaal. Zie in deze omringing van witte rots, zie in deze
heldere rivier op bleeke zand de witte schelpen, de zilver-glanzende visschen, onder
het stille drijven der witte zwaan, der witte eenden spelende in regenboog de
blijdschap der zuiverheid.
Wie zal den voet zetten in deze helderheid, wie zal doorgaan tot de rust der
gouden bestraling, wie zal in vettigheid zich verlustigen in het land der witte leliën,
der heuvelen die opgaan, der heilige weiden die klimmen tot de hoogte des Hemels?
Zie in het goud der verheerlijking, het hutteke van den eremiet.
De ziel is eene witte cel, als zij door God gewasschen heilig is en zuiver.
Mijne liefste, wij zijn gegaan niet omziende, het vuur van het berouw was aan ons
zondenhuis. Wij hebben de kinderkes gevolgd, de kleine lieve engelkes, die in de
vreugde vooraan gegaan zijn in den lach der zuiverheid.
O liefste, waar zijn wij aangeland in deze rilling van God; het water heeft onze
voeten bespoeld, zoodat wij nu geheel gewasschen zijn.
O reine omringing. O wit linnen dat ons oprolt in de zuiverheid.
Ziet gij de witte heuvelen der leliën, reukt gij dezen balsem van honing der
leliënvelden? Wie zit aan de beek der leliën in den biijvenden morgen der zuiverheid?
Hier is de zittende in de hooge blijdschap, hier is eene ziel die uitkijkt uit haar
huis, en leeft boven de hoogste wolken. Hier is het stille leven in het gulden huis
aan het azuur des Hemels.
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Hier is eene liefste vrucht die rijp is, hier is de diamant waarop het oog van God
rust, waar het oog van God rust na droeve blikken, na droeve blikken over de wegen
der menschen zoo listig en verraderlijk, zoo krom en sluw, als de slangen vol venijn,
waar de duivel woelt in het merg van den ruggegraat, en alle bewegingen meester
is tot zijne booze werken.
Hier is eene zuivere tarwe, hier is een zuiverste meel, hier is een toonbrood in
een tabernakel gebakken in het vuur der Goddelijke Liefde.
Hier is als een witte damp die rust in den morgen der zuiverheid, een zwevende
geest over het land der liefde, die volkomen rein tot opneming geworden is in de
voleinding van God; die in den blijvenden middag, hoog in de hemelen zal geklonterd
worden, als boter uit melk, tot een sierlijk goud onder den troon des Heeren.
Hier is de ouderling met licht omkransd, de wit bestraalde grijsheid, de beeltenis
van Abraham.
Wat is dit hutteke van stroo, dit gulden huis, dit zonnepaleis der armoede?
Wat is wit als been, wit als elpenbeen in bleeke zand, als fijnste porcelein, als
beminnelijk juweel, als liefelijk ivoor doorbakken in de zon der Waarheid? Wat is
deze schedel der bedenking? de relikwie der heiligheid eens broeders, der witte
duif uit hare venster, de geest der ziel uit haar beluik, de rijpe vrucht uit het woord
van God. die opgevaren is uit hare ark en rust gevonden heeft in eeuwige
gelukzaligheid in de muren van het nieuwe Jerusalem der Hemelen.
Hier komt een stoet vooraangegaan van zingende kinderen, als teedere
beginnelingen, als nieuwgeborenen in de kracht der teedere spijs, doch onvervalschte
melk der reine kudde. Hier zijn wij aangekomen, als een zwerm bijen tot den kelk
der witte lelie, als witte baren in de juichende zeeën, als een rei van meeuwen.
*

**

Weest welkom in dit vreedzaam oord, uw zingen heeft de liefste vreugde
opgewekt in het paradijs der verwachtingen mijns harten. Mijne ziel is
opgesprongen in verheuging, in dankbaarheid tot God; mijne ziel is uitgegaan
in de stille rust van dezen dag des Heeren.
Als het zwijgen in de vogelen mij verrastte, als de merel verbaasd
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bleef in zijn lied, als de lijster zweeg in het kreupelhout der beek, en de raaf stom
viel in de kruine der boomen; als de nachtegaal van gene zijde kwam overaan den
vijver, waar in den nacht als een weerklank klonk de stem des anderen nachtegaals,
den verrukker van mijnen liefsten maneschijn, in het fijn gewas van biezen en van
riet, in de heesters vol wissen en vol wilgen: toen kwam over het gonzen der bijen,
over het stille gonzen van menigerlei insecten vliegende aan den honing der bloemen,
over de geruchten van stille beken vloeiende nederwaarts alom, de menigerlei stem
van het blijde juichen der menschenkinderen.
Toen zag ik, mijne zeer beminde, uwe liefde verschijnen in den hollen weg, en
uwe schoonheid opklimmen in het zand dezer heuvelen. Nu zie ik u rondom mij, en
uwe liefde en uwe zuiverheid vervullen mijne ziel. Ik ben zeer rijk geworden, mijne
ziel is vol geworden met nieuwen rijkdom. Wat is mij aangebracht in mijnen ouden
dag? Ik ben verzadigd geworden, al de plaatsen zijn bezet in het sieraad mijns
huizes. Ik ben een rijpe boom geworden, het fruit is los aan zijne stelen, mijne takken
zijn nedergezonken ter aarde. Dat uw wil geschiede mijn God, hier ben ik; laat nu
uit dezen ouden romp het leven tot U opvaren: het leven dat uit U ontstaan, tot Uwe
volmaaktheid gegroeid is in gehoorzaamheid en goeden wil; het leven dat in Het
Licht, in Het Woord dat uit U nedergedaald is op deze aarde, dat in den Wijnstok,
dat in Jezus bewaard tot rijpheid nu geworden is.
Het land zal ganschelijk niet ledig zijn, de vele hutten zullen bewoond blijven; de
smeekgebeden zullen onderhouden worden, de lofzangen uit den mensch zullen
veelvuldig en onophoudend zijn, de stem des juichens zal niet uitdooven in deze
heuvelen; de dienst en het reukoffer zullen gelukkiglijk voortgaan onder de
Heerschappij onzes Heeren, Die alleen hoog verheven de majesteit vervult over de
aarde en den hemel.
Ik laat u, mijne liefste, het witte juweel, den schedel der bedenking aan het kruis
van Onzen Lieven Heer. Dat uw dag blijde zij, dat uwe nacht de dag zij der donkere
wouden. Als gij zult opgegaan zijn, waar de forellen opspringen en waar de wateren
overvloedig zijn, stortende in de spleten der rotsen, als gij in den tempel zult zijn
van het gedruisch des overvloedigen waters en in den donker der diepe kloven; als
gij zult zijn, waar de stilte des avonds in zijne diepte gescheurd wordt, en vreeselijk
wordt in het schudden eens winds, en vol schrik uit het
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gedruisch der sombere vlerken, vol akelige schreeuwen onder de verzameling van
ontelbare raven en eksters en spreeuwen; als gij zult zijn in de vreeselijkheid des
strijds waar als duivelen ontwaard worden in de holten der late mysteriën en
ontzaglijke geheimen Gods, denk dan, dat de Heere ook kastijdt eeniegelijken zoon
dien Hij aanneemt, en dat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan
des gouds, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te
zijn tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus-Christus, denwelke
gij niet gezien hebt en nochtans liefhebt, in denwelke gij nu, hoewel hem niet ziende,
maar geloovende, u verheugt met eene onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,
verkrijgende het einde uws geloofs namelijk de zaligheid der zielen. (Petrus).
Ik laat u mijne kinderen eene erfenis in den schedel der bedenking aan het Kruis
van Onzen Lieven Heer. Dat uwe blijdschap vervuld zij, en uw leven in het
welbehagen zij van den Heer. Vliegt als witte vlinderen, en gedenkt dat uw leven
hier beneden kort is van dagen. Doch verheugt u in de eeuwigheid, in al den rijkdom
des geloofs, in uwe erfenis die van God is, in Jezus-Christus, Die ons bewaart in
God, in het leven dat ons geopenbaard is, in het eeuwige leven der gelukzaligheid,
door Jezus-Christus voor ons voorbereid bij God. Verheugt u, in de blijvende lente
der zuiverheid, als de visschen in de bron, als de vogelen aan de stranden, als de
lammeren aan de beek, in het land dat afgezonderd is in de zeeën Gods. Het land
der voleinding en der waarheid, het geestelijk land der gouden bestraling, der rijpheid,
der zomerzaligheid. Het land dat leeft door de bespoeling der zeeën Gods, dat leeft
uit de Bron van levende water der Allerhoogste Verheffing.
Het land, het heilige land dat is uit God, dat zijn einde heeft in Het Begin, in den
Vader van het al, het land dat is in het Begin, dat was en zijn zal in alle eeuwigheid.
EDGAR GEVAERT.
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En als de ster bleef stille staan
Mirakelspel
door Felix Timmermans en Eduard Veterman.
Op een Kerstmisavond besluiten SUSKEWIET, PITJE VOGEL en SCHROBBERBEEK, in de
herberg ‘Het Zeemeerminneken’ vergaderd om de kruik, zich te vermommen als de
drie koningen en met de ster het land rond te trekken, naar oud gebruik. Wat zij doen.
Zwaar beladen komen zij van hun tocht terug, en belanden, al zingende, op ‘een
melkwit sneeuwveld, onder een zwarte lucht waarin de sterren schitteren’. Zij tellen
hun buit en maken zich op om, met een licht hart, het pad naar het bekende
kabberdoesje weer op te gaan, wanneer zij, tot hun grote ontsteltenis, konstateren
dat zij hun weg kwijt zijn:
Suskewiet.

Laat ons bidden mannen - dan kan er ons niets kwaads overkomen.
Schrobberbeek.

Ja - laat ons bidden - Onze Vader, die in de Hemelen zijt, 't is niet omdat ik bang
ben, maar geheiligd zij Uw naam.
Pitje Vogel.

Ik heb mijn Vaderons vergeten - sedert mijn eerste communie.
Schrobberbeek en Suskewiet

(bidden ‘Vaderonsen’ - onderwijl Pitje vogel meehommelt. - In een Foorwagen - die ongezien
reeds dààr stond doemt een lichtje op. 't Is als een verrijzend visioen. De drie mannen liggen
nu op rij geknield te bidden).

Schrobberbeek.

Wees gegroet Maria... Hoor!
Suskewiet.

De drieën de drieën... Vol van Gratie.
Schrobberbeek.

De Heer is met U... zie er is licht onder het ijs! En zie ginds...
Pitje Vogel.

Bidt voort! Bidt voort!
Suskewiet en Pitje Vogel.

En gebenedijd zijt gij boven alle vrouwen en gebenedijd is de vrucht Uws lichaams
Jezus
(zij knikken te gelijk),

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, wij arme zondaren, nu en in het uur van
onzen dood... Amen!
Pitje Vogel.

Amen!... Zie de Foorwagen.
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Suskewiet.

Op ééne!! Zoo even zagen we hem toch niet?
Schrobberbeek.

Zou het dezelfde zijn als van toen... bij Polien?
Suskewiet.

Laten wij den weg vragen!
Schrobberbeek.

Doe gij dat!
Suskewiet.

Laat Pitje Vogel het doen!
Pitje Vogel.

Dat durf ik wel
(gaat op den wagen toe en klopt).

Hei, hei.
Josef

(verschijnt in de verlichte deur).
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Pitje Vogel.

Hei, baasken... 't zijt gij?? 't zijt gij? Mijnheer... eh... hm... wij komen U den weg
vragen. Wij zijn onzen weg verloren. Wij zijn verdwaald...
Josef

(kalm en vriendelijk).

Dan moet ge hier zijn, kom binnen
(de mannen bezien mekaar verbaasd).

Derde tafereel.
(Het tooneel wordt donker, er valt geen doek. Snel, als in een droom licht op het
binnenste van den Foorwagen, schameldoor een keerske verlicht met Rembrantsche
schaduwen. Maria, zeer jong in een blauwen kapmantel, geeft een klein kindeke de
borst; zij is droomerig verheven. Josef wijst de mannen binnen te komen juist 'lijk hij
aan het slot van het vorige tafereel deed. Drie koningen op hun zelfde plaatsen, komen
wat naar Maria toe; Suskewiet neemt z'n hoofdtooi af en knielt snikkend;
Schrobberbeek die van hem in verbaasden ootmoed. Pitje Vogel is versteld, weerstreeft
doch knielt ten leste moeielijk met stroeve scharnieren. Reeds vóór 't begin klonk
zoete verre muziek, die doorzingt. Josef probeert ondertusschen in een ijzeren
stooveken vuur te maken.)
Pitje Vogel.

Wil ik U helpen?
(staat op).

Josef.

't Is voor het kindeke wat warmte te geven, nog geen uur ziet het de wereld.
Pitje Vogel.

Wil ik U helpen? Jà?
Josef.

Het baat niet; ge kunt me niet helpen. 't Hout is nat.
Pitje Vogel.

En hebt ge dan geen kolen?
Josef.

Hoe zouden wij aan kolen komen, goede vrienden? Wij hebben geen sou.
Pitje Vogel.

En waar leeft ge dan van?
Josef.

Van de vreugde... Eten hebben wij niet!
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(hij gaat voort. Maria ziet vol liefde op 't kind toe).

Pitje Vogel

(zacht tot Suskewiet).

Suske.
Suskewiet.

Ja.
Pitje Vogel.

Ze zijn armer dan wij! Zij hebben geen kolen!
Suskewiet.

Ik hoorde 't zeggen!
Schrobberbeek.

En geen eten!
Pitje Vogel.

En geen eten. Zij leven van de vreugd. Ik begrijp dat niet.
Suskewiet

(extatiesch).

Van de vreugd. O ja... dat begrijp ik... dat is schoon... dat is schoon....
Schrobberbeek.

Maar ze hebben geen eten.
Pitje Vogel.

En geen geld.
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Suskewiet.

Willen we....
Pitje Vogel.

Ieder wat van ons deel?
Schrobberbeek.

Ieder een kleinigheid?
Suskewiet

(haalt een brood te voorschijn).

Zie Mijnheer....
Schrobberbeek

(geeft een suikerkoek).

En zie... van mij....
Pitje Vogel

(geeft geld).

En van mij....
Suskewiet

(geeft weer).

En dit nog....
Schrobberbeek.

En dit....
Pitje Vogel.

En dit...
Suskewiet

(schudt den zak uit, plots).

Als 't u belieft. Hier hebt ge alles.
Schrobberbeek

(geeft hem de verstopte ham).

Alles.
Pitje Vogel

(geeft de rest van 't geld).
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Hier hebt ge franken.
Josef.

Brave goede beste mannen... dank... wie zijt ge... wie zijt ge.
Pitje Vogel.

Wij zijn....
Suskewiet.

Wij zijn de drie koningen....
Schrobberbeek.

Ja Pitje Vogel is de zwarte.
Maria

(heel ijl, 't is of een vedel zingt).

De drie koningen... net als vroeger... net als vroeger
(stilte, muziek).

Suskewiet.

Nu gaan we maar terug.., weg....
Schobberbeek.

Dag Menheer... Dag Madam.
Pietje Vogel.

Dag allemaal. Dag klein kind.
Suskewiet

(snikkend).

Dag... dag kind....
Josef.

God zal 't U lonen mannen.

Vierde tafereel.
('t Is buiten weer; de drie mannen komen zwijgend aan, in malkaar gedoken).
Schrobberbeek

(staat stil).
Hoor 't Zeemeerminneke. Harmonica! Dat is de zotte Aneas! Nu dansen de
boerenmeiden mee!
Pitje Vogel.

En wij kunnen door de ramen gluren. Als er geen bloemen op gevrozen zijn.
Schrobberbeek.

Onze vitriool is al verteerd voor we 'm gedronken hebben.
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Pitje Vogel.

En uw spek met eiers? Lucht! Ik heb kou!
Schrobberbeek.

Zie mijn handen. Kippenvleesch.
Pitje Vogel.

Begrijpt gij nu waarom wij alles aan die arme menschen hebben gegeven?
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Schrobberbeek.

Ik niet.
Pitje Vogel.

Ik ook niet.
Suskewiet.

Ik geloof dat ik 't weet. Zou... zou... dat kind soms... God niet zijn geweest.
Pitje Vogel.

Gij zot! Dat kind? God heeft nen witten mantel aan, met goud afgeborduurd, en Hij
heeft een paard en nen kroon op, lijk in de kerk.
Suskewiet.

Hij is vroeger met Kerstmis ook wel in een stalleken geboren!
Pitje Vogel.

Ja toen. Toen was toen! Maar dat is wel een honderd jaar geleden!
Suskewiet.

Maar waarvoor zouden wij dan alles weg hebben gegeven?
Schrobberbeek.

Daar peis ik ook al op. En daar was een vette ham bij. Ik heb zoo'n honger....
Pitje Vogel.

Tegen wie zegt ge het?
Suskewiet.

Ik heb geen honger!
Pitje Vogel.

Gij niet?
Suskewiet.

En ik ben zoo vroolijk als... als... eh ik ben vroolijk alsof ik een kruik genever
gedronken had.
Pitje Vogel.

Ja... sakkerdepitjes... content ben ik ook. Komt, 't is gedaan. Ik ga naar mijnen
zolder. Hier Suskewiet... zie... de ster. Saluut mannen.
Suskewiet.

Schrobber....
Schrobberbeek.

Ja??
Suskewiet.

Ik ben zoo vreemd te moede... en zoo gelukkig....
Schrobberbeek.

Ik ook. Alleen heb ik honger.
Suskewiet
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(als in extase).

Neen ik niet, ik ga naar m'n schaapkens, dag Schrobber tot ziens...
(droomerig af).

Schrobberbeek

(alleen).

Naar mijnen zolder, naar mijn schaapkens. En waar zou ik naar toe gaan? Onder
mijn duizend lampen slapen... 't grootste bed van de wereld, met gordijnen van zwart
fluweel... Suskewiet heeft gelijk... Ik ben ook vreemd temoede en een beetje...
gelukkig... morgen steel ik nog één kieken om dit holleke in m'n maag weg te krijgen...
en dan doe ik nooit geen zonde meer!
(af, er rijst een groote ster uit den hemel).
De eerste Kerstmis is om.
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HOEKJE VAN EEN INTERIEUR
DOOR JAN COCKX

PIËTA
DOOR JAN COCKX
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(1)

Moderne Vlaamsche schilders: Jan Cockx
door Georges Marlier.

HET valt niet te loochenen: we beleven op dit oogenblik een schoone vernieuwing
van de vlaamsche schilderkunst - een vernieuwing waarvan de reeds bekomen
uitslagen, de grootste verwachtingen laten koesteren. Alhoewel zij die deze beweging
in het leven riepen, noodzakelijkerwijze stevige punten van overeenkomst met
mekaar vertoonen, toch is het niet minder waar, dat er heden ten dage waarlijk geen
moderne vlaamsche school bestaat, t.t.z. een kunsttrant, waarvan de aanhangers
zich laten inspireeren door dezelfde direktieven, of zich welwillend onderwerpen
aan een gemeenschappelijke tucht. Velen onzer nieuwe vlaamsche schilders volgen
zeker evenwijdigloopende banen, en komen tot resultaten die zoo nauw aan mekaar
verwant zijn, dat men haast zou gaan gelooven aan een voorafgaande entente.
Daar is niets van aan nochtans, en tot nu toe blijft het ensemble van de
modernistische vlaamsche schilderkunst nog altijd de som van wat werd bereikt
door streng afgezonderde individualiteiten, die voor het vormen van een groep niet
zijn te vinden. Waarschijnlijk mag men zoo een toestand gelukkig noemen, want
zoo is ineens het gevaar vermeden: de afhankelikheid van een eng en onvruchtbaar
dogmatisme, dat fataal veroordeeld is om op een dood punt uit te loopen.
Wij hopen voor ons part, dat de vlaamsche artisten dit kostbaar evenwicht zullen
weten te behouden, tusschen een sterk bewustzijn van de noodzakelijkheid van
een modernen stijl en het niet minder onmisbaar behoud van de persoonlijke waarden
die hun respektievelijk eigen zijn.
Maar juist die omstandigheden maken het onmogelijk onze verschillende
modernisten samen te voeren in een ensemble-studie. Wij zijn verplicht ieder van
hen afzonderlijk te beschouwen, in het domein dat het ‘zijne’ mag genoemd worden.
*

**

(1)

In aansluiting bij het opstel van D. De Meulemeester over de ‘Interieurs van Jan Cockx’
e

o

verschenen in de 1 jaargang van Pogen, n III.
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Hevige drift, gloed, en een te vol van levenskracht, dit zijn de karakteristieke trekken
van Jan Cockx.
Het is dan ook natuurlijk dat zulk een temperament geen belemmering heeft
kunnen lijden van systemen of formulen - hoe nuttig en juist ze ook zijn mochten.
Dit absoluut misprijzen van theorieën, zeer lofwaardig voorwaar in vele gevallen,
had nochtans een nadeel ten gevolge, namelijk het vertragen der evolutie van den
schilder, door hem te veel heelemaal over te laten aan zijn eigen aandrangen goede en slechte - en door hem op die wijze te beletten het mysterie van eigen
persoonlijkheid volkomen uit te diepen, en volledig te veroveren.
Jan Cockx heeft zich te lang bepaald tot het uitdrukken zonder meer, zonder de
minste verzwijging, maar ook zonder de minste kontrool noch maat, daartoe zich
bedienende van een ongeordende factuur, verwant met het meest breidellooze
fauvisme.
Dat gebeurt in de periode wanneer de schilder letterlijk verblind is door het
schouwspel van de natuur, wanneer hij beheerscht wordt door haar, en bezeten is
door een dionysische roes. Hij schildert landschappen schitterend van licht, waarvan
de armatuur wordt uitgevaagd door de al-macht van de Zon.
Natuurlijk werd hier alles opgeofferd aan kleur en licht tot zooverre dat de volumen
ophielden te bestaan en dat in laatste instantie het oeuvre, als geheel, niets méér
was dan een dekoratief paneel, harmonieus schemerglanzend maar waarvan de
draagkracht wat te veel aan de oppervlakte lag. Het hoeft echter gezegd te worden
dat dit koloriet, alhoewel van een ongemeene sterkte en intensiteit, toch dikwijls te
wenschen over liet, onder opzicht van distinctie en goede smaak.
Op dit oogenblik wou de schilder alleen geweldige effekten geven; hij bekommerde
zich niet om de kontrool der uitdrukkingsmiddelen; kleurentegenstellingen, - vrank
tot aan het brutale - bevredigden hem en de bekomen uitslagen - van uitzicht
schitterend - hadden dikwijls heel wat te kort aan adel en ernst.
Deze mangel aan kontrool was ook oorzaak van de traagheid en de moeilijkheid
waarmee Cockx zich van de meest noodlottige procédés van het impressionisme
ontdeed. Zelfs nadat hij reeds geruimen tijd de simplistische nabootsing van de
natuur of de ijdel-nuttelooze noteering van indrukken - zoo vaag als vergan-
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kelijk - had verworpen, bleven deze gebreken van het impressionisme hem
verlammen, waardoor zijn composities zich niet op een hooger plan vermochten te
verheffen. Daaraan ligt het dat de alstrakte constructies die hij in dien tijd schilderde,
niettegenstaande het uitsluitend werken met geometrische vormen, niet
beantwoordden aan het door den artist nagestreefde ideaal, omdat hun koloriet nog
louter impressionistisch was; vandaar onevenwichtigheid en mangel aan
homogeniteit. Jan Cockx talmde dan ook niet om die formule te laten varen, die, al
kon zij tot interessante uitslagen leiden op gebied van dekoratieve kunst, hem toch
onvoldoende scheen, om den psychischen inhoud van een schilderwerk uit te
spreken.
En zoo komen we aan de jongste vernieuwing die de kunst van dezen schilder
heeft ondergaan. We hebben er de uitslagen van kunnen apprecieeren in het
jaarlijksch salon voor Hedendaagsche Kunst, in Mei 1922, alsmede in de expositie
in den Kunstkring van Antwerpen, door de Revue ‘Ça ira’ georganiseerd. Een
vernieuwing van het hoogste belang, door dewelke Jan Cockx er eindelijk in geslaagd
is zijn uitdrukkingsmiddelen definitief te louteren. Zijn coloriet is verfijnd en heeft
een soberheid verkregen die zich heelemaal aansluit bij de strengheid van de
vormelijke construktie. Zoo bezitten zijn laatste werken een evenwicht en soliditeit
die we in geen enkel van zijn vroegere doeken terugvinden.
Hier dient te worden aan toegevoegd dat, al concentreert Cockx heel zijn wil op
de plastische waarden van zijn schilderijen hij toch den inhoud niet verwaarloost.
Hij heeft zelfs enkele van zijn onderwerpen ontleend aan den godsdienst en dit
heeft hem toegelaten: breed-menschelijke sentimenten uit te drukken in een bij
uitstek moderne vorm, en aldus de val, door een uitsluitend-dekoratieve kunst den
kunstenaar van onzen tijd gezet, te ontwijken.
Dat is ten andere de groote verdienste van Jan Cockx - zooals ik boven deed
opmerken - het domein van de schilderkunst op scherpe wijze te hebben
afgescheiden van dit der toegepaste kunsten.
Het is waar dat meer dan een stem in den laatsten tijd het nakend einde heeft
uitgeroepen van het zelfstandig schilderij, en
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ik heb geen lust om mij te verzetten, óf op te schreeuwen tegen een dergelijke
bewering.
Nochtans kan, naar mijn bescheiden meening, niemand zeggen wat de
schilderkunst van morgen zijn zal, omdat het op dit oogenblik nog steeds onmogelijk
is met zekerheid te zeggen in welken zin zich de bouwkunst zal ontwikkelen. Deze
bestaat op onze dagen niet meer, en de eenige hoop op herleving die we ten haren
opzichte koesteren mogen, wordt ons geboden door de scheppingen van de
ingenieurs, die zich gereed maken om de zwakke bouwmeesters te verdringen.
Maar eens dit verdringingsproces voltrokken, welke zullen dan de nieuwe doeleinden
zijn die de bouwers zich stellen zullen, en welke zal de rol van de schilders zijn in
deze vernieuwde bouwkunst?
Het baat des te minder, absoluut hypotheses te willen vooruit stellen, daar deze
aanstaande bouwkunst en schilderkunst essentieel afhangen van de sociale
omstandigheden die de toekomst ons brengt.
In elk geval beantwoordt het zelfstandig schilderij nog altijd aan een
ontegensprekelijke noodzakelijkheid en zijn rol blijft zuiver afgebakend van deze
der dekoratieve kunst.
(Vertaald uit het Fransch.)

Pogen. Jaargang 2

53

Ethnologie en Folklore als Beschavingswetenschappen
door Maurits de Meyer.
ETHNOLOGEN worden gemeenlijk nog aanzien voor menschen die ons wonderbare
dingen weten te vertellen over verre, vreemde volkeren. Folkloristen zijn dillettanten
die eigenaardige zeden en gebruiken opsporen, die schoone oude vertelsels en
legenden weten te ontdekken en verder belangstellen in bijgeloof en andere
volksoverleveringen.
Deze beoordeelingen zijn niet heelemaal ongegrond. Ethnologie en folklore danken
hun oorsprong wel aan zulkdanige liefhebberijen die op zich zelf zeker geen
‘wetenschap’ kunnen genoemd worden. Het zijn de oude verhalen en dagboeken
van reizigers en missionarissen die geleid hebben tot de moderne ethnologie. En
de belangstelling ten tijde der romantiek, voor alles wat oud en nationaal was, voor
alle ‘eigen-aard’-igheden van het ‘volk’ was de vroegste prikkel tot de systematische
studie van de rudimentaire volksbeschaving.
Merkwaardig in deze evolutie is dat ethnologie en folklore die begonnen met de
waarneming van het bizondere, het eigenaardige tegenwoordig op het algemeene,
de uniformiteiten, den meesten nadruk leggen. Op zich zelf van weinig beteekenis
voor de beschavingswetenschap is het feit dat er in ‘Les Voyages advantureux de
(1)
Fernand Mendez Pinto’ (Paris, 1645) vermeld staat dat de vermaarde reiziger te
Tinagogo (Oost-Indië) zes lange en zeer mooie straten zag vol weegschalen, waarin
een massa menschen zich wogen, zoowel ter volbrenging van beloften, gedaan bij
tegenspoed en ziekte, als tot het bekomen van kwijtschelding van hunne zonden.
Het gewicht, dat de bedevaartganger in de weegschaal legde, beantwoordde aan
de natuur van de door hem bedreven fout. Maar men verkrijgt reeds een merkwaardig
inzicht in de evolutie van de menschelijke beschaving als men weet dat dergelijke
praktijken ook in voege geweest zijn bij Egyptenaren, Perzen, Joden, Grieken en
t

Romeinen en dat vóór enkele jaren nog in de S Dymphnakerk te Gheel de balans
te zien was waarvan een

(1)

Cfr. Van Heurck ‘Het Opwegen en de Ritus van de Vervangings- en Wijdings-offeranden’. Volkskunde, 28 jg. blz. 18.
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der schalen de vorm van een stoel had en waarvan de andere schaal bestond uit
een graanzak. Voor krankzinnigen en epileptiekers werd aldaar hun gewicht in graan
geofferd. En volgens E. Van Heurck worden nu nog te Lier in de Gommaruskerk en
in talrijke plaatsen van Brabant waar men ter bedevaart gaat, de zieken en
gebrekkigen met graan afgewogen.
De techniek der vergelijkingen bracht de folklorische en ethnologische opsporingen
geleidelijk op den weg der werkelijke beschavingswetenschap.
De gebroeders Grimm begonnen met de overleveringen die zij bij hun volk
gevonden hadden te vergelijken met de oude heldensagen en bij gebrek aan verder
vergelijkingsmateriaal besloten zij: dat het eene een rechtstreeksch overblijfsel was
van het andere.
Naarmate het materiaal aangroeide werden ook de verklaringsmogelijkheden
talrijker: zoo kwam men er toe in het midden van de vorige eeuw, al onze
europeesche sprookjes voor afkomstig uit Indië te houden. Maar het vergelijkingsveld
werd steeds verder uitgebreid. Niet alleen had men nu in alle landen met ijver
verzameld en opgeteekend en elke oud-europeesche literatuur doorsnuffeld; en
buiten Europa werd niet enkel de oud-Indische wereld geopend, maar uit alle
werelddeelen werd materiaal bijeen gebracht, documenten uit het leven der Eskimo's
en der Nieuw-Zeelanders, bizonderheden omtrent de beschaving der verfijnde Inca's
en der ruige Bosjesmannen. Zoo heeft men dan eindelijk, met de zoogenaamde
engelsche anthropologische school (Tylor: Primitive Culture - Researches into the
Development of Mythology, Philosophy, Religion, Languages, Art and Custom. 1871.
- Frazer: The Golden Bough. 1890. - e.a.) ingezien dat al onze
‘volks-eigen-aard’-igheden algemeen-menschelijk zijn. Deze ontdekking opent een
nieuw tijdvak in de beschavingswetenschap.
Vóór het werk der anthropologische school was er reeds wel toevallig gewezen
op overeenkomst tusschen gebruiken of voorstellingen van onze volksmenschen
en van natuurvolkeren. Maar nu eerst begon het stelselmatig algemeen vergelijkend
onderzoek.
Nu ook beginnen beide wetenschappen elkander aan te vullen, wordt de eene
onontbeerlijk voor de andere. Nu wordt het duidelijk dat heel het folkloristisch
materiaal niet in zijn volle
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beteekenis kan verklaard worden zonder behulp van ethnologische gegevens. Dit
samenvloeien van ethnologie en folklore bleek niet enkel van theoretisch belang
maar heeft reeds toepassing gevonden in de praktijk.
Vóór den oorlog hadden de fransche ethnologen hun eigen orgaan de ‘Revue
d'Ethnographie’, de folkloristen hun ‘Revue des Traditions Populaires’. Sedert den
oorlog bestaat nu enkel nog het ‘Revue d'Ethnographie et des Traditions Populaires’
Het ‘Journal of American Folklore’ levert zeker meer ethnologisch dan folkloristisch
werk.
In hun eerste stadium, voor het verzamelwerk, behouden Ethnologie en Folklore
elk hun eigen zelfstandig gebied. Het studieveld van den ethnoloog omvat de
beschaving van de natuurvolkeren, van die volkeren die geen kennis hebben of
geen algemeen gebruik maken van het schrift (onbeschaafden, wilden, primitieven
met een term die werkelijk gepast is!). De folklorist beperkt zich tot de rudimentaire
beschavingsverschijnselen van de meer ontwikkelde volkeren, tot die verschijnselen
dewelke in onze maatschappij geen ‘beschaving’ meer zijn, met uitsluiting dus van
de nu geldende wetenschap, de heerschende godsdienst, de kunst, de geregelde
maatschappelijke verhoudingen en geplogenheden.
Voor elk verder synthetisch of verklarend onderzoek van
beschavingsverschijnselen blijft er maar ééne methode, de cultuur-historische. Wij
mogen nu niet meenen dat, door het feit zelf dat de ethnologie de folklorestudie is
komen aanvullen, ineens het methodologisch eindresultaat bereikt werd. Het werk
der anthropologische school alhoewel, door zijne gevolgen, van overweldigend
belang voor de verdere evolutie der beschavingswetenschap, was op zich zelf maar
van even betrekkelijk belang als het werk der vorige scholen. Zooals de
mythologische school met Grimm en de orientalisten met Benfey in de meening
waren alles te kunnen verklaren uit hunne kennissen van de germaansche
heldenwereld en van de orientaalsche literatuur, zoo ook maakte de engelsche
school gebruik van hare ethnologische kennissen om in de mythologie en het leven
der primitieven den oorsprong en de verklaring te vinden van alle ‘survivals’ der
beschaafde volkeren. Hare praestaties staan in het teeken van de evolutieleer.
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De vergelijking van hoogere en lagere beschavingstoestanden bracht de engelsche
school tot de heerschende opvatting: een universeel ontwikkelingsproces volgens
onveranderlijke evolutiewetten. Steunende op den intensen documentatie-arbeid
die sedert dien geleverd werd, kon worden aangetoond dat er tusschen hooge en
lage cultuurphazen geen natuurlijke ontwikkelingsweg is vast te stellen maar een,
door cultuurvermenging oneindig ingewikkeld, overgangscomplex. 't Is er dus niet
om te doen van elk verschijnsel een paralleel te vinden uit een vroegere of meer
primitieve beschaving, maar elk speciaal feit historisch te situeeren, ook de
ethnologische feiten. Want men moet goed op 't oog houden dat ook de levenswijze
en de voorstellingen van de lager en laagststaande volkeren een historisch iets is,
het product van een even oude historische evolutie als de europeesche beschaving,
en niet een ‘primitieve’ wereld, een terminus a quo. Zoo is, volgens de promotors
(1)
der cultuurhistorische methode (Franz Boas van de Columbia University: ‘The
Mind of Primitive Man’ 1911; Robert Lowie van het American Museum of Natural
History: ‘Culture and Ethnology’ 1917; e.a.) de achterlijkheid van de meest wilde
volksstammen als Pygmeeën, Patagoniers, Botocuden, menschen die uitsluitend
leven van de jacht, de vischvangst en den oogst van wilde vruchten, niet voldoende
te verklaren uit minderwaardige constitutie en aldus lager beperkte
ontwikkelingsmogelijkheden, evenmin uit den invloed van het milieu maar vooral uit
historische omstandigheden. De theorie van de ‘racial differences’, verschil in
constitutie, heeft uitgedaan. De tijd is voorbij dat men ter beoordeeling van de
psychische vermogens van natuurvolkeren moest voortbouwen op willekeurige
beoordeelingen van ongeschoolde reizigers en missionarissen. Alhoewel nog maar
in beperkte mate toegepast heeft de experimenteele psychologie reeds belangrijke
resultaten geleverd; vooral wat de lagere psychische vermogens betreft. Zoo wordt
volgens de algemeene opinie de meer primitieve volksstammen een ongewone
ontwikkeling van de zintuigen toegeschreven en het experimenteel onderzoek

(1)

Hier in Europa is de finsche folkloristische school (Kaarle Krohn, Antti Aarne e.a.) geheel
zelfstandig van de Amerikanen, het goede pad opgegaan. Onder den naam van
historisch-geographische methode tracht ze de historiek te leveren van elk sprookje. Cfr. mijn
overzicht: ‘De Studie der Volksvertelsels’ 1922.
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van autoriteiten als Rivers en Woodworth besluit tot de psychische eenheid van het
menschdom voor deze vermogens. Volgens E.L. Thorndike (Mental Work and
Fatigue and Individual differences and their Causes, New York 1914) gaven de
Kalmuks, beroemd om hun scherp gezicht, enkel een of twee hooger tests dan het
Europeesch record. Gelijkaardige resultaten werden vastgesteld voor
geestesvlugheid (reactie-tests) en enkelvoudige oordeelen.
De theorie van het alverklarend influence du milieu, denk aan Taine, en waarvan
nu nog talrijke aanhangers te vinden zijn, werd eveneens in strijd bevonden met
talrijke feiten uit de beschavingswetenschappen. Lowie (Culture and Ethnology)
geeft hier treffende voorbeelden van. In een gelijkaardige natuurlijke omgeving, ja
zelfs in een en dezelfde eenvormige landstreek, ontwikkelen zich verschillende
beschavingen. Boschjesmannen en Hottentotten, de eenen nevens de anderen,
leiden een gansch verschillend leven. De Boschjesmannen zijn hoofdzakelijk jagers
en zaadplukkers, terwijl de Hottentotters een herdersvolk zijn. Grotten en
‘windbreak's’ zijn de eigenlijke woningen van de Boschjesmannen, en de Hottentotten
hebben draagbare hutten in den vorm van bijenkorven. Het voornaamste wapen
van den Boschjesman is boog en pijl, dat van den Hottentot de speer. Een voorbeeld
van het tegenovergesteld verschijnsel: In Canada bewonen de zuidelijke Carrieren Chilcotin-Indianen even als de noordelijke Shuswap half onderaardsche hutten,
alhoewel Carriers en Chilcotins zelfs des winters braden in hunne holen. De
omgeving is zonder twijfel niet heelemaal uit te schakelen als beschavingsfactor:
Eskimo's eten natuurlijk geen cocosnoten en Congolezen bouwen geen
sneeuwhutten; maar in plaats van een scheppende factor is de omgeving veeleer
een beperkende factor. En op zijn meest levert de omgeving de bouwmaterialen tot
de beschaving maar levert niet, zooals Lowie het typisch uitdrukt, het bouwplan;
het milieu is nooit architect.
De cultuurhistorische methode breekt dus af met alle algemeene
verklaringsformulen en erkent als eenig determinant van een verschijnsel zijn
bizondere ontwikkeling in het verleden. De omstandigheden van deze ontwikkeling
zijn dus het voornaamste onderwerp van elk cultuurhistorisch onderzoek. Zulk
onderzoek leert dat in gelijk welk beschavingscomplex een uiterst
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miniem deel oorspronkelijke eigenschap is en de rest ontleend goed. De studie van
de wetten der cultuurvermenging is dus de hoofdtaak der beschavingswetenschap.
Het oorspronkelijk beschavingsverschijnsel is voor de beschavingswetenschap een
uiterste grens.
Wij weten nu hoe ethnologie en folklore zich ontwikkelden tot
beschavingswetenschappen. Het is van belang nog even na te gaan welke de rol
is van beide vakken in de algemeene beschavingswetenschap. Beschaving omvat
de taal, het geloof, de kunst, het weten, de moraal, de gebruiken en alle andere
bekwaamheden of eigenschappen van den mensch als redelijk en sociaal wezen.
Taalwetenschap, kunstwetenschap enz. beperken zich tot een bepaalde
eigenschap; ethnologie evenals archaeologie onderzoeken al de eigenschappen in
quaestie maar bij bepaalde menschengroepen: de lager beschaafde en de
voorhistorische menschen; folklore eveneens onderzocht al de sociale uitingen en
eigenschappen van den mensch maar in een bepaald stadium, in hun rudimentaire
vormen bij een bepaalden groep, de hooger beschaafden.
Graphisch kunnen wij ons de reeks speciale wetenschappen, taalkunde,
rechtskunde, als verticale paralleel loopende lijnen voorstellen, en de andere reeks:
ethnologie, folklore, archaeologie enz. als horizontale lijnen die de verticale
doorsnijden.
Het eindmotief van het volledig complex der beschavingswetenschap is de kennis
van den mensch als redelijk-sociaal wezen. Alle wetenschap lijkt hier ‘Wille zur
Macht’, een streven tot begrijpen en beheerschen van de gansche natuur, de
menschelijke natuur inbegrepen. Voor het begrijpen van de menschelijke natuur is
de kennis van den wilden of praehistorischen mensch even onontbeerlijk als de
kennis van den historischen mensch. Wetenschap dient rekenschap te geven van
de geheele werkelijkheid; met primitieve, met rudimentaire toestanden dient men
rekening te houden, niet alleen volledigheidshalve maar vooral omdat zonder deze
gegevens geen begrip mogelijk is van groei en ontwikkeling.
In hoever komt dit alles tot zijn recht in ons hooger onderwijs?
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Van tijdschriften en boeken.
‘De Stem’ en de nieuwe lyriek.
In zijn opstel ‘Bij den Ingang van den vierden jaargang’, verschenen in het
Desembernummer 1923 van ‘De Stem’, voert Dirk Coster als een eenvoudige
konklusie, voortvloeiend uit het vers-librisme, aan: ‘dat twee duizend jaar lang de
dichters, met hun maten en hun rijmen, zich vergist zouden hebben’. Van deze
‘eenvoudige konklusie’ wordt verder gebruik gemaakt om de triomf van het vrije
vers, zooals dit in de jongste lyriek wordt gehuldigd, in twijfel te trekken.
Al beroept ‘De Stem’ er zich op: herhaaldelik verzen van Mussche, Thompson,
Van Schagen en mij-zelf te hebben gepubliceerd, wij weten nu langzamerhand allen:
welk een gerezerveerde houding de Redaksie van dit tijdschrift in het konflikt
oud-nieuw (er ligt 'n verwarrende onduidelikheid in deze twee kwalifikatieven) in de
poëzie heeft aangenomen. ‘Het moderne élan lijkt haar veeleer een machteloos
ongeduldsvertoon te zijn dan wel een krachtig pogen om, boven de vorm-verstarring
en de levenloosheid van het individualisties impressionisme heen, te reiken naar
de bloei van een breed-menselike, nieuw-klassieke kunst’ (Onze Jeugd, December
1923).
Dirk Coster spreekt over twee duizend jaar ‘prosodies vers’, Worden de
middeleeuwen bij deze twee duizend jaar gerekend? Ik heb altijd geleerd dat de
eigenlike prosodie ons door de humanisten kadeau werd gedaan. Met deze prosodie
heeft het siesteem van heffingen en dalingen der vroeg-Germaanse poëzie stellig
niets te maken. Indien wij de prosodiese architectuur als een essentiële eigenschap
van het gedicht gaan beschouwen, wat doen wij dan met het zonnelied van
Franciscus, wat doen wij dan met de ritmiese deining van Ruusbroec's taal (proza,
heet zij!), wat met Paulus' brief aan de Korinthiërs, wat met Thomas a Kempis?
Laten wij nog enkele duizenden jaren achteruit gaan: zullen wij dus de poëzie
verlochenen in de psalmen, en de poëzie in Jesaja?
En toch zal Dirk Coster een der eersten zijn om toe te geven ‘dat alléén het
zielsritme de poëzie bepaalt.’ Hij vergeet daarbij aan te merken: dat het vooral niet
te wijten is aan de prosodiese maatbeweging, dat zich dat zielsritme nog laat
achterhalen in het werk van de échte dichter wiens poëzie nochtans in het prosodiese
keurs gekneld zit. Want wij moeten doodgewoon het regelmatig gedreun van gelijke
versregel na gelijke versregel kunnen verbreken, om te komen tot de lyriese
ademstuwingen waarop het gedicht wordt gedragen.
Het is heus niet moeilik een bewijsvoering, een verhaal, of zelfs een doodgewone
kruideniersrekening in prosodiese verzen neer te schrijven, zonder dat het ding van
ver of nabij iets met ‘poëzie’ te maken heeft. De metriek heeft honderden mannen
en vrouwen, die in d'r hele ‘oeuvre’ niet eens zoveel poëzie hebben weten te leggen
als een gewone dagdief in een simpel gebaar, het middel aan de hand gedaan om
hun naam gedrukt te zien in een handboek voor vaderlandse literatuur. Ik beweer
dat je 't met het vrije vers niet zover zult brengen in de wereld. Ofwel is een vrij-vers
poëzie, en dan is het goed, ofwel is het helemaal geen poëzie en dan is het niet
eens een vers, kan het dus niet eens tot de tegenover prosodies gerijmel
vrijwel-courante vergissing, toch voor ‘poëzie’ te worden aanzien, aanleiding geven.
Wij kunnen niet anders dan de heldhaftigheid bewonderen van de dichter die zijn
leven lang tegen de prosodiese versvorm heeft opgeworsteld om er zijn eigen
natuurlik zielsgeluid in te dwingen. En altijd zullen wij dan ook van onze bewondering
tegenover zo iemand blijven getuigen: al behoort hij tot het verleden of tot het heden,
of tot de tijd die nog komen moet. Toch zouden zelfs geen drie duizend jaar stug
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niet wanneer men altijd
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heeft gezien dat daarnaast een streven heeft bestaan om aan de dwang ervan te
ontkomen. - Wij kennen allen de nedervaart van de franse Alexandrijn: Hugo blies
hem nog zijn machtige rhetoriese adem in; Rostand vond er niets anders op dan
het metries skelet vol te stoppen met woorden, woorden, woorden. De poëzie sloeg
op de vlucht!
Hoe het vrij-vers van de jongeren haar zocht te redden, betoogt Henri Ghéon in
‘Nos directions’.
En ritme van buiten af riep de poëzie (oorspronkelik: ritmies-opgebouwde taal) in
het leven. Het was het ritme van de lichamelike bewegingen bij de arbeid of de dans.
(Zie de interressante onderzoekingen op dit gebied van Karl Bücher). Waar dit
lichamelike ritme al niet meer zuiver-technies wordt aangegeven, namelik bij de
dans: als vrije, artistieke uiting van 's mensen scheppingslust, mogen wij ook
verwachten dat het, tegelijk in steeds nauwer verbinding met het woord, meer om
meer aan loutere zielsbewegingen zal beantwoorden. Poëzie wordt straks: gesproken
woord op ritmies zielsgedein. Maar poëzie wordt ook nog iets meer: zij wordt
taal-schoonheid; het woord, van rauwe natuurklank, definieert niet meer enkel, duidt
niet meer bloot aan, maar beeldt, de muzikale en de plastiese waarde van het woord,
als louter esthetiese waarden, laten zich gelden naast de zuiver techniese. Het
ekonomies karakter van het arbeidsritme schiep de vaste, onveranderd-weerkerende
regelmaat in het arbeid-(spel of dans) begeleidende lied, tot een mnemotechnies
middel dat zich is blijven handhaven in de volkspoësie, waar muziek en
ritmies-geordend woord nog steeds, onscheidbaar, naast mekaar voortleven.
In de vrije, 't zij betogende of spelende, beeldende lyriek, vragen de
zielsbewegingen groter, vormelike uitingsmogelikheid. De vrije lyriek is niet langer
begeleiding van regelmatig zich herhalende lichaamsbewegingen. Zij verliest van
haar waarachtigheid, waar zij dat trotzdem ‘vormelik’ wenst te blijven. (In ‘wezen’
heeft zij tans gans andere bedoelingen, voldoet zij aan nieuw-geschapen noden).
De Renaissance die meer om meer de ziel verwees uit de vorm, heeft de vorm
tenslotte opgevoerd tot een schitterend-schone leugen aan de buitenkant van het
diep-echte leven (waar, in de aanvang, diezelfde vorm - de ritmereeksen in de poëzie
- onafscheidbaar was van het volle leven, en het leven, de levensuitingen, diende),
De moderne kunstenaar ziet dat nu in. Het is hem te doen vooral om de ‘waarheid,
om de waarachtigheid van de ziel, waarvoor hij weer de diepe, luisterende aandacht
vraagt van zijn medemensen. Dat ethies besef van de moderne artiest schijnt de
Stem-redaksie, van wie zo iets nu eenmaal niet te verwachten was, hier wel eenigzins
uit het oog te hebben verloren. In déze zin kan er geen sprake zijn van anarchie:
dat de moderne kunstenaar gehoorzaamt aan een strenge, innerlike discipline,
waardoor hij de kunst en het leven, de artiest en de mens, als onafscheidbaar van
mekaar beschouwt, en geen verscheurdheid duldt in zijn werk, dat hij zien wil als
de bevestiging van een gave, krachtige eenheid.
Alhoewel wij de laatsten zijn om te geloven dat het heil en de klaarheid in deze
dingen moeten komen uit de ‘theorie’ - veeleer is onze overtuiging deze: dat het
alleen aankomt op het werk, op het sterke zielsgebeuren binnen in de artiest van
onze tijd, op zijn zielsvervuldheid, op zijn vermogen: het leven te aanvaarden en
scheppend te vergeesteliken, afzijds van het estheticisme en van elke formulering
- toch wilden wij nog een enkele maal ter verdediging uitrukken van een nieuwe
kunstvorm, die ons lijkt te zijn: een postulaat niet alleen van de moderne
levensdynamiek, en de nieuw-geschapen noden van de tijd, maar meer nog van
de geestesoriëntering der jonge generatie, die uit zinneverdoving wil opgaan naar
verlossende waarheid, en uit het overtollige naar de reddende eenvoud.
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Boek en kunst.
(Voor belgië en Frankrijk. Uitgeverij Lumière. Amerikalei, Antwerpen.)
Het interessante tijdschrift, onder redaksie van Dr. F.M. Huebner en W. Loeb, dat
om de maand belangrijke aantekeningen brengt over boeken en grafiek, verdient
een speciale melding om het Biezonder Nummer gewijd aan de Boeken van 't Jaar.
In het voorwoord vernemen wij iets over de ‘haast’ waarmee dit Sint-Niklaasnummer,
à l'instar van Meulenhoff's jaarboek, werd samengesteld. Aan deze ‘haast’ willen
wij het dan ook wijten, dat een zo belangrijk deel van ons literair en artistiek leven,
als het Tijdschriftwezen, hier onbesproken werd gelaten. Voor de rest kunnen wij
niet anders dan deze uitgave prijzen om het vele lezenswaardige dat zij behelst,
alsmede om de vrij-complete lijsten van boeken op alle gebied die in het afgelopen
jaar verschenen op de Nederlandse boekemarkt. Onder de medewerkers vermelden
wij: Gerard Van Hulzen (over Romans en Novellen), Cornelis Veth (Boeken over
kunst), Jan Wils (Bouwkunst, enz.), Rie Cramer (Kinderboeken), Wilhelm Loeb
(Verzen en Tooneel). De Frans-Belgiese literatuur wordt in ogenschouw genomen
door Roger Avermaete. Over het Vlaamse boek in 1923 schrijft Frank Van den
Wyngaerdt. Onder de ‘zelfstandige’ bijdragen, vermelden wij nog het opstel van
Félix Timmermans over Toverboeken.
Door de samenstellers werd een rondvraag uitgeschreven: Noem de tien
voornaamste boeken die u dit jaar gelezen hebt, en die u voor u-zelf hebben verrijkt.
Een vijftal antwoorden slechts worden gepubliseerd, waaronder het voornaamste:
dat van A. Plasschaert. Lezen, voor hem, is de eeuwigheid tasten in de kleine kamer,
bij de lamp, die de stilte niet schendt. ‘Wat geeft het’, vraagt Plasschaert om te
besluiten, ‘boeken, zelfs een 10-tal zooals u wenscht, in de handen te nemen, en
de woorden d'een na den ander op te nemen, dan weer uit d'aandacht te laten
glijden, zonder dat het schoone in hen haperde aan het schoone in u, en wat geeft
het dat schoone, dat is het volmaakt-geuite, te willen versmallen en het te willen
brengen bij groote of kleine gemeenschap, bij wetenschap, of bij het zoo geheeten
ethische dingen, alle te nauwe omtuiningen van dat werkelike, dat in zijn deelen of
voor gedeelten alleen benaderd wordt juist door het volledige, dat het schoone is!’
Als middelaars tussen de artiest en de uitgever enerzijds, en het publiek anderzijds,
verrichten de samenstellers van ‘Boek en Kunst’ een daad die de dankbaarheid van
allen verdient, niet het minst van hen die met lede ogen de aandacht van het volk
verder om verder zien afdrijven van het gebied des geestes en het hoge, lichte
strand van de schoonheid.

Roomse kultuur.

De Stad op den Berg. (Hollandia-Drukkerij. Baarn, 1923).
Drie merkwaardige momenten in de geschiedenis van het katholicisme der jongste
jaren in Holland zijn ongetwijfeld: de bekering van de dichter Dr. Frederik Van Eeden,
glanzende illustratie van de moderne zoekdrift naar Waarheid en Vrede; de Roomse
Universiteit te Nijmegen, bekroning van jarenlange ijver in strijd, offers en gebed
voor de glorie van de kerk Christi; en dit boek: De stad op den berg, monument van
diepbeleefd geloof en katholieke kultuur in het Noorden.
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In het krachtig streven van de jonge Roomse generatie, op filosofies en sociaal
gebied, en niet het minst op dat van de kunst, waar sterke, internationale
verjongingsideeën worden getoetst aan de Eeuwige Waarheid en de onvergankelike,
diepe krachten van het katholiek geloofs- en liefdeleven, is dit boek, geschreven
door vijf vooraanstaande persoonlikheden, als een zich-bezinnen, als een
in-ogenschouw-neraen en een proeven
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van de grote machten die de kristenman op aarde gegeven zijn, ter verovering van
het eeuwig Heil in Kristus, de Vader der Eeuwen.
Ziehier de inhoud van het merkwaardig boek: Logos en Psyche, door Dr. Hoogveld;
Het worde Licht, door Dr. Van Ginneken S.J.; Het H. Misoffer, door Dom Louwerse
O.S.B.; Katholieke Mystiek, door J. Van Wely O.P.; Wereldkerk en Missie, door
L.J.M. Feber; dan volgt een vers van Pater Schreurs M.S.C.; De Kath. Kerk en het
sociale vraagstuk, door Henri Hermans; Schoonheid en Kunst, door Pieter Van der
Meer; Schaepman en Gezelle, door Dr. G. Brom.
Over de diverse domeinen van de geest wordt het Grote Licht ontstoken. Zijn de
fakkeldragers zelf niet als toortsen van kracht? Daar is de onvermoeide apostel der
heidenen en de fijnzinnige, bekoorlike taalgeleerde meteen: Dr. J. Van Ginneken;
daar is Feber, de ideeën-diepe en woordkrachtige essayist; daar is de schone
bekeerling Pieter Van der Meer, de rusteloze kampioen voor een moderne
hergeboorte van de Roomse kunst; daar is Dr. Brom, wiens woord, evenals zijn
naam, de klank heeft van een klok, man van studie en gebed en schoonheid. En
rond deze, ook in Vlaanderen bekende figuren, de anderen die in de hier
bijeengebrachte bladzijden aan het woord komen.
Het streng Thomisties betoog van Dr. Hoogveld, waarmee ‘De Stad op den Berg’
aanvangt, wordt, als het ware, op de voet gevolgd door de warm-bloeiende geestelike
preek van Pater Van Ginneken; één lange, bloemende zielegolf die als een festoen
van rozen - vlammende liefderozen - legt om de scherpe hoeken van het
wetenschappelik gebouw. Het opstel van Eerw. Pater Van Wely, over Katholieke
Mystiek, komt op zijn tijd en lijkt ons geroepen vele gangbare dwalingen op dat
gebied uit te roeien. Het is een klare, zuivere uiteenzetting van het mystieke
liefdeleven gevoed aan de zevenvoudige bron der H. Sakramenten. In het biezonder
mag hier nog de aandacht worden gevestigd op de bijdrage van L.J.M. Feber
‘Wereldkerk en Missie’. Zijn wonderbaar-ópglanzend woord, zijn evokatieve stijlkracht
die hem zijn zinnen als het ware uit het diepe duister van het subconsciente in plotse
schittering naar vóór doet halen aan het licht van de dag (een orde-scheppend
gebaar!), en die in de laatste tijd reeds meer dan eens de attentie voor zijn proza
heeft wakker geroepen, ook bij de jongsten onder de Noord-Nederlandse katholieken,
doen het ons ook hier weer aan. Daar is niet alleen een stoere manlikheid in hem,
maar ook een entoesiasme, een warmbloedig idealisme, dat al dadelik ons hart
voor hem wint. Een kostbaar genot is de studie van Dr. Brom over Schaepman en
Gezelle. Dit zijn keurbladzijden van Nederlands proza en literaire kritiek. Fel wordt
de geestelike tegenstelling tussen deze twee figuren belicht: Schaepman, reus in
de drukte; Gezelle, koning van de zielsvervulde stilte: ‘De brullende leeuwen gingen
zijn kluis beschaamd voorbij, want heel de muziek van Vlaanderen lag klaar in zijn
ziel. Daarom blijft Gezelle onuitputtelik als een bron, nu Schaepman's blinkende
fontein schijnt leeggespoten.’
Wanneer ik hier nog heb uitgesproken: dat P. Van der Meer's artikel over
Schoonheid en Kunst enigzins de sporen van overhaasting draagt, en tevens mijn
spijt heb uitgedrukt over het ontbreken in dit boek van een naam: die van Dr. Moller,
dan heb ik meteen al mijn bezwaren tegen ‘De Stad op den Berg’ gezegd. Ik besluit
met de wens: dat het boek ook vér buiten de grenzen van Nederland de boodschap
van Pater Van Ginneken mag dragen: ‘Wij, katholieken van heden, wij willen, wij
mogen niet werken in zwakstroom, wij kunnen niet liggen peuteren aan de dunne
draadjes, of de electrische schellen van het wereldsche eergevoel, voor een
goedklinkenden naam; of liggen wiemelen aan de droge batterijtjes van het
humanitaire deugdfatsoen. Neen, wij kennen alleen dynamo's met hooge voltage.’
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Herdrukken.

Adama Van Scheltema: Zwerversverzen (zesde druk). - H. Roland-Holst:
De Vrouw in het Woud (3de herziene druk). Beide bij Brusse. Rotterdam.
Herdrukken van bundels poëzie behoren tot de zeldzame gebeurtenissen in het
kultuurleven in Nederland en Vlaanderen. Daarom stemt het des te verheugender
de

te vernemen dat, met deze 6 druk, de ‘Zwerversverzen’ van Van Scheltema hun
twaalfde duizendtal bereiken, wijl reeds een derde druk van het wonderschone boek
‘De Vrouw in het Woud’ van de grote, kommunistiese dichteres nodig is gebleken.
En het zal wel niet toevallig wezen, dat juist zij, die hun kunst in dienst van de
gemeenschap hebben gesteld, op deze bijval mogen bogen. Het luidst spreekt, in
feiten als deze, de tijdsgeest zich uit. Daar gaat van de individualistiese woordkunst
geen bekoring meer uit op het jonge geslacht. De kunstenaar, wiens werk de grootste
dienstbaarheid vertoont, ik bedoel: de bouwmeester, weet het best van al. Indien
de poëzie inspirerend heeft gewerkt op de jonge moderne architecten in Holland,
dan was het wel de poëzie van een Henriëtte Roland Holst, en die van een Van
Collem. Ook katholieke bouwmeesters getuigen zulks.
Om het revolutionair gebaar waarmee Adama Van Scheltema de afgodsbeelden
der tachtigers te gronde sloeg, zullen de jongeren deze dichter steeds weten te
waarderen. Nog kunnen wij het élan uit zijn oproerige verzen warm bewonderen,
maar een gebrek aan liefde is er altijd in deze socialistiese propagandalyriek die
meevecht voor de suprematie van een mensegroep boven de andere. Diepe
kommunie met de moeder-aarde, en het brandende leed van de uitgestotenen
doorzindert de schoonste zwerversverzen. In het bittere pessimisme van een gedicht
als ‘De Moeder’ - het kan de proef doorstaan naast de meest-schrijnende volkspoëzie
die dergelike mizère-gevallen behandelt - in het gelaten ritme van ‘Lichte Nacht’
bloeit het mirakel van een gekneusde, tedere menselikheid na. Het is voor ons een
groot verdriet: dat over de wonden van dit mensehart, noch over zijn ekstatiese
vertedering, de glimlach licht van de God der kristelike caritas.
In een zelfde verdriet bevangt ons vóór het prachtig oeuvre van Henriëtte Roland
Holst, die nog steeds met haar droom van een harmonies leven niet ópwil naar de
wachtende Meester, maar haar bebloede visioenen van menseliefde en mensegeluk
hardnekkig blijft voortdragen over de verscheurde wereld. In ‘De Vrouw in het Woud’
gaat onze bewondering naar de Danteske majesteit van haar vers, en stijgt nog
hoger uit naar de in zinderende liefde en entoesiaste offervaardigheid beleden strijd
van dit groot, subliem vrouwehart. De bundel bevat o.m. de bekende gedichten:
Hart en Wereld, Mensch en Mensch, Het Wonder, en het reeds klassiek-geworden
‘De Boom van Groot Verdriet’, deze grootse zang op de louterende kracht van het
lijden. Klassiek is het werk van Mevrouw Roland Holst op de wijze van het werk der
grote Middeleeuwers: een Hans Sachs, een Jacob van Maerlant, een Dürer; op de
wijze van het beste en het diepst-menselike dat de jonge generatie weer wil
presteren. Nergens overrompelen haar de wisselende levensbeelden zó zeer, of
strak houdt zij nog de teugels gespannen van de Gedachte; nooit breekt af de
kristallijnen lijn. Haar gedichten blijven meestal betogen, maar op de vlucht van een
stoute lyriek uitgedragen in schoonheids doorstraalde luchten. Op haar is het woord
van Van Collem toepasselik: dat zij, dichtende, leeft weggeschonken in een
ritmies-zoet geraas. Wanneer in haar gaat openstralen wat haar kommunisties
geloof haar doet zien als het ware en het goede voor de mens, wordt haar ziel door
dat geraas bevangen: dan zegt zij dat ware en dat goede uit, en doet het niet als
leermeesteresse, niet als bezielde propagandiste, maar als dichteres; zij is dan niet
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enkel een bezetene door haar geloof, maar een bezetene door die scheppingslust
waardoor de mens (de artiest, de dichter), bij middel van het woord, de wereld der
reële dingen omschept tot een wereld
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van droom en fantazie, waarin de dingen, met hun alledaagse namen, komen te
staan tot mekaar in een fonkelniew verband, en beginnen te leven van een ander
leven, een zelfstandig leven, zo natuurlik in bloei en vergaan als het leven van dier
en plant.
Langs zijn geestelike kant bezien, staat, in de branding dezer tijden, het dichtwerk
van Henriëtte Roland Holst als een tragiese getuigenis van de zoekdrift van de mens
naar aardse vrede en aards geluk, gedragen op twee brede, nooit-verslappende
ritmen: dat van de menselike hoop, en dat van de menselike vertwijfeling. Maar
altijd wordt de ziel tussen deze twee polen heen en weer geslingerd en komt nimmer
tot rust, zolang zij mist (en hier: moedwillig missen wil) de Goddelike as, waarom
het heelal van ons dromen en streven alleen in evenwicht bewegen kan.
WIES MOENS.
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[Nummer 3]
Gebed voor Lenin.
O Meester, hij was mensch en ook voor hem zijt Gij gestorven,
uw Hart heeft lang zijn ziel verbeid! Ik weet niet hoe hij moegezworen
zijn hoofd heeft neergeleid,
en of zijn oogen als stralende pharen
steeds met ons hart over de aard zullen waren
wijl Gij ze draagt voor de eeuwigheid...
Ik weet het niet hij werd vervloekt door velen uit zijn land
en door ontelbaar velen die verdoemden met hun krant!
(Maar weinig waren zij die weenden van verdriet:
al had zijn ziel geen schuld, - toch aan zijn vingren is er bloed!)
Gij, weet het, Heer - en weegt het op uw Hand
Gij kent het kwaad - maar zaagt ook 't goed'!
Doch weet ook dit: miljoenen hebben hem gebenedijd!
en werken, vandaag met vrees in hun hart
die vrij nu - beven voor komenden strijd!
En licht zal een knaapje met lipjes van krijt
U zeegnen om zijn smart!
O Borodine 'k heb op het ritme van uw muziek
zoo menigmaal door de steppen gedwaald;
telkens was er iets dat me béter miek,
als Tolstoj mijn arm in strijd had gestaald.
Stil draag ik Ruslands rouw
ik voel: mijn hart blijft trouw!
Vader, hij was een zoon van 't langverdrukte volk
door 't zwaard moest rijzen nieuwe wereldbouw.
Hij heeft gedwaald - maar voor zijn volk!
wiens heil hij toch herwinnen wou.
En daarom, Vader, leer hem nu Uw liefde
- wij bidden voor zijn ziel spijts al het bloed dat zoo ons zielen griefde,
of gaaft Ge ‘Licht’ éer eindnacht vóór hem viel?

ANDRÉ DEMEDTS.
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Aesthetica
door Pater Oswald O.F.M.
1. - Wijsgeerige schoonheidsleer.
DAAR is wel iets veranderd in de wereld, in de wereld der gedachten, ook in de
kunstwereld. Nieuwe gedachtenstroomingen, nieuwe kunstbegrippen, nieuw
geestelijk leven. Op elk gebied uitingen van nieuw leven. Een cultuurbeweging
ingezet door de Jongeren.
Dit verheugend verschijnsel zou voor niemand meer een geheim mogen zijn.
Een heropbloeiing van wijsgeerig leven, een rehabilitatie van de oude wijsbegeerte,
belangstelling voor de metaphysische problemen. Men loochent niet meer a priori
het metaphysische (het bovenstoffelijke). Men zoekt aan alle zaken weer met
voorliefde den wijsgeerigen kant. Dit alles is teekenend voor onzen tijd.
Dus niet enkel of niet zoozeer nieuwe theorieën, nieuwe hypothesen, nieuwe
vormen, die straks weer door andere moeten vervangen worden, doch een
wedergeboorte, de herleving van het eenwig jonge, het onveranderlijk nieuwe, het
diep menschelijke, de algemeene grondbeginselen der Christelijke wijsbegeerte.
De jongste beweging op wijsgeerig, godsdienstig en aesthetisch gebied is minder
revolutionair dan ze er uit ziet. Straks zal men haar reactionair uitschelden. In
werkelijkheid heeft ze al niet veel anders gedaan dan de belachelijke, negentiende
eeuwsche, bijna superstitieuze vrees voor sommige ouderwetsche termen afgelegd
om terug te keeren tot de nuchter-redelijke, dood-natuurlijke, aartsvaderlijke opvatting
van de allereerste en meest elementaire begrippen. Hetgeen hetzelfde is als, aan
de woorden hun primitieve, oorspronkelijke beteekenis laten of weer teruggeven.
Een rehabilitatie dus van de woorden. Een geestelijke, wijsgeerige en taalkundige
gezondmaking. Een ernstige poging om uit de verwarring te geraken.
Ook in de kunstwereld is er iets veranderd, ‘verbeterd’ (hoe de schijn dit laatste
ook tegenspreekt). Een parallel-beweging. Kunst kan onmogelijk buiten de groote
geestesbewegingen, cultuurwijsgeerige stroomingen staan. De kunst leidt alle
bewegingen in. Kunst toch is zelf de hoogste uiting van den geest.
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Ook op kunstgebied heeft de beweging een wijsgeerig en zelfs metaphysisch
karakter.
*

**

Aesthetica of Schoonheidsleer is weer geworden, wat zij van oudsher was:
kunstphilosophie. Als onderdeel der wijsbegeerte maakt de Aesthetica gansch de
hedendaagsche omwenteling mee, de omwenteling, de ontwikkeling, de reactie.
Haar is zelfs een plaats ingeruimd in de moderne indeeling der philosophie, die zij
lang heeft moeten missen: een eereplaats.
Men hoort wel eens, doch niet zonder overdrijving en onbillijkheid beweren, dat
de

de

vóór den modernen tijd, vóór de 17 of 18 eeuw, de Aesthetica als autonome
wetenschap niet bestond. Dergelijke beschuldiging komt voort uit onbekendheid
met de alle-menschelijke-wetenschap- omvattende werken der Grieksche wijsgeeren,
van Aristoteles en Plato in 't bijzonder. Wat de Christelijke wijsbegeerte, de
Scholastiek, het Thomisme betreft, deze moge dan ook al minder aandacht
geschonken hebben aan de Aesthetica, en zich beperkt hebben tot enkele definities,
haar metaphysische ‘geest’, ik had bijna gezegd, haar metaphysiek ‘instinct’ heeft
de Scholastiek gevrijwaard tegen de tallooze afdwalingen der latere wijsgeerige
stelsels, een eindelooze metaphysische begripsverwarring.
De ‘Jongeren’ zoeken naar een soliede metaphysische basis voor hun
kunsttheorieën. De afkeer voor de ‘theorie’ (‘theorie’ in den ouden zin van visie,
princiep, intuitie, gnosis, contemplatie) is minder algemeen dan vóór 25 jaren.
Ook in dit tijdschrift is het Aesthetisch probleem aangeraakt. Van den
metaphysischen kant? Dit durven we betwijfelen.
Opmerkenswaardig waren daarbij uitlatingen als deze: ‘Ik verklaar de sterke
scheppingsdrang, vooral der jonge katholieke kunstenaars, door de bevestiging van
de diepste fundamenten van alle menselike doen: het wijsgeerig inzicht.’ (Pogen. I
r

Jaargang, n 6, p. 163.)
Geloofsverklaringen en kunstcredo's als de aangehaalde woorden, zijn aan de
orde van den dag, hoofdzakelijk in de Tijdschriften der Jongeren. De formuleering
alleen verschilt. De grondgedachte is dezelfde.
Er is dus wel degelijk iets veranderd onder ons.
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Voor katholieke kunstenaars en denkers heeft deze omkeer, deze reactie een
bijzondere beteekenis. Het is een terugkeer tot de oude, katholieke, d.i. algemeene,
Christelijk-Helleensche philosophie. Het is het einde van een onnatuurlijk, onlogisch
dualisme, van de scheiding tusschen mensch en kunstenaar, leven en kunst,
wijsbegeerte en aesthetica.
(De lezer vergelijke terloops de parallelbewegingen op andere terreinen. De
analoge reactie tegen de scheidingstheorie op sociaal, economisch juridisch, politisch
gebied.)
Men durft weer gewagen van katholieke kunst, Thomistische aesthetica. Katholiek,
niet uit hoofde van de godsdienstig-wijsgeerige buiten-de-kunst-om overtuiging van
den mensch, die de kunst beoefent; Katholiek-Cristelijk, niet om de moralizeerende
strekking van het werk, de stichtende meening, de vrome bedoelingen van den
artist. Maar Katholiek, omdat deze kunst ‘opbloeit uit het volle Katholieke leven’
(prachtformuul van sommige Jongeren).
Katholiek - naar mijn inzicht en in verband met deze beschouwingen - omdat zij
gebaseerd is op een Christelijk-wijsgeerig kunstbegrip, kunstideaal, kunstgeweten.
Bij de jongere kunstenaars vaak onbewust, dit geven we gaarne toe. Onbewust,
wijl groeiend uit hun geestesleven, uit de moderne ziel met haar nieuwe behoeften
en grooten geestelijken nood. Onbewust en buiten alle kunstmatige theorie om. Ook
is de Scholastiek voor hen geen theorie, zeker geen nieuwerwetsche theorie, of
theorie in den positivistischen zin van hypothese, in den banalen en terecht
verdachten zin van ‘getheoretizeer’.
In hun oogen is de Scholastiek, het Thomisme, als gesystematizeerde Christelijke
wijsbegeerte, niets anders dan de ‘philosophie perennis’ de eeuwig menschelijke
wijsheid, de wijsbegeerte van alle tijden, de philosophie ‘du sens commun’, die van
‘le bon sens’ van de gezonde rede.
*

**

Het gaat in deze zaak evenals in de meeste en fundamenteelste wijsgeerige
vraagstukken ten slotte om niets anders dan om den juisten, primitieven, redelijken
zin dier woorden, waarin de eerste en universeelste menschelijke begrippen over
alle zaken uitgedrukt liggen.
De eerste vraag, die gesteld moet worden aangaande elke ‘res’
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is deze: quid est? Wat is dit? Een methaphysische, daar er gevraagd wordt naar
het wezen van de ‘zaak’, of wat hetzelfde is, naar een omschrijving van het ‘woord’.
Men vraagt een ‘bepaling’ die beide duidelijk maakt,
Aesthetica?
‘Aesthetica’ moge al naar zijn oorsprong een uitheemsch woord zijn, de zaak kan
voor geen denkend, voelend wezen vreemd zijn. Hetzelfde is waar van ‘metaphysica’,
‘logica’ en andere griekschwijsgeerige termen. Het geldt hier alleralgemeenste en
elementaire begrippen, waar zonder de mensch niet mensch kan zijn.
Ieder mensch, die denkt, doet aan logica; die de waarheid aangaande de dingen
zoekt, aan metaphysica; die redelijk en menschelijk handelt aan zedeleer; die....
aan schoonheidsleer. (‘Er aan doen’ is misschien niet gansch nauwkeurig, daar hij
er eigenlijk niet ‘reflex’ mee bezig is, er niet over redeneert, theoretizeert, enz.)
Het werkwoord waar het op aankomt, heb ik overgeslagen. Ik zou den lezer zelf
gaarne de gaping laten aanvullen.
De mensch is een aesthetisch wezen. Hij hongert en dorst naar schoonheid. Hij
heeft een zeker gevoel voor het schoone. Een smaak, een vermogen, een zintuig
of zoo iets. Al deze uitdrukkingen moeten beurtelings dienen, om dat schier niet te
bepalen gevoel, de aesthetische gewaarwording, de schoonheidsimpressie, emotie
in woorden uit te drukken, tastbaar te maken, te definieeren of ten minste te
omschrijven. Dit zal maar bezwaarlijk gaan, daar het een enkelvoudige, niet te
analyseeren werking geldt der menschenziel. Doch wij kunnen iedere nadere
bepaling best missen, daar de aard der gewaarwording door algemeene
ondervinding, door dagelijksche ervaring voor ieder bekend, door ieder ‘beleefd’ is.
Het aesthetische, is datgene wat bij den aesthetisch aangelegden, voor
schoonheidsindrukken vatbaren mensch, schoonheidsgewaarwordingen opwekt.
Zulk een bepaling is natuurlijk puur zinsbedrog, louter woordenspel, ‘idem per idem’.
Ook moet het aesthetische niet verklaard worden uit de gewaarwording, uit de
subjectieven emotie doch omgekeerd de schoonheidsaandoening uit het voorwerp,
de schoonheid. En dat, om het oorzakelijkheidsverband tusschen object en vermogen
niet tegen alle rede in op zijn kop te zetten.
Het ‘schoone’?
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Wij staan hier voor een ‘transcendentaal’ begrip. Iets dat boven alle
wezenscategorieën uitgaat, tot geen soort in het bijzonder behoort.
Het behoort tot de bijna goddelijke trilogie van het ‘ware’, het ‘goede’, het ‘schoone’.
De hoogste geschapen drieëenheid. Het hoogste wezensmerk van alle dingen is
schoonheid.
Deze maken drie hoogere, allesomvattende orden uit: die van het denken, die
van het streven, die van.... - hier ontbreken de uitdrukkingen niet - die van het
genieten, van het droomen.
Het schoone schijnt dus wel eenigszins een vervolmaking, een voltooiïng van de
twee eerste transcendentalia te zijn. De volle uitbloeiïng, de laatste vrucht ervan.
Door de schoonheid wordt de band gelegd tusschen het verstandelijke en het
begeerlijke. De schoonheidsontroering schijnt toch wel een ken- en een
begeervermogen te veronderstellen.
Van den anderen kant is het aesthetische duidelijk onderscheiden van het ware
en het goede van het kenbare en begeerbare, als zijnde het genietbare.
De geschiedenis van de Aesthetica bewijst, dat dit onderscheid bij nadere
wijsgeerige ontleding voor allen niet even duidelijk is en dat de wetenschap, de
theorie bij het formuleeren, het omschrijven van een simpel begrip kan falen. Wat
men practisch weet, kan men theoretisch ignoreeren. Wat men in en door het leven
kent, kan philosophisch d.i. als men begint erover te redeneeren, verduisteren.
Voor sommige wijsgeeren uit den ouden en nieuwen tijd was het ‘schoone’ een
‘idee’. De kunst stelt zich ten doel, dat concept, die bovenzinnelijke, ideëele
werkelijkheid te verwezenlijken. (Plato.) Anderen vereenzelvigden het ‘goede’ en
het ‘schoone’ (Stoïcynen) Aristoteles is de eerste, die aan die wijsgeerige verwarring
ontsnapt, waarin vele latere Aesthetici weer hervallen.
Men zou die begrips- en taalverwarring lichter vermeden hebben, als in het
‘aesthetisch’ gebeuren, in het phenomeen, de aandoening van dien naam, geen
twee elementen aanwezig, geen twee soorten van vermogens in werking waren;
nl. ken- en begeervermogens en nog wel van tweeërlei aard, geestelijke en zinnelijke.
Een al te eenzijdige beschouwing stelt al aanstonds aan het volstrekt niet
denkbeeldig gevaar bloot, andere even wezenlijke bestanddeelen, over het hoofd
te zien. Alle Aesthetische valsche of onvolledige theorieën vinden haar verklaring
in dat zielkundig gebrek,
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een fout in de methode bij het onderzoek naar het wezen der
schoonheidsgewaarwording.
Zelfs ligt er een gevaar in, een ‘logische’ scheiding te ver door te drijven. Gevaar
voor dualisme. Een voorbeeld daarvan is de onnatuurlijke scheiding van wat men
noemt ‘inhoud’ en ‘vorm’.
Ik lees op bladz. 164 in voornoemd artikel: ‘De neo-skolastiek ontleedt het wezen
der kunst in een objektieve en een subjectieve element, het kunstvoorwerp, het
schone ding en de kunstimpressie, het genot der schoonheid’.
Dit is zeer onnauwkeurig.
Men kan natuurlijk in ieder geschapen werking onderscheid maken tusschen het
vermogen, de activiteit en het object ervan, tusschen object en subject. Maar wat
komen de woorden ‘objectief en subjectief element’ hier doen? In casu is het
voorwerp, dat de schoonheidsimpressie doet ontstaan even subjectief als de
impressie zelf, en de schoonheidsaandoening even objectief als het voorwerp, de
formeele oorzaak ervan.
*

**

Het zal mogelijk niet aan lezers ontbreken, die dergelijke als de hier ingeleide en
aangekondigde wijsgeerig-aesthetische overwegingen, als minder ‘intéressant’ (term
eigen aan alle soort van ‘dilettantisme’) met een: ‘daar heeft de kunst niets aan’ ter
zijde leggen. De afkeer voor ‘theorie’ d.i. wijsgeerige beginselen zit velen in het
bloed. Het is evenwel opvallend, dat zij die een stelselmatige verachting voor theorie
voelen, zelf onverbeterlijke theoretici zijn.
Versta me wel. Ik maak niemand een verwijt van iets, dat den denkenden mensch
als een denkwet is ingeschapen, een natuurdwang der menschelijke rede. Ieder
toch die aan kunstcritiek doet - wie doet er niet aan? - ieder die een oordeel uitspreekt
over de aesthetische waarde van een kunstwerk en dit tracht te motiveeren, doet
aan theorie en heeft zijn theorie over kunst. De meest banale critische uitlating, de
platste gemeenplaats over kunst bevat in kiem gansch een aesthetisch stelsel, een
volledige wijsgeerige theorie. Dan moet diezelfde ‘critiek’ ook dulden, dat men haar
wijze op het gebrekkige, het onwijsgeerige, het inconsequente, het aprioristische,
het eenzijdige van hare theorie, van hare stilzwijgend voorop gestelde beginselen.
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Zoowel de kunstcritiek, als de kunstphilosophie, als de kunst zelf zijn een onmetelijk
strijdveld, waarop alle wijsgeerige, metaphysische en ethische levensvragen met
elkaar in botsing komen. De kunst, de literatuur bijzonder, ook die, welke beweert
zich niet in te laten met metaphysiek en godsdienst, en onafhankelijk te staan
tegenover alle wijsgeerige stelsels, die zegt ‘pure kunst’ te zijn, is volstrekt geen
‘loutere kunst’ en kan dit ook niet zijn.
‘Art libre’, ‘art pure’ is evenals ‘politique pure’ in theorie en practijk, in wezen en
in werkelijkheid des levens even goed ‘nonsens’ als ‘esthétique mécanique, physique,
irrationnelle’ etc. Dergelijke woordkoppelingen bevatten een ‘contradictio in terminis’.
Doch vooral wordt daardoor ‘gehuldigd een wijsgeerig dualisme, waartegen wij ons
in naam der waarheid en der kunst, als mensch en Katholiek verzetten.
Dat verdere uitleg volgen zal, spreekt van zelf.
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COMPOSITIE VAN VICTOR SERVRANCKX
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Moderne Vlaamse schilders: Victor Servranckx.
door Wies Moens.

HET publiek noemt artiest: de man met polka-haar en wapperende das: zijn
wetenschap omtrent de kunstenaar gaat niet verder dan tot deze oud-modiese
uiterlikheden. De uitzonderingswezens, die zo menige artiesten van een vorige
generatie geweest zijn, hebben het geestelik kontakt met de mensegemeenschap
gebroken. Hermeties opgesloten binnen zich-zelf, is de individualistiese kunstenaar
een sfinx geworden voor het volk: zijn streven is boven ze uitgegaan, verloren, De
cabotin die het heilige in zich heeft bezoedeld, ging onder in het lawaai der
marktkramers: de arlekijn vermaakt de mensen, maar maakt hen niet rijker, niet
voller mens; hij laat de mensen los voor een ogenblik, voor een uur los uit het
jachtende leven, maar hij verlost hen niet. Heilbrenger kan alleen de kunstenaars
zijn die daarenboven een prakties dademens en een sociaalvoelend broeder is. Hij
komt de diepten der ziel ontsluiten: het oord van de eeuwige wonderen, maar hij
laat ook het wonder uitstromen in de mensen. Hij is de vóórganger die uit de duistere
brousse der serviele menselike werken ópleidt naar het klare hoogland van de
kontemplatie. Indien ‘prakties-zijn’ heet: voorbereid zijn op de voorvallen des levens,
dan is hij de meestpraktiese onder ons allen. Maar zijn ‘prakries-zijn’ is van een
hogere orde; hij bereidt voor op de eeuwigheid: op het eeuwige Godschouwen, dat
alle schoonheids-schouwen in voortreffelikheid en duur en kracht te boven gaat.
Het is van déze kunstenaar, dat een jong dichter in Vlaanderen heeft getuigd: ‘dat
hij is, geen heilige, maar de wipplank van de heilige. Hij is zelf het geluk niet, maar
een wegwijzer naar het geluk.’ (Boven het geluk der voldane zinnen, dat van de
zich vermeiende geest).
Dit is de taak die de jonge generatie zich heeft gesteld: de diepe waarheid van
deze woorden weer te doen doordringen tot het besef van het volk. Het verborgene
in de kunstenaar moet luid worden, het heilige in hem weder wandelen onder de
mensen. Dan zal de man in de straat, die nu zijn bioskoop heeft (die hem de
fotografie geeft van het leven) en zijn café-concert (dat hem biedt: amuzement: dat
zijn geest ontspant, maar niet zijn geest leert: zich uit te spannen in een vreugd

*

Naar aanleiding van de tentoonstelling van zijn werken in de Galerie Royale te Brussel, Januari
1924.
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die boven die der zinnen is uitgerezen) weer de kunst hebben: dat is de door mensen
gebouwde schoonheid!
*

**

Bloeiend en vol inkarneert Victor Servranckx het ideaal van de moderne generatie
in de kunst. Van deze generatie die het dilettantisme verfoeit, de weke gevoelerigheid
schuwt en uit de schemeringen van het vaag symbolisme in het helle licht van het
grote, sterke leven treedt. Van deze generatie die de kunstenaar weer zijn plaats
aanwijst in de gemeenschap: niet als kopist en niet als vervormer, naar zijn
allerindividueelste gesteltenis, van het reële leven, maar als schepper van
kunstwerken die leven uit zich zelf, en zijn als de bloemen natuurlik.
Het is deze jonge, moderne artiest vooral te doen om de waarheid van zijn kunst,
en niet minder om de algemeen-menselike waarden ervan. Deze jonge, moderne
kunstenaar wordt weer de bezetene door zijn kunst, de bewogene door een sterke,
onafwendbare liefde. Wanneer deze jonge kunstenaar een schilder is, dan beijvert
hij zich niet om zo natuurgetrouw en zo haarfijn mogelik een model ‘uit te schilderen’;
maar dan is zijn enige, opperste bekommernis: te schilderen. Of hij een figuur
schildert, of een stilleven, of een eenvoudige vlakkompositie, steeds is het er hem
om te doen: kleuren, en vlakken te harmonizeren naar de wetten der schoonheid.
Hij wordt dan, in zijn beste, zuiverste ogenblikken, de bezielde vakman, die op de
dode stof de schittering werpt van zijn ordinerende geest; die de dode materie
doorgloeit met de magiese vlam van zijn artiestschap, d.i. van deze geestelike
eigenschap die aan de dromen en daden van een mens een luister bijzet waardoor
zij komen te staan in de aureool van de schoonheid, die zelf als de hemel van het
leven is.
Victor Servranckx behoort in Vlaanderen tot de zogenaamde ‘abstrakte’ schilders.
Een ‘abstrakt’ schilderij noemen wij op onze dagen: een schilderij dat niet aan een
of ander onderwerp gebonden is. De schilder heeft tot zijn dispositie: kleur en vorm.
Daarmede wil hij werken. En daarmede alleen. Kan hij ons estheties ontroeren, dan
is zijn arbeid niet verloren. Zoals de moderne dichter door nieuwe ritmen, nieuwe
beelden het publiek weer boeien wil, het publiek wakker wil maken voor de klank
en de bediedenis van zijn lyriek, zo tracht deze schilder nieuwe vormen te ontdekken,
nieuwe receptakels voor de kleuren op zijn palet; vormen die spreken tot iedereen,
absolute schoonheidswaarden, vormen en kleuren die door hun klaarheid, hun
luister, ja zelfs
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door hun fataliteit de menselike geest bereid maken tot het ontvangen van de
zuiverste schoonheidsvreugde.
Waar wij geneigd zijn te zeggen: hier regeert alleen nog de hoogmoed van een
louter-estheties ideaal, mogen wij bedenken dat een modern plastieker als
Servranckx, wiens grote bekommernis is: het kunstwerk, ontdaan van al het
individuele bijkomstige, door zich-zelf, van uit zijn gaafheid en zijn schittering als
kunstwerk, te doen spreken tot de mensen, niets zozeer beöogt dan juist: de mens
van onze tijd een vreugde te brengen in het werk van schoonheid, die zijn wil loutert,
zijn energie loswikkelt uit het doffe knechtschap van dagelikse sleur, zijn ganse
leven wijdt tot een zonniger blijheid.
Het is bijna een heroïese daad vanwege deze kunstenaar dat hij de mens van
onze tijd, in de schoonheid, en door haar, poogt te verzoenen met de ganse, vaak
brutale en meestal stoere plastiek van het moderne bedrijfsleven dat ons allen in
zijn vele tanden en raderen houdt gevat; dat hij in al zijn schilderwerken tracht, zoals
Pierre Bourgeois schrijft in de kleine katalogus die hier vóór mij ligt: ‘de capter le
secret des formes et des couleurs dont la vie industrielle extrait son exaltation’. Een
nieuwe verrukking die over ons komt uit de semaphoren en de kleursignalen, uit
een lokomotief, een motor, een modern bouwkompleks, een aëro, ja zelfs uit de
slanke, sobere elegantie van een engelse pijp, waar een Le Corbusier-Saugnier
ons opmerkzaam op maakt!
De liefde van de kunstenaar, van de ware, bezielde dienaar der schoonheid,
doordringt de stof, doorstraalt en doorschittert de vorm. Het is tenslotte alleen deze
liefde die wij hebben te onthouden. Het is aan de intensiteit, alsmede aan de
oprechtheid, de eerlikheid van deze liefde dat de kracht van het kunstwerk kan
worden gemeten. Om in de geheimenis van deze liefde te worden ingewijd wordt
van de toeschouwer, die straks de genieter wordt alleen gevraagd: overgave aan
het kunstwerk.
Het was allerminst mijn bedoeling een pleidooi te houden voor de ‘wijze’ van een
Servranckx in de hedendaagse jonge schilderkunst. Wat hij ‘wil’ heb ik getracht hier
neer te schrijven, Dat hij zelf zijn oeuvre niet beschouwt als een ‘rezultaat’, maar
altijd nog als een zoeken een zoeken dan, doorvlamd van een schone, heilige,
liefdevolle ernst, mag er ons toe nopen met groot vertrouwen en verwachtende
aandacht uit te zien naar de volle, gedegen rijpheid van deze kunst, d.i. haar
voldragen menselikheid naar haar blinkende wijdingsuur.
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Om de kinderen....
‘Quand tu vois un outil, pense à l'Humanité.’
CL. HUGUES.
Niet de kinderen arbeiden.
Maar enkel voor de kinderen arbeidt men.
Niet de kleine gaat naar de kouter; hij labeurt noch zaait noch oogst;
niet de kleine snijdt of plukt de wijngaard, hij velt de bomen noch zaagt het hout.
Voor de winter.
Om het huis warm en goed te maken in de winter.
Maar zou de vader wel het hart hebben te arbeiden.
Zo hij niet zijn kinderen had.
Zo het niet was voor zijn kinderen.
En 's winters als hij hard werkt.
In het bos.
Als hij werkt om het hardst.
Met het snoekmes en de zaag en de bijl en de hak.
In het vastgeijsde bos.
's Winters wanneer in het hout de adders slapen wijl ze vervrozen zijn.
En wanneer uit het noorden, de winden bijten.
Die het merg in zijn beenderen doen verstijven.
Die door al zijn leden ijzen.
En hij is heel stram en zijn tanden klappen.
En de ijzel hangt kegels op in zijn grote baard.
Dan al met eens denkt hij aan zijn vrouw die de thuiswacht heeft.
Aan zijn vrouw die zo goed weet rond te komen.
Wier man hij is vóór God.
Aan zijn kleinen die nu wel heel wijs te huis zitten.
Die in deze stonde spelen en zich vermaken in de hoek van de haard.
En die ook wel eens haarke pluk doen.
Onder mekaar.
Zo maar om het genot.
Voorbij zijn ogen gaan ze, in 'n oogwenk voor de ogen van zijn
geheugen, voor de ogen van zijn ziel.
Zij wonen in zijn geheugen, in zijn hart, in de ogen van zijn ziel.
Zij bewonen zijn hart.
In 'n oogwenk ziet hij zijn drie kinderkes, die joelen en spelen in de hoek van de haard.
Zijn drie kinderen, twee jongens en een meisje.
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Wier vader hij is vóór God....
.... zijn drie kinderen die hem zullen opvolgen en overleven.
Op aarde.
Die zijn huis en zijn hoveken zullen krijgen.
En zo hij huis noch hoveken heeft, dan ten minste zijn alem zullen krijgen.
(Indien hij huis noch hoveken heeft, zullen zij er ook geen hebben.
Dat is het.
Hij kon het missen om door 't leven te komen.
Zij zullen doen lijk hij, zij zullen werken.)
Zijn hak en zijn bijl, zijn snoekmes en zijn zaag.
Zijn hamer en zijn vijl.
En zijn schup en zijn steenhak.
En zijn spade om het hoveken te spitten.
En zo hij huis noch hoveken heeft.
Zo zij huis noch hoveken erven.
Dan zullen zij, ten minste, zijn alem erven.
Zijn goede alem.
Die hem zo dikwels diende.
Die naar zijn hand gehouwen was.
Die zo vaak dezelfde grond heeft omgewerkt.
Zijn alem heeft door het vele gebruik, zijn hand verweerd en glimmend gemaakt.
Maar hij heeft, door het vele gebruik, de steel van zijn alem doen glimmen.
En gepolierd.
De hardheid van zijn handen zullen zijn zonen terugvinden, zullen zijn zonen erven
aan de steel van zijn alem.
Maar ook hunne handigheid, hunne grote handigheid.
Want hij is een goed boer en een goed houthakker.
En een goed wijngaardenier.
En met zijn alem zullen zijn zonen, zullen zijn kinderen erven.
Hetgene hij hun heeft gegeven, hetgene hun niemand ontnemen kan.
(Bijna zelfs God niet.
Want zó heeft God het de mens gegeven.)
De kracht van zijn ras, de kracht van zijn bloed.

Vrije vertaling van ‘Pour les enfants’ uit:
‘Le porche du Mystère de la deuxième vertu.’
door CH. PÉGUY.
B. FONTEYNE.
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Fragment uit Anton Vandevelde's
(*)
‘Christoffel’
Christoffel en de koning.
('n lange poos stilte.)
KONING.

(voor zich.)

De menschen morren... dreigen...
(tot Christ.)

Zeg me, jij die uit het volk tot mij kwam, heb je daar beneden dat morren gehoord?
CHRIST.

Beneden?
KONING.

Ik meen: Bij je landgenoten.
CHRIST.

Vergeef me, m'n koning, maar ik was 'n zwerver en landgenoten kende ik nooit...
KONING.

Maar hoorde je niets toen je herwaarts kwam?
Wat roert in de straat en wat binnenshuis?
Hoe kijken de menschen? Zijn ze gejaagd?
Rennen ze wild langs de wegen?
Of gaat het leven z'n slakkengang?
CHRIST.

Ik heb voor mezelf zooveel gedragen
en dan, Majesteit, leent het oog geen blik
aan 't gebeuren van 't vreemde huis en erf...
Straten doorliep ik zoovele, zoovele...
Vaak slenterde ik, hunkerend als 'n hond,
rond het restje voedsel dat vóór 'n deur
op de killige keien was weggeworpen.
KONING.

En hoorde je niets rondom je heen?
CHRIST.

‘Schooier’ riepen de kinders wel...
en ‘kijk, die luiaard’... Dat was 'n welkom.
KONING.

Wat heeft je tot hier gedreven, man?
(*)

Wordt gekreëerd op het a.s. Paasch-congres voor Katholiek Tooneel. Verschijnt eerlang in
de Tooneelbibliotheek Cultura, 5, Gildestraat, Gent.
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Wel heb je gesproken op kalmen toon
van je zoeken naar den machtigen heer...
't Klonk origineel... Ik begreep je maar half.
Ben ik de machtigste?
CHRIST.

U is toch koning?
KONING.

(bitter.)

En blind... 'n macht die op knechtenarm
zich blind-vertrouwend steunen moet...
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CHRIST.

Uwe oogen zijn lichtloos... Ja, treurig is 't...
maar vrij is uw mond en uw denken toch?
En 'n woord, 'n gedachte zijn in uw land
het sinjaal dat wel duizenden hooren doet
als het klinkt uit den vorstelijken mond?
KONING.

(droometig.)

Ja... Koning ben ik... M'n land is trouw...
M'n luiden dienen mij zonder klacht...
(bruusk.)

Maar wat is dan 't beweerde gemor?
Ik ga
door den avond en zie geen schim
die achter 'n deur of 'n hoek zich bergt.
Ik ga door de zwijgende klanklooze gangen
en hoor slechts m'n tred op het marmer
maar 'k zie
noch hoor wat er stil geschiedt
in de ruimte die 'k niet meer doorpeilen kan...
Daar roeren nog menschen rondom mij...
Hun daden? Ik weet niet wat ze zijn?
Hun woorden? 'k verneem slechts der woorden schijn...
In schijn is het goed, is het heilig zelfs...
O, heilig de zoekers-van-licht, als ze mij
ook het licht wilden geven...
Dát faalt!
Dát faalt! Want de schijn van die heiligheid is, volgens consigne, kunstmatig...
Ik voel
hoe m'n mantel aan flarden gaat
in vele krampachtig-gekromde vingeren...
Wien behooren die handen die diefstal doen?
Ik weet het niet! Ik weet het niet!
En schreven ze morgen, hier, vóór mij,
hier vlak vóór mij of achter mij,
'n decreet dat m'n kroon naar den lommert voer,
dan nóg hiet het ‘koninklijk’, nóg was het ik
die m'n naam en m'n zegel daarop zou plaatsen
omdat ik regeer! Omdat ik beveel!
CHRIST.

Eens,
(toen ik nog kind was, wild en dwaas)

heb ik hijgend geluisterd naar 'n historie...
Er woonde heel ver... Ja, zoo klonk het begin...
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KONING.

Je bent ook gebleven...
Gelukkig kan 't zijn voor 'n dolend mensch...
Wie niets verlangt dan het leven zelf
of zelf steeds leven kan zonder verlangen,
is rijker dan ik... al bewaart men 'n blad
in 't geschiedenisboek voor m'n vorstelijk huis...
CHRIST.

IK draag toch verlangens...
KONING.

Je kwam niet in dienst
uit begeerte naar eindjes borduursel en goud?
Wou jij ook, eenvoudige, eens ‘arriveeren’?
Je hebt het ontkent en ik heb je geloofd...
CHRIST.

Nooit had ik vermoed dat 'n Majesteit m'n spreken zou dulden...
KONING.

Het lijkt wel 'n sprook.
Nu, haal maar je hart op... niet officieel
al ben je waarachtig m'n rechterarm.
CHRIST.

M'n ouderlijk dak is sinds lang gesloopt
en m'n ouders liggen, in laatsten slaap,
in den schoot van de bergen...
Ik bleef alleen.
Het leven voor mij is dan aangevangen
met knechtschap bij vreemde veeleischende liên.
M'n pezen gestaald als de paardenschoften,
verdiende ik m'n dag met ploeg en spâ.
Ellende kende ik, maar gaf er niet om.
'n boer is taai en z'n ribben sterk
al slaapt hij ook vaak in den morgenmist
bij z'n koeien en schapen op het land...
En taai ben 'k geworden. M'n vuist werd zwaar;
m'n schouders droegen 'n last voor drie
en de kracht sloeg in 't lijf mij 'n groote vlam
van drift naar geweldige levensdaad.
De lage gemeente van 't boerenvolk
beviel me niet meer... want ze haatten mij
omdat ik weleer, in 'n grimmige bui,
twee spotters de wervels had doorgeslagen...
En weemoed beving mij, ik weet niet hoe.
Ik dacht aan 'n wereld die mooier moest zijn
en waarin ik de grootste zou ontmoeten,
de grootste die, met 'n beheerschend gebaar,
m'n meester kon worden...
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Ik doolde lang.
Het zoeken scheen eindloos.
'k verlangde 't ontzag te gevoelen voor iets
dat boven de menschen zich hijschen kon
en dat ik zou zien in z'n oppermacht.
Zoo ben ik tot hier gedoold.
De poort
van uw slot stond bedreigend-zwart
vóór m'n aarzelende oogen.
Ik kwam tot U en bood m'n dienst.
U zien gaf mij het waar besef van Majesteit.
U sprak mij toe. De vorstenmacht vroeg ook mijn steun...
Ik heb uw schaduw niet verlaten.
KONING.

En dankbaar is de koning, man,
voor al je diensten.
Noem eens op: Wat zou je wenschen?
Helm en pluim,
'n zwaard en ridderorden?
Och, 'k vergat dat jij je hoerendracht
verkoos te dragen...
Toch wat gek,
zoo'n echt natuurkind in dit slot
waar alles étiquette vergt...
CHRIST.

Mij hoeft geen pantser om het lijf,
genadig' vorst. M'n wil is hard
en, neigt hij voor ùw koningswil,
dan is 't omdat ik U ontzag
tot heden toe...
KONING.

Tot heden toe?
Wat zeg je, man?
Bedoel je dat... vergeet je soms
wien zulke taal tot toornen dwingt?
'n Landlijk praatje heeft z'n grens in deze zaal.
CHRIST.

Vergeef m'n woord.
KONING.

't Is mij genoeg.
(op andeten toon.)

Hoe laat is 't wel?
CHRIST.

De zonne zinkt...
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KONING.

(subiet hervattend z'n onrust-idee.)

Weer avond...
Ach, mij deert het niet...

Pogen. Jaargang 2

114
Ik zie niet, zie noch ster, noch zon,
noch iets waar jullie alles zien!
(brusk.)

Wou jij van hier?
Dat zal je niet!
Ik gun verlof noch vrijgeleide
aan hem die z'n koning verlaten wil!
Nog liever de boeien hem aangeklonken
zoodat ik, bij iederen tred, aan m'n zij
de schakels hoor rammelen...
Dàt kàn ik willen!
En mogelijk was het verstandig...
'k Begeer de zekerheid
van jouw passieve helpen...
Nu heb ik je lot klaar omschreven, m'n vrind.
De keuze valt licht voor 'n simpele stumperd
die buiten z'n spierkracht toch niets bezit?
CHRIST.

Gloeiend zijn 's konings woorden gevallen
in m'n somber gedachte...
Ik weet wàt ik ben in dees huis,
al vermoedde ik, bij God, niet in uiterste verte
zoo'n slavenstiel toen ik dienst nam!
KONING.

Wat durf je?
CHRIST.

M'n weg heeft me weer misleid.
Ik vond niet die macht door m'n drift begeerd.
Ik vond slechts lakeien bij 'n oud blind man.
KONING.

Dat vloekt hier! Zoo'n wezen verstout zich...!
'n Nar zou ik zweepen in 't gekke gelaat...
Waar ben je? Waar ben je?
CHRIST.

(kalm.)

Ik ben aan uw zij.
KONING.

(tast eerst dreigend, nerveus; dan plots.)

Nee, nee... Niet m'n vorstelijke handen bevuilen
met knechtengeweld...
Roep den wachtmeester hier!
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Ik beveel en verlang ook gehoorzaamheid!
(Christ. wil af.)

Zet eerst m'n zetel dicht bij den aard.
Geef 'n hand en geleid me daarheen.
(Christ, doet het.)
(Christ, vertrekt. De koning in den zetel bij den haard steekt z'n handen vooruit naar
verondersteld vuur (het brandt niet). Achter hem hangt 'n draperij zoodat hij van in de fond
niet zichtbaar is.)
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Echo's uit de Buitenlandsche Literatuur.
René Arcos over de liefde in de hedendaagsche literatuur
RENÉ ARCOS, de jonge Fransche dichter en mederedacteur van het maandschrift
‘Europe’, een vurig pacifist, die gedurende den oorlog in de nabijheid van Romain
Rolland (Genève) met al zijn krachten trachtte een sfeer van wederzijdsch begrijpen
te scheppen tusschen de volkeren, heeft voor het Vincent van Goch genootschap,
in den Haag, een keurig-opgezette lezing gehouden over ‘l'Amour dans la littérature
contemporaine’.
Het klein getal toehoorders (hoogstens 15)! was wel de sterkste bevestiging van
de algemeene onverschilligheid van dezen tijd, waarover spreker het had bij den
aanvang van zijn lezing.
In het eerste gedeelte daarvan, na op de onvruchtbaarheid gewezen te hebben
van de oorlogsjaren, wat betreft het voortbrengen van letterkundige genieën, na
gewezen te hebben op de ontzettende onverschilligheid der menschen tegenover
het leed van hun medemenschen, gaf spreker ons 'n kort overzicht van de
verschillende letterkundige perioden, waarin de fransche schrijvers de
onverschilligheid, de liefdeloosheid tot theorie verheven hebben.
De Parnassiens met hun ‘L'art est la religion du non amour’; de symbolisten die
naar het woord van Paul Adam als kunst beschouwen. - ‘Inscrire un dogme dans
un symbole’, tot de naturalisten toe, die als reactie op de Tour d'Ivoire der
romantiekers, den mensch als eene matière relique behandelen, allen zagen het
leven voorbij, kenden de liefde niet, en bleven als mensch buiten hun kunstwerk
staan.
In 1885 onder invloed van Kropotkine kreeg men in de letterkunde la passion du
sacrifice; Paul Adam, Barrés, Emile Verhaeren, Lemonnier, Maeterlink; maar 't bleef
bij letterkundig dilettantisme.
De schrijvers van heden, laten zich aan den mensch niet gelegen - het publiek
leest alles, vooral wanneer niet te veel noch van z'n hart, noch van z'n geest verlangd
wordt. 'N boek wordt gelanceerd met dezelfde handigheid waarmee men 'n nieuw
koffiemerk in den handel brengt en iedere uitgeverij houdt er haar eigen specialiteit
op na. Daar waar men zich niet verlustigt in pornographische lectuur, klemt men
zich vast aan den roman d'aventure, aan den uitheemschen roman, waarin men
dezelfde geneugten smaakt als vroeger het volk bij het zien van 'n
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circus. Vandaar het succes van 'n Pierre Benoit met z'n Atlantide. Het is bijna knap
geschreven, maar de mensch van heden heeft diepere behoeften, hij wil 'n ernstige
stem hooren van heel nabij zooals die vroeger geklonken heeft in de belijdenissen
van 'n Augustinus, in het levenswonder van 'n Franciskus.
In het tweede gedeelte van zijn lezing behandelde spreker eenige der voornaamste
fransche en buitenlandsche schrijvers in het bizonder.
Kipling, zoon van een ras door het succes verwend, in wiens werk weinig liefde
voor den mensch te bespeuren valt, werk dat allerminst geschikt is om de menschen
tot elkander te brengen.
Flaubert, de grootste pessimist, die in z'n werk enkel de lafheid, de leelijkheid, de
onbenulligheid van alle leven schildert en belicht, maar wiens brieven toch getuigenis
afleggen van medevoelen, van behoefte aan liefde.
Anatole France, het letterkundig genie van ons ras, wiens helderziendheid meer
dan een zijde van de wereldkwaal belicht heeft maar die er zelf prat op gaat met de
menschen geen medelijden te hebben en als theorie huldigt ‘n'apportez à rien une
importance exagérée.’
Guy De Maupassant, die in z'n novellen van 'n groote liefde getuigt, maar die in
z'n groote werken negeert.
Eindelijk heeft spreker het over Romain Rolland, Hij noemde z'n Jean Christophe,
‘le résumé de toute une époque.’ In dit werk vindt de mensch van dezen tijd zich
zelf terug niet alleen met z'n zwakheden maar ook met z'n hoedanigheden, met z'n
goede krachten, zooals men het ook heeft bij de groote Russische schrijvers en bij
Whitman.
Na een kort woord over het fransch Tooneel dat nog teveel onder den invloed
staat van de noorsche dramaturgen en evenmin als de literatuur blijk geeft van
liefde, besloot Arcos met een zinsnede van een Franschen dichter, gesneuveld in
den oorlog ‘Enfin le monde peut s'ouvrir à l'amour.’

Armin T. Wegner over de Jonge Duitsche Literatuur
Voor 'n klein getal leden van de Vincent van Gogh genootschap hield eveneens de
jonge duitsche, sociale dichter Armin T. Wegner een voordracht over de jongste
ontwikkeling van de duitsche (sociaal-revolutionaire) dichtkunst.
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Armin T. Wegner vertelt over zich zelf, in een opstel getieteld ‘Torso des Lebens’:
In een zwarte fabriekstad werd ik geboren. Mijn vader was een star burokraat, mijn
moeder een sociale opstandige. Zeven scholen in Schlesiën en aan de Rijn betwisten
mekaar de faam: dat ik hun slechtste scholier geweest ben. Toen ik dertien jaar oud
was, vond ik electrische machines uit. Op vijftienjarigen leeftijd begon ik te dichten.
Als zeventienjarig jongmensch ontvluchte ik de verpeste stad, en leerde op het land,
in dagelijksche kommunie met de goede aarde, mijn verlangen naar 's levens reinheid
te boeten. Ik ging ter school bij Shakespeare, Marie Wegner, Goethe, Tolstoï, Laotse
en Whitman. Ik zag, als 'n soort globetrotter, geheel Europa, en de Afrikaansche
kust. Beurtelings ben ik landbouwer geweest, havenknecht, tooneelrat, huisleeraar,
volksredenaar, verliefde en zonneklopper. In de bloedige loopgrachten in Polen
vertoonde zich aan mij het gelaat der menschheid, in de krampverwrongen gezichten
der dooden. Ik leefde den ondergang mede van het Armenische Volk. Altijd voelt
zich mijn hart gestuwd naar de vertrapten en de uitgestootenen. De helste vrouw,
die ik op dit wereldrond heb ontmoet, werd mijn echtgenoote. In de oogen van mijn
kind zie ik den weg dien ik te volgen heb doorheen het bloedig avontuur der eeuwen.
Armin T. Wegner publiceerde reeds diverse prozawerken en ook een vijftal bundels
gedichten waarvan de meest opmerkenswaardige heeten: Das Antlitz der Städte;
Höre mich reden, Anna-Maria; Die Strasse mit den tausend Zielen.
Hij is een van de meest markante figuren uit de vroegrijpe jeugd van het Europa
onzer dagen. Niemand minder dan Stefan Zweig getuigde over hem: ‘Ich weiss
wenig Gestalten in der neueren Jugend, deren Aufstieg und sittliche Haltung eine
so runde und reine Linie nach oben spannt wie das Werk dieses wahrhaft
liebenswerten jungen Armin T. Wegner.’
Het was duidelijk af te lezen van zijn gezicht, zijn fijn-beschaafd gezicht met de
diepe, gitzwarte oogen, dat deze dichter veel gezien heeft, veel heeft medegevoeld
en, spijts vele bittere ontgochelingen, toch vervuld blijft van een hooge hoop. Hij
heeft immers geloofd in de eenheid aller volken; in de heiligheid van den arbeid,
van de machine; hij kent niet den God die tóch door zijn mond sprak: dát is de tragiek
van zijn wezen.
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Ziehier thans, in het kort samengevat, zijn voordracht voor de leden van de Van
Goch Kring:
We leven in een tijd van verval, gansche werelddeelen zijn verbrokkeld, vele
staten zijn verscheurd, en uit bijna elk gezin is de vrede gebannen. Klein is het getal
dergenen die een lichtend punt ontwaren boven deze donkere aarde.
Na het naturalisme van 'n Ibsen en 'n Zola kwamen Stefan George, 'n Hugo von
Hofmannsthal, 'n Rainer Maria Rilke, 'n Richard Dehmel aandragen met een nieuwe
romantiek, rijker en dieper. Zij louterden en vernieuwden de taal en waren de
baanbrekers voor dezen tijd.
Na hen stonden de visioenaire dichters op, de dichters van de Groote stad, van
de machines. Zij die aan de menschen de schoonheid zouden openbaren van de
stad. Garsjien in Rusland, Walt Whitman in Amerika, Verhaeren in Vlaanderen
gingen vóór.
Franz Werfel, Paul Zech, volgden in Duitschland; voor hen herrees in de groote
stad, het symbool van het noodlotsidee der menschheid. Zij bleven niet bij een pure
beschouwing en kwamen tot verzet tegen het stadsleven dat den mensch tot slaaf
maakte van de machine, zij droomden van de eenheid van Europa.
De oorlog sloeg hun ideaal aan stukken... maar na korten tijd stonden de dichters
weer op en met Arnold Holtz wilden zij nog slechts de naakte ziel uitdrukken.
Zij werden expressionisten (Kunst ist Gabe, nicht Wiedergabe) zij wilden als God
een nieuwe wereld scheppen.
Zoover ging hun verzet tegen alle traditie en gezag, dat zij zelfs de taal, in hun
telegram-stijl, zagen sterven in hun handen.
Onder hen waren de sterksten: Hasenclever met z'n Vater und Sohn, Von Unruh,
Stramm en Becher.
Nu zoeken de besten na diepe meditatie de eenvoudigste vormen tot uiting van
hun persoonlijke gevoelens.
Veel vertwijfeling, onzekerheid en onrust is er in hun werk.... kan het anders... de
dichter is immer de spiegel van z'n tijd, van z'n volk... maar deze dichters zijn ook
de propheten, de zieners der toekomst, die door hun scheppend woord den
modernen mensch zullen redden van den ondergang zooals destijds 'n Dante, 'n
Michel Angelo dat hebben gedaan.
Den Haag.
V.H.
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Nederlandse Letteren: Poëtiese Oogst
Drie priester-dichters: Caesar Gezelle, A.M.J.I. Binnewiertz, Martialis
Vreeswijk.
(Uitgaven van de uitgeverij ‘Dante Alighieri’, te Castricum.)
NA lang zwijgen een nieuw verzenbundeltje van Caesar Gezelle: Herbloei. Het doet
pijnlijk aan zoo af en toe nog een stem te hooren uit dien ouden hoek. Gezelle,
Rodenbach en Verriest zijn dood, De Gheldere en De Bo zijn dood, nagenoeg al
de ‘West-Vlaamsche koppen’ zijn dood. Waar is de bloedrijke, felle studentengarde
die Verriest en Gezelle omringde? Waar de geestelijke vrienden en vijanden van
Gezelle en zijn cenakel? Verschaeve staat buiten het antiek vierkant der beide
Gezelle's, van Rodenbach en Verriest: hij is lang niet van de ‘West-Vlaamsche
schole’. Er resten nog Streuvels, Caesar Gezelle, Eugeen Van Oye en de schrijver
der ‘Zwarte Pokken’. Er rest nog ‘Biekorf’, dat kwalijk leven kan. Caesar Gezelle
treft het fatum dat oom Guido's Muze voor een deel overgegaan is in zijn werk:
Guido's rythmische persoonlijkheid is voor veel deze van Caesar geworden. Caesar's
priesterschap heeft daarenboven alles van het priesterlijk hart van Guido: Caesar's
geestelijke onderwerpen werden daardoor in menig geval vooraf aangewezen door
Guido die met zijn ‘Witte-Donderdag’ en ‘Goede Vrijdag’ poëzie kerkelijk vóórging.
Ook geldt dit voor beider natuurpoëzie: Caesar schreef ook zijn ‘Ossen’ zooals
Guido zijn ‘Casselkoeien’ schreef. Kortom, Caesar's muze bleef steeds van het
Gezelle-soort. Evenals Guido heeft Caesar voortdurend het West-Vlaamsch dialekt
als literair-beschaafd gehandhaafd, hetzij dan ook in iets minder dweepende maat
en met minder doordringende opzettelijkheid dan zijn beroemde oom. Het mooi
gedicht ‘Quam dilecta tabernacula’ uit dit nieuw bundeltje zou zelfs getuigen dat
Caesar Gezelle doende is een meer algemeen nederlandsch te schrijven. Aan
Caesar Gezelle's dichterschap is niets te tornen: hij is een diep-gevoelig, een
fijn-gevoelig dichter op het neurasthenisch kantje af. De kristelijke zwaarmoedigheid
- die ook de ‘kinderen des Lichts’ treft omdat zij de felle bewustheid hebben van dit
Licht (bewustheid die ‘pessimistische vreugde’ wekt!) - is hem een doornenkroon
derzelfde gelukkige gelijksoortigheid als deze van onzen Zaligmaker. O, homo felix!
Niemand verwerpt het kristelijk gevoel van Caesar Gezelle's dichterschap dat een
ethische schat is: de versmader zou zich verarmen. Katholieken poëten - het is
weldadig dit te schrijven - houden godsdienstige samenkomst in elkaars hart, omdat
hun liefde tot God feitelijk wederzijds overeenstemt. Vorm, expressie, taal doet hier
niets ter zake: zij staan er buiten. Of liever: we voelen ons steeds verheugd om de
gelijkwaardigheid der godsdienstige gevoelens, zoodat we een korten tijd de soort
vorm vergeten waarin deze gevoelens uitgedrukt zijn. Achteraf slechts bemoeien
we ons met de ‘matière d'art’. Het kritisch
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skalpel beeft dan gewoonlijk niet in de hand van het ervaren inzicht. Onze jongste
vers-techniek kan het daarom niet goed vinden met Caesar Gezelle's bundeltje dat
een zeer schoolsche prosodie handhaaft en daaraan zijn innerlijk zielsrythme slaafs
vastlegt. Daarnaast wordt veel ‘dichterlijke taal’ gebezigd als versleten speelcenten,
wat de dadelijke en spontane uiting van beelden en gevoelens niet weinig hindert.
Moraliseering is ook niet altijd tot kunst uitgedijd en vaderlijke berijming (zie het vers
op de ‘Honderdguldenplaat’), die Cats waardig is, verveeld erg. De vraag komt met
aandrang naar voor: Waarom kan Caesar Gezelle niet die onfrische prullen van zijn
stijl afschudden? In het conventionneel Gezellemoeras moet hij volslagen ten onder
gaan als hij den innerlijken blik op de kristelijke wereld niet wijzigt en zijn
ouderwetsche dichterlijke huid niet afbrandt. En altijd dat lyrisch
zoo-maar-los-laten-wiegelen van meneer Kadans die meer scandeert dan hij dicht!
Foei, dat we weêr uit de Gezelliaansche natuurlijkheid bij Retrozijnen vervallen! Is
het niet reeds erg genoeg dat Gezelle's taalkundige poging (het Kortrijksch dialekt
om te scheppen tot een kultuurtaal, gelijkwaardig aan het Hollandsch) mislukt is?
Moet zijn geniale Muze ten slotte nog de rederijkerskap op het hoofd krijgen? Caesar
Gezelle moge begrijpen dat het bij een dichter absoluut niet gaat om het in stand
houden eener ‘schooltraditie’, waarvan hij noodzakelijk het offer wordt, maar dat
West-Vlaanderen zijn dichterlijken roem slechts voortzet door nieuwheid van inhoud
en vorm gelijkwaardig aan deze van Guido. Deze poëzie, zooals ze in ‘herbloei’
voorkomt, maakt het ons met den dag duidelijker dat Guido Gezelle, bij zijn afsterven,
het groot dialektisch tijdperk van West-Vlaanderen eigenhandig afgrendelde: Gezelle
wierp den sleutel achter zijn rug verloren. Hoewel tusschendoor hoeft erkend dat
Gezelle die een cultuur-scheiding tusschen Holland en Vlaanderen nastreefde, trots
die ‘afgrendeling’ bereikte dat Holland meer aandacht aan Vlaanderen ging schenken,
al heeft hij Vlaanderen's geestelijke aansluiting bij Holland, van hier uit, eenige
tientallen jaren vertraagd....
Van een algemeener-nederlandsche beteekenis dan Caesar Gezelle's
dichtersfiguur is zaliger Kapelaan Binnewiertz waarschijnlijk wel. Zoo pas deed men
verschijnen zijn ‘Onuitgegeven Gedichten’, die echter niet die stijl-gevulde waarde
hebben als zijn twee vroegere dichtbundels uit 1898 en 1912. Het zijn de opgegaarde
kruimels, verzameld lang na 's dichters, helaas, te vroegtijdig en smartelijk overlijden.
Maar het maakt ons weer aandachtig op den fijnen eenvoud van het
Binnewiertz-gedicht, dat, met Eduard Brom, voor het eerst de katholieke verskunst,
naar het procédé van '80, verjongde en de Schaepman-rethoriek tegensprak. Zoo
werd kapelaan Binnewiertz voor de katholieke Van Onzen Tijd-beweging van een
groot belang, omdat hij, naast Brom, de kenteringen van de roomsche poëzie, van
toen en later, voorbereidde en als cultureel pionnier optrad. Als men gedachtelijk
de literaire atmosfeer van Binnenwiertz' tijd binnentreedt waar de
Schaepman-vergoding zijn rethorische wierook brandde, ervaart men onmiddellijk
hoe frisch en nieuw de klank van het Binnewiertz-vers daarin was. Het moet een
gevoel van lente geweest zijn....
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‘O! dat mat-zilvrig lentegroen
langs de diep zwarte boomen,
Hangt als een heel teer vizioen
Stil in den morgen te droomen;
Over me heen 't jong-leven waast,
Maakt me van weemoed en weelde verdwaasd.’

Dit is een aanvang-vers van Binnewiertz. Je moet kennis hebben van den duffen,
saaien, grootsprakigen tijd rond '80 om de zilveren reinheid van Binnewiertz poëzie
naar recht te waardeeren. Zou zijn Muze op Brom zelf niet iets malsch-inniger vóór
hebben? Maar Binnewiertz, als zoovelen zijner nieuwvoelende collegas, lag onder
de zinnelijke schoonheidsbekoring van ‘De Nieuwe Gids’: de verleiding van den
sonnetvorm drong zich te almachtig op aan de katholieke, ethische
reden-tot-schrijven. Daarvandaan dat de hollandsch-katholieke vormvernieuwing
toentertijd minder uit spontanen geloofsdrang voortkwam dan uit de reeds aanwezige,
pasklare vormen der Tachtigers. Ook Binnewiertz, als zoovele anderen der
toenmalige jonge Katholieken, paste het roomsch levensgevoel aan op de
Nieuwe-Gids-vorm die bij voorkeur het sonnet was. Hun vorm bleek dan ook niet
voortdurend geboren uit den vrijen zedelijken aandrang van het geloof. Willem Kloos,
de klassieke heros der Tachtigers, ging hen echter daarin voor, want deze had
vooral Perk's sonnetvorm uitgekozen om er nadien zijn dichterlijk gevoel als het
ware in ‘vast te gieten’. Aldus: niet het gevoel bepaalde zijn eigen vorm.
Zuid-Nederland was toentertijd onbevangener van vorm dan het Noorden: Guido
Gezelle en Pol de Mont ‘Lentesotternijen’ lieten hun vorm groeien direkt uît het
gevoel. Het gevoel werd in Holland met eenige, van vroeger geslachten afgehuurde,
opzettelijkheid vastgelegd in daartoe vooraf gereedgemaakte vormen die reeds
historisch waren. Bovendien bleven zij nog streng gebonden door de prosodische
konventie, de geschiedkundige klank der kadans, de klassieke stiptheid van het
rijm, waarin Gorter alleen ietwat revolutionnair bleef. Dit dichterlijk ‘fatsoen’
beheerschtte veelvuldig de ware kern der poëzie en verdrong als het ware de direkte
uiting van het geloofsleven der Van-Onzen-Tijd-Katholieken. Het kon niet anders
of het klassieke moest weldra overslaan tot een nieuw soort classicisme dat in een
(1)
dichter als Felix Rutten erbarmelijk moest doodloopen. Toen Van Onzen Tijd aan
staatkundig cerebralisme overleed was er ook nergens een groot katholiek dichter
in Holland aan te wijzen: de gebroeders Kemp, Bernard Verhoeven, Miek Janssen,
bleken zwakke, rethorische naklanken te zijn. Er was een verzwakte generatie
ontstaan.

(1)

Een staaltje van klink-klank der vervallen Katholieke Tachtiger-dichtkunst:

Verscholen gleed ze in 't licht gehuld
van eigner lokken schaduwbloei...
Wellicht werd zij dit roepen moei
en 't klagen van ons ongeduld
in stagen groei, (FELIX RUTTEN.)
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Behoort hierbij ook de minderbroeder-dichter Martialis Vreeswijk?
Deze liet zooeven verzen verschijnen onder de suggestieve titel ‘De Godslamp’.
Als het ethisch-godsdienstig idee door konventie van rijm en kadans ergens
beheerscht wordt, dan is het dit voorzeker bij deze verzen. Elk dezer vijftien
diep-godsdienstige gedichten steunt op den preciezen slag van het kort-rijm en elk
versje kabbelt op-en-af in hetzelfde eentonig kadansje. Nergens bespeurt men dat
de vrije geloofsdrang, uit den aard van zijn gevoel, zijn eigen vorm en uitdrukking
bepaalt. Absoluut nergens! Een troostloos veld van prosodische rijm- en
kadansgalgen! Men heeft den smallen indruk met groote oogkleppen te moeten
draven in een eng staketsel dat geen gezichteinder heeft.
Het is smartelijk dit te moeten schrijven, juist omdat de devote gevoelens van
dezen minderbroeder zoo hoog en zuiver zijn. De zedelijke rede van zijn dichterschap
is een gelouterd kristal, waardoorheen Kristus prismeert in groote volmaakiheid en
heiligheid. De meditatieve geestelijkheid van dit bundeltje bevangt, ondanks het
kinder-rijm en de hobbelpaardkadans. De inwendige geestelijke mensch gloeit fel
door en door de rijmende regels; de katholieke kern is prikkelend aanwezig, Het is
dikwijls een hooge, spiritueele betrekking tusschen de ziel en het Heilig Sacrament
des Autaars. Helaas, dat daarvan de pregnante uitbeelding zoo schaars aanwezig
is! Nergens een beeld dat je neerhamert: het beeld dat altijd wezen moet een zeer
bijzonder gelegenheids-sein, uit een verre seinpost afgezonden, uit zeer afgelegen
oorden der ziel. Maar Pater Vreeswijk heeft wèl de geestelijke ascese die als een
felle zonschicht door je heen schijnt, hij heeft een gelouterde kristelijkheid die de
lezer doordrenkt van klaarte. Soms de plastische indruk van een Roomsche Luyken.
Het lijkt of de minderbroeder Martialis Vreeswijk de kristelijke tonaliteit ontdekt heeft
waarachter jonge katholieke poëten zoeken: franciscaansche eenvoud. Wat treffen
die uitgezuiverde gevoelens in die sobere armoede der taal! En men vergeet de
hinderende schoolschheid van den vorm om de reine vlam van Godsgeloof die door
de eentonige rijmpjes bloost.
KAREL VAN DEN OEVER.

Uitgaven van de gulden ster, Amsterdam.
Vier nieuwe bundels zijn verschenen in deze serie, waarop wij vroeger reeds de
aandacht hebben gevestigd. Het is, ongetwijfeld, verdienstelik werk: poëzie van
jongeren in zulke keurige, handige boekjes op de markt te brengen: formaat,
verzorgde druk, en op de koop toe: een portret van de auteur. Wat wil je nog meer?
Dat het mogelik is een reeks verzebundels van jongeren in het licht te zenden,
getuigt van de bedrijvigheid die er heerst in de wereld der poëten. Gaan wij niet te
kwistig om met de poëzie? Er is stellig over-produksie. Wij weten al de nieuwe,
jonge talenten niet meer bij te houden. Dagboekbladzijden worden in vrije-versvorm
geschreven en als ‘dichtkunst’ het pad opgestuurd naar de mensen. Rondom een
schietgebed wordt een massa litera-
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tuur geweven, en wij zijn alweer een ‘modern’ gedicht rijker geworden. Vluchtige
indrukken, notities, een schone gedachte worden vastgelegd in een of andere
pasklare poëtiese ‘vorm’; men zet hier en daar een frappant beeld (als een strass,
of een schitter-briljant) en klaar. Tijdschriftredakties dreigen op zeker ogenblik te
verzuipen onder de wassende verzevloed. De wereld wordt met weinig ‘poëzie’
verrijkt. Poëzie is een godsdeel, geen dagelikse boterham. Poëzie is, naar het diepe
woord van Rilke, gemaakt uit ‘ervaringen’, niet uit broze, vervluchtigende impressies.
Een gedicht is geen verpozing, het is ook geen akrobatiese krachttoer. Het is de
ontlading van lang-bij-mekaargegaarde levenskracht waaraan belevenissen,
ekstazen, pijnen en lange uren contemplatie hebben gewerkt, wijselik geleid volgens
de regels der schoonheids-balistiek, uit de ontroeringsvolheid van de dichter naar
de ontroeringsontvankelikheid van de mens die niet de dichter is. De rest? U kent
het vers van Verlaine.
Men kan zich altijd nog verlustigen aan het schone woord, de ronkende deun, de
virtuositeit in het bespelen van het instrument: taal. En de vier bundels uit de ‘Gulden
Ster’-serie bieden daartoe gelegenheid te over. Maar de macht van een gedicht
moet boven dat ‘literair’ genot kunnen uitgaan. Daar zijn gedichten die je in een
dronken schoonheidslaap wiegen; die over je komen als een lome betovering. De
activiteit van onze tijd vraagt een kunst die levenwekkend is. Het modern gedicht
wil de ‘levensgeesten’ opwekken in de mens; het wil die ontroering geven waaruit
het leven schoner, rijker, voller opspringt tot vervulling. Uit deze inleidende
beschouwing kunnen wij tans overstappen in de poëzie van Martin Permijs, Pater
Van Wely, Groenevelt en De Mérode: vier jonge stemmen uit het Noorden.
*

**

Permijs, in ‘Zomerland’ schildert brede, zwellende fresco's: hij rukt de Kimmen vóór
ons ogen, stapelt zijn Steden-visioenen op, legt weids-uitdeinend het Zomerland uit
in laaiende kleuren. Hij doet het met een fel entoesiasme, met een grote, blijde
macht over de taal. Hij doet het vooral met een staatsie, een lyriese hoogdravendheid
die alleen bij een Verhaeren, met zijn brandende, woelende ziel, tot de verklanking
geworden is van een diep-menselik pathos. Achter de volle fanfares van Permijs
schemert geen zielsabijs. Het is alles een uitbundige, zinnelik-krachtige jeugd. Op
zegetonen wordt je meegerukt, altijd verder, altijd hoger. Het is een zo dolle, razende
zegetocht, dat je moe, buiten adem, neerzinkt, en nauweliks nog de roep van de
dichter verstaat die je vermaant om, gedachteloos, je te laten uitdrijven op deze
vloed van al maar wassende genietingen.
Een lang poëem als ‘De Steden’ waarin de groei en het leven van de stad aan
de zoom der velden wordt geschilderd met stoere, krachtige wreven en met een
overvloed van druipende, volle kleuren; met klare, helle schitteringen daarin, waarvan
deze versregel er ene is: ‘de grijze kerken, met een verschaalde steen-rozet, als
hart, in 't midden van hun oude borst gezet’, ofwel deze: ‘de schepen scherpen op
het zwart verniste water, het lemmet van hun vlugheid en hun listen’; deze acht a
negen pagina's dichterlike vlucht
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in tintelende, fonkelende beschrijvingen met hier en daar, als rustpunt, een gedachte
als deze: ‘God ziet de schoonheid wel van zijn wereld, in dien sprong naar zijn
wezen, en glimlacht ontroerd’ - zij waaieren over onze hoofden uit, wij staan als in
een vuren kraleregen die ons langs de verrukte zinnen druipt, doch innerlik worden
wij er niet door aangetast. Lees daarna een of ander stadsgedicht van de Amerikaan
Carl Sandburg, een van zijn Chicago-poëms, The Sins of Kalamazoo; lees
Corrado-Govoni's ‘Ik en Milaan’, of nog, om in het nederlandse taalgebied te blijven,
een vers uit Van Ostayen's Sienjaal: Nieuwe Liefde, De Stad. En gebeurt dit: dat
de moderne lezer wél innerlik wordt aangegrepen, dat er in hem iets aan het
meetrillen gaat, dat wachtende diepten in hem worden vervuld. Niet van uit het
‘artiest-schap’ zagen deze dichters de moderne stad, niet op een afstand; zij daalden
in haar neer, zoals Dante neerdaalde in de Hel, zij leefden het ganse leven van de
stad, als mens en als dichter, zij vereenzelvigden zich met de levende stad. Slechts
aldus vermochten zij de diepe liederen van de stad te zingen; het fenomeen: stad,
be-dichten zij niet, zij dichtten de stad: zij spraken haar wezen uit, haar verborgen
wezen, haar mysterieën, verscholen achter de scherpe realiteiten van elke dag en
van ieder uur; zij werden het instrument waarop de stad zelf haar eigen lied zong,
- de dichter, het literair wezen, valt weg: de stad is het nog alleen die zingt, die zingt
doorheen de klankenen ritmenvolheid van de dichter: haar lijdzaam tuig. Haar
duizenden levens zingen zich uit door hem heen, haar millioenen blekkerende
dingen; elk leven en ieder ding brengt mee zijn eigen wijze, en zijn eigen deun. Het
is niet meer de dichter die de stad zingt, de stad zingt zelf de dichter; de mens vat
haar lied, als het komt gevaren doorheen de dichter, zijn evenmens; hij wordt gewekt,
het leven wordt in hem opgewekt; tot de liefde, de stralendste levensaktiviteit: de
liefde die het àl beweegt, zon en sterren, en al de planeten!
Ik zal kort zijn over het werk van de drie overige dichters.
Pater Van Wély, O.P., de geleerde schrijver van het zeer klare opstel over
Katholieke Mystiek, in het hier reeds besproken boek ‘De Stad op den Berg’ heeft
onder de tietel ‘Vader, onze Vader!’ een aantal geestelike liederen gebundeld, die
wij zouden willen noemen: Heimweeliederen van de kristelike ziel naar de ‘eening
met God’. Het is niet het heimwee dat wij kennen uit de moderne literatuur, van
vagebonden die het heilige bezoekt op hun hongertochten naar God over de lage
landen van drift en zonde, zo dicht bij ons verscheurd en vaak-bezoedeld hart. Het
is het heimwee van de godminnende ziel naar altijd sterker, altijd dichter vereniging
met de Bruidegom: een andere, glinsterende facet van het genadeleven. En wordt
dat heimwee ook tot een martelie soms:
Het is geen hooploos dof verdriet,
Wat wilde weemoed, anders niet.

Wat de religieuze muze van deze Dominikaan vermag, blijkt uit een strofe als deze:
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De schoonste morgens lichten kort
En bloesem valt, in 't rond verloren,
Als rozig kinderschoon, verdord
In harde voren;
De weemoed woelt in 't stralendst lied,
Traag draagt ten grave, zwaar bevangen,
De ziel haar afgeklaagd verdriet
En dood verlangen.

Er zijn méér innige tonen in deze bundel; b.v. in het vers ‘Wij met Elkander: het lied
van de gemeenschap der levenden in de éne Vader.
Het prosodies vers, bij Pater Van Wely, zwelt nooit van woorden-over-daad. Daar
kunnen wij alleszins dankbaar om zijn. In de bespreking van de verzen van Martialis
Vreeswijk, door Karel Van den Oever, vindt de lezer veel dat ook over déze bundel
kon worden gezegd.
De ‘Intermezzo's’ van Ernst Groenevelt lijken mij te zijn: het opengaan van een
jonge poëtiese ziel op het klare licht van een in strijd en dolen gezuiverde
menselikheid. Niets nog in deze bundel grijpt je zo direkt aan het hart, dat je adem
stokt, en je ogen moeten opglanzen, weg van het boek. Je blijft geklonken aan het
boek: aan de fraze, aan de metriek, aan de geschaafde vorm, zo glad geworden
onder de fijne kunstenaarshanden van een Boutens! - (Ja, dat royale, glimmende
vers van Boutens heeft wel zijn fascinatie geworpen op menig jong dichter in
Nederland!) - Eens toch zal de ziel door al die ‘gulden’ traangordijnen lichten; dan
wordt het ‘gracieuse schikken van wat bloemen’, waarover weliswaar een snik
uitbreekt, gestaakt; dan krijgen wij de traan, niet meer gulden, maar uit het hart van
je hart geweld, nietwaar Groenevelt, en de snik tokkelt mannelik de snaar die over
mijn ziel, en de jouwe, over alle mensezielen gespannen staat!
Onder de dichters van deze jaren die, alhoewel getrouw blijvend aan het metriese
vers, dat al te grote tamheid heeft gemaakt tot een steeds meer onwillige
resonansbodem voor de nieuwe lyriese stemmen, toch nog te ontroeren vermogen,
zuiver en sterk, reken ik Willem de Mérode.
Het is niet in de eerste plaats, en niet zozeer de artiest in hem, die ons ontroert;
doch de mens, de ethiese mens: de demoedige, of de liefdevolle. Ieder van zijn
‘Kwattrijnen’ (telkens niets meer dan vier regeltjes ritmieszuivere taal, met aan het
eind van drie daarvan: een rijm) is als een kelk waarin hij ons iets van zijn
levenswijsheid te proeven reikt. Het is een donker verdriet, of een helle vreugd, die
hij aan onze lippen zet; er doorheen stralen: berusting, hoop, overgave, geloof. Ons
leven zet zich niet uit in deze vierregelige gedichtjes; wij worden niet meegerukt op
de forse adem van een grote lyriek, en voelen ook niet hoe verborgen
zielsmogelikheden komen ontbloeien, plots en hevig, aan een fonkelend beeld of
een stout ritme.
Een kwattrijn van de Mérode is geen levenstimulant, in deze zin: dat de geest er
niet aan ontrijst, zoals het lichaam aan een koel bad waaruit het
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nieuwe energie haalde en frisse levenskracht; maar veel levensdonker vindt er zich
in verhelderd. Sommige kwattrijnen is eigen: dat weldoende ópgaan van de
avondlamp over moeitevolle arbeid of duister getob; er is een liefde in ze aanwezig
die fluistert van vertrouwen. Ofwel zij staan boordevol van een droefheid waarin het
goed is zijn al te klaterende vreugden te dompelen, willen zij niet voor de eeuwigheid
verloren gaan. Een mens had iets te zeggen dat ons allen aanging. Hij lei zich
daartoe een strenge beperking op: hij sprak niet veel, maar hij sprak diep en echt.
Wij luisteren naar de Mérode, niet zoals wij naar een dichter van onze tijd luisteren,
sterk bewogen op het avontuur van zijn vers, - maar zoals wij nog luisteren naar
een donker-geurend levenswoord uit het palmen-wuivende oosten, naar de klank
van avondklokken in een woord van Angelus Silesius.

Dop Bles: Parijsche Verzen. (van Dishoeck, Bussum.)
Het schrijnende leed van de boulevardier, in hooghartige schoonheid zó
bitter-snerpend uitgezongen door Geerten Gossaert; de opstandige mizerie die
Adama van Scheltema enkele van zijn meest-aangrijpende liederen dikteerde; het
wee der verworpenen, door Van Collem met Whitmaniaanse drift, door de
volkszanger Speenhoff in populaire, lach-schreiende trant vertolkt, zij hebben, in
de Nederlandse literatuur van onze dagen, een nieuwe lyriese stem gevonden: de
stem van Dop Bles in zijn ‘Patijsche Verzen’.
De straat-zonde, in haar opgedirkte lusteloosheid, het spiegelend bordeel en de
luidruchtige bar: literaire motieven die ons, tot walgens toe, vervelen in vele moderne
poëzie; modern nog maar alleen om dat voortdurend vertoon van de
verwordingstekenen ener uitgedoofde kultuur; on-modern juist daardoor, omdat zij
de

zelf de slavin is van het 19 eeuws materialisme in zijn meest rotte levensuitwassen,
van dat materialisme waartegen de nieuwe geest, het gelouterd levensinstinkt der
jonge generatie te velde trekt. Omdat de Parijsche Verzen van Dop Bles, zoals Dirk
Coster het schreef, geboren zijn ‘uit de uiterste raffinementen van het fin de
siècle-verval’ - zouden zij reeds, van uit dat ethies regeneratie-standpunt, weg te
schakelen zijn uit de gulden keten van levens en werken waarin wij iets zien
doorschemeren van de glanzen ener herboren, gezuiverde menselikheid.
Sint Paulus, levende in het Parijs van zijn dagen - het wufte Korinthië - vond in
zijn geloof de sublieme klanken voor een lied van Liefde, zuiver en krachtig als een
vuur dat de wonden der ontucht moest rembranden. Toch heeft wellicht geen
katholiek zozeer als deze Heilige de bittere strijd tussen vlees en ziel in zijn eigen
e

lichaam voelen laaien en woelen. De 20 eeuwse dichter, die de lust-gepijnde mens
van onze dagen vertegenwoordigt, jaagt het avontuur des vleses na tot in de
donkerste lupanaren van zonde en dood; zijn smart-verwrongen mond zingt de
laatste genotskrampen en de verste verdwazing. Hij zingt de allerdiepste droefheid
van de wellust: deze afgrond waarin de mens zich-zelf ontvlucht en God! Hij zingt
de leegheid van het kreatuur dat zich vergooide, en afgetobt, zonder hoop, zonder
uitkomst,
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ópstrompelt naar het graf. Het is alles: één lange, trieste, lugubere verschrikking;
skeletten rammelen in de verzen; het doodsgeluid krast in de pen van de dichter,
zoals wij het horen krassen in de tekenstift van een Félicien Rops. Nergens een
licht uit den hoge; nergens de klaarte van een mystiese dageraad die eens een
Baudelaire begroette als een verre kinderdroom. Maar af en toe, povere verdoolde
straal in al dat duister gedoe van verwonde lijven, een kreet, een menselike kreet:
om begrijpen, om onderlinge ontfarming. Één enkele keer zelfs de fijne gelukstraal
van het moederschap. Dan weer: in walm verzonken zondekameren, bekoringsgeruis
van flodderrokken over glimmend asfalt, absynth, cocaïne en het touw! In de
zinderende drifkreet van een dwaze maagd bij nacht brandt de trillende passiefilm
op. Dan is overal: de troosteloosheid van deze menselike staat van ‘zielloos zijn’!
De Parijsche verzen van Dop Bles zijn een document humain: even schrijnend,
van een even onverbloemde realiteit in het uitzingen van het aan den lijve beleefde
als het testament van Villon; maar ook van een des te huiveringwekkender naaktheid,
waar ieder ethies (als bij Gossaert) evenals ieder sociaal element (als bij Van
Scheltema, en Van Collem) uit deze poëzie werd vér-gehouden. Een document
waarvan wij hopen moeten dat het geschreven zal staan in het zand van de tijd,
waar de machtige wind van levensverreining, die dit jonge geslacht tans aanwaait,
het zal uitvagen.
De katholiek, die de kunst lief is, moet diep betreuren dat een poëties talent,
hetwelk zich met zoveel natuurlikheid beweegt, en in het aanwenden der middelen
meestal dat ‘schoonheidsascetisme’ huldigt, deze goede, rijke armoede die overal
wil uitbreken als het teken van een jonge klassiek, lijk dàt van Dop Bles, zich aan
de mensen openbaart in het afschuwwekkend beeld van de meest dekadente
levensverwording, te ver gevorderd alreeds om nog in staat te wezen tot de wilsdaad
van een diepe, sidderende snik om Bevrijdenis.
WIES MOENS.
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Berichten.
Het stuur.
Aan de Leuvense Universiteit werd een kring gesticht voor moderne Kunst: HET
STUUR. In het prospectus lezen wij:
‘Het Stuur stelt zich voor onze alma-mater te vertegenwoordigen in jonge levende
kunstbeweging, het wil voor de grootse renaissance die zich bij de jongeren over
de hele wereld openbaart de begeerte om te begrijpen en van daar het opwellen
van sympatieën wekken, het wil duidelik maken dat ene kunst die zich niet verniewt,
dood en onvruchtbaar is; dat enkel 't beminnen waard zijn de werken welke uit het
zoeken geboren worden, want elke tijd moet zijn eigen uitdrukking van de ewige
schoonheid ontdekken.
Met dit doel zal Het Stuur jonge letterkundigen en kunstenaars uit alk landen laten
optreden; tentoonstellingen der werken van niewe meesters; uitvoeringen van
moderne muziek inrichten, kortom de veelvuldige ekspressies der hedendaagse
artistieke bedrijvigheid trachten weer te geven’.
De kring heeft zijn werkzaamheden aangevat, Maandag, 25 Februari j. 1., met
een kunstavond gewijd aan moderne muziek. De jonge toondichter E.L.T. Mesens
hield de begeleidene voordracht.
Beschermende leden van Het Stuur betalen 25 fr.; ereleden 15 fr. Sekretariaat:
J.M. De Vlieger, 40, Goudbloemstraat, Leuven.

Kabinet maldoror.
Door de zorgen van den heer Geert van Bruaene, werd een der zalen van het Hotel
Ravenstein, te Brussel, ingericht als tentoonstellingszaal, onder den naam van
‘Kabinet Maldovor’. Reeds ekspozeerden er Albert Servaes, die zich in een
buiten-gewoon-grote bijval mocht verheugen, en Jacob Smits. In het zaaltje werden,
tijdens de tentoonstellingsuren, voordrachten gehouden, en er speelde ook reeds
een marionettentheater. Tans wordt een tentoonstelling aangekondigd van
toegepaste kunst: tapijten, vazen, enz., van Jan Cockx. De heer van Bruaene stelt
zijn zaal gratis beschikbaar aan de artiesten die er wensen gebruik van te maken.
Hij wenst aldus in de hoofdstad zelf een levend centrum aan te leggen voor de
diverse artistieke strevingen van onze dagen.
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[Nummer 4-5]
Liefde
door Anton Vandevelde.
WIJ die geloven in de geestelike herwording van gans ons kristen volk, en naar die
herwording streven omdat zij noodzakelik is voor onderling algemeen geluk, wensen
die éne schitterende steen die Geloof heet, met zijn honderd facetten mooi geslepen,
gekozen te zien door de Grote Heer-van-hierboven tot sieraad in het schrijn zijner
Liefde.
Liefde:
De stil-glanzende beek die aarde en hemel weerspiegelt en dromende zwanen meevoert
langs rustieke oever;
de lach die alles goed en zonnig maakt;
het gebaar van Simon van Cyrenen;
de grasievolle neiging van strelende moeder;
de monotone psalm van de beevaarder;
de reine kus van uw meisje;
de zang van de menestreel;
het licht van Rembrandt;
't kleurgekoester van Rafaël;
de Madonna;

God:
En liefde, de storm van Paulus, na Damascus.

Zó alleen, met dié liefde, onder welke vorm ook, indien zij slechts wortelt in het
Geloof, wensen we door de verhongerde wereld te gaan, omsluitend alle mensen
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in ons warme hart, en ze leidend door de lente van jeugd naar de gouden koepels
van onze kristene schoonheidsbouw.
Zó ook moet klinken het leitmotiv voor allen die zich met kristen toneel bezig
houden. Want bizonder door het toneel, de aanschouwelik-getrokken grens tussen
goed en kwaad, licht en schaduw, leven en dood, dringen we tot in de geheimste
roerselen van de ziel.

Pogen. Jaargang 2

130
Juist dàt wordt te weinig begrepen!
De offervaardigheid van hen die zich aan peplum en masker wagen, is
prijzenswaard. Doch bijna nergens: die passieve overgave met het intens meegaan
‘durch Sturm und Drang’ en het klare besef van plicht en ideaal; nergens ook de
milde spontane schenking van mooiste gaven in de overtuiging van hogere weldaad.
Slechts konvensie, automaties gedoe in engafgebakend kringetje, nauwbegrensde
idee, strompelgang, nutteloosheid.
Laat het jonge gewas openbloeien in zon-van-liefde maar snoei de twijgen van
eigendunk. De bloeitijd is tàns gekomen. Wat nog dor was in Winter van
vereenzaming, bereide zich tot de komst van bloesem en vrucht!
En laat de oogst welig zijn voor de gemeenschap opdat zij zich spijzen kunne en
laven aan het ooft in vredegaard geplokken.
We moeten apostels zijn: Jeugd die aflegt het mondaine vernisje om zich te bieden
zoals ze geroepen is te worden: vroom en ‘echt en trouw gelijk een kind’.
We staan aan de poorten der stille stad van onze verlangens, turend naar de
einder waar we uw stoet verwachten. Komt, gij allen die méér zijt dan levenschooiers;
die draagt de standaard der Godgewijde begeerte om uw volk te dienen, komt en
bevolkt die stad, brengt de beweging, de wil, de daad!
Laat, met de weergeboorte van literatuur en beeldende kunst, ook het toneel
herboren worden. De periode van laksheid, bekrompenheid moet afgesloten. Voert
het toneel in de glans van het kristen ideaal. Voedt liefde in 't hart van steeds groter
scharen. Rept u in de boot, vissers der liefde. O.L. Heer maakt de vangst tot een
wonder!
Alle mensen als zovele harmonies-deinende golven in één liefdesoceaan die
bespoelt het Eeuwige Sion!
Er is geen kristenheid, geen zielsbetrachting, geen apostolaat, geen ideaal
denkbaar zonder het zout der oprechtheid, het ópgaan in de taak.
Er is geen bekering, geen loutering, geen schoonheid, geen kunst, doch vooral
geen kristen kunst - dus ook geen toneel! - zonder de onverzwakte regelmaat van
die éne polsslag: Liefde!
Vlaanderen, Wereld, dat wens ik u!
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Leidende gedachten bij het oprichten van de Gentse toneelschool
(1)

door Dr. J.O. de Gruyter.

WANNEER we de Geschiedenis der Kunst overblikken, dan worden we daarin een
stage ontwikkelingsgang gewaar; een steeds dichter benaderen van Iets dat we
kunnen aanduiden als het Doel van alle kunstwerkzaamheid.
Niet heeft men zich die gang te verbeelden als een welbewust rechtlijnig
voortschrijden naar een scherp in het oog gehouden wit. Het is in werkelikheid een
zoekend voorttasten naar het vaaglik in ons glorende beeld der eeuwige waarheid,
waardoor zij dan vaak een schijnbare teruggang te aanschouwen geeft.
Dit is voor het dieper schouwend oog echter niets meer dan een bedrieglike schijn,
want elke nedergang in de kunst is een noodzakelike voorwaarde tot niewe, heerlike
stijging, tot in standhouding van haar en van alle vooruitgang.
Het vele nieuwe dat de wetenschap ons bracht, de diepere inzichten die de filosofie
voor ons ontsluit, de verbazende mogelikheden die de techniek ons schiep, dat alles
heeft het kristal der Kunst aangevreten en opgelost tot chaotiese vormeloosheid.
Maar juist de hopeloze stijlloosheid van het einde van de vorige eeuw moest ons
een waarborg zijn, dat weldra betere tijden zouden aanbreken.
En ziet, het tans levende geslacht tijgt met vaste moed en ernstige wil aan het
werk. Overal, op alle kunstgebied, ontwaakt de drang naar het vormschone, naar
het klaargebouwde, naar het tuchtvol strenge, naar het eenvoudig ware: de
bouwkunst, de meubelkunst, de schilder- en beeldhouwkunst, de woordkunst, de
danskunst en eindelik ook de Toneelkunst.
Wel zijn we nog lang niet bij machte ons leven, dat rijke, veelzijdige, ingewikkelde,
moderne leven te vatten in een trilschone en ganselik gave gestalte; wij zullen wel
nooit anders zijn dan overgans-mensen. Maar toch: wie scherp toeziet ontwaart
reeds nu hoe in de vage, troebele baaierd, hier en daar een nieuw kristal gaat
vonken; wij gelooven in het worden van een nieuwe stijl.
Daartoe wil de Gentse toneelschool in de mate van hare bescheiden krachten
meewerken.
Eigelik denken wij ons een toneelschool als een onderdeel van een
Kunst-Universiteit, waar elke kunstsoort als het ware een fakulteit zou van uitmaken.

(1)

Deze schriftuur, die Dr. J.O. DE GRUYTER bij de aanvang van zijn loopbaan aan het toneel
opstelde, om klaarheid te brengen in zijn ideeën over kunst en zichzelf als het ware een
richtsnoer aan de hand te doen voor zijn verdere arbeid, wordt hier voor het eerst gepubliseerd.

(Red.)
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Inderdaad: waar de behoefte levendig wordt aan een het hele leven omvâmende
stijl-eénheid, groeit ook vanzelf het besef van de Eenheid van alle kunsten. De
specialisering-tot-in-het-uiterste die op kunstgebied, zoals op elk ander gebied van
de menselike werkzaamheid, een kenmerk is van onze tijd, kan niet anders dan de
geboorte van de niewe stijl in de weg staan. - Nergens voelt men dat zo scherp dan
op het toneel, waar zoveel verschillende kunstsoorten hebben samen te werken.
Iedere niew te stichten inrichting voor het geven van kunstonderwijs zal dus hebben
uit te gaan van zekere algemene stellingen, die de bazis zullen hebben te vormen
voor het onderwijs van elk speciaal kunstvak.
Het leven vertoont zich aan ons als een strijd, - Allereerst een natuurlike strijd om
ons stoffelik voortbestaan. Al wat ons in die strijd helpt noemen we nuttig. - Wat ons
in de weg staat of tegenwerkt is schadelik,
Wie onzer zijn stoffelik bestaan verzekerd heeft, bestaat eigelik nog niet - dit is hij
bestaat nog niet als mens. - (Wie de geschiedenis wil terugbrengen tot een
geschiedenis van de strijd om het bestaan, schrijft de geschiedenis van het mens-dier
en niet van de mens). De mens bestaat in zoverre hij zich juist boven het dier verheft;
in zoverre hij dus in de geest herboren wordt. De mens die zich niets meer verovert
dan een natuurlik-stoffelik bestaan, bestaat dus eigelik niet.
De mens heeft andere behoeften. We strijden ook om het geluk; ja we zijn mens
in zoverre we naar het geluk jagen. - Geluk d.i. bevrediging, dus vrede, ophouden
van de strijd. - En ook, alles wat ons rust vergunt in de strijd, wat ons vrede,
bevrediging verschaft, is dus nuttig te noemen.
De mens haakt naar zielerust. Schoonheid, kennis, wijsheid brengen hem die,
elk op hunne wijze; schoonheid bevredigt onmiddellik door de zintuigelike
waarneming. Kennis of wetenschap door het leren onderscheiden, d.i. uiteendenken
van wat, zo onmiddellik genomen niet samenhoort - door het veroveren van eigen
personaliteit. Wijsheid bevredigt door het aanschouwen van eenheid van samenhang
in al dat onderscheidene, door het geestelik aanschouwen dus, of begrijpen van de
harmonie van het heelal.
Onze smaak zoekt schoonheid in het bevredigend waarneembare; ons verstand
streeft naar kennis in het onderscheiden van verschillen; ons begrip verheldert alles
tot wijsheid door ons te tonen hoe alles opgaat in de hogere Eenheid der Waarheid
- en ons tevens te laten zien hoe deze, de Waarheid, namelik, - reeds in de
Schoonheid wordt beleefd.
Schoonheid is dus het bevredigende aan de waarneembaarheden en als zodanig
nuttig.
Daarmee is echter voorlopig niets anders gezegd dan dat het voor de mens nuttig
is schoonheidsaandoeningen te ondergaan. De mens kan echter zijn schoonheidszin
bevredigen in en door de natuur. Ja, we hebben er zelfs in de allereerste plaats
voor te waken dat we ook in dezen niet van de natuur vervreemden - op straffe van
algehele ontaarding en verval. Reizen, wan-
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delen, en vooral spelen zijn een onuitputtelike bron van aesthetiese
gewaarwordingen, en hebben dus de onderste bazis te vormen van alle aesthetiese
opvoeding. Maar als de natuur zoo ruim voorziet in onze behoeften aan schoonheid, waartoe
dan nog de kunst?
Hier kan allereerst worden gewezen op de onvermijdelikheid - en daarom reeds
noodzakelikheid en gewenstheid - van de menselike kunstwerkzaamheid. Onvermijdelik is de kunstwerkzaamheid van de mens, omdat de mens, ook daar
waar hij onmiddellik - of natuurlik - nuttige arbeid verrichten wil, daarbij tevens en
noodzakelik ook zijn schoonheidszin zocht te bevredigen.
De mens namelik is geen stoffelik vat, waarin de onstoffelike ziel als het ware
gegoten is, zelfs geen mengsel van ziel en lichaam, van geest en stof, maar een
hogere eenheid, een chemise verbinding als het ware, van geest en stof tot mens.
We zagen immers reeds dat een slechts stoffelik-natuurlik bestaand mens, als
zodanig nog geen naam verdiende, en kunnen daar nu bijvoegen, dat een alleen
in de geest, of geestelik bestaand mens, opgehouden heeft een mens te zijn.
Stof en ziel zijn dus in de mens onafscheidelik verbonden. In alle denkbare
menselike arbeid is dus tevens de natuurlike, of dierlike mens en de geestelike
mens aan het werk. - Waarmee dan gezegd is dat als een mens iets vervaardigt,
d.i. iets waarneembaars produceert, hij onvermijdelik dat iets zodanig zal vormen,
dat het zijn eigen smaak bevredige.
Van dien kant bekeken dus is iedere menselike werkzaamheid, kunstwerkzaamheid
te noemen en ieder menselik werk een kunstwerk; en als zodanig is een nutswerk
dubbel nuttig. Daarmee is dan het bestaansrecht van het kunstwerk reeds bewezen, Ja, in het
besef dat elk werk van mensenhanden een kunstwerk heeft te heten, zal men moeten
toegeven dat kunstonderwijs er dringend nodig is, aangenomen natuurlik, dat
kunstonderwijs mogelik is, wat nog dient aangetoond. - Wordt er namelik niet voor
gezorgd dat al dat voortgebrachte werk, inderdaad ook aan de aesthetiese eisen
voldoe, die wij uiter aard stellen aan alle waarneembaarheden, dan bestaat de kans,
dat de wereld langzamerhand gevuld wordt met schadelike lelikheid.
Hoe verder de mens zich ontwikkelt, hoe vollediger hij tot het bewustzijn komt, dat
juist datgene wat hem van het dier onderscheidt, wat hem dus als mens kenmerkt:
de geest in hem is. Van daar dat hij hoe langer hoe meer gaat opleven in geestelike behoeften, hoe
langer hoe meer waarde gaat hechten aan wat zijn geestelike honger stilt.
Zogenaamd nutteloze, d.i. stoffelik-onbruikbare, of onverbruikbare kunst, is een
teken van hogere ontwikkeling, en dus een vooruitgang te noemen op het vorige
stadium, en van een zuiver menselik standpunt, dus eigelik veel nuttiger te noemen
dan het schoonheid openbarende gebruiksvoorwerp.
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Inzoverre als wij allen nuttig werkzaam zijn, zijn wij dus ook allen kunstenaars. Kunstenaar in de hogere, of zo men wil, meer geestelike zin van het woord zijn
slechts enkelen. - Daartoe is nodig - wij zagen het reeds - een hogere menselikheid,
die boven het dierlik-natuurlike uitzijnde, onverzadelik hunkert naar geestelike
bevrediging door onmiddelike waarneming.

Geestelike bevrediging door zintuigelike waarneming.
Het goddelike is in de kunst verbonden met het dierlike en dat is juist haar wezen.
- Maar wee de kunstenaar die in wat hij waarneemt, niet zoekt bevrediging der ziel,
maar louter zingenot! Wee hem indien de geest hem niet beheerst, of - wat hetzelfde
is, want juist inzoverre is de mens geest- of bewustzijn, als hij zegt Ik - indien hij
zichzelve niet beheerst! Minder wordt hij dan de gewone mens, die in bescheiden
mate kunstenaar is. Uiteraard ingericht tot het voortbrengen van kunstwerk, is hij
tot het vervaardigen van gebruiksdingen niet in staat, en verdierlikt dus gans tot een
recht nutteloos en dus schadelik wezen.
De kunstenaar heeft honger en dorst naar schoonheid; zoekt die dan ook, rusteloos
en onlesbaar overal. Zijn ganse leven als 't ware is een onophoudelik-verrukkelike
schoonheidsroes. Daardoor wordt natuurlik zijn schoonheidszin als 't ware tot de uiterste gevoeligheid
gescherpt, zijn smaak tot de teerste fijnheid gelouterd en is hij in staat schoonheid
te voelen, wordt hij aesthetiese aandoeningen gewaar, waar de alledaagse, grovere,
minder geoefende smaak van de gewone mens onaangedaan blijft.
Zo toont ons de kunstenaar, waar hij bij machte is zijn innigste schoonheidsleven
vast te leggen en te veruitwendigen in een werk der kunst, schoonheid, die ons
anders verloren ging. Hij verhonderd-, verduizendvoudigt het veld onzer aesthetiese
waarneming, en is aldus nochmaals een bij uitstek nuttig wezen te heten, en zijn
werk een bron van geluk voor de mensheid.
Eindelik buiten haar onmiddelik nut, bewijst de kunst ook noch middelik een moeilik
te overschatten dienst aan de naar de vrede des geestes verlangende mens,
inzoverre als zij onze kennis der dingen, onze persoonlike ervaring op onmetelike
wijze vermeerdert.
Inderdaad de naar wetenschap dorstende mens verzamelt tweeërlei kennis:
a) abstrakte kennis, of zo men wil wetenschappelike kennis, die alleen werkt met
de algemene denkbeelden, waartoe de dingen in onze geesten worden
gesynthetizeerd.
b) Intuitieve kennis d.i. kennis der dingen zelf, die wij alleen kunnen opdoen door
eigen zintuigelike waarneming. - De waarneming van een ander kan slechts
in zóverre onze ervaring verrijken als zij ons een beeld geeft van het
waargenomene. Dat nu gebeurt alleen in de kunst. Zo is dan de kunst een
schat van kennis, die ten onzen behoeve door de kunstenaars van alle tijden
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en alle volkeren werd verzameld. Ja menige wetenschap berust zogoed als
uitsluitend op de in de kunst verzamelde ervaring. (Geschiedenis,
beschavingsgeschiedenis, kostuumkunde, mimiek enz.)

Nut van Kunstonderwijs.
Heeft de kunstenaar om eigen bestaansrecht te bewijzen zich enerzijds te weren
tegen de nog-niet-aan-het-aesthetiese-toe-zijnde nutsmensen, anderzijds tegen de
op de gevoelsmens neerziende wetenschappelike mens; hij die het over
kunstonderwijs wil hebben, komt bovendien als vijand tegen vele kunstenaars te
staan.
Het woord-zelf doet de kunstenaar reeds weerzinwekkend aan.
Kunst-onderwijs: daar schuilt voor de kunstenaar een contradictio in terminis in.
- En dat is alweer begrijpelik.
Het onderwijs staat, zoals alles in onze dagen in het teken der
wetenschappelikheid. - Het onderwijs komt - zo in zijn geheel genomen - op niet
veel anders neer dan op het bijbrengen van kennis, van wetenswaardigheden, dus.
- Bij dat onderwijs nu, is het een vereiste, de leerlingen hun subjekt als het ware te
leren uitschakelen, ze te oefenen in het volstrekt objektieve waarnemen der dingen
buiten ons.
Dat stuit op zichzelf reeds de kunstenaar, die immers krachtens zijn wezen in
alles wat binnen het bereik zijner zinnen valt, zichzelf juist terugvindt, tegen de borst.
Ideale wetenschappelikheid - d.i. niet bestaande, ja, onbestaanbare
wetenschappelikheid - ontwijkt alle schoonheidsaandoening, als geest-vertroebelend
element. - Van daar het lege, nuchtere, naakte onzer klassen, een natuurlik gevolg
van de wetenschappelike sfeer die er heerst.
De met kunstenaarsaanleg bedeelde leerlingen voelen zich in onze scholen niet
op hun plaats. Ze hebben er geen lucht, geen zon, geen warmte; ze verdorren of
verkwijnen er als een uit zijn natuurlik klimaat en gunstige omgeving verplante boom.
En door hun leven dragen zij een vijandig gevoel mee tegen het onderwijs, - op zijn
minst een gevoel van: ‘wat heb ik daar al tijd verloren!’ - En inderdaad: zij hadden
ook aan dat onderwijs niets.
Van daar hun stelling: Kunstonderwijs is niet mogelik. - Je bent kunstenaar, of je
bent het niet: - worden doe je 't nooit.
Wie aldus redeneert heeft noch niet bedacht:
o

1 Dat elk mens, als zodanig, kunstenaar is. Kunstenaar toch is al wie schoonheid
schept, en dat doet in zekere mate ieder mens.
o

2 De diepe zin van de Hebbelse lijfspreuk: ‘Wordt hetgeen gij zijt’. - Immers wat
ge zijt, zijt ge nog niet. - Dit is wat ge zijt, zijt ge op de wijze der voorlopigheid. Gij
hebt u te ontwikkelen tot wat ge zijt. - Men bedenke daarbij, dat elk mens bij de
geboorte reeds een mens is, en toch nog een mens heeft te worden; en dit ook
worden zal - als alles goed gaat.
Om te beginnen - en dat geeft ook iedere kunstenaar al dadelik toe -
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de kunstenaar heeft zijn handwerk te leren, of zo ge wilt, hij heeft zich de techniek
van zijn kunst grondig eigen te maken. - Dat nu ligt zó voor de hand, dat een dergelik
technies kunstonderwijs eigelik nooit ontbroken heeft en ook op onze dagen, feitelik
het enige is dat werkelik voorhanden is.We kunnen dan ook nagaan hoe in alle kunstvakken, in de loop der eeuwen, een
stage techniese vooruitgang is na te wijzen. (Schilder- en beeldhouwkunst, muziek,
bouwkunst enz.)
Maar dat is niet alles. - Uitgaande van het begrip dat de ontwikkeling is een
ontwikkeling van het onontwikkelde (voorlopige, aanvankelike, verborgene,
raadselachtige), over het ontwikkelde (geopenbaarde, duidelike, naakte) naar het
verinwendigde, (geestelike, onstoffelike) toe, hebben we reeds in de geledingen die
zich in de kunst laten onderscheiden een dergelike samenhang te verwachten; wat
dan inderdaad uitkomt aan het onderscheid tussen kooken kleedkunst - bouw,
beeldhouw en schilderkunst - en de verdere onstoffelike kunsten als muziek,
gebarenspel, zeg- en woordkunst.
En er worde hier uitdrukkelik gewezen op het gevaar om deze aldus opgestelde
kategoriën, zomaar klakkeloos in de geschiedenis te willen lokalizeren (symboliese,
klassiek-plastiese, romantiese!). We hebben integendeel uiteraard te verwachten,
dat juist de meest geestelike kunsten zich het vroegst zullen vertonen. - Ik zeg
uiterraard: immers een kunstwerk vooronderstelt een lange techniese voorbereiding,
die des te moeiliker en langduriger wordt naarmate er juist grotere moeilikheden te
overwinnen, talrijker handgrepen aan te leren zijn. - Daar men nu juist in de geestelike
kunsten betrekkelik zeer onafhankelik is van de stof, zal men met een betrekkelik
geringere voorbereiding, tot betrekkelik vrij draaglike resultaten kunnen komen. Maar nemen we nu elke kunstkategorie op zich zelf, dan kunnen we daarin weer
een zelfde overgang nawijzen van het aanvankelik logge naar het betrekkelik
onstoffelik geestelike. En wat heeft dat dan te betekenen voor de kunstenaar zelf? - Het spreekt immers
vanzelf dat zich hier aan het kunstwerk anders niet uit dan de vergeesteliking, of zo
men wil, de verfijning van de kunstenaar zelf. De vergeesteliking van het kunstwerk
is niets anders dan het teken van de zelfvergeesteliking van zijn schepper. Naarmate deze dus meer gewicht gaat leggen op de geestelikheid in eigen
aesthetiese aandoeningen of wat op 't zelfde neerkomt, naarmate hij eigen
persoonlikheid meer op de voorgrond laat treden, wordt ook zijn kunst geesteliker,
persoonliker, - en voor ruimere kring ontoegankeliker.
Zo mogelik, dient dus de kunstenaar aan zulke invloeden te worden blootgesteld,
die zijne vergeesteliking in de hand werken.
Van een anderen kant brengt het vergeesteliken van de kunstenaar, tevens een
verruiming van zijn blik teweeg, of zo ge wilt een vergroting van zijn geestelike
honger, en verscherping van hunkerwens naar bevrediging. Vandaar een koortsig
zoeken naar geluk des gemoeds, een verruiming van het
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schoonheidsveld. (cf. het schone en het treffende, het koddige, het humoristiese.)
Men komt zelfs zo ver - en daarmee bereikt men de uiterste grens der kunst - dat
men ook van een gedachte, een idee, een begrip, d.w. dus zeggen van een ‘onding’
de schoonheid gaat inzien. Wat dan eigelik wil zeggen dat de kunstenaar zich de
begrippen verbeeldt, op de wijze van de kinderlik gelovige man die zich zijn god in
een bepaalde, beperkte gedaante voorstelt. - (Men merke hier de nauwe
verwantschap van kunst en godsdienst, ja de eenheid dier beiden, in die zin dat
godsdienstige voorstellingen in vele gevallen niets anders zijn dan aesthetiese
verbeeldingen voor on-te-ziene ‘ondingen’ of begrippen, waarvan de mens zich
afhankelik gevoelt.)
Van daar dan ook: geen ware godsdienst zonder kunst en geen echte kunst
zonder godsdienstig gevoel.
Zo vertoont dan de hele menselike geschiedenis in al hare verbijsterend veelzijdige
uitingen het beeld van een steeds voortschrijdende zelfvergeesteliking, waaraan
ook de kunst niet ontsnappen kan en ook niet te ontsnappen heeft. De mens wordt
wat hij is, d.i. mens, of zo gij wilt: belichaamde Geest.
Wat leert ons echter de Wetenschap?
De ontwikkeling van elk individu is de herhaling van de ontwikkeling der hele
soort.
Wat dan in de wijsbegeerte wordt begrepen wanneer men zegt: de mens is een
mikrokosmos, wat toch niets anders betekent dan dat de mens een punt van
samenkomst is van het heelal: in de mens wordt het heelal - wanneer het goed gaat
- opgenomen, waardoor de geest die tot zich zelve komt, dit is, zich zelf bewust
wordt, in eigen volledige nietigheid de eenheid van het Al verwerkelikt.
De mens dus is een mikrokosmos. Daarmee is gezegd, dat in elke afzonderlike kunstenaar van af zijn vroegste jeugd,
tot op zijn hoogste hoogte, de ontwikkelingsgang der hele kunstgeschiedenis zich
herhaalt. - Waarmee dan gezegd is dat ontwikkeling bij de kunstenaar niet alleen
mogelik maar onvermijdelik is.
Een geboren kunstenaar heeft dus nog een kunstenaar te worden, en elk behoorlik
ingericht kunstonderwijs heeft zich ten doel te stellen, de kunstenaar zo volledig
mogelik tot ontwikkeling te laten komen.
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Het klassieke drama
door Balthazar Verhagen.
TE midden van de velerlei verlangens en verwachtingen omtrent eene vernieuwing
en verheffing der dramatische kunst uit de puinhopen van realisme, naturalisme en
psychologische vivisectie, zijn er verschijnselen waar te nemen, dat er in de van
nieuwe idealen bezielde jongere generaties eene belangstelling groeiende is naar
de groote tragische kunst der Grieken. Het is een verschijnsel, dat zich door vele
eeuwen, met langere of kortere tusschenpoozen, nu eens zwakker, dan weer sterker
heeft geopenbaard, als een bewijs voor de onverwoestbare levenskracht, welke in
de scheppingen dier oude meesters verborgen ligt.
Niet altijd op dezelfde wijze, met dezelfde geesteshouding, hetzelfde artistiek
ideaal is de wereld tot hen teruggekeerd en zoo is het zeker geene gewaagde
voorspelling, dat, indien een ‘terugkeer tot de ouden’ zich in de naaste toekomst
nadrukkelijk mocht manifesteeren, het eene klassieken-huldiging zou worden, die
specifiek zal verschillen van het vormenverheerlijkende pseudo-classicisme der
e

e

Fransch-Nederlandsche school der 17 en 18 eeuw, of van de bombastische
e

romantiek uit het midden der 19 eeuw, waarvan Legouvé het afschrikwekkend
voorbeeld is geweest. Een terugkeer tot het classicisme ware even onzinnig, als
eene nieuwe oriënteering in de klassieken heilzaam kan zijn.
Die geheele klassieken-devotie der vroegere geslachten is een probleem, dat tot
velerlei interessante vragen aanleiding zou kunnen geven. B. v.: Waarom is het
drama van een Racine, ondanks de goddelijkheid der verzen, toch in wezen eene
steriele kunst gebleven? Waarom is Voltaire als dramaturg dood voor ons en zijn
de classicistische drama's van Goethe verouderd? Hoe komt het, dat alle moeiten,
die zoovele geslachten zich gegeven hebben, om het antieke ideaal zoo dicht
mogelijk te benaderen, feitelijk vergeefsch zijn geweest? En waarom is Shakespeare
nog zoo modern, een dichter van heden en van de toekomst, hij, die oogenschijnlijk
niets met de antieken te maken heeft gehad en die, evenals zijn Spaansche evenknie,
Calderon de la Barca, langen tijd voor ‘barbaar’ is uitgemaakt?
Het is een buitengewoon interessante puzzle, waarvan de oplossing binnen het
beperkt bestek van dit artikel niet is te geven. Maar eene enkele aanwijzing van de
richting, waarin men zou hebben te zoeken, is toch ook hier wel mogelijk: Het in zijn
formalisme bevroren pseudo-classicisme, zoo goed als de romantiek hebben hun
weg naar het hart der antieke tragische kunst steeds gezocht langs den decadenten
Seneca, om te blijven steken bij Euripides, die zeer stellig is geweest de decadent
zijner oudere kunstbroeders.
Dramatiek van volle honderd percent gehalte is ten slotte een sporadisch
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verschijnsel op deze wereld gebleken. Elke vermindering van het gehalte aan
dramatiek vindt zijne compensatie in eene vermindering van het gehalte aan...
litteratuur. Euripides vertegenwoordigt reeds in de dramatische kunst der oudheid
de litteratuur, hij is een typische letterkundige: scherpzinnig, vernuftig, gevat, een
dialektiker. maar geen muzisch bezielde, de schrijver, van wien de biographie
vermeldt, dat hij onmuziekaal was (hij kon niet componeeren, zooals Aischylos en
Sophocles). Deze, op zijn terrein groote figuur, de schepper van eene rechtstreeks
navolgbare en daarom juist steriele kunst, werd de afgod van de tooneel-letterkunde
van drie, vier eeuwen. Hij bevat geene geheimen meer, die ons lokken en fascineeren
en daarom heeft hij, met zijn nasleep, voor goed afgedaan in een tijd als dezen,
waarin de jonge idealen branden van verlangen naar eene enthousiasmeerende
tooneelkunst van groote allure.
Hoeveel ongenaakbaarder voor alle navolging zijn dan Sophokles en vooral
Aischylos gebleven. Dat onnoozel aantal van veertien overgebleven tragedies op
de meer dan tweehonderd, welke deze twee genieën eenmaal hebben gewrocht,
hebben door de eeuwen heen de evoluties van het tooneel vergezeld, zij zijn gelezen,
besnuffeld, tekst-critisch geanalyseerd in de laboratoria der philologie, mythologisch,
philosophisch verklaard en becommenteerd, zij zijn ook opgevoerd en bewonderd,
maar indien de tooneelschrijfkunst zichzelf aan klassieke voorbeelden wilde
versterken, dan boog zij uit voor deze beide phynxen, om liever te gast te gaan aan
de open tafels van Euripides.
Het is mijne overtuiging, dat alleen Shakespeare den weg tot de geheimen der
kunst von Aischylos en Sophokles heeft gevonden, zoowel tot de raadselen hunner
mythisch-religieuse en ethische overtuigingen en belijdenissen, als tot de diep
verborgen principes hunner artistieke scheppingsmethoden. En juist door zich niet
blind te staren op den uiterliken vorm, zijn drama niet te paralyseeren met de
empirische ‘unités dramatiques’, heeft hij, voortbouwend op Sophokles, eene geheele
nieuwe kunst geschapen en daarmede eene werkelijke Renaissance gebracht.
De terugkeer tot de Ouden zal m.i. in de eerste plaats beteekenen een dieper
indringen in het wezen der dramatiek van die beide Grieksche Genieën, van wie de
groote lijn der evolutie loopt over Shakespeare naar de toekomst. Daarbij zal in de
allereerste plaats de practische tooneelkunst ons tegemoet moeten komen, het
jongere geslacht, met zijne frissche phantaisieën en zijn instinctief indringend
psychologisch begrip. Wij zulllen voor goed verlost moeten worden van de z.g.
‘klassieke’ vertooningen met hunne kinderachtige imitaties van het Grieksche theater
en tempolooze, arythmische, monotone declamaties, ons eenmaal gesuggereerd
door de deftigheid onzer leerboeken.
Waar wij in onze ingebouwde Italiaansche scène toch nimmer de impressie
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van het groote Atheensche openlucht-theater kunnen geven, is het beter, af te
rekenen met cartonnen paleisdeurtjes en archeologisch nauwkeurig geconstrueerde
zuiltjes en geschilderde tempeltjes op het achterdoek. De moderne
belichtingstechniek, het wijdsch-gedrapeerde gordijnen-tooneel zal in staat zijn, ons
de machtige stemmingen dier oude drama's te suggereeren, beter en artistieker,
dan welke reconstructie ook van
hoe-het-vermoedelijk-er-vroegerzoowat-heeft-uitgezien.
En het geheele karakter van het spel zal van zoogenaamd ‘klassiek’ herschapen
moeten worden tot werkelijk Grieksch, d.w.z. in stijl met het ware karakter dier
kunstwerken: soepel, nerveus, met groote tempo-wisselingen, felle uitbarstingen
en diepe inzinkingen. Wie b.v. Diepenbrock's ‘Elektra’-muziek gehoord heeft met
inderdaad hoorende ooren, zal daaruit een rijkdom aan inspiraties kunnen putten
voor eene boeiende, meesleepende vertolking van het drama op het tooneel.
De verbeelding, het diepere gevoelsleven van den modernen artist, zal ons eerder
geleiden tot den kern van de kunst dier oude meesters, dan philologie, of de
philologie slaafs volgende tooneelspeelkunst eener oudere generatie ooit heeft
kunnen bereiken.
Hoe krachtig van zekeren greep hebben Aischylos en Sophokles hunne kunst
onmiddellijk geleid naar den triomf van haar hoogste doel: te zijn eene
Gemeenschapskunst, populair in de beste beteekenis van het woord, in dienst van
de heerschende religieuze overtuigingen. Zij deden hun volk bij duizenden stroomen
naar het theater, niet om de fabels als zoodanig te genieten, want die kende ieder
en hetgeen er met den aangekondigden titel-helden stond te gebeuren, was voor
niemand twijfelachtig. Maar de verwachting, die Noodlotsgestalten hunner overoude
sagen levend voor oogen te zullen zien, de voorvoelde zekerheid ook, dat de
tragische held zijn lot in schoonheid van karakter en in eene praegnante uitbeelding
van alle menschelijke aandoeningen zou ondergaan, de zekerheid ook, dat hun na
ontsteltenis en spanning de verruimende Katharsis niet zou worden onthouden,
deed een geheel volk optrekken naar de hoogtijden der dramatische kunst, die
waren hoogtijden van religie. De Katharsis, de ‘reiniging’ van vloek en leed, die op
eene menschenziel kunnen rusten, de bevrijding van booze achtervolgingen, de
verheffing na de vernedering, de zegepraal van het recht, de opstanding uit den
ondergang, het groote Leven, dat na de felste slagen en teisteringen zich weer
opheft en verjongt, als de individuën ten onder gaan - dat was het geheim der
bezieling, welke van Aischylos en Sophokles uitging.
Maar met hunne schoonste motieven en heerlijkste poëzie zouden deze dichters
nimmer zijn geslaagd in hun doel, indien zij niet tevens meesters waren geweest in
die zoo bijzondere kunst, welke Dramaturgie heet. Om in die groote theaters, voor
die menschenmassa's, de gewenschte effecten te
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bereiken, vonden zij in hun harmonischen, wiskunstig-evenwichtigen geest dien
grooten stijl voor hunne drama's, met die scherpe contouren en breede arceeringen,
dien groot-lijnigen bouw, welke zoo zuiver is ingesteld op de contrasten tusschen
Pathos-spel van den Protagonist, Bedreiging van den Antagonist en Intrige van den
Tritagonist, welke sindsdien de grondslag zijn geweest voor alle sterk gebouwde,
effectvolle dramatiek. Dit zijn ‘dramatische eenheden’ van oneindig artiestieker
beteekenis, dan die van ‘tijd, plaats en handeling.’ waarop alle classicisme zich
zoovele eeuwen heeft blind gestaard.
De Protagonist met zijn breed uitgewerkte solo-partij, die de scène betreedt om
er zijne fel-bewogen ontroeringslijn af te spelen, welke lijn in den scheppenden
geest van den dramaturg moet hebben geflitst als de levenszenuw van zijn
kunstwerk: ziehier het eerste en voornaamste, waarnaar de moderne
tooneelkunstenaar zal speuren, indien hij, boven alle verouderde en van onze
begrippen vervreemde mytische details, zulk eene tragedie tot nieuw leven zal willen
brengen. Hiernevens gaan als ‘illustraties’ enkele van zulke, schematisch vastgelegde
(1)
‘stuwingslijnen’ . Slechts de hoofdrichtingen zijn hierin aangegeven en het spreekt
vanzelf, dat in elk onderdeel van elke lijn nog weder met psychologischen speurzin
en artistieke intuïtie nieuwe, fijnere details, zwenkingen en zwevingen zijn te
ontdekken. Maar, daargelaten de details, welk eene merkwaardige overeenkomst
in de groote effecten: de sterkste inzinking vóór de definitieve stijging
(‘Smeekelingen’, ‘Elektra’) de steilste heffing voor den eindelijken val (‘Koning
OEdipus’) en de kruising van beide lijnentypen, mèt, in elk weder, die groote
contrastwerking, als in ‘Antigone’.
Wij zullen ons ook bewust moeten worden van de karakter-verwantschap tusschen
de verschillende ‘rollen’, welke tezamen een der drie dramatische ‘machten’ vormen,
zooals die in oude tijden op de drie maskerdragende acteurs waren geconcentreerd.
Het bewustworden van al deze ideëele en artistiek-technische principes zou
kunnen leiden tot klassieken-vertooningen, fundamenteel verschillend van hetgeen
wij op dit gebied gewend zijn, opvoeringen, welke eerst den waren geest en de
onverwoestbare leefkracht dier antieke kunst zouden openbaren en welke eene
machtige inspiratie in zich zouden kunnen bevatten voor eene nieuwe dramatiek,
die niet een classicistisch formalisme zou kunnen zijn, maar eene inderdaad nieuwe
kunst, geënt op eeuwige, maar al te weinig erkende ‘wetten’, zooals Shakespeare
en Calderon dat voor hunnen tijd hebben begrepen. Op deze wijze zou een
klassieken-cultus inderdaad een gezondheidskuur kunnen beteekenen, om ons
voor goed te genezen van de tafel-en-

(1)

Ontleend aan mijn boek: ‘De Tragische Maskers van Hellas’, Amsterdam, Van Munster's
Uitgevers Maatschappij, 1923. (Een boek dat wij allen die ijveren voor de renovatie van ons
tooneel stellig aanbevelen. - Red.).
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Stuwingslijn in ‘De Smeekelingen’ van Aischylos
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kanapee-regie, den huiskamer-en-kantoor-dialoog en vooral, vooral de beschimmelde
huwelijks-dramatiek.
Ware Strindberg een evenwichtige geest geweest, die de religie had bezeten,
waarnaar hij heeft gesnakt, misschien zou hij de groote wegwijzer voor dezen tijd
zijn geweest. Een machtig wegzoeker is hij zeker geweest, die wellicht den lichtenden
top gezien, maar toch nimmer bereikt heeft. En ook in het werk van menig tijdgenoot
zijn teekenen te bespeuren, die wijzen op een toekomst, hoopvoller dan het verleden.
Indien de nieuwe, groote kunst zich eenmaal baan breekt, dan zal de bewust of
onbewust ondergane invloed der beide geniëen, welke aan het begin der cultuur
van het drama staan, ongetwijfeld blijken, zooals - om deze korte aanteekeningen
met een paradox te eindigen - het eigenaardig drama ‘Freiheit’ van Herbert Krantz
eene zekere verwantschap openbaart met het oudste drama van Aischylos: ‘De
Smeekelingen’.

¶ Geachte tooneelspeler, speel wat gij wilt, maar... spéél. Dat wil het volk!
Speel impressionisme, expressionisme; speel onder monumentale regie
of speel onder intieme regie; speel het litterair- uitgebeelde conflict, speel
romantiek, klassieken, modernen... maar spéél. Niet enkel met uw armen
en beenen, maar ook met uw ziel!
JAN FABRICIUS.
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1 (boven) Cuchulain
1 (onder) De Sidhe Vrouw
2 (boven) Vrouwe Emer
2 (onder) Eithne Inguba
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Het maskerspel
door Albert van Dalsum.
ER is een ding dat voor alle kunstenaars onder de jongere tooneelspelers duidelijk
is, dat zij allen voelen: dat Kunst niet ontstaan is uit: nabootsing, imiteeren der
zoogenaamde werkelijkheid. En toch, hoe zijn zij door de amusementsjacht van het
publiek, die toch in den grond niets anders is als een meelijwekkende geestelijke
leegte, gedwongen zich te verfijnen en te vervolmaken juist in deze naturalistische
manier van spelen, uit vrees door degenen, die het tooneel exploiteeren, niet voor
een ‘goed acteur’ te worden gehouden. Zij zijn waarlijk de moderne Geboeide
Prometheus, want ook geestelijk is er een duivelsche bekoring voor een tooneelspeler
in het verfijnd en geraffineerd naturalistisch spel met zijn psychologische
kronkelpaden en nauwe tunnels, een doolhof waaruit noch het publiek, noch de
speler zelf een weg kan vinden, alleen hij, de machtige man, die om elf uur het doek
laat zakken voor de moegespeelde kinderen in de zaal. Maar daarnaast, en in betere
oogenblikken, voelt de jongere speler dit als een vloek in zijn leven, en hij vraagt
zich af: waarom? Wij voelen dan, dat er een kentering in de kunst is gekomen, als
terugslag op het materialistisch denken onzer ouders, en dat wij het naturalisme
hadden moeten uitspuwen en ons hadden moeten afwenden van deze ordinaire
amusementskermis. Maar waarom doen we dat dan niet? Omdat wij laf zijn, en niet
voor onze idealen willen lijden? Dat ook natuurlijk bij velen, maar hoofdzakelijk
omdat het geestelijk leven van iederen tijd weerspiegeling vindt en altijd gevonden
heeft in zijn tooneelkunst, en dus het tooneel van dezen tijd niet beter en slechter
kan zijn dan het is. Tooneel is een noodzakelijkheid, een noodlot; forceeren we dit,
en trachten we het beter te maken dan het lijden kan, dan komen we onherroepelijk
in een of ander geestelijk snobbistisch hoekje terecht, en voelen ons daar goden,
maar zijn inderdaad armzalige stumperds. Als er in een tijd een idee is, die menschen
gezamenlijk

(*)

De bij dit artikel gereproduceerde maskers werden door den beeldhouwer Hildo Krop
vervaardigd voor W.B. Yeat's Spel van Vrouwe Emer, gekreëerd en gespeeld onder regie
van A. Van Dalsum, met, als medespelenden: Louise Kooiman, Sara Heyblom, Hans Van
r

Meerten en Johan De Meester. J .
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tillen, dan zal dit in de tooneelkunst te bespeuren zijn. Deze idee is door alle tijden
heen een religieuse geweest; alleen de periode die achter ons ligt, was zoo verwaten
langs de wegen van rede en logica, de raadselen van het Zijn, te willen bestormen
en veroveren. Maar uit deze waan zijn wij ontwaakt, en we hebben ons armzaliger
gevonden dan we ooit waren. En opnieuw is het religieus besef in ons wakker
geworden; alleen het is niet verschenen als gemeenschappelijke idee, als dogma,
maar het leeft slechts individueel in ons en in ieder onzer anders, alleen de wil, het
vorm en beelding te geven, de geste, is ons gemeenschappelijk. Andere kunsten
zijn ons voor gegaan, in het cubisme, het futurisme, het expressionisme. Laten we
aan deze benamingen als zoodanig niet te veel beteekenis hechten, want voor
tooneel zal het toch weer heel anders moeten worden dan in de schilderkunst; maar
laten we ook niet onverschillig het gevaar van deze kunstenaars langs ons heen
laten gaan, laten we de geestelijke kern verstaan van hun werk, want als we dit
uitlachen, lachen we onszelf uit en zullen we door den tijd nutteloos speelgoed
gevonden worden, de piassen van een op sensatie verzot publiek. Laten we
begrijpen, dat zij allen bedoelen een synthetische kunst te scheppen en dat ook
voor het tooneel eindelijk de tijd aangebroken is, het spel te leiden in de banen der
verbeelding. Wanneer we het tooneelspel begrijpen, als een gebeuren, dat ons den
mensch toont in zijn worsteling met de raadselen van Leven en Dood, als we in het
wezen van ieder mensch de gesteldheid leeren zien waaraan niet te ontkomen is,
en die hem op de hem alleen eigene wijze naar den onafwendbaren ondergang
voert, om hem daar tenslotte de zin van het Leven te doen verstaan, begrijpelijk
voor hem en niemand anders, en niet uit te zeggen aan anderen, dan zullen we
opnieuw mogen naderen tot het masker.
Het masker was bij de primitieve volken die het bij hun religieuze dansen en
verrichtingen gebruikten, de scheppingsdaad van hun kosmisch gevoelsleven, van
hun verhouding tot alles wat den mensch bedreigt en beroert, een zelfverlossing
en een zelfverdediging, en een bevrijding van de angst voor het onbegrijpbare en
bovenmenschelijke.
Men versta ons niet verkeerd: wij weten dat het primitieve masker niet meer van
onzen tijd is, en dus pleiten wij niet voor een ‘teruggang’. Maar het masker als
zoodanig voelen wij weer van onzen tijd, zij het dan ook met geheel andere motieven
dan de andere
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volken er voor hadden. Wat bij de primitieve volken een gevolg was van hun religie,
moet bij ons een aanleiding zijn om te komen tot een kosmisch gevoelsleven, immers
de meesten onder ons hebben geen dogma meer dat ons denken beheerscht. Maar
wanneer wij het masker willen leeren begrijpen in de beteekenis die het voor een
volk met een groote cultuur kan hebben, dienen wij terug te gaan tot een juist begrip
van de Grieksche tragedie.
Niets bewijst meer het waarachtige wezen der tooneelkunst, dan de bron, waaruit
alle Europeesch tooneel gesproten is, de Grieksche tragedie. We zullen de tragedie
nooit kunnen begrijpen door haar te beschouwen als een moraliteitsles voor de
menschheid, noch minder door haar te zien als een brok afgebeelde Grieksche
geschiedenis uit den Oertijd. Romantische kunst is door naturalisten nog
zoogenaamd gemoderniseerd kunnen worden, al blijft ook dit een misdaad, maar
tegen de Grieksche tragedie hebben zij zich te pletter geloopen, daar stonden zij
al dadelijk voor het raadsel der ‘Koren’ en het eenige gebaar, dat hun nog overbleef,
was, deze kunst te qualificeeren als zijnde ‘verouderd’. Als ze eens wisten hoe
verouderd men over vijftig jaar hen zal vinden. Zij zijn het kunstwerk gaan
onderwerpen aan de wetten der logica en der rede, en daarmee getreden buiten
de eigenlijke wereld van den kustenaar, dat is: de duiding en de samenvatting van
het Zijn door beelding, visioenen, zooals wij ons zelven kunnen begrijpen uit de
verschijningen in onzen droom. Zoo is de OEdipus-Mythe een raadselachtig visioen
van het Leven zelf, opgeweld uit het lijden van het Grieksche volk, een tweede
werkelijkheid, waaruit wij het raadsel der groote Werkelijkheid hebben te verstaan.
Het zal niet voldoende zijn te weten, welke randen voorkwamen op Grieksche
gewaden, van welke stoffen die gewaden vervaardigd werden, uit hoeveel stukken
steen een Grieksche zuil bestond, hoe de staf er uitzag van den koning, en verdere
historische wetenswaardigheden, hoe belangrijk overigens op zichzelf, om te weten
en toe te passen, maar voor alles zullen we den geestelijken ondergrond te tasten
hebben, waarop als noodzakelijkheid de Grieksche tragedie zoo geworden is als
wij haar kennen en niet anders. Friedrich Nietzsche heeft ons in ‘Die Geburt der
Tragödie’ leeren begrijpen, door te wijzen op het dionysische element in de Grieksche
tragedie, het element van den roes. Dionysos is de God van de levenskracht der
natuur. in wijdere beteekenis, van het eeuwigdurend wisselen der
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jaargetijden, van het telkens weer ontwaken der natuur in de lente, maar ook van
het sterven in den winter. Het symbool van opjubelende extase om de heerlijkheid
van het leven, maar ook de wanhoopskreet om den onafwendbaren dood, die achter
alle leven staat. Het een zijn met den onbegrijpelijken Wil van het Zijn, het een zijn
met den Algeest. Dit is dionysisch. Welke mensch heeft zich niet eens verloren
gevoeld in een lentedag? Zoodat alles wat hij in langzame uren gedacht en doorpeild
heeft van hem afviel en hij zich overgegeven voelde aan het kloppende hart van
het Leven zelf? Voor het eerst ondervond hij weer het geluk van het Zijn! Grenzen
tusschen hem en de menschen waren uitgewischt. Dit is Dionysisch. Alle rekjes
waarin wij het Leven ziftend en sorteerend hebben opgeborgen, vallen uiteen; deze
muren worden nu tot een gevangenis. Terug tot het overweldigend gevoel, kinderen
van hetzelfde heerlijke Leven te zijn! Het driftig heerlijke: wij bestaan! wij bestaan!
Maar daartegenover de ontzetting om het einde van alle Leven, om den dood en
de noodslotmachten die den mensch verderven. Dit is dionysisch! Niet meer zich
trachten te redden dus in het individueele denken, niet meer het menschelijk wezen
als houvast in dit leven te voelen, maar zich te verliezen in de Wereldwil, het
verbreken van de ‘Principii individuationis’ een geestelijke dronkenschap, een roes,
dit is het dionysische, dat in het Grieksche leven zijn kunstvorm gevonden heeft in
het satyrkoor, de Nayaden- en Bacchantenkoren, koren dus van extatische belijdenis
van dezen roes, waaruit de Grieksche tragedie ontstaan is en die hierin levend is
gebleven, wij voelen dat voor deze machtige extase de symboliek van het woord,
van het gedicht, alleen niet meer voldoende is. Hier moest mede in de opwindende
stuwing der roesmuziek het geheele lichaam in dienst der uitbeelding gebruikt
worden; kreten vervangen worden, de dans het gebaar. Uit dit koor van extatischen,
betooverden, hieruit is de tragedie ontstaan en ook het masker.
Het levensgebeuren was voor de Grieken een noodlot, en wanneer Dionysos op
het tooneel verscheen stond hij daar als een openbaring, of liever gezegd als een
vermomming van het noodlot. De tragedies van Sophocles werden gespeeld door
drie spelers (Protagonist, Antagonist, Tritagonist) Waarom? Omdat er maar drie
spelers waren zeggen de philologen. Dat is natuurlijk nonsens. Neen, omdat de
eerste speler de Mensch moest zijn, aan wien zich het noodlot

Pogen. Jaargang 2

149
voltrok en de twee anderen noodlotsfiguren, die telkens in andere gedaanten en in
andere vermomming op den hoofdspeler toedringen om hem tenslotte ten onder te
brengen. Nu verstaan we waarom deze acteurs gemaskerd ten tooneele verschenen.
Deze tooneelspelers moesten gemaskerd zijn, opdat door het publiek kon gevoeld
worden, dat het noodlot zich achter deze maskers verborg, dat de held (OEdipus
b.v.) verkozen was tot verheven slachtoffer.
Het is prachtig, dat Kreon, Heiresias en de Bode van Korinthe, die OEdipus met
slag op slag ten onder brengen, door denzelfden speler gespeeld worden, om
tenslotte in den dienaar te toonen, dat het volvoerd is. Wanneer we achter deze
figuren denzelfden tooneelspeler, hetzelfde wezen hooren, slechts met zooveel
stem en houding veranderd als de rol voorschrijft, dan zullen we niet alleen de
geestelijke eenheid van deze figurengroepen gaan voelen, maar, en dit is wel het
voornaamste, we zullen al deze menschen gaan voelen als vermommingen van het
noodlot en hiermede is de schakel gevormd tusschen de Grieksche tragedie en het
hedendaagsch publiek, want het zal een gewijde ontroering voor den modernen
mensch kunnen zijn, het onbegrijpelijk Levensraadsel, waar wij meer in bevangen
zijn dan ooit tevoren (denkt aan den wereldoorlog), ontheven aan de neerdrukkende
werkelijkheid en tot schoonheid geworden, in de oogen te kunnen zien. Zoo heeft
de Iersche dichter W.B. Yeats de eenvoudige verhevenheid gevoeld van de oude
Iersche volksverhalen die er nog levend zijn; hetzelfde raadsel dat uit de Grieksche
tragedie ons in de oogen ziet, verheft zich weer in deze geheimzinnige Iersche
verhalen, waarin verteld wordt hoe Zeeland bewoond werd door een Godenvolk.
Dit Godenvolk ‘the people of the Shidhe’ verdween toen de menschen kwamen en
leefde verder in een Rijk onder de golven der Zee. Zij richten van hieruit het lot der
menschen en het gebeurt, dat een van hen een wijle onder de menschen vertoeft,
om hen gelukkig te maken of hen te verderven. De visscher, die met zijn boot uitvaart,
gelooft nog in dit volk van de Shidhe, dat leeft op den bodem der zee. Bij deze
verhalen heeft Yeats de aanleiding gevonden voor het schrijven van zijn vier
maskerspelen, die hij genoemd heeft ‘Four plays for dancers’ (Vrouw Emer is er
een van). Ik heb het den tweeden April 1923 ten tooneele gebracht in den
Hollandschen Schouwburg en later ter gelegenheid van de Haagsche
Theatertentoonstelling.
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Cuchulain (spreekt uit: Koehoelin) is een der voornaamste heldenfiguren in de
Keltische Sagen en wil in dit stuk verbeelden: de man. Het stuk weerspiegelt nu de
verhouding tusschen dezen man en drie vrouwen: zijn Vrouwe Emer, de geestelijk
liefhebbende, zijn minnares Eithne Inguba, de zinnelijk liefhebbende en tenslotte
de Sidhe-vrouw de bovenaardsche zinnelijkheid. Ik spreek er over in deze
omschrijving, maar dit is verkeerd, omdat het hier allerminst gaat om dorre attracties,
maar om levende uit de volksziel zelf gegroeide realiteit. Zulk een uit de verbeelding
opgegroeid realisme heeft het masker noodig. Het kan niet meer volstaan met het
toevallige acteursgelaat. Het eischt een volkomen en toch levende styleering der
gebaren, van de woorden, het eischt de syntese van de kleur en het licht, het eischt
in een woord stijl. Ik weet, dat wij er nog ver van af zijn, maar laten wij in grooten
deemoed er toe naderen, want op onze stuntelige pogingen zal een nieuwe generatie
kunnen voortbouwen, die haar voordeel zal kunnen doen met onze moeizaam
verworven techniek.
14 Maart '24.
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De ‘Stof’ op hare troon.
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Het lustrum-spel der Delftsche studenten
r
door J. de Meester, J .
OVER de innerlijke waarden van het verleden jaar door Herman Teirlinck ontworpen,
door E.W. Mulder getoondichte, Lustrum-Spel, is reeds veel geschreven en het,
ook in boekvorm verschenen, essay van Dirk Coster behoort ongetwijfeld tot het
belangwekkendste, in den laatsten tijd over de cultureele beteekenis van het tooneel
(1)
gezegd. Toch maak ik gaarne gebruik van de gelegenheid, mij door de redactie
van Pogen geboden, om nog iets naders te zeggen, over hetgeen dit ‘eerste moderne
mysteriespel,’ ook tooneel-technisch, tot een belangwekkend experiment heeft
gemaakt.
Toen de Lustrum-Commissie mij de regie toevertrouwde, zag ik mij gesteld voor
deze opdracht: een zuiver innerlijke handeling, den strijd tusschen stof en geest in
den mensch, uit te beelden op een speel-vlak van enkele duizende vierkante meters;
zonder steun van het gesproken woord, of van eenige gewoonmenschelijke intrigue;
alleen door groepeeringen en gebaren-pel, gecombineerd met orkest-muziek en
koorgezang. Slechts één ‘acteur’ telde het stuk, den Mensch, omgeven door de in
gestalten veraanschouwelijkte roerselen zijner ziel.
Nu is dit juist de groote kracht van Teirlinck's spel gebleken; de volkomen
concentratie op één figuur, en het is ook deze één-vormige ‘mond-dramatische’
handeling, die aanleiding heeft gegeven tot een eigenaardige tooneel-schikking.
Bij den eersten opzet van het spel was het ‘Tooneel’ nog als zoodanig behouden.
De spelers zouden opkomen in een rondgang over het plein; dan volgde de eigenlijke
handeling, op het daartoe bij den toren opgeslagen podium; ten slotte, wanneer de
Geest den Toren beklom, zou het plein weer gevuld worden door groote groepen
symbolen-dragende studenten, die, in een rythmisch bewegen, den Mensch konden
steunen in zijn innerlijken strijd. Bij de plastische uitwerking van het project bleek

(1)

Geïllustreerde uitgave van J. Waltman, Jr, Technische Boekhandel, Delft. Het bij dit artikel
behorend cliché werd ons welwillend door den uitgever afgestaan.
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echter al spoedig, dat een dans-spel op een podium een te intiem karakter zou
hebben gekregen, in de ontzaglijke verhoudingen van plein en toren. Om dezelfde
reden bleek het onmogelijk, de rollen der Hoofdzonden door telkens één persoon
te doen spelen; deze werden dus uitgebreid tot groepen, waardoor het aantal spelers
voor de eerste en tweede acte ongeveer ver-tienvoudigd werd.
Zoo ontstond uit de eischen van het terrein ten slotte de volgende
spel-groepeering. Aan den voet van den toren bevond zich de massale troon van
koning Stof. Beter dan met eenige andere, is het bij deze figuur gelukt, aan de
opeenstapeling van dof-gouden bulten, die het costuum vormden, en aan het
overgroote demonische masker, een expressiviteit te geven, die de groote ruimte
beheerschte. Op een gebaar van de Stof verschenen achtereenvolgens de groepen
en tegen-groepen der zeven hoofdzonden, die zich, na gemimeerden gang over
het plein, rond den troon van de Stof schaarden. Toen alles verstild was tot een
kleurige groep, die als een groote bloemen-slinger om den voet van den toren lag,
verscheen van terzijde de kleine eenvoudig gekleede figuur van den mensch.
Dit was een der beste momenten van het spel. Na de klaterende muziek en het
grotesk beweeg der zonden, na den daverenden triomf-marsch waarmede de eerste
acte eindigde, was die stille verschijning van den mensch van een ontroerende
innigheid. Hij schreed dan langzaam, bijna droomerig, als gedragen door de zachte
muziek, over het ledige plein, nog onbewust van de wereld rondom hem, tot hij, zich
wendend, plotseling als geslagen tegenover den Toren des Levens stond. Dan
verhief de Stof zijn groen-gouden klauwen en de eigenlijke handeling nam een
aanvang.
Van den kant van den toren naderde de phalanks der zonden; aan de overzijde
van het plein stond het eenzame mensch-figuurtje, geboeid, gelokt door der zonden
kleuren-pracht. Langsam, fast nachdenklich, schaut er um sich. ‘Gärten,’ denkt er,
(1)
und lächelt. Er volgt een dubbel spel van angstig verlangen en onontkoombare
nadering, tot de mensch eindelijk

(1)

Rilke, der Cornet.
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ingesloten is in een volkomen cirkel van groepen, tegen welke hij éen voor éen strijd
zal hebben te voeren.
Hier zijn wij nu, geheel onwillekeurig, gekomen tot dezelfde mise-en-scène, die
de oudste aller regisseurs, de legendarische Kuklos, voor het eerst gebruikte, toen
hij de wilde Dionyzus-dansen der Doriërs binnen den cirkel der ochestra bracht.
Deze vergelijking moge een klassicistisch grapje lijken; toch zal wellicht het dezen
zomer te verwachten, Lustrum-Spel der Groningsche Studenten bewijzen, hoeveel
er voor ons te leeren valt van dien oer-vorm der dramatische kunst, de heidensche
lente-feesten.
Van het oogenblik der insluiting af, tot het einde van het spel, wanneer de Mensch
bezit nam van den Toren, was de geheele regie geconcentreerd op dat kleine
dans-podium, waar de Mensch, in het centrum van het plein, in het centrum ook der
duizenden toeschouwers, die de tribune's, de vensters en de daken rondom vulden,
zijn zwaren strijd te voeren had tegen het eigen vleesch. Toen hij daar dan eindelijk,
geknauwd en gehavend neerlag; toen de zeven doods-figuren hun kring al nauwer
om hem getrokken hadden en slechts op het laatste oogenblik door de reddende
komst van den Geest verdreven waren; kwam er weer een moment in het spel, een
gebaar, dat ik even wil releveeren. Het was niets dan één gebaar, maar het is voor
mij belangrijk gebleven, omdat het als opgenomen werd in de architectuur van het
speel-terrein.
De zilveren figuur van den Geest had zich over den liggenden Mensch gebogen.
Het koor zong de bede van den Mensch: ‘Waar is de weg?’ Dan maakte de Geest
een langzaam wijzend gebaar naar boven, dat zich afmaakte in een vlugge, volkomen
strekking van het gansche lichaam, tot in den top van den wijsvinger. Toen nu, uit
die wijzende hand, het antwoord groeide; toen juist bij de laatste, uiterste strekking
van het gebaar, op den hoogsten trans van den toren, het bazuinenkoor inzette;
toen ‘hoog uit den zilveren hemel, die juist dien dag zijn teêrsten glimlach had, de
toren plotseling in zingen uitbrak;’ (essay Dirk Coster) toen was het, alsof dat kleine
groepje beneden op het podium: de neerliggende Mensch en de omhoogwijzende
Geest, voor één oogenblik werd opgenomen in die andere structuur van horizontale
en verticale lijnen: de grandiose eenheid van plein en toren.
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Het zijn dit en nog enkele dergelijke momenten, bijvoorbeeld de ontmoeting tusschen
onkuischheid en ziekte, door Coster een in gestalten geschreven vers van Baudelaire
genoemd, die mij de tooneelmatige ‘winst’ van deze opvoering lijken te zijn. Hier is,
door een ensemble van door en door verindividualiseerde studenten en kunstenaars,
énkele oogenblikken geraakt aan de groote dans-drama's der oude cultuur-volken.
Het enthousiasme, dat ons streven - of mag ik het in dit tijdschift een pogen noemen?
bij alle deelen van het publiek kon wekken, geeft mij de zekerheid, dat er in Holland
gelegenheid zal bestaan, te blijven voortwerken, aan datgene wat in Delft begonnen
werd.

¶ Speler, brul de lillende smart van de tijd uit vóór Gods gelaat; snik uit
in het gelaat der mensen, kramp-verkreupeld, hun eigen wee, van liefde
verteerd.
.........
Gooi het geweld van uw gebaren in een tuimel over de slapende stad,
zweep met uw geschrei als een hamer, de slapenden wakker die het
nieuwe licht in de wereld niet begrijpen.
O mijn broeder, speler, wij zijn allen een lachende dans, en zijn omgord
allen met het zwaard van de meine, Godvervulde, bloeiende Hoop!
KÙRT HEINICKE.
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Lou van de Pol (Architekt)
Décorontwerper voor
Mirja Bijbelspel in metrische verzen
door Bern. Verhoeven
TOELICHTING: Het typische van de hier geproduceerde decors voor ‘MIRJA’ ligt
voornamelijk in de wijze waarop de ontwerper, de architekt L. Van de Pol, te Delft,
met een beperkt aantal hulpmiddelen de gewenschte varianten heeft bereikt. Hij
heeft zich een vaste, primaire toneelbouw gedacht waarbij verplaatsbare, steeds
dezelfde onderdeelen (als trap-stukken en overige lage decorstukken, toegang tot
Onea's woning en Jephta's zetel) het karakter van elk bedrijf nader uitbeelden.

I. - Zaal in Jephta's woning.
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II. - Voorhof van Onea's woning.

III. - Landgoed in de Bergen.
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Fragment uit Paul Demont's Nuances
Spel van de oorlog in 4 taferelen
Dramatis personae:
MONSEIGNEUR

Prins van Vorstelik bloed

28 jaar

GLORIA

Miljonairsdochter

24 jaar

OSOUZOFF

Kolonel.

55 jaar

URSMAR

Oppasser van
Monseigneur

39 jaar

ALMOEZENIER
PETER

40 jaar
Soldaat.

27 jaar

OUD VROUWTJE

77 jaar

Brankardiers - Soldaten - Doden Komparsen: allemaal
mensen van geen bepaalde nationaliteit

Derde tafereel
Monseigneur
Een klein verlicht hospitaalkamertje - vóór, of zelfs buiten de scène, die moet vrij
blijven en bij het opgaan van het doek in het donker ligt.
Een sosie van Monseigneur ligt te bed, het hoofd omwonden en warm toegedekt:
Miss Gloria en Ursmar, die zijn arm nog draagt, waken erbij. Ze omringen hun pasiënt
met kleine zorgen, trekken zijn dekens effen als hij woelt, betten zijn voorhoofd,
bevochtigen zijn lippen, enz. Dit alles geschiedt simultaan - (door de zorgen van de
regie) - met wat er op de scène gebeurt: daar wordt het delirium van Monseigneur
weergegeven.

Eerste toneel
(in 't kamertje)
URSM.

(gedempt)

Slaapt hij nog?
GLOR.

Ik weet het niet...
(gaat on tip-toe naar Monseigneur toe.)
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Hij wordt onrustig... Wanneer is hij laatst ingespoten?
URSM.

Om tien uur...
GLOR.

Als hij te woelig wordt, zullen we hem een nieuwe injeksie geven... We zullen de
dokter waarschuwen...
URSM.

Ja... Zijn ogen gaan weer weg...
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GLOR.

Weer een vlaag van delirium...
URSM.

Ik vrees het...
(MONSEIGNEUR begint onrustig te worden.)

Tweede toneel
(op de scène)
Er komt trapsgewijs klaarte op de scène, tot ze baadt in een half licht. Het no man's
land. Aan de einder geraamten van bomen. In het midden een barmpje met een
houten kruisje erop. Op de achtergrond een verhevenheid van de bodem, met trappen
erin.
Plots verschijnt Monseigneur met zijn hospitaalpyjama om het lijf en een verband om
het hoofd.
MONS.

(rondkijkend)

Waar ben ik hier?
(half-luid)

Is er hier niemand?...
(luider)

Is er niemand?...
(Plots scheurt het barmpje open en Ursmar kruipt er uit overeind.)

URSM.

(slaperig en tamelijk ruw)

He... is er iemand?
MONS.

O... ben-jij het Ursmar?...
URSM.

(geeuwend)
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Wa-blieft? Ik ben de portier!...
MONS.

(aarzelend)

Ben-jij het werkelik, Ursmar?...
URSM.

(staat recht - zich uitrekkend)

Ursmar? Best mogelik: ik ben misschien wel Ursmar geweest: het kan me overigens
absoluut niet schelen: wat heb ik daar nu aan?
(Komt naderbij en kijkt Monseigneur van dichtbij in het gelaat)

Kijk: ben-jij het?... Ik herken je, me dunkt: ik heb je nog gezien: wie was je weeral?
MONS.
Asjeblieft, die familiariteit!...
URSM.

(schaterlachend)

Die is goed... Het is een eeuwigheid geleden dat ik nog zo'n goeië te horen kreeg...
Maar zeg eens: wie was je?
MONS.

(streng.)

Ik ben Monseigneur!
URSM.

Ik ben: nog beter... Verdomd, we zullen hier nog pret hebben van avond.
(Dit zeggend krinkelt Ursmar zich van het lachen. Plots ernstig, op de toon van iemand, die
terugdenkt aan iets heel ver en vaag.)

Monseigneur?... Monseigneur?... Dat komt me niet vreemd voor: ik heb dat nog
gehoord... Monseigneur?... Maar waar en wanneer?... Nou, wat zou dat...
(zakelik)

Hoelang ben-je dood?
MONS.

(heftig)

Ik ben niet dood!
URSM.

(onbedaarlik lachend)

Daar mocht ik me aan verwachten: helemaal nog een groen: je bent kostelik, broer...
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MONS.

(met klem)

Ik ben niet dood!
URSM.

(spottend)

Nee? Werkelik niet?...
(Houdt een slip van Monseigneurspyjama in de hoogte, zodat men tegen de achtergrond
zien kan, dat zijn gewaad doorzeefd is met gaten.)

Nou: wat zijn dat?

Pogen. Jaargang 2

157

MONS.

Gaten...
URSM.

En heb-je niets gevoeld?
MONS.

Nee.
URSM.

Dat zijn scherven en kogels, die door je bullen vliegen - kijk, nog één - en je zegt,
dat je niet dood bent?
(haalt de schouders op.)

MONS.

Waar ben ik hier terechtgekomen?
URSM.

Op het slagveld.
MONS.

Welk slagveld?
URSM.

Wat 'n vraag. Wat kan je dat schelen?... Je begrijpt, je moet altijd je proeftijd
doormaken op de plaats waar je je leven gelaten hebt...
MONS.

(glimlachend)

O, ja... mijn proeftijd... Is Gloria ook hier?
URSM.

Wat bazel-je, vrindje?... Maar toch, je komt me niet onsimpathiek voor: ik zal trachten
je een beetje te ontbolsteren, anders lachen de anderen straks zich een aap om
jou, als ze terugkeren. Ik fungeer vandaag als portier: we lossen mekaar af om de
nieuwelingen te ontvangen: dat wordt gewoonlik een lolpartij: maar op de duur
word-je dat ook beu: het is altijd hetzelfde liedje... Kom: je vous fais les honneurs
de la maison...
(Neemt hem bij de hand en leidt hem enkele passen rond.)

Eerst moet je leren horen... Luister...
(Van achter de schermen of onder de planken stijgt er een gedempt gekrijs op, als van een
gramofoonplaat die afdraait.)

Hoor-je de hersenen knarsen?
MONS.

De hersenen?
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URSM.

Ja, ja... Je hoort de levenden denken, die hier op het slagveld verspreid zitten.. Je
moet je gewoon maken hun gedachten te horen... Dat gaat vlug... Luister: hoor-je
nog niks?
MONS.

Jawel... Me dunkt...
(Een flauwe stem van achter de schermen.)

De fijne regen valt
monotoon
monotoon...
En uren, uren
zal dit duren:
uren zullen we staan
tussen hemel en aarde
als tussen blinde muren.
URSM.

Begin je te snappen?
MONS.

Ja, Wat is dat?
URSM.

Luister...
Burger, burger,
weet-je, weetje, wat het is?
Heb-je ooit je geest voelen waken
in je verkleumd lijf
als een schildwacht in zijn schildershuisje,
zo vervreemd?
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Hel je je ziel voelen
rammelen in je bibberend lijf
als een ruit
in een raam?
heb je de donkerte voelen
spannen op je ogen
als een blinddoek,
wegen op je brein
als een zerk?
Heb-je geleefd,
slechts één uur,
van lijf en ziel gescheiden
in je-zelf?
Ben je levend-dood geweest, burger?
MONS.

Wat is dat?
URSM.

Luister...
Heb je gehurkt gezeten,
zwijgzaam
lijdzaam,
neergeregend als koren?
Heb je je jeugd
voelen sijpelen door je vlees
en opgezogen worden
door de grond?
Heb je al je porieën
voelen water drinken,
en water voelen stromen
door je aderen?
Heb je het water
door je leeggelopen lijf
voelen spoelen
als door een goot?
Weet je burger, wat het is:
de ellende?
Dezelfde ellende,
hier en aan de overzijde:
hetzelfde mensewee...
Broeders van hier,
broeders van hierover:
Waarom?
Ziet.. Ziet...
MONS.

Wat is dat?
URSM.

Luister...
Ziet: het leven gaat zijn gang
aan beide kanten.
De burger leest zijn blad;
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het vuur ronkt in de haard;
zijn vrouw gaat door de kamer:
haar tere aanwezigheid legt
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als een dons op de lucht zelf...
Straks het warme bed
en de vochtige kussen...
Broeder, ken je dit nog:
de streling van het leven,
de rust, het geluk?...
Broeder: waarom heb je
dit alles verlaten?
Waarom? - Dezelfde regen
valt op ons allenhetzelfde leed.
We zijn solidair in het leed
ondanks ons:
waarom niet in de wonne,
waarom niet?
MONS.

(staat nog een poosje roerloos te luisteren: ondertussen.)

Derde toneel
(in het kamertje)
URSM.

Hoe star, die blik...
GLOR.

(ontroerd)

Hij staart op iets - op wàt, in zijn arm hoofd?...
URSM.

Nu weer: ontspanning... Hoe zijn lippen trillen...
GLOR.

Het lijkt wel of hij binnen in zich een gesprek voert...

Vierde toneel
(op de scène)
MONS.

(onder de indruk)

Pogen. Jaargang 2

Wat was dat?
URSM.

Een lied van de levenden!
MONS.

Dat heb ik nooit bij mijn leven gehoord...
URSM.

Natuurlik niet: die dingen klinken heel anders, als ze over lippen en doorheen oren
moeten. Die laten geen waarheid door... Interesseert je dit?
MONS.

(als in een zucht)

Ja.
URSM.

Dit is een lied van de regen: zoo heb-je er honderd: het lied van de kou, van de
warmte, van de dorst, van de honger, van de haat: maar het refrein is hetzelfde: het
zijn allemaal vormen van dezelfde mizerie... Luister...
(Opvolgentlik links en rechts, nu eens verder, dan eens dichter, met minder of meer passie,
stijgt er een stem op:)

We zijn solidair in het leed ondanks ons:
waarom niet in de wonne,
waarom niet?...

(De stem sterft geleidelik weg en dooft geheel uit, op het ogenblik als Gloria de lippen van
Monseigneur bevochtigt in het:)
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Vijfde toneel
(in het kamertje.)
URSM.

Hij prevelt.
GLOR.

Ja, zijn lippen bewegen. Hij blijft maar dolen... Als het zo voortgaat moet de dokter
komen...
URSM.

Wil ik gaan?
GLOR.

Nog niet: we zullen nog wat geduld hebben...
(bevochtigt zijn lippen.)

Zesde toneel
(op de scène.)
MONS.

(op dezelfde toon als zoëven)

Neen, dat heb ik nooit gehoord!
URSM.

Je begint je te gewennen... Nu moet je nog leren zien... Wil je: het komt je straks
van pas, je voelt je beter op je gemak, als de anderen terugkeren... Kom: volg me...
MONS.

(aarzelend)

Waar ga je heen met me?
URSM.

Wees niet bang: je bent immers dood: kom je vooruit?
(Ursmar leidt hem traag naar de verhevenheid op de achtergrond: ondertussen):

Zevende toneel
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(in het kamertje.)
URSM.

Hij sluit zijn ogen...
GLOR.

Hoe kalm hij ligt...
URSM.

Je zou wel zeggen soms... een dode...
GLOR.

Hij opent ze weer...
(met een gedempt gilletje)...

O...
(ze kijkt rillend weg...)

Achtste toneel
(op de scène.)
URSM.

(vóór de verhevenheid.)

Treed op je vrees!...
MONS.

Hoe?
URSM.

Treed!
MONS.

(doet een schred).

URSM.

Treed op je moed!
MONS.

(stijgt).

URSM.

Treed op je haat!...
MONS.
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(stijgt).

URSM.

Treed op je liefde!...
MONS.

(staat nu boven op de verhevenheid).

URSM.

Nu sta-je boven de wereld en boven jezelf... Kijk nou eens goed uit je ogen: wat
zie-je?
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MONS.

(staart eerst een poosje - antwoordt vervolgens, eerst weifelend, dan vaster)

Ik zie gedaanten... dwergen... die bewegen... krioelen als mieren... die worstelen...
URSM.

Kijk nauwer toe...
MONS.

Ik zie er die vallen en zich verwringen... anderen, die neerstuiken en roerloos blijven
liggen...
URSM.

Zie-je er die van elkaar onderscheiden zijn?
MONS.

Nee: dezelfde stipjes...
URSM.

Van weerskanten?
MONS.

Ja: ik zie geen onderscheid... Wat is dat?
URSM.

Een slagveld.
MONS.

Maarik zie geen vrienden en vijanden?...
URSM.

Proficiat. Je begint te zien... Kijk verder nu... In die richting.. achter het slagveld...
Wat zie-je?
MONS.

Ik zie steden en gejoel in de straten... mensen, die gaan en keren...
URSM.

Wat zie-je in de huizen?
MONS.

Vrouwen en kinderen, die wenen, mensen, die hongeren...
URSM.

Wat nog?
MONS.

O... een dancing... mannen en vrouwen, die fuiven... O, dat is walgelik...
URSM.

(glimlachend)

Je hebt genoeg gezien... Keer je nou om, naar de andere zijde. Wat zie je?
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MONS.

(na een poosje)

O, hetzelfde... helemaal hetzelfde... in de straten... en in de huizen... en,.. o... die
dancings...
(met zijn handen vóór de ogen)

Wat is dat?
URSM.

Dat is de oorlog!
MONS.

(ongelovig)

Maar, dat heb ik nooit gezien?...
URSM.

Natuurlik niet... Wil-je hem nog eens zien, zoals je er aan gewend was hem te zien?..,
MONS.

(haastig)

Ja.
URSM.

Daal neer.
(ze dalen.)

Kijk!
(Plots wordt de achtergrond a giorno verlicht: een oorlogslandschap à l'eau de rose, met
apotheozeatmosfeer, zoals de grote geillustreerde bladen er gaven...)

MONS.

(Doet een beweging om er heen te lopen).

URSM.

(vat hem bij de kleren, zacht)

Hst... broeder: je bent dood...
Ben-je dan zo aan de leugen verslaafd, dat je er weer heen wilt?
MONS.

(blijft roerloos staan - gefassineerd. Ondertussen):

Pogen. Jaargang 2

Negende toneel
(in het kamertje.)
URSM.

Kijk eens, nu... hoe zijn ogen flikkeren...
GLOR.

(zenuwachtig)

Loop de dokter halen...
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URSM

Ze doven weer.
GLOR.

(verschrikt.)

Loop hem halen... rep je wat...
(Ursmar verlaat op zijn tenen de zaal. - Als hij weg is, kust Gloria Monseigneur op zijn
verband en vleit daarna snikkend haar hoofd op zijn sponde.)

Tiende toneel
(op de scène.)
MONS.

(In dezelfde ekstatiese houding, juist op het ogenblik, als Gloria hem kust.)

O, dat is heerlik... dat is heerlik...
(Wil zich opnieuw losrukken, doch Ursmar weerhoudt hem.)
URSM.

Het is nog te vroeg voor jou... Kom..,
(De verlichting houdt op: het toneel ligt weer als voorheen.)

MONS.

(slaakt een gil)

O...
URSM.

Je moet leren denken: die geestelike kleeren afleggen, die ze ginder: ideeën heten...
Dat moet verdwijnen, rotten als de andere vodden, die je om het lijf droegt... Luister
nog eens, naar wat de Doden denken over die rommel...
(Het licht springt weer op uit de achtergrond: maar zwarte schaduwen, vluchtige silhoeëtten
zweven en slieren er voor, eerst vaag, dan meer duidelik, naarmate de Doden zelf de beelden
presizeeren...

Een gezoef, als van verre stormwind, huilt gedempt, zolang de scène duurt...)
Hoor je de vampieren zoeven,
broeder, boven dit landschap van leugen?
Hoor je ze, broeder, de vampieren...
Niet jelui, broeders, haten we:
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jelui, die lijdt als wij,
jelui, die leeft als wij,
jelui, die doodt als wij,
jelui, die sterft als wij,
jelui, die uzelf vervolgt in ons,
als wij in u...
jelui, die doodt om te leven...
Maar hen haten we, die leven om te doden:
de vampieren, de vampieren...

(Het tempo versmelt gaandeweg.)

MONS.

Wat is dat?
URSM.

Luister en zie...
Zij, die geld klopten uit onze harteklop...
zij, die ons bloed drinken in sjampanjebekers..,
zij, die hun weelde voeden met onze lijken...
Zij, die het slagveld polikromeren...
zij, die onze lijkreuk parfumeren...
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zij, die helden van ons maken, om ons te verslaven,
zij, die ons verheffen om ons duizelig te maken...
zij, die rijzen met het peil van ons bloed,
zij, die tokkelen op onze snaren in hun dancings
in hun dancings... in hun dancings...
de vampieren... de vampieren...

(Het tempo wordt razend, bij de laatste regels: de schaduwen wentelen rond, op de
achtergrond, in een helse sarabande: het gezoef verandert in muziek: een onzichtbaar strijkje
speelt de danse macabre van Saint-Saëns in jazz-bandtrant; er wordt op de maat gedanst,
met houterig gekletter en beenderig getik.)

MONS.

Wat is dat?
URSM.

De doden: ze keren terug.
MONS.

De doden?
URSM.

Shocking, he? Ik weet wel: voor het pleizier van de levenden zouden we hier zo stijf
moeten liggen als op de graftomben en voor hun gemak zo ingetogen moeten staan
als op de voetstukken van de monumenten: tot zelfs in de andere wereld, zouden
ze ons hun welwillendheid opdringen... Het zou wat geven, moesten ze ons in ons
element zien: wat een mooi schandaaltje: het wangedrag van de Doden... Maar we
lappen het aan onze zolen... Hullo... Komaan, broeder!
(Ursmar sleept Monseigneur mee en danst met hem een fox-trott: de andere Doden, drie
of vier koppels, komen ook dansend het toneel op. Ze tollen een poosje door mekaar tot de
muziek plots ophoudt en ze gichelend en uitblazend uiteengaan, net als in een danszaal.)

Elfde toneel
(Dezelfden. - De Doden)
(De Doden lopen gehuld in lompen, die vaag militaire uniformen te binnen roepen,
van geen bepaald model evenwel...)
DODE.

(Monseigneur bemerkend)

Is er een nieuwe aangekomen?
URSM.

Ja, zo even geärriveerd.
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DODE.

Waarom zei-je dat niet eerder...
(tot de anderen.)

Jongens: een nieuwe...
DODEN.

Een nieuwe?... Waar... o, ja... Da's heerlik... Welkom, broeder.
(Ze omringen allen te gelijk Monseigneur en kussen hem - ondanks zijn instinktmatig verweer.
Rond hem woelend en hem meesleurend.)

Kom, broeder: je moet niet schuw zijn; je bent hier goed; we zullen je dadelik
inwijden..,
(Ze gaan gichelend rond hem hurken. Monseigneur kijkt een poosje gejaagd rond, alsof hij
ontsnappen wou uit de sirkel en gaat ten slotte ook zitten. Hij wendt onophoudend het hoofd
links en rechts, naarmate hij geinterpelleerd wordt.)

DODE.

Het moet je hier vreemd voorkomen?
MONS.

(met schorre stem.)

Nee toch...
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DODEN.

(schaterlachend)

Leuk... leuk... hoe kandied hij liegt... Wat een schat van een groentje!...
URSM.

(zodra het lachen wat luwt.)

Dat is ons eksaampje: je bent de zevende die er inloopt...
MONS.

(staat wrevelig recht).

DODE.

Maak-je nou niet boos, groen: dat willen we heus niet hebben...
DODE.

Waarom nu zuur kijken: da's gewoon een tegenvallertje. Op aarde wordt er met de
waarheid gesold; hier met de leugen...
DODE.

Je zal je dadelik gewennen.
DODE.

Te spreken als je denkt, is niet moeiliker dan te denken als je spreekt: het vergt ook
maar wat oefening...
DODE.

Een beetje training...
MONS.

(gaat met blijkbare tegenzin weer zitten).

DODE.

Er ligt je nog wat op de lever... We zullen moeten handschoenen aanschieten voor
jou... Om je zachtjes aan in te wijden, zal ik je wat vertellen...
DODE.

O, ja: die historie van je is leuk, zeg...
URSM.

Je begrijpt: we onthouden hier en daar nog wel een anekdootje uit gindse leven:
het is de enige vorm waaronder de leugen verdient bewaard te worden...
DODE.

Nu dan, ik ben op mijn lijkdienst aanwezig geweest.
DODE.

Wat een gelukskans, je moet je machtig verkneukeld hebben?
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DODE.

(met spijt in de stem)

Allemachtig!...
MONS.

Op je lijkdienst?
DODE.

Ja. Als het nog niet te laat is, dat is iets, dat je niet missen mag...
DODE.

Nee... nee... Dat mag je niet missen: dat is enig...
DODE.

Je moet weten, ik moet op aarde wat meer geweest zijn dan een gewoon mens: jij
ook overigens, ik merk dat aan je misvorming... Maar dat doet weinig ter zake.
Omdat ik wat meer geweest was dan een gewoon mens, werd ik in een wagen
gestopt en vèr het land ingevoerd: en dan werd er met me een plechtigheid
gehouden...
DODE.

We kennen dat...
DODE.

Daar waren natuurlik een hele boel mensen bij aanwezig, die me gekend hadden,
maar er was ook een dik man gekomen, die me niet gekend had: hij zat te midden
van de menigte op het voorplan. En het leek of de dienst voor hem gehouden werd:
al de ogen en al de gedachten gingen naar hem. Hij dacht het overigens zelf. Hij
dacht heel de tijd voor zichzelf: het wordt vervelend; als de oorlog nog een poosje
duurt, houd ik geen dag meer vrij: maar je moet toch iets doen voor je pozisie...
(De doden gichelen).

DODE.

Zo gaat het daar...
DODE.

Als hij buiten op straat kwam, sprak hij in het openbaar en daar zei hij glad het
tegenovergestelde van wat hij dacht: dat hij
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gekomen was voor mij, omdat ik gevallen was voor de gemeenschap, en dat we
vóór alles de gemeenschap moesten dienen en een boel andere dingen, die
waarachtig op de waarheid leken...
URSM.

Als het niet gemeend is, wordt Ze ginder nog wel een gezegd.
DODE.

De toehoorders dachten er ieder het hunne van, zolang hij sprak... Maar toen hij
zweeg, zegden ze allemaal hetzelfde: hoe mooi gesproken... wat een redenaar...
Hij zelf dacht, dat ik hem heel wat dankbaarheid verschuldigd bleef, omdat hij zo
roerend op mijn graf gesproken had...
DODEN.

(gichelend)

Zo is het... overal hetzelfde liedje...
MONS.

En was er niemand, die aan U dacht?
DODE.

Toch wel: enkele verwanten en simpele mensen, die niet geluisterd hadden...
MONS.

(tuurt zwijgend voor zich uit).

DODE.

Maar zeg eens: waarom blijf je zo koel?
DODE.

Ben-je op je gemak niet?
DODE.

Hij weet nog niet wie we zijn: dat ergert hem.
DODE.

Wil-je weten, wie ik ben?
MONS.

Ja.
DODE.

Niemand...
DODE.

En ik? - Alleman.
(De doden gichelen).

DODE.

We zijn net als jou: dood. Kan je meer?
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MONS.

Zijt jullie ook gesneuvelden?
DODEN.

Allemaal.
MONS.

(zwijgt).

DODE.

Vraag maar op.
MONS.

Van hetzelfde leger?
DODE.

Hoe zouden we dat weten? De dood verzoent: zelfs de levenden weten en
eerbiedigen dat: meen-je, dat we dwazer en onmense-liker zijn dan zij?
MONS.

Weet jullie het heus niet meer?
DODE.

Hoe zouden we het nog weten: we zijn allemaal door hetzelfde en voor hetzelfde
gestorven: de rest komt hier niet in aanmerking...
(tot Monseigneur.)

Je bent, me dunkt maar half overtuigd?
MONS.

Inderdaad.
DODE.

Nou.
(tot een eerste dode)

Van wat ben jij doodgegaan, broeder?
DODE.

Van een kogel...
DODE.

En jij, broeder?
DODE.

Van een scherf...
DODE.

En jij, broeder?
DODE.

Van de gassen...
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DODE.

(tot Monseigneur)

Hoor-je: allemaal door diezelfde oorlog... En waarvóór ben-je doodgegaan, broeder?
DODE.

In mijn huiskamer hangt een diploma en daar staat op te lezen: Gevallen voor het
vaderland...
DODE.

En jij broeder?
DODE.

Mijn naam staat in een bronzen plaat gegrift, en daar staat op geschreven: Gevallen
voor het Vaderland...
DODE.

En jij, broeder?
DODE.

De mijne staat in een steen gebeiteld en daar staat hetzelfde op...
DODE.

(tot Monseigneur)

Hoor-je, overal hetzelfde... We kunnen voor iets verschillends geleefd hebben en
gestorven zijn: we zijn en we blijven dood voor dezelfde zaak... Dat alleen telt... We
zijn mensen: dat alleen onthouden we...
MONS.

Mensen... maar...
DODE.

Mensen... en niets anders... Ik weet wel: die kom-je onder de levenden niet tegen...
of heel weinig: maar hier heb je nou éénmaal niets anders... Je moet je maar
gewennen...
MONS.

Zijt jullie dan heus jullie nationaliteit vergeten?
DODE.

Ken jij ze misschien nog?
MONS.

Ik ben... Kijk... Dat is wonder... Maar... Wacht... E...
(De doden lachen).

URSM.

Ons tweede eksaampje... Denk eens na. De levenden trekken lijnen over een
papieren aardbol en beweren: tot daar en tot daar, dat is je land... En die pennetrek
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maakt je in alles groter en beter dan de rest van de levenden... Maar dat is geen
werke-likheid, broeder: als de wereld door het ruim draait, merk je daar niks van
aan zijn oppervlakte: dat zie-je straks wel als het dag wordt... En als er hier mensen
aanlanden, van gelijk waar, merk je aan ze al evenmin een verschil op... Hoe zou-je
trouwens willen, dat iets, dat niet eens een werkelikheid is, hier zou
voort-voortbestaan?
DODE.

En wat zou het hier worden: er zijn honderd rassen, die met het gebeente van hun
dooden dezelfde bodem bedekken: welk ras zou hier dan de échte nationaliteit
vertegenwoordigen?
DODE.

Ja wie? Het is soms voor één en dezelfde man moeilik om het uit te maken: ik heb
het zelf ondervonden: toen de oorlog uitbrak trok ik mee... en sneuvelde, voor mijn
vaderland natuurlik, mits ik hier ben... Tot daar, alles in orde. Maar toen de oorlog
gedaan was, werd de streek waar ik geboren was, toegekend aan het land waartegen
ik gevochten had... Voor welk van beide ben ik dan gestorven?
MONS.

(dromerig)

Het is waar: en we spreken allemaal dezelfde taal: die heb ik vroeger nooit gehoord...
Welke spraak is dat?
DODE.

De waarheid.
MONS.

Wordt die dan nooit op aarde gesproken?...
DODE.

Toch wel, maar gewoonlik niet lang... Ik heb geprobeerd...
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MONS.

En?
DODE.

En ze hebben me om het leven gebracht... Doden doen ze zeggen, wat ze willen,
zie je...
MONS.

Hoe?
DODE.

Heb-je ginder nooit opgemerkt hoe ze ons doen liegen, soms... Wat ze allemaal
eisen en doen slikken in onze naam? Meen-je dat we dat allemaal onderschrijven?...
Ik protesteer...
DODEN.

We protesteren... We protesteren...
DODE.

We protesteren, omdat we niet kunnen tegenspreken...
URSM.

Omdat we niet willen... omdat we niet willen... Dat zijn nuances...
(De doden rijzen recht met hem)

. Wat kan de boel ons ginder schelen?... Hullo...
(De doden gaan weer aan het dansen, op dezelfde muziek, die dadelik invalt.., Ursmar grijpt
Monseigneur bij de arm en wil hem meesleuren).

MONS.

Aï, Aï...
(Het toneel wordt op de slag duister en geluidloos als een graf).

Laatste toneel
(De dokter is binnengekomen, vergezeld door Ursmar, terwijl het laatste gedeelte van
het voorgaand toneel zich afspeelde, heeft de pols van de lijder gegrepen, daarna
zijn mouw omgesloofd en ioodtinktuur over zijn voorarm gestreken: op het ogenblik,
als hij de naald in het vlees drijft kermt Monseigneur gelijktijdig op de scène en (in
het kamertje).
MONS.

Aï, Aï,...
(opent de ogen)
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Ursmar?
URSM.

Monseigneur.
MONS.

A... Waar ben ik?
GLOR.

(buigt over hem)

Hier ben-je... Alex... Wees kalm: nog een goede rustige nacht... Hst... Sluit je ogen
en wees stil... We waken bij jou. Slaap zacht...
Doek.
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Aphorismen bij ‘Tristan & Isolde’
door Karel van den Oever.
o

1 Isolde eindigt haar leven waar Margaretha van Cortone het hare begon. Sint
Franciscus is de moreele keerzijde van Tristan.
o

2 De slepende horlepijp van de herder die tusschen de zee-rotsen van Tristan's
burcht gedurende het derde bedrijf hoorbaar is: Tristan's nirwhanische sterfzang,
‘die alte Weise’. Als muziek ooit morphiniseeren kan is het deze eenzame
wijze-zonder-hoop die initieert hoe ‘vroom’ men sterven kan zonder God.
o

3 Als Tristan sterft vervloekt hij de tooverdrank ‘Verflucht wer dich gebrau't’: Het
is de eenige ‘gods’ erkenning van Tristan, want de erkenning zijner afhankelijkheid
van een lage, zinnelijke macht die God vervangt.
o

4 De morbiede decadentie van Burne Jones in zijn ‘King Cophetua’ en deze van
Gabriël Rosetti heeft Wagner in ‘Tristan en Isolde’ evenveel bereikt. In
zich-zelf-gekeerde zinnelijkheid die eigen wezen tot begin- en eindpunt nam. Het
leven verteert in zinnelijke vlammen. Het is zielsverbranding, geen ziels-uitzui-vering.
De beide geliefden hebben geen enkele zedelijke wet tot richtsnoer: hun ongeregelde
hartstocht is hoofdleider en beider bederf de gedetermineerde uitkomst.
o

5 De zwoele, wulpsche muziek van Wagner heeft de giftige groenglinstering der
Paradijs-slang. Wagner bezweert haar met zijn hypnose, Zoo drinken de toehoorders
eerder aan de toover-filter dan Tristan en Isolde: de werkelijk-drinkende is het
zinnelijk Publiek. Er is cocaïneverdooving die minder zielsgevaarlijk is dan deze
charme die met de zelfmoord koketteert.
o

6 Tristan is de meest-onmaatschappelijke mensch. In zekeren zin een anti-christ.
Zijn mentaliteit is bouddhistisch en streeft naar lyrische zelf-vernietiging.
o

7 Isolde is feitelijk de verleidende Eva. Weer eens biedt zij, niet de appel, maar
zijn symbool de tooverfilter, aan de Man. Zij is opnieuw Eva die Adam hervormt naar
haar zinnelijke hartstocht en hem volledig onderwerpt. Isolde heeft niets in zich van
een Christin: zij is de tegenfiguur der ‘mulier fortis’. Zij is liefde uit de zwoele macht
van bloed en zinnen: Lilith.
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o

8 Tristan en Isolde doorleven beiden een uiterste krisis van neurasthenische
geslachtsdrift die smacht naar wederzijdsche dood: de dood die de wederzijdsche
persoonlijkheid opheft en de nirwhanische versmelting als hoogste geluk toelaat.
‘Endlosewig, ein-bewusst’. De tuinzang in het tweede bedrijf is dan ook een
ontzaggelijke hypnose die het moreel delirium verwekt en elke evenwichts-stand in
ziel en lichaam wegneemt. Volstrekter overgave aan de narcose der aardsche liefde
is er nooit geweest en de vreeselijke, erfzondelijke kern van het eerste
Paradijs-drama is nooit psychisch zoo dicht benaderd.
o

9 Isolde en Maria. De zwoele verschroeidheid van Isolde's liefdeverlangen heft
de inwendige vrijheid op van Tristan. Het zijn de omgekeerde verhoudingen tusschen
Jozef en de H. Maagd, die beiden in veredelde en geestelijke vrijheid leefden. Isolde
verlamt de wilsvrijheid van de Man. Maria bevrijdt de Man uit de sexueele dwang.
Wagner schiep in Isolde de Astartè bij wie vleesch en stof dermate de geest
doordrong dat elke zielscontrool onmogelijk werd: zoo werd Isolde de zedelijke
tegenfiguur der H. Maagd.
oo

1 Tristan's en Isolde's ongezonde liefde-verhouding: deze begon bij het drinken
van den tooverfilter. Symbolische vorm van het Ananké? Liefde werd voor hen een
onverbreekbare dwangtoestand: ziekelijke bezetenheid. Vóór dat Isolde aan Tristan
zijn innerlijke vrijheid ontnam werd deze haar ontnomen door het Noodloot. Tristan
en Isolde: onverantwoordelijke slachtoffers van het fatum der goden.
o

11 Wagner groeide uit Weber's ‘Freischütz’. Maar Weber schiep Agatha, de
kristelijke, reine, onschuldige maagd. Daarenboven Wagner schiep Isolde: de
nirwhanisch-zinnelijke Vrouw waarin de zedelijke grenzen opgeheven waren. Agatha:
de heerlijk-beloonde deugd na het vreeselijk konflikt met de macht der duisternis.
Isolde: de morbied-zinnelijke Vrouw die met Tristan ellendig ineenstort in de
uiteindelijke vernietiging. Ineenstorting, zonder strijd en met volle passieve overgave
aan het wanhopig Noodlot. Agatha en Isolde zijn elkaars zedelijke tegen-figuren,
want antipodisch. Weber schenkt geluk door den triomf zijner Voorzienigheid. Wagner
versombert en bedroeft door de ontastbaarheid van zijn Noodlot.
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Het Spaansche tooneel
door H. Menagé-Challa.
HET is zeer moeilijk zich een denkbeeld te vormen omtrent het tegenwoordige
Spaansche tooneel zonder althans eenigszins bekend te zijn met zijn historischen
achtergrond. Want het theater in Spanje heeft zijn klassieke vormen bewaard tot
aan het einde van de vorige eeuw, en het zijn de schrijvers van de laatste dertig
jaar, die er pas in geslaagd zijn, het geheel van de knellende banden eener verstarde
traditie te bevrijden.
Nu is er waarschijnlijk in de klassieke literatuur van Spanje geen onderwerp aan
te wijzen, dat zoo volmaakt dood is als het theater. Indien wij aannemen, dat in ieder
letterkundig werk twee elementen aanwezig zijn, waarvan het eene niet aan tijd is
gebonden, en dus afhangt van het genie van den schrijver, en waarvan het andere
onderhevig is aan de ideologie, de gewoonten en het moreele en sociale panorama
van den tijd waarin het werd voortgebracht, dan domineert in het Spaansche
klassieke theater het laatste element, waardoor het onherroepelijk ten doode
opgeschreven is. Het Spaansche en Engelsche tooneel uit den bloeitijd hebben
deze eigenschap gemeen, dat beiden voor het volk geschreven zijn, in tegenstelling
met het Fransche, dat meer voor een uitgezochte schaar ontwikkelden bestemd
was. Doch waar heden ten dage het drama van Shakespeare in staat is ook de
massa te boeien, kan dat van Lope de Vega of Calderón slechts aan enkelen, en
dan nog om zoo te zeggen archaeologische redenen, belang in boezemen. Zoo rijk
is het eerste, zoo arm het tweede aan algemeen menschelijke gevoelens.
De geschiedschrijvers, die het drama als het schoonste der Spaansche klassieke
literatuur kenmerken, mogen wellicht uitstekende filologen zijn, zij geven m.i. blijk
van zeer weinig artistiek gevoel. Het Spaansche genie heeft nooit in het theater zijn
hoogtepunt bereikt, noch vond daarin zijn diepste uitdrukking. In de literatuur moet
men dat buiten het tooneel zoeken, in La Celestina, de Quijote, de Romancera, Fray
Luis, Santa Teresa, Quevedo, in de lyriek, mystiek en de novelle. In deze uitingen,
en in die welke geboren werden in den tijd die naar het hoogtepunt voerde, de
Middeleeuwen, vindt men het schoonste, dat Spanje in de literatuur heeft
voortgebracht.
De critici, die dat klassieke theater op zulke wijze hebben opgehemeld, schijnen
meer op de hoeveelheid, dan op de hoedanigheid gelet te hebben. Doch wat
beteekent die ontzaggelijke productie, indien daaronder slechts een werkelijk
meesterwerk, Het Leven een Droom, uitsteekt? Alle slechte eigenschappen der
Spaansche literatuur zijn in het klassieke tooneel aanwezig, zonder dat een enkele
zijner geniale kwaliteiten er in culmineert. Het is mogelijk, dat Calderón en Tirso de
Molina zich zonder die funeste opvattingen omtrent vorm en gedachte tot universeele
dramaturgen zouden hebben ontwikkeld, doch zoo als de zaak nu eenmaal is, zal
men moeten bekennen, dat het juist die opvattingen zijn, welke hun werk voortdurend
misvormen. Er zijn verzen in La Vida es Sueno (Het Leven een Droom) en El Burlador
de Sevilla
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(Don Juan), die zoo ingewikkeld zijn, dat het moeite kost ze te lezen. En dit zijn dan
nog de beste werken, om van de overige klassieke dramaturgie maar te zwijgen,
wier woordverwarringen door geen enkele andere geëvenaard wordt. En aan die
starheid van denken en vorm, aan die verwarde uitdrukking, paart zich dan nog het
gebrek aan zielkunde en vindingrijkheid, waaraan het ten slotte te danken is, dat
het klassieke drama van Spanje dat toppunt van onzinnige intrigues en argumenten
bereikt heeft.
Eeuwenlang is men voortgegaan dit materiaal van traditioneele eer, trouw aan
den koning, zelfmoord, duel enz. in eindelooze variaties te verwerken, en men moet
zich die verstarring en dufheid wel goed bewust zijn, om de beteekenis van den
man te begrijpen, die Spanje van dit rariteiten-theater bevrijdde.
Die man was Benito Pérez Galdós, en het drama waarmede hij de revolutie tot
stand bracht, Realidad (Werkelijkheid), bracht heel wat opschudding teweeg. Het
werd in 1890 voor het eerst opgevoerd, en hoewel het publiek niet met de nieuwe
richting was ingenomen, ging Galdós op den eenmaal ingeslagen weg voort, zoodat
het hem tenslotte gelukte voor goed een einde te maken aan de klassieke traditie.
Het gegeven van Realidad zou ook een dertig jaar geleden weinig tegenstand
ondervonden hebben van de zijde van het West-Europeesche publiek. - Een vrouw,
wier minnaar zelfmoord heeft gepleegd, onderdrukt haar verlangen alles aan haar
man te bekennen, en zwijgt. Doch haar overtuiging, dat de echtgenoot niet op de
hoogte is van haar misstap, is onjuist, hij weet alles, doch laat de bestraffing aan
haar geweten over. - Uit het bovenstaande zal wellicht duidelijk zijn, dat deze
oplossing zoo'n groote aanslag was op de Spaansche traditie, dat het publiek zich
niet gewonnen kon geven.
Galdós was bij de verschijning van dit eerste drama reeds een zeer bekend
novellist. Dit werk, en in min of meerdere mate ook zijn latere, vertonen dan ook de
fouten van een novellist, die tot de dramatiek overgaat: breedsprakige dialoog, te
groote karakteruitbeelding ten koste van de behandeling. Doch zijn scherpe
wedergave van de samenleving, de eenvoudigheid en ernst van zijn streven, en
bovenal de revolutie, die hij tot stand bracht, maken dat hij de baanbreker van het
moderne Spaansche theater is geworden.
Het drama van Galdós heeft vele navolgers, en ook vele tegenstanders gevonden.
Zoowel door den aard van dit artikel, als om de mindere beteekenis van hun theater,
bepalen wij ons tot dat van Benavente, hetwelk zoo groote beroemdheid heeft
verworven, over de Pyreneeën is gekomen, en tenslotte zijn schepper den Nobelprijs
bezorgde (1922).
Ongetwijfeld behoort Jacinto Benavente tot de beste der moderne
tooneelschrijvers, ook al is hij in zijn pogen een algemeen menschelijk drama voort
te brengen, gefaald. Doch het is absurd hem, zooals men dat in de Ver. Staten
deed, een Spaanschen Shakespeare te noemen. In Benavente zien wij een man,
begaafd met bijna geniale dramatische kwaliteiten, die te midden der verdorvenheid
objectief tracht te blijven, en tenslotte toch niet aan den invloed van zijn omgeving
ontkomt. Dezelfde kringen, die hij heeft gehekeld hebben hem besmet. Madrid heeft
hij willen schilderen, doch Madrileen is hij geworden, geestig, brillant, maar met een
negatief idealisme, satyriek. Telkens en telkens
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heeft hij getracht zich uit die morbide Madrileensche atmosfeer te bevrijden, doch
slechts in zijn drie beste werken, Los Intereses Creados, Senora Ama en La
Malquerida is hij daarin, en dan nog slechts gedeeltelijk, geslaagd. Indien in Los
Intereses Creados de eene hoofdfiguur, verpersoonlijking van het kwade, geniaal
ontworpen is, dan staat daar tegenover dat de tegenfiguur, het goede, slap en vaag
geteekend is, omdat de pessimistische schrijver niet gelooft in positieve, goede
eigenschappen van den mensch. Die aanvaarding van het kwaad, ‘het noodzakelijke
kwaad’, domineert in het geheele werk van Benavente, onder den invloed van zijn
eigen karakter, de Madrileensche omgeving en de wijsbegeerte van den Jezuïet
Gracián, zooals die tot uiting komt in El Criticón (1651-53-57), en waarvoor
Schopenhauer zoo'n bewondering had.
Indien Benavente minder literair, minder gracieus, minder ‘senorito’ was geweest,
indien hij in plaats van de immoraliteit van Madrid te karakteriseeren, de geweldige
latente krachten van het Spaansche ‘volk’ vergeestelijkt had, en zijn geloof in het
goede even sterk was geweest, als zijn kennis van het kwade, dan was hij wellicht
de grootste schrijver van onzen tijd geworden. En dan had hij ook een heilige plicht
tegenover dat volk vervuld. Nu is hij een groot satyricus, doch geen groot mensch
gebleven. - Noch hij, noch de tallooze Spaansche dramaturgen van dezen tijd, wier
werken vrijwel buiten beschouwing kunnen blijven, hebben hun plicht gedaan,
hebben hun plicht kunnen doen. En naarmate mijn geloof en eerbied voor dit volk
groeit, zooals ik het in zijn best verdedigde schuilhoeken heb leeren kennen, ver
van het West-Europeesche verderf, vermindert mijn belangstelling, klimt mijn afkeer
voor het literaire Madrid, alle geniale Benavente-satyriek ten spijt. En indien ik zou
moeten kiezen tusschen Galdós en Benavente, geloof ik, dat ik den technisch
zwakken Galdós den voorkeur zou geven, omdat hij grooter mensch, omdat hij
grooter spanjaard geweest is.
*

**

Dat de pogingen tot wederopvoering van drama's uit de gouden eeuw schipbreuk
hebben geleden, zal na hetgeen bij den aanvang van dit artikel over het klassieke
drama werd medegedeeld, geen verwondering baren. Het repertoire bestaat dus
hoofdzakelijk uit moderne schrijvers, Benavente, Linares Rivas, de gebroeders
Quintero, Arniches en vele anderen. In Madrid is men sinds de laatste jaren ook
begonnen de beste buitenlandsche schrijvers op te voeren, doch de nationale worden
hoofdzakelijk, en in de provincie nagenoeg uitsluitend gespeeld. Alhoewel Spanje
over tooneelspelers beschikt, die in de vertolking van eigen schrijvers wellicht hun
weerga niet vinden, laat de interpretatie van vreemde auteurs veelal te wenschen
over. Wat de opvoering van buitenlandsche klassieken betreft, geloof ik dat slechts
Shakespeare blijvend op het repertoire zal komen, en dat hij ook met groot succes
in de provincie zal kunnen worden gespeeld.
Van een materieele theatercrisis is in Spanje geen sprake, hetgeen duidelijk is,
als men de groote liefde van het Spaansche volk voor het tooneel in aanmerking
neemt, het regionale leven, waardoor een stuk, dat
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maanden achtereen te Madrid wordt vertoond, daarna zeer langen tijd in Barcelona,
Bilbao, Valencia, Granada, Sevilla, enz. kan worden opgevoerd, en bovenal de
ontzaggelijke uitgestrektheid van het taalgebied, die tournées van jaren door Spanje
en de Zuid-Amerikaansche republieken mogelijk maakt. Dientengevolge hebben
de acteurs steeds contracten, verdienen de schrijvers soms op een dag ettelijke
tantièmes, en is het theater een geweldig bedrijf, waar duizenden en duizenden
door leven.
Doch noch uit dit bedrijf, noch uit de schrijvers die het voedsel leveren wordt iets
schoons geboren, omdat zoowel zij als het publiek nu eenmaal deel uitmaken van
een vereuropizeerde en verworden samenleving. En het eenige levende, het eenige
waarachtige, dat uit het tooneel ontstaat is dan ook niet het drama, doch de reactie
van den naïven toeschouwer. - De wondere vertooningen op het land en in de
bergen. Dat is de komst van het reizende troepje in de herberg van het dorp, de
vreugde der mannen, de angstige opwinding der vrouwen, de verbazing van de
kinderen. Dat is een dag van spanning, het gesprek met de spelers in de gelagkamer,
waar de wijnzak rondgaat, de boerenmaaltijd - sappige schotels, beste wijn,
schransende tooneelspelers op kosten van den waard in wiens herberg zij spelen,
- En's avonds de aarzelend binnenkomende vrouwen, die anders hier nooit komen,
spanning, doodsche stilte. - Na het eerste bedrijf breekt de opwinding los. Wild
bewogen gedachten, waaruit zich tenslotte de houding van medelevenden ten
opzichte van het gebeuren samentrekt. Reeds is er stof genoeg om den avond met
gesprekken te vullen. Luid gepraat van de mannen, gefluister der vrouwen. - En
naarmate de intrigue zich ontwikkelt, pakt zich de atmosfeer samen, zoodat tenslotte
spelers en publiek één zijn geworden.
Voor den spontanen, onbesmetten, edelen Spaanschen boer zou ik een theater
wenschen. Doch God geve, dat intellectueel, literair, Europeesch Madrid er niet de
proef mee gaat nemen.
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De wijze van spelen
door Leo Weismantel.
(Inleiding tot zijn ‘Spel van Lucifers bloed’).
HET getuigt van een groot misbegrijpen van het wezen der kunst, indien men de
eis, dat de kunst de natuur op de voet volgen moet, gaat uitleggen, als moest de
kunst de natuur nabootsen. Veeleer is deze natuurlikheids-eis in de kunst alléen
gerechtigd, indien de esthetiese wetgever de eis aldus denkt: dat de kunst, in haar
wezen, als kunst nooit ‘onnatuurlik’ kan zijn, zolang zij zich ‘als kunst’ gevoelt lijk
een levendig wezen, zoals bloemen, dier en mensch natuurlik zijn: t.t.z. scheppingen
des geestes in de stoffelike wereld. Artistieke scheppingen zijn in dat geval geen
loutere beelden, maar wel zelfstandige wezens, die op hun tijd leven zoals ieder
ander levend wezen, en op hun tijd sterven zoals alles dat verdwijnt met de zon.
Alhoewel de prinsbisschop Herman von Würzburg, de hoofd-personnage in dit
spel van Lucifers Bloed, vóór vele eeuwen heeft geleefd, toch is dit spel van Lucifers
Bloed en van de tocht van de prinsbisschop Herman naar het Rhöngebergte geen
‘geschiedkundig’ spel, want het werd door mij in 1922 geschreven en in datzelfde
jaar door anderen gespeeld niet om daardoor een histories tafereel vóór de mensen
op te hangen, maar opdat wij allen, dichter, speler en toeschouwer, de bedruktheden
uit ons huidige leven en uit de tegenwoordige tijd in dat spel zouden herkennen, en
uit het spel de kracht zouden halen om ons te verlossen uit de harde werkelikheid
van het ogenblik. De personnages zijn juist dààrom geen historiese personnages
en niet als zulke hoeven zij te worden gespeeld, maar kinderen zijn zij van onze
spelende, zoekende en kampende verbeelding, - dus kinderen der kunst, - en niet
alleen dàt, maar levende mensen in vlees en been, want zij zijn onze eigen spelende
wezenheden, d.i. van dichter, speler en toeschouwer. Deze levende wezens leven
natuurlik alleen in het spel, zoals trouwens ook de bloem alléén leeft in de zomer,
er niet ook bij winterdag bloeit, zoals de zon alleen bij dag haar licht uitzendt - zo is
hun levensrealiteit die van ieder kunstwerk,
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en alleen zó zijn zij natuur. Daaruit laat zich verklaren elke vraag die voor de spelers
en de spelleider oprijst:
Het speelterrein en de uitbeelding ervan, hoe zouden die naturalisties hoeven te
zijn - daar het hier toch een ‘spel’ geldt. - Het ‘kostuum’, - waarom zou de speler,
die de duivelsrot in handen houdt, zich niet doodeenvoudig een papieren masker
vóór het gezicht mogen binden; - eist het ware inzicht in het wezen van de kunst en
van de speler niet veeleer dat de vertolker zich gééne moeite zou geven om zich
aldus te vermommen dat hij de toeschouwers kan doen geloven dat onze lieve Heer
in levenden lijve daar vóór ons op de planken beweegt, - dat de vertolker van een
duivelsrol eerder het masker tamelik zorgeloos voor zijn gelaat bindt, zodat de
toeschouwer gerust zien kan wààr het snoer is samengebonden, en wààr de naad
loopt van het vel waarin de speler is gekropen, want achter het masker staat immers
de mens, - of is het misschien een teken van ‘kultuur’, zich te beijveren om het
ànders te doen lijken? - Waarom ook zouden wij het niet wagen ons op de planken
een beeld van God te maken, God zichtbaar te laten optreden, zoals de
middeleeuwse schilders dat zéér natuurlik iedere dag deden op hun schilderijen? wanneer toch menigeen de overtuiging is toegedaan dat de speler op de planken
God in eigen persoon is - welke waanzin heeft er ons toe gebracht, de speler die in
de plaats van God optreedt, achter het toneel te verbergen en allen zijn stem tot
ons te laten doordringen, om aldus de illusie van ‘Gods veropenbaring’ te versterken!
Is een begankenis van mensen, die over het toneel heenschrijden, niet veel méér
een artistieke schepping, wanneer wij die lui niet als een historiese ommegang laten
voorbij marsjeren, maar wanneer die in afgemeten, edele schred ritmies langs ons
voorbij danst en zweeft, één muziek in beweging, lijn en kleur, - zoals David danste
vóór de ark des Verbonds. ‘Het geldt te spelen, Goden, niet te zijn!’ zei Genesius,
de patroon der toneelspelers - op het ogenblik echter wanneer wij dat woord aldus
gaan ómkeren: ‘Het geldt te zijn, en niet te spelen’ - en dat is wel in laatste instantie
de zin van ieder spel: dat het niet alléén spel zou blijven - glijdt het spel de planken
af en verdwijnt onder de toeschouwers - het spel is uit, het leven vangt aan.
(Met toestemming van de schrijver, vertaald door Wies Moens).
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¶ Over de scène schreed een meìsje op slanke, bruine voeten... Ik zag
háár, aan wie ik reeds dikwels gedacht had doch die ik nooit had gezien:
het meisje dat in de dorpen in Indië de godin van de oogst, Sauri, Siwa's
gemalin, voorstelt. Een tuil wilde mimosa wordt vóór haar uit gedragen,
zij gaat op haar slanke, bruine voeten door al de kamers van het huis, en
op de drempel van iedere kamer hoort zij de vraag: ‘Sauri, Sauri, vanwaar
zijt gij gekomen en wat is het dat gij ziet?’ - Ik weet niet wat zij antwoordt.
Maar in de laatste kamer buigt de vrouw des huizes vóór haar, en zet
haar zoete offerspijzen voor en zegt ‘kom op uw gouden voeten en ga
niet meer van ons weg’... Wat mij tot nadenken stemde, was de
bewustheid van het meisje. Zij stelt de godin voor. Gewis: zij ‘speelt’ haar
niet.
... ... ...
Weer vulde mijn geest de scène, waar een bruiloft aan de gang was, met
een oeroude, Noordse gebeurtenis. Hoe een onbekende door de stoet
breekt van Zweedse boeren, die met het beeld van Freyr en de
allerschoonste jonkvrouwe die de god werd toegewijd door het land rijden,
hoe hij de heilige wagen tot staan brengt: de god Freyr gelijkend door zijn
gestalte, zijn gebaar, zijn gewaad; hij neemt de offergaven van het volk
in ontvangst, huwt de priesteres, zegent het land opdat het vruchten
drage, - Gunnar Helming was dat, een van de groten uit Noorwegen. Hij
- spéélde de god.
MARTIN BUBER:
Gesprek na het Theater.
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Tooneel en ruimte
door Dr F.M. Huebner.
De ruimteloosheid van het tooneel.
HET tooneel verbeeldt op kleinere schaal en sektorsgeweise den toestand van het
reine, dat is het onverdeelde en onvermengde ruimtewezen, zooals het tot schrik
van de menschen in de buitenwereld heerscht.
Dat de scène kubisch uitgehold is en naar hoogte, diepte en breedte een
berekenbaren, afmeetbaren omvang heeft, dat zij haar vóór- en achtergronden
heeft, en door de vertikale en horizontale lijnen van aangebrachte balustraden,
meubels, hangluchters doorsneden wordt, daardoor ontstaan nog hoegenaamd niet
de tegenstellingen die de grensloosheid vermogen te breken of te doen ophouden
of te dwingen een vorm aan te nemen. Die dingen zooals ze zijn worden zonder
meer door het ruimte-niet mee verzwolgen, ze behooren daartoe, bun roerloos
star-staan versterkt werkelijk de ijlheid. Over het grondvlak van het
tooneel-getimmerte welft zich, op zich zelf genomen dezelfde doodsche
verzwegenheid van den vorm, als over de buitenwereld waarin iedereen leeft.

De tooneelspeler als schepper van ruimte.
Pas wanneer de tooneelspeler de planken betreedt ontstaat het vooruitzicht dat de
onbeweeglijkheid tot leven komt en licht over den chaos gaat. Door zijn
lichaamsbewegingen, zijn gebarenspel, zijn stemgeluid, door het gansche
veelvoudige spel van in voeling treden, dat hij tegenover de doode dingen als
tegenover zijn partners en dan van hen uit terug op zijn eigen houding en handelen,
tot volle ontwikkeling laat komen, rukt hij aan de hem omringende gapende wijdte,
tot deze zich vult, en de ruimteverschijning zich plots opzet als een ordevolle,
doelmatige bouw. Uit alle richtingen springen op zijn gebod de ruimte-elementen te
voorschijn, en dringen saam om een buiging met het hoofd, een uitgestrekten arm,
een vlug-met-de-voeten-trappelen, als elektrische stroomspanningen om
tegenovergestelde geleidingspunten.

De theatrale opleidingsgedachte.
De ruimte-verschijning mogelijk te maken, de ruimte voortdurend een zichtbare
gestalte te verleenen, is de eerste en oor-
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spronkelijke taak die den gebarenkunstenaar is opgedragen, Deze lichamelijke, als
een worstelstrijd zich afwikkelende uit-mekaar-zetting, is van grooter gewicht dan
die welke louter uit den inhoud van het stuk dat gespeeld wordt voortvloeit: zij vormt
het eigenlijke drama. De som van al deze hartstochten en strijdgevallen uit het
menschelijk samenleven, die de tooneelspelers telkens te vertolken krijgen, dient
het drama tenslotte alleen tot ondergrond, tot slagwoord bij het zoo-of-zus handelen.
Het uitwerken van de wisselgesprekken en van den gebarengang, waarover de
regie waakt om het stuk als zoodanig overtuigend te maken, is met het oog op het
tot een goed einde brengen van de ruimte-regie, enkel een bijtaak.
Dat er verwarringen ontstaan en spelaanwijzingen geschreven worden, die
voornamelijk met het stuk en de dichterlijke hoedanigheid ervan rekening houden,
verandert niets aan dezen stand van zaken. Beslissend voor de beoordeeling over
de waarde van een opvoering is de vraag in hoe ver de tooneelspelers klaar kwamen
met al het wanstaltige van de ruimte. En indien het theater door de kunstrechters
een plaats voor geestelijke opvoeding, een school voor moreele opleiding genoemd
werd, blijft deze daaraan gegeven beteekenis weliswaar geldig, maar in de eerste
plaats nochtans omwille van dien ruimte-ordenenden invloed, die van het tooneel
uitstraalt en zoodoende den toeschouwer standvastigheid en vertrouwen ten opzichte
van de ruimte inboezemt.

De geloofwaardigheid van slechte stukken.
De geloofwaardigheid van een stuk hangt niet af van het stuk zelf, maar wel van
den bijkomenden arbeid van den tooneelspeler. Wordt een goed stuk op
minderwaardige wijze gespeeld, al mogen de gedachtengangen die het bevat nog
zoo belangrijk zijn, de gegeven zielsonthullingen nog zoo fijn en raak zijn, de
toeschouwer zal het enkel met zijn verstand, echter niet met zijn op lichamelijkheid
gerichten tastzin in zich weer een vorm kunnen geven, daar het alle uitdrukkingsen bewegingsvolheid ten opzichte van de ruimte ontbreekt. Omgekeerd gebeurt het
dat een zwak of onzinnig stuk, onder goede regie, onmiddelijk geloofwaardig schijnt,
en een vast ingeprente herinnering laat gedurende een heel leven. Hierin ligt de
oorzaak waarom ook
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pantomimen, schetsen. groteske stukken, die eenvoudigweg er op uit zijn de
werkelijkheidsverhoudingen te verdraaien, binnen hun eigen gebied, als door-en-door
echt en met de natuur overeenstemmend bekoren kunnen. Men wordt er door
meegevoerd, dewijl het omsluiten en verlichamelijken van ruimte op de meest
aanschouwelijke wijze voorgesteld wordt, door den vluggen, vlotten en scherpen
gang der voorstelling. Boven en onder, nabijheid en verte verstarren tot een strak
geheel, waarbij, net als voor de hoogere prestaties der tooneelkunst, het veroorloofd
is te spreken over tucht, stijl en zinnebeeldige beteekenis.

Tooneel en toeschouwers,
De ruimtevorming zooals ze op de scène geschiedt, treft andere gevoelszenuwen
dan diegene welke aangedaan worden door den gedachteninhoud, den oplaaienden
twist en het ruziemaken, de onderscheidene personenwereld van een stuk. De fabel
en wat er mee samenhangt wekt bij den toeschouwer al de ervaringen op, die hij
van zijn kant op dezelfde manier of gewijzigd ondervonden heeft, die hij vreest of
die hij verlangt, en die bijgevolg eenieder nopen volgens eigen aard stelling te nemen
tegenover het stuk. De stemming die in de gevulde toeschouwerszaal van een
schouwburg opborrelt, is doortrokken van de menig-vuldigste en meest tegenstrijdige
bestanddeelen van een wakkere of droomerige of niet helder bewuste overgave,
van een duide-lijken of aarzelenden tegenstand, van een vooruitijlend of nahinkend
begrijpen, en om nu dezen warboel van indrukken aaneen te smeden tot een
samenhang van klare en diepe overpeinzing, en dat enkel door de gegevens der
karakters, handelingen en schouwplaatsen in het stuk, is iets dat heel wat moeite
kost. Daarentegen ontmoet de kamp met de ruimte, dien de tooneelspeler eenvoudig
als zoodanig vóor aller oogen moet uitvechten, bij den toeschouwer een
ontroeringshaard, die misschien meer verborgen en meer onbewust, maar in alle
geval sedert vroege voorhistorische tijden in de menschen met dezelfde sterkte
flikkert. Hier treden de prikkels bijlange niet met zooveel persoonlijke schakeeringen
en doorkruisingen in werking, veel meer wachten alle aanwezigen met denzelfden
oerdriftigen kijklust op de gebeurtenis van de ruimte-verlichamelijking. Als een
rukwind
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is hun het kleinste scheppende gebaar, in staat de vlam te doen oplaaien, en de
duidelijkheid en de nauwkeurigheid waarmede een tooneelspeler rondom zich ruimte
schikt, ruimte vult, ruimte naar buiten laat zwellen, wordt in een oogwenk, de oorzaak
dat de toeschouwersmenigte zelf, in haar binnenste tastbaarder aan het verdeelen
en uitbouwen gaat en als in een roes van haar ruimtemacht geniet.

Tooneelspeler en tooneelmeester.
Het is een dwaling, de ruimte op het tooneel in de eerste plaats door den
tooneelmeester, den vuurwerker en den schermenschilder tastbaar te willen maken.
De regie mag haar toevlucht nemen tot allerhande hokus pokus met zwevende
engelen of waternimfen onder het tooneel, instortende muren, snelle verschuivingen
der beweegbare decors bij opgehaald doek, toch is het slechts in schijn dat de
ruimte zich aanvult en vasten vorm aaneemt. De ruimtewording is een
natuurgebeurtenis, die men wel kunstmatig nabootsen kan, maar enkel indien men
het eigenaardige bezwerende, aan het wonder grenzende geweld van het voorval,
prijs geeft. Wat de toeschouwer als een van buiten uit veroorzaakte inrichting
doorschouwt, kan hij niet aannemen als zijnde scheppend voortgebracht en
door-en-door bindend, en zoo gevoelt hij zich door den dooden rommel van
tooneelbe-noodigheden, schermen, hemelgaas, veeleer bespot dan onder
bescherming genomen. Evenals de tooneelspeler een deel van zijn arbeid moet
besteden aan het samenwerken van levenlooze technische toestellen, en niet meer
als enkeling voor de ruimte draagzuilen en dwarsbalken timmert, zoo ziet zich ook
het met hem levende gevoel van den toeschouwer aan de hem opgelegde prestatie
bedrogen. Het stands- en evenwichtsbewustzijn van den toeschouwer valt aan het
tollen, zijn persoon stort in het ijle.

Kleine middelen - groote uitwerksels.
Hoe geringer de middelen zijn, die tot uiterlijke afsluiting der scène gebruikt worden,
hoe krachtiger het wezen zelf van de ruimte op den voorgrond komt. Machinerie is
op zich zelf genomen in 't geheel niet goed en is niet noodwendig geestelijk
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verbonden met de werkzaamheid van den tooneelspeler. Maar het impressieve van
de eigenlijke ruimteschepping wordt niet bevorderd door om 't even welke
geschiedkundige nauwkeurigheid ten opzichte van dekoratie en kostumes, door om
't even welke overeenstemming van de scène met daarbuiten in de wereld bestaande
zeeën, steden, landschappen, integendeel het wordt daardoor meer vertroebeld en
verzwakt. Alles is gelegen aan de gebaren, blikken, stemschakeeringen van den
tooneelspeler, hij is het die in de verbeelding van de toeschouwers, de dingen,
zoowel in hunne werkelijkheid als in hun met-elkanderbetrokken zijn ten opzichte
van de ruimte, moet doen ontstaan. Het wonder van de ruimte-wording kon zich
zeker pakkender mededeelen op de plankenstellage van middeleeuwsche
mysteriespelen, in het daklooze helleensche amphitheater, dan in de moderne
schouwburgen, waar de scène overvloedig wordt verlicht door het door elkander
plaatsen van perspektief en illusie scheppende toestellen. Hoe meer
tooneeltoebehoorten het oog van den toeschouwer op uiterlijke ruimtepunten
vestigen, hoe zekerder ook het geestrijkste drama tot een doodgewone
nieuwsgierigheid-wekkende, nieuwsgierigheid-bevredigende feërie vervalt. Waar
daarentegen weinig of niets op de scène te zien is, worden de veronderstellingen
des te gunstiger voor het ontstaan van die draagkrachtige, groote aaneensluiting
der zielen, welke de ingevormde massa der toeschouwers zelf verlangt uit te beelden,
om, blikkend naar de daad van den tooneelspeler, het ruimtemeeleven daarin vast
te leggen.
(Vertaling van J.J. VAN HAUWAERT).
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Het Noordzee-Theater te Knocke
door Huib Hoste.
DEN dag der inhuldiging was de tooneelzaal in banketzaal veranderd; pas waren
de gasten binnen of een van mijn vrienden kwam me vertellen dat iemand - hij
noemde hem niet - als critiek op mijn werk de volgende vraag stelde: waarom krijgen
we hier geen cubistische glazen en borden?
Zeer grappig - maar welke mentaliteit toont dit aan! Er wordt je om een tooneelzaal
gevraagd: je tracht ze zoo practisch mogelik te maken wat publiek en tooneel betreft
- je tracht ze zoo eenvoudig mogelik te maken wat opbouw betreft - en, omdat het
geen historische krulletjes vertoont, meenen de ‘kenners’ geestig te doen met je
werk cubistisch te noemen, blijkbaar niet wetend dat dit woord met een zeer
bizondere beteekenis aan zekere schilderijen gegeven werd en bij architectuur niet
van pas komt!
Het gaat hier niet om cubisme, Mijnheer, wel om bouwkunst.
Toen ik eind 1922 belast werd met het ontwerpen van een hotel en tooneelzaal
te Knocke, en zag hoe er voor deze laatste een onregelmatig vierkantig terrein
voorbehouden was, herinnerde ik mij dat het Amerikaansche tijdschrift ‘Architectural
Record’ in zijn Septembernummer 1922 een nieuw theatertype beschreef, door een
r

tooneelspelder M Jorman-Bel-Geddes ontworpen voor een zuiver vierkant stuk
grond. Een der eigenaardigheden van dit mooie schetsontwerp ligt in de plaatsing
van het tooneel in een der hoeken van de zaal. Daaruit volgt dat de hoofdas van
zaal en tooneel de diagonaal is van den vierkanten plattengrond, dus de langste
lijn die in een kwadraat kan getrokken worden.
Aangezien ik meende vóór de beste oplossing te staan voor een tooneelzaal op
het gegeven terrein, heb ik mij aan het Amerikaansche schetsontwerp gehouden
en het voor het eerst verwezentlikt, wat betreft de ligging van het tooneel en het
schikken der zitplaatsen.
Het tooneel vormt in plattegrond een kwartcirkel; de zitplaatsen zijn evenwijdig
aan de ronde kant ervan gerangschikt, zoodat iedere toeschouwer, zoowel beneden
als op de tribune het tooneel op zijn volle breedte kan overkijken. Gezien de vele
vereischten van het programma: toegang, ± 500 zitplaatsen met dwarspaden,
tooneel, kleedkamer voor mannen, id, voor vrouwen, bergplaats, electrische cabines,
bioscoopcabine, werd het tooneel op zijn minimum gebracht, wat oppervlakte betreft.
Het groote vertrouwen dat de opdrachtgevers in hun bouwmeester stelden, de
volledige vrijheid welke zij hem gaven, hebben mij toegelaten enkele nieuwere
gedachten op gebied van tooneelbouw te verwezentliken, en voor zoover ik weet
hebben de opdrachtgevers zich daarover nog niet beklaagd. Tooneelmenschen die
bij het binnenkomen in de zaal, een raar gezicht zetten, waren na het eerste bedrijf
verzoend, na afloop van het spel enthousiast!
Laten we mekaar goed verstaan: ik denk ook maar geen oogenblik dat al het
allermodernste te Knocke verwezentlikt is! Het gaat allereerst om een zeer
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bescheiden zaal; vervolgens staan we voor het zeer eigenaardige feit dat
tooneelmenschen en bouwmeesters met groote kans op zekerheid vermoeden hoe
of het tooneel zich zal ontwikkelen, terwijl de tooneelschrijvers ons nog geen moderne
stukken gegeven hebben!
Het is toch een feit dat het oud tooneel niet meer beantwoordt aan de eischen
van het publiek: o.m. moet de sterke afscheiding tusschen dit laatste en de
tooneelspelers verdwijnen; daarom hebben wij ons tooneel in de zaal
vooruitgebouwd, en beschikken zoodanig over een proscenium, en wel van die
afmetingen dat het kan afzonderlik bespeeld worden; daarom ook is het van uit twee
(1)
deuren toegankelik . Het voetlicht werd natuurlik afgeschaft.
Verder heeft het naturalisme op het tooneel niemand voldoening geschonken.
Hoe kunstmatig de perspectief der beschilderde doeken ook zij, van af gelijk welke
zitplaats gezien is ze valsch; de geschilderde boomen, schoorsteenen, kasten,
spiegels, deuren enz. vertoonen niet de minste werkelikheid; zij lijden onder het
gebrek aan volume, ze hebben geen lijf, werpen geen schaduwen.
Wij hebben ons dan ook direct van het naturalisme afgewend, en een abstract
schema ontworpen dat op zeer knappe wijze door den heer G. Moulaert van het
Théâtre du Marais te Brussel, ontwikkeld en uitgevoerd werd. Wij beschikken over
den beschilderden muur achter het tooneel, drie stel doeken, drie beschilderde
achterdoeken, het gordijn, twee zijschermen met wisselstukken, en een aantal
blokken van verschillende vormen en grootte.
De belichting bestaat uit drie verschillende lichtbronnen: in de twee hoeken der
zaal, op tribunehoogte, is er een lichtcabine die vier sterke schijnwerpers bevat; al
boven achter de tooneelopening zijn twee lampen aangebracht terwijl wij achter de
tooneel over een verplaatsbare voetlamp beschikken. Ieder licht kan wit zijn of
gekleurd.
Met deze weinige toebehooren kunnen we heel wat verwezentliken. Natuurlik
trachten we niet een boerenhuis of een heerenkamer na te bootsen, wel de stemming
te verwekken, het begrip van een boerenhuis, een landschap, een kerk enz.: dit
bereiken wij met onze twee zijschermen; het overige decor bestaat uit gordijnen en
blokken. Op ons zeer ondiep tooneel is het ons mogelik zeer sterk het gevoel van
diepte te geven. Dageliks vinden onze menschen nieuwe mogelikheden in hun
tooneel, en zij zijn er over tevreden.
Wat kan een architect meer verlangen?

(1)

De Heer M. Van Vlaenderen heeft ons bij het ontwerpen van het tooneel zeer nuttige wenken
gegeven.
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Metanoêite
Een mysteriespel door Reinhard Johannes Sorge
Christus' Geboorte
Eerste tafereel
Een grenzelooze woestenij. De zon is ondergegaan en haar rosse schaduw vervaagt
de wijde verten. Koning Balthasar komt van rechts op, gevolgd door zijn dienaar
Hassan, met een bundelte onder zijn arm. Een deken spreidt hij uit voor zijn Koning.
KONING BALTHASAR.

Goed dan. Hier rusten wij.
De moede leden gunnen wij rust.
Doch slechts éen uur!
Zijn de kameelen goed verzorgd?
DIENAAR.

Ja, Heer!
KON. BALTH.

Doch slechts éen uur;
totdat de nacht is neergedaald
en de ster is opgegaan.
De witte ster,
De bleeke boodschapper!
En verder gaan wij naar ons doel.

(Hij knielt neer, het gelaat peinzend naar 't Oosten gekeerd, de handen geheven in een
gebaar van aanbidding.)

Rijst nu omhoog, mijn schreiend hemelverlangen!
(er valt een stilte.)

DIENAAR.

(tuurt in de verten, de hand boven de oogen.)

Een lichtend punt springt aan den einder op!
en komt in snelheid nader.
KON. BALTH.

(staat op.)

Waar?
DIENAAR.

Veel stof wolkt op!
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Een rooverbende!
KON. BALTH.

Een vreedzame karavaan!
En zouden 't zooals gister roovers blijken
Dan helpt ons de Heer En weer zal jouw pijl de honderd bedwingen.
Want sterk is de Heer. De vrees voor zijn Naam
alleen jaagt duizenden op de vlucht...
DIENAAR.

'K zie, dat 't vredelievende pelgrims zijn.
KON. BALTH.

Welkom zijn ze ons!
DIENAAR.

Heer, zij blijven plotseling staan,
Dicht in onze nabijheid,
zij stijgen allen af - zij wenken ons!
Een man komt rap ons tegen! Zie, hij wenkt ons.
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KON. BALTH.

Wenkt terug!
(terzijde.)

Zou mijn vermoeden waarheid blijken?
(Koning Melchior komt op van rechts, Balthasar groetend met zwijgend gebaar. Koning
Balthasar beantwoordt dien groet.)

DIENAAR.

Daar is hij.
(wijkt eerbiedig achteruit.)

DIENAAR.

Een Koning, rijkt getooid,
Hij spreekt een vreemde taal,
Hij draagt een vreemd gewaad.

(De tweede Koning knielt neer, vroom en ingetogen, hij houdt oogen en gelaat naar 't Oosten
gekeerd en heft omhoog zijn handen.)

DIENAAR.

(met verbazing.)

Hij knielt als Gij, het is een tweede Koning?
Hij zoekt de ster! Heer, Heer, wie kan Hij toch zijn?

(Koning Balthasar knielt broederlijk naast hem neer; zij wisselen den vorstelijken vredesgroet.)

DIENAAR.

Zij wisselen den vredeskus,
Als gleed hij uit den hemel neer,
Zoo verscheen dees vorst onder ons.
Wie kan hij toch wel zijn?
Mijn heer bekreunt zich niet om mij,
hoort mij niet meer......
Ik houd de wacht.

(Komt naar voren.)
(De beide Koningen zijn in gebed.)
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(De nacht is geluidloos gezonken over de aarde, in 't duister vlammen de eerste sterren
aan.)

DIENAAR.

(den hemel afspeurend,)

Een wankelende ster verschijnt,
en wervelt heen en weer in brand,
als raakte zij los uit haar assen.
Neen, het is 't dansen van een toorts,
die nader, naderkomt. Een bloedroode vlammenschijn. Oh!
(raapt haastig pijl en boog van den grond.)
Halt, Halt!
Roovers! schooiers! schurken! schoften!

(spant den boog en mikt.)

Ik jaag mijn pijl in jullie vleesch. Geboefte!

(Hij wil schieten.)
(Staat kalm en waardig op, neemt zijn opgewonden dienaar pijl en boog uit de hand en
bedwingt hem met minzamen lach.)

DIENAAR.

Ik ben maar een lompe nuttelooze slaaf!
(deinst achteruit, en staart de anderen aan met hulpzoekend gebaar.)
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(Van rechts verschijnt nu Koning Kaspar en begroet Melchior met stommen wenk. Koning
Melchior beantwoordt die groetenis en duidt op den neerknielden Balthasor. Dan omhelzen
ze elkaar en wisselen den vredeskus en knielen naast den ingetogen bidder in zwijgende
nadenkendheid. Maar op dit moment verschijnt weer de Ster en licht met zilveren glans over
de drie Koningen. Hassan valt voorover in 't stof. De drie Koningen bidden nu luid in koor.)

DE HEILIGE DRIE KONINGEN:
O, zilverster,
O, melkgesternte,
O, sprookjestoover,
Oog van God, of afglans van Zijn glimlach,
Zinnebeeld van Hem, die werd geboren!
Drie vorsten uit het heidenland kwamen om U te brengen den cijnspenning der
aanbidding, die God alleen toebehoort!
O wonderschoone ster en lichtend Oerbeeld!
Gij zijt een Beeld van God, Die pas geboren
den nacht der mensen met Zijn Licht verklaart.
Want God werd Kind, - dit is het grootste Wonder!
De sterren fluisteren het hun zusters toe,
En de werelden verkonden het malkander,
Heer, in uwe rijke goedertierenheid werd nederigheid Uw deel en kleinheid, ons tot
heil.
Nu ligt Gij ergens in een schoot, o God
Uit borsten, die Gij zelf geschapen hebt,
Vloeit rijklijk melk U toe, o Heer!
Wilt Gij ons gelukkig maken
Met Uwe Leer en Licht, o Heer?
Maakt ons gelukkig!
Maakt ons gelukkig!
Want onze vreugd is schamel zonder U!
Wij dachten steeds aan U en
komen van heel ver - in plaats
van onze volken, die zoo
poover en zoo ellendig zijn.
Geleid ons verder op den langen tocht,
En effen onzen weg - dat wij heilzaam
water mogen putten uit de bronnen,
om het mee te dragen naar ons verre rijk!
Geef ons de zoete heelkracht van Uw aanblik!
Gun ons den adem Uwer goedheid! Geef, dat
verheffing 't loon zij onzer vernedering
wanneer wij eens zijn opgenomen in Uw rijk!
Heer, Gij wrocht wonderen. Onze lippen
waren gesloten voor malkander door de
allereerste schuld.
Want onze Vaders hebben Babels toren gevest.
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Steenen stapelden zij op steenen!
Hooger en hooger!
altijd hooger den hemel tegemoet!
Gij hebt ze neergeveld en verstooten, Jahwe;
Nijver als mieren waren zij en renden af en aan.
Toen kerfdet Gij in Uw fellen toorn
in hun tongriem vreemde teekenen.
Gij spleet hun tongriem vaneen en zij
spraken verward' en ijle klanken.
Uit de wonden hunner geschonden
tongspieren bloedde verwarring en
druppelde onmacht en verdeeldheid.
Maar in Uw heilig en milddadig Licht,
hebt Gij de wonden van die wreede straf,
geheeld - onze woorden werden gezond!
O, Jahwe,
wij vonden eender taal en melodie,
wijl éen groot verlangen, een melodie
ons langs denzelfde baan en heerweg voerden.

(Zij staan langzaam op.)

Wijst, o, God in Uwe rijke Goedheid
ons een veiligen weg,

(Zij stellen zich achter elkander op.)

Een effen baan leide ons arme drietal!

(Zij schrijden nu achter elkander.)

DIENAAR.

(ietwat naar voren tredend.)

Wees mij genadig, God!
Sla mij niet lam;
Spaar in Uw Goedheid mijn machtige meesters!
Want dienen wil mijn voet hun.
Houd mijn voet gezond!

(bukt zich, om den deken op te rapen.)

Tweede tafereel
(Eenzame steenrots onder een eindeloozen hemel. Sterren in 't luchtruim. Uit een
rijzige rots links flitst door een spleet een felle straal van wit licht. Deze straal licht
over het tooneel. Van rechts komen de Koningen achter elkander met hunne
geschenken. Koning Balthasar komt het laatste, zijn dienaar volgt rechts naast hem.
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Zij trekken eendrachtig naar de lichtende rots en knielen naast elkander. Het volle
stralende licht strijkt over hunne hoofden. - Hassan blijft eerbiedig op den achtergrond
staan.)
DIENAAR.

(de handen ineenslaand van verbazing.)

Mijn Vorsten hebben hun doel bereikt!
De rots geeft licht! de rots geeft licht!
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O; wonder boven alle wonderen!

(keert zich om.)

De ster zonk en leent de rots haar licht
En d'aarde verslond de ster,
Maar de rots ving haar lichtgloed?

(knielt.)

KON. KASPAR.

(terwijl hij zijn gaven voor zich op den grond legt.)

O, vrienden, laat mij zien!
(Hij staat op, beklimt een eindweegs de rots en gluurt naar binnen.)

Hemel en aarde!
(deinst verblind achteruit en tracht zich in een ravijn te verbergen.)

ENGELEN.

(zingen in de spelonk.)

Kindje, o Kindje
Eia Maria
Maria omsluiert U
Hult U in liefde.
KON. KASPAR.

(buiten zich zelf van vreugde.)

Er wordt gezongen! Nu wordt er zelfs gezongen!
Kijk eens in mijn plaats. Ik ben nog blind!
(Koning Melchior en Koning Balthasar bestijgen nu de rots en gluren voorover gebogen naar
binnen.)

BEIDEN:

Een kind! hoe lichtend!
KON. KASPAR.

(staat op.)

O, wonder gebeuren!
Al werd ik blind, toch wil ik, zien - zien
En dieper blind zijn.
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Aanschouw dit beeld!
als melk en zonnelicht.
O, dat stralen,
O, dat stralen!
KON. MELCH.

Weenen moet ik lieve vrienden, want zie
D'engelen verschijnen in zienlijke gedaante!
KON. BALTH.

O, zie, een lichtend aureool van engelenhoofdjes.
Zij fonkelen als een kroon van engelen,
rond den lichtenden Schedel
Van den Vorst der englenkoren!
KON. KASPAR.

(in het midden staande.)

Mijn God! Mijn Heer! Mijn Heer!
Te veel! Te veel! o, God!
O onmacht, mensch genaamd!
KON. BALTH.

Ziet, o ziet gij 't wel?
Sneeuwblanke vlerkjes dekken streelsch en zacht
Als weeke windsels 't lijf van deze Kleine!?
KON. MELCH.

Het vloeit en overvloeit van licht!
KON. BALTH.
Zoet aroom geurt uit den bloesemknop
Van het minnelijk aangezicht.
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KON. KASPAR.

God ontbloeit hier goddelijk.
ENGELEN:

God hult in leden
zich van kleine maat;
Eja Maria!
Laat galmen het lied!
Eja Maria!
God glimlacht minnelijk,
Zijn Beeld zoo kinderlijk,
Laat vleugelen kleppen!
STEM VAN MARIA.

(Zeer duidelijk.)

Den hemel tegemoet.
(Stilte.)

KON. MELCH.

St... St... Luistert goed!
Ik hoor niets meer!
(Zij luisteren,)

KON. KASPAR.

(met het gelaat naar hen gekeerd.)

Laat ons nu, mijne goede vrienden,
Onze rauwe kelen dwingen in den dienst
van het lied, want het past den Heiland
van 't Heelal feest'lijk te begroeten!
Heft daarom aan, met forsche stem
een hart'lijk lied, dat 't kindje wiegt!
DE H, DRIE KONINGEN

(aanstemmend.)

Van Saba de heidenen komen al door den duisteren nacht ('t gezang verstomt.)

KON. BALTH.

Het is niets!
KON. MELCH.
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't Zijn kletterende scherven
KON. KASPAR.

Hoe al het andere in dat licht verzwindt!
ENGELEN.

Heilig, Heilig
Eja, Eja ei!
KON. KASPAR.

Willen wij nog eens onze stem beproeven?
KON. MELCH.

Ik denk zoo.
KON. KASPAR.

Dat onze zielen ook hooger moeten klinken?
't Onzegbare in ons dient in geluid verklankt?!
KON. BALTH.

Probeeren wij 't nog eens!
DE H. DRIE KONINGEN.

(zingen weer):

Ons onwaardigen dreef de honger,
Wij dorstten naar de bron -(Zwijgen.)
ENGELEN:

Heilig! Heilig!
Eja, Eja, ei!
KON. KASPAR.

(na eene lange stilte.)

Neemt gouden harpen, roert met gouden
vingeren de gouden snaren -: gouden prullen
blijven over, niets dan dood koud goud.
Blijft stom en kastijdt uwen mond!
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KON. MELCH.

Het lied des harten leggen wij 't zwijgen op,
en zingen het lied der engelen.
DE H. DRIE KONINGEN.

(zingend.)

Heilig! Heilig! Heilig!
Eja, Eja, ei!
DE ENGELEN.

Eja, Eja, ei!
KON. KASPAR.

(omgekeerd met spiedenden blik.)

Ziet, hoe Maria baadt in goudlicht,
O, hoe is deze schoone Maagd
Vol van heiligheid en gratie!
Ziet ge, hoe heur gouden glans
in 't goud van het Kind vervloeit?
KON. BALTH.

Eén lang gekus!
KON. MELCH.

Haar zuiver oog rust
als een milde zon op den adem
van den lieven God en lacht en koost
Hem maar altijd door!
Hoe blank is toch de glans
rond haar lichtend wezen!
KON. KASPAR.

Mijn God!
Haar oog is blauw.
KON. MELCH.

Haar sluier blinkt als melk zoo rein.
KON. BALTH.

Een vorst staat
vol waardigheid aan haar zij!
DE ENGELEN.

Jozef! Maria!
Maria! Jozef!

Pogen. Jaargang 2

KON. BALTH.

Luistert naar dien samenklank van namen!
DE ENGELEN.

Heilig Paar!
Heilig Kind!
Eja, Eja!
Jahwe mild en goed!
KON. MELCH.

Hoort! Hoort!
KON. KASPAR.

Hoort! Hoort!
KON. BALTH.

De man heet Jozef, Ziet!
KON. MELCH.

Zijn lippen bidden.
Een eerwaardige Patroon!
Zoo staat hij op wacht!

(In stille beschouwing verslonden.)

KON. KASPAR.

(Keert het gelaat zijn makkers toe.)

Vrienden, laat ons gaan. De morgen daagt
aan de kim. Naar Maria en heur Kind!
KON. BALTH.

En ook naar Jozef!
(De drie Koningen dalen den berg af.)

Hassan!
(hij wenkt zijn dienaar.)

DIENAAR.

(snelt toe.)
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KON. BALTH.

Gij gaat ons allen voor - en
stort je op de aarde neer,
en drukt je aangezicht
in 't stof en prevelt dan
met een stem vol onmacht:
Huivrend staan drie
vorsten uit 't heidenland
voor Uw deur en wachten.
Zij stamelen met hun harten,
om den Schepper van het weidsch Heelal
hulde en aanbidding te brengen.
Zoo zult gij spreken.
DIENAAR.

Heer, dat niet, dat is geen taak voor mij,
Moet ik 't gezicht verliezen en tot gruizels,
versplinterd en verbrijzeld worden
door dat Licht?
KON. BALTH.

(met teederen glimlach.)

Het Licht is zacht.
DIENAAR.

(schuchter.)

De lompe Hassan wordt dus Koning?
En wat doet gij dan, goede meester?
Deez hooge gunst is onverdiend!
(Naar links af.)
(Koning Balthasar raapt zijne geschenken weer bijeen.)

KON. KASPAR.

(gaat aan den spits van den troep.)

Wij zingen weer ons simpel lied,
dat wij zongen langs de wegen;
Het lied, dat onzen komst moet melden;
Want 't past, dat wij zingend en lovend komen.
Stemt moedig aan en volgt mij met uw gaven!
DE H. DRIE KONINGEN.

(gaan langzaam achter elkander zingend af)
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Van Saba komen de Koningen gegaan.
Goud, wierook en myrrhe brengen zij aan.
Goud en myrrhe baten God ternauwernood.
Maar ons hart wil Hij: liefde, droom en dood.

('t Morgenrood gloort aan den einder.)

Derde tafereel
Een heuvelachtige streek. Hier en daar ruischt een cypres. Dooreen gejaagd worden
de wolken door een storm. Nu en dan glanst de maan door een wolkspleet. Links
vooraan liggen de Koningen rustend neergevleid onder een boom. Een kampvuur
laait?
KON. KASPAR.

(in het midden.)

Hoe suist de wind! Weest welgemoed! Hoe loeit
de wilde storm! Komt vrienden voort! Wij moeten
den nacht korten en tot den ochtend reizen!
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KON. MELCH.

(links van de groep.)

In mijn oogen licht nog na
de glans van dees gouden lichtdroom!
Het licht! O, vrienden!
KON. BALTH.

Zaagt gij niet, hoe de Schoone
het hoofd naar ons neeg, toen
wij huiverend rond haar stonden?
Vrienden, vrienden, zonk de zon
dan naar omlaag?
KON. KASPAR.

In mijn hart ontlook de lente.
KON. BALTH.

En kerseboomen praalden in gaven bloei.
KON. KASPAR.

Het lot van onzen Hassan!
KON. BALTH.

O Hassan! Hassan!
Hij viel en stierf van al te welige lente
De negerslaaf werd machtig-groot in dienstbaarheid,
Maar zijn hart brak van blijheid om het schouwen,
Zijn ziel zag God en greep Diens Hand
En liet Haar niet meer los, want daar
hij trouw was in het dienen, nam God
hem naar zijnen schoonen hemel.
KON. MELCH.

Gelijk een
hondje, dat wakend zit aan den voet zijns meesters,
was deze dienende ziel voor God. En daarom
behaagde het God haar te verheffen. Nu troont
zij hoog boven vorsten en verwacht haar hemel
in het paradijs.
KON. BALTH.

De ziel van onzen dienaar is zijn meesters
vooruitgegaan en zetelt hooger dan wij:
drie Koningen uit het rijke morgenland!
KON. KASPAR.

Hassan, Uw lot benijden wij bovenmate.
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Want ons erfdeel, de prediking van het Licht,
is met veel droef leed en sombernis vermengd.
Ons Koningen werden 't predikambt bevolen.
Wij voeren nog het zwaard en spreken recht;
Maar 't geroep van onzen stem is gewichtiger:
Herauten voor Gods troon werden wij drie Koningen.
KON. BALTH,

Het bevel van onzen koningstaak wekt
Gods onderdanen, want tot slaven
en onderdanen, zijn wij geworden,
die met gebogen hoofde dienen!
Het heilswoord, dat van koninglijke lippen vloeit,
wordt door den Koningen met ootmoedig gebaar
den armsten en geringsten aangeboden.
KON. MELCH.

Het Woord van 't Kind.
KON. KASPAR.

Het Woord van Gods Zoon.
KON. BALTH.

Het Woord.
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KON. KASPAR.

Het Woord van Hem, Die, ach, voor de werelden
Zich klein maakte en vernederde. 't Koningswoord!
't Woord van Hem, Die aller Koningen Koning was
en Die Zijn troon verliet, ach, om Zijn armste goed
den mensen, Zijn allernietigsten onderdaan!
En Die in Zijne matelooze Liefde zich
van God verlaagde tot den geringsten Mensch!
KON. MELCH.

Maria's woord: haar maagdelijke groet, een diamant.
KON. BALTH.

Die zij den Engel bood, toen God haar koos tot Zijn jonge bruid!
KON. KASPAR.

't Woord van Maria's maagdelijkheid: een schrijn.
KONING MELCHIOR en BALTH.:

Waarvan God zelf de sleutel was die haar 't geheim onthulde.
DE HEILIGE DRIE KONINGEN:

(gezamenlijk.)

Het woord van Adams val en van den blik eens engels,
Het Woord der liefde Gods en 't nameloos geluk
Van een klein kind, dat God tot moeder schiep
Van een kind, dat 't heelal in 't leven riep Heilig! Heilig!
Eja. Eja.
KON. KASPAR.

(in groote zielsvervoering.)

Nu naar Bethleêm geheven ons
hart en handen voor wij huiswaarts
trekken. Vrienden knielt en bidt voor mij!
(Links vooraan knielt hij neer, oogen en gelaat naar links gericht: de beiden andere Koningen
knielen links en rechts naast hem neer.)

DE HEILIGE DRIE KONINGEN:

Wees gegroet Maria, vol van genaden;
De Heer is met U, Gij zijt gebenedijd
onder alle vrouwen en gebenedijd
is Jezus: de Vrucht uws Lichaams, Heilige
Maria, Moeder Gods bidt voor ons
Arme zondaars, nu en altijd
en in het uur van onzen dood. Amen.
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Onze Vader, Die in den hemelen zijt,
Geheiligd zij Uw naam, laat ons
toekomen Uw Rijk, Uw wil geschiede
op aarde als in den hemel! Geef ons heden ons dagelijksch brood
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij
vergeven onze schuldenaren, en leidt
ons niet in bekoring, maar verlos ons van
den kwade. Amen.

(Wisselen den vredesgroet en staan dan op,)

KON. BALTH.

Met God op weg!
(Hij wil vooraan loopen, maar gaat links van den achtergrond af.)

KON. BALTH.

(wijkt opeens achteruit.)

Wat zie ik ginds? Wie staat daar? Kijkt!
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KON. MELCH.

Een man,
die onbewegelijk op den heuvel staat!
KON. KASPAR.

Wie is hij met dien bleeken schijn om 't hoofd?
Wie is die man, die als een toorts geplant
staat in den nacht, den blik fel spiedend naar
Bethlehem gekeerd? Wie is die man met
uitgevastte lijf en dorrig vel omkleed?
Wie is die ruwe in ruigen dierenvacht?
KON. BALTH.

En met een gordel om zijn lenden?
KON. MELCH.

Ziet, hij brengt zijn handen reeds aan zijn mond,
om luider te kunnen roepen.
KON. KASPAR.

Roep, roeper!
KON. BALTH.

Neen, hij roept niet!
KON. KASPAR.

Is 't God de Vader zelf, Die in den nacht
op aarde ommedoolt, zoekende naar Zijn kind -?
Ziet Hij altijd naar Zijn Zoon? Of zou het Zijn
Engel zijn, die als heraut Zijn komst verkondt?
Hij roept! Hij roept!
KON. BALTH.

Hij gaat nu verkonden!
Met machtige teugen ademt hij de lucht in.
KON. MELCH.

Hij roept!
KON. KASPAR.

Hoort!
(stilte.)

DE STEM VAN JOHANNES DEN DOOPER.

(daverend als een donder in 't gebergte, die zeven maal het geluid weerhalt.)

Doet, boete!
DE HEILIGE DRIE KONINGEN.
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(fluisterend.)

Hoort de stem eens engels!
Hoort de stem eens engels!
Komt mee Zijn voeten kussen.
DE STEM VAN JOHANNES DEN DOOPER.

Doet boete!
(De heilige drie Koningen af.)
(Vertaling van Hein Hoeben.)
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Kantteekeningen bij de
expressionistische insceneering van Verschaeve's Judas
door Herman van Overbeke
IN de tijdrekening der tooneelseizoenen zijn wij thans einde 1923-1924. Wij hebben
dus, sinds het seizoen 1913-1914, dat de vooroorlogsche periode afsloot een spanne
tijd van tien jaren achter den rug.
Na een kijk op de hierbijgaande reproductie en even terugdenkend aan den
tooneeltoestand in Vlaanderen van vóór tien jaar, vraagt men zich wellicht met
verwondering af: hoe in zoo'n betrekkelijk korten tijd het tooneel hier te lande zoo
ver evolueerde?
Inderdaad heeft het snelle en bruuske tempo der ontwikkeling op dit gebied de
gewone evolutie eerder het uitzicht gegeven van een revolutie. Immers in de tien
laatste jaren, zijn van de vier elementen - repertorium, publiek, theater en akteur nagenoeg de drie eerste, blijkens de jongste tooneelkunstprestaties, derwijze elk
op zichzelf zóó veranderd, omschapen en vergroeid, dat er gerust kan getuigd dat
de bakens zijn verplaatst. Daarbij sluit zich aan het feit dat het vijfde element, hetwelk
niet alleen als neven-hoofdbestanddeel - geldend bij moderne vertolking - de vier
eerste komt vervoegen, deze komt overmeesteren. Dit nieuwe en van kapitaal
belang zijnde element is het recht der regie: niet alleen ‘het spel’ te leiden maar het
‘geheel’ - tekst, scherm, kostuum en speelplan - orde, vorm, met één woord ‘stijl’ te
geven.
Vóór tien jaar - althans in Vlaanderen en zoo voor het meerendeel overal - volgde
men bij opvoeringen getrouwelijk maar slaafsch den tekst en de aanwijzingen, welke
de auteur er middenin had weten in te lasschen. Thans staat de regisseur vrij
tegenover tekst en zoo meer... en bij de uitbeelding kome zijn fantasie tot haar recht.
Waar dit niet het geval mocht zijn verdient de spelleider niet langer den naam en
noch minder den post van regisseur.
Tekst, akteur, scherm en speelruimte zijn den modernen regisseur wat den
bouwmeester zijn materiaal is: opgave, bouwwerk, voorgevel en indeeling der te
bebouwen ruimte.
Zeg niet dat aldus enkel een leeg gebouw wordt bekomen,
waarin geen leven huist.
Er is immers nog het spel van den akteur!
En niemand weet beter en heeft het zoo goed ondervonden als een toonneelleider
met nieuwere ideeën, dat alleen het in klank levende woord en het rythmisch levend
gebaar van den ‘speler’ aanvoeling, eenklankenbezieling kan doen ontstaan bij het
publiek, in de kommunie met hetwelk Tooneelkunst eerst ontstaat, precies als een
elektrische lamp eerst dan ontvlamt en licht uitzendt wanneer er kontakt komt
tusschen de twee polen.
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En is het waar dat de moderniseering der dramatische kunst eerst volledig kan
worden wanneer de akteur zijn rol zal kunnen uitbeelden naar den geest van den
inhoud van het te vertolken werk en in de lijn van den stijl, waarin de regisseur het
geheel heeft opgevat, het is helaas niet minder waar dat vooralsnog op het tooneel
in Vlaanderen een melo-toon klinkt van bombaste romantiek en gespeeld wordt
volgens nutlooze nadoenerij van kleurloos realisme.
In afwachting dus, dat ook ‘het spel der handeling’ zich naar nieuwere wet
ontwikkelt, geef ik hier gaarne een verklaring bij de hierbijgaande reproduktie van
het dekor bij de opvoering van Verschaeve's ‘Judas’, die ik als ‘Paaschspel’ opvatte.
Bij de instudeering van het werk verloor ik het feit niet uit het oog, dat tot nogtoe
bij elke opvoering van bedoeld werk de beteekenis ervan werd gekamoufleerd door
de overbodigheden in den tekst, verstikt in de brulpartij, waartoe de Judasvertolker
en de volksmenigte aanleiding gaven, en ook het ‘geheel’ totaal werd verbroken
door de afleidende afwisseling der vijf verschillende schermen en de vier poozen
tusschen de vijf bedrijven in.
Om al deze gevaren, die, ja, bepaald in den origineelen tekst schuilen, uit den
weg te ruimen, heb ik in den tekst geschrapt met het oog op sterker aangehouden
dramatische spanning. Tegen het uitbriesschen van de ‘Judas’-rol heb ik geijverd
opdat zij niet over den toeschouwer heen rammelt als een donkere, droge
dondervlaag, zonder dat er echter een bliksemstraal van haat en een regenslag van
wanhoop de gemoederen treft.
Om de verbrokkeling, gelegen in de afwisseling der schermen en de indeeling in
bedrijven te keer te gaan, heb ik het dekor opgevat zoodat het in zeer strenge lijn
één en hetzelfde blijft gedurende heel het verloop der opvoering, die dan ook in één
adem kan doorgaan.
De schets, welke mijn voor het teekenen onkundige hand, naar mijn opvatting
enkel zeer prozaïsch vermocht te omlijnen, kreeg daarna van Karel Maes al den
poëtischen goeden smaak in lijn en in kleur, die in het authentieke dekor vastligt.
De plaats-indeeling is in dit dekor te erkennen als volgt:

Indeeling der bedrijven en plaatsen der Plaatsindeeling op het expressionistisch
handeling volgens brochuur.
dekor. (Rechts en links van toeschouwer
uit)
I. Rotsen (waar Judas zijn gestolen geld Hoek rechts, rotsblok onder olijfboom,
verbergt)
die tot in het midden overhangt.
II. Heuveling bij het meer Genezareth
(van waar Jezus het volk toespreekt)

Hoek links, het golvende vlak en de
trappen over heel het voorplan.

III. Voorhof bij Simon de IJveraar

Opening links roet trappen.

IV. Bij den Hof van Olijven

Weer hoek rechts met olijfboom.

V. Vóór het Pilatuspaleis.

Opening rechts met trappen.
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‘JUDAS’
Slotscène met versc hijning der Christusfiguur door lichteffekt op achtergrond.
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De voordeelen van dergelijke insceneering! Die kan ik in het kort bestek van deze
enkele kantteekeningen niet pleiten. Alleen twee dingen wil ik laten opmerken.
Bij het aanschouwen van het koloriet van het dekor krijgt men een vollediger
denkbeeld van de geheele harmonie in deze expressionistische opvoering, wanneer
men weet dat de kostumeering wordt verwezenlijkt als volgt: Jezus, heelemaal in
wit; Apostelen, allen in bruin; Judas echter in zwart; Farizeërs in rood;
Maria-Magdalena in wit kleed met oranjen daarna met blauwen mantel; menigte in
sterke bariolage van tinten.
Het tweede punt, dat ik gaarne toelicht is de inbeelding van het slottafereel.
Het hoogste klimax van Judas, tragiek groeit uit de passie der geldzucht, uit de
wroeging om het verraad tot de wanhoop op de Barmhartigheid Gods. Dus, uit de
tweede der Zeven Hoofdzonden tot de eerste der zonden tegen den H. Geest.
Hoe nu in een drama, waarvan eenieder het verloop kent, spanning bereikt hoog
genoeg om den indruk te verwekken van het laagste verraad en de hoogste
wanhoop?
Ik heb gemeend, ten minsten eenigerwijze, erin te kunnen slagen met in het
heerlijke slottafereel van Verschaeve's werk ook zichtbaar de aanvoeling te
verwekken van de bestendige aanwezigheid van den uit louter liefde geslachtofferde
God-mensch. Daarom laat ik bij Maria-Magdalena's woorden:
‘Gij zaagt Hem, ik ook zag Hem. Wee mijn oogen!
Neen, heil mijne oogen! Want al is zijn lichaam
Als een gevallen muur zoo aklig....’

midden op het achterdoek een reusachtige afbeelding van een Ecce-Homo
projecteeren.
Het resultaat van dit procédé ziet men op hierbijgaand zwarte afdruk.
In het spel komen dan ook de figuren Maria-Magdalena - de gelouterde, die in
Jezus' lijden zijn verheerlijking bezingt - en Judas, - die gebukt gaat onder den vloek
van zijn verraad en in Jezus' lichamelijken dood alleen de vernietiging ziet van zijn
egoïstische machtberekening - in het kader te staan waarin hun beteekenis machtig
inslaat.
Vooral echter wanneer Judas, zoo te zeggen van aangezicht tot aangezicht met
de verschijning van zijn hem steeds vervolgend slachtoffer, het uitschreeuwt, dat
zelfs wanneer hij op Kalvarie Jezus' bloed moest zien vloeien hij
‘Hem iets tegen vloeken zou, iets afgrijslijks,
Maar 'k zou het, 'k zou niet anders kunnen, dit:
‘Bloed vroeg ik niet. Geef wat ik vroeg.
Gij weet het, wat! Geef dat mij, hou al 't andere...
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kan met deze Ecce-Homo-Verschijning den geheel-indruk sterke intensiteit bijgezet
en machtig verhoogd worden.
Verder uit te wijden over het goede recht van deze expressionistische vertolkingen
wil ik niet. Alleen opvoering kan bewijzen of ik het goed voor heb... of niet.
Dat ik in het eerste geloof, zal me wellicht niemand kwalijk nemen.

Ontvangen boeken
Anton Van De Velde: De Zonderlinge Gast, toneelspel in drie bedrijven.
(Uitgaven Cultura, 5, Gildestr. Gent.)
Dit ‘boosaardig dramaties spel in fantastiese kleur’ werd door de grote akteur Jan
Musch te Amsterdam gekreëerd. Een gebeurtenis om van óp te horen: de eersteling
van een Vlaming die zo maar via recta terecht komt op het Leidse plein! En het is
een sukses geweest. Toegegeven dat het méér een literair sukses was, - en dat de
dictie van Jan Musch er heel wat zal hebben toe bijgedragen om die literaire bijval
ook op de planken aanneembaar te maken. In ieder geval pleit het wel sympathiek
voor het inzicht van het Nederlands gezelschap dat niet heeft geaarzeld aldus hulde
te brengen aan een merkwaardig jong talent uit het land beneden de Moerdijk.
‘De zonderlinge Gast’ is stellig van het allerbeste dat de toneelliteratuur in de
laatste jaren in Vlaanderen ons heeft gebracht. Het is een werk dat dadelik de
aandacht vraagt, én om de koenheid van de opzet, én om de gaafheid van de taal,
om dat zekere vaste dat zo vaak wordt gemist in de letterkundige produkten van
jongeren. Het staat in het teken van de vernieuwde dramatiek onzer dagen, die zich
afkeert van het psychologies geval en weer de vrije teugel laat aan de fantazie, die
het minder om de realiteit te doen is, dan wel om het spel, waarin aan het wonderbare
een ruim aandeel wordt geschonken.
De brochure, opgeluisterd met een fraaie tekening van H. Bijvoet, en drie opnamen
van de kreatie door Jan Musch, is een mooi boekje geworden, een kostbare aanwinst
tevens voor elke tooneelbibliotheek in ons land.

Willem Putman: Mama's kind, tragi-comedie, (Uitg. Vermaut, Kortrijk).
Deze traditioneel-burgerlike komedie, zonder geestelike diepgang, waarin alleen
tamelik luid wordt gebruld, gescholden, gesnotterd... en voor de rest gewoon-banaal
of weeërig-sentimenteel wordt gedaan, dankt haar bekendheid (ik schreef bijna:
haar beruchtheid!) aan de ophefmakende ‘expressionistiese’ enscenering die Karel
Maes voor het stuk leverde, bij de kreatie te Tienen. Door zijn décor, zijn kostumes
en een vrij-gekompliceerd spel van belichtingen, wist Maes deze eerste opvoering
van het stuk te maken tot een heus sensatienummer, waar de leek van omhoog
keek en waarover de kranteverduwende rentenier ellenlange verslagen te slikken
kreeg. - Willem Putman is ten onzent een knap en vaardig toneelauteur, die veel
produceert, keurig een dialoog in mekaar zet, op een beminnelik-jongensachtige
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manier zijn literaire geestigheden voor wereldwijze humor aanziet, gevierd wordt,
en die... nou ja, die stellig iets kan, maar zelf niet voldoende door het leven werd
gemaald om er drama op drama uit te distilleren. Altijd voelen wij te sterk dat gemis
aan wezenlike levensinhoud en levensverdieping. Het lijkt alles nog te veel op een
flirt met de dramatiek. Maar met een talent als dat van Putman kunnen wel eens
wonderen gebeuren. Daar laten wij best de tijd en het leven zelf, waarvan een forse
trap de kunstenaar wel eens méér voordeel doet dan een officiëel kushand, voor
zorgen. Intussen hebben wij van Putman reeds reëel-verdienstelik werk in zijn
kinderscènes. Het boek van Marietje Hemelzoet (Toneelfonds Palmer Putman,
Waereghem) bevattend vijf kindertoneeltjes, vol bekoorlike gracie en beminnelike
naiviteit, aanzie ik als het beste dat hij ons gegeven heeft. Putman kan heerlik kind
zijn onder de kinderen: dan wordt zijn woord écht bloemige natuur en aandoenlikheid,
en het zou bijna perfekt zijn, was daar niet die grotemensefilozofie die af en toe om
de hoek komt gluren. Maar de kinderwereld is een broze wereld, waarvan wij met
onze grove handen licht het fijne raderwerk verstoren. Wij kunnen Putman gerust
hulde brengen om de voorname takt waarmee hij haar bijna altijd heeft benaderd.
In onze toneelliteratuur voor de school en de kinderkamer staat ‘Marietje Hemelzoet’,
tot nogtoe vrijwel alleen, tussen een massa prullen en knutselwerk zonder fantazie,
en waaraan de geest van het kind altijd vreemd zal blijven.

Jos. Van Reusel, pr. Hoe een jonge monnik bij Maria ter feeste ging,
mirakelsprookje in 3 bedrijven, (Tuerlinckx, Aarschot).
Ook dàt is toneel, oorspronkelik geschreven voor kinderen. Schoolknapen hebben
het ‘mirakel’ voor het eerst opgevoerd. Het is een bewerking van een onzer zuiverste
en heerlikste middeleeuwse Marialegenden. Daarmede is meteen gezegd aan wat
een perijkeivolle taak de bewerker zich heeft gewaagd. Modernizeringen van
dergelike middeleeuwse sproken falen bijna altijd: wij komen, ook in ons fijnste,
subtielste Nederlands, hun glans niet meer nabij; wij maken er literatuur van. En
dat is juist het grote kwaad. Nu heeft J. Van Reusel hier wel een paar kostbare
vondsten gehad, die broeder Geert van hem is een leuke figuur; en het nachttoneeltje
in de tuin, vóór het mirakel gebeurt, is ook zeer aardig van fantazie. Maar wij komen
tenslotte niet los van deze indruk: dat de dramatiese bouw van het stukje voortdurend
gaten en spleten vertoont, die de auteur dan telkens met een ‘liedje’ heeft getracht
te stoppen! En de dialoog is niet altijd in funktie van het spel, hij is er te veel om
wille van zich-zelf. Wij horen te lang en te vaak beminnelik praten en worden niet
voldoende opgewekt door het gebeuren zelf. De middeleeuwse legendeschrijver
weet ons te ontroeren, diep en fel; de moderne bewerker brengt ons in een
zoet-zalvende stemming. Dat is het onderscheid.

Felix Rutten: Beatrijs. (Uitg. Louis Winkeler, A'dam.)
Een volksuitgave van Rutten's gedramatizeerde Beatrijs-sproke. De katholieke
Limburger, woordkunstenaar in de gevierde trant der tachtigers, heeft er zijn mooiste
geluid in gelegd en zijn zuiverste bezieling. De gedra-matizeerde
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sproke van het monnikje is maar een schuchtere poging van iemand; het
Beatrijs-drama van Rutten is, in zijn genre, werk van een meester. De sobere,
synthetiese tekening der personnages vooral dient te worden geloofd. Hoe wij ook
als vervreemd mogen staan tegenover de poëtiese fraze van Félix Rutten, in de
speelbaarheid van zijn ‘Beatrijs’, zó bloemend van een zuivere katholieke geest,
geloven wij sterk.

Frans Delbeke: De vrek, toneelspel in 4 bedrijven (Het Vlaamsche Land,
Antwerpen).
Luid en krachtig werd de lofbazuin gestoken voor dat spel van de geldzucht. Waar
een katholiek toneelauteur ons weer het bewijs wil leveren: dat niet alleen met
heiligen als hoofdpersonnages, maar ook met gewoon-alledaagse, zondige mensen
een drama, krachtig doorwaaid van de kristene geest, is op te bouwen, en dàt voor
de gemeenschap van onze moderne tijd, luisteren wij scherp en sympathiek toe.
Wij willen echter eerlik bekennen dat wij in het entoesiasme waarmee zovelen in
Vlaanderen Delbeke's ‘Vrek’ hebben begroet, niet kunnen opgaan. Daar loopt stellig
een strakgespannen dramatiese lijn door heel het stuk; daar is bezieling aanwezig
en wij gaan, doorheen de vier bedrijven, naar een klimax toe, zoals wij er zelden
bereikt zien. Maar de gezwollen, pathetiese toon staat ons tegen; en met dat
hyper-realisme, dat in menig toneel hoogtij viert, kunnen wij geen vrede meer hebben.
Van het verfoeilik karakter van deze totaal ontmenselikte vrek, steekt de walg ons
zo zeer, dat hier bezwaarlik nog van ‘Schoonheids-ontroering’ kan worden gesproken.
En het is toch ‘Schoonheid’ nietwaar, die wij weer vragen van de kunst en van het
Toneel; Schoonheid die ons wijdt, in kontemplatie, voor de aanschouwing van Gods
eeuwige luister.
In samenwerking met Gerard Walschap schreef Frans Delbeke ook nog ‘Flirt’,
‘Dies irae’, en ‘Lente’. Flirt en het éénaktertje Dies Irae verschenen als eerste
uitgaven van een mieuw toneelfonds ‘Het Masker’ (VI. Boekenhalle(. Het opzet van
de schrijvers: doorheen de harde, zure bolster van de barre realiteit, de ethiese kern
van het geval benaderen.
Daar is op het ogenblik in Vlaanderen veel belangstelling gaande om het oeuvre
van deze twee katholieke auteurs uit de jongste tijd. Waar hun pogingen in dienst
staan van een zó groots en heilig ideaal, als de herleving van het katholiek toneel,
hopen wij des te vuriger dat zij er in slagen mogen ons werk van zuivere, blijvende
waarde te schenken.

Dirk Vansina: Lenore (Het Vlaamsche Land, Antwerpen).
Een grootse opzet: in een serie van vier toneelstukken het woelen en dringen, tasten
en zoeken van de moderne generatie, haar strompelende opgang naar de
verlossende Waarheid, doorheen het vagevuur van alle verzoekingen en de hel van
alle zonden en verdwalingen, uit te willen beelden. Om het aandurven alleen van
deze reuzetaak, verdient Dirk Vansina de welwillende belangstelling van allen die
met vurig verlangen uitzien naar het werk van kunst, dat als de kristallisatie zal
geworden zijn van al de weeën en glorieën van deze geweldige, beroerde tijd. ‘De
dood der Chimeras’,
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het eerste uit de serie stukken die heet ‘De deemstering der zielen’, werd reeds
vroeger in ‘Pogen’ besproken. Tans ligt een tweede stuk vóór ons: ‘Lenore’. Een
lijvige brochure. De auteur koos zijn personnages uit alle standen van de
hedendaagse maatschappij: de industrieel en het legerhoofd, de financier en de
geleerde, de estheet en de salonsocialist, de cabotin, de student, de ‘femme de
noces’, en het bakvisje, zij warrelen hier allen door mekaar, glijden langs mekaar
heen, botsten tegen mekaar aan, vergaan in mekaar of gaan aan mekaar ten onder.
- Wij kunnen twijfelen aan de speelbaarheid van het stuk in de staat waarin het vóór
ons ligt, onbesnoeid en ongewijzigd. Maar het bevat ontegensprekelik scènes van
een geweldig-pakkende kracht. Wat zou het geven, dat het zelfs ontdaan van de
lange filosofiese bespiegelingen, nog méér lijkt op een gesproken film? Het is
kloppend, bruisend leven, vol diepe peilingen van de geest; driftig gewoel, en gesol
met levens over afgronden van ziel. Reeds valt een lichtstraal in al dit duister: een
jongemannenziel vindt God in het offer en bevrijdt daardoor een zusterziel van de
waan. Wij voelen reeds vooruit: hoe krachtig, overstelpend het licht zal moeten
uitbreken over de verdwaasde estheet, Geerten Gossuit, die zoveel donker van
zonde en vernieling om zich opstapelt.
Al komen Vansina's dramas wellicht nooit in de handen van een regisseur terecht,
toch schept hij daarin werk van grote, documentaire, menselike waarde, waar het
hem niet te doen is om de tragiek van een geval, maar om de tragiek van een tijd,
en van een mensegeneratie. Het zal heus zijn schuld niet zijn, indien hij faalt in zijn
weidse taak. Het zal veeleer de schuld zijn van de kultuur-armoede van zijn land,
die maakt dat een artiest, als Vansina er een wil zijn, nooit ongestraft zijn krachten
zó ver en zó breed om zich heen laat grijpen...

Karel Van Rijn: Aan den eindpaal, fantasiespel in drie bedrijven (Uitg.
Vermaut, Kortrijk).
Een zeer vlot geschreven blijspel van de bestuurder van de Nederlandse te Gent.
De manier waarop wij in het jaar 2100 worden verplaatst lijkt ons echter niet
suggestief genoeg. Het stuk is overigens wat lang van stof, wat er zeker niet zal toe
bijdragen om de toeschouwer het jachtend tempo van een
hyper-moderne-business-tijd te doen meeleven. Het is een praatstuk, en komt
daardoor niet los uit de traditionele opvatting van ‘toneel’. Geestig is het wel, en er
komen scènes in voor die het op de planken stellig zullen doen. Iemand die in de
schouwburg alleen ontspanning zoekt, zal aan het blijspel van de heer Karel Van
Rijn stellig nog plezier beleven.

A.J. Harm: Een dwaling, toneelspel in drie bedrijven (Uitg. Gebroeders
Foulon, Brussel).
Een burgerlike komedie, boeiend vooral door de aktualiteit van het geval: de
verwoesting van een gezin, waarvan de vader, als politiek man, in de gevangenis
terecht komt. Het gehalte van het stuk is vrijwel hetzelfde als dat van de honderd
en één andere die in ons land, bijna alle in dezelfde trant, worden geschreven: het
is alles niet kwaad, maar het is ook alles
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vèr van aangrijpend groots te zijn. Het is niet eens een grootse misgreep! Wij blijven
in de traditionele tredmolen lopen en zien altijd dezelfde horizonten aan ons
voorbijgaan.

Koninklijke Hoofdrederijkkamer Het Kersouwken. Letter-kundige
bijdragen der leden (Jubeljaar, 1923).
Uit de inhoud: De Kersouw (een historiese bijdrage van Prof. L. Scharpé); Van
Nieuwjaarsdag en kruieniertjes (een ironies spelletje door E. Amter); Leuvensche
wijnen, door F. Boon; Stille Zangen, gedicht van K. Van de Woestijne, Muziek van
A. Meulemans.

J.W.F. Werumeus Buning: Het Tooneeldécor, (Uitgeverij W.L. en J.
Brusse, Rotterdam).
Laten wij vooraf, op onze beurt, de firma Brusse geluk wensen met haar serie
monografieën over de toegepaste kunsten in Nederland, waarvan het hier te
bespreken boekje van de heer Werumeus Buning een deeltje is. De meer dan
voorbeeldige zorg die de bekende firma aan deze uitgaven heeft besteed, de
aktualiteit van de inhoud, de schitterende reproduksies: dat alles maakt het bezit
van deze serie werkjes tot een genot, én tot een geeste-like verrijking.
In de inleiding van ‘Het Tooneeldécor’ lezen wij: ‘(Het) tooneel is een
machinekamer, die telkens zoo goed mogelijk gerestaureerd wordt. Wil men een
bepaalde ruimte ervan bespelen en in zuiverder verhouding brengen dan moet men,
tot begrenzing, de hedendaagsche décors die dit moeten bewerken dus stellen naar
de eischen van een tooneel dat voor geheel andere vertooningen en décorstelsels
gebouwd werd en bovendien naar de eischen van een ongunstige
toeschouwersruimte. Dat is de verkeerde wereld. Niet de kern van het dramatische:
spel en spelers beheerschen hier het geheel, maar de eischen van een verouderd
theatersiesteem. Het Grieksche toneel, het Shakespearetoneel, hebben een vasten
architekturalen vorm, die ontstaan is uit de behoeften van speler en spel. Alle
mogelijkheden zijn vast, de tekst is berekend op de tooneelruimte en het décor heeft
niet meer te zijn dan een aanvulling. Zolang de nieuwe tijd niet zijn ‘eigen’ nieuw toneel schept, en dus ook zijn ‘eigen’
nieuw theater, zal men ‘de voorgangers van den overganstijd, hier en elders, moeten
zien als degenen, die voor zuiverder denkbeelden plaats maakten en wier eigen
werk, van het thans bereikte standpunt gezien, soms vooral daarom van belang is’.
Na een overzicht van ‘De Europeesche Beweging’ (Antoine, Gordon Craig,
Reinhardt, Wagner, Copeau, Wijdeveld, de Münchener groep: Fuchs, Erler, enz.;
Strnad, het ekspressionnisme) - krijgen wij een relaas over de geschiedenis en de
ontwikkeling van ‘Het nederlandsch décor’ Eerst wordt behandeld het
overgangstijdvak van het traditionele, valse schilderwerk naar zuiverder décor
(Berlage, van Moerkerken, Jolles); dan komen Verkade's ensceneringen aan de
beurt; ten slotte vertelt ons de schrijver wat door de K.V. Het Nederlandsch Tooneel,
onder direksie van Dr. W. Royaards, en door diverse andere gezelschappen op
gebied van het
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décor tot nogtoe werd gepresteerd. De auteur besluit met deze zeer treffende
uitspraak: ‘En wie wat voor de ontwikkeling van het Nederlandsche tooneeldécor
wil doen, doet het beste een tooneelspel te schrijven of tot opvoering te brengen
dat zich niet al te zeer om den bestaanden Schouwburg bekommert en het overige
aan zijn medewerkers over te laten.’
Onder de mooiste en meest typiese reproduksies, die het boekje opluisteren,
noemen wij slechts: 6, Zomerspelen, Elcerlyc; 3, A. Molkenboer, Mincelijn; 33-36,
L. Lensvelt, Gysbrecht van Aemstel; 43, Van der Lugt, le Pendu dépendu; en 44,
Van der Lugt, Verbouw Centraal Theater.
Een beknopte bibliografie verhoogt nog de waarde van het boekje, dat ook de
toneelvernieuwer in Vlaanderen heel wat dienst zal kunnen bewijzen.

Xamré: Het Kunst- en Amusementsbedrijf in Nederland. (Uitg. Brusse,
Rotterdam).
Alle lof verdient de schrijver van dit merkwaardig boek, hetwelk een in onze literatuur
bestaande leemte komt vervullen, doordat het ons schenkt: een ‘commerciele
beschouwing, van het kunst en amusementsbedrijf, een objektieve bespreking,
getoetst aan de moeilike praktijk ervan’.
De ervaring dat ‘kunstproduksie en kunstexploitatie zelden of nooit tot iets groots
groeien, wanneer beide factoren in één en dezelfde persoon belichaamd worden’,
heeft de auteur op het idee gebracht: te trachten, door zijn boek, ‘orde te scheppen
in de chaos’, tot voordeel van allen die bij voornoemd bedrijf op enigerlei wijze
betrokken zijn. Ziehier de zeer interessante inhoud van het boek: I. Algemene
Beschouwingen; II. De zaal-eigenaars en verhuurders; III. De theater-direkteur; IV.
De artisten-agenten; V. De artisten-werknemers; VI. Het kermisbedrijf; VII. Regerings
maatregelen tot verbetering van het bedrijf. Ten slotte brengt het een zakeregister,
hetwelk deze uitgave nog meer geschikt maakt om als ‘Nachslagebuch’ in allerlei
dubieuse kwesties uitstekende diensten te bewijzen aan ieder die, als werkgever
of werknemer, met het theater, de amusementskunst e.d. heeft te maken. Een boek
van techniese en dokumentaire waarde waarvan de aandachtige lectuur, ook in
Vlaanderen, kan bijdragen tot het redderen van de vaak wanordelike toestanden in
het kunstbedrijf.

Balthazar Verhagen: Prosodie der Voordrachtskunst, (Uitg. P. Noordhoff,
Groningen).
Dit is niet enkel een voortreffelik ‘leerboek’. Maar het is een uiterst aantrekkelik boek,
geschreven door iemand die niet alleen in het ‘vak’ thuis is, maar door iemand die
de zeldzame gave bezit ons zijn ontroering, zijn visie van de schoonheid zodanig
mede te delen, dat deze mededeling zelf het kreatief karakter krijgt van een ander,
even levend kunstwerk dan het besprokene, of onderhanden-genomene.
Geboren uit de ervaringen bij het onderwijs - ervaringen die hebben bewezen
hoe weinig houdbaar de gebruikelike prosodiese wetgeving is - bevat het boek van
de heer Verhagen, naast een theoreties gedeelte, waarin getracht wordt een levende
‘solfège’ van poezie en voordracht op te bouwen, een merkwaardig prakties
aanhangsel: Rythmiese Analysen en Periphrazen,
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zowel van middelnederlandse als van moderne (Roland-Holst, Gorter e.a.) gedichten.
Aan onderwijzers, toneelmensen, ja aan iedereen die ‘de beweging van het
Nederlandse vers in zijn eigenlik wezen’ wil leren beluisteren, wordt het warm
aanbevolen.

E. Rubbens: Pluimpje, toneelspel in 3 bedrijven, naar S. LagerJöf, (De
Standaard, Brussel).
E. Rubbens bewerkte, niet onaardig, voor het toneel een der mooiste novellen van
de gevierde Zweedse schrijfster. Fijn vertolkt, kan het romanties stukje wellicht
bekoren, al missen wij er gang in, vaart en leven die een toneelstuk direkt bij ons
hart moeten brengen. De bewerker wist zijn stof te kiezen uit het keurigste dat de
literatuur van de laatste decennia in Europa ons heeft gebracht. Des mag een woord
van lof hem niet worden onthouden.

Herman Van Den Eerenbeemt; Judith, Heldenspel (Uitg. J. Vink,
Beverwijk); Samson (Uitg. van Munster, A'dam); Malmstroem (Duitse
vertaling van E. Otten, met originele tekeningen van W. Wynman, in
prachtband bij Van Munster, A'dam).
Herman Van den Eerenbeemt's toneelproduktie loopt over een période van acht
jaren in het leven van een mens: acht jaren waarbinnen nog geen bereiken, wel
een staag evoluëren in opgaande lijn mogelik was. Hij debuteerde in 1916 met het
heldespel in verzen: Judith, gekreëerd in de stadsschouwburg te Amsterdam, ter
gelegenheid van het vierde lustrum der R. Katholieke Studentevereniging S. Thomas
Aquinas. Tussen de Hebbelse kreatie - al betekent die de burgerlike vervlakking
van het heiligheidskarakter der Judithfiguur - en de ‘machtige worp naar het klassieke
Aeschuleiiese drama’ (G. Knuvelder) van Feber in zijn ‘Holofernes’ staat dit spel
van de huidige hoofdredacteur van ‘Opgang’, als een literair jeugdwerk van stoute
poëtiese vlucht en, helaas, versagende rhetoriek. Judith blijft verzonken in literatuur,
in het lyrisme van mekaar tegendreunende koren, in de verlokking van kleur- en
klankvolle verzen, zinnelike woordschilderingen, doch is niet uitgerezen tot de
overweldigende kracht van de tragedie. Sterker van struktuur, architektonieser als
het ware, is zijn ‘Samson’. Krachtiger ook als eigenlik drama; want meer stoerheid
in de figuren, meer beweeglikheid in de handeling, meer vuur in het konflikt. Uiterste
bereikbaarheden in het menselike zijn figuren als Samson en die, de wereldzonde
belichamende Dalila. Wie deze Himalaya-hoge bijbelpersonnages (geen broze
vaten, maar werelden van gloed en passie!) weer leven durft in te blazen als
toneelhelden, moet veel vergeven worden, omwille van het reusachtige der
aangepakte taak: een Atlas-taak in de volle zin van het woord! Nog wint het de al
te overdadige lyriek van de dramatiese uitbeelding. Voor de dramaturg beduidt een
dergelike overwinning steeds: nederlaag. Toch biedt dit treurspel sterke
speelmomenten, al ontbreekt klassieke bezonkenheid geheel. Waar dit werk toch
als katholiek werk werd gedacht (de algemene inhoud van dit symbolieke treurspel:
de mens gevangen in het web van de zonde) treft des te feller: de zwaarte
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van het aksent dat wordt gelegd op het zinnelik motief. Wij kunnen het niet van ons
afzetten: dat te veel liefde aan het schilderen der zonde zelf werd besteed.
Het jongste toneelwerk van Herman Van den Eerenbeemt is een gans andere
richting uitgegaan dan het bijbelspel waaraan hij zich vroeger begaf. Zijn
‘Malmstroem’ is een modern stuk, waaraan het ekspressionisme, alover Ibsen heen
(de Ibsen uit ‘Rosmersholm’) niet geheel vreemd is. Graag wil ik aannemen wat
naar aanleiding van de opvoering werd gesuggereerd: dat de geestelike en plastiese
‘grandeur’ van de tekeningen die Wim Wijnman vervaardigde voor de meer dan
prachtige luxeditie van de duitse vertaling door Else Otten, het stuk beter tot zijn
recht laten komen dan een interpretatie op de planken. Het stuk is te zwaar van
symboliese bediedenis, het is te vol plotse, vele overgangen van dolle duivelse
aksie naar beschouwende Rust, de lyriese gedeelten staan al te zeer op zich zelf
(prachtig weliswaar van gedachte en beeld meestal) dan dat het bij een opvoering
als een heerlik in mekaar sluitend gebouw voor ons zou vermogen op te rijzen uit
woord en gebaar van de spelenden; van wie, meer dan de artistieke geste, kan
worden verlangd: een in bezieling en geestelik doorvoelen volmaakt één-zijn met
de bezieling en het geestelik doorvoelen van de schrijver.
Maar ik vind van den Eerenbeemt's ‘Malmstroem’ een zéér merkwaardige
verschijning in de huidige toneelliteratuur, omdat het bij ons, en dat, meer dan bij
de eerder histories-dokumentaire Van Sina, op de wijze deisynthese en der
krachtgebalde voorstelling een der vroegste pogingen is tot uitbeelding van de
geweldige konflikten die de generatie van onze tijd vaneenrijten, - in de eerste plaats;
- én omdat het over deze onze moderne verscheurdheid, machtig en glorieus de
klaarte laat openglanzen van een levensbeschouwing die allen, allen, als de
énig-mogelike redding zullen hebben te aanvaarden in een wereld die de Liefde
verbannen heeft.
Driemaal reeds waagde Herman Van den Eerenbeemt zich aan het Toneel. En
telkens werd hij daartoe aangetrokken door machtige, hoog boven de plantsoenen
van het burgerlike leven uitrijzende onderwerpen. Dat zijn kracht hem deerlik te kort
schoot, en hij wel eens kinderachtigheden uitstottert waar zijn lyrisme nogtans wou
duiken naar 's levens diepste wezenheden, - het moet m.i. àlles wijken voor de
goede, grote gloed waarmee hij zich aan het werk begaf; het moet wijken voor wat
ik zou willen noemen het ‘entoesiasme van zijn blik’ die een universum meende te
kunnen omvatten en moest erkennen dat hij slechts, aan weliswaar zéér hooge
levens, mensen en dingen, aarzelend en spiedend vermocht omme te tasten.
Ik moet steeds de tragedieschrijver op hetzelfde geestelike plan stellen naast de
held, en de heilige. Ik kan hem mij niet anders denken als zijnde, in de orde der
geestelike dingen, de evenknie van de held en de heilige. Vaak in diverse domeinen,
maar op hetzelfde zielsniveau, in de ban van dezelfde wonderbare aantrekking die
déze óprukt naar de glorie, géne naar God, maar allebei naar ‘Eeuwigheid’, zijn de
held en de heilige de bedwingers van het Leven. Beiden verleggen zij de grenzen
van het reële zijn: de held dwingt het menselike zich uit te zetten naar het
bovenmense-
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like toe, de heilige rukt het tot in de metafysiese kimmen, ja tot in het ‘wi-selose’
waar het als licht in licht vergaat. Zij breken beiden de schijnbare realiteit af en zetten
in de plaats een realiteit van een hogere orde, een méér wezenlike, ja de énige
wezenlikheid.
Ook de tragedieschrijver is zo een bedwinger. Hij handelt van uit een onafkeerbaar
dwanggebod in zich, en dwingt het leven, naar de eis van zijn innerlik
gedwongen-zijn, zich te laten uitvloeien en konsolideren in de vormen dewelke zijn
scheppende lust verzon; waarover hij zijn adem zal laten gaan, opdat zij zouden
staan: doorhuiverd van de muziek van zijn woord, deze schroeiende vlam in hem.
En het is daarom dat ik het geraden vind voor de lyries-gestemde mens, wanneer
de tover van een tragiese gedachte tot hem komt, dat hij zich niet naar deze gedachte
zou toegooien in overmoed en verblindende geestdrift, maar veeleer zou doen als
de herder met zijn riet, die vlucht in de schemer van een ravijn wanneer de storm
de hoge woudkruinen komt aanrijden, wachtend tot hij zelf, als een jonge Dondergod,
de storm zal kunnen tegemoetschrijden en zich meten aan hem.
WIES MOENS.

Dietzenschmidt: Compostella, legendespel in drie bedrijven,
geautorizeerde vertaling van Wies Moens (Uitgeversfirma 'T Spijker,
Gent).
Een stuk met een spesiale atmosfeer: maar niet zodanig, dat de atmosfeer de
mensen naar de achtergrond dringt, als in ‘De Vertraagde Film’ b.v.
De atmosfeer geeft hier integendeel relief aan de personen, net als die fantastiese
achtergronden op de doeken van de primitieve Meesters.
De mensen uit de middeleeuwen door Dietzenschmidt geschilderd, gehoorzamen
aan dezelfde hartstochten, die ook óns heden nog bezielen: maar ze handelen
impulsiever en drastieser, radikaler zowel in het goede als in het kwade, omdat ze
nog dichter bij de natuur staan.
Vandaar een bizonder prangende dramatiese spanning, heel dit legende-spel
dóór.
‘'T Spijker’ biedt het werkje aan in handig formaat, heldere druk en in één woord:
gezellige vorm.
Van de vertaling van Wies Moens, kan getuigd worden, dat men moet weten, dat
het een vertaling is, om het te merken.
PAUL DE MONT.
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IVOREN TOREN door Gerard Rutten

[Nummer 6]
Meigroet.
Deze eerste zonnige Lentedagen, wanneer de mens met een entoesiast gebaar de
druk van een harde, rebelse winter van zich atschudt, lijken ons te zijn: een klare
tijd tot bezinning en tot krachtig aanpakken. Nieuwe gedachten, dromen en plannen
kunnen tans vrij opschieten onder de jonge lucht. Beloften voor de dagen die komen.
Wij voelen ons vernieuwd naar lichaam en ziel; naar het lichaam door de
weldoende tover van het eerste lentegenot, naar de ziel door de grotz loutering van
Pasen die als een forse tocht door de muffe binnenkameren is heengewaaid. In het
teken van deze ‘vernieuwing’ willen wij ons werk stellen, in het teken van deze
zielsvernieuwing vooral.
Daarom deze Meigroet, als een soort van wachtwoord, te midden van het jaar,
te midden van onze arbeid, gericht aan onze broeders en kameraden van hier en
ginder; een roep die al de verspreide troepen tegelijk bereiken wil: een kreet van
geloof, en een schallend ‘macre virtute!’
De jonge falanks die oprukt voor méér waarheid in de kunst, die belijdt de éénheid
van de kunst en het leven, komt langs alle zijden tegelijk in het gedrang. Daar zijn
de ouden van dagen, die vergeten welke taak hun is weggelegd, en die doen als
de landman die onder zijn zware hiel het pril gewas zou vertrappen: een waanzinnige
daad. Daar is langs de éne kant: het leger van hen die niet begrijpen kùnnen, en
langs de andere kant: het gros van hen die niet begrijpen willen. Daar is de grote
vijand: de onderlinge naijver, en het gebrek aan liefde, die maken dat broeders
mekaar onderling verscheuren. - De kritiek, die kreatief zou moeten wezen, een
louterende of een opstuwende kracht, altijd: overgave en daad van goede wil, heeft
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Het wotdt hoog tijd dat wij, die ons zelf katholieken noemen, over dit veld van distels
en doornen, het gruwbare ‘litetaire’ slagveld van onze dagen, het zuiverende,
glorierijke licht laten stralen van de kristelike Caritas. Wij kunnen dat des te
gemakkeliker, omdat wij, aan wie de hovaardij verboden is, beter dan gelijk wie in
staat zijn het ‘literair prestige’ te houden voor wat het eigenlik waard is, in de orde
der dingen die meetellen voot de eeuwigheid.
Slechts éne zaak is van waarde voor ons, kristene kunstenaars van deze tijd: ons
leven te volmaken aan de Leer van Liefde en Waarheid die het voedsel is van onze
ziel; voorzien van het Licht van ons Geloof, dat de verre harmoni ën verwezentlikt
ziet in de klaarheidovervloed der H. Drievuldigheid, dieper om dieper af te dalen in
de wonderbare geheimnissen des levens; om aldus, van uit deze levens-volmaking,
van uit deze levens-verdieping, het universum te herscheppen in onver-woestbare
schoonheidsvormen.
Of wij staan temidden van de bloeiende, bloemende natuur, of gaan langs de
Straten van de drukke jachtende stad, waar het leven even mal als grandioos,
superb-dwaas en superb-heerlik tegelijk, aan ons voorbijsnelt: altijd dragen wij in
ons om de zekerheid, de gewisheid van de zin aller dingen in onze Heer, Die het
grootste en het geringste omspant met de boog van Zijn koninklike passer.
Het is goed, in dit bottend gistend getijde, wanneer aan alle ramen in dit gelovig
land het gelaat blinkt van de Maagd die is het gulden verbindingsteken tussen ons
en God, de diamanten brug van alle deugden waarover wij schrijden naar Zijn Hart,
- terwijl wij luisteren naar de volheid van het leven binnen in ons, Haar te bidden:
dat Zij, de Koningin van de Mei, de binnenkameren van ons bezig hart vervuld zou
zetten van de pastorale rust in hommelende bijëkorf, een gebedsgegons als in het
monnikekoor. Dat Zij ons leven bloemig wil maken, in werken van liefde, onze kunst
als de kunst van haar speelman uit de legende: een tuimel in verrukking over de
grote, feestelike aarde en een sprong over alle blauwe kimmen, maar de hoogste
trans aan de voet van de Vader!
WIES MOENS.
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Aesthetica
door Pater Oswald O.F.M.
2. - Metaphysica en schoonheidsleer.
Bepaling, begripsbepaling van het Schoone (concreet) en van de
Schoonheid (abstract).
HET object van de Aesthetica is het schoone. Het doel der kunst is schoonheid te
scheppen.
De eerste vraag is deze: welke is de algemeene beteekenis van het woord
‘schoon’? Het spreekt van zelf, dat het in vele verschillende beteekenissen gebruikt
wordt. Verschiliende zoowel dubbelzinnige als analogische (verwante), als heelemaal
gelijkluidende beteekenissen. Dit verschil uit het oog verliezen, is het begin van alle
kwaad, van alle dwalingen en vergissingen, van alle fouten tegen de logica dus ook
van de algemeene spraakverwarring.
Wat is schoonheid? Hoe dit algemeen begrip nader te bepalen? Uit hoofde van
zijn algemeen supragenerisch, hoogst enkelvoudig en in zich zelf evident karakter
is schoonheid niet vatbaar voor een wijsgeerige definiëering d.w.z. voor een verdere
oplossing, ontbinding in nog hoogere, algemeenere, klaardere bestanddeelen, gelijk
een definitie behoort te zijn. En toch is een bepaling of omschrijving van het begrip
onmisbaar.
Een bekende wijsgeerige definitie is de Thomistische: ‘pulchrum est, quod visum
placet’. ‘Schoon is dat wat gezien, bij waarneming behaagt’.
Deze omschrijving (want meer is het niet) is geen idem-per-idem bepaling. Zij
benuttigt twee nieuwe, nog algemeenere begrippen, om het begrip ‘schoonheid’ te
verduidelijken. ‘Schoon’ heet datgene, wat behaagt, welgevallig aandoet, niet op
onverschillig welke manier, doch bij waarneming door een kenvermogen, bij
opneming er van door het gezicht (in den zin van kennis).
Deze bepaling heeft de hoofdeigenschap, dat zij niet vooruitloopt, op hetgeen bij
nadere beschouwing aanleiding zou kunnen geven tot meeningsverschil. Iedere
term wordt in den algemeensten, breedsten zin gebruikt, zoodat de definitie
bewaarheid wordt in alle orden, waarin schoonheid eenigermate denkbaar is. (Het
Schoone toch heeft een zeer uitgebreide toonladder).
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Zij laat dus ook aan de gebezigde termen hun algemeen gebruikelijke beteekenis.
Ieder kan er mee accoord gaan en gaat er practisch mee accoord.
Deze definitie van het Schoone is zoo juist, klaar en bondig, als het maar mogelijk
is. Daardoor krijgt ze voor de wetenschap een onovertrefbare practische
gebruikswaarde.
Het ongeluk, het noodlot van heel deze definitie-historie is, dat zij die een bepaling
in dit geval eischen, eigenlijk niet weten wat ze willen. Zij schijnen niet te weten, dat
een definitie eigenlijk en weten-schappelijk niets anders is dan een definitie.
Een wijsgeerige bepaling toch is geen ‘recept’ geen ‘criterium’ geen tooverformuul,
geen kunstmiddeltje om in eens, zonder moeite al het onaesthetische om te zetten
in kunst, in schoonheid. Daarom evenwel is een juiste begripsbepaling niet minder
nuttig. Ze is noodzakelijk om uit den Chaos der begripsverwarring en het Babel der
spraakconfusie te geraken.
Tot de definitie van de zaak in kwestie, zal men telkens na iedere afwijking, bij
elk meeningsverschil, in elke discussie moeten terugkeeren.
De aangehaalde begripsbepaling van het Schoone bevat twee bestanddeelen,
is een samenkoppeling van twee begrippen: een algemeen generisch begrip ‘genot’,
en een specificeerend begrip ‘gezicht’. Schoonheid toch is iets, dat een ‘delectatie’
verschaft van een ‘bijzonderen’ aard: een die opgewekt wordt door het zien, door
waarneming.
Een zekere ‘delectatie’ vergezelt alle werkingen van de menschelijke, geestelijke
en stoffelijke natuur. Het genot, de voldoening, welke de waarneming van het
schoone vergezelt, is zóó blijkbaar van andersoortige vooral van mindersoortige
genietingen onderscheiden, dat alleen een den mensch onwaardige grof heid van
zinnen in staat is, het schoonheidsgenot te verwisselen met ander ‘zingenot’, bijv.
dat van den smaak; het schoone met het lekkere, het aesthetische met het wellustige.
Schoonheidsgeneugte is een gansch eigen-aardige en eigen-soortige voldoening,
zorgvuldig te onderscheiden zelfs van elk ander geestelijk genot.
Waarheid op zich, de dorre, speculatieve kennis eener zaak baart ook genot,
bevredigt de weetgierigheid. Zij is een vervolmaking,
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versiering van het verstand en als zoodanig begeerenswaardig. Dit ‘wetenschappelijk’
genot is geen schoonheidsgenot.
Eveneens de zedelijke daad, d.i. een handeling overeenkomstig onze zedelijke
natuur veroorzaakt voldoening, gewetensrust en leidt tot het geluk. Ook dit zijn
geestelijke goederen, gansch verschillend evenwel van de aesthetische rust, van
de bevrediging der schoon-heidsdrift.
Het schoone is dus wezenlijk onderscheiden van het ware en goede, Schoonheid
is geen waarheid in den logischen, ontologischen, historischen, natuurkundigen zin.
(1)
Schoonheid is geen zedelijkheid. Kunst is geen moraal en ook geen wetenschap.
Een andere zeer bekende definitie van het schoone is die van Plato: ‘splendor
veri’ de glans der waarheid.
In deze begripsbepaling is het ‘ware’ het ‘generische’ datgene wat de kunst
gemeen heeft met de wetenschap, het speculatieve element; de ‘glans’ datgene
wat de twee orden onderscheidt, het specifische van de schoonheid.
Ook deze definitie zinspeelt, hoewel minder uitdrukkelijk op het begeerlijke, het
bekoorlijke der schoonheid. Doch zij legt er evenals de eerste nadruk op, dat
schoonheid een bekoorlijkheid is voor het ‘oog’, voor het verstand.
De schoonheidsimpressie, behoort dus eenigzins tot de cognoscitieve èn affectieve
orde. In hoever? Dewijl zij echter slechls van één dezer twee Vermogens, ken- óf
begeervermogen, een werking (akt) kan zijn, dringt zich de vraag op: van welke?
Men make nauwkeurig onderscheidt tusschen ‘object’ zijn van een vermogen en
‘werking’ ervan zijn. Bijv. de gelukzaligheid, de ‘visio beatifica’ het zalig aanschouwen
van het Goddelijk Wezen is een ‘operatie’, een werking (in oneigenlijken zin) van
het intellect, doch het ‘voorwerp’ van 's menschen verlangen dus van een streefen begeervermogen. Het is vreugde over het bezit van het oneindig Goed. Doch
men bezit, men houdt Het door de visie, waarvan de genieting een onafscheidelijk
gevolg is.
Het Schoone is het voorwerp van onze begeerte. Het Schoone is een soort van
het Goede ‘species quaedam boni’, zegt S. Thomas,

(1)

De loochening van de wezenlijke, essentiëele idenditeit beteekent volstrekt niet, dat de zóó
in wezen verschillende zaken niet op een andere manier samen verbonden zelfs onafscheidelijk
verbonden kunnen zijn. Hier gaat het alleen om het wezen.
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iets begeerenswaardigs, iets dat bij het bezit vreugde baart, onze begeerte bevredigt.
Doch het bezitten het bemachtigen ervan, het deelachtig worden eraan, geschiedt
door een ander vermogen, door een kenakt, door het zien van het schoone.
Het is hier de plaats nog niet om gewag te maken van de harmonische
samenwerking, het heerlijk-zalig ineenvloeien van geestelijke en zinnelijke
kenvermogens, van geestelijke vreugde en zinnelijke ontroering, van verstand en
gevoel. Dit probleem is er een van zielkundigen aard.
Terloops zij erop gewezen, dat de glans der waarheid zelf geen nieuwe waarheid,
geen nieuw ‘voorwerp’ voor de kennis is, maar wel een nieuw ‘licht’ een nieuw
‘objectum formale quo’, waardoor het eigenlijke object, het ware, glansrijk, genietbaar,
aantrekkelijk wordt De schoonheid toch maakt alles wat zij aanraakt bekoorlijk, wekt
begeerte op en brengt liefde voort. Zij heeft een vereenigende kracht. De schoonheid
(1)
wordt om zich zelf bemind.
*

**

Het woord schoonheid krijgt onderscheidene, analogische beteekenissen naar
gelang van de orde van zaken, waarop het toegepast wordt.
Een eerste in het oog springend soortverschil is dat tusschen kunst- en
natuurschoon. Het is wel wat erg naïef, deze twee orden: kunst en natuur, te
vereenzelvigen, of ook maar de eene te beschouwen als de copie, of het model van
de andere. (Dit is niet bedoeld als een a-prioristische veroordeeling van een
bepaalde, in specie realistische kunstrichting. Het gaat hier voorloopig om een
elementair onderscheid).
Hetzelfde natuurvoorwerp, dezelfde natuurzaak kan op verschillende wijzen object
zijn van verschillende schoonheidsaandoeningen. Een mooi lichaam heet mooi,
wekt begeerlijkheid, verschaft bij aanschouwing geestelijk of zinnelijk genot Een
leelijke doch tamelijk lijkende photo van dergelijk lichaam doet hetzelfde. In beide
gevallen is er niets dan natuurschoon, physische schoonheid en schoonheidsindruk.
Een prachtige photo daarentegen van een leelijk voorwerp doet een
schoonheidsemotie van een anderen aard ontstaan. Een schilderij

(1)

Men vergelijke J. Maritain: Art et Scolastique pag. 36. en andere.
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zal dit nog in hoogere mate doen. Hier is kunstschoonheid, schoonheid door de
kunst, door het werk van den mensch voortgebracht.
Het doel van alle kunst is scheppen, voortbrengen, iets ‘maken’. Kunst behoort
krachtens zijn allereerste en breedste beteekenis tot de orde van het ‘maken’ ‘Ars
est recta ratio factibilium’.
Het woord ‘kunst’ nu is voor verscheidene opvattingen vatbaar. Wij hébben in
onze jeugd geleerd, onderscheid te maken tusschen ‘arts mécaniques’ werktuigelijke
kunsten, die vooral handenarbeid of het gebruik van werktuigen vereischen; ‘arts
libéraux’ vrije of schoone kunsten, die inzonderheid verstand en verbeelding
vorderen; en ‘arts d'agrément’, kunsten van vermaak, die de opvoeding versieren,
sierkunsten.
Iedere kunst evenwel, ook de edele, de vrije, ‘werkt’. Iedere kunstenaar is een
‘werker’, een schoonheidsschepper, een vreugdebrenger. De dichter is, naar het
Grieksche woord, de maker, de schepper bij uitmuntendheid.
De kunstenaar heeft maar één doel in zijn kunst: de volmaaktheid, de volmaakte
schoonheid van zijn werk. Maar die ‘schoonheid’ wordt in alle bepalingen een
‘waarheid’ genoemd.
Wat is waarheid in het algemeen? Wat waarheid in de kunst?
Waarheid in het algemeen is de gelijkvormigheid tusschen twee zaken: tusschen
inwendige overtuiging en woord (waarachtigheid); tusschen denkbeeld en
werkelijkheid (logische waarheid) tusschen natuurvoorwerp en het beeld ervan het
concept; ofwel omgekeerd: tusschen een inwendig concept, plan, opvatting en de
uitbeelding ervan in de natuur, in de kunsten. Ik zou bijna zeggen, om de laatste
tegenstelling duidelijk te maken: impressionistische of expressionistische waarheid.
(Men neme het niet al te nauw met dergelijke bewoordingen!)
Van welke waarheid is er sprake in de kunst? Klaarder geformuleerd: moet de
kunst zaken, natuurdingen en zielsverschijnselen weergeven, min of meer copiëeren
of gedachten, concepten, gevoelens uitbeelden?
Bijna wanhopige vraag, doch die hier, in deze metaphysische beschouwingen
over kunst volstrekt niet de beteekenis heeft van een scheidsgerecht tusschen twee
kunstrichtingen: realisme of idealisme, impressionisme of expressionisme?
Kunst kan zich onmogelijk losmaken van de natuur; van de
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menschelijke natuur noch van die buiten den mensch. Kunst is aan natuurwetten
gebonden. Dit loochenen is de woorden, die men gebruikt, niet begrijpen af ze
nemen in een puur subjectief-relatieven, ook wel mechanischen, onwijsgeerigen
zin.
Wat men er ook van moge vertellen, ‘kunst’ is niet iets louter subjectiefs evenmin
als metaphysica of ethica. Maar dan moet men in de kunst op de eerste plaats het
eeuwige, het algemeen-menschelijk element, haar geestelijke zelfstandigheid
beschouwen en niet op het voetspoor van een positivistisch-mecanische
wijsbegeerte, het diepste wezen van kunst en schoonheid herleiden tot physiologie
en anatomie. Of wat hetzelfde is, het aesthetische neerhalen tot het
zenuwprikkelende, het zinstreelende; tot het nuttige, het practische; tot
quasi-subjectieve impressies, individueel-sensitieve emoties zonder anderen
oorsprong dan een aanhoudend verwordend en veranderend subject.
Door het objectief grondkarakter van de kunst te bevestigen, ontkent men niet,
dat er ‘subjectieve’ factors van historischen en zelfs natuurkundigen aard zijn, die
invloed uitoefenen op de kunstvormen en kunstuitingen, op de ontwikkeling ervan,
enz. Het is ongetwijfeld gemakkelijk op grond van de kunstgeschiedenis bij de
onderscheidene volken in de verschillende tijdvakken, aan de kunst alle objectiviteit
(objectieve kunstbegrippen en wetten) te ontzeggen, als men heel het wezen der
kunst laat bestaan in de techniek, in uitwendige vormen, in datgene juist, wat
aanhoudend moet verdwijnen en vernieuwen.
Wat is waarheid in de kunst?
Een gelijkvormigheid, doch van welke twee dingen? Wil men de kunst niet
herleiden tot wetenschap, zielkunde, historie, enz., dan behoort men te antwoorden:
‘waarheid in de kunst is de gelijkvormigheid van het kunstproduct met de regels der
kunst’. Regels, die den kunstenaar besturen bij het opzetten en uitvoeren van zijn
conceptie.
Regels, vormen en nog wel objectieve, absolute voorschriften in de kunst? (‘viae
certae et determinatae’, zouden de Scholastieken gezegd hebben). Moet de
kunstenaar niet vrij zijn en ongedwongen zijn kunst beoefenen, zijn ziel uitspreken?
Het is een van de kinderachtigste voordeelen van onzen tijd, een belachelijke
gemeenplaats, altijd te praten van vrijheid. De vrijheid, de artistieke, politieke en
zelfs ethische te beschouwen als een absoluut
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iets, een absolute waarde. De kunstenaar artist, architect, werktuigkunde,
ambachtsman, die een werk onderneemt, zal toch wel een ‘doel’ hebben bij zijn
werk het intrinsiek doel van het werk (finis operis)?
Dan is het ‘ipso facto’ gedaan met de vrijheid. Hij is gebonden door zijn doel, het
natuurlijk doel van zijn werk; gebonden aan de middelen, om dat doel te bereiken.
Als hij waarlijk kunstenaar, volgroeide kunstenaar is, zal hij niet veel last hebben
van de regels der kunst. Hij beheerscht ze. Hij is de levende norma. Voor hem
hebben ze niets van kunstmatige, schoolregeltjes. Waarheid en kunst ‘dienen’ is
‘regeeren’ voor deze geboren heerschers. Met schooljongens en vakleerlingen is
dit het geval niet. De tucht valt hun hard. En het vrije kunstenaarschap valt slechts
enkelen ten deel.
De gelijkvormigheid van kunst en ideaal is hier ‘waarheid’ formeel beschouwd.
Beschouwt men evenwel de kunst materieel, historisch, in haar verschillende
ontwikkelingsperioden, dan is zij evenals ieder ander menschenwerk niet een
onveranderlijk iets, geen verstarde regel, geen versteende mummie.
De kunst heeft zich samen met den mensch, met wetenschap, zeden en
beschaving in den loop der eeuwen ontwikkeld. De primitieve kunst zal in haar
eerste uitingen wel imitatiekunst geweest zijn, imitatie van de natuur. Het eerste
scheppen van den natuurmensch was een nabootsen der natuur.
Dit primitief karakter zal de kunst nooit gansch kunnen afleggen. De kunstenaar
is maar een betrekkelijke schepper, hij benuttigt de natuur, de geschiedenis, de
concrete physische en psychische gebeurtenissen. Dit is een natuurnoodzakelijkheid,
een natuurwet.
Aristoteles zal wel op deze natuurwet, natuurkaraktertrek der schoone kunsten
gezinspeeld hebben, als hij het wezen der kunst legt in de ‘nabootsing der natuur’.
Men wachte zich wel hem te laten zeggen ‘het copieeren der natuur’. ‘Natuur’ is
voor den Stagyriet en in zijn wijsbegeerte, het innerlijk, ideëel en ideaal wezen der
natuurdingen.
De schoonheid van een kunstwerk is in geen geval de schoonheid van het
natuurvoorwerp, van het geschilderde object. Tusschen het natuurding en het
kunstproduct, tusschen het ‘model’ en de ‘copie’,
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staat de ziel van den kunstenaar, waar het is door gegaan, en waardoor het is
‘ontvangen’, alvorens voortgebracht te zijn. Ontvangen, d.i. verwerkt, verfraaid.
vergeestelijkt, geidealizeerd. De maker drukt iets van zich zelf, van zijn ziel, een
persoonlijken stempel op zijn werk.
*

**

Telkens zal opnieuw blijken, hoe de wijsgeerige theorie, voornamelijk de ideeënleer,
de Aesthetica beinvloedt en haar de kleur van gansch het Philosophisch stelsel
meedeelt. Kan het anders? De mensch is logisch ‘malgré lui’.
Zoo zal de Thomistische Aesthetica de algemeene kenmerken dragen van het
Thomisme, van de Christelijke wijsbegeerte: objectiviteit, realisme, intellectualisme
zonder daarom in een der uitersten te vallen, waarin alle andere stelsels fataal
o

terecht komen en die in de Aesthetica de namen dragen van 1 Conceptualisme
(minder juist intellectualisme, juister ultra-realisme, physicisme, naturalisme,
o

impressionisme enz.) èn 2 a-Conceptualisme (subjectivisme, emotivisme,
intuitivisme enz.)
Het Conceptualisme.
Volgens deze theorie is schoonheid een idee, een concept. De schoonheidsemotie
is formaliter de perceptie van het schoone, dat dus een tweede object wordt, gevoegd
bij alhoewel onderscheiden van het eerste. Dus twee concepten in elke aesthetische
(1)
gewaarwording.
Het a-Conceptualisme.
Hier ontmoeten wij Kant met zijn bepaling van het schoone: ‘datgene wat in 't
algemeen behaagt zonder concept’. Niet dat Kant de emotie, de ‘prikkeling der
levenskrachten’ niet onderscheidt van de perceptie. Maar de
schoonheidsaandoening, het wezenlijk element ervan, is een subjectief aesthetisch
oordeel. (De lezer breke er zich het hoofd niet over. Bij dezen wijsgeer hebben de
woorden zooals: concept, oordeel, enz. een gansch anderen zin dan bij de
Scholastieken nl. den zin van zijn systeem.)

(1)

Volgens sommigen: de Imitatietheorie van Plato. De school van Leibniz-Wolf. ‘Het schoone
is une conception confuse de la perfection de la chose ou de sa conformité á un type idéal’.
cf. Art et Scol. p. 132.
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De logische consequenties uit deze bepaling van het Schoone worden getrokken
door de latere wijsgeeren (Schopenhauer, Hegel, e.a.)
o

3 Het positivisme, het wijsgeerig Sensualisme heeft, dit spreekt van zelf, ook zijn
Aesthetica, die de ruwe kenmerken draagt van heel het systeem. De kunst wordt
(1)
physiologie, soms pathologie.
o

(2)

4 Het subjectivistisch Intuitivisme (Benedetto Croce), kan beschouwd worden
als een prijsbare reactie tegen de Aesthetische theorieën van physicisme, utilitarisme,
moralisme, conceptualisme, enz.
Intuitie is in dit stelsel eensluidend met visie, contemplatie, imaginatie, fantazie,
enz. woorden, die gestadig en van zelf terugkeeren, als er over kunst gesproken
wordt. Een teeken, dat wij met algemeen erkende kunstbegrippen te doen hebben.
Ook zouden wij er vrede mee hebben, indien deze intuitietheorie bij sommige
aanhangers niet besmet was met neo-Hegeliaansch subjectivisme, d.i. niet een
uitgesproken anti-intellectualistische strekking had.
Niemand make ons een verwijt van de beknoptheid, waarmede we enkele der
voornaamste kunstphilosophieën hebben vermeld, noch van het algemeen karakter
dezer wijsgeerige beschouwingen. Ons doel was juist bij het algemeene, het
metaphysische, het wijsgeerig principiëele te blijven en daarin een hechten grondslag
te zoeken voor verdere uitbreiding en toepassing.

(1)

(2)

Een breedere bespreking van deze en andere aesthetische theorieën hoort thuis in de
psychologische Aestetiek.
Het Moralisme, Utilitarisme, Hedonisme vragen een afzonderlijke verhandeling.
Zie: Bréviaire d'Esthétique. - Fransche vertaling door G. Bourgin. (Payot-Parijs).
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Vers
Uren in de stilte van mijn kamer:
er glommen regenbogen van duin tot duin.
Geliefden schrijden langs de horizon.
Het vlamhout van mijn cello buikig aan de muur.
O mijn vingren struiklend in verrukking.
Bonte wereld die de wanden uitzet
van mijn enge cel,
liefde die mijn hart doet stromen
in het laagland van mijn volk,
Schoonheid die de tijd laat deinen als een zee,
vreugde, vreugde die het leven hoog tilt,
o die het hooggetilde leven zijt!

PAUL VERBRUGGEN.
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Hedendaagsche Hollandsche Schilderkunst
door Jan Engelman
TERWIJL, in de laatste jaren, de kolkende kunst-zee van Groot-Europa in breede
baren werd opgezweept, bleef Holland kalm: als een rustig binnenwater, dat
nauwelijks enkele rimpelingen vangt van den wilden storm buitendijks. De vele
‘ismen’, die elkander volgden in een tempo, dat sneller werd naarmate de
ontreddering der geesten vorderde, zijn er flauw weerspiegeld en aarzelend
aanvaard. De Hollander is een man van critischen zin, die met bei z'n beenen immer
stevig op den bodem der realiteit staat geplant. Het vlakke land van water en
windmolens telt geen engelen en geen duivels, maar een onnoembaar aantal
evenwichtige, ‘gemiddelde’ menschen, die hun bestaan weten te stoffeeren met
een nog minder noembaar getal grootste-gemeenedeelers. Dit zegt niets ten nadeele
van het geestelijk leven: het ontneemt er alleen vaak de fraîcheur van een weidsche,
stoute fantasie aan. Toen de burgemeester van Amsterdam, blij met zijn vondst,
van dit gemis in kostelijke onnoozelheid durfde te gewagen tegen den hoogsten
vertegenwoordiger eener bevriende natie (Z.M. heeft het waarschijnlijk niet eens
gehoord, omdat hij bezig was aan een laatste repetitie van zijn klaargemaakt
gelegenheidsspeechje) wipten al de bonzen der liberale kunst-critiek op hun achterste
beenen, omdat ze zich allemaal persoonlijk beleedigd gevoelden en schreven lange,
nijdige artikelen tegen den dommen magistraat, die daar voor het gezicht van den
vreemden gast de artistieke eere des vaderlands te grabbel gooide. De strijd was
niet fair: de arme burgervader, die in een van de weinige uren, welke hij niet aan
de belangen der veeleischende Amsterdammers had besteed, eens in het
droomenland van Selma Lagerlöf aan 't wandelen was geweest, contra de
uitnemende epitheta der vertoornde bewoners van den Hollandschen Olymp.
Ondanks het ongelijke van den strijd heeft het de landsregeering echter heel wat
ridderorden en officiëele bezoeken gekost, om het geprotesteer te doen luwen. Wàt
er aan de opmerking van burgemeester De Vlugt nu onjuist moge geweest zijn, wàt
hij versmaad heeft aan verbeeldingsrijksdom in het intieme, in de psychologische
uiteenrafelingen: de strijd daaromheen gaf zonder twijfel niet veel roman-
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tischen zwier te zien, want ieder der opponenten wees op zijn vrindje, met den kreet
‘en hij dan’, waarop het vrindje zich verplicht rekende deze beleefdheid in gelijken
vorm te beantwoorden. Slechts een paar waren zoo vrijmoedig den korteren weg
te bewandelen, die onder meer papier en zetloon spaarde, en meteen maar te
zeggen ‘en ikke dan’. In het voordeel dier zelfde heeren dienen we echter te getuigen,
dat zij eenige maanden later (al weer een briesje in den bedaarden polder) een
welwillende houding hebben aangenomen tegenover de groteske paradoxen van
het door 't land gezeulde Dadaïsme. Evenwel... ze schreven er mirakel-ernstige
artikelen over en toen het publiek, van den weeromstuit, zeer manifest ‘dada’ begon
te worden, werd het hun toch te machtig.
De critische zin van den Hollander maakt zijn perceptie-vermogen geenszins
geringer, alleen omslachtiger, voorzichtiger. Hij laat zich niet tot een nieuwe idee
bekeeren, voor hij de zaken grondig bestudeerd en aan de practijk getoetst heeft.
Ge kunt dit aan zijn schilderkunst van - laat ons zeggen - na het impressionisme
duidelijk aflezen. Nu in het buitenland het tempo der kunst-ontwikkeling tot in het
uitzinnige werd vermeld, raakten wij de kluts kwijt, vegeteerden voort op stabiele,
maar niet meer voor ontwikkeling vatbare waarden en wisten in de verbijsterende
verschijningen over de grenzen tot heden nog niet de momenten te kiezen, die kiem
tot nieuwen bloei inhielden. Een meester der Haagsche School placht soms te
zeggen: ‘Ik heb een opdonder van de natuur gehad’. Wij kunnen niet zeggen, dat
we den grooten opdonder van den oorlog hebben gehad. We zagen den brand van
verre, achter onze veilige ruiten, die den rossen schijn getemperd door-lieten - wat
minder-verontrust, wellicht ook wat objectiever gestemd. Geschrokken in den
aanvang, hebben we spoedig onze kalmte herwonnen en deden weldra in rustig
cynisme ons werk, alsof er niets aan de hand was. Aan lichamelijk leed herinnerden
ons de broodkaarten en vet-bonnen; van phychische verslagenheid is
merkwaardig-weinig naar buiten gebleken. Bij het meerendeel der cultureele werkers
werd het individualisme, zoo mogelijk, nog wat verfijnd en toegespitst. Had Querido
in zijn ‘Manus Peet’ niet een vermoeiend relaas gegeven van de ups and downs,
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die de groote tijd in de ziel van een enkelen idealist teweeg bracht - we zouden
slechts de oude leggers der kranten kunnen raadplegen om iets te ontdekken van
het tweede-handsch leed, dat we leden. Na de periode van weinig brood en veel
geld is de tijd van alles-te-krijg, maar geringe koopkracht gekomen. En we weten
nu al niet beter te doen dan met veel geklaag in de leege beurzen te kijken
(bezuinigingswoede is veelal synoniem met verlangen naar het liberalistisch paradijs
en de rentestandaard is nog zoo heerlijk-onaantastbaar): in die beurzen, een graadje
lichter zelfs dan strikt-noodzakelijk door gepleegde liefdadigheid - 'n mensch moet
wat doen voor zijn ziel en zaligheid! - waarvoor we overigens door de begiftigden
niet buitengemeen erkentelijk zijn gecrediteerd.
- Indien we desondanks niet ganschelijk onberoerd zijn gebleven door het
vulcanisch karakter van een tijd met enorme hoogten en diepten: de werking schijnt
vrijwel ondergrondsch gebleven. Eerst in den allerlaatsten tijd schoot er in Holland
iets los van hetgeen Coster ‘typisch-1920’ noemt: het ‘beroep op den ganschen
(1)
mensch’, een opleving, die ‘een sterken internationalen inslag’ vertoont . Wij kennen
de mogelijkheden (en de gevaren), die deze beweging voor het geestesleven in 't
algemeen, voor de literatuur, de muziek, de architectuur in het bijzonder, in zich
besluit. Maar als ons ‘modernistisch ongeduld’ zich tot de schilderkunst keert, zal
het daar van frisch, jong leven naar verhouding weinig bespeuren. Zonder ons nu
te verdiepen in het vraagstuk, welke functie de schilderkunst in de toekomst in haar
verhouding tot de andere kunsten zal vervullen: ik kan het niet met Plasschaert eens
(2)
zijn, dat Holland nog immer een ‘schilderkundig tijdperk van bloey’ meemaakt .
Want naar zijn eigen maatstaf zijn er tevelen, wier psychische waarden niet door
technisch kunnen tot werkelijk beeld zijn geworden en anderen, wier technisch
kunnen een eindelijke werklijkheid verwezenlijkt, waarin de psychische waarden
van verdacht allooi zijn. In het

(1)
(2)

Overbodig er aan te herinneren, dat Holland, wonderlijk genoeg, op het gebied der nieuwe
architectuur, deze filosofie der kunsten, vooraan staat en het buitenland veel te leeren heeft.
Albert Plasschaert: ‘Hollandsche Schilderkunst, van af de Haagsche School tot op den
tegenwoordigen tijd’. Wereldbibliotheek 1923.
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algemeen gesproken, werd er door de Haagsche School en ook door de School
der latere Amsterdammers, die vaak nog een breeder, hartstochtelijker zwaai kenden,
meer vrucht-van-waarde gezet dan door het veel-verscheiden geslacht van heden,
dat belangrijk minder in de melk te brokken heeft voor wie nog de meening is
toegedaan, dat de kunst ook het ‘kunnen’ veronderstelt. Winst aan intellect is immers
nog geen winst aan zuivere schilderkunst. De wijze, waarop dezer dagen Jozef
Israëls kon worden herdacht, spreekt hier boekdeelen. De Haagsche, de
Amsterdamsche school: dat was een sterk en lyrisch-volzongen impressionisme,
op eigene wijze doorleefd, met een zeer persoonlijk accent, dat het vol van waarde
maakte naast de groote voorbeelden der Franschen. Toen Breitner ons het vorig
jaar ontviel, voelden we dat als het weg-vallen van een stuk zekerheid. Want wat
wij op dit moment, met hoop op grooter harmonie, kunnen bewonderen en liefhebben:
het zijn eigenlijk de resten van dien schoonen bloei, mèt Toorop en Van
Konijnenburg. Wat wij missen: een kunstenaar van de afmetingen van 'n Vincent maar met een positiever belijdenis. We zijn inderdaad ‘nog onregelmatig’, maar
moeten ons opnieuw wenden tot Parijs, tot Venetië, als we willen zien wat het nieuwe
evenwicht, de synthese vraagt. De tijd is zeer rijp. Maar wij moeten nog leeren de
natuur te beschijnen met de klaarte van den harmonischen geest.
Het is, in materieelen zin, een buitengewoon slechte tijd voor de schilders. Met geen
subsidies of zegel-verkoop is dat te verbeteren. Maar ook in de geestelijke domeinen
heerscht malaise. De jonge talenten, waar groote belofte in zit, bloeien schaarsch.
Tot menigen fikschen kerel uit Laren, die met zijn doekjes langs de deuren komt
leuren, zou men den raad willen richten, zich brood te verschaffen door een
betrekking in de burgermaatschappij te aanvaarden, wanneer die hem ten minste
nog hebben wil: de gemeenschap heeft aan zijn korenvelden en gemberpotten geen
behoefte en wanneer hij zijn portie werk levert voor de verheffing uit de diepe
depressie, waarin zoo talloozen leven, zal niemand het hem kwalijk nemen, als hij
in zijn vrijen tijd wat linnen en verf verbruikt. Velen zijn geroepen, weinigen
uitverkoren - dat geldt voor tijden, waarin de geesten zich keeren tot een nieuwen
bouw
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op hechter basis en de kunst de komende dingen voorafloopt als een Sint-Jan de
Dooper den Meester.
Wat hebben wij?
Het is Willem Tholen, de innige zanger van zachte deemsteringen, die den droom
der stille stadjes kent, het ontroerende spel van schuifelende zon langs een oud
raamkozijn en de kalme weligheid van ouderwetschen winkel en werkplaats. De
Zuiderzee en haar bruine golven zijn hem vertrouwd en hij beschrijft deze in teedere
gamma's, met voorname grijzen. Soms, in een duc d'alf of een havenhoofd met 'n
pinkelend, vroeg lantaarn-licht, geeft hij een grootsche eenzaamheid, die sterker
accent draagt. Algemeen-gekenschetst is hij een late Hagenaar, verfijnd, ook wat
minder spontaan.
Het is Floris Verster, de man met de toomelooze schildersdrift, maar op zijn tijd
van een wijze beperking, een kunstenaar, dien wij bij ‘de Amsterdammers’ rekenen.
Hij is zonder twijfel een groot talent, die weinige, maar bijna immer belangrijke
doeken schildert. Zijn coloriet is van een sidderend-gespannen, grandiose kracht,
die de zinnen onweerstaanbaar boeit. Ge vindt die sonore kleur het hevigst in zijn
weelderige bloem-festoenen, waarin hij helle rooten en blauwen weet te binden tot
een wonderbaar harmonieuse eenheid. Geen heeft de anemonen, de tulpen, de
cinea's zoo heet bemind als hij. In zijn beste momenten dwingt hij de uitbundigheid
tot een zware, statieuse pracht, voornaam als een oud gobelin, en dan zult ge lang
voor zijn schilderij toeven. Hij weet ook boeiend-mysterieus te zijn, in een bijna
monochrome cactus-verbeelding, in een vochte, koele kelderhoek met flesschen;
daarna schier nuchter-objectief, maar in waarheid helder-verdroomd, in een
stadsgezicht, een waskrijt-teekening van 'n oud huisje, waarvan de steenen en het
voegsel minutieus zijn gegeven, al is dat niet zonder fijne spheer. En ook kan hij,
als het gelaat hem boeit, een portret aan, met breeden impressionistischen zwaai,
bij scherpe psychische penetrantie. Het is sappig geschilderd als een Hals,
ver-Hollandsch van penseelvoering, de kleeding is een ontroerd ding, even hevig
bezield als de trekken van den drager. Verteederd zit hij daarop voor den leunstoel
van zijn ouden vader en maakt er een tragisch epos van, vol doode herinneringen.
Deze schilder behoeft zich niet te haasten. Hij loopt maanden rond
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zonder een penseel aan te raken. Dan, op een achtermiddag, pakt hem de koorts
van het scheppen en in enkele uren is het wonder geschied. Wat ontstond is
door-leden. Hij zegt niet uit wat dezen tijd beroert: hij is in het impressionisme groot,
nog immer, en zoo blijft zijn werk ons een veilig bezit, dat zijn waarde houdt, wijl er
een sterke persoonlijke bewogenheid in leeft.
Portret van beteekenis vinden we nog bij Jan Veth en bij Hendrik Haverman: bij
den eerste scherp intellectueel, psychologisch sterk-ontledend, maar wat al te
zakelijk - een dokters-diagnose; bij den tweede burgerlijker, neigend naar
karakteristiek van het type, met iets van verbeten humor, schilderlijk warmer en
bekoorlijker. Voerman woont nog immer te Hattem, het oud stadje aan den IJssel,
waar hij de uiterwaarden schildert, de koeien en de wolkenluchten. Hij doet dit zuiver
en fijn, in doorschijnende kleur, maar het sentiment is niet groot. Een verre klank
van Ruysdael en Hobbema zweeft na. Volop en sterk impressionist is nog Isaäc
Israëls, de zoon van Jozef, maar een impressionist, die andere tonen op zijn palet
nam dan de Hagenaars. Hij is met de jaren luchtiger, transparanter, minder-zwaar
geworden in zijn vloeiende, trillende kleur. Die kleur is, bij alle gedurfdheid vaak,
brekelijk en broos-schoon, teeder, van een vlinderlijke bekoring. Zijn toets is
ongemeen-virtuoos en resoluut en loste volledig de groote belofte in, die hij als zeer
jonge knaap reeds gaf. De Javaansche vrouwen, die hij kort-geleden heeft
geschilderd op zijn reis naar Indië, zijn in weinige streken op het doek gezet. Maar
hoe leven ze, hoe schrijden ze veerend op u aan! Zijn schilderij is altijd een fijne
streeling van het sensorisch genieten.
We hebben dan nog Bauer, den schilder van gedroomd Oostersch leven, in
doeken met vlotte, weeke tinten, wat bloemig soms, beter in uitstekende, fantastische
etsen; we hebben Dijsselhof, die na zeer hardnekkige studie zijn luciede
aquarium-stukken leverde, vol fosforesseerende diepte, vol broeiende en fonkelende
kleur; we hebben Daalhoff en Karsen, beiden verstilde peinzers voor oude
stadsbrokjes, de een vol sprookjes-rijkdom in monochroom: geel, blauw, rood, - de
ander meer-verlaten, verbetener en ‘der Welt abhanden gekommen’; we hebben
Coba Ritsema en Lizzy Ansingh, die een goed portret schilderen, terwijl de laatste
in haar poppen-fantasiëen een geestige, altijd schilderlijk-uitgezegde
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‘Moralpredigt’ weet te geven. Maar al deze dingen, die we op hun eigen plan
waardeeren: ze behooren tot de waardevolle resten van een verleden, waarmee
het jong geslacht in zijn algemeenheid heeft afgerekend, omdat er niets in leeft van
de vaart naar nieuw ethos en evenwicht.
Zoo bezien staan de ‘symbolisten’ ons nader en niet het minst Jan Toorop, de
vergrijsde meester, die ondanks zijn lichamelijk lijden nog zeldzaam-produktief blijft.
Het groote publiek heeft hem leeren waardeeren: de tijden zijn heen, dat het
machtigreëele portret van Arimachtig-reëelens, die vitale kop van sociaal werker,
vol energie en plannen, den eenvoudigen prentjes-kijker der Katholieke Illustratie
schrik aanjoeg. Reproducties van zijn werk liggen nu voor de ramen van alle
boekwinkels, prijken op muur-kalenders, hangen in de binnenkamers van alle
religieus-gestemden. En men is in heilige verontwaardiging opgestoven toen zijn
Driekoningenraam, een geschenk van Jhr. London, bestemd voor de groote kerk
van's Gravenhage (overigens nog slechts in ontwerp gereed) door een
protestantschen Kerkeraad werd geweigerd. Toroop is nu in Holland een cultus
geworden - met de excessen daarvan: vier tentoonstellingen in twee maanden,
beïnvloeding van de glasraamgeschiedenis door allerlei onzuivere elementen die
de aesthetiek van het geval niet raken. En ondanks dien cultus prijkt nog een macht
van Roomsche kerken met fabrieksprullen, zijn we nog overgeleverd aan de genade
der Kerkbesturen, die, zooals Brom moedig opmerkte, de H. Onnoozele Kinderen
als patroon schijnen te vereeren, Bezie ik zijn werk als zuiverbeeldende uiting, dan
kan ik de opmerking niet in de pen laten, dat de vorm van zijn symboliek der laatste
jaren, van zijn Kruiswegen, niet meer de fijnheden vertoont van zijn werken uit den
tijd, waarin hij ‘De Rodeurs’, ‘O Grave, where is thy Victory’ en ‘De drie Bruiden’
maakte. Wat onverminderd blijft bestaan en wat hem juist maakt tot een voorbereider,
een wegwijzer der jongeren, is zijn krachtige dispositie voor het decoratieve, het
breede vullen van het vlak. Bewuster nog gaat in deze richting Van Konijnenburg
zijn weg: een schilder, dien men eerst na lange, nauwgezette studie en gespannen
aandacht leert waardeeren. Zijn constructieve kunst, waarin een architecturale
tendenz leeft, is hyper-intellectueel. Hij is de architect onder de schilders, alles is
berekend, zorgvuldig-uitgewogen.
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Toch wordt hij niet dor en koel-objectief, want het heerschen van zijn intellect wordt
geen overheersching, maar zet slechts het gevoel onder strenge contrôle. Bij hem
is de idee primair, waarom hij zich afwendde van het impressionisme zijner
begin-periode, dat hem te veel naar de zinnelijke schoonheid der dingen streefde.
Men kan naast deze twee groote kunstenaars nog Thorn Prikker noemen: de keus
zijner onderwerpen leidt hem naar deze groepeering. Thorn Prikker's symboliek is
vaag, met een sterk subjectieven inslag. In technisch, of beter: in schilderlijk opzicht,
heeft hij enkele voortreffelijke eigenschappen, die culmineeren in zijn vloeiende,
schoone lijn. Dat is nog altijd iets van beteekenis.
- Wat noemen wij daarnaast de ‘jongeren’? Hebben we schilders, die de
verhelderde bezieling van den nieuwen mensch in grooten en zuiveren vorm weten
uit te zeggen? Is er een algemeene verhooging van het denkniveau en een
vormgeving die daarmee gelijken tred houdt?
Degenen die wij onze jongeren noemen, zijn eensdeels knap, wat hier bijna altijd
leeg-virtuoos beteekent, anderdeels vol goeden wil, maar onmachtig in de techniek.
Of ontdekt ge iets van geestelijke grootheid in de doeken van Jan Sluytens, die van
bijna ieder model een publieke vrouw maakt en er dan met het raffinement van den
gemiddelden uitgaander een antiek madonnatje naast schildert? Hij heeft een
maische techniek, maar in zijn schilderwijs schuilt een verfoeilijke speculatie op het
erotisch instinkt van den snob. Een deel van het publiek, en niet het slechtste,
verdraagt dit effekt niet langer. Ernst Leyden tracht hem na te doen, heeft een zeker
niet on-knappen toets, maar onbegrijpelijk is, dat hij de ordinairste kleur-zonden niet
schuwt, dat hij heele vlakken quasi-geniaal egaal uitborstelt en schijnbaar nooit
ontdekt heeft, dat schilderen doorwerktheid vraagt. Piet en Mathieu Wiegman zijn
beiden talenten van echt ras, de Iaatste gaf zelfs voor eenige jaren een belofte van
groote beteekenis, maar thans stelde hij teleur met zwakke en oppervlakkige
landschappen uit Bretanje. Leo Gestel heeft den invloed van het cubisme ondergaan
en op eigen wijze verwerkt. Hij maakte een ‘cubisme physique’, om met de
theoretische indeeling van Guillaume Apollinaire te spreken en dit leidde vooral in
zijn Spaansche landschappen tot
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goede resultaten, waarin de kleur-waarde een sterk woord meesprak. Ook deze
begaafde kunstenaar schijnt echter op ‘dood spoor’ te zijn geloopen, zijn systeem
is ‘manier’ geworden en de series bloeiende boomgaarden, die hij laatstelijk heeft
gemaakt, en waarin we een late en zwakke reminiscentie aan Cézanne meenen te
bespeuren, zijn zwak van vorm, groezelig en breiïng van kleur. Van Wijngaerdt vecht
nog immer met al zijn te zware, donker-hartstochtelijke kleur, Lodewijk Schelfhout
heeft verfijningen in zijn teedere figuur-studies, maar is zelden boeiend in het coloriet,
terwijl het groote talent Van der Leck en Mondriaan zich uitputten in een steeds ijler
abstractie en nog immer verzuimden het keerpunt te bereiken, waarop zij van brekers
wederom bouwers kunnen worden, zooals Severini, Herbin en Coubine en enkele
Venitiaansche schilders dit werden. Van de groep, die zich ‘De Branding’ noemt,
waarvan Bieling de aanvoerder schijnt, en die naast enkele onbeduidende werkjes
van Marc, Archipenko, Léger en Klee veilig een massa onmachtige vuilnis meent
te mogen exposeeren, schijnt zulk een kentering in het geheel niet te verwachten.
Deze heeren vinden hun destructieve grapjes daarvoor veel te amusant. Janus de
Winter, wiens expressionisme - verbeeldingen uit astrale sfeer - bij zijn eerste
openbaar optreden (1915-ʹ16) groot opzien baarde, heeft in dit werk, dat de niet
immer onbedenkelijke geestdrift der literatoren wekte, niet blijvend weten te boeien.
Zijn coloriet had soms gewisse, demonische kavaliteiten. Hij kan overtuigend zijn
in een zeer verstild wintertje of bloemstuk, ook wel in een boschhoek met
paddestoelen, vol vochtig, schimmelig leven. Het besef, dat de kunstenaar van
heden heeft te zijn, de ziener van een toekomst vol evenwichtige gestemdheid,
geestelijke klaarheid, schijnt helder aanwezig in Charley Toorop. Wat zij geeft is
nog slechts een belofte, de vorm is nog lang niet volkomen, maar er is zulk een
religieus-gestemde toewijding in haar werk, er is zooveel groei in te bespeuren, dat
we een expositie van deze ernstige kunstenares immer met toegespitste
opmerkzaamheid bezichtigen. In schril contrast met haar serieus zoeken is het
pathetisch reclame-maken van Theo van Doesburgh, de leider van het vieze blaadje
‘De Stijl’, laatstelijk in Holland opgetreden als de promotor van het Dadaïsme
(hetgeen hem niet te best afging), die nog altijd aan zijn eerste merkstuk
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van beteekenis moet beginnen: een dilettant op allerlei gebied.
Te 's Gravenhage leeft en streeft een actieve groep katholieke jongeren, die
gaarne op de robuuste schouders van Toorop klimt (de Asperslagh's, Gerard Rutten,
Ninaber, enz.); in technisch opzicht hebben deze jonge kunstenaars, die zich
menigmaal aan vormen wagen welke zij niet kunnen beheerschen, noch heel wat
te leeren, zoodat geenszins valt te voorspellen, wat zij in den loop des tijds zullen
beteekenen. Te Maastricht huist, vergeten bijna, de eenvoudige Jonas, die zeer
expressieve houtsneden maakt, welke herinneringen opwekken aan Masereel. Het
werk van Joep Nicolas, die den laatsten tijd de aandacht op zich vestigde, zag ik
nog slechts in reproductie. Joan Collette, weleer sterk door Toorop beïnvloed, sloeg
een persoonlijk accent aan in zijn Dongensche kerkschilderingen, die van zijn talent
een nieuwen kant doen zien.
- Dit zijn, ìn vogelvlucht gezien, de voornaamste persoonlijkheden, stroomingen.
Het is geen overvloed, geen bloei. Het zijn de resten van oude, belegen waarden,
het is sporadisch 't verzamelen van bouwstof voor een nieuwen, rustigen, klaren
stijl. Maar onregelmatigheid is waarlijk wel de kenmerkendste eigenschap van ons
huidig schilderlijk leven. Een onregelmatigheid, die, helaas, te veel in het mediocre
wijlt. Het reine geluid van den nieuwen dag schijnt nog niet duidelijk vernomen.
Febr. '24.
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Zang voor het nieuw getijde
Ja, daar is iets van de Lente alom aanwezig
op aard, in de luchten en op alle plaatsen,
mild als Gods zoete ogen die het al verwarmen
en koesteren in een aureool van licht.
Een blanke gebeurtenis van kim tot kim
en in de mens een bron die te rinnen begint,
zuiver en klaar, een stralen muziek,
die maakt hem zo licht en vreemd: hij voelt zich als een berk
die staat te trillen in de hoge morgenwind!
De dorre schooiers overal langs de baan
zij voelen de jeugd der aarde door hun aderen gaan,
wanneer het verstijfde bloed weer te snellen aanvangt
en tintelt en vonkt in hun verkleumde leden!
De donkere man bloeit toe: zijn lichte vrouw,
de povere lieflikheid die zij hem hield verborgen
toen op hun keel de kou zat lijk een mes;
een eerste warme nacht,
waarin de botten zwellen, aromen reizen op de lucht,
het dunne gras zich rekt:
en stil en teder wordt de wet volbracht!
Van morgen af, zullen zij hun ruwe staat
in tierelierende tochten als van vogelen over de landen schrijven.
De kantoorjongen durft reeds het raam open te smijten,
een zonvergulde namiddag als de rivier te zilveren ligt,
de stad in een rosse gloed verzinkt
lijk een tabernakel in veel schijn van roodglimmend koper;
aan de oude poortboog wuift een bosje groen,
een kleine stip waaromheen de ganse wereld vlagt en joelt!
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Een schippersmeid lacht haar prachtig gebit bloot,
het karmijn van haar handen aan het oude roer
is de vlam die de boot voortstuwt,
haar roep de hemel langs: een helle ster
die ergens rinkelend uiteenspat.
De wolken bouwen kristallen bergen om de dorpen,
om elk gehucht staat klaar gebergte: een kanten kraag;
de kerkjes in hun driehoeksvorm als Lievevrouwtjes
zwaargemanteld en stijf: zij dragen het klaar gelaat
van de dag die blinkt in zijn nieuwe staat
lijk het dek van een plezierjacht op de Schelde!
Nu niet meer nippen aan de schaarse heerlikheid der dagen
maar drinken met volle teug: de lucht, het licht, de zon!
Oioh! het is weer de oude Germaanse vreugd die uit ons hart gaat schallen,
samensmelt boven de velden
met het lied der Angelusklokken: zilvervloot van klank
die in de blauwe kimmen verzeilt en kapseist in de draaing van de bries.
En zoveel hards en kouds dat van ons neer moet rollen drijven uit ons af als ijsschollen
op de stroom.
Wij worden zacht en goed. O broeders geeft toch acht als diep in ons de Meië wordt
geboren!

WIES MOENS.

ERRATUM: Op bovenstaande bladzij, regel 7, staat:
klaar gebergte, lees ijl gebergte.

(Deze feil werd eerst opgemerkt na afdruk van het gedicht.)
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(1)

Klassieke letteren.
De Parodos uit Sophokles' Antigone.
EEN parel uit de wereldliteratuur is dit koor uit Sophokles' beste tragedie, niet alleen
wegens de rijk-uitgewerkte, grootsche beelden en 't zoo-meetrekkend,
nauw-aan-den-inhoud-aansluitend ritme, maar ook om de zegegedachte die er in
uitgedicht is. De overwinning immers van 't ‘zevenpoortige Thebe’ op 't sterke Argos,
e

hier zoo-uitgelaten blij bezongen, beduidde voor ieder Athener, levend in de 5 eeuw
voor Christus, de eindzegepraal die Hellas haalde in den reuzenstrijd, zoo vele jaren
volgehouden tegen 't machtige Perzië, en waarvan hij zoo pas de laatste phaze had
medegeleefd.
Wanneer de choreuten het plein betreden vóór Kreon's paleis, om de bevelen
van den vorst af te wachten, steekt Helios zijn glanzende kroon boven de kimme
en hun vreugde om de zegepraal schallen ze uit in de begroeting aan den zonnegod,
die den verwonnen vijand op de vlucht deed slaan. Triomf en blijheid klinken uit
dien zang aan 't licht, en fierheid om den zege straalt uit de dansende woorden. Zoo
vangt de Parodos aan. En lijk kwajongens, die 'n grap uithaalden eerst ten volle hun
guitenstreek genieten en erom schaterlachen bij het daarna-onder-elkaar-vertellen
van 't gebeurde, zoo kunnen ook de choreuten niet zwijgen over den roemrijken
slag en verhalen beurt om beurt, uitbundig vroolijk, het verloop en de meest pikante
episoodjes uit 't gevecht. Doch de dichter drukt den stempel van zijn groote
persoonlijkheid in die vertelling en gooit er machtige beelden in, uitgewerkt met
meesterlijk penseel. 't Leger der Argeïers is een witte arend, aanstormend onder
schril geschreeuw met opengesperde klauwen en opgestoven halsveeren; Thebe
is een draak met zeven monden, die pal blijft staan als een vesting en allen aanval
zegevierend afweert. Een gigantenduel waarbij dapperheid en durf van den een,
en rotsvastheid en onversaagdheid van den ander wedijveren als in een circuskamp.
Doch Ares, die den Thebaanschen wagen stuurt, rolt in dolle vaart het eerst de
balbides over, wijl Kapaneus, de vuurdrager, het onderspit moet delven. En Nika
kroont Thebe met de lauweren der overwinning. Die twee hoofdbeelden: adelaar
en draak

(1)

Om den geesteshorizon van niet-klassíek geschoolde lezers te verwijden, zullen wij af en
toe, van de hand van aankomende classici, vertalingen publiceeren van belangrijke fragmenten
uit de oude, Grieksch-Latijnsche Letteren. (De Red.)
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in duel, en Ares en Kapaneus in wagenwedren, liggen over 't heele verhaal
uitgebeiteld. En gedragen op welk ritme! Begeesterend blij in de lichtstrophe, is 't
heftig rukkend waar de Argeïer te paard wegholt in snellen rit, zwaar en breed waar
't vijandelijk soldatenblok aanstroomt in wijden stortvloed, spottend-schouderophalend
bij 't vergeefsche aanvallen van den bloeddorstigen arend, bonzend en dof waar de
vuurdrager getroffen ter aarde neerstort van op de torentransen, plechtiger waar
Thebe's koningszonen sneven, vroolijk huppelend eindelijk waar Nika de
victorielauweren aanbrengt. Harmonieus en klankvol is dat ritme en toch zoo vrij,
zoo los! Onmogelijk zou 't wezen een schema van regelmatige verzen te maken op
deze parodos; de verschillende versvoeten zijn zoo willekeurig onder elkaar gebruikt,
dat de naam van logaoedische maat en anapaestisch systeem lang niet ruim genoeg
kan zijn. Wel zien we dat strophe en tegenstrophe materieel-ritmisch volkomen met
elkaar overeenstemmen, en daar kunnen we slechts de uiterst groote fijnhoorigheid
van den dichter en de mooie zangerigheid, die ziel zet in zijn poëem, bewonderen.
Hierbij een vertaling, die geenszins den trouwens onmogelijken wensch vervult,
den griekschen dichter in toon, beeldenschildering, ritme en melodie nabij te komen,
en die enkel 't verhaaltje overzet in een zoo kort mogelijk bij den tekst aansluitend
nederlandsch:
Helios' licht, het mooiste dat aan Thebe, de stad der zeven poorten, ooit verscheen!
Licht mooier dan de vroegere, ge zijt dan eindelijk gerezen! Gij, oog des gulden
dags, blinkend over Dirke's vloed, verdreeft den man met 't blanke schild, die kwam
in vollen wapendos uit Argos aan, vluchtend nu in dollen rit met ongeduldigen
teugelruk.
Het heir, dat Poluneikes, door wrok en twistwoord opgehitst, leidde naar ons land,
vloog over 't veld, schril schreeuwend als een adelaar, gedekt door vleugels wit als
sneeuw, met tal van wapenen en helmen met manen omsierd.
Zwevend boven de daken, den snavel opengesperd, heeft hij in 't rond met zijn
lansen die zoeken naar moord, onze zevenpoortige monding omsingeld. Doch hij
vlood vooraleer hij zijn muil had verzaad met ons bloed, en er rond de torentinnen
laaide de vlam der harsfakkels! Zulk een oorlogsgehuil welde op achter zijn rug,
onbehaalbare victorie voor den tegenstander van den draak.
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Want diep haat Zeus de grootspraak eener trotsche tong, en toen hij hen zag naderen
in wijduitstroomenden stortvloed, vermetel om 't goudgekletter hunner wapenen,
smakte hij, slingerend met zijn bliksem, den man ter aarde, die luid reeds zege
begon te zingen boven op de transen, doelwit van zijn aanval.
Doch op de aarde, die terug hem bonsde, viel neergesmeten de vuurdrager, die
nog zoo juist in dolle woede, razende als een Bacchant, aan kwam waaien met 'n
geweld als dat van zeer vijandige winden. Maar slecht was hem de uitkomst, want
de machtige Ares, die wild kwam aanstormen, schikte voor hem en ook voor de
anderen een slechter lot, hij de beste helper in onzen wedrenwagen.
Want de zeven legerleiders voor de zeven poorten in slagorde opgesteld, als
even sterken tegen sterken, betaalden Zeus, die op de vlucht drijft, gansch hun
koopren wapendos ten tol - uitgezonderd toch die twee rampzaligen, die, gesproten
uit één vader en éénzelfde moeder, tegen elkaar hun zegenvierende lansen hebben
gekeerd en beiden door eenzelfde lot den dood ontvangen hebben.
Maar toen kwam aangesneld de roemaanbrengende Nika en lachte gunstig 't
wagenrijke Thebe toe. Daarom nu ook zet uit uw hoofd de gedachte aan oorlog en
gevecht, en laat ons al de godentempels binnenstappen, reien vormend gansch
den nacht, en Bacchus, die door dans de stad doet dreunen, voere zelf de koren
aan.
JAN WILMS.
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Avond
Lichtverloren in een schemerig begin:
huis, hof en toren;
niemand gaat meer uit of in;
De lucht is zoet van rijpend koren
zoeter van het Heilig Sacrament.
Ik tel de sterren aan het firmament
en weet haar verren zin.
Langs laten landweg paardebel voortdurend
en op een trage kar zit turend
een mensch op weg naar God:
Die weet ons aller lot.
Boven elke woning een gouden kruis,
wierook kronkelt uit alle ramen;
kinderen en Engelen, handen samen
oogen diep en kuisch.....
en de benedictie van zoete namen:
uit alle kameren devoot geruisch.
En aan den gevel in de open lucht
volgt wel een enkel man met geestelijk genucht
een late duivenvlucht
en denkt aan God zoo goed hij kan
of luistert naar de woorden van Sint Jan
en ziet dan later boven 't koren
den kalen schedel van dien kinderlijken man
in eenen gouden nimbus gloren
En vindt het leven toch zoo schoon.

JAC. SCHREURS, M.S.C.
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Nederlandsche letteren
Twee apostillen
I. - ‘Vlaamsche Arbeid’ bevat in zijn dubbel Januari-Nummer een scherpzinnige en
gevatte kritiek van dichter V.H. Brunclair, aan het adres der Fontein-epigonen,
afdeeling Brussel. Er komt ook een dadelijker aanranding in voor van Wies Moens'
dichterschap en wel in deze apodictische termen: ‘Bij Van Ostaeyen directe belevenis
van omwereld en drang naar het overaardsche. Bij Moens vooropgezet religieus
inzicht dat zich lyrisch vermomt’.
Best. Nu weten we ten minste dat Moens een ‘beau masque’ is en dat zijn
godsdienstige vooropgezetheid het niet haalt bij V. Ostaeyen's ‘directe belevenis
van omwereld’. Br's meening heeft belang omdat ze juist geformuleerd wordt op
een oogenblik dat Moens' Muze zich geleidelijk als Katholiek aanmeldt en zijn
uitgestreden Tagoraansch Messianisme - de heer Brunclair bleef hiervan ook niet
(*)
vrij - feitelijk niet aangefioten is.
De aprioristische Gods-gedachte bij Moens - zoo wordt geinsinueerd - is de ‘lapis
offensionis’ en deze: lyrisch vermomd!
Brunclair blaast een vuurtje van vermoedens aan: het apriorisme van Moens'
ethische Gods-idee maakt van hem een verdacht dichter en die religieuse
vooropgezetheid - want wie splijt God van Religie? - staat zijn direktheid in den weg.
Moens had daarnaast - of daarvandaan? - een lyrische vermomming noodig,
m.a.w. zijn lyriek is niets meer dan een schoone schijn, een leugenachtige waarde,
een onechte vorm. Eigenlijk: de vorm dekt bij Moens de ethische inhoud niet. En
omgekeerd.
Welnu, als hier elk concreet bewijs ontbreekt van zulke barre bewering lijkt dit
meer op lyrische phantasterij uit ‘individualistische’ gemoedswillekeur dan een
werkelijke waarneming.
Vermomming is bepaald een erge daad van zeer slecht zedelijk allooi. Zij ontstaat
uit een booze behoefte - bewust of onbewust - aan bedrog en misleiding van zich
zelf en van anderen. De lyrische vrucht is zóó onecht dat men daaraan gauw den
leugenachtig-religieuzen boom van Moens kent! Inde: wàt realiteit heeft het
Gods-begrip in Moens' tegenwoordig, kristelijk dichtwerk? Nihil: alzoo V.H. Brunclair.
Waar de vorm een leugen is, moet de inhoud dit evenveel zijn.
Nee, Brunclair, je deed beter niet als ‘luidspreker’ van kristelijke ethiek op te
treden. De decadente overzadigheid van de ‘Bezette Stad’ had je een vermaning
kunnen zijn. Dat je kruimel-eters van de Brusselsche Stoofstraat

(*)

Cfr. ‘Vers’ Ruimte, 4-5, 1921. ‘De Baar’, De Goedendag, 5, 1922. ‘Het Nieuwe Chanaän’, ps.
G. Boudemeyer, Staatsgevaarlik. 2, 1919.
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naar het estheterig hartje tast: akkoord! Maar richt asjeblief geen galgen op in de
buurt der ‘Ruimte’-gemeenschap. Licht knoop je je zelf bij vergissing op! En wil je
toch in onze buurt opereeren, ga dan de lieve Muzenzonen Grauls en Burssens
even te lijf, die in het jongste nummer van ‘Vlaamsche Arbeid’ verzen publiceeren:
een pest, een rotheid in de nieuwste beweging. Laat verder de eerste pionnier
(*)
Moens - waaraan je zelf zooveel te danken hebt! - zijn dichterlijk huis afbouwen
naar zijn individueele - niet individualistische! - natuur.
Vergeet trouwens niet: de nuance die ons allen naar buiten onderscheidt, is zoo
weinig dat ze geen casuistische querulantie duldt en nog minder je persoonlijke
acrobatieve ambitie billijkt, die zich een plaats veroveren wil ten koste van de jonge
beweging.
Geloof ons: om als gezaghebbend rechter op te treden over kristelijke - in casu
katholieke - ethiek, hoeft er iets meer dan geestige gedachten-acrobatie
op-den-koorde en is de ‘meissies-moraal’ een ethisch-laag operatiegebied voor je
nobele Muze. (‘Laat ons dyonisisch braken’).
Maar, Victor H. Brunclair, we geven je toch een prachtkans. Probeer het betoog
eens in ‘Vlaamsche Arbeid’. Meet ons eens af, bij een volgende gelegenheid, de
volle, mogelijke waarde van een kristelijke, alias katholieke kunst. Dat de ‘ethische’
dichter van ‘Bij de Meissies’ ons eens uitlegge hoe de Katholieke Muze zingen moet
zonder in bedenkelijk compromis te komen met het Gods-apriorisme der Openbaring
- dit postulaat van wijsbegeerte en historie - en hoe dan de lyriek zal wezen, wil ze
niet vermomd zijn. Hij kan er, om praktisch te zijn, een kristelijk versje van eigen
inspiratie aan toe voegen. In afwachting zetten we ons neer bij zijn hooggestemde
‘luidspreker’.
II. - Ook het apostolaat-van-de-daad wordt Moens met een rukje door dichter
Brunclair uit de hand genomen! Want ‘de verzuchting naar het apostolaat blijft
jammer bij Moens aldoor beperkt binnen een schriftuur voor het Heilsleger’. Mij-goed
dat het apostolaat verlegd wordt bij de dichter-ethicus Brunclair, terwijl Wies Moens
in een Belgische gevangenis-cel een diletantisch leventje leidde! Mij-goed evenveel
dat het Heilsleger geen sociale praktijk heeft!
Het zal me nochtans benieuwen of Brunclair's verzuchting naar de martelie Moens'
verzuchting naar het apostolaat overtreft. In de beperking van een versje is dit al
aannemelijk: reeds het martelie-verlangen maakt de martelaar. ‘Roma dixit’.Er is
voor dichter Brunclair nog 'n reuzelauwer weggelegd!
K. V.D. O.

(*)

Cfr. idem, voorg. noot.
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Een paar vragen
(*)
aan de Vlaamse toneelschrijvers
De Vlaamse toneelschrijvers hebben het lang niet zo lastig als hun Noordnederlandse
broeders. Deze laatsten leven in omstandigheden, die men gelukkig noemen kan,
maar die zeker niet geschikt zijn om een scheppende dramatiek te helpen
bevorderen. Inderdaad biedt het land zelf waarin zij werken en dromen hun niet
bijster veel dramatiese problemen. Nederland lost de sociale vraagstukken, die er
zich opdringen, op door maatregelen van ekonomiese aard. De gevaren die er aan
verbonden zijn, laten het leven zelf onaangetast. Het mag zijn dat de mensen er
zuiver rationele besluiten trekken, maar zij houden liefst geen rekening met hun
menselik gevoel. Dientengevolge is het moderne Holland het land van de louter
private dramatiese konflikten. De aloude gegevens: een moord, een echtbreuk, een
ongelukkige liefde, ziedaar de eeuwige, huiselike thema's, die geen plaats laten
voor thema's van publieke aard die de ganse volksgemeenschap aangaan. Wij
moeten honderden jaren achteruitgaan om een grote dramatiek te begroeten, Vondel
schreef in een tijd, toen het land pas in zijn volle diepte werd omgewoeld, en wat
hij schreef dat waren de voor zijn tijd representatieve stukken. Voor de levende
generatie hebben ze nog enkel een historiese waarde. De Gijsbrecht rijst telkens
weer vóór ons op uit de diepten van al maar meer verbleekte herinneringen.
Gans anders is het gestaan en gelegen in Vlaanderen, waar men, zonder dat
men zich daarover hoeft te verbazen, nog mensen aantreft van het slag van
Dostojewski. Om reden dat het hele sociale samenstel er nog in een problematiese
toestand verkeert, wat wel degelik een dramatiese toestand kan worden genoemd.
Wij kunnen de vraag stellen waarom de Vlaamse dramaturgen niet zonder verwijl
grijpen naar deze stand van zaken, en hem maken tot een thema voor hun poëtiese
arbeid. Wat zich van 1832 af tot op de huidige dag in Vlaanderen heeft afgespeeld,
al de openbare krisissen uit deze periode, van af de figuren en de gebeurtenissen
uit de tijd van Koning Leopold (het Congovraagstuk) tot en met de jongste feiten uit
de Vlaams-nationalistiese politiek (Borms' gevangzetting, het inpalmen van de
Antwerpse burgemeesterszetel); van de partijtwisten tussen liberalen en katholieken,
tot de intrigues die hebben voorgezeten bij de uitbating van het Kempies
kolenbekken, dat alles is materiaal om te verwerken op het theater, waar het, aan
gene zijde van de werkelikheid, in nieuwe gestalten zal leven voor het volk.
Want het Theater gaat een gewisse ondergang tegemoet, wanneer het langer
blijft wat het tans is, namelik een kijkgelegenheid waar de mensen het

(*)

Dit opstel knoopt, in de geest van de schrijver, aan bij het Toneelnummer van ‘Pogen’. (red.)
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levenslot van een paar enkelingen, die hen vrijwel koud laten, zien uitbeelden. Op
dat stuk, is voor de grote massa de bioskoop een zeer geschikt amusements-instituut.
Daarentegen heeft men totnogtoe geen plaats weten te ontdekken waar men de
grote publieke problemen van deze tijd op de wijze der kunst zou kunnen zoeken
op te klaren. Een rhetories sukses in de Kamer van volksvertegenwoordigers, een
goedgesteld artiekel in een of ander dagblad, een voordracht die in een
Radio-apparaat wordt gesproken: daarin pas vinden onze tijdgenoten een
gelegenheid om hun kommer en hun hoop, hun mening en hun uitspraak in zekere
dingen, in een minder of meer artistieke vormgeving belichaamd te zien. Het theater,
waar in de echtste zin van het woord, de problemen worden tot beeld, gebaar en
woord, heeft zich tot heden tevreden gesteld met de problemen uit vergane tijden
en vreemde landen, en met de verborgen levensloop van enkele individuën.
De deelname aan de politiek, die in Vlaanderen heel wat krachtiger en algemener
is dan in Holland, kon voor de Vlaamse dramaturgen een spoorslag wezen om een
vooruitsprong van belang te doen op de weg van de kunst. Het kontakt met hun
publiek zullen zij heel wat makkeliker weten te bereiken dan in Holland, waar een
drama over het vraagstuk van het zelfbestuur in Indië, waarbij authentieke feiten en
personnages te pas zouden komen, slechts als een curiosum zou worden aanzien
en aldus naar waarde geschat. Deze waardemeter, die het kunstwerk afmeet naar
het quantum genot dat het te brengen vermag, doodt iedere levensmogelikheid van
het moderne drama in de kiem. De aktiviteit, die wij te aanschouwen krijgen op de
scène, moet de ganse zaal overmeesteren, zodanig dat zij niet slechts voor een
paar uren de toeschouwers in haar tover gevangen houdt.
Niet alleen een scherpe belichting, maar een beslissende korreksie van de
machtsgroepen die in België onderling naar de heerschappij streven, wordt allicht
bereikt wanneer men er toe komt op de scène de dingen bij hun ware naam te
noemen, en de stand van zaken in zijn naakte realiteit af te schilderen. Men kome
niet aandragen met de bewering: dat aldus geen artistiek effekt wordt beöogd. De
sterkste kunstwerken worden juist als dusdanig erkend omdat zij de grenzen van
hun eigen sfeer hebben verbroken en, doordat zij ingrepen in het leven van hun
tijdgenoten, medehielpen aan de hervorming van het wereldbeeld. Waar de toestand
zo gunstig is als in Vlaams België, waar namelik onder de mensen zoveel
sociaal-dramatiese gegevens klaar liggen, die wachten op de sociaal-dramatiese
vormgeving van het huidige Vlaanderen, zou men daar niet de vraag mogen stellen:
waarom de Vlaamse dramaturgen zo lang aarzelen om op de scène de geschiedenis
van hun tijd en van hun volk te schrijven?
Dr. F.M. HUEBNER.
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[Nummer 7]
De aanval.
I.
Ochtend.
O, jij, vrouw:
je staat tegen mijn oogbal op
als water tegen de dijk.
Zijt jij het uitgedaagd mes
van gene drinkebroêr
langs het rietpad?
Kom nu, rooie boei in de Schelde,
- roze teen van Neptuin (hij slaapt langs het riet)
dat ik aan jou denke tegen haar.
De blauwe bocht schommelt een botter.
Ver: de frissche aandrang
van een rood seinhuis op de sterke dijk.
Reeds de gansche dag:
het water tegen de keien klapt.
Gelukkig? O, vergeet een gansche dag:
de jonge, slechte aanval...
Een visscher op de dijk stapt.

II.
Middag.
Daar is weêr de vrouw:
zij staat tegen mijn oogbal op
als water tegen een dijk.
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O, erger dan het uitgedaagd mes
van een drinkebroêr
langs het rietpad.
Laat mij gauw aan jou denken
tegen haar.
o, roode boei in de Schelde.
(rooie teen van Neptuin:
hij slaapt laag langs het riet)
Laat me dadelijk denken:
hoe mooi is de frissche aandrang, ginds,
van die botter met klappend zeil!
O, God, mijn God:
nu gaat de vrouw langs mij
op het eng rietpad:
een groot en ellendig vuur.

KAREL VAN DEN OEVER.
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Communisme en Evangelie
door A.W. van Winckel, Dominicaan.
HET is ons opzet, in 'n drietal korte bijdragen de verhouding:
Communisme-Katholicisme naar best vermogen toe te lichten. Daartoe zullen we in déze bijdrage - het voorgewende goed recht onderzoeken om voor dit stelsel
gunstig stemmende gronden aan te voeren uit het Evangelie, dat ons de levenswijze
schetst van Jezus en zijn Apostelen en de leer van de Meester weergeeft, en ook
het ‘communistisch essai’ van de eerste christengemeente te Jerusalem behandelen.
In een tweede bijdrage wordt de Katholieke Leer uieengezet aangaande het recht
op persoonlijk eigendom van stoffelijke goederen, - en in een derde en laatste wordt
gehandeld over het gebruik van die goederen, of m.a.w. over eigendomsplicht.

I. Het ‘communisme’ van Jezus en zijn Apostelen.
Uit het Evangelie weten we dat Jezus, toen Hij zijn openbaar leven begon, afstand
deed van alle persoonlijk eigendom. Nog meer, hij riep mannen tot zich, - zijn
‘Apostelen’ moesten ze worden, - en eischte van hen dat ook zij hun erf en goed
zouden verlaten en Hem volgen zonder iets als persoonlijk eigendom mee te
brengen. Wat gelijk wie onder hen naderhand aan aalmoezen mocht ontvangen,
(1)
dat moest allemaal geschonken aan de gemeenschappelijke beurs , - en deze was
(2)
in de handen van Judas .
Jezus en zijn Apostelen leefden dus communistisch. En wel pasten zij het meest
radikale communisme toe, want ook de verbruiksgoederen waren voor zoover
doenlijk gemeenbezit. Daarbij hadden ze geen vast inkomen en, als ze de
produktie-middelen niet socialiseerden, dan lag dit hieraan, dat ze zelfs van
gemeenbezit van zulke goederen hadden afgezien.
Nu wordt wel eens, min of meer uitdrukkelijk, opgewezen naar deze levenswijze
van Jezus, als naar een voorbeeld dat voor de moderne communistische leer gunstig
zou stemmen.

(1)
(2)

Mt. IV. 18-22; X. 9-10; XIX. 27. Mc. I, 16-20; VI, 8; X, 21, 28. Lc. X, 4; XIV, 33.
Io. XII, 6; XIII, 29.
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De vraag is echter of men daar wel toe gerechtigd is? En om deze vraag te kunnen
beantwoorden, moeten we de beteekenis van die levenswijze, moeten we haar
waarde onderzoeken, met het oog op de omstandigheden van personen, land en
tijd.
En in dit verband willen we niet hoofdzakelijk wijzen op het feit dat de Apostelen
aanvankelijk blijkbaar niet aan hun schepen en netten verzaken, tenzij in de hoop
om weldra deelachtig te worden aan de rijkdommen van het door hen toen nog in
(1)
stoffelijke zin opgevatte Godsrijk , maar willen we de nadruk leggen op plaatselijke
omstandigheden die de praktijk van een communistische levenswijze in de hoogste
mate vergemakkelijkten, maar dan ook de beteekenis er van voor ónze tijd niet
weinig verminderen.
Palestina immers was, in Jezus' tijd, een zeer vruchtbaar land, waar men zonder
moeite veel kon uit trekken. - De Joden waren vroeger een herdersvolk geweest,
en ze hadden er van overgehouden dat ze uiterst gastvrij waren; daar nu 't land zoo
vruchtbaar was, hadden ze tijd en welstand genoeg om hun gasten zelfs
verschillende dagen lang zonder de minste vergoeding te herbergen. - Ten slotte
werd het door de Rabbijnen het volk ingescherpt, dat ze de reizende Rabbi's met
een bizondere voorkomendheid en gulhartigheid moesten ontvangen, en het volk
(2)
was voor die aansporing niet doof gebleven . - Waaruit dan ook blijkt, dat het
‘alles-deelen-stelsel’ dat Jezus en zijn Leerlingen hebben toegepast, als men het
beschouwt in het licht van voormelde omstandigheden, heelemaal niet zoo
bevreemdend voorkomt, en hun zgn. communisme allesbehalve revolutionnair is.
Revolutionnair, dit blijkt het nog veel min te wezen, als men er goed op let, aan
wie deze levenswijze voorgesteld wordt. Want het: ‘Ga, verkoop al wat gij bezit,
deel het uit aan de armen, kom dan terug, en volg mij’, is geen gebod dat opgelegd
wordt aan allen, zonder onderscheid: Het is een raad, gegeven aan hen die naar
een hoogere volmaaktheid streven.
Revolutionnair, dit is het heelemaal niet meer, als men op het oog houdt hoe
privaatbezit nooit absoluut werd afgekeurd, en Jezus' veelvuldig ‘Wee U!’ niet
diegenen geldt die veel goed

(1)
(2)

Mt. XIX, 27; XX, 20-21. Mc. X, 28; 35-37. Lc. XXIII, 24.
Zie EDM. STAPFER: La Palestine au temps de Jésus-Christ, Paris, Fischbacher, 1885, chap.
XII.
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bezitten zonder meer, maar wel diegenen die er te zeer aan hechten en er een
slecht gebruik van maken.
Blijkbaar waren Lazarus en z'n twee zusters welgestelde menschen. Sprak Jezus
ooit zijn afkeuring uit over het feit dat ze rijk waren?...
Zacheus was een rijk oppertollenaar. Spreekt Jezus ook over hem zijn ‘Wee U,
rijken!’ uit? Allesbehalve dat! Hij spreekt hem zalig, als Hij hem hoort zeggen dat
de helft van zijn vermogen aan de armen wordt geschonken: ‘Heden is aan dit huis
(1)
heil geworden!’ .
Als dan de rijke vrek uit de parabel verloren gaat, dan is dit niet omdat hij rijk was
- Zacheus was dit immers ook - maar wel omdat hij in tegenstelling met de
(2)
oppertollenaar zijn vermogen slecht gebruikte .
Maria Magdalena, en Joanna, en Susanna, en de vele andere vrouwen die Jezus
volgden op zijn missiereizen, gaf Jezus haar ook het bevel om afstand te doen van
hun goed? Toch niet. En het Evangelie looft er haar om, dat ze Hem ‘ten dienste
(3)
waren met hun vermogen’ .
De eigenaar van het huis waarin Jezus het Paaschlam offerde, was rijk, - en toch
(4)
was hij blijkbaar een van Jezus' vrienden .
Suggestief is in dit verband de ontwikkeling van Jezus' Logion over het heil van
de rijken, 'lijk wij het bij Marcus vinden weergegeven: ‘Hoe bezwaarlijk, zegt Jezus
eerst, zullen zij die rijkdommen bezitten, in het rijk Gods binnengaan!’ En daar de
leerlingen over die woorden verbaasd zijn, hervat Jezus en zegt Hij: ‘Hoe moeilijk
is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, in het rijk Gods binnengaan!’ Maar door
de vergelijking met den kameel (of, volgens sommige taalkundigen, het kabeltouw)
en het oog van een naald, waren ze nog meer verbaasd en zeiden ze bij zich zelven:
‘Wie kan dan zalig worden?’, waarop Jezus hen aanzag, en zei: ‘Bij de menschen
(5)
is het onmogelijk, maar niet bij God’ .
Veelbeteekenend is ten slotte Jezus' parousie-rede, waarin voorspeld wordt hoe
de Menschenzoon zal komen in zijn majesteit,

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

Lc. XIX, 1-10.
Lc. XVI, 19-31.
Lc. VIII, 3.
Mt. XXVI, 17-19. Mc. XIV, 12-16. Lc. XXII, 7-13.
Mc. X, 23-27.
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en alle engelen met Hem, hoe Hij zal bestijgen de troon van zijn heerlijkheid, alle
volkeren vóór Hem zal oproepen, en ze van elkander scheiden, zooals de herders
in Palestina de schapen van de bokken scheidden. Wie wenkt Hij nu met zijn
loonende hand naar de rechterzijde van de gezegenden? Enkel en alleen diegenen
die zelf hongerig waren, zelf dorstig, zelf naakt, m.e.w. enkel en alleen de armen?
Neen, maar ook zulken die Hém in de persoon van de armen hadden te eten en te
drinken gegeven, die Hém in de armen hadden opgenomen en gekleed, - rijkelui
dus, die privaat-goed bezaten, en wel genoeg om er te kunnen van meedeelen aan
de behoeftigen. Deze laatste-oordeelsrede bewijst op haar beurt dat volgens Jezus'
leer het privaatbezit van stoffelijke goederen niet noodzakelijk zondig is, maar zelfs
een bron kan worden van verdienste. Want als anderen worden vervloekt, dan is
het weer niet ómdat ze rijk waren aan privaatgoed, - ook de gezegenden waren dit,
(1)
- maar omdat ze hun eigendom vrekkig voor zich hadden gehouden .
Als wij echter het niet-revolutionnaire karakter van Jezus' levenswijze doen
uitkomen, dan is het toch onze meening niet, dat die levenswijze, zelfs in Palestina,
niets uitzonderlijks was: Want hierin zal ze steeds van die van de gewone Rabbi's
afwijken dat dezen - huisvaders - een winstgevend ambacht uitoefenden en alleen
in 't voorbijgaan van de herbergzaamheid van hun vrienden leefden. Ze is dan een
origineele handelwijze geweest, bij de omstandigheden van tijd, plaats en
volkskarakter aangepast. Ze was een voorbeeld voor diegenen die een meer
volmaakte levensstaat wouden omhelzen, en als het ware een noviciaat voor de
Apostelen en Leerlingen.
Van een ‘sociale en economische revolutie ten voordeele van het Joodsch
proletariaat’ heeft ze echter niets weg. En Jezus een voorlooper noemen van het
(2)
communisme, en zeggen dat Hij er de beginselen duidelijk van geformuleerd heeft ,
(3)
is - om het heel zacht uit te drukken - niet ‘wetenschappelijk’ .

(1)
(2)

Mt. XXV, 31-45.
(2) ‘La religion qui nous a tous formés, adeptes comme adversaires, a formulé dans les termes
les plus nets, les principes du socialisme’. Em. De Laveleye, Le Socialisme contemporain,
me

(3)

2
Ed., 1883, Paris, Germer-Baillière, p. XI.
Voor de ontwikkeling van dit eerste gedeelte spraken we, vooral voor wat de bronnenopgave
betreft, het artikel Communisme van M.B. Schwalm, in Dictionnaire de Théologie Catholique,
Van Vacant et Mangenot, dankbaar aan.
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II. Het ‘communistisch essai’ van de eerste christengemeente te
Jerusalem.
Jezus' voorbeeld vond navolgers onder de eerste christenen te Jerusalem: Zoo
goed als allen deden de leden van deze gemeente afstand van alle privaateigendom.
Al wat ze bezaten verkochten ze, en de opbrengst van de verkoop werd onder allen
(1)
verdeeld, naar gelang van ieders behoeften .
Men heeft de beteekenis van dit communisme-in-de-praktijk meer dan eens
verbazend opgeschroefd, zóódanig zelfs, dat men er uit afleidde dat de Apostelen
het privaatbezit bepaald hebben afgekeurd, - en de Kerk, toen ze ‘later’ privaatbezit
invoerde of toch goedkeurde, dan ook van de rechte weg ellendig is afgeweken.
Inderdaad, die handelwijze van de eerste Hierosolemitaansche Christenen is
treffend: 'n Schoon voorbeeld geven ze van eensgezindheid en naastenliefde. Maar
't gaat niet op, zich in blinde bewondering te laten meesleepen, op gevaar af de
objektieve beteekenis van de feiten voorbij te hollen. Enthousiasme, jawel, maar
eerst en vooral waarheid!
Wat is nu de waarheid hierover?
Primo, dat dit praktisch communisme beperkt bleef bij de Christengemeente te
(2)
Jerusalem. We zien dan ook dat elders, te Joppe b.v., privaatbezit in voege was .
Secundo, dat het ingevoerd werd door het vrij initiatief van de geloovigen, en niet
op bevel van de Apostelen. Integendeel zien we Petrus het recht op privaatbezit
uitdrukkelijk erkennen, - ook voor de christenen te Jerusalem. Als immers Ananias
en z'n vrouw Saphira met de dood gestraft worden, dan is het niet - 'lijk men het
soms wil laten voorkomen - omdat ze een deel van de opbrengst van hun eigendom
achterhielden, maar wel omdat ze voorgaven geheel de opbrengst ‘vóór de voeten
van de Apostelen te leggen’, dewijl zij er integendeel geheimelijk een deel van voor
zich hielden. In Petrus hadden ze niet slechts een privaat persoon, maar wel het
Hoofd der Kerk bedrogen. Men zou haast zeggen dat Petrus vooruitgezien heeft,
hoe men later die gebeurtenis zou misduiden, zóó precies drukt hij het uit, wanneer
hij Ananias

(1)
(2)

Hand. II. 44; IV. 34-35.
Hand. X. 36-41.
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berispt: Duidelijk brengt hij naar de voorgrond, dat zijn verwijt alleen het bedrog
plegen geldt, en niet het bezit van privaateigendom: ‘Waarom heeft de Satan uw
hart vervuld, zegt hij, zoodat Gij gelogen hebt tegen de Heilige Geest en van de
prijs van het land hebt achtergehouden? Kondt Gij er, mits het niet te verkoopen,
de eigenaar niet van blijven? En na de verkoop, stond de opbrengst niet tot uwe
(1)
beschikking?... Gij hebt niet de menschen, maar God belogen’ .
Tertio is de waarheid, dat dit communistisch essai tot stand kwam, niet alleen uit
hoofde van de groote eensgezindheid die onder de Christenen heerschte, maar ook
onder de invloed van hun (trouwens van alle werkelijke grond ontbloote) meening,
dat het wereldeinde vóór de deur stond. Daarvandaan de eigenaardige vorm van
hun communisme: Alles wordt verkocht, produktiemid-delen bezitten ze niet, zelfs
niet de gemeenschap, - hadden ze die nog noodig, voor de korte tijd dat de wereld
nog zou bestaan? - alleen geld houden ze over, en dat verteren ze ‘au jour le jour’;
in letterlijke zin eten ze hun kapitaal op! Dat ging goed, 'n zekere tijd... maar 't
wereldeinde kwam niet, en de ellende was groot, zóó groot dat Jakobus, die na
Petrus aan 't hoofd stond van de christengemeente te Jerusalem, aan Paulus moest
vragen toch niet na te laten om overal waar hij komen zou, ten beste te spreken
(2)
voor de arme broeders te Jerusalem .
*

**

Recht op privaatbezit keuren nóch het Evangelie, nóch de Handelingen van de
Apostelen af. Maar nadruk leggen ze op de onthechting aan de rijkdom en op de
naastenliefde.
Willen we opgaan naar een betere samenleving, waarin de rijkdom niet meer,
zooals thans, een bron zou zijn van lijden en een aanleiding tot onrecht, dan doen
wij verstandigst met naar 't voorbeeld van Jezus en zijn eerste volgelingen, én
rechtvaardigheid, én naastenliefde, in woord en daad hoog op te houden. Dit zal in
elk geval doelmatiger zijn dan het tóch steeds ijdel blijkend pogen om in het Evangelie
een aanbeveling te gaan zoeken voor een leerstelsel, dat wij in onze volgende
bijdrage naar zijn innerlijke waarde zullen onderzoeken.

(1)
(2)

Hand. V, 1-4.
Gal. II, 10.
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[Hollandsche Schilderkunst]

W. VAN KONIJNENBURG
Portret van A. PLASSCHAERT
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Deze twee platen hooren bij het artikel over ‘Hollandsche Schilderkunst door JAN
ENGELMAN, verschenen in het vorig nummer (Pogen VI)

J. TOOROP
DE PHLGRIM
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Klassieke letteren
Sapfo. - Aan Afrodite
ZES eeuwen voor Kristus leefde Sapfo, de dichteres, de roem van 't eiland Lesbos.
Aan haar danken we in de Griekse letteren nooit vergeten liefdestrofen. Sapfo was
‘presidente van vele jonge vrouwen’, die ze in poëzie en muziek bekwaamde. Ene
was van haar minder gaan houden en de dichteres had er smart om. Daarom bad
ze tot Afrodite, haar lievelingsgodin, uit 't diepste van haar ziel:
Bontbebloemde, onsterfelike Afrodite,
kind van Zeus, o smeedster van list, U bid ik,
noch door smaadwoord noch door gekwel en sla me,
Machtige, in 't harte;
neen toch, kom toch hierheen, gelijk Ge eens vroeger
mij verhoordet, toen ge mijn stem van ver vernaamt, en 't huis uws vaders verlatend’,
kwaamt
gereden op gouden
ingespannen wagen; U voerden frisse
vlugge mussen over de duistere aarde.
Dichtgevleugeld vlogen zij uit de hemel
middendoor 't luchtruim.
Spoedig kwamen ze aan; gelukzalige, o! op
uw onsterf'lik aangezicht kwam een glimlach,
en ge vroegt me wat ik dan had en waarom
ik er u riep dan,
wat ik wou dat toch aan mijn liefderazend
hart geschiedde; - ‘Wie nu opnieuw begeer je
(*)
dat mijn Peitho leide in je vriendschap, Sapfo,
wie doet jou onrecht?
Zelfs als zij je vlucht, zij zal keren zó snel,
als zij giften afwijst, zij zal er geven,
als zij niet kust, spoedig zal zij je zoenen
zelfs als zij 't niet wil.’
Kom bij mij, verlos me vandaag van mijne
zware lasten, wat mijn hart innig wenst
vervul het, ja, o breng het tot stand; en Gij zelf
wees dan mijn bondg'noot.

Vert. GODFRIED VAN LANTSCHOOT.

(*)

Godin der overreding.
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Het huis op de heuvel
Aan Dom Gregorius de Wit, O.S.B.
Dit is een avond in het land der mensen
dat de wereld heet.
Het razend orkest der steden
- vuren Babels, torens van wit licht de donkere oploop der scharen in de bevlagde straat,
onder de vale kris der maan:
Wedloop naar het genot dat roert de pauk als een foorkramer!
Vrouwen gooien zich op tegen de stroom,
ontvangen in hun schouders diepgeslagen wonden
als van wolfstanden die doorrijten de vacht van het lam,
en kinderen zijn als koren dat vertreden wordt.
Te middernacht: de stad
die in scherven muziek en rinkelend feestgerei
gelijk een schip met man en muis vergaat!
De eenzamen boven het tumult
als posten op de uitkijk in het gierend want,
de vorser en de denker in hun kale cel.
Al hun gedachten uitgestuurd lijk karvelen,
kooplui: zij zelf
in de macht van weer en wind die spelen om de buit,
en o! de listen van de dobbelzieke zee!
In grauwe schemer
als een ark die drijft boven de wateren:
het huis op de heuvel
waar mannen liggen in gebed.
Het unisono van psalmzingende mannestemmen
als van baren die komen aanhotsen
tegen de golfbreker en verspatten tot schuim.
Onder de waggelende lampen
hun gestalten lijk van brede vogels neergestreken op het veld,
en van hun zielen het getoomd geweld:
machtig gezoef van vleugels dat zij bergen onder hun mantels.
Wanneer straks op een teken
al deze vogelen zich verheffen,
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en wegwieken onder gothieke bogen
naar de stilte van witte kameren
waar het vlees wordt getemd,
de geest, een witte bloem in een vaas, te bloeien staat,
rild, zacht en van een lach doorgloeid
die uit de hemel blinkt dan breekt uit de galmgaten van een spitse toren
een klok, gelijk een duif die uit de til ontsnapt
zich smijt op de wolk en buitelt over de akker!
Zoals de vogel die aan vader Noach en de zijnen
tijding bracht van de aarde die te groenen begon
- een olijftak was het die blonk in zijn bek deze klok die schalt
de boodschap van de vrede: Pax!
uit zilver-zinderende mond
over het gekneusde morgenland.

WIES MOENS.
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Duitsche letteren
Ilse von Stach
door Hein Hoeben.
ILSE VON STACH, die reeds een klinkende naam bezit, verdient in ruimer mate de
belangstelling van het buitenland, dan haar vooralsnog ten deel viel. En waar in
Vlaanderen nog niemand, naar ons beste weten, de aandacht vestigde op het
merkwaardige werk dezer duitsche publiciste, zullen wellicht eenige korte algemeene
beschouwingen welkom zijn, temeer waar Ilse von Stach een wereldbeschouwing
voorstaat, welke niet in zoo belangrijke punten afwijkt van die, welke ook in steeds
feller klaarheid en overtuigingskracht gehuldigd wordt in dit maandblad der jonge
gedachte in Vlaanderen.
17 Februari 1879 werd zij in Villa Pròbsting bij Borken in Westphalen geboren.
Zij stamde uit het oudadellijke geslacht der Stachs von Goltzheim. Vroegtijdig verloor
zij hare moeder en ontving van haar vader: een stram-pruisisch militair met vrijzinnige
levensopvatting, een adellijke opvoeding. Reeds in haar prillen jeugd ontbloeide
hare poëtische begaafdheid. En van niet te onderschatten beteekenis is het voor
haar ontwikkelingsgang geweest, dat zij hare talenten vrij en in onbelemmerde
zelfstandigheid tot uitbloei mocht brengen. Op zes-jarigen leeftijd schreef zij een
gedicht, dat om zijn zalvenden zangerigen toon sterk reminisceert aan de verzen
van haar psalmboek! Maar toch deelde zij toen reeds de overtuiging, dat men slechts
zingen en dichten mag ter eere van ‘dem lieben Gott’, welke zeer merkwaardige
kunstopvatting zij in modern-doorvoelde uitbeelding gerealiseerd heeft in hare
hymnische liederen.
Onder de dichters waren het Goethe, maar vooral Droste Hülshoff, die haar den
weg gewezen heeft naar het dichterschap. En er spreekt ook uit haar werk iets van
die nuchtere bezonkenheid en ietwat cerebrale koelheid in denken en beelden van
deze bekende Westphaalsche dichteres.
Langen tijd heeft zij alleen geleefd het eenzame leven van hare eentonige
droefgeestige landstreek - in de beschuttende hoede van het oude sterke kasteel.
Zij heeft zich als het ware vereenzelvigd met dit ingekeerde, droomerige leven in
het
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uitgestrekte Westphalen, hetgeen vooral technisch van ingrijpenden invloed geweest
op haar werk, waarop het een zuiver eigen stempel gedrukt heeft en haar aldus
gemaakt heeft tot een zeer merkwaardige dichter-persoonlijkheid in de
duitsch-sprekende landen. - Teekenend hiervoor is ook haar eigen getuigenis.
Man unterschätze doch nicht die Gunst des Schicksals, die für ein erwachendes
Talent darin liegt, nicht gestört zù werden. Wie selten wird diese Gunst gerade einem
heranwachsenden Mädchen beschieden sein. Ich aber dürfte, ohne zu ‘hauslichen
Tugenden’ herangezogen zù werden, mit Bleistift und Papier Sommers im Kahne
liegen, im Walde sitzen, Winters dürfte ich, mit heimlichen Schauer vor dem
aufgeschlagenen Heft empfinden:
‘Ach wenn in unserer engen Zelle
Die Lampe wieder freundlich brennt.’

Na volbrachten leertijd legde zij een glansrijk examen af als leerares en nu begon
haar smartelijke gang door het leven. Lange jaren onderging zij het leven van de
grootstad, waaruit pijnlijk tot haar opkermde het leed der geteisterde menschheid,
evenals zij levend in nijpenden nood en groote geestelijke ontbering. Dagen en
nachten bracht zij door in een smartelijk zoeken naar eenig stellig steunpunt in den
verbijsterenden chaos van godsdienst-richtingen, haar aangeduid vanaf de katheders
der Alma Mater. Na lange omzwervingen door dit jammerlijk ontzielde leven, dat
voor haar geruimen tijd vol bittere ontgoochelingen zonder hoopgevende uitkomst
was - een felle gestadige strijd tusschen ziel en vleesch in eigen lichaam! - mocht
zij eindelijk den lang verbeiden vrede hervinden in een gelukkigen echt met den
bekenden kunsthistoricus Prof. Martien Wachernagel... in haar geliefde landstreek
Münster.
*

**

Het werk van Ilse von Stach representeert zich in de meest rijke en verscheidene
verschijningsvormen van het expressionisme. Hetgeen echter niet zeggen wil, dat
zij enkel ons vergast op festoenen van kleurige woorden - die iedere daad en droom
omranken met hun rijken pracht - maar zij tracht werkelijk naar de verklanking van
haar innerlijk leven: haar doel is het ongehinderd
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weergeven van innerlijke ervaring. Het is met haar niet zooals met zoovele
tijdgenootelijke dichters en dichteressen, die vanuit de voosheid hunner
levenshouding enkel een uiterst-persoonlijk gevoel, een onbelangrijk individueel
leven te verbeelden hebben, maar Ilse von Stach's werken worden machtig
overglansd door het immens verlangen eener God-zoekende ziel. Haar leven wordt
door haar werk volkomen gedekt. In haar werk, dat zeer hevig tijd-weerspiegelend
is, zoowel in gedachte als in vormgeving, heeft zij een zoo zuiver-mogelijken
samenklank trachten te bereiken van hare schoone verbeeldingen en ziels-beleven.
Haar schaarsche vreugden en smarten zonder tal zijn in de rijke verscheidenheid
van haar oeuvre wondermooi gesynthetiseerd.
Zij zocht de vervulling harer ontelbare verlangens eerst in het leven zelf: en wel
dààr, waar het sterk doorpolst was van de sterke bewogenheid van dezen tijd en
hetgeen wij plegen te noemen ‘het volle leven’. Maar weldra bekroop haar een
jammerlijke onvrede en geestelijke onvoldaanheid. Haar zoekende onrust en
ongebreidelde zucht naar levenszekerheid deed haar bij de karige levensvreugden
niet ongestoord verwijlen, want weldra voelde zij onweerstaanbaar, dat het niet de
wereld was, die zij zocht, maar God! En innerlijk verruimd na dit geestelijk bad, vol
nieuwe leef- en geestkracht, keerde zij haar gretige aandacht naar Gods zienlijke
Vorm op aarde: Zijn Kerk. Nu zat zij peinzend neer bij de bronaar der edelste
levenswaarden en haar werk vloeide over van de machtige geestdrift en bezieling
harer religieuze gevoelens.
Maar hare onverzadigbare drang naar een immer dieper beleven van de
allerhoogste Werkelijkheid stuwde haar geest immer hooger naar 't klare zuiver
bergland der mystieke Godservaring en nog in 't bleek stervensuur zal zij roepen,
onverpoosd ‘Verder, altoos verder’....
En eenmaal nu staande op den grondslag van het geopen-baarde Christendom,
voelde Ilse von Stach zwaar de verplichting, om niet alleen al hare levensdaden te
fundeeren op dien hechten onderbouw, maar evenzeer om deze te concentreeren
rond dit Eene machtige Middelpunt van 's menschen aardschen levensgang.
Haar leven was ongemeen dramatisch van verloop: geen wonder dus, dat zij de
meening is toegedaan, dat haar diepste wezen zich in het drama openbaren kan.
In hoeverre zij nu
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geroepen is, om in de dramatiek een bijzondere rol te vervullen, valt uit hare luttele
kunstproeven nog moeilijk te constateeren. Trouwens lijkt mij de vrouw reeds
vanwege hare natuurlijke geaardheid minder geschikt, om de onverbiddelijke
consequentie van het drama met haar sensitief wezen te realiseeren - zooals wij
dan ook in gansch de wereldliteratuur geen tooneelschrijfster van beteekenis hebben.
Hare spelen ‘Der heilige Nepomuk’ en de christelijke tragedie: ‘Genesius’ verrukken
meesr door de fijne stemmingsvolle lyriek en laten bij het zien en lezen een weldadig
gevoel van stilheid en wijding achter - maar wij missen de heftige intensiteit van
gevoel en de gespierde karakter-beelding, welke het integreerend bestanddeel
uitmaken van de dramatiek. Het drama als literair genre lijkt mij ook dichter bij den
roman te staan dan het lyrisch vers, dat altoos de meest-directen en onmiddelijke
uitingsvorm blijven zal der individueele aandoeningen van geest en hart. Zeker is,
dat beiden een zeer-bizondere mate van aanleg en creatieve kracht vereischen,
welke zelden bij één persoon in dezelfde evenredigheid en draagkracht gevonden
worden. Hebben ten slotte die reeksen bijbeldrama's in den laatsten tijd niet bewezen,
dat de dramatiek zich moeilijk gelden laat in een slappe lyrische vorm?
Alleen Griseldis toont enkele dramatische elementen te bezitten. Maar de teedere
toenadering en sterke algeheele vereeniging der beiden echtgenooten Azzo en
Griseldis en hun onderlinge liefde tot het kind, zijn zuiver ethische momenten, die
zich moeilijk overtuigend laten uitbeelden binnen het kader van een drama. Naar
wij van haar mochten vernemen, heeft de schrijfster een heele reeks drama's in
manuscript gereed: na publicatie dezer zal men met grooter zekerheid kunnen
vaststellen, of zij werkelijk de competentie bezit, om met sterk-dramatisch vermogen
en spontane natuurlijkheid, maar vooal met bondige concentratie-kracht de menschen
uit te beelden in de gecompliceerdheid van hun aard en wezen en de
uiteenloopendheid aan hun denken en voelen, hun willen en streven.
Haar kracht lijkt mij meer te liggen in hare romans. Haar eerstelinge ‘Die Sendlinge
von Voghera’ verhaalt den droeven afval van een geleerd Dominikaan tijdens de
reformatie en na een
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innig verkeer met de hervormers van Wittenberg, zijn terugkeer tot de eeuwige
Moeder der Menschheid. De beiden tegenstrijdige levensopvattingen, die het
midden-eeuwsche beschavingsleven beheerschen, de romaansche en de
germaansche, zijn in dit werk wonder klaar gesynthetiseerd, hetgeen niet alleen de
groote levensvraag: ‘Had God de zonde noodig in zijn verlossingsplan en laat hij
haar niet vaak middel worden voor het groote Doel: Zijn Wezen dichter te benaderen’
meer volledig en overtuigend ontwikkelt, maar tevens de verscheidenheid der
karakters zuiverder en directer bepaalt. Het werk is boeiend en voortreffelijk verteld
en schoon men op sommige plaatsen duidelijk de onwennige hand der beginnelinge
bespeurt, gaat er toch een machtige bekoring uit van het persoonlijk leven, dat zij
daarin uitdrukte met vromen zin, zonder zween van pose of egotisme!
Van hoog literaire waarde is haar tweede roman: ‘Haus Elderfing’ het
bekeeringsverhaal van twee menschen. Inhoud en vorm zijn hier tot een schoone
eenheid samengegroeid. Diepste ernst en een oprecht maar jachtend zoeken spreekt
uit dit werk. De jeugdherinneringen der schrijfster aan het schoone Munsterland
overstralen het geheel met een gloed van weldadige aantrekkelijkheid en intimiteit.
Haar laatste roman: ‘Weh dem, der keine Heimat hat’ is weer een
God-zoekersroman, waarin allen langs warrige doolpaden en omwegen geraken in
het voetspoor van God, dat de koninglijke heerbaan der Waarheid is! Het is tevens
het meest persoonlijke boek van Isle von Stach: een onbeschroomde en explosieve
uitbeelding harer diepst-innerlijke gevoelens, waarvoor wij haar dankbaar zijn, omdat
ook ons een blik gegund wordt in heel haar rijk en veelzijdig leven, haar jagende
onrust en drang naar zekerheid en levenssteun. Het is ook een tijdsroman, want
het weerspiegelt op buitengewoon klare wijze alle stroomingen van dien tijd, waaraan
Ilse von Stach zich zelf eerst te ontworstelen had, alvorens zij kwam tot het
christendom met zijn zonnige levensblijheid en geluk en zijn veel omvattend inzicht
en zijn eeuwig bloeiende rijkdom van schoonheids- en waarheidswaarden....
Haar lyrische werkjes: ‘Missa poëtica’ en ‘Requiem’ waarin zij ons openlegde
haar diepst-godsdienstig sentiment, zijn vaak van een geestelijke schoonheid, die
ons tot zwijgen brengt.
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Zij zijn de meest expressieve uiting van hare toegewijde devotie tot de verheven
mysteriën van ons geloof.
Er leeft in Ilse von Stach een onvermoeibare scheppingsdrang, want zij zal steeds
rijker en dieper met hart en ziel het goddelijk geopenbaarde geloof beleven en
hiervan zal zij steeds moeten getuigen, daar al hare gedachten en liefde-verlangens
gekeerd staan naar den Hemel. En met de bouwkracht der liefde - die haar
voedingsbodem vindt in de Kerk, waar deze het meest intens en gestadig en rijk
aanwezig is - zal zij streven om met haar werk het Godsrijk hecht te construeeren
onder de menschheid van dezen haren tijd!
*

**

Indien wij de schrijfster hierin recht lieten wedervaren, moet de opmerking ons uit
de pen, dat hare werken vaak de aantrekkelijke boeikracht missen, om onmiddelijk
te overtuigen. Wij bedoelen hiermede niet, dat zij hare dichterlijke gaven had moeten
misbruiken aan een pittig onderhoudende compositie en schoolschen zinsbouw.
Een boek, dat moet opvallen, behoeft daarom nog niet geheel onleesbaar gemaakt
te worden van cerebrale abstractie! Overborrelend van levenslust en schrijversmoed
wilde Isle von Stach blijkbaar steeds iets origineels en nieuw-pittigs leveren en
scheen doodbenauwd, om in langgerekte dorheden of saaie herhalingen, aangeslibt
van nietszeggende individueele bijkomstigheden, te vervallen. Maar door deze
werkwijze door te voeren tot hun uiterste consequenties werd zij onleesbaar van
abstracte duisterheid en vaak ook van vage onbezonkenheid, die het tekort aan
critisch onderscheidingsvermogen en klaar evenwicht pijnlijk aan 't licht bracht. Maar
wij willen Ilse von Stach dit niet al te zwaar aanrekenen, temeer omdat uit haar werk
steeds een eigen persoonlijkheid spreekt, met zuiver eigen stem begaafd en een
eigen geloofsdrang, die uiting en vorm zelf vaak praegnant bepaalt. En dit is
ongemeen verdienstelijk! omdat men vooral bij de uitdrukking van
ethisch-godsdienstige ideeën bij voorkeur zijn zoo graag geaccentueerde moderniteit
en actualiteit onder stoelen of banken steekt en gemakzuchtig, als zonder besef
van hun diepe geestelijke waarden, zijn heil zoekt in de prosodische
voorstellingswijze van rijm en kadans en galmtonen!
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Zeker, Isle von Stach is zelve ten volle overtuigd van het onvoldragene en
ontoereikende van haar werk - er is daarin altijd nog een zoeken, doorvlamd van
een liefdevollen, bijna goddelijken levensernst. Maar in haar zoeken doft niet meer
de trieste weemoed om 't smartelijk niet-vinden, maar glinstert bijwijlen ook de
zonnige blijheid van 't verworven geluk in Christus. Zelf uit de donkere dalen van
het intellectueele genieten en God miskennen, langs de grillige paden van
ontgoocheling en verzaking opgetrokken naar 't klare bergland van Godsgeloof en
katholieke wereldbeschouwing, van waaruit het zoo weldoend is, het leven en zijn
mysterieuse betrekkingen met God te overzien, heeft zij ook in haar werk iets willen
behouden van haar smartelijk zoeken en eindelijk vinden in een herboren
menschelijkheid. Hare belangwekkende boeken voor den letterlievende stellig een
verrijking van meer dan voorbijgaanden aard, wenschte ik in handen van iederen
katholiek! Want niet alleen zijn ze een droef vertoon van de ontbindingsteekenen
eener beschaving, die God gebannen heeft uit haar domein en daarom zich-zelf
verteert - maar ook en vooral de blijde betuigenis eener ziel, wier eerlijke en oprechte
schoonheidszoeken en groote menschenliefde beloond werd met de grandiose
zekerheid van 't Godsgeloof en de kennis der Waarheid, qui superat omne sensum!...
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M'n dood.
Aan m'n meisje.
M'n dood! Hoe zal 'k uitgaan;
fel, met 'n harde slag?
- 'n laatste algehele eksplozie van al m'n bezielde levensstof; ik, mens van de aarde,
die de aarde zo lief had zo vast aan haar zat
en geestelik zo van haar leefde? Als men 'n fort laat springen;
'n dreunende slag En m'n broeders meewarig,
in allergewoonst aanvaarden van 't kleine feit
de puinen aan 't ruimen - M'n ziel?? - Of zal 't zacht zijn - zacht? 'n ruisende stroom in 'n zwarte nacht
die vreet aan het land
met gestadig knagen.
M'n leven 'n boot
die gebonden wacht
- wist ik ooit wel op wie? - en ze rukt aan het touw,
en het knapt zeer zacht - alléén nog de paal,
de rottige paal, nog nauw boven water;
en de boot deint wiegezacht heen in de nacht
als 'n schaduw - - M'n ziel. - - Maar hoè het zal zijn:
met 'n harde slag of zacht, als 'n boot
die verdwijnt in de nacht zó zal m'n ziel zijn
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bij de intree der Klaarte;
'n donker en schamelë aardekind
dat schreit in z'n siddrende handen en naakt; slechts nog waarheid dus bijna niets. en tóch niet verstoten
'n thuis daar vindt wijl 't het licht en de hemel
en gans de muziek van het goddelik zijn
- schoon dwaas van vermeten zo gróót heeft bemind!

JOS. VERJANS.
Stadbroeks Sittard. Nederland.
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Nederlandsche letteren
Kanttekeningen
bij Toneelwerken uit de jongste Tijd,
door Paul de Mont.
‘Christopfbl’ van Anton van de Velde. (Uitg. Cultura, 5, Gildestraat, Gent),
9,50 fr.
WE moeten niks nieuws zoeken met de mens te deformeren, maar wel met de
toneeltekniek te verruimen. Het Toneel moeten we modernizeren, maar niet de
mens, die op het superficieel laagje beschaving en tijdsvernis na, eeuwig dezelfde
is en blijven zal.
Dit nu begrijpen de jongere kunstenaars heel goed, als ze met het invoeren van
lichteffekten, van het fotogenies element, met het nastreven van het abstrakte en
het dynamiese - de Kinema heeft hier veel geleerd, omdat hij de kunst is van het
uiterlike - de enge scherm-en-uurwerkgrenzen van het Toneel zoeken te verleggen.
Modernizering van het uiterlike en niet deformasie van het innerlike is de weg van
de toekomst voor het Toneel.’
Daags nadat ik die regelen neerpende, kreeg ik ‘Christoffel’ ter recensie. En zie,
juist de vier elementen, die ik opsomde als karakteriserend voor het gezond modern
Toneel treffen wij aan als karakteristiek van de tekniek van Van de Velde.
De lichteffekten: het stuk begint en eindigt met een lichteffekt. De drie bedrijven
dóór is de lichtdozering zorgvuldig bestudeerd. Het fotogenies element: het volstaat
de drie platen, die tussen de tekst gelast zijn, te bekijken: het zijn echte schilderijtjes.
Het abstrakte: al de personages zijn simbolies opgevat: miljoenen mensen
kondenseert schrijver in enkele typen.
Het dynamiese: geen statieke figurasie: al wat op de planken komt, leeft en
beweegt in eigen sfeer: géén enkel mens staat daar maar één sekonde zonder bij
te dragen tot de aksie of de atmosfeer.
Teknies steekt het stuk dan ook wel onberispelik ineen.
Ik wou hier alleen een korte waarschuwing uiten: ze slaat niet enkel op het werk
van Van de Velde, maar op heel het modern katholiek toneel: we mogen niet
doodlopen in een banaal genre.

Pogen. Jaargang 2

262
Bij Ghéon, bij Dietzenschmidt, hier, overal, krijgen we klokkengelui, gewijde muziek
en apotheozen-met-het-Kruis. Als dit een sisteem worden moet, wordt dit even
banaal als de piano en de gramofoon in de burgerlike posse... Ik meen, dat we
stilaan genoeg mirakelstukken gaan krijgen en dat de katholieke auteurs hun krachten
mogen beginnen te wijden aan de verovering van het profaan theater. Tot nog toe
hebben ze toch maar gedaan, wat de Fransen heten: prêcher des convertis.
De stijl van Van de Velde, doet me onweerstaanbaar denken aan de moderne
duitse architektuur: massaal en een beetje rococo. Zwaar is zijn stijl: zwaar aan
gedachten, zwaar in zijn rythme. Van de Velde gaat diep - zo diep, dat hij hier en
daar wel een beetje duister wordt. Bij het lezen, moet je soms wel eens nadenken;
maar mogelik wordt daar op de planken in verholpen door het dynamiese van het
spel. In alle geval, Van de Velde schrijft voor verstandige lieden. We moeten er hem
dankbaar om zijn: de andere zijn al ruim genoeg bedeeld in onze literatuur...
Eigenlike esprit of humor treffen we in het stuk weinig aan, maar wel bestendig
een tussenprodukt, mengsel van sarkasme en geest van bepaald germaanse tint.
In zijn proloog heet Bokspoot dit: ‘luimig’. Laat het ons dan zo houden.
Wonder genoeg: de versbouw herinnert op zekere plaatsen aan de tekniek van
Rostand of Zamacois. Een suggestief staaltje:
GEHARNASTE. Zo'n idee. ja. hoe noem ik het...
BEKKENEEL. Speciaal...
GEHARNASTE. Heel geestig. Ik vind het pyramidaal.
In dit kontrast, tussen het zware van de inhoud en het grillige van de vorm, hier en
daar, ligt misschien de originaliteit van Van de Velde. Hij geeft een eigen klank in
zijn verzen.
*

**

Gokwaja. Droomspel in 3 deelen door Theo J. Verschaeren.
Een stuk boordevol loffelike bedoelingen: maar het is ook alles. Bedoeld als een
modern stuk, is het geworden tot een moderndoende draak. Als dusdanig wellicht
een innovasie...
Schrijver voelt en ziet blijkbaar veel fijner dan hij het vermag weer te geven: maar
zijn zich vastklampen aan de vlaamse boeketaal doemt hem tot artistieke onmacht.
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Alles is Vlaams op de planken, uitgenomen vlaamse boeketaal: alles is theater,
uitgenomen ons eilaas-klassiek vlaams theater. Een staaltje:
GEKKO. Op deze plaats zetten menschjes zich gedwee neer, gelooven in
't ongelooflijke. Ze zetten zich hier neer, een mensch ten profijte. Ik moet
U feliciteeren. U hebt 't fijn gevonden. Glimlichtjes, ha, ha... (lachen). 't Is
om te lachen...
Nog altijd de ouwe waan, dat geest een kwestie is van punktuatie, en nuancering
een kwestie van interjeksies: oh, ah, zo en de rommel. Hier ook:
GOKWAJA. M'n beste vrind aan welk blad is U verbonden?
PENNEN. ‘De Geestelijke Tijdskwaal’
GOKWAJA. Zoo. 'n Puik blad, mooie artikels. Ja. Ha, en U is medewerker?
Zo... m'n beste gelukwenschen.
PENNEN. Mijnheer Gokwaja, mag ik U verzoeken om eenige inlichtingen?
Onze dienst wordt in gunstige voorwaarden gesteld. Als wij met uw zaak
sympathizeeren meenen wij op uw medewerking te mogen rekenen...
zedelijk en stoffelijk?
GOKWAJA. (ironisch). Ho... natuurlijk, m'n beste. Mag ik U verzoeken mij
van avond te vereeren met uw bezoek?
Zo treffen we heel wat ironie aan... buiten de tekst, tussen haakjes: maar op de
planken komt daar ongelukkig niks van terecht.
Het mangelt die personages aan edukasie!
Werkelik beschaafde mensen gieten zichzelf de waarheid zo maar niet over het
lijf, als emmers water. Ze reageren in nuances, met kontrool over hun impulsies,
met een aangeboren takt, die over de hartstochten als een sourdine en een
scepticisme ‘de bon ton’ spreiden.
In de virtuoziteit om zijn gedachten uit te drukken in een verfijnde vorm, berust
de superioriteit van de man met edukatie op de man met geleerdheid, een
superioriteit die verpletterend is in de dagelikse omgang van het leven. Onze
klassieke vlaamse taal leent zich nu juist niet tot een genuanceerde weergave van
verfijnde, een beetje perverse moderne mentaliteiten: omdat onze vlaamse boeketaal
in het leven werd geroepen niet door een intellektuele of beter een sociale élite,
maar wel door geslachten denkers en dichters gesproten uit het volk en ondanks
hun werkelik talent
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levend op hetzelfde zakelik, primitief kultuurplan als hun volk. Al de mensen in
Gokwaja hebben populaire instinkten: dit misstaat op een ergerlike wijze, gezien
de strekking van het stuk. Die mensen handelen en praten even onbeholpen als
polderboeren in een salon littéraire. Ze hebben om geen cent verstand van
konversatie, en dit enkel omdat ze vlaamse boeketaal uitkramen: want op veel
plaatsen merk-je, dat de schrijver wel gevoel heeft voor humor en sarkasme.
Zijn falen bewijst, dat de jongeren gelijk hebben, als ze de taal een verjongingskuur
doen ondergaan. Alleen met het invoeren van barbarismen zullen we er toe komen
over een taalinstrument te beschikken soepel en europees genoeg om werkelik
modern te schrijven. Geen taalproteksionisme: vrije inwijking van internationale
termen, tot onze antieke boeketaal een werkelik levende taal geworden zij: dan zal
het nog tijd zijn om ze vast te leggen in een akademies konservatisme.
*

**

Poëtiese oogst.
J. Schreurs: De bloeiende wijnstok.
De ‘moderne’ poëzie in Holland, zoals ons die voornamelik door een groep katholieke
jongeren wordt opgedist, dreigt een groot gevaar. De oorzaak van dat gevaar ligt
in het feit: dat met het ontstaan van een in ritme en plastiek vernieuwde poëzie al
te weinig direkte levensmotieven, en al te veel motieven van filosofiese of pure
‘literaire’ aard, bij onze kameraden uit het Noorden, gemoeid zijn geweest. Zij
beschikken, zoals Marnix Gijsen zeer juist heeft opgemerkt in ‘Het Vlaamsche Land’,
over een al te rijk vocabularium, waardoor het hun moeilik valt het juiste,
eencoudigpassende woord te vinden; zij zitten verstrikt in hun taal-vaardigheid, in
hun virtuositeit van het woord, langs de ene kant. En langs de andere kant, mangelt
het hun over het algemeen aan temperament, aan artistiek temperament, zoals m.i.
zeer oprecht en met grote reden een van de dissidenten uit ‘Roeping’, de dichter
Henri Bruning, in nummer 2 van het kortate (daarom niet altijd pretentie-loze)
tijdschriftje ‘De Valbijl’, heeft durven te bekennen.
Het gevaar waarover ik het boven had ligt hem hierin: dat
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de meeste van deze ‘moderne’ gedichten die in het Noorden geschreven worden,
een vrijwel cliché-achtige uitkijk beginnen te krijgen. Het worden langzamerhand
produkten van een ‘School’, en al minder om minder produkten van een wezenlike
poëtise ‘bezetenheid’, om met een lelik, dubbelzinnig woord te betekenen wat wij
met het al te vaak misbruikte en verbanalizeerde woord ‘bezieling’ niet meer zo
r

sterk en eerbiedvol vermogen uit te drukken. In deze zin lijkt mij de kritiek, zoals D
Moller die in de laatste tijd in Roeping pratikeert, een tweesnijdend mes te zijn: zij
dreigt, door een zekere scholastieke spitsvondigheid, tegelijk met vele kwade
uitwassen, ook de levensader van een jonge, spontane, blij-scheppende poëzie af
te snijden.
Doch ziehier tans een levend voorbeeld van dat gevaar, waarop wij ons verplicht
voelen de aandacht te vestigen vóór het te laat is: de poëzie van Pater Schreurs
zoals die tot ons spreekt uit zijn jongste bundel: ‘De bloeiende Wijnstok’. (Uitg. Dante
Alighieri, Castricum.)
Wie de eerste bundels van Pater Schreurs gelezen heeft (Voorjaar, en Voor u
alleen; bij dezelfde uitg.) komt na de lectuur van enkele stukjes al dadelik tot de
overtuiging: dat hij te doen heeft met een verbazend-knap en soepel talent. En men
hoeft maar een half-dozijn bladzijden uit ‘De Bloeiende Wijnstok’ aandachtig in te
kijken, om bijna even dadelik tot de konklusie te komen: dat de Muse van Pater
Schreurs een verbijsterend aanpassingsvermogen bij haar geboorte heeft
meegekregen. Wanneer men deze bundel nu in Holland als het nieuw katholiek
geluid gaat aanzien, dan zijn wij lelik gekompromitteerd. Het zou dan namelik kunnen
blijken dat ons gemeenschapsgevoel hoegenaamd geen kreatieve kracht in zich
bevat, en alleen maar tot uiting komt door een min of meer ongegeneerde wijze om
bij mekaar te leen te gaan, en de vervlakking van de taal van onze poëzie tot een
soort gemeengoed waar ieder wat van zijn beste hebben heeft toe bijgedragen, en
die al een even konventieel karakter begint te dragen als het slag van poëzie dat
een generatie vóór de onze alreeds heeft gedoodverfd.
De lezers van ‘Pogen’ hebben een paar keer de harp van dichter Schreurs horen
ruisen, en zij zullen weten dat de speelman er fijne, ja zelfs verfijnde tonen aan te
ontlokken weet. Vormelik
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beschouwd, zijn er dan ook gedeelten in het werk van pater Schreurs die tot het
gaafste behoren dat wij weten aan te wijzen in de jongste katholieke dichtkunst uit
Noord-Nederland. Maar wat baat het ook of een gedicht, 't zij dan al een sonnet van
een of ander bloedarm epigoon, of een poeëm in vrije-versvorm van iemand die 't
goed meent met de vernieuwing van onze poëtiese schat, ons treft om een zekere
eigenaardigheid van beeld en ritme, een persoonlike visie van dit of dat, of een
handige adaptatie van de visie van een ander; wat baat het ook of een vers de
kwaliteit bezit van een zacht-wiegende melodie (zo zacht dat wij worden in slaap
gewiegd en onze ogen niet vermogen open te houden voor de vele ‘Verschreibungen’
van de dichter), of nog: de kwaliteit van sommige vogels die schitteren met al de
kleuren van de regenboog, - zo wij niet achter dat melodieus beweeg, achter die
kleurepracht, de vlam weten branden die als de fakkel is van de waanzin, de
goddelike stultitia in de mens, en het motories geweld van gloed en innigheid die
willen uitbarsten wanneer de geest is vaardig geworden over de dichter?
Er worden veel te veel gedichten geschreven. En er worden te veel gedichten
gepubliseerd. Te vlug gepubliseerd vooral. Men gaat niet aan zijn tafel zitten en
schrijft een gedicht op dezelfde rustige wijze waarop men een eitje pelt en een kropje
verse Lentesalade verorbert: zó maar. Neen. Gij zijt door een vast kristal van grote
mogelikheden als omvangen; gij verbreekt plots de harde kerker en treedt uit ter
verovering van de wereld, die weids deint en glooit vóór u. Gij roept de stemmen
op uit de duisternis en gebiedt ze te gehoorzamen, zoals een orkestmeester gebiedt
over de instrumentisten-beneden zich. Ofwel ge zijt een danser: gij verbreekt een
vóór een de magiese sirkels die u omringen, en wrocht het wonder.
Pater Schreurs, de dichter, is niet als die orkestmeester, en niet als die danser.
Hij is een argeloos zegger van ‘fijne levensdingen’ en een even argeloos zegger,
zou men menen, van doodbanale-dingen die alleen maar poëties zijn omdat zij
komen te staan in iets dat wij om zijn vormelike verschijning ‘een gedicht’ noemen.
Ieder mens beleeft van die poëtiese gemoedsstemmingen, en er zijn bitter weinig
mensen onder hen die gestudeerd hebben en dag in dag uit niet alleen het leven
van de
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geest maar ook, en bovenal, het leven van de ziel hun aandacht schenken, die niet
in de ene of andere lade van hun schrijftafel enkele velletjes ‘eigenhandige’ poëzie
hebben liggen. Maar bij de meesten blijven die velletjes daar liggen tot na hun dood,
zo zij ook al niet vroeger, in een melankolieke autodafé verzwinden tot as. Wij willen
heus niet zeggen dat Pater Schreurs een vreugdevuurtje had moeten aanleggen
met de kopij voor deze bundel. Wel had hij goed gedaan, menen wij beslist, de kopij
niet zo vlug naar de drukker te dragen. Er was alvast van deze bundel iets te maken
geweest, met véél streng en liefdevol geduld: een kollektie heel zuivere, zilverende
schilfers, blinkende afschilferingen van een warm en innig gemoedsleven.
WIES MOENS.
*

**

Paul Verbruggen, ‘De Voorhof’ Tekeningen van Jos. Leonard.
Uitgave ‘De Spar’ Brasschaet, 1924.
Er komt bij de appreciatie van deze plaquette in zekere mate probabiliteitsrekening
te pas: het is niet waarschijnlijk dat we in een klein land als het onze om de tien jaar
een werkelijk groot dichter krijgen. Een werkelijk sterk en tevens artistiek
temperament is zeldzamer dan dat. Wie echter in de beperktheid van zijn wezen
enkele verzen schrijft die de volle diepte van zijn karakter en van zijn geestelijk
avontuur weergeven die kan toch zonder daarom te mogen bogen op breede
genialiteit aanspraak maken op een gezonde en zeer gewettigde waardeering. Want
waar het grootsche en geniale al dadelijk in rhetoritische pasmunt wordt omgezet
ten behoeve van den burgerlijken romanticus daar blijft de schrale productie van
een oprecht en eenvoudig hart een verblijding voor enkele uitverkorenen die er
steeds een rustige schoonheid in ontmoeten welke ze elders vruchteloos zoeken.
Zóó is het werk van Paul Verbruggen, een zeldzaam stil en bescheiden figuur onder
de jongeren. Hij kreeg in zijn leven de geestelijke waarden, uit wier verheugend
bezit deze verzen sproten, niet onder den marktprijs. Elk vers is hem de schoone
belijdenis van een taai verwerven, een werkzaam bezit, of een gelouterde
verwachting. Ik ken niemand in Vlaanderen die met zooveel zorgvuldige liefde
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enkele verzen schrijft en toch zoo ver af is van het pedante ‘geschaaf en geveil’ der
klassieke ‘woordkunstenaars’.
Misschien zal sommigen zijn eerste bundel ‘Verzen’ meer bekoren, ons ontroeren
deze gedichten echter dieper. Hun zuiverheid, hun eenvoud, op het randje van het
schrale af soms, is zoo groot dat we door het dunne waas der woorden de ziel zelf
hooren spreken, en dat kan van zooveel menschen niet gezegd.,. Paul Verbruggen
staat nog heel bezijden van het litteraire leven. De oude oomes gingen hem smalend
voorbij, de jongeren kennen hem onvoldoende, maar allebei zouden er bij winnen
nader te komen tot dezen schoonen dichter die volkomen het argument bezit een
goed mensch te zijn.
Dit kleine boekje is een jubel naar God, een gebed uit dank om reinheid, om
kinderlijke vreugd. Laten we ons niet tot détail-analyse verleiden. Het mooiste vers
lijkt me wel: Ik wankel naar uw heiligdom en dan dat vreemde maar zoo
heerlijk-zuivere in zijn melancolie: Wankelmoed:
Moeder, heel dit land splijt uit in wijde horizonnen:
Vreugden die het hart doorboort:
Vult mijn handen boordevol.
Weke voorjaarslanden geel beregend door de bloemen,
Schoonheid die niet blijft:
Zomers die niet duren wilt:
Ach, mijn boot drijft eenzaam tusschen wijde horizonnen
en een schoonheid die niet duurt.

Jos. Leonard heeft dit boekje geïllustreerd met tekeningen waarvan er bij zijn die
tot het beste van zijn illustratief reeds zoo omvangrijk werk behoren.
MARNIX GIJSEN.
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De Beeldhouwer A. Van de Winkel
door Wies Moens
Ik geloof dat menigeen in hetzelfde geval zal verkeren als ik-zelf, en wanneer er
gesproken wordt over een beeldhouwer, hij zich deze artiest zal voorstellen als een
gezonde, kloeke maat, wie het wel degelik is aan te zien met welk een jonste, met
welk een geweld van blije levenskracht hij zich werpt op de harde materie waaruit
hij de vormen van zijn subtielste én van zijn stoutste schoonheidsdromen te
voorschijn houwt. Daar is iets in het woord ‘houwen’ zelf, dat getuigt van een zekere
stoerheid, een energiese poging die wordt aangewend tot het overmeesteren van
iets hards, iets wederspannigs; juist lijk er aan het woord ‘schilder’ als de klank
vastzit van iets frivools, iets luchtigs en speels, waarbij wij makkelik gaan denken
aan de wuivende veder op een slappe hoed. Toen ik voor de eerste maal de zware,
stevige hand van Van de Winkel de mijne voelde drukken, kwam er iets als een
kinderlike blijheid over mij, de blijheid van een kind dat in zijn verwachtingen niet
werd teleurgesteld. Want déze hier was een beeldhouwer: kloek, stevig, rond en
open. Een man die vandaag de hamer stond te hanteren dat de krullen en splinters
hem in de haren vlogen, maar die morgen even goed op een vissersboot de zeilen
aan het reven kon staan, of die men zich even goed kon voorstellen in een
geïmprovizeerde kombuis, waar hij met een nonchalence die het teken is van een
borrelende, bloemende levenslust, de spijzen aan het bereiden zou zijn voor zijn
wachtende kameraden, met zijn gezicht over de vuurgloed gebogen, en in gans zijn
wezen: dat robuust geluk van de man die dient in blijheid! De romantiese figuur van
de artiest-beeldhouwer, zoals die steeds in mijn verbeelding had geleefd reeds vóór
het mij op zeker moment gegeven werd vele dagen van mijn leven te slijten in het
gezelschap van deze mannen-Iijk-grote-kinderen, wandelend in het stoffige
rommelkot dat zij ‘atelier’ noemen, met een weidsheid van gebaar die alleen koninklik
is te noemen.
Doch A. Van de Winkel zou mij ook spoedig lief worden om zijn werk. Om de
waarheid van zijn kunst bovenal. Let wel: wanneer ik zeg ‘de waarheid van zijn
kunst’, dan bedoel ik
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natuurlik iets helemaal anders dan de ‘realistiese’ waarheid. Van de Winkel's kunst
is wààr, omdat zij uitschrijdt van de wetenschap van het materiaal. De verjongende
kracht die zich in de Hollandse beeldhouwkunst aan het eind van de vorige eeuw
heeft geöpenbaard, merkt Dr. F.M. Huebner op in zijn Boek over de Nieuwe
Hollandse Beeldhouwkunst, kwam uit de steenhouwers-werkplaatsen en niet uit de
Akademie. Hierbij denken wij aan de grote namen: Van Wijk, Mendes da Costa,
Dupuis, Zijl e.a. A. Van de Winkel, ook hij, bezit in hoge mate deze wetenschap,
deze ‘durf en kennis van het materiaal’. Of hij zijn beelden houwt uit de krachtige
eik of de harde steen, zijn beeldegroepen en medaljons uit het dooraderd albast,
zijn danseressen-figuren uit vuurhout, zijn heiligen-beeldjes - O.L. Vrouw, Johannes,
Franciscus - uit het glanzend ivoor, altijd staat deze kennis van de stof voorop. En
het is deze kennis die ook de Liefde baart, dewelke aan zijn werk dat boeiende en
bloeiende schenkt, deze ontroerende gaafheid, die wij ervaren als een kostbaar
geschenk van een gewetensvol en warm- levend artiest.
Zulks hier te kunnen getuigen, in een al te beknopt kommentaar bij slechts twee
illustraties, voorstellend een Madonna in eikenhout (zie de strenge zuiverheid en
tegelijk de zo rijke monumentaliteit van het hier uitgebeelde moederschap!) en een
t

S Franciscus van Assisi in ivoor die geworden is als een zingende vlam van extaze,
beide van A. Van de Winkel, was voor mij een grote vreugd, en het vervullen in een
zekere zin van een plicht van dankbaarheid om een schoon en fleurend genot. Ik
ben trouwens niet de énige die grote verwachtingen durf te bouwen op de kunst
van deze goede, knappe en bezielde werkman die vooralsnog niet alle dagen
krentemik kan eten, maar wie daarom toch een woord van begrijpen en verdiende
waardering niet minder goed zal doen als het royaal gebaar van een niet-alledaagse
Mecenas.
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Aanteekeningen
In ‘San Salvador’ te Brugge ekspozeert ALBERT SERVAES van 29 Mei tot 12 Junie.
Voor de katalogus van deze tentoonstelling schreef Henri Cayman onderstaande
inleiding:
‘Moderne kunst, dat hoor je nu zeker niet voor de eerste maal, wil constructief
zijn: dat wil zeggen, aan de geheele uitbeelding moet men het zien dat de artiest
een bouwer is, een schepper, een machtige beheerscher van lijn en kleur.
Als je voor een doek van Servaes staat, doe nu eens zóó: denk niet aan wat men
je voordischte over moderne kunst, denk niet eens aan kunst, stel geen eischen
hoegenaamd, maar kijk onbevooroordeeld toe: iets onzeggelijk warms straalt uit
ieder werk u tegen: is het de gloed van de kleur? is het de hartstocht van de lijn?
Of is het enkel bevreemding die u aangrijpt, brutaal-eigenaardig, zooals ook wel
een ontzaglijke brand ontroeren kan en je slaan met de macht van zijn laaiende,
tergende schoonheid? Iets is zeker: je bent ontroerd, tegen je wil in ben je ontroerd,
je bent een onwillige verslagene, omdat het vreemde schilderij je slaat voor je begrijpt
en je zoo blijvend-machteloos stelt tegenover de macht van zijn brandende
geheimenis... 't Is de ziel van het doek die op je inwerkt, niet op je nuchter verstand,
maar rechtstreeks op je ziel, al wint het ook straks je onwillig verstand, dat buigen
moet onder de machtige greep van het misterie, wiens onvatbaar licht je eigen
vatbaarheid verlicht en verruimt en bevrijdt uit de knellende banden van kille
kunst-theorie en koude kunst-geleerdheid...
Want nu heb je 't gevoeld: in het werk van Servaes spreekt de ziel het eerst en
het luidst. De geest, de vrome, God-dienende geest heerscht er koninklijk met al
de macht van zijn koninklijke geheimenis die, ééns doorvoeld, dadelijk ontstellende
klaarheid wordt. En nu vat je de taal dier lijnen, die stijgen en plooien naar den wil
dier ziel, en nu spreken die geheimzinnig-levende kleuren van een hoogere plastiek
des geestes en nu voel je mee de stralende hartstocht en de brandende
gewrongenheid dier vormen, wier toch superieure rustigheid getuigt van een
bovenmenschelijk-beheerschte evenwichtigheid!
O, eisch nu veel, zeer veel, eisch lijn, eisch kleur, eisch constructiviteit, want je
voelt nu hoe je dat alles hier krijgt in overdadige mate! Maar je vraagt niet meer: is
dàt nu modern? Je aanvaardt wat je gegeven wordt, over-voldaan en toch
nooit-uitgekeken, over-gelukkig en toch gepijnigd tevens, zooals het je wel eens
gaat wanneer je kijkt naar de oneindige zee of naar de eeuwige sterrennacht of
onderduikelt in de lichtende geheimenis van een meteloos bezield gelaat...’
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Ontvangen boeken
r

D J. SASSEN, o.p.: Het Klooster; 105 blz., fl. 2.25.
G.A. MEYER, o.p.: De Aflaten, eene geschiedkundig-dogmatische studie; 118
blz., fl. 2.50.
P. VAN DEN TEMPEL, o.p.: De Mensch, Gods beeld; beschouwingen over het
genadeleven; 102 blz. fl. 2.25.
rs

D L.M. DANIËLS, o.p. Theotokos; eene uiteenzetting der katholieke Marialeer;
144 blz., fl. 2.75.
GUST. Baron ARMFELT: Mijn weg naar de Kerk; Nederl. vert. van Fr. A.N. Metz,
O. Cist.; 123 blz., fl. 2.50.
Verschenen in de serie ‘Ster-uitgaven’, bij J.J. Romen en Zonen, Roermond.
Uiterlijk, zeer verzorgd; innerlijk zeer degelijk, alhoewel deze vijf werken
begrijpelijkerwijze niet alle op hetzelfde peil staan.
Sassen neemt in zijn studie een hoofdzakelijk psychologisch standpunt in, en
geeft in dit opzich zeer rake beschouwingen ten beste. Geen geschiedenis van het
kloosterleven, maar uiteenzetting van wezen en doel van deze levensstaat, van zijn
beteekenis voor de beschaving en het godsdienstig leven.
Meyer geeft, bevattelijk, onderhoudend en - voor zoover op zoo'n beperkte ruimte
doenlijk - ook volledig wat de titelopgave belooft: Wat is aflaat? Hoe ontstond hij?
Welke zijn de bizonderste soorten er van? De misbruiken er van?
Daniëls' werk is, als een bondige uiteenzetting van de Marialeer, uiterst goed
geslaagd. Vlot geschreven, duidelijke verklaring. Houdt steeds het onderscheid op
het oog tusschen zékere, en min of meer waarschijnlijke stellingen. Berust overal
op streng-dogmatische ondergrond.
In het auto-biografisch bekeeringsverhaal van Armfelt is van inwendige strijd, van
groote te doorworstelen moeilijkheden niets merkbaar; 't verhaal blijft bij een schets
van 's schrijvers zuiver verstandelijke ontwikkeling: hoe hij, door studie, van het
Protestantisme eenerzijds, en van het Katholicisme anderzijds, stilaan tot het inzicht
kwam dat alleen in het laatste de ware Kerk te vinden is. Door het gebed verwierf
hij de kracht om te beantwoorden aan de bekeeringsgenade.
De in deze uitgave verschenen werken zijn op de eerste plaats voor
niet-katholieken bedoeld. Doch, daar de methode niet polemiseerend, maar
hoofdzakelijk vóórlichtend is en de R.K. Geloofsleer duidelijk en synthetisch wordt
uiteengezet, kunnen deze werken ook Roomschen, die zich in de geloofskennis
willen vervolmaken, zeer nuttig zijn.
A.W.V.W.
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[Nummer 8]
Laathem
de kunstenaarskolonie aan Bos en Leie
door Wies Moens
EEN DORPJE dat in de kunstgeschiedenis allicht naam zal blijven houden. In zijn
opstel over de schilder Maurits Niekerk, noemde Karel Van de Woestijne aldus het
dorp aan de ‘golden river’, waar de kunstenaars zich hebben neergezet in de
schaduw van de bronzen beuken, hoog en koel als kerken, in het veië gras vol
boterbloemen en madelieven, om er van uit de tumult-vergeten brede heerlikheid
van dit wind-geäaide land de wereld te herscheppen naar hun hoogste levensdroom.
De Vlaming uit de Scheldestreek boven de Dendermonding, die kent de
donker-overkoepelde dijken, het forse joelen der tijen en de rusteloze hemelen waar
wolken jagen als bolle zeilen, - hij ‘ondergaat’ de bekoring van dit zuivere Leiëdal
als Gregoriaanse muziek die de ziel effen strijkt en de aarde dieper dompelt in het
klare Licht. Ik weet niet hoe het de Brabander vergaat, al is het uitzicht van de
Brabantse landouw mij wel tot op zekere hoogte vertrouwd. Zeker, dit is een gans
andere rijkdom die zich hier voor ons ontplooit. En daar bij mij elk landschap een
muziekaal beeld komt oproepen, zal ik het heuvelende Brabant noemen: een optocht
van zwaar-ronkende doedels, maar deze velden aan de Leië laat ik aan mij
voorbijgaan als een stoet van fijfelaars in zilver en blauw, van fijfelaars lijk ik ze nog
heb zien gaan van deur tot deur een dag wanneer het schuttersgild vierde.
*

**

Het boven geciteerde opstel van Karel Van de Woestijne dateert uit het jaar 1909.
Wanneer wij in het enkele zinnetje dat ik daaruit heb overgeschreven, het woordje
‘allicht’ vervangen
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door ‘stellig’, dan zullen wij Sint Martens-Laathem niet alleen gekarakterizeerd, maar
het ook zijn échte plaats hebben aangewezen in de kultuurhistorie van deze tijd.
Men denke slechts terug aan de pas vóór enkele weken overleden meester Emiel
Claus: de Vlaamse schilder van het ‘glorierijke licht’ bij uitnemendheid. Men roepe
vóór zich op: de weidse prozafresco's van die plain-airschilder met het woord:
Streuvels. En wanneer men dan naast mekaar legt feiten als deze: dat Claus hier
bij voorkeur aan de Leië kwam neerzitten om zijn hymnen te dichten aan de
mildbloeiende, zongezoende natuur; dat Streuvels' eerste boek, zijn ‘nerse’
Lenteleven te Sint Martens-Laathem zelf werd gedrukt op de pers van de befaamde
sierkunstenaar Julius De Praetere; dat de eerste verzen van Karel van de Woestijne,
deze priester van het gouden zinsgenot, hier zijn onstaan in die ‘datige dagen’ van
zijn leven waarvan de bundel opstellen Kunst en Geest in Vlaanderen de meer
rustige, toch rijk- glorende spiegel is, dan zal men zich reeds een denkbeeld kunnen
vormen van de betekenis die voor altijd aan dit Leiëdorp vastzit, met betrekking nog
maar tot een période uit onze kultuuur zo vol ongewone wijd-grijpende levensdurf
als de période die in de Litteratuur aanving met de réveille, door de ‘Van Nu en
Straksers’ geblazen, in de plastiese kunst met de intrede in Vlaanderen van het
luministies Impressionisme. Maar de betekenis die ik hier in het licht wou stellen
raakt meer dan een bepaalde, wél-omgrensde période van ons artistiek en kultureel
leven, een période die haar eigen standpunt meebracht, welk standpunt alweer door
de levende generatie is overwonnen. Want het is een feit dat het geslacht, hetwelk
tans aan het woord is gekomen, én de theorie waarop de Van Nu en Straksers
hebben gebouwd, én het credo van de impressionistiese school van zich heeft
afgewenteld; 't mag zijn omdat de theorie een filosofies of sociaal siesteem huldigde
dat niet bestand is gebleken tegen het forse woelen van de tijd, of omdat de
‘levenshouding’ van de impressionistiese kunstenaar tenslotte de jongeren van onze
dagen, zo fel getrapt door het leven, om diverse diepe redenen, tegen de borst is
gaan stoten. Sint Martens-Laathem zal in de hedendaagse geschiedenis van onze
Letterkunde slechts een paar keer dienen vernoemd te worden. In de moderne
geschiedenis echter van de meest levenskrachtige vlaamse kunsttraditie - de traditie
van het
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palet! - zal men steeds zijn schreden moeten wenden naar dit uitgelezen oord, waar
het hart klopt van de vlaamse schilderkunst uit de laatste veertig jaren, en dat niet
in één, maar in àl haar meest karakteristieke en levenbrengende manifestaties.
*

**

De liefde, die een eenvoudig dankbaar mens als Albijn van den Abeele, deze ‘goede
geest’ van de streek, lijk men hem heeft genoemd, er toe bewoog dit landschap te
zien met de ogen van een miniaturist, om het daarna haarfijn, tot in zijn geringste
détails ‘uit te schilderen’ op zijn vele doeken, zij is in ieder artiest die naast of na
hem hier zijn tent kwam opslaan weer ànders werkzaam geweest. Een schoon stil
zoeker en werker, lijk Albijn van den Abeele er een was - geen prachtlievend artiest
die zijn kunst aanziet als een bont-wenkend uithangbord boven de vergankelike
winkel van zijn gaven en talenten - hij liet in zijn oeuvre niet achter: een artistiek
procédé, een schilderkunstige tendenz, die anderen zouden hebben te aanvaarden
om ze te verfijnen en uit te diepen. Veeleer was het de poëzie van zijn werkzaam
leven, verzonken binnen de stille horizonnen van dit land, die zich verspreidde als
een weldoende geur van de streek zelf, en lokte en gevangen hield. In deze ‘poëzie’
hebben allen mekaar gevonden die zich, de een na de andere, hier kwamen vestigen
en wandelden als koningen over de witte paden en door het hoge gras: de
impressionist en de ekspressionist; de man die de dingen ziet met zijn ogen van
vlees, en de man die ze ziet met de ogen van zijn ziel; de romantieker die schildert
met zijn hart en de modernist die schildert met zijn verstand.
Gewis zijn er in Vlaanderen meer dramatiese, zelfs meer schilderachtige
landschappen dan het Laathemse aan te wijzen. Er is wellicht geen ander waaraan
in onze ziel een zó sereen ideaal geestelik landschap beantwoordt. De aktiviteit,
die de bovenal treffende karateristiek is van de Scheldeoevers tussen Dendermonde
en Antwerpen, vermag de ziel tot luide jool op te wekken, als een muziekfestival
met wapperende vlaggen. In de ‘ruime velden langs de Leië gelegen’ keert zij thuis
uit het gewoel in de hoge, blanke rust die droomt en dauwt uit ieder ding, als in de
tempel van haar ongeschonden verlangens naar verwerkeliking en zui-
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vere scheppingsdaad. En wat zij naar zich toehaalt blinkt en klinkt als een edel
kristal.
*

**

Het is in deze, ik zou bijna zeggen: ‘apolliniese’ natuur, dat mannen aan het werk
van elke dag tot grote, representatieve kunstenaars van hun volk zijn opgegroeid als een Valerius De Saedeleer, een George Minne, een Albert Servaes. Merkwaardig:
hoe ieder van deze drie, niet alleen als artiest, maar als mens zijn eigen avontuurlike
geschiedenis heeft, vol licht en donker van 's levens op- en ondergangen. Het is
voldoende voor ons te weten: dat achter het werk van De Saedeleer, van Minne,
van Servaes, de volheid staat van een levensavontuur, dat al te makkelik door de
sensatiegeest van onze tijd wordt uitgebaat. Ook aan de boeren hier in dit land gaan
wij niet vragen: wat elke rimpel in hun gelaat te beduiden heeft. Maar wij kijken naar
al deze mysterieuze koppen die het harde, onmedogende leven heeft geboetseerd;
en wat ons vóór ze bevangt is niet: nieuwsgierigheid die er ons toe aanzet de ‘historie’
van elke trek, van iedere groef te achterhalen; maar het is tegelijk een donkere vrees
en een diepe verrukking, om de grote geheimzinnige Machten van het leven, die
op één nacht soms een mens zó wild kunnen bestormen dat hij grijs en gebroken
zichzelf 's morgens terugvindt, als een die weken heeft rondgezwalkt op een wrak
en tenslotte op een bar rotseiland wordt afgestort.
De mensen hier in deze streek. Een serie doeken als Servaes' Boerenleven kan
alleen volstaan om aan te tonen: het aandeel van al die geringe luiden in de Kunst
die zij dag in dag uit, onbewust, voeden met het ritme van hun gebaar, het pittoreske
van hun simpele levens, de ongekunstelde plastiek van hun standen op de akker,
in het huis, in de kerk. Daar is iets diep-aandoenliks in het verhaal over de schilder
Maurits Niekerk, die de wuivende pracht van tuin en veld ontvlood en zich opsloot
in een van de vunze boerekrotten om daar het oude vrouwtje te schilderen dat uit
het morsig keukentje trippelt naar de donkere, trieste slaapkamer waar de afgesloofde
boer te sterven ligt. De geitehoeder en de veerman, de herbergiersvrouw en haar
dochter, allen zijn zij boven hunne gewone sociale staat uitgegroeid, sinds zij hand
in hand wandelen door het aristokraties dromeland van de kunstenaar en geworden
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zijn, in zijn intiemste gedachten, tot symbolen van patriarkale wijsheid, historiese
jovialiteit en landelike eenvoud. Al het biezondere, al datgene wat hen zo vaak klein
maakt, en bekrompen en lelik soms, is van ze afgevallen. In het landschap zijn zij
verschijningen, zoals een boom, of een oude kapel, zoals een hooiberg of een plotse
partij rode kollebloemen verschijningen in het landschap zijn. Zonder dat zij het
weten gebeurt het aldus dat zij worden overgeplaatst uit de sleur en de slenter van
hun wroetersdag in de grote schittering van het kunstwerk waarvan zij de harmoniese
bouw helpen dragen.
Zo heeft er tussen de kunstenaar en het volk hier een gestadige stille handel
plaats. Want de kunstenaar leeft onder de bekoring van deze mensen van wie
gezegd wordt dat zij zijn ‘blijde en compassielijk van hart en vredig van zeden en
manieren’. En de mensen zelf, zij dragen iets over hun ganse wezen van de glans
die in begenadigde uren is om de kunstenaar en zijn werk; iets van die glans die in
Servaes' boereportretten is uitgeslagen tot een ‘bernend vier’, in de Pietà's van
George Minne als zuiver licht van de melkweg om de figuren vloeit!
*

**

Het Landschap. De Artiesten. Het Volk. - Al te summair staan deze drie ‘elementen’
hierboven geschetst. Na een Emiel Claus, in de schilderkunst, na een Van de
Woestijne, in de literatuur (herinner u de Laathemsche Brieven over de Lente) waagt
men zich niet meer ongestraft aan een ‘beschrijving’ van het Laathems natuurdécor.
Men moet trouwens van dit landschap leren genieten, buiten alle literatuur en
artistieke interpretatie om. Pas dan kan het een zuiver, gezond genot zijn. Als een
bad in de zomerse Leië zelfs. Men moet leren dankbaar zijn om ieder idyllies plekje
langs de rivier, niet omdat men het kan terugvinden in dàt schilderij, of in dàt vers,
maar om het verheugen zelf in het leven dat op dit plekje ontspringt als een
wonderbron.
Wil ik de lezer Sint Martens-Laathem leren kennen als het Vlaamse
kunstenaarsmekka bij uitnemendheid, dan komt het mij voor dat een katalogus van
namen, hoe interessant ook op zich zelf, daartoe niet het geschikte middel is. Dit
opstel wil de pretentie niet hebben uit te groeien tot een brok kultuurgeschiedenis.
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Het wil alleen zijn: een onderlijning van het feit dat tans te Laathem zelf een
retrospektieve tentoonstelling wordt geöpend van werk - schilderijen, beelden, ook
boeken - dat te Laathem is ontstaan, gegroeid of gemaakt door kunstenaars die er
ofwel voor goed hun tent hebben opgeslagen, of er ten minste een belangrijke
(1)
période van hun leven hebben doorgebracht. Wanneer men het eigenlike ‘ontstaan’
van de Laathemse kunstenaarskolonie plaatst in het jaar toen tegelijk Valerius De
Saedeleer, de Amsterdammer Maurits Niekerk, en Frans De Cock hier verblijf kozen
en vriendschap sloten met de beminnelike Albijn Van den Abeele - dat was in het
jaar 1898 - en even bedenkt dat voor de tans gehouden tentoonstelling niet minder
dan zeven en dertig uitnodigingen aan schilders en beeldhouwers alléén werden
rondgestuurd, dan zal men zich wel een idee vermogen te vormen van het zeer
biezonder karakter in de Vlaamse kunstwereld van dit zilverende Leiëdorp. De
bekoring is mij dan ook al te sterk om niet énkele namen uit de katalogus naar voor
te brengen. Buiten de reeds geciteerde ‘groten’: De Saedeleer, Minne, Servaes en
Niekerk, nemen aan de ekspozitie deel: Constant Permeke, de donker-stoere schilder
van het leven der armen, en stellig een van de meest representatieve
vertegenwoordigers van het Vlaamse schildersgenie in deze tijd; Gustaaf en Leo
De Smet; Maurits Sijs; de in de jonge kunstenaarswereld graag-geziene Jozef
Cantré; Gustaaf Van de Woestijne; Evarist De Buck; Fritz Van den Berghe e.a.
Maar liever dan aldus door te gaan met het citeren van namen, een procédé dat
ik trouwens van de hand heb gewezen, wil ik trachten hier een beeld op te hangen
van het leven en bedrijf der kunstenaars aan Bos en Leië zoals het mijzelf gegeven
was dat van dichtbij nog te aanschouwen een der eerste schone Lentedagen van
dit jaar.

(1)

Toen dit opstel reeds gedrukt en gekorrigeerd was, kreeg de schrijver bericht: dat de
tentoonstelling niet zou doorgaan. De oorzaak: énkele uitgenodigden verzetten zich tegen
de opening van de tentoonstelling op 6 Julie, dag der openluchtvoorstelling te Laathem van
‘Kaïn’ door het Vlaamse Volkstoneel. Zij wilden zich niet laten kompromitteren (!) door een
gezelschap van kunstbroeders die de eer voor zich opeisen: aktieve medewerkers te zijn aan
de kulturele ontvoogding van Vlaanderen, en verlangden de tentoonstelling te verdagen tot
13 Julie. Uit protest trokken de Vlaamse schilders zich terug. Het hele opzet ligt daardoor in
het water: want het zijn alléén deze ‘flamingantiese’ kunstenaars die wezenlik betekenis
hebben. Het konflikt mag de buitenstaander een interessante kijk gunnen op de tragi-komedie
van Arm-Vlaanderen.
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Wij liepen even, op weg naar Laathem-dorp toe, de schilders Gustaaf De Smet en
Fritz Van den Berghe opzoeken in hun huis aan de Leië, te Afsné. In de boomgaard,
die zachtjes neerglooit naar de rivier, vonden wij Van den Berghe in gezelschap
van een sterke, blonde man, met platte pet en kroezelbaard, en die er uitzag als
een schipper. Deze ‘schipper’ bleek niemand anders te zijn dan de schilder Maurits
Sijs, levend bij zomerdag op zijn blinkende fraaie zeilboot, waar hij neergehurkt zit
vóór zijn miniatuur-kombuis, en gluurt met zijn kleine, scherpe ogen door de smalle
raampjes naar het klare, boeiende landschap. Bloesems stoven over het dek van
de boot waar wij voor een poos de gasten waren. Een platte prauw schoot voorbij,
en een glimmend paard kwam even staan grazen aan de oever. ‘Gustaaf’ zat ergens
op een uur van daar te schetsen. De luidruchtige bootsgezellen wouden hem niet
aanpraaien, uit vrees dat zij hem zijn stemming zouden bedorven hebben. Gewone
naasteliefde onder schilders, niets meer. Wij toefden nog een wijle in het atelier van
Van den Berghe, die bezig is, in een reeks doeken van grote afmeting, het leven
van artiesten, boeren en zondagmensen langs de rivier uit te beelden. Het is alles
zwaar-konstruktief werk. Sober en kloek van tekening, en toch van een humorvolle
fantazie die echter graag verwijlt aan de grenzen van het karikaturale. Het heeft niet
dit milde in overgave aan kleur en lijn, dit leven-minnend lyrisme dat zo warm wordt
aangevoeld in de jongste schilderijen van Gustaaf De Smet - die van zijn ‘werk’ was
thuisgekomen, en zich beijverde de onrust die in hem nà-zinderde te verdrijven, om
ons te ontvangen naar schilderstrant en schildersgeplogenheid: joviaal,
mededeelzaam en bovenal kameraadschappelik. Men voelt in het oeuvre van deze
beide kunstenaars even sterk: het jachten en streven van de moderne tijd. Hun werk
is als het ware doortrokken van de grote tendenzen die in de schilderkunst uit de
laatste decennieën mekaar hebben verdrongen. Wat al te cerebraal aandoet bij
Fritz van den Berghe, leeft en bloeit van een spontane, eenvoudige menselikheid
in deze laatste doeken van Gustaaf De Smet, die niet alleen zijn figuren, maar ieder
ding plaatst in een zacht-uitstralende aureool; die alles dompelt en koestert in licht
en weeft om zo te zeggen om ieder ‘voorwerp’ op het schilderij een atmosfeer van
tedere verklaring. Er zou een inte-
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ressante ballade te schrijven zijn over het leven van deze ridders van het penseel,
in hun koel huis aan het water. De haast romantiese eenvoud van hun bestaan zou
daarin een scherp kontrast komen vormen met de gekompliceerdheid van het modern
toerment dat hen drijft naar elk bereikbaar uiterste van de kunst, om eindelik, eindelik
te gaan liggen in een demoedig erkennen van de onbereikbaarheid der Absolute
Schoonheid, in het simpel aanvaarden van de taak van haar werkman-op-aarde,
die is het leven op te heffen naar haar edel-streng gelaat, maar ook dat gelaat zich
met een goede zonnige glimlach te doen wenden naar het leven.
Doch ziet, dit is maar één aspekt van het leven der beeldende kunstenaren in het
Laathems landschap. Onze blik richt zich naar het witte torenhuis van Albert Servaes,
ginder achter het wuivend geboomte. En met de ogen van onze ziel zien wij er deze
geweldige man dwalen door de stroeve gangen, als van een klooster, en het is een
gans andere passie die hem innerlik verteert. Want wat hij zelf het ‘kosmies’ ideaal
noemt van de moderne schilderscholen, het raakt hem niet aan, al vangt hij van de
moderne branding in de wereld der kunst wel de echo op. Alleen, deze echo
overschallen de grote, krachtige stemmen binnen in hem zelf. Zij komen uit de
eeuwige afgronden van het zieleleven dat zich verloren schreit om vervulling. Ziehier
een mens die de grote les heeft ontdekt van ieder kunstenaarsleven, en God wil
dienen in en door het werk dat hij wrocht met zijn handen, die de handen zijn van
een artiest. Maar God: Hij is de eindeloze luister van aard en hemelen, Hij is de
vurige kern van het universium; en de mens is maar een zwakke, strevende kracht,
een kleine vonk van God, niets meer dan een waggelende kaarsvlam in het orkaan
der driften en de wakke luchten van zijn grote, ellendige lauwheid. Zo staat deze
man op de brug tussen tijd en eeuwigheid, als op een brug in het gebergte, boven
woelende stortvallen, onder een lucht van onweer en groot gevaar, straks onder
een lucht van uit-brekende paradijsgloed!
Ofwel onze blik richt zich naar de ruime patriciërswoning van George Minne, ter
andere zijde, aan de grote steenweg. Het huis is vol fijn gebengel van helle
kinderstemmen; en een man, wiens handen honderden malen hun amoereuze
trillingen hebben
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losgelaten in de harde stof, kijkt met zijn scherpe, staalblauwe ogen star vóór zich
uit, terwijl hij luistert naar de muziek der Stilte in zijn grote, vlucht-bereide ziel,
gespannen van die geestelike honger die de tragedie zelf is van de mens. Van deze
mens die zo graag, want telkens weer, wou òpvliegen van de aarde, en toch zò aan
haar vastzit dat hij niet dan met veel pijn kan scheiden van zijn ‘moedertje’!
Minne-Servaes: de vér-schallende dubbelslag van hun namen als van
tweelingklokken, fel te onderscheiden boven dit land van schoonheid. Doch hoe
langer men luistert naar hun hel en zwaar, hoe meer de klanken in mekaar vervloeien
tot men alleen nog hoort de gave galm van één edel sonoor metaal. De zuivere
boodschap van een kunst, die boven alle tijdelike leuzen en richtingen is uitgegroeid,
en leeft van een bezieling die, méér dan het lage land der mensen, aan de
schommelingen der seizoenen onderworpen, het hoge strand der eeuwige gedachten
met haar manlike jubel bestrijkt!
*

**

Dat de lezer uit deze enkele beschouwingen de natuurlike en geestelike fisionomie
van het kunstenaarsdorp Sint Martens-Laathem zal vermogen naar voor te halen,
durf ik maar half te hopen. Ook één enkel bezoek aan deze streek, en de
tentoonstelling die te Laathem gehouden wordt, lijkt mij op verre na niet voldoende
om de synthese van Natuur en Kunst, van Leven en Schoonheid, die hier zoo
wonderbaar en op zó verschillende wijzen tot stand wordt gebracht, in haar volle
betekenis te vatten. Het zijn de kinderen in dit land, met hun eerbiedvolle, gestadige
aandacht voor het leven van de ijverige bijën, aan wie zij allerlei fantastiese
eigenschappen toedichten (zoodat wij hier wel, van de kant der jeugd, over een
echte bijën-cultus zouden mogen spreken) het zijn de kinderen die ons leren: hoe
wij ons even geduldig en liefdevol te luisteren moeten leggen aan het leven der
eenvoudigen van zeden, wier kalme verrichtingen de artiest ontroeren; aan de
symfonie der jaargetijden en het onophoudelik ruisen van de vele wonderbronnen
in het groen der tuinen: de verborgen levens der kunstenaars tot wie de ronk der
gezegende uren komt als een honigbeladen zwerm!
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Geluk
1.
Omdat de lucht weer blauw is en schalmeien al de lenteboden
En joelt in mij waanzinnige vreugde door U bemind te zijn
(Ik heb U lief-Gij hebt me lief)
Omdat ik storm-gehavend, eindelijk
U heb bereikt
Veilige ligplaats, heere Jesu,
- Oh dronken overmoed, oh zatte weelde:
Niets dat me nog van U kan rukken Omdat mijn leven is festijn van dag aan dag
En uur aan uur, en Gij de Gastheer
(Vandaag was voller weer dan gisteren aan smartelijke vreugd en vreugdiger smart)
Omdat nu alles - alles Uitdijt in mij, en juicht, en juicht,
Ben 'k door de straten wild gaan loopen,
De menschen: jagend - jachtend
En spottend mij beziende,
Mij, die te zingen liep van u:
JESU.

2.
Boven mijn tafel Uw kruis,
Servaes' Lapis Offensionis,
En in mijn hart Uw Aanwezigheid
Altijd - altijd Is mijn arbeid
U gewijd
Mijn leven. Heer, dat den beet
Heeft gekend van het leed
Is een gelouterde kreet
Van liefde nu:
Boven mijn tafel Uw kruis
En in mijn hart Uw Aanwezigheid
JESU.

FRANS DELBEKE.
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De Katholieke Leer over het Eigendomsrecht
door A.W. van Winckel, Dominicaan.
(1)

UIT het Evangelie - zoo besloten wij onze eerste bijdrage - kunnen geen gronden
worden aangevoerd ten voordeele van de moderne communistische leer.
Maar welk oordeel velt het Katholicisme meer bepaald over dit stelsel? In hoever
en waarom neemt het er tegenover een afwijkende houding aan?
Om deze vraag te beantwoorden, hebben we vooraf een nauwer omschrijving
noodig van wat wij hier met het woord Communisme bedoelen. Onder deze benaming
duiden we de leer aan, volgens dewelke de eenige rechtvaardige bezitsvorm van
voortbrengstmiddelen het gemeenschappelijk bezit is, zoodat wél verbruiks- of
gebruiksgoederen (voedingsmiddelen, kleederen enz.) privaateigendom mogen
blijven, maar produktemiddelen (het veld, de bosschen, fabrieken, werktuigen, enz.)
aan het privaatbezit moeten onttrokken worden, en moeten overgaan in de handen
van de gemeenschap, - niet precies van de tegenwoordige politieke Staat (want die
zal volgens deze leer verdwijnen), maar wel van een nog te vormen economische
gemeenschap van de intellektueele en handarbeiders. Deze gemeenschap regelt
de produktie en de verdeeling. Het verbruik blijft privaatzaak, met deze beperking
echter, dat wat ieder aan loon ontvangt, niet in voortbrengst- maar alleen in gebruiks(2)
of verbruiksgoederen mag worden omgezet.
De uitspraak van de Katholieke Leer over dit stelsel hangt hiervan af, of men
vooropzet dat het gemeenbezit van produktiemiddelen zou ingevoerd worden door
onderlinge vrije overeenkomst van de leden der ekonomische gemeenschap, - ofwel
veronderstelt dat dit door dwang en drukuitoefening gebeurt.
*

**

(1)
(2)

e r

Zie Pogen, loopende jaargang, VII n , blz. 243 vv.
Vroeger duidde de naam Communisme alleen die stelsels aan, die ook de verbruiksgoederen
tot gemeenbezit wouden maken. Thans wint het gebruik veld om dit woord tot een synoniem
te maken van socialisme-collectivisme, en met ‘Communisme’ een tot voortbrengstgoederen
beperkt gemeenbezit aan te duiden. Dit komt hierdoor, dat van het ook tot gebruiks- en
verbruiksgoederen uitgestrekte Communisme hoe langer zoo min spraak is.
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I. Uit vrije wil ingevoerd Communisme van productiegoederen.
Van groot belang is het voor de toenadering tusschen voor- en tegenstanders van
het stelsel, dat wij hier naar zijn innerlijke waarde onderzoeken, dat onze houding
maar door deze ééne bedenking mag worden ingegeven en alleen door déze
beginselen bepaald: Dat een bezitsvorm, die voor de orde in de samenleving en de
ekonomische welvaart schadelijk blijkt te zijn, niet mag worden ingevoerd, zelfs niet
door algemeene vrije overeenkomst, en dat de menschelijke waardigheid steeds
moet geëerbiedigd.
Zoodat, alles wel ingezien, communisten en katholieke anticommunisten ten slotte
uitgaan van hetzelfde beginsel, dat n.l. die eigendomsvorm moet ingevoerd of
gehandhaafd, die de goede gang van de zaken in de samenleving het meest
bevordert; en dat een bezitsvorm, die voor het heil van de samenleving hinderlijk
is, niet mag worden in stand gehouden of tot stand gebracht.
En gaarne wijzen wij er op, dat dit schoone en alleszins lofwaardig inzicht: een
hervorming te helpen tot stand te brengen, waarvan men oprecht meent dat ze voor
de menschheid zegenrijk zal zijn, diep in de ziel van velen ligt - van jongeren vooral
- die min of meer uitdrukkelijk het Communisme hebben aanvaard. Er was ook 'n
goeie dosis moed noodig om voor de dag te durven komen met hun sympathieën
voor een stelsel dat bij de meeste menschen uit hun omgeving niet ten onrechte
met zwart krijt stond aangeschreven: maar hun liefde voor de menschheid schonk
hun die moed.
En telkens als wij mochten in aanraking komen met een jong man, die in zijn liefde
voor de lijdenden de grondslag vond voor zijn communistisch denken, hebben we
getracht ons, trots onze niet-communistische overtuiging, toch niet in liefde te laten
verslaan, en hebben we gepoogd om, steunende op ons beider bedoeling: die
bezitsvorm te vinden, die voor de menschen het heilrijkst is, verder hand in hand
vooruit te gaan.
Wat we ook hier zullen trachten te doen. Te meer, daar de onloochenbare grove
misbruiken, door het privaatbezit gepleegd, als vanzelf schijnen op te wijzen naar
een eigendomsvorm die op geheel tegenovergestelde grondslagen gevestigd is.
Waarom meenen nu de Katholieke leeraars dat het Communis-
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me, alles bij elkaar genomen, het heilrijkst eigendomsstelsel niet is? Dat het voor
de samenleving hinderlijk zou zijn en het menschelijk gezag het dus niet mag
aannemen als uitsluitende eigendomsvorm?
Dit meenen ze, niet op grond van eenige a-priori-voorstelling, maar op grond van
een zeer eenvoudige maar algemeen-menschelijke ervaring: Gemeenbezit, zelfs
alleen van voortbrengstmiddelen, biedt geen voldoende waarborgen voor
ekonomische welstand en sociale vrede, en dit blijkt hieruit dat in dit stelsel:
a. De noodige prikkel tot arbeid ontbreekt. Inderdaad, als een hoogere liefde, een
hooger ideaal ons niet geheel bezielt, dan werken wij altijd veel grager, indien wij
er persoonlijk belang bij hebben. Wordt een of ander goed het gemeenbezit van
een gemeenschap, zóó dat het persoonlijk-belang-motief is uitgeschakeld, dan laat
iedereen de zorg voor dit gemeenschappelijk eigendom en ook het werk maar liefst
aan anderen over, en zoekt hij voor zichzelven de rust.
In een communistische maatschappij nu is dit motief bijna volkomen uitgesloten:
noch de noodzakelijkheid om in zijn eigen levensonderhoud en dit van zijn huisgezin
te voorzien, noch het verlangen om zijn welstand te vermeerderen kunnen hier hun
invloed laten gelden. En van de groote hoop mag men nu eenmaal niet vragen, dat
hij zich voor de belangen van de gemeenschap zou inspannen, ook dan, wanneer
hij er persoonlijk geen belang bij heeft.
b. Een rationeele uitbating, een ordelijke leiding van het bedrijf, van de voortbrengst
is onmogelijk. Hoe kan de gemeenschap hoeveelheid en hoedanigheid bepalen van
elk produkt dat moet worden voortgebracht? Hoe kan ze uitmaken, wat voor de
gemeenschap noodig is? Hoe kan zij er in staat toe gesteld worden, er voor te
zorgen dat het werk onder al de leden goed verdeeld worde? Dat er voor elke tak
van bedrijvigheid, voor elke arbeid - voor geestesarbeid, voor handenarbeid - een
gepast aantal werkkrachten zouden beschikbaar zijn, en dit overal?
c. De vrede en goede verstandhouding onmogelijk kan gehandhaafd worden.
Alleen een despotisch gezag zou de gedurig aan voorkomende geschillen, ik zeg
niet kunnen beslechten, maar in hun uitingen kunnen stikken.
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Men kan er zich gemakkelijk rekenschap van geven, dat deze bezwaren heelemaal
niet op denkbeeldige gronden, maar wel integendeel op diep en gezond
(1)
psychologisch inzicht steunen. We vinden ze reeds terug bij S. Thomas , en deze
(2)
vond ze zelf bij Aristoteles .
Er hoeft echter cp gewezen, dat door deze bezwaren het gemeenbezit van
produktiemiddelen alleen wordt afgekeurd als hinderlijk voor de welvaart en storend
voor de vrede, in ekonomische toestanden die reeds een zekere ontwikkeling van
de voortbrengst en een zekere verscheidenheid in de bedrijven vertoonen.
Denken wij ons een volksstam die met rijke kudden leeft op uitgestrekte weiden,
waar er gras genoeg groeit voor het vee, zonder dat men er moeite moet voor doen;
of laten wij ons verplaatsen naar gelijk welk land waar de natuur spontaan zóó
vruchtbaar is, dat de menschen er alleen maar de vruchten hoeven te plukken en
niet moeten arbeiden om ze te winnen: Dààr zou er niets op tegen zijn dat deze
produktiemiddelen, door vrije overeenkomst van allen, alléén gemeenbezit zouden
zijn, want voor zulke toestanden gaan de drie hierboven vermelde bezwaren niet
op. Het vrije communisme staat er noch de ekonomische welvaart,

(1)

a ae

cf. S. Th., II II , Q. 66, A. 1. Daaruit halen we aan, dat volgens S. Thomas privaatbezit
noodig is, ‘ten eerste, omdat eenieder met meer zorg arbeidt om iets wat zijn persoonlijk
eigendom is vrucht te doen dragen dan als het aan allen of aan velen gemeenschappelijk
toebehoort: In dit laatste geval toch, daar iedereen de arbeid zoekt te ontvluchten, zou men
de gemeenschappelijke last steeds aan anderen overlaten, 'lijk gebeurt waar er veel knechten
zijn. Ten tweede, omdat het eigendom van de menschen ordematiger beheerd wordt, als elk
er mee belast is een zaak winstgevend te maken; moesten allen zonder onderscheid voor
alles zorgen, dan zou verwarring niet te vermijden zijn. Ten derde, omdat hierdoor (d.i. door
het privaatbezit) de vrede onder de menschen bevorderd wordt, daar iedereen met het zijne
tevreden is; we nemen daarentegen waar, dat er veel getwist wordt tusschen menschen die
iets gemeenschappelijk en onverdeeld bezitten.’
Er hoeft aan deze drie redenen waarlijk weinig toegevoegd, om ze heelemaal toepasselijk te
maken op ónze toestanden.
Met S. Deploige wijzen wij er nog even op, dat ‘ce qui est essentiel à retenir, c'est d'abord
que Saint Thomas ne se prononce en faveur d'un régime économique qu'en faveur de ses
avantages sociaux, et c'est ensuite qu'il demande la preuve de ces avantages à la méthode
e

(2)

d'observation.’ S. Deploige: Le conflit de la Morale et de la Sociologie, 2 Ed., 1912, p. 358.
cf. II Polit, C. II, 10; II, 1. Aristoteles bespreekt er Sokrates' communistisch eigendomsstelsel.
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noch de onderlinge vrede in de weg, en is dan ook in die omstandigheden niet te
veroordeelen.
Het is daarom niet heelemaal juist, te spreken van een onveranderlijk-afwijzende
houding van de Katholieke leeraars tegenover alle communisme: Die houding immers
is tegenover het communisme, door onderlinge overeenkomst algemeen ingevoerd,
niet onveranderlijk-afwijzend, maar hangt af van de ekonomische toestanden, en
alleen daar, waar er inspanning en overleg vereischt wordt om tot een voldoende
welstand te komen, waar aan intensieve kultuur moet gedaan, waar grondstoffen
moeten worden aangekocht en aan verschillende bewerkingen onderworpen, alleen
daar wordt gemeenbezit als uitsluitende bezitsvorm afgekeurd.
Eén ding is hier onveranderlijk, en dit is niet ons oordeel over het communisme,
maar wel onze stelregel: Dat een eigendomsvorm, die geen voldoende waarborg
tot welstand en vrede biedt, niet als alleenrechtvaardig mag worden aangezien noch
als alleenstaande mag worden ingevoerd.
Dat de toestanden in Griekenland, in Aristoteles' tijd, en in West-Europa, in S.
Thomas' tijd, zóó waren dat met 'n beetje menschenkennis kon worden voorzien
dat gemeenbezit die waarborgen niet bood; dat daarenboven de
voortbrengstmethoden sedertdien niet veranderd zijn, tenzij om almaardoor meer
ingewikkeld te worden, ja, daar kunnen de katholieke leeraars nu toch eenmaal
niets aan doen. Als zij dus nog steeds hetzelfde zeggen als Aristoteles en S. Thomas,
dan is dit alleen te wijten aan de onveranderlijke verplichting van de mensch om de
samenleving niet van haar doel: het heil van het individu, af te leiden, - en aan zijn
onveranderd-zelfzuchtigen aard.
Wouden we nu de diepste grond uitdrukken van dit ekonomisch en maatschappelijk
bezwaar tegen het Communisme, dan zouden we niet zeggen dat wij dit stelsel niet
bijtreden omdat het de ekonomische welvaart en de sociale vrede belemmert, maar
wel omdat het menschelijk gezag het recht niet heeft om, zelfs bij onderlinge vrije
overeenkomst, een eigendomsvorm in te voeren indien daar onvermijdelijk groot
nadeel moet uit voortspruiten. Die diepste grond ligt dus in de natuur zelf van de
mensch, als sociaal wezen beschouwd; hij ligt in de innerlijke finaliteit van het
menschelijkmaatschappelijke.
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Dat nu op grond van dit beginsel moet gekonkludeerd tegen het Communisme, ligt
aan ‘conditiones facti’, d.i. aan feitelijke toestanden, die gedeeltelijk met de eerste
zondeval verband houden.
En hier moeten wij er op wijzen, hoe o.i. velen communistische sympathieën
hebben, doordat ze de menschen aanzien voor beter dan ze werkelijk zijn. Ze
spiegelen zich 'n wereld voor, waaruit alle zelfzucht zou gebannen zijn, waarin alleen
liefde en offervaardigheid heerscht, en willen dan een eigendomsvorm, die inderdaad
voor zóó'n menschheid uitstekend zou zijn, ook bij óns menschdom invoeren.
Treffend, hoe deze mentaliteit nauw aansluit bij de meening van verschillende
godgeleerden, dat, was Adam niet gevallen, genoten wij nog de ongeschondenheid
van de erfgerechtigheid, en was de natuur ons nog onderdanig, de meest passende
(1)
eigendomsvorm niet de private, maar de communistische zou wezen.
Men zal opgemerkt hebben, hoe wij telkens schrijven dat gemeenbezit niet als
alleenrechtvaardige eigendomsvorm mag aangezien, noch als alleenbestaande
toegepast, of als algemeenverplichtend, met uitsluiting van privaatbezit.
We zeggen immers niet dat elk gemeenschappelijk bezit van goederen slecht is,
zelfs niet in de communistische zin van het woord ‘gemeenschap’, maar geven
zonder aarzelen toe, dat het goed kan zijn in ekonomisch-elementaire toestanden,
en zelfs in onze meer ingewikkelde ekonomie, voor bepaalde produktiemiddelen:
Men mag ijveren voor het zgn. nationaliseeren van een bepaalde soort van
voortbrengstgoederen (de vervoermiddelen b.v., of de steenkoolmijnen), als men
oprecht meent dat dit voor de gemeenschap heilzaam is. Straten, bruggen, stroomen,
rivieren, vaarten, enz., zijn ten andere gesocialiseerd, - en dit is heelemaal niet af
te keuren!
Onze uitsluiting slaat op de totale of grootelijks overwegende afschaffing van het
privaatbezit van produktiegoederen.
*

**

(1)

Zoo meenen, o.m., Duns Scotus († 1308), S. Bonaventura († 1274), Suarcz († 1617), Sylvius
(† 1649), Billuart († 1757), alhoewel met afwijkingen in de voorstelling.
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II. Door dwang en druk ingevoerd Communisme.
Niet alleen ekonomisch-maatschappelijke, maar ook nog andere bezwaren moeten
gemaakt tegen het invoeren van het communisme door dwangmiddelen, want hier
komt de menschelijke persoonlijkheid in het gedrang.
De mensch immers heeft het onmiskenbaar recht op de vruchten van zijn arbeid,
en op het vrije gebruik er van, - natuurlijk mits inachtneming van wat redelijk en
toegelaten is. Als nu gezegd wordt: wat gij aan loon voor uw arbeid ontvangt, dat
mag alleen en uitsluitend omgezet in gebruiks- of verbruiks-goederen, en het om
te zetten in produktiemiddelen is absoluut verboden, dan worden ons de vruchten
van onze arbeid feitelijk onttrokken, vermits men ons het vrij gebruik er van ontzegt.
Ook gebeurt het, dat 's menschen arbeid zóó onafscheidbaar vergroeid is met een
voortbrengstmiddel (b.v. met een akker die door onze arbeid werd vruchtbaar
gemaakt, met een werktuig dat wij zelf gemaakt hebben), dat men onmogelijk de
mensch de vrucht van zijn arbeid kan laten genieten, als men hem het recht ontzegt
dit goed als zijn persoonlijk eigendom aan te zien. Voeg daar nog bij dat in een
algemeen-verplichtende communistische ekonomie de vrijheid nog op menige
andere wijze miskend wordt, b.v. in het uitkiezen van ambt of bedrijf, in de opvoeding
van zijn kinderen, enz., - en dit zonder dat het algemeen nut daartoe kan worden
ingeroepen.
Men kan trouwens nog op andere wijze aantoonen hoe een door dwang ingevoerd
Communisme tegen het recht van de vrije menschelijke persoonlijkheid kan
indruischen:
De mensch is 'n wezen, met verstand en rede begaafd. Als zoodanig heeft hij het
recht om zich de lagere wezens (de onbezielde stof, planten en dieren) te nutte te
maken: Het lagere en min volmaakte is immers steeds tot het hoogere en meer
volmaakte geordend. Daar nu de mensch het lagere en min volmaakte dit doel niet
kan doen bereiken, tenzij met het zich toe te eigenen, zoo heeft hij het recht om
stoffelijke goederen te bezitten.
Tot zoover wordt dit recht door niemand betwist, zelfs niet door het radikaalste
Communisme. Wat betwist wordt, is immers niet het recht op bezit van uiterlijke
goederen, maar het recht op privaatbezit er van: Dat de mensch met rede en verstand
begaafd is, zoo redeneert men van communistische zijde uit, daaruit volgt
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alleen maar dat hij van de uiterlijke goederen bezit mag nemen, maar niet dat iemand
ze tot privaatbezit mag maken.
Dit lijkt op het eerste zicht goed geredeneerd. Toch moet er op gelet, dat de
mensch zijn met rede en verstand begaafde natuur bezat vóór de Staat of gelijk
welke andere maatschappij bestond of ook maar denkbaar was. Bij gevolg was het
de mensch geoorloofd bezit te nemen van de uiterlijke goederen vóór er een politieke
of ekonomische gemeenschap bestond, en dit bezit was dan natuurlijk privaatbezit.
Nu komt het de gemeenschap niet toe, aan het individu de uitoefening te ontzeggen
van een recht, dat het van natuurswege bezit, - tenware dit door het algemeen
belang vereischt werd. Dat dit echter het geval niet is voor het recht op privaatbezit,
in zijn algemeenheid genomen, en uitzonderlijke gevallen buiten beschouwing
gelaten, blijkt uit de bezwaren die we hebben aangevoerd tegen gemeenschappelijk
bezit, uitsluitende eigendomsvorm van voortbrengstmiddelen.
Ook het recht van de huisvader om met het oog op de opvoeding van kinderen
stoffelijke goederen als privaateigendom te bezitten, gaat het bestaan van de politieke
en ekonomische gemeenschap vooraf. Gelijk elk persoonlijk recht, hetzij dit recht
aan iemand toekomt als individu, hetzij het hem toekomt als lid van een natuurlijke
gemeenschap lijk de familie, zoo moet ook het recht op privaatbezit geëerbiedigd,
en mag het niet belemmerd, tenware het zelf een belemmering was voor het
algemeen welzijn.
Het zal opgevallen zijn, dat déze argumenten niet zoo vérdragend zijn als de
bezwaren die we tegen een door onderlinge overeenkomst in te voeren Communisme
hebben aangevoerd: Dewijl immers op grond van die bezwaren mag besloten dat
privaatbezit, ook van voortbrengstgoederen, noodig is, en zoo onmiddellijk tot de
onhoudbaarheid van het Communisme kan worden overgegaan, kan integendeel
uit deze laatste argumenten alleen maar dit besluit worden getrokken, dat privaatbezit
van produktiemiddelen rechtvaardig is. Uit kracht van een algemeen beginsel kan
dan verder worden betoogd dat alleen om redenen van algemeen welzijn het
uitoefenen van dit recht mag worden ontzegd, en uit kracht van de ekonomische
en sociale bezwaren, dat het algemeen belang alleen in speciale gevallen, voor
speciale produktiemiddelen - niet abso-
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luut en universeel voor alle - overdracht aan de gemeenschap kan vergen.
Recht op privaatbezit moet echter door voorschriften op het gebruik van zijn
eigendom getemperd en, waar de mensch zóó fel tot zelfzuchtig gebruik geneigd
is, door innig plichtbesef getemperd.
Daarom wordt in een volgende derde en laatste bijdrage gehandeld over
eigendomsplicht.
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Over kinema: film en scenario
door Frank van den Wijngaert
1. De Film.
DE tijd behoort tot het verleden, toen we tegenover het begrip Kinema ons
schouderophalen stelden en al het misprijzen van ons waanwijs scepticisme; de
tijd, toen we mekaar op de meest-diverse wijzen onze sarkasmen voorzongen en
ons niet eens gewaardigden ook maar de evolutie te volgen van dit ondanks alles
modern procédé.
Minder wijsneuzigen, ik zou haast durven zeggen pioniers, hadden echter alras
begrepen wat een oneindigheid er te kultiveren viel op het nog schier-maagdelik
cinegrafies scherm. Zij onderwierpen de al te melodramatiese akteurs aan behoorlike
kontrool of verwijderden ze, ordenden het verwarde spel van licht en schaduw,
schiepen de cinegrafiese rythmiek en gingen voortaan uit - naar 't woord van Abel
Gance - van deze jonge waarheid: ‘La cinégraphie c'est la musique de la lumière!’.

Iets was er verwezenlikt geworden, door dit iets hadden we ons in ons juveniel
enthousiasme een stond laten meeslepen, een stond laten verblinden, doch zou de
kinema, evenals alle andere kunsten, ook zijn genieën hebben?! Of was misschien
de cinegrafie niet eens een kunst, de beruchte zevende? Was het wellicht niet een
gecamoufleerd industrieartikel: import en export ‘made in America’, ‘made in
Germany’?...
Wat mijzelf betreft, ik erkende en erken slechts één vorm van kunst: de imaginaire
of beter nog: de creatieve.
Deze creatieve kunst of poëzie realiseert zich langs drie aders:
de muziek,
de literatuur,
de plastiek.
Wat naderhand komt kan hoogstens bijkomstigheid, vollediging zijn: derivatie,
interpretatie van een dezer drie creatieve kunsten.
Ik verduidelik:
de componist creëert een partituur: muzikaal scenario. De
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dirigent, de virtuoos, die deze partituur vertolkt is een interpretatiekunstenaar; de dichter creëert een toneelwerk: literair scenario: de akteur, die het vertolkt is
een interpretatiekunstenaar.
En de cinegrafie?
De cinegrafie is de koppeling, de versmelting bijna van schier alle mogelike
interpretatiekunst, de muziek niet uitgesloten, want wat is b.v. stemmiger bij de
projektie van een mooie film dan een intelligente muzikale onderlijning, wel in
aanmerking nemende, dat kinema in de allereerste plaats ‘stomme kunst’ is en gelijk
welke idiote klanknabootsing, de menselike stem, zelfs de zang, aandoet als een
heiligschennis.
Cinegrafie betekent: geanimeerde plastiek, de taal van het gebaar, waarvoor het
oor doof is en doof moer blijven, een taal, waarvan alleen het oog de muzikaliteit,
het rythme en de fantastiese ogenblikkelikheid kan en mag ontvangen.
De kinema, in tegenstelling met hetgene gewoonlik wordt beweerd, is geen uitvinding
van Franse oorsprong.
Lang vooraleer de Gebroeders Lumiére (de naam is wel kenschetsend) er zelfs
aan dachten een kinematografies toestel saam te stellen, hadden de Amerikanen
hun eerste filmen, hoe onbeholpen en naïef die dan ook nog mochten lijken,
ontworpen.
Pas in December 1894 werd in de kelders van een Parijsies koffiehuis de eerste
Franse film geprojekteerd. In de loop van het jaar 1872 echter had reeds een zekere
Edward Muybridge zijn vroegste reeks moving pictures ten beste gegeven aan het
Californies publiek.
Ik geloof, dat het overbodig is hier de evolutie na te speuren van de kinema in al
zijn wederwaardigheden en bizonderheidjes.
Onthouden wij slechts dit, dat de kinema in de korte spanne tijds van nauweliks
dertig jaar een zeer hoge techniese volmaaktheid wist te bereiken, het evengoed
commercieel tot een grote bloei bracht, en dat, zowel in de oude als in de nieuwe
wereld, de kinematografiese studios en uitgeversfirma's als uit de grond opdoken.
In Amerika waren de sindsdien verdwenen Bison- en Biograph-films de eerste;
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in Frankrijk waren het Gaumont en Pathé;
in Zweden: de Svenska;
in Denemarken: de Nordisk, enz.
Vóór de oorlog echter bestond er geen kinema, die ook maar in de verste verte
verenigbaar was met een artistiek idee. Wie zich herinnert Zigomar (in hoeveel
tientallen episoden ook weer?), de eeuwige westerns van de Bison en de
detectievegeschiedenissen van de Biograph zal zich daarvan volkomen rekenschap
geven.
De eerste werkelike datum in de geschiedenis van de film is geweest de projektie
van het magistrale werk van Griffith The Birth of a Nation, nl. 8 Februari 1915.
Op dat moment was Amerika nog niet in het Europees konflikt gewikkeld en
behaalde derwijze gemakkelik deze definitieve zege op de Franse produktie, welke
het tot dan toe de baas was geweest op de wereldmarkt.
Kort na The Birth of a Nation verscheen dit andere, misschien nog magistraler
werk, eveneens van Griffith Love's Struggle through the Ages, hier vertoond onder
de benaming Onverdraagzaamheid (Intolérance), doch het is pas in 1918 dat Griffith
de revolutionnaire techniek ontdekt van zijn Broken Blossoms:
het close-up: groot eerste plan van een menselik hoofd, van welkdanige zaak of
voorwerp;
het long-shot: komplete foto van een uiterst belangrijk samenspel of inscenering;
de mist-photography, het Franse flou, het beeld als doorheen een waas bekeken.
De artistieke geschiedenis van de kinema is dus nog uiterst jong en het is pas na
de oorlog, dat hij onze belangstelling begint waardig te worden.
Amerika is voorzeker het filmland bij voorkeur.
Vroeg had de speculatieve Amerikaan begrepen wat een enorm financieel
produktiegebied de film vertegenwoordigde. Hij centraliseerde enorme kapitalen en
vertrouwde ze toe aan intelligente realiseerders voor wie de pecuniaire zijde van
het vraagstuk de enige struikelblok was voor de verwezenliking van hun dromen.
Ontzaggelike gevrochten werden geboren, die voor de bussiness-
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man nog ontzaggeliker hopen gouds opbrachten. Intussen echter werkte de
Amerikaanse producer zonder verontrust te worden door gelijk welke materiele
bijkomst, terwijl de poging van zijn Europese collega meestal afsprong bij gemis
aan belangstelling en door financieel bezwaar.
Tot de grote Amerikaanse producers van dit ogenblik behoren: D.W. Griffith,
Maurice Tourneur, Cecil B. de Mille, Rex Ingram, Ince, Allan Dwan, Mack Sennett,
James Cruze.
Het valt niet te lochenen, dat de Amerikanen totnogtoe het zuiver-kinematografies
principe licht en beweging het best hebben begrepen.
Wanneer je naar een Amerikaanse film gaat kijken, gaat dan asjeblief nooit om
wille van het scenario, want dan wacht je een ontgocheling van belang. Gaat echter
om de ongeevenaarde techniek en de lichtsymfonieën van deze meesters van de
fotografie te bewonderen en je kijklust zal er ruimschoots om beloond worden.
De Amerikanen zijn de realisten van de hedendaagse kinematografie en
estheticisme in hun werk is hun onbekend. Zo zag ik laatst nog een reeds tamelik
oude film van Cecil B. de Mille, zijn A Woman that God forgot, hier vertoond onder
de benaming De Veroveraars (Les Conquérants).
Deze film, een episode uit de geschiedenis van de symbolieke overwinning van
de spoorwegrail op de Roodhuid rondom het jaar 1860, is noch minder noch meer
in opzet en verwezenliking dan een vulgaire Bison-western: vernietiging van een
konvooi door een bende roodhuiden, kavalkades, fusillades van achtervolgende of
vluchtende cow-boys en dies meer.
En, ondanks zijn scenaristiese onbenulligheid is deze film een meesterstuk.
In een drinksaloon b.v. ontspant zich een vechtpartij: zelden mocht ik in dergelik
razend-snel tempo zulk een volmaaktheid bespeuren van mimiek, van
kinematografies rythme, van belichting en vooral van inscenering.
Aan de Amerikaanse cinegrafie danken wij een genie: Chaplin!
Hoevele onder ons hebben de tragedie begrepen van zijn legendaries
komies-doen; het fatum, dat hem onafwendbaar
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berijdt, dat hem de ontzettendste parten speelt, en dat ons, dolzinnigen, doet
losknallen in afschuwelike lach?!...
Wie onzer begreep geheel de verschijning van deze figuur te midden van onze
kaotiese, gedemoraliseerde, bouwvallige wereld, deze geest van het Onmogelike,
deze wandelende Utopie?!...
Wie heeft door het symbool: Chaplin, de weerzinwekkende Chaplinade begrepen,
die dageliks rondom ons gebeurt, waarvan wij deel uitmaken, waarin wij onze rol
vervullen met dezelfde stuiptrekkingen, dezelfde clowneske gebaren?!...
Want dit zal wel immer Chaplin's grootste betekenis blijken, dat hij zijn eeuw
begrepen heeft tot in de intiemste schakeringen van haar Zijn en Wezen, dat hij
haar personnifieerde in een karikatuur, die ik ben, die gij zijt, waaraan wij allen min
of meer gelijkend zijn. De Amerikaanse cinegrafie, zegt Boisier-Galtière ergens in Le Crapouillot, heeft
deuren en vensters opengeworpen voor alle horizonnen, terwijl de Duitse
daarentegen ze voor alle natuurlike lichtbronnen hermeties sloot.
Deze thesis behelst een grote waarheid. Want, wanneer we spreken over de
Duitse kinema, dan doelen we niet zozeer op de gevrochten van de beroemde
Lubitsch, die te recht of ten onrechte (we willen hier zulks niet uitmaken) doorgaat
als de primus inter pares van de Duitse film-realiseerders, dan wel op het meer
specifiek-Duitse oeuvre van b.v. een Robert Wiene.
Wat bracht ons de vermaarde Lubitsch aan essentieel-nieuws, aan
karakteristiek-Duits?
Weinig of niets! Amerikaanse kolossen van inscenering, Amerikaanse voorkeur
voor het immense long-shot, Amerikaanse meesterschap van fotografie, doch ook
Amerikaanse middelmaat van thema en van scenario.
Robert Wiene, de geestelike vader van Caligari, van Genuine e.a. is de Duitse
realiseerder bij uitstek.
Zijn schitterende bewijzen - Caligari, Genuine - dat cinegrafie niet enkel realistiek
is, is m.i. wel de meest interessante kinematografiese verklaring en ontdekking van
de laatste jaren.
En, alhoewel Wiene's poging in Duitsland en in Oostenrijk, ja, zelfs in Frankrijk
navolging vond, toch mag zijn zg. caligarisme hoogstens als wegwijzer, nimmer als
mijlpaal gelden.
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Want verwijten aan het adres van een film als Caligari zijn menigvuldig en... gegrond.
Zijn niet altijd dekoratief evenwicht; zijn àl te realisties-gehouden personnages
(uitgezonderd Caligari zèlf en Cesar, de somnambuul) evoluerend in dit meer
impressief dan exspressief dekor; zijn per se luguber-zijn en het gezocht-morbiede
van het scenario maakten deze film, zelfs onder zijn enthousiasten, tot een veld van
diskussies-zonder-eind.
Ziet de filmen, die Caligari hebben opgevolgd: ik citeer slechts terloops: Genuine
- Torgus - Het Huis zonder Deuren en Vensters - Nosferatu, de Vampier, e.a. steeds
is erin van de partij ofwel een wandelend lijk ofwel een doodkist met of zonder
kadaver.
En dit is verkeerd.
Willen Wiene en zijn geloofsgenoten dit begrijpen en wat meer vertrouwen
verkrijgen in het toch niet éterneel-schaduwende Leven; willen zij uit hun irreële
concepties alle barokke toestanden en verhoudingen weren, dan zie ik voor de
Duitse film een grote toekomst in 't verschiet.
En nu we toch eenmaal aan 't prakkizeren zijn geraakt over het fantastiese in de
film, wat te denken van de Skandinaafse produktie, vooral van die der Zweden, de
ongeëvenaarde mystiekers van de cinegrafie.
Wat te denken van een meesterwerk als De Spookkar (La Charrette fantôme),
waarin al de geheimzinnigheid, al de onbevlektheid van het Noorden huivert, waarin
de ziel het lichaam symbolies verlaat voor een waereld van al te reële droom, waarin
het morbiede steeds zalvend, bijna hoopvol aandoet als een nakende verlossing,
een verlossing, waarvan we elke statie kreunend meemaken, totdat we op de
heuvelkammen van Kalvarie, overspoten door de vele klaarten van onze loutering,
de endelike lichtbakens zien en voortaan dit Leven te leven weten?!...
De Spookkar is niet alleen een volmaakt meesterwerk van uitbeelding en van
inscenering, doch ook op het gebied van de techniek en van de fotografie is het een
krachttoer. (Wie La Charrette fantôme op het scherm zag, herinnere zich slechts
de ontdubbeling der individuën en de hallucinante ritten van de spookkar).
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Vichor Sjoström, de realiseerder van De Spookkar en de voornaamste protagonist
ervan is naar mijn bescheiden mening de grootste kinematografiese insceneerder
van onze tijd.
De Skandinaven, zowel de Denen met hun Nordisk als de Zweden met hun
Svenska werken uiterst langzaam.
Doch elk van hun produkties is een standaard-werk.
In 1921 realiseerde Sjoström slechts één enkele film, terwijl de totale voortbrengst
van de Svenska voor ditzelfde jaar slechts een achttal filmen bedroeg. Het eerste werk, dat geteld heeft voor de Franse film-industrie is geweest het
beruchte, ongelukkiglik al te chauvinistiese J'accuse van Abel Gance.
Sindsdien heeft de Franse film een ontzaggelike evolutie doorgemaakt in de
handen als-ie kwam van gewetensvolle cineasten als A. Gance, Germaine Dulac,
Feyder, Poirier, Roussell, de Baroncelli, van dichters en prozaschrijvers als Marcel
L'Herbier, Louis Delluc, Jean Epstein.
Op dit ogenblik is het nog zeer moeilik zich een definitieve voorstelling te geven
van de voornaamste kenmerken, welke de Franse film karakteriseren.
Toch werden er in de laatste jaren, ondanks het reeds aangestipte mangel aan
belangstelling en financieel bezwaar, in Frankrijk merkwaardige dingen gedraaid:
de kapitale ‘tragédie des temps modernes’ La Roue, van Abel Gance, van Germaine
Dulac La Mort du Soleil, van Louis Delluc Fièvre, La femme de nulle part, van Epstein
Coeur fidèle, van Roussell Les Opprimés, van Poirier Geneviève, van L'Herbier El
Dorado, Don Juan et Faust, van Jacques Feyder Crainquebille, van Mosjoukine Le
Brasier ardent, van Jacque Catelain Le Marchand de plaisirs, van de Baroncelli La
légende de Soeur Béatrix, van Tourjanski, Le Cochon de Morin.
De meeste van deze produkties, vooral die van dichters als L'Herbier en Delluc
getuigen van een ongemene fijnzinnigheid, een artistieke wijze van realisatie, die
meer dan een gewone belangstelling opvordert.
Van nu af zou ik reeds durven zeggen: de Fransen zijn de estheten van de
cinegrafie. En het is wel opmerkenswaardig hoe juist degene, die ziek is van
estheticisme, nl. Poirier, als
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een bezetene te werk gaat tegen alle overtollige esthetiek in zake cinegrafie. Want
wat herinnert meer aan estheticisme, en wat een estheticisme dan nog, dan het
werk van een romantieker als Lamartine, waarvan hij reeds twee poëma's
kinematografies realiseerde.
Estheticisme is inderdaad - we geven het graag toe - een gevaarvolle specerij,
die met de uiterste omzichtigheid dient aangewend. Een gepaste dosis zal steeds
de artistieke waarde van een film prikkelen, terwijl overdaad verlamming betekent
van rythmiek en van beweging, hetgene hier dodend is. Over de Belgiese produktie, evenals over de Hollandse praten wij maar liefst niet.
Totnogtoe realiseerde de Fransman de Baroncelli slechts twee filmen voor Belga
nl. L'Amour en Le Carillonneur de Minuit, beide uiterst diskutabel.
Ook de Hollandse voortbrengst is uiterst gering en daarbij nog ontbloot van elk
essentieel begrip van kinematografie. Maakte zij Op Hoop van Zegen van Herman
Heyermans niet tot een kinematografiese gruwel?!
Engeland, Spanje, Italië, alle landen zonder opmerkenswaardige karakter-film,
heel zonderbaar wat betreft Italië, een land nochtans met een uitgebreide
voor-oorlogse kinematografiese bedrijvigheid achter zich.
Ook de Japannezen doen aan cinegrafie, doch hun conceptie van de filmkunst
is nog tamelik pueriel. Het begrip kinema met al zijn bijhorigheden van belichting
en van dekor hebben zij nog niet genoegzam van het begrip toneel weten los te
maken en evenals in hun theater verduideliken zij op het scherm de psychologiese
facetten van hun sentiment door een spel met maskers, dat naar vereiste de lach,
de spot, het afgrijzen uitdrukt, enz.
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Ontvangen boeken
De Sociale Ingenieur, door EMIEL VAN DYCK, 1923, N.V. Het Vlaamsche
Land, Antwerpen.
De bescheiden rijkdom van een wetenschappelijk werk kwam ons in de laatste tijden
in Vlaanderen menigmaal schadeloos stellen voor de aanstellerige holheid van
politieke verwezenlijkingen en het doet werkelijk deugd te zien en te vernemen dat,
op kultuurgebied althans, de vensters worden opengesmeten en de duffe lucht
plaats maakt voor een verfrissende atmosfeer. Want we zijn tot heden heusch ten
onzent niet verwend geraakt aan wetenschappelijken arbeid in eigen taal. Het werkje,
dat de Heer E. Van Dyck, door de fijne zorgen van het Vlaamsche Land, op de markt
brengt, wekt innige vreugde en stille hoop. Het leidt ten onzent eene sociale
nieuwigheid in, die reeds op prachtige uitslagen bogen mag, inzonderheid in de
Angel-Saxische landen.
Het beroep van Sociale Ingenieur is op het vasteland nog niet ingeburgerd, om
de eenvoudige reden dat het er tot hiertoe onbekend blijkt. Geen enkel Fransch
boek heeft ex professo de stof zoo breedvoerig en dokumentarisch behandeld als
het onderhavige Nederlandsche en de meesten onzer ‘captains of industry’ zijn nog
te zeer gehecht aan de klassieke ekonomie om spontaan vatbaar te zijn voor sociale
hervormingen. Elke minder of meer belangrijke fabriek beschikt over één of meerdere
technische ingenieurs, gelast met het technisch bestuur der onderneming: de goede
gang en de vervolmaking der machinerie en over een administratief ingenieur, gelast
met de administratieve leiding. Maar het beheer van het personeel bleef tot nog toe
overgelaten aan de willekeur der meestergasten, enkel bedacht op het uitvoeren
der bevelen van den bedrijfsbestuurder. Nu echter de sociale beweging het
individueel en sociaal welzijn van den arbeider-werktuig ondermijnt om den
arbeider-mensch in eere te herstellen, brak stilaan de idee baan dat er, naast den
technischen en administratieven ingenieur, plaats was en moest zijn voor een
socialen ingenieur die bedacht zou zijn op de meest doelmatige ekonomische
aanwending der arbeidskrachten met inachtneming en bevordering van hun waar
welzijn. Deze
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beide zorgen, moeilijk vereenigbaar in schijn, staan in feite althans in nauw verband
en meer en meer wordt heden ingezien dat de physische en moreele welvaart van
den arbeider ook de voortbrengst ten goede komt. De sociale ingenieur luidt een
meer psychologische nijverheidspolitiek in en is wis geroepen om den schakel te
vormen tot een mogelijke klassenverzoening.
Tot een degelijke uiteenzetting van den rol, aan den Socialen Ingenieur toebedacht,
was het den heer E. Van Dyck gegeven ruimschoots te putten aan de bron der eigen
ervaringen, opgedaan in de werkhuizen van de Bell Telephone Mfg. Co. Hij
bestudeert achtereenvolgens de werkzaamheden van den socialen ingenieur in
zake aanwerving en indienstname, gezondheid en veiligheid van het personeel,
studiën, loonstelsels en dienstbetoon. Hij opent breede horizonten voor sociale
voorzorg en condenseert op treffende wijze al wat den arbeider onmiddelijk kan ten
goede komen. Zijne studie is sympatiek opgevat, in aantrekkelijke, klare en
eenvoudige vulgarisatie-trant geschreven. Ze legt getuigenis af van een zeer
merkwaardig psychologisch doorzicht, eerste vereischte voor een degelijken socialen
ingenieur.
Graag hadden we een hoofdstuk gewijd gezien aan den vrouwenarbeid. Ook
schijnt het me toe dat de sociale ingenieur door zijn ambt zelf geroepen is tot het
trouw toepassen en strikt inachtnemen onzer sociale wetten in de ondernemingen
waar hij thuis hoort. Dit had in een meer praktischen vorm dienen te worden
vooropgezet, alsook de gebeurlijke betrekkingen tusschen den socialen ingenieur
en het arbeidstoezicht. Ook omtrent den huidigen stand en de vooruitzichten van
de hervorming ten onzent hadden we graag een woordje vernomen.
Deze enkele leemten daargelaten, komt dit werk enkel lof toe. Moge het in handen
geraken van onze nijveraars, onze Vlaamsche sociale werkers en van ieder die op
de hoogte blijven wil van sociale toestanden en hervormingen.
FRANS DAESELEIRE.

Ernest Claes: Namen 1914 (De Vlaamsche Boekenhalle, Leuven).
Claes is geen embusqué: wat hij beschrijft heeft hij meegemaakt. Het is raak gezien
- hier en daar misschien een tikje te aanschouwelik weergegeven. Maar het boekje
is uitstekend geschikt om voor de burgers een beeld op te hangen van de
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oorlog in de eerste dagen. Claes' dagboek is een interessante bijdrage tot wat de
Fransen heten: les dessous de l'histoire.
De Duitsers kan hij niet luchten. Karakteristiek: hoe al de mensen, die de Duitsers
achter de vuurlijn gezien hebben ze heel wat misprijzender beoordelen dan de
soldaten die er tegenover stonden. De bladzijden, waar Claes het heeft over zijn
gevangenneming en de dagen daarop zijn waarlik aangrijpend. Het moet niet
verwonderen dat we hier een derde druk beleven: er zullen er vermoedelijk nog
volgen.

Edward Vermeulen: Piot (id.).
Nog een oorlogsverhaal, en een goed. Warden Oom doet de leuze, die vooraan op
zijn boek prijkt: ‘Uit ons volk - Voor ons volk’ eer aan.
Buiten Streuvels beschrijft er géén beter de mensen en de gouwe van ‘bachten’.
Nu we er zelf jaren in geleefd hebben, kunnen we nagaan hoe getrouw Vermeulen
dit geweldig, koppig, volbloedig maar diep-kristelik ras van West-Vlaamse boeren
naar het leven kiekt.
Wat Vermeulen vertelt - hij noemt dorpen en mensen meestal met naam en
toenaam - weet hij van zien of van horen vertellen: zo krijgt zijn werk enigsins de
waarde van een dokument. Biezonder het leven in de Etappen, dicht bij het front,
typeert hij prachtig: de beschrijving van al die Ortskommandanten, die opvolgentlik
Hooglede terrorizeerden is meesterlik. En waar hij het heeft over Cordula Draaitop,
Violette Frikkelbeen, Zenaï de Lekmenlippe en die andere allegoriese ‘kattepoezen’,
moeten de Hoogledenaren niet zonder pret de triestige heldinnen identifiéren.
Het West-Vlaams dialekt geeft aan de stijl een sappige ‘goût de terroir’.

Pachter Dandin van MOLIÈRE, vert. door WIES MOENS (uitg. Tspijker,
Gent).
De zedeles van het stuk: zwicht U voor slecht geassorteerde huwelijken.
Over de Kunst zelf van Molière is alles gezegd. Wies Moens verstaat de kunst:
de werken, die hij aanpakt, om te zetten in echt Diets en hun toch hun eigen karakter
te laten.
Hij geeft ons geen literatuur, maar tooneeltaal; en hij weet ook - wat niet te
versmaden valt - zijn waar sierlik aan de man te brengen. Geen toneelstukken zijn
duideliker gedrukt en méér helder gekompozeerd: in dit opzicht mogen ze gelden
als modellen van het genre.

Jakob Van Artevelde: door CYRIEL VERSCHAEVE (Uitgave ‘Excelsior’,
Brugge - ‘Gudrun’, Brussel.)
Dit stuk lijkt me verwant aan de historiese drama's van Schiller: Soliede en rustige
bouw; zich-zelf-stuwende en onverstoorbare intrigue; limpiede en abstrakt-menselike
typering van de personages; lapidaire gezegden en spreekwoordelike uitlatingen
bij de vleet tussen de evenwichtige en levensernst-uitademende verzen door. Geen
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werk van onze tijd: werk van alle tijden: klassiek werk. Dergelike stukken berusten
uiteraard op een psichologies-konventionele bazis.
Geertruide en Kathelyne kibbelen in perioden van anderhalve bladzijden; Artevelde
zingt zijn zwanezang uit in lieriese verzen: alle stukken van lieriekers dragen in zich
de gebreken van hun hoedanigheden.
Maar we dienen rekening te houden met het genre.
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Verschaeve beeldt niet een gewone bestaansepizode uit naar het leven: hij kiekt
niet; hij beoogt enkel de psichologiese ontwikkeling te verklaren van een gekende
historiese gebeurtenis. Het is ten slotte zijn recht alles zo onverbiddelik-rationeel te
laten gebeuren.
Zijn methode: veruiterliking ‘au ralenti’ van zielsbewegingen. Teirlinck heeft in zijn
‘Vertraagde Film’ hetzelfde gedaan volgens een diametraal-tegenovergesteld
sisteem. Het kan me niet beletten, dit van Verschaeve te verkiezen. Teirlinck geeft
ons immers bloot spektakel, dat ergerlik naar de revue zweemt, terwijl Verschaeve
toch dramatiek geeft, al is ze wat arbitrair.
Ik herhaal het: we moeten rekening houden met het genre.
Naar zo'n stuk moet men minder gaan kijken om te zien dan om te luisteren minder
om te gaan voelen dan om te genieten.
Van stonden aan weten we alles wat gebeuren zal. Vermits Artevelde sterven
moet en Geeraard Denijs, opgezweept door zijn nijdige vrouw, hem haat, is het
onvermijdelik, dat de slag van daar komen moet. De toeschouwer wacht dus niet
naar wat er met de personages gebeuren zal, maar vraagt zich af hoe de akteurs
het er zullen van afbrengen. De mooie verzen bieden de akteurs enige
spelgelegenheid: en dit alleen moet en kan zo 'n stuk redden. Het is geschreven
voor fijnproevers van diksie en liefhebbers van karakterspel.
In zijn genre onvoorwaardelik een prestatie van belang.

Herinneringen: G. ASTAES (Excelsior - Brugge.
Onze Vlaamse volksliteratuur heeft op deze van de meeste Europese landen dit
voor: haar zedelike tenue.
G. Astaes volgt loffelik de treffelike, deftige tradisie van de oude romantieke
meesters-in-het-vak: Conscience en Snieders. Hij schrijft gemoedelik en
sentimenteel. De mensen in Vlaanderen houden nu eenmaal van helden, die zo net
en artificieel voelen en handelen, als ze sierlik ‘op de letter’ spreken... Een werkje
voor het volk, zoals schrijver het zelf zegt in zijn voorrede: ‘'k Had het in de
(West-Vlaamse) Volkstak geschreven voor 't Volk’. Aanbevolen voor volksboekerijen.
PAUL DE MONT.

Aantekeningen
Rob. Beyaert, te Kortrijk, gaf de tekeningen uit van Jos. Speybroeck, in een
prachtalbum dat de grijze balling Dr. Depla te Den Haag werd aangeboden door
Dr. A. Jacob. Het voorwoord van het album is van de hand van Lodewijk Dosfel; de
inleidingen vóór elke serie tekeningen schreef W. Moens. In de algemene inleiding
heet het over Jos. Speybroeck als kunstenaar: ‘Hij is vóór alles de spitsbroeder, de
goede, trouwe, onversaagde, die kwistig met zijn talenten omgaat onder de goede
gemeente; die onder ons volk zijn prenten gooit waarvan het met verwonderd,
lustgeboeid oog de krachtige en tedere ritmen afleest waarop zijn leven, en de kamp
om de volle waarde ervan hier op aarde, worden gedragen’.
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Dit royale ‘prenteboek’, het brevier van een wakker en dapper zoon van moeder
Vlaanderen, wiens stift niet zo fel-tragies en scherp is als die van een Masereel,
maar zich vermeit in bloemige fiorituren en overdadige romantiek, kan de Nederlander
bestellen bij de Boekhandel Mensing te 's Hage, de Vlaming, bij Rob. Beyaert,
Palfijnstraat, Kortrijk.
*

**
o

In het volgend nummer van ‘Pogen’ zullen verschijnen: N 3, van de reeks opstellen
over AEsthetica door E.P. Oswald; een artiekel over Pieter Van der Meer de
Walcheren, met portret, door Wies Moens; en een opstel, getieteld: Antikritiek op
de Verzen der Jongeren, door Paul De Mont.
In September zal ‘Pogen’ niet verschijnen. Van af Oktober wordt begonnen met
de publikatie van een toneelspel door Paul De Mont: John Bronwater; een komedie
waarin iets van de gedachte over het hedendaagse drama in Vlaanderen, door Dr.
F.M. Huebner in ons tijdschrift vooruitgezet, is gerealizeerd. Een opstel over het
‘Boerenleven’ van A. Servaes, met illustraties, door V. Hasaert, zal ook dit jaar nog
worden afgedrukt.
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[Nummer 9]
Vers
Ik zou willen zijn
als een toren tussen de sterren stilte ademend rondom;
dan plots
in 't midden van de nacht
alarm luiend alle bezeten klokken
de aardlingen wakker donderend
die opzitten gaan en spoken horen jachten door de straten.
O, rusteloos roepen
en in mijn stem alle verschrikkingen der wereld:
noodgehuil uit de filmhel van brandende stad,
middernachtelike overval
barbarenhorden met brandfakkels doorrennen de stad,
eindelik eindelik
de donderende komst van 't oordeel
en de Richter....
Niets is dan dit weinige:
de stilte waarin we samen luisterden naar de wind buiten
en de vlinderwiek van je adem 's nachts op m'n borst,
de begeerte van onze lippen en handen
en je haren die even waaien over je ogen:
wolkenflarden die verbranden in 't licht van 'n vuurtoren.

PAUL G. BAUDUIN
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Aesthetica
door Pater Oswald O.F.M.
3. - Zielkunde en schoonheidsleer.
De psychologische bepaling, ontleding van de Aesthetische
gewaarwording.
HET schoonheidsvraagstuk is een zielkundig probleem. De schoonheidsemotie
gebeurt in een menschenziel, is een psychologische werking.
De vraag is deze: van welken zielkundigen aard is de aesthetische
gewaarwording? Is zij een zuiver geestelijke, een physische of een gemengd
psycho-physiologische? Drie antwoorden zijn mogelijk. Met grond van waarheid
lijken deze drie oplossingen alle even waarschijnlijk en bevat elk antwoord een
gedeeltelijke en betrekkelijke waarheid.
Dergelijke ‘betrekkelijke’ oplossingen, waardoor een vraagstuk afhankelijk wordt
gemaakt van een subjectief-relatief standpunt, zijn voor de wijsgeerige
schoonheidsleer zonder belang en zonder wetenschappelijk nut. ‘De wetenschap
bekommert zich niet om het accidenteele in een zaak’.
Ook kan de aesthetische gewaarwording ‘in wezen’, in den grond der zaak maar
één van deze drie zijn: geestelijk, óf stoffelijk óf samengesteld. Dezelfde zielkundige
werking kan niet tegelijkertijd, in hetzelfde opzicht en in denzelfden zin stoffelijk èn
onstoffelijk, physisch èn psychisch zijn. Wat een samengestelde bijv. een organische,
physiologische werking aangaat - zooals men zich de schoonheidsemotie wat al te
makkelijk en tamelijk oppervlakkig voorstelt - deze is een ‘in wezen’ stoffelijke en
totaal, intrinsiek van het orgaan en de physische prikkels afhankelijke werking.
AEsthetica en kunst hebben samen met de wijsbegeerte een tijdperk van
de

vermaterializeering gekend. Indien op dit oogenblik het grof XVIII eeuwsche
materialisme in de beschaafde intellectueele wereld uit de mode is, zijn brutale
tyrannie gebroken mag heeten, dan heeft de kunst het hare tot die afmaking
bijgedragen: de kunst op hare manier d.i. zonder wijsgeerig over het vraagstuk te
redeneeren doch onder den drang van een schoonheidshongerige menschenziel,
die haar ware natuur, haar geestelijke behoeften niet kan blijven verloochenen.

Pogen. Jaargang 2

307
Dit verblijdend feit neemt niet weg, dat de wetenschap, de theorie zich lang tegen
de geestelijke reactie heeft verzet. Zij, de onfeilbare ervaringswetenschap had
immers gedecreteerd, dat schoonheidsontroering een aandoening, een
physiologische functie was gelijk elk andere, gelijk de spijsvertering bijv.. Het was
in den tijd, waarin mechaniek en techniek triomfeerden en voor alle phenomenen
en levensproblemen een mechanische oplossing gevonden heette.
‘Le positivisme a démontré son infériorité philosophique par la rudesse et la
grossièreté de ses conceptions sur l'art, qu'il réduisait à la physiologie (et souvent
à la pathologie), ou qu'il expliquait, tout au plus comme une association
(1)
psychologique purement mécanique.
Na het ‘physicisme’, het ‘mechanisme’ in de kunst, verre uitloopers van het
Cartesianisme, komt bij wijze van reactie, misschien ook wel uit wispelturige
modezucht: het ‘psychologisme’.
In dit systeem maakt men weer onderscheid tusschen het ‘psychisch’ en ‘physisch’
gebeuren en men spreekt van psycho-physiologie. De schoonheidsimpressie, de
kunst wordt gerangschikt onder de psycho-physiologische levensuitingen, waarin
dus geest èn stof hun deel hebben. Dit evenwel in dualistischen zin. De ‘analyse’,
ontbinding in twee bestanddeelen was nog vrij gemakkelijk; de ‘synthese’ van het
aldus gescheidene moeilijk. Dit zal straks blijken.
De kunst was echter verlost uit de slavenbanden van een verlagend en
geestdoodend materialisme. De geest herkreeg zijn rechten ook in de kunst. De
geestelijke factors, waarden, idealen waren in eer hersteld. Doch, zooals bekend
is, hebben deze bovenstoffelijke psychèopenbaringen in de moderne
spiritualistisch-getinte modephilosophie een louter subjectieve waarde. De waarde
van het onbewuste, het onderbewuste, het onkenbare, het agnostieke, het mystieke.
(Deze woorden hebben in de hedendaagsche wijsbegeerte en letterkunde geen
andere beteekenis).
Wat erger is, dat ‘psychische’, dat men zich achter en onder de physiologische
indrukken denkt, blijkt ten slotte bij verdere en nauwkeuriger psycho-analyse niets
anders te zijn dan de tot dan toe onvoldoend geanalyseerde pathologische, erotische
phenomenen van het sexueel leven of iets van dien aard. De AEsthethiek wordt
dus opnieuw verzocht haar grondslagen te herzien. En zoo zal het blijven duren.

(1)

B. Croce. Bréviaire d'Esthétique, préface.
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De Scholastiek staat echter op een vaster standpunt.
Het standpunt dat gansch haar psychologie beheerscht. Zij beschouwt den mensch
als een samenstelling uit stof en geest, als een compositum van twee zelfstandige
wezensdeelen tot een volkomen natuurwezen zelfstandig vereenigd. Zij vindt in
hem werkingen, die hetzelfde samengesteld karakter dragen en daardoor den aard
van zijn wezen verraden. Zij onderscheidt physisch-physiologische impressies en
psycho-physiologische. De eerste heeft hij met het dier gemeen en zijn van louter
zintuigelijken aard. De tweede zijn hem als denkend, en aesthetisch voelend wezen
eigen.
Al speelt de physiologische indruk (beeld, klank, kleur enz.) een groote rol in de
kunst, omdat bij den mensch alles door de zinnen naar binnen moet, toch is de
aesthetische ‘impressie’ geen physisch-mechanische.
Iets dat aanleiding moest geven tot het identificeeren van twee in wezen gansch
verschillende werkingen is het voor beide gebruikte woordbeeld ‘impressie’. In den
letterlijken, beeldrijken zin is het slechts van toepassing op den physiologischen
indruk, dien het stoffelijk object maakt op het orgaan, in- of uitwendig orgaan.
Deze is niets dan ‘impressie’ (species impressa).
Er beantwoordt geen ‘expressie’ aan. Want de chemische en physiologische
reacties en reflexen verdienen dien naam niet.
De aesthetische gewaarwording daarentegen even als de werkingen, die uitgaan
van de ziel, is een expressieve werking van binnen naar buiten, om het met een
physisch beeld uit te drukken.
Deze eischt oplettendheid, inspanning van den geest, tastbaar zoowel bij het
oordeel, bij de vrijwillige handeling als bij de aesthetische ontroering. De geest moet
actief optreden. Het verstand moet den physieken indruk verwerken tot een
geestelijken, verstandelijken indruk, die daardoor ophoudt passieve indruk te zijn.
Het stoffelijk beeld in de zinnen is slechts de ‘materie waaruit’, of juister: de stof
met behulp waarvan de geestelijke ziel haar specifiek onstoffelijke werkingen
uitoefent. De physiologische gevoelsindrukken zijn dan ook bij allen, wier organen
onaangetast en gezond zijn, dezelfde. Zij zijn aan het orgaan gebonden.
De geestelijk-aesthetische verschillen van ziel tot ziel en hangen niet essentieel
van het orgaan af, al is de menschelijke geest dan ook in de uitoefening van zijn
verstandelijke werkingen afhankelijk van het orgaan, als een kunstenaar van zijn
instrument.
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Wil men echter van een ander standpunt uit beweren, dat juist de organische gevoelsen waarnemingsindrukken bij elk individu verschillen ratione materiae d.i. uit hoofde
der stof, der in het oneindige varieerende en uiterst veranderlijke stof, het menschelijk
lichaam, dan kunnen wij daarmee instemmen, onder voorbehoud, dat dit verschil
oorzakelijk wordt toegeschreven aan organische invloeden en physische
gesteltenissen en het onderscheid tusschen deze organische disposities en den
eigenlijken kunsthabitus, het geestelijk element in de kunst niet uit het oog verloren.
Het is allernoodzakelijkst behoorlijk onderscheid te maken tusschen de subjectief,
individueele, stoffelijke, organische invloeden en condities m.a.w. de materieele
omstandigheden en bijoorzaken, die, zooals S. Thomas leert, ‘sunt ex parte corporis’
dus van de gesteldheid des lichaams afhangen; en het formeele in de aesthetische
waarneming, den kunsthabitus, die van geestelijken aard is, een vaardigheid, die
van de ziel, van verstand en wil afhangt. De invloed van den verstandelijken
kunsthabitus op de lagere vermogens blijft onbesproken, daar deze juist een stellig
bewijs is voor onze stelling.
Die stelling luidt als volgt: de schoonheidsindruk, al veronderstelt hij een zinnelijke
schoonheidsontroering (de grondstof, de instrumenteele medeoorzaak) is formeel
en essentieel een verstandelijke werking der ziel.
Wie geneigd is, de practische en theoretische beteekenis, de draagwijdte eener
wijsgeerige stelling als deze te onderschatten, herleze en vergelijke hetgeen in een
vorigen jaargang van dit tijdschrift over dit vraagstuk van verschillende zijden
geschreven werd.
De Aesthetica komt dus te staan voor het allesbeheerschend probleem der
menschelijke ziel het menschelijk dualisme: stof en geest, zintuig en rede en hun
onderling verband; de éénwording, de samengroeiïng van twee zoo ver
uiteenloopende elementen.
Hier zijn twee uitersten te vermijden: de vereenzelviging van den mensch met
wat boven en met wat beneden hem staat in de natuurhierarchie, den puren geest
en het redeloos dier.
Wat dit laatste betreft - men duide ons deze confrontatie niet euvel - het dier heeft
alle puur sensitieve impressies van kleur en klank met die van verbeelding,
geheugen, opvoeding, dressuur en nog daarenboven het instinct, dien vernuftigen
nabootser van het redelijke. Doch kunstindrukken heeft het niet.
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Men verachte deze ietwat eenvoudige manier van argumenteeren niet en passe tot
zijn stichting en om van sommige aesthetische dwalingen en critische vooroordeelen
te genezen, dit grof criterium toe op die kunsten, die voor de minst verstandelijke,
ook minst geestelijke, en meest bijna heelemaal zinnelijke doorgaan, zooals de
ongelukkige muziek.
Het zou waarlijk de moeite loonen, het zoogenaamd muzikaal instinct bij de dieren
eens te onderzoeken om zich langs dien weg te overtuigen, dat deze kunst in het
oor en in de ziel van den mensch iets oneindig hoogers, iets geestelijks, iets
goddelijks is. Muziek is juist door de afwezigheid van begrippen en plastische beelden
iets onstoffelijkers dan de andere kunsten. Nog andere argumenten pleiten voor het
‘ideëel ‘verstandelijk karakter der muziek, al werkt deze kunst niet met kleuren en
lijnen. Hare impressie op de ziel is universeeler.
Welnu alle menschelijke kunst heeft een universeel en niet een individueel object.
Het universeele is het voorwerp van het verstand, het individueele dat van de zinnen.
Men zal opwerpen, dat de kunst haar stof zoo individueel, concreet mogelijk
behandelt, om toch vooral tot de zinnen en tot het gevoel te spreken. Deze opwerping
heeft al niet meer om het lijf dan de gelijkluidende tegen de ideeënleer in het
algemeen. Het universeele toch moet afgescheiden, losgemaakt worden van het
induvidueele om dit ‘kenbaar’ dus ook ‘aesthetisch genietbaar’ te maken.
De schoonheidsemotie heeft dus al de kenteekenen van het intellectueele zonder
zelf daarom concept worden. Wat is zij dan?
Het antwoord is tamelijk eenvoudig.
Men kan in een intellectueele werking twee objecten onderscheiden, het materieele
en het formeele, datgene wat en datgene waardoor; juister: één object, onder dubbel
opzicht en dus één werking, één concept.
Men overwege deze woorden van J. Maritain: ‘Si la production spontanée de
quelque concept, si confus, si vague, si obscur soit-il, doit nécessairement,
semble-t-il, accompagner la perception du beau, elle n'en est pas le constitutif formel;
la splendeur elle-même ou la lumière de la forme brillant dans l'objet beau n'est pas
présentée à l'esprit par un concept ou par une idée, mais bien par l'objet sensible
saisi intuitivement et en qui passe, comme par une cause instrumentale, cette
lumière d'une forme (Art. et Scol. p. 132).
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Een eigenaardige oplossing van het probleem, het dualisme in de aesthetische
gewaarwording is die van Kant. Het schoonheidsconcept is geen enkelvoudig concept
doch een samengesteld oordeel (synthesis a priori). Door dit oordeel heeft de
synthesis, de vereeniging plaats van het onvereenigbare. In dit geval een ‘aestetisch
oordeel’.
Als wij Kant goed begrijpen, dan wordt volgens hem de schoonheidsimpressie
voltrokken buiten het verstand, doch het intellect wordt zich dezen conceptloozen
indruk bewust en maakt er een voorwerp van kennis, van wetenschap of begeerte
van, door op het zinnelijk gegeven een verstandelijken vorm te plakken bij middel
van het synthetizeerend oordeel.
Dit is een van de vele wijsgeerige pogingen aangewend, om de kunst los te maken
uit de knellende banden van de conceptualistische theorieën, waardoor zij telkens
weer fataal van haar eigen, specifiek wezen wordt beroofd en gedenaturalizeerd.
Deze pogingen hebben ten slotte geleid tot de anticonceptualistische theorie van
de ‘intuitie’.
*

**

De intuitie-theorie in Thomistischen zin. Intuitie, visie, inspiratie, fantazie zijn
nauwverwante begrippen. De terminologie moge al nieuw zijn, de zaak niet. Zelfs
de woorden ‘intuitie’ enz. zijn slechts betrekkelijk nieuw, nieuw door hun toepassing
op Aestetische vraagstukken.
In de Scholastische en Mystieke Wijsbegeerte en Theologie zijn ze volstrekt niet
vreemd ‘Cognitio intuitiva’ (D. Scotus). Intuitie is een werking van het ‘intellect’
(intus-legere), een enkelvoudige, onsamengestelde werking; daardoor onderscheiden
van die der rede, oordeel en redeneering en eigen aan de hoogere ‘habitussen’
(1)
natuurlijke en ingestorte .
Maar, deze ‘intuitieve werking’ heeft in Thomastischen-zin, in het
realistisch-intellectualisme niets gemeen met de pseudo-mystiek der pantheïstische,
agnostieke, Germaansch-Hindousche met ziekelijk Mysticisme en Erotisme bevruchte
(2)
Romantiek .

(1)

(2)

Men vergelijke die plaatsen, waar S. Thomas over het bovennatuurlijk leven, de werkingen
van den H. Geest en het beschouwend-mystiek leven handelt, o.a. een beschrijving geeft
van de ingestorte contemplatie en haar noemt: een enkelvoudige, verstandelijke ‘intuitie’.
gepaard met een genietende ‘liefde’ der goddelijke dingen.
Elk der hier gebruikte woorden maakt bladzijden commentaar noodzakelijk, om er een klaar
omschreven begrip in te leggen. Sommige bewijzen dienst door hun romantische vaagheid
zooals ‘Romantiek’.
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Intuitie is niet een buiten-alle-kenvermogens-om-a-intellectualistische, instinctmatige
manier om nieuwe denkbeelden op te doen, dusdanige welke langs mysterieuze
wegen schoonheidsverrukking wekken. Daaraan dachten we bij het lezen van deze
uitspraak van Chineesche ‘donker-gouden wijsheid’: ‘Door het wezenlike van ieder
ding is, dat het zich voordoet aan onze geest, maar door het onwezenlike, dat het
ons wordt tot vreugde.’ Nu zijn dergelijke gevleugelde woorden wel vatbaar voor
een orthodox-thomistische verklaring, doch zoo worden ze doorgaans niet bedoeld.
De mensch heeft maar één geestelijk kenvermogen, ook maar één onstoffelijk
aesthetisch zintuig. De affectieve en emotieve krachten zijn geen bronnen van
kennis.
Ook vereischt de intuitie, de schoonheidsvisie, de aesthetisch-mystieke
contemplatie geen nieuwe concepten, geen eigen idées, zelfs geen schoone(?)
gedachten (conceptualisme), doch alleen een nieuw licht, een nieuwen intellectueelen
glans, een harmonischen, alle zielekrachten doortintelenden schoonheidsglans.
Een verlichting van het onderwerp. Een spontane, onberedeneerde en in dien zin
onbewuste verlichting. Een werking, die omdat ze in wezen verschilt van de gewone
natuurredelijke en zelfs bovennatuurlijke werkingen, haar oorsprong schijnbaar heeft
in de ‘duistervolle afgronden der ziel’. (Een tamelijk onschuldige doch daarom niet
minder onjuiste beeldspraak. Het zou veel logischer zijn, den oorsprong dier
geheimzinnige en mystieke indrukken, instincten en inspiraties buiten de ziel te
zoeken, om uit den warboel van valsch-mysticisme te geraken).
Wil men nog verder doordringen in de analogie, die er bestaat tusschen
aesthetische en mystieke beschouwing, en de duisternis der poezie, het mysterie
der fantazie ‘licht’ noemen met de ‘Theologia mystica’, mij goed. Ik zal deze
vergelijking niet wraken, mits men het onderscheid tusschen Aesthetiek en Mystiek
niet uit het oog verliest.
De Kunstimpressie, de natuurlijke schoonheidsgewaarwording is een intuitieve,
intellectueel-sensitieve, in zekeren zin affectieve. Geen uitsluitend intellectueele,
zooals bij de pure Geesten; geen mystischspeculatieve (visioen); noch uitsluitend
affectieve (liefde).
Het ware niet moeilijk deze dorre beschouwingen te illustreeren met schitterende
citaten van denkers, kunstenaars en kunstcritici uit alle tijden. Doch letterkundige
luxe en uitstalling van eruditie was ons doel niet.
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Het zij ons echter geoorloofd eenige regels aan te halen uit het kleine boekje van
den Katholieken denker J. Maritain, Art et Scolatique (notes bladz. 133).
‘Ainsi on pourrait dire, que dans la perception du beau l'intelligence est, par le
moyen de l'intuition sensible elle-même, mise en présence d'une intelligibilité qui
resplendit, mais qui en tant même qu'elle donne la joie du beau, n'est pas dégageable
ni séparable de sa gangue sensible et par suite ne procure pas une connaissance
intellectuelle actuellement exprimable en un concept. Contemplant l'objet dans
l'intuition que le sens en a, l'intelligence jouit d'une présence, elle jouit de la présence
rayonnante d'un intelligible qui ne révèle pas lui-même à ses yeux tel qu'il est. Se
détourne-t-elle du sens pour abstraire et raisonner, elle se détourne de sa joie, et
perd contact avec ce rayonnement.
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Over kinema: film en scenario
door Frank van den Wijngaert
2. Het Scenario.
DE creatieve oorzaak van de film is het scenario.
Dit fondamenteel uitgangspunt is totnogtoe niet genoegzaam doorvoeld geworden,
Vandaar de reden, dat het aantal filmen met aannemelike, laat staan goede
achtergrond zo gering is.
Het scenario is geschreven voor de kinema, door de kinema, om wille van de
kinema en de intelligente scenarist, die daarbij niet bepaald een filister is in zake
kinematografiese techniek kan een eigenlik ‘insceneerder’ gemakkelik ontberen.
Ik ben er zelfs van overtuigd, dat in de kinema van de toekomst de auteur van
het scenario tevens toneelschikker van de film zal zijn.
En zulks is meer dan logies, want wie beter dan de auteur zèlf is geschikt om het
oeuvre, dat hij in visioen reeds gerealiseerd heeft gezien, het vereiste leven in te
blazen?
Deze waarheid hebben de Fransen zeer goed begrepen, L'Herbier, Gance, doch
vooral Delluc zijn de insceneerders van hun eigen scenario's.
In Amerika echter is het dominante personnage nog immer de insceneerder. Hij
is de paus van het studio en heeft onder zijn gebied een leger helpers, waaronder
het ras der scenaristen. Deze hebben als enige bezigheid het nabladen van
avonturengeschiedenissen, het verslinden van liefderomans en daarna het resumeren
van de meest geschikte kopij die zij ontdekten. Op hun losse gegevens bouwt de
insceneerder een meer technies dan literair schema van scenario, zoodoend veel
overlatend aan de impulsen en de wisselvalligheden van het ogenblik van de
verwezenliking!
Een voorbeeld van de Amerikaanse pueriliteit in zake scenario:
‘La plupart des troupes comiques ne tournent pas un scénario nettement déterminé
et mis en scène d'avance.
Le scénario-département choisit parmi les derniers manuscrits des scénaristes
de la compagnie celui qui s'adaptera le mieux au caractère de tel ou tel artiste
comique.
Le scénario est par lui-même assez maigre d'explication. En voici un exemple:

Le jeune William est chargé par ses parents qui habitent la campagne
d'aller régler un compte chez le notaire, à la ville. En wagon il fait la
connaissance d'un escroc qui réussit à le griser et à le voler. William
arrivera cependant à reprendre son bien au détriment du voleur et de ses
acolytes et il épousera une femme qui l'aura aidé.
Avec ce schéma le metteur en scène doit faire un bon film comique en deux parties.
Le scénario lui-même est loin d'être comique!
C'est alors qu'intervient le gagman.
Le metteur en scène dit au gagman:
- Demain je tournerai la scène du départ de la ferme, quand William reçoit l'argent
de ses parents pour aller payer le notaire.
Fort de cette information, le gagman se creuse la tête pour trouver des situations
comiques, qui rendront le film amusant. Il fera cela chaque jour, et devra sans cesse
renouveler ses idées. Certaines scènes seront plus faciles que
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d'autres à corser. Il lui sera plus aisé de trouver des “gags” pour la scène qui se
déroule en chemin de fer que pour celle du départ de la ferme.
Le gagman soumet ses idées à la vedette comique et au metteur en scène, qui,
eux-mêmes, les suppriment ou les transforment’. (Robert Florey: Filmland. Editions
de Cinémagazine)
- En Suède, schrijft Louis Delluc in de prologus tot zijn Drames de Cinéma, règne
presque uniquement l'adaptation de romans. Leurs productions seraient d'un
étonnant enseignement pour les adapteurs français. Mauritz Stiller et Sjoström ont
trouvé le moyen de faire vraiment du cinéma et de nous conserver le roman, et que
ce tout soit bien un tout. Ainsi le monde entier a pu lire sur l'écran à images les
meilleurs oeuvres de Selma Lagerlöff.
Een scenario, in geweten geconcipieerd, mag dus nooit een adaptie of een variante
zijn op reeds bestaand werk. Het moet beknopt (daarom niet in telegramstijl), objectief
gesteld en natuurlik vrij zijn van elke psychologiese uitdieping. Techniese annotaties
zijn eveneens overbodig (die volgen later wel bij de zg. découpage).
Merkwaardige voorbeelden van scenario's gaven ons reeds: Louis Delluc, Jacques
de Baronstelli, Jean Epstein.
Elk van hun scenario's zonder daarom iets van zijn ogenblikkelikheid en
conkentratie er bij in te boeten, is een poema van onbetwistbare zuiver-litteraire
waarde, evenzeer genietbaar voor de lezer als voor de toeschouwer, die het
gerealiseerd vond op het doek.
Bundelde Delluc niet zijn Drames de cinéma, net zoals een toneelschijver zijn
stukken bundelen zou, en geeft in Duitsland het Gustaf Kiepenheùer-verlag niet uit:
Carl Mayer: Sylvester, Ein Lichtspiel.
Herausgegeben und eingeleitet von Ernst Angel als Band I einer Sammlung
ausgewählter Film-Manuskripte. Mit 12 Abbildungen nach Entwürfen von Claus
Richter, Photos und Werk-Skizzen, sowie einem Vorwort von Lupu Pick Ein Neuer
Buchtyp.: Das erste gedruckte Film-Manuskript des bekannten Autors des ‘Caligari’,
der ‘Scherben’, und der ‘Vanina’. Es wird hier des Versuch gewagt, das bisher
vernachlässigte Film-Manuskript dem kritischen und künstlerischen Interesse
näherzubringen und eine intime Einfürhung in die Technik des Films überhaupt zu
geben. Gleichzeitig wird gezeigt, wie eine ursprünglich in Bild und Bewegung
konzipierte Dichtung sich durch das Medium der Worte auf Regisseur und
Schauspieler, aber auch mit starker Wirkung auf den gewöhnlichen Leser übertragen
lässt.
Het scenario is verdeeld in een aantal genummerde fragmenten, die los staan
van mekaar en elk op zichzelf een volledig kinematografies tafereel beelden.
rs

Zodoende kan men b.v. vandaag draaien gezamenlik de taferelen n 25, 65 en 105,
welke spelen in eenzelfde interieur, terwijl morgen, overmorgen, over een week,
rs

een maand, een jaar misschien pas aan de beurt zullen komen taferelen n 1, 2, 5
enz., dewelke openluchttoneelen moeten voorstellen.
Een typies staaltje van scenaristiese indeling en evocatie is de inzet van Louis
Delluc's scenario Fièvre:
1. - Un cabaret à matelots, dans
2. - une vieille rue sombre,
3. - au vieux port de
4. - Marseille.
'k Geloof, dat alle kommentaar hier overbodig is, want duideliker, treffender en vooral
kompleter kan het niet.
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Alabama-moon.
(Hawaï-song.)
O, de smachtende prang der snaar
onder de was-blanke maan
langs het strand.
O, de ronk der driftige guitaar
bij de zwarte plataan.
O, de neger-voet: hij danst plat en zwaar
op het warm zand.
O, de stoomboot,
anker-stil in de koele baai.
O, pas na de zon:
(de ster-pijl sprong los
tegen het heet nacht-dak).
O, dàn, dàn begon
de smachtende prang der snaar
uit het diep hart der guitaar...
O, de tin-witte maan:
zelfgenoegzaam achter de zwarte plataan,
hoe rijst zij klaar!
O, o, de smachtende prang,
de onrust'ge knijp, de pizzicato, fel, fel,
om iets begeerds, om iets waar,
uit de verstrooide drang
naar het oud Paradijs,
uit een leed, uit een hang
naar iets oneindig droef en waar.

KAREL VAN DEN OEVER.
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Antikritiek op de Poëzie van de Jongeren
door Paul de Mont.
Waarom antikritiek?
IN Vlaanderen zijn er tien critici voor één schrijver: onze literaire biekorf is
overbevolkt... met hommels. Dit is op zichzelf maar een plaag. Ze verslinden echter
méér honig dan er voortgebracht wordt: en dat is een katastroof. Op de tien zijn er
negen, die zich al het talent toeëigenen, dat ze ontzeggen aan de voortbrengende
artiesten en er nog een voldoende stock overhouden om er een boel schrijvelaars
mee te gerieven, die er om geen sikkepit bezitten. De plak wordt hier gezwaaid door
een soort literaire eksperten, die drie bedrijven van Strindberg of Oscar Wilde
vergruizelen in twee regels om zestien kolommen te wijden aan een éénakter van
Jef Pauwels of Palmer Putman. Op hen kan toegepast worden, wat Marcel Proust
ergens zegt van de jonge Marquis de Saint-Loup: ‘Il n'était pas assez intelligent
pour comprendre que la valuer intellectuelle n'a rien à voir avec l'adhésion à une
certaine formule esthétique.’ Ik ben overtuigd, waren Dostojevski of Marcel Proust
in Vlaanderen geboren, dat ze perfect obskuur zouden gestorven zijn.
Er heerschte immers een zonderling artistiek chauvinisme, in dit landeke waar
het nationaal bewustzijn nog sluimert: omdat onze kritiek, buiten een bepaalde trant
niks begreep, orakelde ze, dat ook daarbuiten geen kunst bestond. Er kon hier niet
gëinnoveerd worden, omdat het de impliciete bekentenis afdwong, dat we de perfectie
nog niet bereikt hadden. Onze officiele kritiekers hebben nooit iets anders
voortgebracht dan vaderlandse hymnen, met al de overdrijving en de kortzichtigheid
aan dit soort epiek eigen.
Die intellektuele myopie had voor gevolg onze literatuur tot stagnasie en atrofie
te doemen: en dat was er te veel aan. De rest was maar onschuldig tartarinisme,
dat niemand schaadde.

Een beetje retroperspektief.
Na de revolusie van 1830 is hier een vlaamse letterkunde tot stand gekomen ‘à
objectif limité’, om een strategiese uitdrukking te gebruiken, gewettigd door de
omstandigheid dat ze uiteraard een strijd- en propagandaliteratuur bedoelde te
wezen. Willems en de andere intellektuelen van toen gingen aan het schrijven in
de volkstrant: ze hebben de heldenmoed gehad hun artistiek streven te verlagen
tot het peil van hun publiek.
We zullen nooit genoeg hulde brengen aan dit heroïek geslacht dat zich letterlik
artistiek gezelfmoord heeft voor de gemeenschap. In de literatuur is het een even
subliem voorbeeld, als de Termopielen in de historie. Verfijnd
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wilden die voorlopers absoluut niet schrijven: dat is een feit. En we mogen betwijfelen,
zelfs hadden ze het gewild, of ze het vermocht hadden. Ze hadden immers af te
rekenen met dit gevaarlik handicap, dat ze zelf eerst de taal moesten vormen, eer
ze konden aan het schrijven gaan. Ze verkeerden in de toestand van een architekt,
die zelf zijn stenen zou moeten bakken hebben en zijn grondvesten steken. Aan
die vrijwillige dwangarbeid hebben zij hun beste krachten en hun leven verspild: de
dwaling van onze kritiek is geweest door haar chauvinisties vergrootglas monumenten
te ontwaren waar slechts troglodietenwerk verrees.
Ongetwijfeld: een beetje zelfbegocheling was er nodig in den beginne. Er moesten
meesterwerken voortgebracht worden, enkel en alleen om te bewijzen dat onze taal
er zich toe leende. Tam-tam en reklaam bleken in een zekere mate onontbeerlik en
weldoend om het prestige van onze ontluikende taal te vestigen en de achting van
de goedgelovige gemeente af te dwingen.
Maar éénmaal dit rezultaat bereikt en dit geslacht begraven, hoefde de Waarheid
daarover gezegd: dit heeft onze kritiek niet vermocht, omdat ze nooit een greintje
besef bezeten heeft van het relatieve. De meeste voorlopers uit die dagen kunnen
juist op zoveel titels bogen om hun werk bewaard en vermeld te zien als literatuur,
als Georges Carpentier om in de Franse Académie te zetelen. Ze verdienen al onze
dankbaarheid om hun athletiese gaven en hun kombatieve offervaardigheid: maar
dat is ook alles.
Het is onbetwistbaar, dat Conscience over een prachtig en machtig artistiek
temperament beschikte. Maar het is effenaf bespottelik een literair génie te huldigen
in een schrijver, die artistiek schommelt tussen Alexandre Dumas en Xavier de
Montépin. Alleen de historiese omstandigheden kunnen verklaren hoe het komt,
dat onze kritiek dit onderscheid nooit gesnapt heeft bij gebrek aan intellektualiteit.
De intellektuelen van het eerste uur, die schreven ‘in’ de mentaliteit van het volk
werden opgevolgd door een geslacht doordrongen mèt die mentaliteit. Van 1830
tot 1860 was de toestand hier glad het onderstboven gekeerd. Hadden we in 1830
intellektuelen, gevormd onder het orangisties regiem, zonder volk, in 1860 waren
we een volk zonder intellektuelen. De gegoede burgerij, waaruit ze in die tijd alleen
konden spruiten, was onder het Belgies regiem verfranst geraakt. Gelukkig hadden
de zaden, door de voorlopers in het volk gestrooid, gekiemd: er stegen schrijvers
uit op.
Maar die schrijvers droegen de stempel van hun midden: ze waren beladen met
klein-burgerlike préjugés en instinkten. Ze hadden geen breder horizon dan die van
het dageliks leven en hun klein-steeds midden. Het waren meest allen mensen met
een eng bestaan, een bekrompen levenskijk en meer geleerdheid dan atavieke
distinksie: er zat geen schrijversras in. Hun kunst was eenzijdig.
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Ze muntten uit in de vakken te bereiken door aangeboren talent, omdat talent toch
zijn baan breekt, namelik in de ongekunstelde lieriek en de beschrijvende novelle.
Ze hadden natuurgevoel, pathos en innigheid; ze kiekten de mensen en de dingen
rond hen getrouw naar het leven. Maar hun mensen en hun kring waren
ongelukkigerwijze altijd dezelfde, omdat ze geen andere zagen en geen
intellektualiteit genoeg bezaten om er andere te verzinnen.
Het is tiepies, dat het scheppend element in onze literatuur totaal ontbreekt.
Personages, door de schrijvers in het leven geroepen en vergroeid tot werkelike
wezens, veel rëeeler dan veel mensen die door de straten lopen, tiepen van het
slag van Candide, Joseph Prudhomme, Werther, Mr. Pickwick en vele andere, die
krioelen in de wereldliteratuur en die er de Burgerlike Stand van uitmaken, hebben
we nooit voortgebracht, maar integendeel tien duizend reproduksies van dezelfde
kleine burger en dorpeling.
Die twee gaven, die niet aangeboren worden, maar door de man zelf aangekweekt
worden in de beschavingsomgang: kultuur en edukasie, lagen buiten hun bereik.
Mettertijd kregen ze meer tekniese vaardigheid: maar hun kunst werd er niet door
verruimd. Ze schreven beter, maar in dezelfde trant. De lemen krochten van de
eerste periode braken ze af en bouwden ze opnieuw in moderne baksteen: maar
ze vergaten het bouwplan aan de eisen van de tijd aan te passen en behielden,
binnen, dezelfde benepen struktuur en profijtige verlichting.
Van 1850 tot 1910 - een halve eeuw - hebben ze niets anders bijgeleerd dan
orthograaf.

De leemten in onze literatuur.
Deze uitlating worde niet verkeerd opgevat. Ik bedoel niet de waarlik grote Vlaamse
schrijvers te kleineren, die zich veropenbaard hebben... in Holland. Ik meen
integendeel dat ik ze vereer, door ze buiten onze officiele literatuur - waar ik het
voortaan over hebben zal - te laten, zoals ze er buiten gezet zijn door dit soort
automaties ostracisme, dat uit onze vlaamse literaire produksie zo onfaalbaar alle
originaliteit weert.
Onze officiele literatuur is een soort Ku-Klux-Klan. Letterkundige te zijn is hier
absoluut geen kwestie van talent. Het te worden is een kwestie van inwijding en het
te blijven een kwestie van onderwerping.
Originaliteit is een smokkelwaar, die moet binnengeloodsd worden al over de
Noordergrens: en het is voorwaar geen licht karweitje om te glippen door de mazen
van het intellektuele douanekordon door de kritiek rondom Vlaanderen gespannen.
Haar kleinzielig proteksionisme heeft er hoofdzakelik schuld aan, dat we hier die
twee grote intellektuele verbruiksartiekelen zo goed als totaal ontberen: de roman
en het toneel. Ze heeft zich opgericht tot een
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soort regie en zoekt enkel erzatzprodukten van eigen fabrikaat aan het publiek op
te solferen. Zij alleen heeft er schuld aan, dat onze schrijvers zich blijven afzonderen
in een zelfvoldaan literair mikrokosmos en alles behalve ‘splendid isolement.’
Er komen hier wel eens interessante werken op de markt, bestemd voor een
kleine estheties-gespecializeerde élite, waarschijnlik omdat dit aan onze critici het
genoegen verschaft zich daarbij te rekenen. Er wordt hier ook een zondvloed
volksliteratur uitgestort, omdat wat opzichzelf niet deugt allicht goed genoeg
geoordeeld wordt voor de anderen.
Maar hier ontbreekt zo goed als totaal het middengenre, de interessante literatuur,
die in andere landen gelezen en gekocht wordt door het niet artistiek-gespecializeerd
publiek, door het betalend publiek.
Er wordt geklaagd dat ons Vlaams publiek geen boeken koopt. Dit bewijst
eenvoudig, dat het verstandiger is dan dezen die onze literatuur gemonopolizeerd
en tot een soort régie ingericht hebben. De mensen worden het moe boeken te
kopen uit altruïsme. Ze willen waar voor hun geld. Ze gaan zich bevoorraden in het
Zuiden of in het Noorden: en het is een geluk. Als onze officiele letterkundigen er
het bijltje zullen bij neergelegd hebben, bestaat er kans, dat we eens een Vlaamse
Literatuur krijgen.

La République des Camarades.
Er is een dankbare taak weggelegd voor de humorist, die eens de revalorisatie van
onze literaire en politieke beroemdheden zal ondernemen. Daarvoor ontbreekt hier
de ruimte: maar een kort raccourci is al tamelik vermakelik.
Het enig tastbaar rezultaat van de Vlaamse Beweging, vóór de oorlog, is geweest
onze literatuur te sterilizeren.
Rond 1850 ontstond bij de verstandige politiekers - en in het anti-vlaams kamp
zijn er wel geweest - de overtuiging, dat er geen méér afdoende middel bestond om
de Vlaamse beweging, op dit ogenblik nog essentieel literair, voorgoed onschadelik
te maken, dan ze met man en muis binnen te loodsen in de officiele haven. Er werd
een Vlaamse Akademie gesticht. Er werden letterkundige prijzen uitgeloofd: en die
hoefden kost wat kost toegekend te worden, desnoods met het talent als
extra-toemaat. De jongeren met aanleg en de ouderen met ambisie geraakten al
dadelik gelauwerd en meteen gelauwd. Die lieten dan hun haar groeien en teerden
hun leven lang voort op hun artificiele reputasie en een sinekuur in één of ander
ministerie. Ze werden dan zelf de uitdelers van het officieel manna en de bestuurders
van de vrindjeswinkel, die onze literatuur steeds geweest is tot in de jongste tijd.
Na de oorlog is daarin deze verandering gekomen, dat ze een vijandjeswinkel
geworden is.
De politieke toestand - of beter die zonderlinge geestestoestand die men in Belgie
politieke overtuiging heet - bleek weinig geschikt om dit te temperen,
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integendeel. Verrees heden het Davidsfonds, morgen ontstond het Willemsfonds,
of omgekeerd: de kronologiese orde levert geen het minste belang op. Wedijver om
van weerskanten grote mannen op de beukelaar te verheffen en meteen een taciete
overeenkomst om de opgeblazen rezultaten zonder afdingen te homologeren,
vloeiden daaruit voort. In die tijd was elk politieker, die een rede in het vlaams, (wat
heel iets anders is dan een Vlaamse rede, we hebben het eindelik ontdekt)
uitkraamde ‘kranig’ en elke dilletant, die zich de moeite getroostte drie honderd
bladzijden aaneen te flansen een schrijver. Om als dusdanig gehuldigd te worden
volstond het letterlik papier te bemorsen.
Wie deze regelen paradoksaal vindt, sla er ‘Vlaanderen door de Eeuwen heen’
op na. Buiten de jongensverhalen van Mark Twain ken ik geen leuker lektuur.
De belanghebbenden lieten zich dit welgevallen, met de roerende en oprechte
overtuiging, dat ze aldus de gemeenschap dienden. Ze staken weleens een handje
toe. Ze groepeerden zich in litteraire kappellekens en schitterden vergenoegd, als
die sterren die geplakt hangen tegen de vouten van de kerken. Ze waren terzelfdertijd
schrijvers, kritiek en publiek, bewierookten elkander en lieten de wereld draaien.
Wonder genoeg: alleman was Koning van Lilliput in die République des Camarades.

De plaag van het amateurisme.
Menselikerwijze was dit een beetje begrijpelik, als we overwegen, dat de literaire
arbeid zo goed als uitsluitend gepresteerd werd door liefhebbers.
Ze verdienden geen geld, maar streken hun vergoeding op in ‘monnaie de singe’.
Dezelfde uitbundige lof, die een turnvereniging of een toneelmaatschappij, als ze
optreden in een naburig dorp, bij wijze van betaling en onder voorbehoud van
wederdienst, toegezwaaid wordt, viel ook onze woordliefhebbers te beurt. Waar we
geen kritiek bezaten, moedig of verstandig genoeg om ze te ontnuchteren, zijn ze
perfekt te verontschuldigen, dat ze er wat duizelig bij werden.
Dit ingeworteld amateurisme en deze lokale psichologie bij onze schrijvers zijn
heden nog de grote plaag van onze literatuur. Zolang daarmee niet afgebroken is,
zolang dit niet radikaal opgeruimd is, moeten we betwijfelen of we ooit ernstige
vooruitgang zullen boeken en ekspansie bijwinnen.
Het is verbazend, hoe zelfs ontwikkelde lieden hier de literatuur beschouwen als
een dilettantisme, een intellektueel sport, dat wel eens kan beoefend worden, als
er geen business te verrichten valt. Die opvatting komt kandied genoeg tot uiting in
het voorwoord dat Dr. Van Driessche schreef voor de eersteling van Broekaert heel
onlangs.
‘Jk heet u volgaarne welkom, ik zeg niet in ons midden, want ik reken mijzelf niet
meer - ten minste voorlopig - tot de literaire wereld.
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En in verband hiermede wensch ik u ook van herte dat de taak van alle dagen met
forceps en stethoskoop u vooralsnu niet zodanig in beslag zou nemen dan dat gij
niet meer de tijd zoudt vinden om te schrijven.’
Zo is het er hier mee gesteld: aan literatuur doet men, als er geen kraambed voor
de hand ligt of geen zak graan te verhandelen valt.
Dan zijn er die er zich over verwonderen, dat de kunst hier haar man niet voedt:
maar voedt de man zijn kunst?
De Muze wil anders gediend worden dan een herbergprinses.

De taak van de jongeren.
Ik heb er nog al brutaal op losgehouwen met het breekijzer: maar om beterswil.
Genoeg opiumkritiek: we hebben er hoegenaamd niks aan langer te zweven in een
artificieel paradijs.
We moeten tot het nuchter inzicht en de rëeele kijk komen, dat onze werken nog
juist geen europees peil bereikt hebben, omdat onze kritiek, om ze goed te praten,
de europese vakterminologie gebruikt. Het is niet omdat we een stuk van Ibsen en
één van Willem Putman met dezelfde woorden beoordelen, dat ze van dezelfde
klas zijn. We scheppen aldus enkel een literair mirage en stapelen boven onze eigen
schamelheid glans van elders op.
Om het nu eens helemaal bezadigd te zeggen: we moeten bevroeden dat ons
Eldorado een optiese illuzie is en dat het buiten Vlaanderen nog ligt. De rol van de
komende geslachten zal wezen het er binnen te trekken. Het is natuurlik een louter
toeval als er ergens een literair génie opstaat: maar we moeten er voor zorgen, als
er eens onder ons één opduikt, dat het zich kunne ontplooien. Eer het kind komt,
moet de wieg er zijn. De enige superioriteit van een Shelley of een Musset op een
dichter als Gezelle is van aardrijkskundige aard. Zij zijn in een literair-groot land
geboren en hij in een klein. Was hij elders op de wereld gekomen, hij was groter
geworden: er ontbrak hem niets dan ruimte.
We moeten ons losscheuren van de tover en de sleur van ons verleden. We
vinden overigens niet in ons literair verleden die voedende reserve waar de schrijvers
in putten van grote landen, waar er een klassieke literatuur bestaat gevormd door
een denkende élite van vele geslachten. Wij moeten geen wortelen pogen te schieten
in de diepte, omdat we er geen voedende ondergrond vinden, maar wel in de breedte,
over ons eigen geestelik grondgebied heen. We zijn als een boom, die geplant staat
in een klein kuipje: we moeten onze wortelen door de wanden heen drijven en sap
gaan opzuigen waar het bruist: in volle Europeese bodem.
Het is opvallend hoe acht op tien van onze schrijvers in het verleden gedebuteerd
hebben met hun zwanezang en kwalitatief verkreupeld bleken. Ik wijt dit aan het
feit, dat bij die schrijvers geen zuiver-artistiek streven te ont-
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waren viel. Te velen limiteerden hun eigen kunst bij het aanpassingvermogen van
het volk. Dat was verkeerd, in deze zin, dat het leidde tot intellektuele stilstand. De
jongeren zouden als motto van hun streven, de raad van Max Jacob moeten in
praktijk stellen:
‘Gens de lettres simplifiez-vous, ne pensez pas au peuple. Le peuple pensera
alors à vous;’
We hebben ten slotte iets anders nodig dan patronageliteratuur. Meer speciaal
onze katholieke kritiek hoeft zich daarvan te doordringen. Ze is veel te enggeestig.
De Franse kritiek is laks op gebied van zeden en streng op stuk van ideeën. De
Engelse omgekeerd. De onze blijkt overdreven puriteins op beide terreinen. Ze
schroomt zo angstvallig het moderniesties gevaar, dat ze er onbewust de moderne
strekkingen om boycot, met het dubbel noodlottig rezultaat, dat ze ons gekultiveerd
publiek noopt de perverse zuiderse eksport-literatuur te kopen en het ontstaan van
een vlaams interessant boekenwezen in de weg staat.
Er is hier een bredere intellektuele horizon en een vrijere zedelike atmosfeer
nodig. We moeten absoluut onze kunst overplanten uit het benepen Vlaams kuipje
in volle Europeese bodem. We moeten ons europeanizeren - al was het maar alleen
om langs die omweg Vlamingen te worden, iets anders dan de vleesetende en
bierdrinkende epikuriërs, die we allen geweest zijn. Feitelik lijdt Vlaanderen aan de
maag.
De enige zegening van de oorlog is misschien geweest ons te doen honger lijden.
Onze lege maag heeft ons toegelaten te voelen, hoe ijl het ook was in onze
bovenkamer. Vlaanderen heeft dit gedeelte van zijn individu ontdekt boven zijn
mond.
Het is losgekomen uit zijn herkauwende stagnasie en zijn verzadigd quietisme.
De grote demokratiese gedachtenwoelingen uitgelokt door Wilson zijn er overgevaren
als een overstroming. De vloed mag nu terugslinken: de beschavingsalluvie blijft
achter.
Een gedeelte van onze intellektuele jeugd heeft achter het front kontakt gekregen
met de latijnse en angelsaksiese kultuur; een ander gedeelte heeft de germaanse
kultuur van naderbij moeten aanvoelen. Na de wapenstilstand waren die twee
stromingen nog heel gemakkelik uit elkaar te onderscheiden. Nu versmelten ze
stilaan tot één streven: de drang om op te klimmen tot een hoger, europees
kultuurplan.

De nieuwe orientering in onze kunst.
Begrijpelikerwijze, omdat de meeste jongeren beginnen met te dichten, is het in
onze poëzie, dat de eerste sporen van orientering in die nieuwere richting waar te
nemen vallen. Is het nog te vroeg om te gewagen van een
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moderne vlaamse dichterschool, het is toch opvallend, dat de plejade nieuwe
dichters, die na de Wapenstilstand aan het woord gekomen zijn, in hun werk
éénzelfde grondklank geven.
Met deze regelen is het er verder om te doen hun kunst te situeren, voor zover
dit mogelik is voor een kunstvorm nog in volle wording, en de voornaamste elementen
in hun tekniek te karakterizeren. Ik zal me daartoe meer bepaald houden bij het
werk van Wies Moens, omdat ik hem best ken en omdat hij door zijn jaren en zijn
temperament misschien de meest reprezentatieve figuur is van dit geslacht onder
de oorlog volwassen. Dit is een tragies geslacht geweest, een geslacht zonder
jeugd. Het is in een zekere zin uit de wieg gerukt geworden door die wervelwind,
de oorlog, meegesleurd in de draaikolk van de gebeurtenissen, en als alles weer
tot bezinking gekomen is, stond het met beide voeten, volgroeid, in de nieuwe
naoorlogse wereld, zo verschillend van 1914, als 1914 zelf van het tijdperk van
Louis Quartorze. We mogen daarbij niet uit het oog verliezen, dat dit geslacht de
wereld ingevlogen is, zonder die verleden-ballast, die de ouderen toeliet zich vast
te klampen aan een houvast: de traditionele opvatting, die we hadden van de
vooroorlogse wereldorde. Voor hen was die werkelikheid van de oorlog en zijn
nasleep een nachtmerrie; voor het jonger geslacht is de naoorlog de werkelikheid
en de vooroorlog een droombeeld.
Daarom, als het jong geslacht spontaan wou schrijven, moest het anders schrijven
dan het oude. De jongeren schrijven zo, omdat ze niet anders kunnen. Hun werk
moet derhalve meer interesseren, in zoverre het nieuwe perspektieven opent dan
om zijn reeds bereikte perfeksie.
Er kan dus niet van me verwacht worden, dat ik het oeuvre van Wies Moens zal
vierendelen met het ontleedmes van de kritiek en op elk kwartier een etiketje steken
‘zoveelste kwaliteit’, als op het vlees in de slachtersuitstallingen. Dat is overigens
barbarenwerk. Je kan me dan evengoed vragen een mooie vrouw de huid af te
stropen om achter het geheim van haar bekoorlikheid te komen.
Verzen moeten geproefd worden als een sigaar. Die moet je niet open-kerven en
opkouwen; maar ver van je afhouden om haar aroom op te vangen. Verzen ook
moet je laten opwalmen als wierook, om het subtiele van hun tonaliteit te snappen.
Je eerbiedigt beter het werk van een dichter met het verkeerd te begrijpen, dan
met het wetenschappelik te villen.

De karakteristieken van de moderne dichtkunst.
Als je de oude meesters herleest, krijg je de indruk, dat hun stijl een beetje zweemt
naar het snit van hun kleren.
De klassiekers schreven keurig en gepoederd, zoals het hoorde bij hun
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kanten kragen en hun pruiken; de romantiekers kleurig en donderachtig, als hun
bonte gilets en hun zwoele illuzies; de parnassiens ijzig en solemneel, als hun
gepapte hemden en hun monumentale hoge hoeden. De moderne mens draagt
slappe boordjes, vilten hoeden en losse pakken: dat de jongeren schrijven met
dezelfde zwierigheid en losheid, is voor me een kriterium, dat ze het bij het rechte
eindje houden en dat dit de poëzie is van onze tijd.
Haar voornaamste karakteristiek is misschien wel haar neiging om te evolueren
van een intellektueel weeldeartikel tot een algemeen verbruiksartiekel, zoals het
proza gedaan heeft in de verleden eeuw. Ze wordt op haar beurt populaire kunst,
een uiting van de verzuchtingen en de strevingen van de man in de straat: er zweeft
boven haar een sociale XX-eeuwse ambiance, als het ‘halo’ boven de grote steden.
Een gedicht, als dit op het I-Meifeest, in Landing, is suggestief in dit opzicht:
De dag is begonnen met het fluiten van gefestoende treinen,
zij schalmeien de wereld vol jong geluk.
...
Het grote wonder in de stad zijn de meidekens:
klaprozerode strikken, vlechtjes van koorn.
...
Vandaag hebben we het militarisme vertrapt
de honger afgeschaft en de vrede ingeluid.
Vóór de avond valt zullen de brallende scharen
Venus aanroepen, de jonge vrouwen vallen op het gaanpad,
aan de haven schittert de maan in de messen.
...
Morgen is alles weer eender, is het meivuur op,
morgen varen de trems door de straten,
met reklamen in top...

Dat een 1 Meifeest een even dichterlik onderwerp is als een Grand Pardon in
Bretagne of een Zeewijding te Oostende, en dat we hier enkel een transpozisie van
een klassiek genre in moderne trant, een moderne variante op een oud thema voor
ogen hebben zal misschien sommige mensen op het eerste zicht verbazen.
De poëzie heeft inderdaad eeuwen lang geleden onder het vooroordeel, dat ze
naar vorm en inhoud aristokraties, fashionable, ouderwets en reaktionnair moest
wezen. Ze was uiting van een kaste. De mode beheerste ze met het katastrofaal
gevolg, dat de dichters om de halve eeuw de herschildering en herpleistering van
het Heelal ondernamen: ze aanzagen het als hun rol het werk van de Schepper te
verbeteren en de Natuur te overschilderen, als een prentenboek, waarvoor God de
lijnen en zij de tinten leverden. Ze deden als
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onze vroede Heren van de Kerkraad, die in onze parochiale kerk een heerlik houten
altaar, meesterstuk van snijwerk, lieten ‘zetten’ in het marmer en het goud. Feitelik
waren ze meestal eng gelimiteerd, zowel door hun arbitraire opvatting van wat ze
heten: het dichterlik veld (dat neerkwam op een heelal in salonformaat) als door
hun patriciersmentaliteit, die hun de negen tienden van de natuur en de mensen
deed verwaarlozen als artiestieke ‘brousse’, waarin het niet betaamde, dat een
voornaam persoon zich waagde.
Wies Moens is hier één van de pioniers geweest, die doorgedrongen zijn in die
artiestieke wildernis: de moderne wereld. Hij heeft ontdekt, dat er auto's bestaan
en vliegmasjienen; dat in ons luchtruim de overheersende geluiden niet meer zijn
het geörgel van de nachtegaal en het getamp van de angelusklok, maar wel het
gebrom van de motoren en het gehuil van de klaksons; dat de mensen ook in steden
leven en dat er in de steden ook achterbuurten zijn.
Vóór de oorlog waren er hier in Vlaanderen weinig of geen dichters, die in een
landschap een fabriekschouw ontwaard hadden. Ze schakelden die er eenvoudig
uit of liepen zover verloren in de heide, tot ze ergens een afgelegen hoekje vonden,
waar ze de natuur nog konden afluisteren en aanvoelen als in de tijd van de
vigilanten, zonder maar eens te vermoeden, dat ze aldus verbluffend anakroniesties
handelen. Het ware belachelik te beweren dat fabriekschouwen uiteraard artistieke
verschijnselen zijn: maar het zijn werkelike faktors in een modern landschap en de
jongeren kunnen ze niet negeren, precies omdat ze pogen de poëzie uit de dingen
te halen, daar waar de ouderen zich vergenoegden met ze er op te leggen.
Je ziet werkelik de inspirasie opborrelen uit de natuur, als bronwater uit de grond,
in verzen als deze:
De Lente hangt in de lucht, mijn vingeren hebben de botten betast,
de milde lauwheid van één regendrop op mijn tong heeft mijn ziel gewekt en verrast.
Vergeef, Heer, nu is de ziel van uw knecht niet langer bij de dingen, die hij dageliks
doet,
ze is al op weg, de zwaluwen tegen...

Die spontaneiteit in het opnemen en die direktheid in het weergeven van het Schone
zijn kenschetsend voor de werkprocédés van de jongeren. Ze kennen geen pose
en geen statieke impressies, zoals de schilders bij voorbeeld. Ze nemen de Natuur
op in snapshot, met al wat ze inhoudt, levend en dood, stoffelik en onstoffelik,
mensen, klanken, geuren, stof, alles. Ze staan er vóór als voor een orkest en
kondenseren in een totaalindruk de enkele dominantan, die ze snappen in de vlucht,
als het leitmotiv uit een partituur:
Als ik reis naar mijne Lieve-Vrouw-van-Troost
is mijn hart als een Zaterdagavonddorp
met thuiskomende vrouwen,
repeterende muzieken
en gewassen kinderen...
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Dezelfde indruk kan je werkelik krijgen, als je door een vlaams dorp kuiert, op een
Zaterdagavond, wanneer de kinderen uit de kuip komen en de mensen vóór hun
deur zitten. Maar je mag honderd schilderijen en zichten bezitten van een vlaams
dorp en je er blind op kijken: nooit haal je dit er uit, omdat dit een dienamiese indruk
is. En die vast te leggen, dat is één van de innovasies geweest van de jongeren.
Werp na een zwoele nacht je venster open op de tuin: dauw, vogelenzang, klaarte,
hooigeur, kilte, het stroomt alles te gelijk binnen in één gulp van fiziese frisheid.
Dezelfde verfrissende kapaciteit en waarlik fieziese eigenschappen bezitten verzen,
als deze:
Ene is er wier liefde
als een rechte wierookkolom
drijft door mijn nachten
en zet mijn dagen blinkend
als een blad, dat lekt van de dauw...

Er valt daarbij op te merken, hoe innig fiziese indruk en zedelike stemming hier
versmolten zijn tot één mengsel. Die onmerkbare ‘glide’ van het fizieke naar het
morele of omgekeerd, die wisselwerking van beide op elkaar en hun samenvloeien
tot één atmosfeer, zijn wellicht een tekniese merkwaardigheid van het werk van
Wies Moens. Meer in het bizonder:
Want ik heb de trek gevoeld van het leven,
de oeroude trek, dieplokkend en goed,
zo goed: als een klokje ver in het dal,
de lauwe geur van veevoeder overal
's avonds over de dorpen lijk een offerande.

Atmosfeer is ten slotte niets anders dan de materializasie van een zielstoestand:
schilders kunnen ze bereiken met kleuren, dichters moeten ze scheppen met klanken,
door het rythme. Hierboven heb ik er maar de bestanddelen van ontleed: het rythme
is er de geleider van. En ik kan me verder niet beter doen begrijpen dan met een
paar voorbeelden.
Hier heb-je de atmosfeer van het rustig-zitten en onbewust-starogen, rond de
avondlamp: zie de daggeheugenissen opwelmen, als doom boven de weiden,
vervagen als de uitstervende harmonie van een wegdrijvend strijkje:
Avonden, die eens waren,
van alle dagheugenissen autodafé's
...
geurig als schuchtere violen
koelde in de geishakopjes de thee
...
avonden die eens waren
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vallende sterren
goud dat ons door de handen vloeit;
feestlampions op de boten aan de ree
dovende één voor één
verzonken stralen...

En in de volgende stroof krijg-je een zomernacht gekondenseerd, als een hele
rozestruik in één druppeltje reukwerk:
Winden gingen te rust
in de populieren,
roerloos staan rozen
als kelken vol purpere wijn.
Dronken nachtegaal zwijmelt,
de leeljen huivren.
Kapellen slapen
aan de twijgen,
één brommende goudvlieg
verkondigt God.
Over de sterren schrijden,
klare gestalten
de uren...

Deze brommende goudvlieg is honderden jaren oud: ze komt regelrecht overgevlogen
uit die lusthof: de verzen van Franciscus van Assisi.
Dezelfde manier om God in de natuur aan te voelen, ontdekken we op meerdere
plaatsen in het werk van Wies Moens en in dit van de heilige. Ook dezelfde voorliefde
voor de kleine man, zoals hier:
Knielen zal ik
tussen uw simpele lieden.
Ze dragen ruige baard
en spuwen op de vloer van uw heiligdom,
maar in hun ogen is
de eenvoud der kleinen...

Plagiaat? - Heel zeker niet.
Inspirasie? - Evenmin.
Toeval? - Ook niet: we staan hier voor een letterkundige beweging, die perfekt
evenwijdig loopt, op honderden jaren afstand. Evenals heden de jongeren, zijn de
dichters uit het tijdperk van de opkomst van de moderne talen, juist om zich los te
worstelen uit het konventionele en verstarde van de latijnse prozodie, teruggekeerd
tot de drie echte bronnen van inspiratie: zichzelf, hun medemensen en Gods natuur.
Ze hebben een lossere vorm gezocht om
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beter te kunnen doordringen tot hun evennaasten. Hun kunst was als de onze het
poogt te worden: gemeenschapskunst. Het kristelik gevoel, dat bij Wies Moens en
veel jongeren zo intens opfleurt, komt tot uiting in deze zin, dat ze zich enkel
beschouwen als een brug tussen God en de mensen. Dit verklaart terloops, dat hun
kunst, hoe subjektief ook, in een zekere zin onpersoonlik klinkt. Ze denken ten slotte
altijd aan de anderen door zichzelf heen:
Heer, heb medelijden met ons dichters,
verloren in het bedrijf der mensen, donker als het diepe gaan der
molenstenen.
Die bezorgdheid loopt doorheen hun werk als een watermerk: ze is er één van de
pathetiese elementen van. Ze geeft temperament aan de verzen. Je houdt de
schrijver bij de pols, terwijl hij dicht: zijn eigen bloed jaagt door zijn werk: het leeft
door die bloedstransfuzie. Ook zijn ziel geeft hij bloot: je ziet haar innerlik mekanisme
zwoegen, als de aderen op de slapen. Dit vers uit Landing mocht als motto prijken
boven al het werk van de jongeren:
‘Je weet, hoe ik dag en nacht timmer aan dit leven, als aan een huis.’
Heel hun oeuvre verrijst als een akoestieke vout, waarin we dit getimmer horen
weergalmen: de harteklop van het jong naoorlogs europees geslacht.
Er is een tijd geweest, juist na de Wapenstilstand, toen we allen waanden dat er
grote, wereldschokkende dingen op til waren. Dan galmde het, als een klaroen:
Als ik schildwacht sta
op hete barrikaden...

Waarom niet: zelfs van Cauwelaert droomde van barrikaden in die tijd.
Maar een paar jaren later klinkt het al heel wat meer berustend:
Eens was ik geroepen voor een recht leven
als een kanaal tussen hoge bomen, windstil en klaar;
maar het avontuur sloeg mijn leven stuk...

Zo loopt door hun werk - als over de temperatuurbladen, die boven de hoofden van
de gewonden hangen in de veldlazaretten - de koortskurve van de Europese ziel.
Ze willen geen luxe-wezens zijn; ze staren op de wereld niet neer van uit een ivoren
toren; ze mengen zich tussen de mensen en zoeken in een zekere zin enkel de
normale gewaarwoordingen van de gewone mens te filtreren en te louteren; ze
zoeken enkel te zijn, voor hun medemensen, wat het zonlicht is voor filmpapier: het
element, dat het Schone doet uitspringen.
Ze streven er naar om zich te ontwikkelen tot het type van de all-round intellektuele
athleet. Alle manifestasies van het Leven interesseren hen: ze zijn in niks
gespecializeerd. Geen enkel zintuig is bij hen geatrofieerd. Ze vangen
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alles op, wat onder het bereik valt van de zinnen en de ziel en projekteren het in
hun verzen, als een film waarbij het rythme de muziekbegeleiding is. Ik kan een
verzenbundel, naar hun opvatting, niet beter vergelijken dan met een muzikale
kompozisie: de inspirasie ebt en vloedt er in op dezelfde soepele en genuanceerde
wijze. Ze zal soms, onverwachts, klinken tot meditatieve rallantando's:
het is zo diep te graven en zo lang
naar het goud
van een gelaat, je niet vertrouwd;
ontvalt je dat, het is
als het uitwaaien van het licht over een geliefd boek

of openwaaieren in brede perspektief-scheppende largo's:
Vrouwen douwdeinden de zee en de horizon
in hun armen...

In één woord hun verzen beogen te zijn: fragmenten leven.
Al die elementen, die ik hier heb opgesomd zijn voorzeker niet splinternieuw. De
oude Emile Deschamps had voor de poëzie al deze definisie gevonden, die tamelik
raak de kunst van de jongeren omschrijft: Peinture qui se meut et musique qui
pense...
Feitelik streven de jongeren juist hetzelfde na als de ouderen: het Schone, maar
volgens een ander procédé.
Te bewijzen dat hun procédé er een ander waard is, was mijn enig doel met deze
regelen.
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Twee gedichten
I.
Ik vraag u niet waarom ge steeds naar de einders staart
en soms uw handen voor uw oogen slaat; ik wil niet weten wat ge liever voor u zelf bewaart
noch wat in u ook breken gaat;
Want aan mijn eigen hunkerende ziel
heb ik zoo vaak gevoeld dezelfde pijn,
van beter steeds te willen zijn, en hoe ik, immer, in mijn stijgen viel...
Dit wordt alleen in eigen hart bestreden,
zoo schuchter wischt ge weg den blinkend-zoeten traan,
die langs uw wang gegleden,
het lijden kon verraân.
Wij durven niet ons hart met al zijn wonden toonen.
En toch is in ons wilde bloed,
alleen dit groot verlangen:
om schoon te zijn en goed
voor allen die nog menschen blijven:
we zouden graag zooals een moeder doet
hun handen in ons handen prangen
en om hun naakte lijven
de weelde van wat liefde hangen.
Maar ach! wij allen durven niet
en is er eén die in zijn zangen
wat schoone mêelij biedt,
wie in de wereld nog kan zich aan woorden laten vangen?
En wijl snerpt in ons jong gemoed
het nooit vertrouwd verdriet:
het wordt ons leven zelf, als 't leven wordt het zoet.
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Doch pijn, die wellust wordt,
zij brengt niet wat wij hoeven: luide cohort
die naar het Leven zelf wil snellen.
Het Leven is niet vèr en 't Leven is wel simpel
- ononderbroken gang zoo 't veelkoleurig openwaaien van een wimpel
die zingt naar God zijn immer zelfde zang;
o Heer heb meelij met ons broos bestaan
en laat ons recht naar U met al ons broeders gaan!

II.
Ik kan de woorden nimmer vinden,
die moeten spreken tot uw ziel; o Kom en luister naar de winden
en naar 't gebons van zwaren klokketoon.
die in den avond viel.
Kon ik het zoo maar zeggen; 't ware schoon,
ik voel het, - maar mijn stem is schor en heesch
en draagt de snikken van veel pijn Mijn hart is maar een lillend brokje vleesch,
mijn zoen kan nimmer heilig zijn.
Ik zou zoo gaarne komen,
maar 'k vind de wegen niet:
er hangt nog mist van neergegleden droomen,
mijn oogen, vol verdriet.
'k Heb u gezocht op veler bleek gelaat
en nooit daarop een schaûw van u gevonden Nu ben ik als een hond die naar de sterren scheit,
zwaar is de halster die mij houdt gebonden ik ben een hond die voor de sterren staat,
en huilt naar God om zijn verlatenheid!

ANDRÉ DEMEDTS.
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Het Urbaansch sonnet of de Heroplevende Sonnetten-Industrie in
Vlaanderen
‘La poétique nouvelle supprime les formes fixes.’
(EMILE VERHAEREN.)
TOEN ik de nieuwe verzenbundel van Urbain van de Voorde ‘Diepere Krachten’
gelezen had, droomde ik dien nacht van 28 rekken vliegen-lijmstokken, elk rek van
14 stuks en iets later van een schoolmeester die 28 telramen in zijn klas opstelde,
terwijl hij de balletjes om de beurt rangschikte van 10 tot 11 en van 11 tot 10. Deze
bundel bestaat namelijk - evenals de ‘Haard der Ziel’ die voorging - uit 28 sonnetten
+ een Eindzang. Het mooiste van m'n droom was dat de eenzijdig-verstandelijke
heer Dirk Coster uit Amersfoort (overigens een interessante zij-figuur) deze
lijmstokken op Vlaanderens en Hollands paden rondventte en hij hierbij een liedje
zong, zoo ongeveer als: ‘Kom in m'n armen, o, dichter-van-m'n hart!’
We hebben dus weêr een sonnetten-dichter meer in onze Vlaamsche Beemden
aan wien het breedelijk toegestaan is uitgestrekte sonnetten-webben te spinnen in
de Amersfoortsche hei. De ruimhartige toezichter hierover is nogmaals Dirk Coster,
tevens de ontdekker, de schutspatroon en de ontginner van deze heroplevende
sonnetten-industrie in ‘De Stem’.
Urbain - ook een placiede naam voor een Muzenzoon! - behoort tot de klasse der
‘goedmeenenden’, die, daarvandaan reeds, ongestraft zijn sonnetten als
telefoonpaal-ramen langs de literaire nederlandsche weg mag planten: hij ook heeft
concessie van het Hooger Letterkundig ‘Stem’-Beheer om de buurt te bederven.
Want dat hij de ‘buurt’ bederft, geloof me...
Allereerst hebt ge in die befaamde buurt de ‘site historique’: Van Nu-en-Straks,
een landschap dat zoo stilaan bij de onaantastbare monumenten gerekend wordt.
Zou je denken dat het sonnet van Van Langendonck in deze omgeving het Urbaansch
Sonnet verdraagt? Of dat een historisch-kritische Vermeylen of een beelden-warme
ers

van de Woestijne deze dikhuidige sonnetten-aanmaak als de nabloei op de 90
erkennen? Op de stoep zullen zij wellicht Urbain een verbloemd komplimentje
maken: hun naar-
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binnen-gekeerde eerlijkheid zal ze eenvoudig den neus toeknijpen.
Elders reeds gaf ik als meening te kennen dat het Urbaansch Sonnet de Van-Nu
ers

en Straks-generatie in diskrediet bracht. De nog overblijvende 90 - allen, zooals
het hoort, op literair fatsoen gesteld - kunnen toch weinig met een ‘marodeur’ gediend
zijn die al het individualisme van '90 opnieuw herkauwt en in eentonige dikhuidigheid
het Van Langendonck-sonnet nastapt. Trouwens: de gewone rethorische verlakkerij
na elke merkwaardige beweering. Zoo een dichterlijk geval bespoedigt erg duidelijk
er

het werkelijk einde van de 90 kunstperiode.
Ik heb mij moederlijke moeite gegeven die 28 sonnetten ‘door te waden’. Kritici
moeten in een vers naar klank-kwaliteiten, naar visie, naar plastiek zoeken. Op het
schaaltje van eigen ziel moeten zij het levensrhytme afwegen. Van dit alles is bij
Urbain's ‘Diepere Krachten’ de waarde zeer onevenredig. Na lezing van 28 × 14
versregels met hun steeds terugkeerende, vervelende visie, (afgeschaafde
macaronie-staafjes) met immer dezelfde makke neerslag van rijm op rijm, (Oh! qui
dira les torts de la rime!) met altoos dat gemam en gelurk aan paar en onpaar, wordt
de geduldigste lezer wel ietwat roezig. De indruk komt los dat de innerlijke
bewogenheid van de dichter nagenoeg alleen in den uitwendigen gang van het
klinkdicht vastzit, net als vroeger bij de Alexandrijnen-dichters. Iets ‘aangeleerd’, de
vaardigheid van het sonnettale vak. En bij Van de Voorde is die bewogenheid zwaar
op de hand, als lood...
Tevens zijn de meesten dezer sonnetten beelden-leeg, als ongevulde nissen. Er
is onnoemelijk weinig beelden-plastiek in die 28 sonnetten-kamertjes: waar die soms
opduikt schudt ze zeer erkenbaar de rhetorische panache. En daarnevens eischt
die lappedief van een sonnet - zooals Urbain dit beoefent - zoo almachtig veel gehaat
woordmateriaal dat niet weinig versregels vol opstopsel zitten, ja, toegekurkt zijn
met ‘worths’, om den wil der noodige versvoeten!
Het goede in deze verzenbundel bestaat in hoofdzaak uit een zekere
philosophische gedachtelijkheid die een ethische zijde heeft, maar deze dan weêr
te zeer aan beredeneering gehecht. De kwade kant dezer ethiek? Wel ja, die is er
kriegelig-veel: van de Voorde is de verlepte, ontzenuwde, en uitkomstlooze
agnostieker, die de driemaal-heilige Naam Gods louter als een ornans epitheton,
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zonder kristelijke beteekenis, misbruikt, een moreele levenshouding aanneemt die
God beleedigt en de menschelijkheid onteert. Wij verwijten hem zijn laffe overgave
aan het wijf, zijn lyrische verheerlijking van hoererij. Drieste versregels zijn hiervan
aan te halen en fatsoenshalve - scheldt ons nog eens uit voor ‘Tartuffe's’, toe! - laten
we dit na...
Wat we in die verkleide, groezige sonnetten ‘ruiker’ missen is de warme
levensmildheid van een Van Duyse en de hartstochtelijke zielsverscheurdheid van
een Van Langendonck. Astrolatisme - veel koude ‘sterren’ rijzen aan Urbain's
sonnettenhemel - kan dit gemis geenszins vergoeden. Er is iets van een ongure
nacht-kelderigheid bij deze vlaamsche poeët, die bovendien lijdt aan een moreel
spit, zoodat hij zich niet oprechten kan tot God.
Dat hij, klaplooper bij Van-Nu-en-Straks, tevens in de lij ligt van het oude
rederijkende Vlaanderen dat is ons verder na kontrool gebleken. De Urbaansche
sonnetten-taal ligt ver achterwaarts aangezand, via Van Langendonck langs Van
Duyse tot zelfs bij Blieck. Van de tusschen-bankjes rep ik niet.
Lees Van Langendonck's ‘Verzen’ nog eens na en wie een beetje geoefende
aanvoeling heeft van een gedicht, komt alras tot de bevinding dat V.D. Voorde,
zonder Van Langendonck's Kristendom, deze door een lampglas nagalmt. Zoo is
de behandeling van het sonnet - ‘ce grand niais’ - er heusch niet op vooruitgegaan,
noch technisch, noch rhytmisch. Zelfs tegenover het frisscher en fijner-gebouwd
sonnet van een vroegere Jan De Laet (1837) moet Urbain van de Voorde het
afleggen.
Beluister eens goed de ondertoon van de volgende verzen die ik uit Van Duyse
en Blieck aanhaal en bevraagje zelf (afgezien van het mildere bij Van Duyse en het
breedsprakige bij Blieck) of Van de Voorde geen rhetorische verwantschap heeft
met deze twee.
Hoor Van Duyse in zijn befaamde ‘Nathalia’:
‘Waar waart gij, dierbre, dan? Niet aan mijn zijde, ach, zuster,
Gij knielde in 't vaderhuis, welks eerezuil bezweek.
Gij badt: 't verbrijzeld hart klopte U allengs geruster.
't Gebed was U Gods stem, die 't stormnat effen streek!
En nu, al waggelend den tempel uitgetreden,
Volgde ik, met broeder, 't lijk der wellust onzer ziel.
Toen heb ik, zuster lief, voor U, voor U gebeden
Op wie de laatste straal dier stervende oogen viel!
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Verleggen we het rhetorisch kontakt verder naar Blieck:
O, gronden, heeft de stem des Heeren reeds geklonken?
Ik zie geen beendren meer in uw geschonden aerd'.
De tomben zijn geslecht, uw terpen zijn gezonken,
En 'k zie den dood niet meer die op uw vlakte waert’.

En veel later, in 1924, Urbain Van de Voorde aldus:
‘'k Schrik soms toch op: is 't val of is 't ontwaken?
Dan lijkt de zielsroes me enkel bleeke schroom
en de eeuwge mensch in mij kan niet verzaken
en houdt nog nauw de almachtige drang in toom Maar 'k weet: uw liefde-ziel zal de oerdrift blaken
tot één rein heil van leven en van droom’.

Nie-waar, niet enkel de aan- en naslag van het vers, maar zelfs de wijze van
zins-behandeling, de keuze van het verbum, - in één woord: zijn versificatie - is bij
Urbain Van de Voorde verwant aan die twee vroegere vlaamsche dichters?
Tusschen het aangehaald vers van Van de Voorde en dit van Blieck ligt de sprong:
1924-1845 en even iets vroeger (1841) het vers van Van Duyse. De sonnetten van
Van Langendonck bewegen rond '90.
Men voelt dadelijk - meerdere aanhalingen zouden nog beter zijn doopceêl lichten
- dat bij Van de Voorde de poëtische navelstreng gebonden is aan het rederijkend
voorgeslacht en dat de rhetorische draad van '30 tot '90 duidelijk doorheen het
dichterlijk weefsel van het Urbaansch Sonnet loopt. Onderlinge benadering van
taalgeluid en visie, verwoording en versgang, die bij Van de Voorde door de invloed
van Van Langendonck - en misschien wel door enkele sonnetten van Kloos - ietwat
naar ons toegegleden is.
Zoo daagt dichter Van de Voorde op de letterkundige tribuun in ouwe kladden tot
op naad en draad versleten. Bedenkelijk wordt zijn geval als we ons verbeelden
ers

wat die dichter zou zijn geweest, ware hij even vóór de 90 in zijn rhetrozijnen
knoppies verschenen! En nu is hij als een ‘trainard’ met die dichterlijke spullen
minstens 20 jaar te laat gekomen! Dat ‘De Stem’ hierover eens een referendum
opene onder de vlaamsche en hollandsche schrijvers. Hm! Hm!
KAREL VAN DEN OEVER.
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PIETER VAN DER MEER DE WALCHEREN
Naar een houtskoolteekening van JOEP NICOLAS.

[Nummer 10]
Figuren van onze tijd: Pieter van der Meer de Walcheren
door Wies Moens.
MEN krijgt het te lezen bij elke gelegenheid, in tijdschriften en kranten; men hoort
het schreeuwen van alle daken, elke dag opnieuw; men voelt het diep aan zijn eigen
ziel in het ganse intellektuele en artistieke leven van onze dagen: dit is geen tijd
voor grote dingen des geestes, geen tijd voor sterke kreatieve arbeid. Het grote en
sterke, datgene wat is berekend op eeuwigheid, niet op het tijdelike, niet op het
verwaaiende, het vraagt bezinning en lange, koesterende arbeid; het rijpt alleen in
die werkzame eenzaamheid die dag en nacht vervuld staat van de ijver der ziel, als
het huisje bij de watermolen waar de luiden aan de dood denken wanneer het
wielgedender ophoudt.
In de moderne wereld, waar de produksie beheerst wordt door de razende
snelheidsdrift der eeuw, klinkt dergelike uitspraak als een sprookje. De mensen
hongeren naar nieuwigheden en gooien morgen reeds weg wat zij vandaag nog zo
innig hebben aanbeden en geliefkoosd. Het hart houdt nergens bij stil, het moet van
het een naar het ander, het kent geen rust in warme liefdevolle toewijding, het kent
alleen de immer vuriger stroomversnellingen van het hunkerende bloed. De
kunstenaar wordt geen respijt gegund: hij zal elke morgen wat nieuws verzinnen
om de avond der mensen op te luisteren. Het wordt een roes, waaraan de artiest
zich geeft, de romanschrijver evenals de dichter, de schilder, de dramaturg. Want
ook de artiest is meegesleurd in de rusteloze jacht van het hart naar altijd nieuwe
veroveringen. Hij die de grote Maker van Stilte, want van zielsverinniging, moest
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zijn in het leven der mensen, is geworden een maker van drukte en lawaai. Alles
rondom hem tolt brooddronken van de ene sensatie naar de andere;
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wat de mensen vandaag nog genot noemen, heten zij morgen reeds een flauwe
kinderpret. In 's levens circus draaft én draaft de kunstenaar als een afgejakkerde
klown. De massa bisseert geen enkel nummer. En de speelman slooft zich uit. Hij
is soepel geworden, maar deze soepelheid gelijkt meer aan slapheid: hij vloeit uit
in alle gewenste houdingen en standen, deze arme moderne artiest ‘die het leven
niet meer beheerst, maar tyrannies door het leven beheerst wordt’. De wijd-stralende
kracht der oude generaties, die zich uit-vierde in het bouwen van kathedralen, in
het dichten van aard- en hemel omvattende poëmen, trachten enkele bewusten
tans aan te voeren in het leven van deze stuurloze ‘overdonderden’. Zij zijn bezig
de verslapte veer der menselike ziel stevig en vast weer op te winden, om ze toe
te laten haar stalen lenigheid in triomfante energie weer uit te slaan tot in de verste
kringen. Doch, sinds het onherroepelik vast staat dat alléén de eeuwenoude
waarheden van het kristelik geloof de mensheid kunnen verlossen uit de doolhof
van elke verwarde tijd-struktuur; sinds het een feit is, zo onomstootbaar als de rots
waarvan gezegd wordt dat geen stormen ooit tegen haar zullen vermogen, dat de
menselike natuur langs geen andere poorten dan de vijf open wonden van Kristus,
met hun altijd-springende fonteinen van genade, kan ingaan tot haar bovennatuurlike
volmaking; sinds dat alles zó is, staat hun die zich aldus tot taak hebben gesteld:
zuivere, jonge levensgrootheid te doen oprijzen uit het meest verwilderde puinveld
der wereld, de ziel der miljoenen ontwortelden in alle domeinen rondom ons, ook
niets anders te doen dan de eeuwenoude gemeenplaatsen van het kristelik geloof
weer naar voor te beitelen uit de hardesleurlaag van deze ontwrichte,
leugen-bezwaarde tijd.
Het is een eentonige arbeid: altijd dezelfde hamerslag, altijd dezelfde onvermoeide
zwaai. Maar de verf- en kalkschilfers stuiven in het rond; en al maar zuiverder wordt
het goddelik blazoen te voorschijn gewerkt, boven de ingang van de nieuwe
geestelike bouw!
*

**

Wij willen heden onder de werklieden op de hoge stelling begroeten: de blijde
bekeerling door de wonderbare vriendschap van Léon Bloy: Pieter van der Meer
de Walcheren.
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Terwijl het nuchtere Holland aan de theetafel de oorlogsberichten las en zich, uit
vaderlandsliefde, het dwangbuis van de mobilisatie liet welgevallen, was deze
(1)
‘zwerver’ als korrespondent werkzaam aan het front. Hij die ons in zijn Dagboek
al de geestelike hongertochten en raadselachtige kwalen van de moderne zoeker
naar God, zijn brandig ongeduld, zijn verdwazingen, en zijn eindelik geluk om het
vinden van de reddende zekerheid, heeft afgeschilderd in een stijl waarin men
voortdurend voelt: het jachten van het dolensmoede hart naar het Huis van Rust
en Vrede, - moest er bij zijn wanneer in bloed en sombere onthechting een geslacht,
dat aan de zinnen had geöfferd tot uitputting toe, zich aan het oprichten ging tot de
glorie van een zuiverder menselikheid en de strakke maar klare ernst van een
sobere, klassieke levenstucht.
Ik kan mij best voorstellen hoe al die dagen zijn hart aan het lot van Frankrijk moet
hebben gehangen, van dàt Frankrijk dat hem gevoed had met het kruim van zijn
geest, met de sterke levenswijn van zijn heldere levensdrift; van dàt Frankrijk vooral,
waar over zijn hoofd het reinigende water van het doopsel had gevloeid, en het
geheim van de Eucharistiese God hem werd veropenbaard in het vlammende woord
van de Ondankbare Bedelaar en Pelgrim naar het Absolute, zijn peter Bloy. Tot op
een blanke Maartdag - dit gebeurde in het jaar van de wapenstilstand - het wapperen
van een Hollandse vlag (of was het een Franse vlag, waarvan bij toeval de kleuren
verkeerd aan de stok zaten?) in hem deed opslaan, als een holle baar, het heimwee
naar zijn laag land bi der see.
En hij ging. Wie Van der Meer's Dagboek gelezen heeft, zal weten dat deze man
nooit lang in twijfel verkeert, waar het geldt: zich plots te verplaatsen van de ene
plaats naar de andere. Ik noemde hem een ‘zwerver’. Beter zei ik van hem dat hij
is een ‘zwerversnatuur’. De trekkerslust zit hem in het bloed, en ik zal later
gelegenheid hebben er op te wijzen: hoe juist deze lust in hem tot een wél
uitnemend-kristelike karaktertrek is geworden.
Hij vond Hollands natuur terug: de bomen in Zeeland, de jagende luchten, het
water en de weiden. En zijn hart ging open.

(1)

Bij Teulings. 's'Hertogenbosch.
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Hij vond Hollands geest terug: koel, onberoerd door de grote gebeurtenissen die
de wereld overal elders hadden herkneed en omgevormd, zakelik, wellicht nog
zakeliker dan eertijds, beschaafd, maar gesloten voor elk hevig schoon entoesiasme,
en wars van die sublieme ‘dwaasheid’ die trachtte door te breken in Europa, zoals
weleer de Franciskaanse dageraad was uit-gesprongen aan de donkere kim van
de tijd, en de droeve landen had overstort met hél geschal van vogelen, en
blij-dansend licht overal. En zijn hart ging toe. - Hoe zou deze ‘kleinheid’ af te
wentelen zijn van het land dat hem, na jaren, zo innig weer had geboeid en
aangetrokken? Want alles was klein en benepen, in het leven der mensen, en in
het leven van de kunst die nog steeds zat vastgesnoerd in het prachtige maar enge
keurslijf van de individualistiese traditie. Wat moeite hij ook deed om ergens een
kracht te ontwaren die met geweld zich aan het losworstelen was uit de benauwende
cirkels van ‘konventie’ en ‘literatuur’-in-de-slechte-zin - grootheid vond hij maar in
één enkele stem, en het was de stem van een vrouw, van een vrouw dan nog die
de weg verloren had in het woud, zoals hijzelf die zolang was kwijt geweest.
Diep in hem, echter, stond de zekerheid: dat in één hoek van Holland, verdoken
nog en aarzelend, de vlam brandde, het wondere vuur dat dit ganse leven zou
vermogen te doorstralen met nieuwe heldhaftigheid en waaraan men de fakkels
kon ontsteken, waarvan Chesterton ergens spreekt in zijn boek over Sint Franciscus,
de laaiende fakkels die elke levens-opgang moeten begeleiden. Jaren lang had
men in die hoek het vuur gekoesterd en onderhouden, en geen vonk ervan was
naar buiten uitgeslagen. Wat zou het zijn, indien plots de krachten van dat vuur
werden losgelaten? Want het was het vuur dat in de wereld werd gebracht om te
verlichten allen die neerzitten in het donker van de wereld, om te verwarmen allen
die lijden van de koude der wereld, het vuur dat het harde zacht moest maken, en
het onzuivere rein, hetzelfde vuur dat in een regen van tongen was neergedaald uit
de Hemel over de Twaalf, op Pinksterdag.
Reeds was daar een koene delver aan de arbeid getogen in de vergeten
‘katholieke hoek’ van het land van Vondel en Thomas à Kempis. Hij graafde de
schamelheid bloot, de diepe, geestelike
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schamelheid van het geslacht dat zich tooide met het klatergoud van een levensarme
Romantiek; en daarnaast wierp hij de onaangeraakte, onaangewende schatten naar
boven van het katholieke wezen dat te hunkeren stond naar vervulling in de
wankelende tijd, en brandend verlangde om uit te bloeien aan de werken van hen
die de moed hadden: het egoïsties-treurige leven weer op te tillen naar de weidse
blijheid van het offer. L.J.M. Feber, van de eerste ure af, voorzag, donker nog en
onbepaald, het grote en heerlike dat komen kon uit al het zoeken en het wild gedrang
van het jong geslacht, vechtend om een plaats onder de zon, om ruimte voor zijn
natuurlike ekspansiezucht en onberekende bewegingen, in al deze Europese landen
met hun gevestigde autoriteiten en hun enge slentergangetjes van sociale, artistieke
en andere vooroordelen.
Op deze toekomst-achtergrond, de hoge, vage kim die de wandelaar langs
(1)
‘Opgaande Wegen’ koen te doorpeilen zocht, wierp Pieter van der Meer de felle
klaarten van zijn geestdriftig geloof, dat hem tot zelfs in de afwijkingen en de
verdwalingen van de na-oorlogse generatie nog vaste steunpunten biedt voor zijn
krachtig-uitgesproken woord over de regeneratie van Leven en Kunst door het
katholiek idealisme van de onkonventionele, maar daarom niet tucht-verwerpende
jongeren. Met des te meer vreugde en dankbaarheid brengen wij hulde aan dat
‘Geloof-in-de-jeugd’, bij een man die, juist óm deze gave, niet altijd door zijn meer
bezadigde en konservatieve Broeders-in-Kristus gespaard is gebleven, - daar, bij
ons in Vlaanderen, het bijna volledig gemis aan gelovend begrijpen vanwege de
‘wijzen in jaren’ de jongeren tot een quasi vereenzaming heeft gedoemd, die aan
enkelen onder hen gelegenheid heeft geboden uiting te geven aan een soort van
literair kannibalisme dat, hoe onschuldig ook, toch lang niet strookt met de geest
waarvan zij getuigenis wilden afleggen.
Te midden van de ontredderde tijd heeft Van der Meer oog gehad voor dit
jeugd-gebeuren: ‘dat hier en daar en overal (katholieke) jongens aantreden met
barstensvol hart, met donkere of blije ogen, de geest gespannen als een brug over
een afgrond, en te spreken beginnen, warm en hevig en overtuigd, met wel eens

(1)

Uit de Ster-Serie, bij Romen en Zonen, Roermond.
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overslaande stem, met wel eens ietwat overdreven ernst, met ook een enkele maal
stellige beweringen die er naast zijn, maar vol krachtige jeugd, en heerlik jong’ (De
nieuwe Eeuw). Zo de moderne kunstenaar, in deze wereld van verwaaiende leuzen
en tendenzen, van vlug-opgebrande passies en verstuivende verlangens, waar hij
ronddraait als een gefolterde eekhoorn in zijn kooi (lijk het reeds werd aangegeven
in de aanvang van dit opstel) geen bind-middel vindt voor zijn dromen en de
verrukkingen-om-het-leven die uit hem losbarsten aan alle kanten - is het toch klaar
dat zulks alleen te wijten is aan het ontbreken, in de keten van zijn levensdaden en
aardse schoonheidswerken, van de goddelike schalm zonder dewelke het snoer,
dat hij wil slingeren om de ganse schepping, telkens moet afbreken en in fragmenten
uiteenrollen. Die schalm te smeden, overal waar hij niet voorhanden is, die schalm
sterker en hechter te maken waar hij reeds aanwezig mocht zijn, - dat is de taak
die, naast anderen in andere landen en in zijn eigen land, Pieter van der Meer De
Walcheren op zich genomen heeft. Want neen, hij is niet alleen, zelfs niet in
Nederland, om die taak te vervullen; maar hij is wél de enige in onze gewesten, die
van in den beginne die positieve en kameraadschappelike toon heeft gevonden,
waardoor wij hem haast niet als een die bóven het gedrang der jongeren staat, en
dit be-let met liefdevolle en vertrouwende blik, maar als een die zich beweegt en
strijdt mét en onder de jongeren moeten aanschouwen.
In de jaren 1922 en '23, wanneer hij als verzorger van de Literaire Kroniek
verbonden is aan het weekblad ‘De Nieuwe Eeuw’, zien wij hem al de
overtuigingskracht, waarover hij beschikt, al het entoesiasme dat hij dankt aan zijn
kontakt met andere volken dan het ‘degelike’ Hollandse volk, aanwenden om het
jonge leven en de jonge kunst te verdedigen tegen de verdrukking in. Men denke
zich echter Van der Meer's wekelikse jeugd-pleidooien uit die periode niet geheel
onvoorwaardelik. De vurige bekeerling, gevoed aan de liturgiese tucht en het
strengrustige God-schouwen der Benediktijnen, de ‘ooggetuige’ niet alleen van al
de biezonderste kunststromingen uit de laatste decennieën maar van het grote, de
landen overstromende Mensewee, dat Hollands dijken maar even had aangebeten
en waarin de levende generaties, elders, als in een smeltkroes werden onder-
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gedompeld, was het méér dan wie ook gegeven, spijts zijn onverholen blijdschap
om het jonge, springende leven, scherp toe te kijken op de onvolkomenheden, zowel
zuiver-geestelike als techniese, in het werk van de aankomenden rondom hem.
‘In Holland's leven, dat te lang buiten de grote wereldgebeurtenissen gelegen
heeft, die de mensegeest doorschokten jaren achtereen met dodelike angsten en
laaiende verschrikking, waardoor talloze zielen, de edelste en de meest verworpene,
gelouterd zijn als metaal in een smeltoven, is te veel die kleine rust, die bangheid
voor het grote geweld, dat de wereld doordavert en op haar grondvesten doet
schokken’. Zo luidde Van der Meer's kritiek op de slappe geest van het
jong-Hollandse kunstenaarsgeslacht dat offerde aan een geparfumeerd estheticisme.
En toen hij daarna zijn naar zielsgrootheid en gloed strevende jonge katholieke
vrienden even op het voorplan bracht, heette het over hen: ‘Hun deelnemen aan
het machtige leven geschiedt nog te weinig van uit de innerlike rustige zekerheid.
De tragiese houding in literatuur en kunst is al bijna een manier geworden. Daarom
is stage vernieuwing, verdieping, vereenvoudiging noodzakelik. Verriniging vooral.
Geen toegeven aan mode-grillen, aan mode-uiterlikheden. Dat kunnen wij overlaten
aan degenen die niet de gouden zekerheden bezitten der levende dogma's’. De
twee hier aangehaalde citaten vormen als het ware de kern van al zijn betogen,
besprekingen en essays, over en naar aanleiding van hedendaagse
kunstmanifestaties, uit die werkzame, vruchtbare période.
Het is een lofwaardige, moedige daad geweest vanwege de uitgeversfirma Van
Munster, al de in ‘de Nieuwe Eeuw’ verschenen, in jonge kringen Epoche-machende,
in oudere kringen vaak beroering-brengende opstellen van Pieter van der Meer de
Walcheren te bundelen tot een royaal boek, dat de manlike, kombatieve tietel draagt:
Branding.
Reeds ligt de betekenis van die Nieuwe-Eeuw-opstellen, in een zekere zin altans,
méér in het verleden, daar de rol die het Helmondse weekblad, door de medewerking
van P. van der Meer, in de opkomende moderne beweging in Holland gedurende
ruim twee jaar heeft vervuld, sinds het overgaan van de literaire redak-
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(1)

teur naar ‘Opgang’ eveneens tot een schoon verleden schijnt te behoren .
Maar de taak, die wij boven met één enkele zin hebben getracht te omschrijven,
en die, volgens ons, daarin bestaat: de levende generatie die geestelike veerkracht
te schenken, waardoor zij zich weer naar het Grote zal kunnen toewerpen, haar dit
steunpunt te bieden, in het dronken gieren der eeuw, waar zij rijpen kan naar de
Eeuwige Helderheid, - deze taak is niet ten einde. Wat in de ‘Nieuwe Eeuw’ eens
koen en onverschrokken werd begonnen, kan tans in ‘Opgang’ rustiger, klaarder
en méér bezadigd, voller ook weer van een zuiverder schouwen en dieper ingaan
tot de kern, worden voortgezet. De stem die ons uit de warm-levende,
spontaan-geestdriftige bladzijden van ‘Branding’, van jubel en liefdevolle bezorgdheid
beide doortrokken, tegenklinkt, is een stem die wij altijd wéér over ons willen horen
luiden; zij hoort bij ons streven, bij ons werk van iedere dag; zij is er de blijde en
treurige, de feestende en manende begeleiding van.
*

**

Het was in de winter van dit jaar - een hevige sneeuwstorm woedde, en wie bij het
vuur gezeten was schrikte en beefde bij de gedachte alleen aan Gods armen in dit
barre seizoen! - dat ik Pieter van der Meer de Walcheren bezocht in zijn houten
woning te Helmond. De wind loeide vervaarlik en de sneeuw kroop langs onder de
deuren tot in het huis. Wij zaten de hele namiddag en een stuk in de nacht te praten
over wat ons zo fel bezighield: het nieuwe leven in Kunst en Literatuur bij ons, en
hier in het Noorden; over mensen en dingen; over Vlaanderen, dat hem intens
aantrekt en waarvan hij de noden begrijpt, beter en dieper dan zovelen onder zijn
landgenoten, omdat steeds zijn liefde naar alle verdrukten en verschoppelingen is
gegaan, reeds vóór hem in elke misdeelde en ontberende de Grote Duider tegemoet
getreden was.
Daar op die plaats, met rondom ons het spooksel van Siberiese
natuur-verschrikkingen, werd het mij gegeven het milde licht der kristelike
levensbeschouwing te zien branden over een leven dat zich eens wild en
tomeloos-onbevredigd naar alle mogelikheden

(1)

Nu Bernard Verhoeven de plaats van P. v.d. Meer aan de N.E. heeft ingenomen, beginnen
wij weer een voor de jongeren sympathieke klank te vernemen.
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en alle oplossingen had toegegooid. De hongerige zwerver door de zwoele duistere
tuinen van alle geestelike verdwazingen der wereld, zag ik als de evangeliese
zonder-thuis, voor wie elke plaats op aarde maar een pleister-plaats is op zijn
onafgebroken tocht naar het huis van de Vader; voor wie elk ogenblik betekent een
nieuwe ‘Aufbruch’ naar het Grote Ergens dat hij weet liggen met ankervaste
zekerheid. De ‘goddelike onverschilligheid’ dooraderde dit ganse bestaan met een
sterke, want aktieve blijheid; makend alle krachten los van werelse bekommernis
en ze vrijmakend aldus voor de eeuwige, God-werkende gedachten.
Wat van dit bestaan is uitgegaan onder de mensen tot nogtoe: het onvergetelike
‘Dagboek’, zo diep-menselik van toon; de bloeiende Italiaanse Reisbeschrijvingen;
(1)
het Leven van Sint Benediktus : een zuivere karneool van dankbaarheid, vonkend
op de donkere mantel van de stilte-kondigende Vrede-vader; het verhaal van het
(2)
Verborgene Leven : eenvoudig als een ruiker bosviolen, geurig niet alleen van de
goede aarde der mensen, maar van de geur der Heiligheid die stroomt uit God; de
wapperende, of innige bladzijden uit ‘Branding’: het is alles gewaarmerkt met die
hoog-rustige geest die het ganse bedrijf, al de daden en dromen der mensen wil
opheffen tot de klare jubel van een liturgies gezang.
Al de daden en dromen der mensen: dus ook het streven van het huidig geslacht,
midden verwarring en vertoon van barokke krachtpatserij, naar de strenge
schoonheid van een nieuwe klassiek, willend in de kunst: de zuivere, groot-menselike
ekspressie, in plaats van egocentries gepeuter; in het leven: de eenvoudige grootheid
van de daad die wordt geboren uit Geloof.
Weten wij tans, aan de koepel van de tijd boven ons werk, Van der Meer's naam
branden als een vriendelike, waakzame lamp, slechts wanneer wij overstromen van
de olie die haar vult, kan iets duurzaams en geluk-aanbrengends door ons te bloeien
aanvangen op aarde.

(1)
(2)

Bij Teulings, te 's Hertogenbosch.
Bij Paul Brand, Bussum.
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Sanctus Benedictus
Een witte oase - o zekere vergetelheid
van ordeloos gejuich en dissonant rumoeren uw pacifleke huis waar stilte hangt: veloeren
gordijn van heiligheid.
Spiritueel domein: gebeiteld in de poort
Pax-medaljon: van nieuwe blijheid eerste bode.
Ik word er gauw uw kleinste dienaar, laatstgenoode
o Vader, zoo 't behoort.
Ben ik naar u gereisd, waar reikte om haven-rust
Prins aller monnikken! verscheurdheid van een leven,
waar kreet een hart toen brak aan zindrend vinger-beven
de kruik van broze lust.
Uw zoon te zijn - o monastieke dageraad
voor blank-herboren jeugd! - Devotelijk verlangen
naar evenwijdge kalmte van uw vrede-gangen,
naar geur van nieuw gewaad.
'k Weet: starloos over wereldsteden hangt een nacht
(wèl duizend lampjes langs mondaine laan o logen...)
maar schooner aan Gothiek gewelf van klooster-bogen
één gele vlam, zoo zacht...
En zal ik niet, als nóg een donderend orkaan
aan horizon ontbrandt (zie toch mijn brekende oogen) gaan schuilen in uw wijd-ontplooide mantel mogen?
En droogt ge er niet mijn traan?
O heerlijke realiteit! waar gij regeert
sereene Vader, gaat weer bloeien frisscher lente,
een kleine twijg uw hand op nieuwe wijnstok enten
lijk Paulus heeft geleerd.
Een ziel hervindt haar ritme (o dees vergeten dans
uit eerste paradijs zoo gracie-lijk vereêlde...)
Haar wiegt heel licht gregoriaansche neumen-weelde:
sublieme vreugd-kadans...

HUBERT BUYLE
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Architektuur
(*)
Over kerkenbouw
door A.J. Kropholler en C.M. van Moorsel Pzn.
I.
IN het begin van dit jaar, werd door de redactie van het tijdschrift ‘Roeping’ een
circulaire aan de Katholieke kerkbouwmeesters rondgestuurd, waarin hun de vraag
werd voorgelegd: ‘in welke richting (moet) zich de kerkelijke bouwkunst ontwikkelen
om te voldoen aan de godsdienstige, ekonomiese en estetiese eisen, die de
eigentijdse samenleving terecht stelt aan de bouw der kerk’.
De circulaire luidde verder o.m.:
‘De kritiek op 't pas voltooide kerkgebouw is (daardoor) in menig geval zonder
vast beginsel, en spreekt zich tegen: de opdracht-gevers staan wantrouwend
tegenover een plan, wanneer dit enigszins afwijkt van het traditionele: de
gemeenschap toont in haar waardering zowel als in haar kleinering, dat haar elk
redelik motief ter rechtvaardiging van haar oordeel ontbreekt’
De redactie van ‘Roeging’ heeft goed gedaan, door op deze wijze een werkelijk
bestaanden misstand bloot te leggen.
Meer kon zij niet doen. Er bleek uit de antwoorden, dat er nog allerminst eenheid
van inzicht is. De daarin naar voren gebrachte, zeer uiteenloopende opvattingen,
druischten tegen elkander in en hier en daar deed men zelfs af, aan elkanders goede
eigenschappen. Toch moeten wij veronderstellen, dat de bouwmeesters van goeden
wil zijn om inzake de ontwikkeling onzer kerkbouwkunst tot eenheid van inzicht te
komen.
Ons doel met voorliggende beschouwingen is, nog eens wat meer à tête reposée
onze meening te geven over dit onderwerp. Dat het weerklank vinde en daardoor
meewerke tot meerdere eenheid van gedachten. Misschien ook door antwoord uit
te lokken, dat ons en ook anderen tot leering strekken zou.

I. Over het beginsel.
In tijden, waarin een algemeene bouwstijl bloeide (men denke hier aan den
Egyptischen, Griekschen en Middeneeuwschen), vormde het

(*)

Op verzoek van de auteurs, overgenomen uit het A'damse weekblad ‘De Tijd’.
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werk der afzonderlijke bouwmeesters als het ware slechts ‘een klank in het groot
symphonisch geheel’. Er was een eenheid van streven en het persoonlijke sprak
slechts inzooverre, als de stijl daartoe plaats bood. En toch kan men moeilik beweren,
dat zulks de bouwkunst dier tijden niet ten goede kwam.
In tijden, waarin het individu op den voorgrond trad (men denke aan den tijd der
Fransche koningen), kon de kunst het geforceerde echter nauwelijks te boven
komen.
Dit is ook in onzen tijd nog het geval. Onze bouwkunst, en niet in het minst onze
kerkbouwkunst lijdt eronder, dat niet overal het persoonlijke dienstbaar wordt gemaakt
aan het algemeene, met het gevolg dat iedere bouwmeester zijn stijl scheppen wil.
Zoolang op deze wijze het ‘noch nie dagewesene’ wordt nagestreeft, zal er van
een vruchtdragende stijlontwikkeling ook geen sprake zijn, en kunnen we als zeker
aannemen, dat hetgeen wij maken, van een zeer voorbijgaande waarde zal blijken
te zijn.
Wij moeten dus voor onze kerken trachten, naar een algemeenen bouwstijl. Deze
kan echter alleenlijk bloeien op grond van een zekere overeenstemming van inzicht
en dientengevolge van werkwijze.
Met het gemeenschappelijk copieeren van oude stijlvormen bereikt men echter
niets.
Kunst moet spontaan zijn. De oorspronkelijkheid die een kunstwerk moet hebben
eischt, dat het een spontane uiting zij.
De spontaniteit van een bouwwerk is daaraan kenbaar, dat het gebouwd is, echt
zooals een bouwer bouwt. Gemetseld zooals een metselaar dat krachtens zijn
vakbeoefening doet. Dus niet zooals het dikwijls of bijna altijd gaat in onzen tijd: dat
een theoreticus een teekening maakt en dat de practici die maar slaafs moeten
uitvoeren. Het kwaad zit niet hierin, dat er naar een teekening wordt gebouwd, maar
dat de makers der teekeningen het direct contact met de vakbeoefening zijn
kwijtgeraakt.
Men moet in alle soorten van werk de oorspronkelijke methoden van het vak
volgen. Daarop moeten de ontwerpen van onze bouwwerken zijn gebaseerd. Vooral
in de middeneeuwen waren zij dat. Viollet le Duc, de bekende schrijver over
middeneeuwsche bouwkunst, gaf dààrom den regel: ‘Toute forme, qui n'est pas
indiquée par la structure, doit être repoussée’.
Iedere vorm aan een bouwwerk dus, welke niet beantwoordt aan
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de structuur, de makelij van het werk, moet men achterwege laten. Natuurlijk ligt
niet de geheele middeneeuwsche bouwkunst opgesloten in deze stelling alléén.
Maar toch is zij het leidend beginsel geweest van een groote bouwkunst dier dagen.
En van een zeer zeker algemeenen stijl. Dr. Cuypers was een overtuigd voorstander
ervan, om dit beginsel ook voor onze hedendaagsche kerkbouwkunst tot algemeenen
stelregel te kiezen. Het werk van Dr. Cuypers bewijst mede de vruchtbaarheid van
het beginsel voor onzen tijd.

II. Over de toepassing van het beginsel.
Het beginsel eischt ten eerste dat de hoofdvormen van een kerk èn buiten èn binnen
klaar zijn. Het détail moet in den hoofdvorm opgaan en de hoofdvormen moeten er
baat bij vinden en erdoor verduidelijkt worden, maar niet verzwakt. Uit de vormgeving
van een gebouw, moet helder spreken, wat de bedoeling ervan is.
Als we een balken kapconstructie voor de overkapping der kerkruimte gekozen
hebben, moet getracht worden, door maat en verhouding, schoonheid daaraan te
geven. Maar dan ook geen gespeel met versieringen, die niets te beduiden hebben,
of constructies, die geen dienst doen.
Ook het materiaal moet alleen naar zijn aard en structuur worden verwerkt. Evenals
een onbegrepen constructie is een verkeerde materiaal-behandeling per se
onbouwkunstig.
Elk materiaal is eerst dàn schoon, wanneer het naar zijn aard is toegepast en
verwerkt.
Wanneer er wordt gebouwd met de materialen die in de naastbije omgeving te
vinden zijn en wanneer deze zoo doelmatig mogelijk worden toegepast, is het niet
noodig om altijd groote bouwsommen te besteden.
De dure materialen behoeven niet te worden geschuwd, maar er wordt niets
verhevens door bereikt. Indien de bouwsommen het niet toelaten er gebruik van te
maken, behoeft dit dus niet te worden beschouwd als een bedreiging van de
schoonheid.
Het is een geheel verkeerde opvatting dat met eenvoudige materialen niets
verhevens zou te maken zijn. De vorm en de lijnen van den bouw, dáàr moet het
verhevene in zitten. De geest en niet de stof maakt het verhevene van een schoon
gebouw uit.
Het gaat er niet om, als we een kerk binnenkomen, of haar van
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buitenaf beschouwen, dat we zullen uitroepen: wat is dat kunstig gedaan! Maar
zoowel de uitwendige als de inwendige verschijning van een kerkgebouw moet
stemmingsvol zijn en moet niet meer willen schijnen, dan ze is. En dit stemmingsvolle
is, bij eene gevoelige verwerking, zelfs met de eenvoudigste middelen te bereiken,
Ook worde de traditie van onzen kerkbouw geen geweld aangedaan.
Is er wel iets, vanuit een menschenhand komend, denkbaar, waar niet het stempel
op gedrukt is van zijn voorgeslacht? Wat verdienste is er aan, anders dan anderen
te doen? We kunnen weliswaar voor feiten komen te staan, b.v. moderne
betonconstructies, waarvoor wij bij de traditioneele vormen van het voorgeslacht
geen wegwijzer vinden. Maar een architect die waardeering heeft voor het werk van
vroegere geslachten en die zich door toewijding en grondige studie een wijze
behandeling der materie heeft eigen gemaakt, zal ook aan de nieuwe materialen
de gepaste vormen geven, in aansluiting met de traditie.

III. Over de versiering.
De strengste toepassing van het constructief beginsel sluit evenwel geen versiering
uit.
De versiering van een kerkgebouw zal wel in hoofdzaak moeten bestaan in
beeldhouw- of schilderwerk.
In aansluiting bij de architectuur zal uit een beeldwerk een zekere ‘ingehoudenheid’
moeten spreken. Vooral een te vèr doorgevoerde détailleering, zal zich niet bij de
noodzakelijk mindere gedétailleerdheid der bouwkunst kunnen aanpassen. De
bewerking der steen zal in overeenstemming moeten zijn met de
materiaal-behandeling van het gebouw, wil het beeld er niet ‘uitvallen’. En ook zal
de keuze van het materiaal, welke in de meeste gevallen wel door den architect zal
worden bepaald, reeds zekere bewerking noodzakelijk maken, daar elke materie
haar eigen bewerking behoeft.
En ook de schilder, zal zich tegenover zijn arbeid anders hebben te stellen, dan
wanneer hij losse paneelen maakt. De afsluitende werking der wanden, kan het niet
verdragen, dat naturalistische landschappen en voorstellingen met hun sterk
perspectief, haar karakter verbreken. Den wand mag door de beschildering geen
geweld worden aangedaan, en de juiste beschildering zal in tweedimensionale
werking,
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dit ook niet behoeven te doen. Zoo de schildering met zorg en gevoelvol is
aangebracht, zal deze nog sterker het karakter van den wand tot uitdrukking brengen,
en door den strengen stijl van haar architectonische werkwijs, zal ze den wand
kunnen opheffen, tot een schoone vergeestelijking van zijn bouwkundige
noodzakelijkheid.
Beeldhouw- en schilderkunst moeten een dienend en aanvullend karakter dragen,
willen zij meewerken tot de schoonheid en het kunstvolle van het geheele bouwwerk,
Haar grootste en wezenlijkste waarde moet gezocht worden in haar samengaan
met de bouwkunst.
In de groote stijltijdperken had de bouwkunst (die wel de moeder der kunsten
genoemd wordt) steeds de leiding, inzonderheid der beeldende kunsten en alleen
in een tijd als de onze, waarin door beginselloosheid als het ware gevrijbuiterd wordt
op elk gebied, is het mogelijk, dat de verschillende kunsten zich, geheel los van
elkaar zijn gaan ontwikkelen naast - en dikwijls in algeheele disharmonie met elkaar.
Waar een vrijere werking van een beeld of schilderij verlangd wordt, d.i. wanneer
het niet meer een geheel, met het gebouw zelf uitmaakt, blijft echter toch noodzakelijk
voor de onmisbare wisselwerking tusschen bouwkunst en beeld of schilderij, dat
deze laatsten een zeker architectonisch karakter dragen. Een op zich zelf mooie
schilderij of mooi beeld verhoogt nog niet de schoonheid van een ruimte; dit doen
zij alleen, wanneer zij van den beginne af in harmonie daarmede zijn gemaakt.
Daarom moet er van worden uitgegaan, dat de beeldhouwer en de schilder hun
werk doen in overleg met den architect, en zal ook tegen het oordeel van hem nooit
een beeld of schildering in een gebouw moeten worden gemaakt.
Hoofdzaak bij iedere versiering is, dat zij uit de beste hand komt. Het is veel beter
een enkel goed beeld of goede schildering te laten aanbrengen, dan vele van een
fabrieksoort. Een sierend element van een gebouw moet waarlijk dien naam kunnen
dragen en is anders beter achterwege te laten.
Te veel versiering leidt het hoofd maar af en het is verkeerd, omdat het de werking
van het bouwwerk zelf niet tot zijn recht laat komen. Het is niet goed, om van een
kerk een museum te maken en zoo er al geen wijding uit het bouwwkrk zelf spreekt,
kan dit toch nooit door de versiering worden vergoed. Zoogauw een kunst buiten
de perken van haar eigen middelen treedt, vervalt ze in een teveel, wat haar zelf
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schaadt. Daarom is het van groot belang nauwkeurig te overwegen, waar en op
welke wijze versiering zal moeten worden aangebracht, en alleen een gevoelvolle
en kunstzinnig aangebrachte versiering, zal tot de veredeling van een bouwwerk
bijdragen.
Een schoon gebouw behoeft niet versierd te zijn. Het kan dit zijn, maar het is geen
vereischte. Als we een armleuning van een stoel een slangvorm geven, die niet
voldoet aan den eisch van dien stoelarm, is ze bouwkunstig leelijk. Het
bouwkunstig-leelijke ontstaat op de eerste plaats door het gemis aan uitdrukking,
waartoe het ding dient, op de tweede plaats omdat het een sierlijkheid van vorm
aanneemt, die het niet toekomt, die er niet eigen aan is.
Door eendrachtig samenwerken der onderscheiden kunstenaars, zal er een
eenheid van stijl en vormgeving ontstaan, als waarvan ook de gebouwen der groote
stijlperioden spreken. Daar zal dan een alles en allen doordringende geest uit
spreken, en zoo zal een bouwwerk één zijn, tot in de kleinste bijzonderheid. Want
zonder in een doodende eenvormigheid te behoeven vervallen, zal de overtuiging
der noodzakelijke saamhoorigheid de grond zijn, waarop met liefde zal kunnen
worden gearbeid. Een bouwwerk dat zoo wordt geschapen, en dat kan getuigen
van die welbegrepen overgave en dat verstaan van ieders eigen middelen, zal
behooren tot de zuiverste en schoonste, op het gebied der bouwkunst niet alleen,
maar der geheele beeldende kunst. Eerst dan zal van een monumentale kunstuiting
kunnen gesproken worden: monumentaal door de louterende eenheid van geest,
kunst door de zuiverheid der schoone verbeelding. En in deze tweeheid zal gevonden
worden de grondslag voor den bloei der toekomstige kunsteenheid, t.w. klare en
liefdevolle samenwerking.
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O! Goddelijk drama!
De groote avondzon-bal ontploft vlammend
midden zware trossels donderkoppen,
en genstert de hooge heuvel in brand
waar Jezus' hart heeft willen kloppen
aan twee schandpalen.
Heuvel... O! eeuwige schandekruin!
Heuveltop... eindelooze bloedplas!
Jezus hangt ruig verminkt aan 't kruis geplakt,
stijf-bleek als was.
O! geweldige zonsontploffing!
Daar liggen de brandende bloedscherven der zon
over de grauwe wereld gesprongen.
De wildharige donderkoppen
loenschen achter de einder... ineengedrongen.
O! Eeuwig-jonge zege!
Daar staat alleen nog op de heuvel
het hoog-zwart kruis geplant.
Een balk naar de eeuwige ontploffing!
Een naar het donkere avondland!
O! Goddelijk Drama!

RICHARD DEWACHTER
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Eigendomsplicht
door A.W. van Winckel, Dominicaan.
HET privaatbezit wordt in zijn praktische toepassing door tamelijk nauwe grenzen
afgebakend; tamelijk zware eischen worden in de naam van de rechtvaardigheid
aan het gebruik van het recht gesteld. En zeer jammer vinden wij het, dat na een
verdediging van het recht, te dikwijls een wijzen op de verplichtingen werd
achterwege gelaten. Kon het anders, of dit exklusivistisch optreden ten voordeele
van het privaateigendomsrecht moest de indruk verwekken, dat men het alleen ten
voordeele van één enkele klasse opnam, en het op de eerste plaats te doen was
om het verdedigen van de rechten van personen?...
Al is het vanzelfsprekend, toch weze hier nogmaals gezegd dat hij, die het recht
op privaatbezit verdedigt, daardoor nog niet al de toepassingen goedkeurt, die in
de praktijk van dit recht werden gedaan, noch dat het gebruik van dit recht in élk
geval gewettigd is. Het is helaas maar al te waar dat in toepassing en gebruik van
het privaateigendomsrecht de rechtvaardigheid dikwijls geradbraakt wordt, en dat
menig eigenaar over uitgestrekte rijkdommen beschikt zonder dat hij steeds vóór
God en zijn geweten rechtsgeldige gronden kan aanvoeren voor dit feitelijk bezitten.
Mocht dan ook de hiernavolgende uiteenzetting die steeds pijnlijke indruk van
partijdigheid geheel wegnemen!
Nadat we gewezen hebben op het onderscheid tusschen eigendomsrecht en
eigendomsgebruik, en omschreven wat wij door ‘overtollig goed’ verstaan, gaan we
o

o

onderzoeken waartoe wij 1 op grond van de naastenliefde; 2 op grond van de
(1)
rechtvaardigheid, verplicht zijn.
*

**

Uiterst belangrijk is in dit verband het onderscheid tusschen rechtmatig bezit en
beheer, en rechtmatig gebruik, - en wel zóó

(1)
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Zie Pogen, loopende jaargang, 7 n , blz. 243 vv.; 8e n , blz. 283 vv.
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belangrijk dat, volgens S. Thomas' formule, de uiterlijke goederen persoonlijk
eigendom kunnen en in een zekere mate moeten zijn met het oog op het eerste,
maar als gemeenschappelijk eigendom moeten worden aangezien met het oog op
het tweede: ‘Twee dingen, zegt hij, komen de mensch toe met betrekking tot de
uiterlijke goederen: Ten eerste, het recht om ze te beheeren en uit te baten, - en
met het oog hierop is het de mensch toegelaten ze als zijn persoonlijk eigendom te
(1)
bezitten, meer nog, is zulks noodig voor het leven van de mensch... Ten tweede
komt aan de mensch toe, met betrekking tot de uiterlijke dingen, het gebruik ervan,
- en met het oog hierop moet de mensch ze niet aanzien als zijn persoonlijk, maar
wel als gemeenschappelijk eigendom, in deze zin nl. dat hij er gaarne de
(2)
noodlijdenden deelachtig aan maakt.’
Deze verplichting tot ondersteunen van de noodlijdenden met eigen goed brengt
mee dat ‘wat iemand aan overtollig goed bezit, uit kracht van het natuurrrecht moet
(3)
gebruikt worden ter ondersteuning van de armen.’
Het is echter een zeer delikate kwestie, die met groote omzichtigheid moet
behandeld, wat als overtollig goed moet worden aangezien. Een even delikate en
behoedzaam te onderzoeken vraag is, welke verplichting weegt op de rijken
tegenover de noodlijdenden.

I. Overtollig goed.
Blijkbaar wordt die naam gebruikt in tegenstelling met noodzakelijk. Nu kan men
iets noodig hebben om te voorzien in het levensonderhoud van zichzelf en van zijn
huisgezin, ofwel om met zijn huisgezin zijn stand op te houden. Hieronder valt het
er op nahouden van dienstboden, het nakomen van de wellevendheidsvoorschriften
tegenover vermaagschapten en vrienden, z'n kinderen een passende opvoeding
laten genieten, enz., ‘lijk de zeden van tijd en land dit meebrengen.
Tot het overtollig goed moet niet gerekend wat men voor het

(1)

En wel om de drie in ons vorig artikel overgenomen redenen. Zie Pogen, loopende jaargang,
e r

8 n , blz. 286, aanm.
(2)

S. Th., II II , Q. 66, A. 2, c. - Ook dit onderscheid vond S. Thomas bij Aristoteles, nl. II Polit.,
C.V.

(3)

S. Th., II II

a ae
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Q. 66, A. 7, c.
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dubbel vermelde doeleinde noodig heeft. Men moet er zelfs niet bij rekenen wat
men, gelet op zijn stand, gezondheid e.d., meent te moeten terzijde leggen om op
eventueele tegenheden voorbereid te zijn. Spaarpenningen behooren niet tot het
overtollige, als ze berekend zijn op het min of meer waarschijnlijke, op wat in gelijke
gevallen gewoonlijk gebeurt.
Alleen wat nog overblijft nadat voorzien is in het levensonderhoud en 't stand
ophouden, gelet op tegenwoordige en zekere of toch gebeurlijke latere behoeften,
wordt overtollig goed genoemd.

II. Verplichtingen.
Wat moeten wij nu doen met ons overtallig goed?
1. Uit liefdadigheid moeten wij er de noodlijdenden mee bijstaan. En deze
verplichting is zóó zwaar, dat een welgesteld man die nooit of schier nooit aalmoezen
zou uitreiken, uiterst moeilijk van doodzonde zou vrij te pleiten zijn, zelfs als hij om
zich heen alleen gewone noodlijdenden zag, die geen groote nood lijden. Het is
immers een door Paus Innocentius XI (+ 1689) veroordeelde stelling, dat het zelden
gebeurt dat leeken, zelfs koningen, overtollig goed bezitten, en bijgevolg uit dien
(1)
hoofde bijna niemand tot aalmoezen geven verplicht is. Deze veroordeeling zet
ons eenerzijds op onze hoede tegen het te breed uitmeten van wat we noodig
hebben om volgens onze stand te leven, en wijst anderzijds op het gebruik dat van
het overtollige moet gemaakt.
Toch zijn wij er geenszins toe verplicht om alle gewone noodlijdendenden zonder
uitzondering hulp te verleenen, noch om ze op te zoeken. Onze verplichtingen
tegenover déze noodlijdenden kunnen we samenvatten als volgt: we moeten noch
aan allen, noch aan een bepaalde onder hen, maar af en toe aan een of ander hulp
verleenen, gelet op het overtollig goed, waar wij over beschikken en de grootere
nood van anderen.
Want staan we tegenover iemand die in groote nood verkeert, en is er niemand
anders die in deze nood voorziet, dan zou 't een strenge plicht zijn om van ons
overtollig goed mee te deelen. Toch zijn wij er niet toe verplicht om een bepaald
buitengewoon groote somme gelds uit te geven ter leniging van deze nood, noch
om

(1)

Zie Denzinger-Bannwart, Enchiridion, 1162.
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zóóveel te geven, dat wij er onze levensstandaard moeten door verlagen.
Er moet echter op gelet, dat volstrekt niet alle armenonder-steuning moet
geschieden onder de vorm van aalmoezen, aan bepaalde armen gegeven. Deze
vorm van weldadigheid kan zelfs af te raden zijn, waar onze aalmoes een - zij het
dan ook zijdelingsche en heelemaal niet zoo bedoelde - aansporing tot luiheid zou
worden.
Daarom zal armensteun in de vorm van hulpverleenen aan liefdadige instellingen,
waar we voor gewone noodlijdenden staan, veelal te verkiezen zijn.
En waar een deel van de aan Staat, Provincie en Gemeente af te betalen belasting
voor liefdadige doeleinden wordt gebruikt (denk b.v. aan de sanatoria voor
onbemiddelde kranken), zoo beoefent ieder belastingplichtige de liefdadigheid door
de handen van de officiëele instellingen, en dit voor velen in voldoende mate om
verder ontslagen te zijn van hulpverleenen aan gewone noodlijdenden. Gelet immers
op het goed waar een gewoon gezin over beschikt, en ingezien de steun door
belastingbetalen aan officiëele liefdadigheidsinstellingen verleend, mag geacht dat
verdere aalmoezen verplichting niet hoeft worden opgedrongen.
2. Uit rechtvaardigheid. Is het nu alleen liefdeplicht om met ons overtollig goed
anderen te helpen, of bestaat er ook een rechtvaardigheidsplicht die ons oplegt ons
eigendom niet ongebruikt te laten?
Zeker zal het geen verplichting zijn van ruilende rechtvaardigheid (iustitia
commutativa), die de betrekkingen regelt tusschen enkelingen of als enkelingen
optredende gemeenschappen; maar er is ook een maatschappelijke of wettelijke
rechtvaardigheid (iustitia legalis), die de verplichtingen betreft van de enkelingen
(1)
tegenover de gemeenschap. En met S. Thomas meenen we dat het een plicht is
van maatschappelijke rechtvaardigheid om, zelfs als er geen noodlijdenden zouden
zijn, z'n goed aan anderen te nutte te maken. Het goed wat wij bezitten is ons immers
gegeven - in persoonlijke eigendom, jawel - maar opdat het door ons toedoen zijn
onmiddellijk doel zou bereiken, d.i. 's menschen

(1)
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nut. Dus geen opeenhoopen van schatten waar niemand van geniet Verkeerd is
dit, en strijdig met de maatschappelijke rechtvaardigheid, zelfs als niemand er positief
schade door lijdt Strijdig is het met de rechtvaardigheid, als men zijn goed in de
grond stopt, en het heelemaal ongebruikt laat, en zonder vooruitzicht op gebruik:
Dit druischt immers in tegen de maatschappelijke bestemming van de stoffelijke
goederen. Strijdig met deze bestemming is het iemand zonder bizondere reden het
gebruik te ontzeggen van een goed, dat gij voor eigen voordeel niet kunt aanwenden.
Nu beweren we natuurlijk heelemaal niet dat iemand, die in het hier bedoeld geval
verkeert, zijn eigendom steeds zou moeten wegschenken, - maar wèl dat hij er een
nuttig gebruik moet van maken. Dit kan echter op meer dan één wijze geschieden,
o.m door het uitbreiden van het bedrijf, wanneer dit geschiedt, niet uit hebzucht, om
steeds maar meer geld op te hoopen (gierigheid is dat!), maar om op die wijze beter
te gemoet te komen aan de behoeften van de gemeenschap.
Dit is vooral waar voor ónze tijd, waarin de ‘behoeften’ steeds maar aangroeien.
Kardinaal Caietanus (+ 1534) zet een meening vooruit, die we hier niet mogen
voorbijzien: Indien het klaarblijkelijk is, zegt hij, dat iemand overtollig goed bezit en
hij het niet vrijwillig aan de armen wil schenken, dan mag het openbaar gezag hem
daartoe dwingen. Zeker, het meedeelen van zijn rijkdom werd aan de rijke
opgedragen, maar daar hij er zich onwaardig toe betoont, wordt het hem ontnomen,
en door deze tusschenkomst van de openbare macht komt de rechtvaardigheid in
het bezitten van rijkdommen tot haar recht. Volgens de leer van de Heiligen toch
wordt het overtollig goed aan de rijke alleen geschonken als aan de uitdeeler er
van. In bewust geval bestaat er dan ook een wettelijke verplichting, gesteund op de
rechtvaardigheid van de rijkdom zelf: Rijkdom immers is een nuttigheidsgoed, en
daarom wordt overtollig en niet aangewend goed achtergehouden tegen het belang
van de noodlijdenden in, want datgene wat tot hun nut bestemd is wordt hun
(1)
onttrokken.
*

**

(1)

‘Habens de superfluo nec volens sponte impertiri indigentibus, potest a principe cogi ad
subventionem indigentium: ita quod potest princeps ex officio, ut iustitia in divitiis servetur a
nolente superfluum naturae et personae dispensare, distribuere illud indigentibus, tamquam
auferendo dispensationem divitiarum commissam diviti ab ipso indigno. Nam iuxta Sanctorum
doctrinam divitiae superfluae non sunt diviti nisi ut dispensatori concessae a Deo, ut habeat
meritum bonae dispensationis (H. Basilius). Fundatur ergo legale debitum in hoc casu super
ipsa divitiarum iustitia, quae cum in genere boni utilis sint, superfluitas non dispensata sed
retenta... contra indigentium utilitatem occupatur, quia quod in eorum usum cedere debet
occupatur... Et ideo indigentibus fit iniuria non dispensando superflua. Quam iniuriam princeps...
ex officio auferre potest et debet, si constat evidenter’. Caietanus, in S. Th., l. cit.
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Ons tweede en derde artikel samenvattend, zeggen we:
o

1 Vrij aangenomen gemeenbezit van produktiemiddelen mag in princiep aanvaard:
a. Voor diegenen die naar een hoogere volmaaktheid streven. Dezen kunnen ook
afstand doen, om redenen van geestelijken aard, van het vast bezit van
produktiemiddelen.
b. Voor de geheele gemeenschap van geestes- en handarbeiders, in weinig
ontwikkelde voortbrengstmethoden, voor alle produktiemiddelen, - in meer
ingewikkelde methoden, niet voor alle produktiemiddelen, maar slechts voor
bepaalde, waarvoor gemeenbezit speciale voordeelen oplevert. Ekonomische
redenen gelden tegen het algemeen-maken van gemeenbezit in dergelijke
ekonomische toestanden.
o

2 Opgedrongen gemeenbezit van produktiemiddelen als eenig-toegelaten
eigendomsvorm is om dezelfde redenen te verwerpen.
o

3 Privaatgebruik van het eigendom is slechts rechtmatig voor zoover noodig om
te voorzien in levens- en standsbehoeften. Wat daarbuiten ligt, moet gebruikt ten
voordeele van anderen: Uit liefdeplicht, ten voordeele van de armen; uit sociale
rechtvaardig-digheid, ten bate van de gemeenschap.
*

**

Als we overdenken, wat onrecht met de rijkdom werd gepleegd, hoe - nog niet zoo
heel lang geleden! - de werkkracht van mannen, vrouwen en kinderen op zóó
onmenschwaardige wijze werd uitgebuit, dat Leo XIII sprak van een lot dat slechts
weinig met dat van de slaven verschilde, hoe gewetenlooze handelaars de koopwaar
aan de markt onttrekken met het opzettelijk doel de prijzen op te jagen, - dan
begrijpen we de naam die Papini gaf aan het geld, en verwondert het ons niet hoe
velen, getuigen van de
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ellende, veroorzaakt door het tegen zijn doel in misbruikte privaatbezit, oprecht zijn
gaan meenen dat het redmiddel ligt in het afschaffen van die eigendomsvorm zelf.
De vraag is echter of hier niet mag gesproken van een ‘remède, pire que le mal’.
Dat dit inderdaad het geval is, blijkt indirekt uit de vermildering van de
communistische eischen, waardoor ze steeds min ver komen te staan van een
oplossing, door Katholieken aanvaardbaar. Zoo blijkt verder eens te meer, hoe het
Katholicisme, waar het zijn invloed laat gelden op problemen van natuurlijken aard,
niets anders doet dan de rechten verdedigen van het gezond verstand, en de
uitspraak van de natuurlijke rede bekrachtigen.
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Nederlandsche letteren
Lodewijk van Deijssel
door Jozef Hollandt
VAN DEYSSEL zestig jaar.
Nu even stil gezeten en herdacht de eerste jaren van ons jongeman-zijn, onzen
ingang in den tuin van de Nederlandsche Letteren.
Van Deyssel, hij was voor ons de tuinportier, die je onderzoekend aankeek met
z'n scherpe schrijversoogen,: of je geen Contrabanden wilde invoeren.
Maar we waren met hem vertrouwd, en gaven 'm 'n knipoogje van
verstandhouding; Z'n critieken, we lazen en herlazen ze, en zaten te springen op
onze stoel bij zijn heerlijke, geniale scheldpartijen tegen de mannen van de oude
school, en hadden 'n intens genoegen als hij schouwing hield op de parasieten van
onze litteratuur, maar ook konden we avonden zitten genieten van z'n rustig-breed,
contemplatief proza van het leven van z'n Vader en wel bijzonder van Frank Rozelaar,
de scherp ontledende stijl van z'n verzamelde opstellen en niet 't minst van z'n
‘Adriaantjes’.
Hij was voor ons de held van onze jeugdfantasiën en de ridder zonder vrees op
de toernooien onzer letterkundige Critiek.
Geenszins wil ik hier beweren, dat zijn critieken niet onwaar of onbillijk konden
zijn, dat hij de waarheid en de objectiviteit van z'n critiek af en toe niet opofferde
aan 't verlangen om zuiver proza te schrijven, maar zijn verlangen was geweldig en
heroïsch, en z'n proza tintelend van gezond leven, klaar en helder was 't water van
z'n vinnige brandspuit, waarmee hij de stof en de ouderdomsgeuren spoot van de
naar kamfer riekende statiejassen onzer deftige, Hollandsche litteratoren.
Hij was voor ons de man, waar we mee praten konden, en we namen 't altijd op
voor zijn ‘partij’, zooals we vroeger, bij 't lezen van Indianen- of rooversverhalen de
‘partij’ kozen van hèn, die 't meeste durfden en 't ongeloofelijkste waagden.
Dat was de hartstochtelijke romantiek van onze jeugd en Van Deyssel heeft ons
toen vurig en frisch gehouden en ons
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bewaard voor den ramp, van oude jonge-heertjes te worden in de Nederlandsche
Letteren.
Hij gaf een gloed aan ons litterair bestaan, en geen gering deel nam hij in van
onze letterkundige jeugd-gepeinzen.
Zijn taal was onze spreektaal geworden; we scholden mekâer uit, onder de
vrienden voor ‘lollige krakeling’,‘knollige alikruik’, ‘fiksche kaerel’, en weet ik al wat
meer, en als we mekâer tegenkwamen op straat, dan gaven we elkander 'n klap op
den schouder, en zeiden we, gnuivend van genoegen ‘Wel Koos, kerel, blij da 'k je
zie; ga je mee 'n borrel pakken, en hoe staat 't met de schrijverij?’
Zoo maakte Van Deyssel een deel uit van onze ‘litteraire lol’, en konden we
avenden lang over hem boomen, verlangden we, hem 'ns te zien, en zeiden we
tegen elkaar: ‘Verbeeldt je, dat ie nou 'ns binnen kwam; fijn zou dat wezen!’ We
voelden ons ras echte tachtigers, toen de tijd der tachtigers al lang voorbij was, en
we konden ons Van Deyssel niet anders voorstellen dan als 'n felle, jonge kerel.
Maar nu is er iets gekomen, dat heeft doen scheuren de sluier van romantische
fantasie en vereering, waarmede we de persoon van den Heer Van Deyssel omgeven
hadden; 'n gewoon krantenbericht: Van Deyssel zestig jaar.
Nu weten we 't met klare zekerheid: Van Deyssel 'n oude man; hij heeft z'n plaats
gekregen in de geschiedenis van onze Nederlandsche letterkunde, en is daar als
een mummie, ingepakt en wel, in z'n eigen genummerd vakje gelegd; men heeft al
de plaats bepaald, die hij inneemt onder de nederlandsche litteratoren, en alleen 't
tweede jaartal achter z'n naam ontbreekt nog, om de collectie volledig te maken.
Van Deyssel is er gewèest, zooals de heele Nieuwe Gidsbeweging er gewèest
is, en ten slotte is uitgeloopen op 'n decadentie.
Op zijn verjaardag heeft hij ons als geschenk gegeven, de geschiedenis van zijn
eigen leven; en dan herdenken we nu dit leven van dien grooten schrijver, en vinden
nog ééne ópen plek in de krans van piëteit en vereering, die onze herinnering hem
gevlochten heeft: als katholieken missen we in Van Deyssel den echten Thym, den
Roomschen Thym.
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Zou het niet zijn mooiste en grootste daad zijn, als hij ons dièn teruggaf?
Ik heb dit geschreven, niet als 'n litteraire studie; dan had ik moeten spreken over
Van Deyssel als criticus, prozaïst, romancier, naturalist, individualist, als etc., etc.
dit laat ik over aan ouderen en meer bevoegden, die als zijn tijdgenooten zich zijn
persoon wellicht zuiverder kunnen voorstellen.
Mijn bedoeling was slechts, te zeggen, wat al zoo lang mij op de lippen lag, en
blij ben ik, als blijk van pure vereerende erkentelijkheid, dit nu op dezen zijn
zestigsten verjaardag te hebben mogen doen.
den Haag, 15 Sept. '24.
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Tooneel
Stemmen
over de ‘eerste’ van Marieken van Nijmegen door het Vlaamse
r
Volkstoneel (Regie J. De Meester J ).
Uit een Brief van dichter Pol de Mont:
‘Ik aarzel niet, mijn indrukken aldus samen te vatten: sedert vele, vele jaren schonk
geen tooneelspel mij zulk genot als de opvoering van “M.V.N.”
Waarom dat zoo was?
Om vele redenen, waarvan de voornaamste was, althans ik meen het aldus: het
stuk werd geleefd. Het werd geleefd ondanks de geenszins realistische, wellicht
(1)
juist om de enkel sober-evokatieve insceneering , die de aandacht niet afleidde
van het hoofdzakelijke: het gedicht, naar het ondergeschikte: de kontingencies van
plaats, tijd, kleedij, enz.
En dan zal de tweede reden wel geweest zijn: de homogeniteit van het geheele
spel. Geen sterren, die alle licht op zich zelf alleen koncentreeren. Maar degelijk,
verzorgd, gekend en doorvoeld spel van allen of... bijna.
En dat spel was eenig! Eenig van lyrisme; - allen gingen in hun rol op, zweefden
op het rythme van de taal over de planken meer dan zij er op stonden of gingen (ik
kreeg geen sekonde den indruk, dat er een stond of zat, ook al zaten en stonden
er wel!) en de toon, de dreun, zoo opvallend anders dan die van de
beroepstooneelspelers door den band, was verrukkelijk en... meerukkend,
medesleepend onweerstaanbaar!
Zóo te spelen is voorzeker zelf een genot! Zóo te zien spelen niet minder.
Ik heb er 't voorgevoel van: van dàt spel kan - eindelijk - de renovatie uitgaan van
onze tooneelspeelkunst. Ik onderstreep speel, om wel te doen uitkomen wat ik
bedoel en verwarring te voorkomen.’

(1)

Décor en kostumes ontwierp Gerard Rutten.
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Het oordeel van Herman Teirlinck:
Zeer gaarne geef ik mijn oordeel te kennen over de opvoering van Marike van
Nijmegen door het ‘Katholiek’ Vlaamse Volkstoneel. Maar ik zal het niet doen naar
den trant van onze vele scherpzichtige tooneelrecensenten, die de zaken over den
kam halen om zich dan nog alleen - en niet zonder een in het oog springende
bevoegdheid - met de luizen bezig te houden. De toestanden in Vlaanderen laten
niet toe dat onze pogingen op het gebied der moderne Dramatiek zouden
onderworpen worden aan eene vinnige detail-kritiek. Ons theater, laat het mij maar
rechtuit zeggen, heeft geen eigen traditie en wiewaait in het leêge. Het mist, zoo
goed als volstrekt, dramatische dichters, dramatische regisseurs, dramatische
bouwmeesters, dramatische decorateurs, dramatische componisten, en dus ook
dramatische spelers. Ik bedoel: spelers, d.i. dragers van het ‘spel’, en allerminst
acteurs, die we met de vleet bezitten. Dergelijke omstandigheden maken elke
aanwending van ontledende kritiek (waarbij ik de handhaving van een helder kriterium
op den koop toe onderstel) tot eene pueriele bezigheid. Laat ons vooral werken,
werken, werken.
Nu het ‘Vlaamse Volkstoneel’ heeft gewerkt. En dat werk ligt geheel, en zuiver,
r

in de lijn van het vernieuwingsproces. Ik wist wel dat Johan De Meester J die een
geschoold en onderlegd kunstenaar is, heel gauw in staat zou zijn te bewijzen dat
hij een uitstekend tooneelleider wordt. Ik had hem bij Verkade, en vooral in Delft
(tijdens de Lustrumfeesten) aan den gang gezien. Ik kon toen niet vermoeden
nochtans dat de ontwikkeling van zijne gaven een zoo snellen tred zou houden.
Want, het wil me nu toeschijnen dat deze jonge dramatieker al gaver en bewuster
in den tijdgeest komt te staan. Als hij erin slaagt het meerendeel zijner medespelers
op zijn eigen plan te brengen (verstandelijk en technisch) dan kan hij eens ensembles
bereiken, die voor velen eene opschudding verwekkende veropenbaring zullen zijn.
Met ‘Mariken van Nijmegen’ kunnen wij al heel goed zien waar zijn vlucht henen
wil. Hij zoekt eenheid van spel, zelfs buiten den tekst om, en dat is voortreffelijk. Hij
veralgemeent daardoor den tekst, dien hij op die wijze nader weet te brengen bij
het publiek, dat buiten veralgemeening geen kans op aansluiting met
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de spelers heeft. Ik heb zeer mogen waardeeren de middelen die hij voor bruikbaar
heeft gehouden. Zijne architecturale opvatting, zijn pogen om het ‘spel’ door
gerythmeerde mobiliteit en muzikale omruisching uit het woord te ontpoppen, zijne
bezorgdheid omtrent het fideel bijhouden van eene atmosfeer die geen ‘historische’
maar mystische waarheid brengen moet, dat alles verraadt de klaarheid van een
modern streven en de stellige aanwezigheid van uitvoerende krachten.
Laat het ‘kunnen’ soms wat onderdoen voor den ‘wil’, wat scheelt het ons?
De wagen kraakt, - maar rolt!
HERMAN TEIRLINCK.

‘Marieken’: een artistieke programmaverklaring.
Het is geen banaal verschijnsel, dat een impressario de schrijvers vooruitloopt en
hun zelf een nieuwe formuul aan de hand doet: hulde daarom aan De Meester.
Hij heeft perspektieven geopend voor ons jong toneel en dit nog wel met een
eeuwenoud spel.
Wat al de jongeren ten slotte, zoeken is: ekspansie te geven aan het toneel,
ruimte. Zoals ik nog onlangs schreef: ‘De kinema als attraksie had zijn sukses te
danken een het dynamizeren van de twee begrippen: tijd en ruimte, die op het toneel
hulpeloos statiek moeten blijven, altans naar de oude opvatting ervan. Op het toneel
zijn de fantazie en de inspiratie gelimiteerd door de schermen en het uurwerk: de
schrijver beschikt maar over een heelal in zakformaat.
Op het doek bewegen de akteurs integendeel vrijelik in de ruimte en in de tijd: de
fantazie kent geen andere grenzen, dan die van het menselik brein: de hele natuur
dient als décor’.
‘Marieken’ reist even ongehinderd en vlug van Nieumegen naar Rome, als Douglas
Fairbanks van San-Francisco naar Capetown. Op zichzelf is dit geen innovatie:
maar wat in de kreatie van De Meester getroffen heeft, is de innige harmonie tussen
het beweeglike spel en de onafgebroken aksie. In de meeste moderne stukken, met
ekspressionniesties décor, overschaduwt dit in een zekere zin de personages: hier
worden ze erdoor omlijst: heel het stuk baadde in een homogene, specifiek-vlaamse
atmosfeer. Al
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wie er zat heeft dit gevoeld. De Meester heeft ‘Marieken’ niet modern gespeeld:
‘Marieken’ is modern in zijn interpretatie.
In dit opzicht bleek Schmidt het opzet van Het Vlaamse Volkstoneel niet te
begrijpen, wanneer hij in zijn recensie in ‘Het Laatste Nieuws’ de vrees opperde,
dat ‘Marieken’ wel eens een sukses, maar een sukses zonder verdere draagkracht
kon blijken.
‘Marieken’ is in de geest van De Meester iets méér dan een soort van ‘tour de
force’, hoe geslaagd ook: het is een artistieke programmaverklaring, het is
richtinggevend, het is een oproep.
Ons Vlaams toneel is wellicht ze karakterloos, ze weinig specifiek-vlaams, omdat
het ieder kontakt verloren had met ons dramaties verleden. ‘Marieken’ is plots
opgedoken uit de vergetelheid, als het uiteind van een keten waaraan we ons streven
kunnen vastschakelen: het is bedoeld als ‘soudure’ tussen ons oud echt-vlaams
répertoire en het nieuwe, dat nog komen moet en komen zal. Het Vlaamse
Volkstoneel wil immers een vernieuwde, echt-vlaamse toneelkunst helpen ontluiken:
het heeft met dit oud stuk uitgepakt om aan te tonen, wat het van de nieuwe
verwacht.
‘Marieken’ zou wel eens het uitgangspunt kunnen worden van een dramatiese
heropbloei in Vlaanderen.
PAUL DE MONT.
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Ontvangen boeken.
e

Het Landleven in de Letterkunde der XIX Eeuw, door M.E. BELPAIRE, (N.V.
de

Het Vlaamsche Land, Antwerpen), 2 druk. Een bundel lezenswaardige opstellen
over het werk van George Eliot, Ian Maclaren, Georges Sand, René Bazin, Rosegger,
Anzengruber, Auerbach, en Björnson. Voor volksbibliotheken warm aanbevolen.
Na vijftig jaar, I Proza, door M.E. BELPAIRE, (N.V. Het Vlaamsche Land,
de

Antwerpen), 2

druk.

Dr. Schaepman schreef destijds over de hier gebundelde novellen: dat zij het stof
der aardse beslommering wegvagen van onze ziel en haar verheffen naar de hogere
sferen, waar alles liefde is en licht. Wij karakterizeren op onze dagen dit proza, dat
reeds een halve eeuw oud is, als: gevoels-mild en van een zachte menselikheid.
Christusuren II, door THEOPHILUS, (De Vlaamsche Boekenhalle, Leuven).
Een tweede reeks beschouwingen over de rijke liefde Christi, door de graag-gelezen
en van velen diep-beminde Theophilus. In warme, bloemende taal, wordt gesproken,
gefluisterd, gezongen van het allerbeste dat de mens hier gegeven is: de goedheid
van Onze Heer.
Het boekje is echter niet geheel vrij van een zekere religieuze rhetoriek, een al
te literair-aandoende woord-overladenheid die zondigt tegen de geest van deze
proza-gedichten die willen zijn als gebeden: vuurpijlen uit een van heilige Minne
bernende ziel.
Op reis door Umbrië, door HEINRICH FEDERER, (De Vlaamsche Boekenhalle).
Acht verhalen voor de jeugd, maar die met geen geringer genot door grote mensen
zullen worden gelezen, in deze vlotte, welluidende vertaling. Het is een ‘suverlick’,
diep-ontroerend boekje van een knap en zijn publiek scherp-boeiend schrijver, over
wie wij in een volgend nummer een opstel zullen publiceren van de hand van Fritz
Flueler.
Emigrants, door WILLY KONINCKX, (La Renaissance d'occident, Bruxelles).
Tien prozagedichten: gevoelige schilderingen van schrijnend mensewee, waarover
de liefde van de dichter staat als een belofterijke regenboog.
W.M.
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[Nummer 11]
Sint Maarten.
(11 November)
VOOR Felix Timmermans.
Het vertelsel van de wind in het schoorsteendonker,
de stap van de houtvester aan de boskant:
deze nacht daalt de soldenier
die voor een vagebond zijn mantel dóorsneed
(met de scherpe kant van zijn fijn rapier)
in de gedaante van een gemijterde Sint
uit de wolk op aard,
stolpert geluidloos zijn paard
over het oud gebinte der daken!
Het is een nacht van mirakelen:
het hele land van Nurenberg in de korf van een bisschopsknecht!
Aan de boomskeletten bengelen sterren als beiaardklokken,
Gods engelen wandelen op de zolder-plecht.
Lijk een schip zwalkt de zolder op de zwarte golven,
en de dreumes in zijn bed-kajuit,
die schommelt als de schuit van een mallemolen,
snakt naar de morgen van dit nachtlik dolen.
De morgen immers is het vasteland
met kerken van suikerbrood, met wegen van marsepein,
en de reis rond de wereld in een blikken trein!
Van Tours de bisschop, de kleutervriend,
die bij de haard een raap en een wortel vindt,
wat hooi voor zijn schimmel, en een roggemik hij slaat op de schraapzucht, de barre rots:
zij breekt als een wijnkruik haar lenden stuk!
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Open uw mantel, witgebaarde, gulle Patroon
over de kleine en de grote mensen.
Geef niet naar werk de kleinen loon
maar geef hun liever loon naar wensen!
De groten help het vuur te koestren
- de droom die lijk een wolk hen droeg
boven veld en stad, het water en de toren
waarom de luchten joele' als meeuwen om de boeg opdat de vlam in hen niet duikend slinkt
wanneer de herfstbries over de tuinmuur springt!

WIES MOENS.
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Aesthetica
door Pater Oswald O.F.M.
4. - Kunst en theorie
ER bestaat niets ellendigers, niets wanhopigers dan het huidig, bijna opzettelijk
misbruik der woorden. Het willekeurig, oneerlijk, onsociaal, individualistisch gebruik
der taalteekens, der woordbeelden. Geen enkel dier woorden, welke voor het
geestelijk leven der menscheid en het onderling geestesverkeer onmisbaar zijn,
een levenskwestie mogen heeten, heeft ‘zijn’ beteekenis zuiver en onvervalscht
bewaard.
Ongetwijfeld hebben de woorden aan dat euvel geen schuld. De spraakmakende
gemeente, de collectiviteit, de taalverbruikers des te meer. De woorden zijn toch
maar min of meer conventioneele gedachtenteekens.
De oorzaak van de spraakverwarring is een van zielkundigen aard.
Begripsvervaging-verwarring-verstoffelijking weerkaatsen zich in taal en letterkunde.
De woorden ‘kunst’ en ‘theorie’ zijn er een treffend bewijs van.
Aan elke zaak, begrip, waarheid, term zijn er een massa ‘gemeenplaatsen’
verbonden, spreuken en leuzen, ingegeven door platrealistische middelmatigheid
en vulgaire onnadenkende bekrompenheid. Aphorismen, die voornamelijk tot doel
hebben, de gezonde begrippen der menschen en de gezonde beteekenis der
woorden te bederven. Deze tallooze ‘lieux-communs’ zijn als levende wijsheid,
gestolde wijsbegeerte, evangelische dogma's, algemeen aangenomen
grondbeginselen, waarvan niemand het recht heeft af te wijken, op straf van in den
ban te geraken van zijn tijd, van zijn geslacht, van rede en redelijkheid.
Het ongelukkige: ‘theorie’ heeft natuurlijk de zijne, een staatsiegevolg van elegante
hofdames, zinnebeeldige draagsters van opschriften als: ‘theorie dient tot niets’;
‘theorie is geen practijk’, ‘theorie is iets in de lucht’; ‘theorie is goed voor liefhebbers,
renteniers en droomers, doch deugt hoegenaamd niet voor zaken- en zakelijke
menschen’ enz. enz.
In een eeuw als de onze, een ultrarealistische en kapitalistische, waarin techniek
en mechaniek zegevieren en gansch het maatschappelijk leven geconcentreerd is
rondom Beurs- en Banktempels, rondom Productie- en Locomotie Tentoonstellingen,
kon het niet anders, of
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alles wat buiten die sfeer ligt, moest ten slotte verhuizen naar het rijk der illusies,
der luchtkasteelen, het land der ‘theorie’. Theorie is idealisme, ideologie, utopisme,
logomachie, apriorisme, conventionalisme.
Theorie nu evenals logica en wijsbegeerte is iets, dat zich op zijn lasteraars en
verkrachters wreekt, door hen over te leveren aan de zoo gehate theorie. Theorie,
in den ouden zin van denk- en werkbeginselen, van levensopvatting en
wijsgeerig-godsdienstigen grondslag, is een onvermijdelijk iets, een dwingende
natuurwet, waaraan men zich zelfs niet kan onttrekken door heelemaal niet te
denken, niet te handelen, zich gansch afzijdig, neutraal te houden. De mensch is
een theoretisch, theoretizeerend wezen, uit hoofde zijner redelijkheid en zedelijkheid.
Idealisme, Absolutisme, Metaphysisme moge één theorie zijn. Realisme,
Relativisme, Sensualisme is er ook een, een andere.
Men heeft te kiezen. Het verwerpen van de ééne theorie of wereldbeschouwing,
dus ook kunstopvatting, beteekent van zelf het aanvaarden der tegenovergestelde.
Want in den grond, in laatste instantie zijn er maar twee theorieën, twee uitersten
mogelijk en dat op ieder gebied der menschelijke bedrijvigheid. Dus theorie ‘malgré
(1)
tout’ .
Bijzonder hatelijk en onverdragelijk wordt de ‘theorie’ geacht op het rechtsgebied
der kunst.
Het is echter geraadzaam, in ieder geval logisch en methodisch de bescheiden
vraag voorop te laten gaan: van welke theorie is er sprake?
Theorie in verband met kunst heeft ook twee uiteenloopende beteekenissen doch
ook maar twee. Een beknopte bepaling van elke soort heb ik niet ter mijner
beschikking. Ik waag een beschrijving.
De eerste beteekenis is de courante, de platte, de alledaagsche, de zinledige.
Theorie wordt dan apriorisme, stelselmatigheid, kunstmatigheid, dogmatisme. Theorie
buiten het leven, de ziel, de werkelijkheid om. Theorie om de theorie: slaafsheid,
tyrannie, schoolvosserij.

(1)

In de taal en den gedachtengang van Hello klinkt deze waarheid als volgt: Het geldt de ‘jeunes
gens’ van zijn tijd, die systematisch, ‘ont pris à partie les règles et les conventions littéraires...
Un jeu qui consistait à prendre une à une les habitudes de leurs prédécesseurs... Pas un
d'entre d'eux ne s'est aperçu, qu'ils subissaient à rebours les contraintes dont ils prétendaient
se délivrer; car l'obligation de violer toujours une règle équivaut à celle de s'y soumettre
toujours, et constitue une autre règle, qui n'est que le contre-pied de la précédente’.
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Aan deze soort van theorie hebben velen zich bezondigd. Deze systematizeering
en reglementeering van kunst en kunstcritiek heeft lang geheerscht in de scholen.
Hetgeen al die kunstmatig opgebouwde kunstsystemen gemeen hebben is, dat ze
de kunst hebben vermaterializeerd, gemechanizeerd; den kunsthabitus verlaagd
tot instinct en kunstvaardigheid; het formeele vereenzelvigd met het materieële, de
ziel met het lichaam, den geest met de stof.
Een ander gevolg met de ‘Theorie’ is geweest: de democratizeering, de niveleering
van de kunst. Men heeft haar als voedsel voor de massa, voor het groot publiek
geworpen. In naam van het algemeen stemrecht kunst gevraagd, die noch van den
kunstenaar, noch van de critiek, noch van het publiek eenige geestelijke vorming,
inspanning vordert. Dat heet men nu volkskunst in de modernen zin. Kunst in het
bereik van alle beurzen, kunst voor alle hersenen en geestelijke magen, kunst in
doosjes en op flesschen volgens vaste schoonheidsrecepten. Een aesthetisch
rekenmachien, dat van alle arbeid ontslaat. De vooruitgang, de laatste uitvindingen
toegepast op de kunst. Automatische kunst!
Waarom niet! Of zou bijv. de kunst alleen een uitzondering maken op den
algemeenen regel? Zij alleen ontsnappen aan den algemeenen zondvloed van
materialisme en positivisme?
Een inventaris opmaken van alle theorieën - maar laat ons andere uitdrukkingen
gebruiken - een lijst van alle kunstaphorismen, theoretische vooroordeelen tegen
het wezen der kunst, academische dogma's, schooische regeltjes, in één woord
van alle vruchten van het ‘theoreticisme’, ‘kunstcriticisme’ ‘aesthetisch scientisme’
is onmogelijk. Aan het barbaarsch dogmatisme der theoretici danken wij een massa
distincties, die, al hebben ze eenige practische waarde voor het lagere
(1)
schoolonderwijs, voor de kunst verderfelijk zijn .
Op den grond van dergelijke kunstmatige en willekeurige distincties ligt de
dualistische scheidingstheorie van ‘inhoud’ en ‘vorm’. De verdere distincties toch
zijn maar denkbaar, wanneer men in de kunst deze onnatuurlijke scheiding heeft
doorgedreven, het logisch ‘onderscheid’ heeft omgezet in een werkelijke ‘scheiding’.
Het onderscheid nl. tusschen den inhoud, de puur-speculatieve gedachte, het
a-aesthetisch

(1)

Bijv. hetgeen B. Croce noemt ‘la théorie des genres littéraires’. De vraag: ‘quel est l'art
supérieur?’ ‘Questions, distinctions, définitions, jugements, qui poussent à la révolte le sens
artistique et poétique’. En die het leven gegeven hebben aan de onzinnigste kunstorakels.
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geestelijk concept èn den vorm, het bijkomstige, het zintuigelijke, den zoogenaamden
kunstvorm, waardoor de gedachte, het geestelijk substratum tot schoonheid wordt.
De lezer weet door eigen ondervinding, hoeveel kunstleeraars en professors van
poësis aan dat vernuftig en ‘practisch’ onderscheid hun kunstwetenschap, hun
leerstof en critischen zin te danken hebben.
De schoonheid zit van nu af in den ‘vorm’. Onnoodig te doen opmerken, dat ‘vorm’
hier niet genomen wordt in den Thomistischen zin van ‘splendor formae’, den
metaphysischen vorm, een wezensvorm onafscheidelijk vergroeid met de stof, met
het concept en de conceptie.
De schoonheidsessentie in het dualisme is een louter accidenteele, uitsluitend
technische, een woord- en kleurenvorm, aan technische regels gebonden. Op grond
van dien ‘abstracten schoonheidsvorm’ spreekt men op hoog ernstigen toon van
poëtische en prozaïsche taal. De dichterlijke taal, beeldspraak enz. worden
afzonderlijke, zelfstandige wezens, afgescheiden van de gewone prozaïsche,
(1)
aardsche dingen .
De kunst zou dus bestaan in den abstracten vorm, een ‘vorm’ afgescheiden van
den inhoud (le fond), in de artistieke ‘vormen’ (formalisme en vormaesthetiek). Alleen
door een lichte zinsverstrooidheid en naïeve beginselonvastheid durft men in de
vorm-theorie nog gewagen van schoonheid geboren uit en bestaande in de
harmonische verhouding van vorm èn inhoud.
Maar de beginselverstrooidheid gaat soms nog verder en wordt een echte
professorale en philosophische distractie! Heeft men het dualisme eenmaal als
theorie, als grondslag aanvaard, dan komt het er ook minder op aan of men het
schoonheidskarakter, het bijvoeglijk naamwoord ‘aesthetisch’ toekent aan den vorm
alleen, of aan de overeenkomst tusschen vorm en inhoud, of aan de
inhoudsgedachte. In deze laat onderstelling krijgen we dan een nieuw liedje op een
oude

(1)

Grappig is in deze orde van gedachte het letterkundig scrupule van den ouden Boileau,
wanneer hij zich de vraag stelt, of Homerus wel ooit een ordinair woord (un mot bas) gebruikt
heeft bijv. ezel. Het antwoord luidt dat de vader der dichtkunst nooit zulke misdaad gepleegd
heeft en dat het woord ezel in de taal van Homerus een nobele beteekenis heeft. Uit de
correspondentie tusschen Boileau en Racine, aangehaald door Hello in L'art, hoofdstuk ‘La
convention, la fantasie et l'ordre; waarvan wij de lezing aanbevelen en waarin de lezer
meerdere gelijkluidende uitdrukkingen vindt voo rwat wij ‘Theorie’ heeten. Theorie in den zin
van Hello's ‘système’, ‘parti’, ‘école’, ‘méanique’, ‘convention’, ‘formule’, ‘règle’ enz.
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wijs. Daarin wordt gesproken van schoone, poëtische, lyrische gedachten met of
zonder dito woorden en vormen. Want alles is mogelijk in dualistisch systeem. De
scheiding maakt het mogelijk.
Nu is er ontegenzeggelijk onderscheid tusschen materie en vorm. Wezenlijk
natuuronderscheid tusschen deze twee verschillende soorten van ‘causae’. Maar
dan is het ook van het grootste gewicht de natuur van dit verschil niet te vervalschen,
er geen onlogisch gebruik van te maken, aan de woorden hun beteekenis te laten
en die benamingen te gebruiken, die passen bij de zaken in kwestie.
Op het onderhavig geval toegepast, beteekent deze gulden regel, dat er in de
kunst iets is bij wijze van ‘materie’ en iets bij wijze van ‘forma’. Doch men kan zich
de materie nog op verschillende manieren denken en de scheidingslijn meer naar
links in de richting van de stof of meer naar rechts in die van den vorm leggen.
Men kan en moet om geen verwarring te stichten, materie noemen: het onderwerp,
de natuurzaak, het concrete feit, datgene wat de kunstenaar behandelt, beschrijft,
bezingt, uitbeeldt, verklankt, enz. Dat is de verwijderde stof, de gansch vormlooze
materie.
Men moet echter ook materie noemen: het teeken, de teekens, vormen, kleuren,
beelden, klanken, lijnen, rythme, enz., juist datgene, wat men in de dualistische
theorie zoo gaarne den ‘vorm’ noemt en niets anders is dan een materieele vorm,
de ‘materia proxima’ die straks onder de kunstbewerking zal gaan schitteren van
hoogere, geestelijke schoonheid. Deze laatste is de formeele schoonheid.
Schoonheid in den eigenlijken zin. Schoonheid toekennen aan iets minder dan dit,
(1)
is de beteekenis van het woord, dus ook de beteekende zaak vermaterializeeren .
Een proefneming met het dualisme als kunsttheorie vinden we in de Renaissance
en het Humanisme, dat de oude, heidensche-klassieke ‘vormen’ der
Graeco-Romeinsche beschaving heeft toegepast en aangepast op
Christelijk-godsdienstige ‘onderwerpen’, in de meening door die combinatie het
Heidendom te kerstenen en Christelijke kunst te fabriceeren. Het Christendom
leverde den inhoud en het mate-

(1)

Een andere formuleering van hetzelfde inhouds- en vormdualisme is het systematisch
onderscheid tusschen kunst als voorstelling (inhoudselement) en kunst als emotie
(vormelement).
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(1)

riaal; het Heidendom den vorm en de kunst. Christelijk Humanisme?!
Onnatuurlijk en onartistiek huwelijk!
Christelijke (?) kunst in heidensche lompen.
Deze samenkoppeling bevat een dubbele innerlijke samenspraak. Het Christelijk
kunstkarakter ligt hoegenaamd niet in de stof, komt niet voort uit het behandelde
onderwerp. En anderszijds bestaat de kunst ook niet in het kunstig en vaardig
benuttigen en opplakken van oude, klassiek geworden, gestereotypeerde
kunstvormen.
Het overnemen van kunstvormen beteekent dus óf het overnemen van technische
kunstprocédés alleen óf van kunstvormen plus den geest, die deze vormen ingegeven
heeft en nog bezielt, voorzoover er sprake kan zijn van bezieling, van leven bij doode
en versleten vormen.
Het kunstformalisme, de theorie der ‘schoone vormen’ moest van zelf leiden - en
heeft dit ook telkens gedaan - tot verafgoding van den vorm: de vorm alleen, de
vorm om den vorm, ‘l'art pour l'art’, ‘la folie de l'art’. Neutrale, kleurlooze kunst,
Clarté-ideaal-kunst, Union-Sacré-theorie in de kunst.
*

**

Men kan niet anders dan er zich over verheugen, dat de kunst boven de theorie
staat, ouder is dan zij. Kunst groeit uit het leven, direct, spontaan uit de ziel, uit den
schoonheidsaandrang. Kunst borrelt op uit den overvloed der emotie. Theorie
daarentegen is het werk van het koel redeneerend verstand, een vrucht van reflexie
en van puur verstandelijken arbeid. Een werk van eeuwen.
Kunstcritiek, aesthetische critiek heeft ook een rationeel-wetenschappelijk karakter,
daar zij rekenschap moet geven van haar kunstoordeel.
Boven theorie en critiek staat de kunstenaar en de kunstsmaker. Het criterium
van den artist is zijn kunstgevoel, een min of meer ‘onbewust’ kunst-bewustzijn,
door den kunsthabitus ontwikkeld. Het

(1)

Het is misschien niet overbodig, te doen opmerken, dat de benaming ‘klassieke vormen’ hier
niet gebruikt wordt in den louter technischen, taalkundigen zin van taal- en stijlregels, ‘procédés
matériels’. Want zoo verstaan, zijn er geen heidensche en ook geen christelijke vormen.
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onderscheidingsvermogen van den kunstproever is zijn smaak, gelouterd door de
opvoeding en veelzijdige ontwikkeling.
De kunst heeft goddank niet moeten wachten op de theorie om geboren te worden.
De kunst schenkt het bestaan aan de kunstwetten en niet omgekeerd.
Ook zijn vele groote kunstenaars maar middelmatige theoretici geweest. Anderen
hebben hun kunst bedorven, toen zij aan theorie zijn gaan doen.
‘Aan theorie doen’ is niet hetzelfde als zich rekenschap trachten te geven van zijn
kunst en zelfcritiek uit te oefenen. Zelfcritiek, d.i. zelfcontrole, zelfanalyse,
zelfbeheersching enz. Het ‘instinct’ alleen volstaat niet.
‘Tous les grands poètes’, zegt Baudelaire, ‘deviennent naturellement, fatalement
critiques’.
Toch zal er in de kunst altijd iets blijven dat aan alle logica, verstandelijke analyse
en beredeneering ontsnapt: de eigenlijke visie, de hoogere inspiratie, de spontane
opvatting, (conceptie) van het werk. De kostbaarste gave van den kunstenaar; gave
boven alle systeem, alle berekening, alle stijl en zelfs boven alle psycho-analyse
verheven. Een goddelijke gave.
Van den kant der hulpmiddelen, bij de verwezenlijking van het plan (visie) zal er
altijd ruimschoots plaats zijn voor logica, reflexie, studie en vernuft, met één woord
voor kunst d.i. kunstvaardigheid.
De kunst, zoo leerden de Scholastieken is een deugd van het intellect, niet van
het speculatief intellect, waarin de wetenschap zetelt, maar van het practisch intellect,
dat te oordeelen heeft over een te verrichten werk en de uitvoering ervan leidt.
Tot de kunst behoort dus een recht oordeel niet over de zedelijkheid der handeling
(voorzichtigheid) doch over de keus der aan te wenden middelen. Zelfs bestaat de
kunst ‘formaliter’, eigenlijk en wezenlijk in het oordeel. Kunst is dus geen
speculatieve, noch moreele deugd. Zij is dus heelemaal geen theorie en kan niet
door theorie vervangen worden.

Pogen. Jaargang 2

378

Architektuur over Kerkenbouw
door A.J. Kropholler en C.M. van Moorsel Pzn.
II (Slot).
IV. Een kerk bouwen!
‘Wer eine neue Kirche bauen will, unterlasse es nicht, auf den Rat
erfahrener Männer zu hören, und schaue sich erst verschiedene neue
Kirchen an, damit er durch die Fehler anderer selbst klug werde. Ueber
alle Erfahrungen, die ihm von Nutzen sein können, mache er kurze
s c h r i f t l i c h Notizen. Wer ohne sich darüber klar zu sein, wie er bauen
will, Skizzen entwerfen lässt, muss später für die gewünschten
Veränderungen schwer bezahlen; denn jede neue Zeichnung kosten Geld
und Veränderungen fordern oft einen ganz neuen Plan.’
(August Sträter, S.J. - Praktische Winke.)
ALVORENS tot den bouw van een kerk over te gaan, moeten eerst de eischen
worden geformuleerd welke de bouwheer aan het bouwwerk wil stellen: hoeveel
plaatsen de kerk moet bevatten, waar het zangkoor moet komen, de omvang der
pastorie, enz. Hierbij behoort ook te worden overwogen, of er later een aansluitende
bebouwing zal moeten verkregen worden met scholen en zusterhuis e.d. Deze
eischen dienen van te voren goed overdacht te zijn. Dikwijls toch gebeurt, dat hieruit
reeds bij een eerste voorloopige teekening blijkt, dat het gekochte terrein te klein
is, of niet den gewenschten vorm heeft. Daarom is het verstandig, een voorloopig
plan op te maken, vóórdat tot terreinaankoop wordt overgegaan.
De economie van het bouwen moet beginnen bij den terreinkoop. Bijna als regel
echter, wordt (door tot aankoop te besluiten op het moment dat de bouw zal worden
ondernomen) het terrein te duur gekocht. Men wacht tot een buurt bijna volgebouwd
en bevolkt is; dan is echter de beschikbare en voor de kerk bruikbare grond
schaarsch en duur geworden. Veel geld zou dikwijls kunnen worden bespaard,
wanneer de hoofden der parochie steeds in staat waren tot vroegtijdigen aankoop
van later benoodigd terrein voor kerkbouw. Tot definitieven koop van een terrein
moest nimmer worden besloten, zonder althans een voorloopig ontwerp te hebben
van het daarop te stichten gebouw
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of gebouwen; niet zoozeer een schilderij, doch een goed overdachte
plattegrondteekening. Eerst bij het maken van dit voorloopig ontwerp toch kan blijken,
hoe op het terrein volgens de meest economische wijze kan worden gebouwd en
verder van welken vorm men den grond moet koopen om dezen op zijn best te
benutten. Veelal gebeurt het thans, dat de architect geroepen wordt om een terrein
te bouwen, dat in de eene afmeting juist een weinig te krap is genomen en in de
andere richting een belangrijk stuk kleiner had kunnen zijn, terwijl men, geheel vrij
in de keuze geweest zijnde, deze dus beter had kunnen maken. Veelal ook blijft bij
het maken van het (voorloopig) ontwerp reeds, dat het gekochte terrein bij lange
na niet de mogelijkheid van beschouwing biedt, die een ander eveneens beschikbaar
terrein wel had kunnen bieden.
Het plattegrondplan is voor het verder architectonisch ontwerp de hoofdzaak. Is
dát niet goed in elkaar gezet, sluiten de verschillende ruimten niet onderling zuiver
aan en is iedere ruimte op zich niet goed gezien en met kennis van zaken bepaald,
dan kan een kunstige opbouw dit tekort nimmer dekken. Bij het samenstellen van
het plattegrondplan, zal vooral worden acht gegeven op hetgeen in het toekomstige
gebouw moet gebeuren. Men moet zich dit duidelijk voorstellen. Welken vorm iedere
ruimte vraagt, als gevolg van het noodwendig gebruik, waar het licht vandaan zal
komen, op welke plaats het hoofdlicht moet binnenvallen en welke wanden dicht
moeten blijven, die de beste aansluiting bieden voor de nevenruimten.
De eerste plattegrondteekening moet worden gemaakt in overleg met en aan de
hand van de eischen van den bouwheer, dus meestal den pastoor, voor wiens
rekening wordt gebouwd. Met hem moet terdege worden besproken, alles wat voor
dit eerste, maar welhaast voornaamste werk van den architect te pas komt. Dit is
alleen mogelijk, wanneer de opdracht dadelijk aan een bepaald architect wordt
gedaan.
Bij het prijsvragensysteem bijvoorbeeld, wordt bijna geheel en al gemist dit zoo
zeer noodige, onderling overleggen van bouwheer en architect. Want het programma
van eischen bij een prijsvraag kan nóg uitvoerig zijn opgesteld, volledig is het nooit
en het blijft star. Het mist per se de soepelheid van het gemeenschappelijk overleg
tusschen bouwheer en architect, waaruit de voorstelling van het toekomstig gebouw
moet groeien. Bij het prijsvraagsysteem zijn uitgesloten het wederzijdsch overleg
én de gelegenheid tot opmerken en daarmee dikwijls tot betere en practischer
oplossingen te komen. De practijk leert dan ook, dat bij
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dit systeem vooral wordt gelet op de samenstelling der beoordeelings-commissie
en dat er in een sfeer van onrust en onvrijheid in haar geest zal worden gewerkt.
En het eens opgestelde program zal worden gevolgd, zelfs als men betere
oplossingen ziet, omdat men anders kans loopt van ernaast te worden gezet.
Men moest inzake kerkbouw ook nimmer een architect kiezen uit vriendschaps-,
familie- of protectie-overwegingen. De waardigheid van een kerkelijk gebouw (niet
alleen een kerkgebouw!) eischt de beste kracht die men daarvoor kan vinden, vooral
voor de hoofdidee, het ontwerp.
Het gaat er in de practijk vooral om, met weinige bouwkosten zoo veel mogelijk
te bereiken. Daarom ga de toekomstige bouwheer van de kerk eerst eens wat
kerkgebouwen bezoeken, ze bestudeeren en zich verplaatsen in de belangen van
de verschillende menschen waarvoor gebouwd werd. Hij lette er vooral op, of er in
de gegeven omstandigheden uit de beschikbare middelen is gehaald, wat er uit te
halen was! Met weinig bouwkosten veel bereiken en met een groote bouwsom het
uiterste nut daaruit halen ten opzichte van de godsdienstige en aesthetische eischen!
Dat is de groote kunst en uit dat hoogpunt moet ge verschillende kerkgebouwen
eens gaan bezien. En doe eerst dan uw keus. Kijk niet te veel naar prentjes, maar
richt u tot werkelijkheid.
Een handig perspectief, een schilderijtje van een geval vleit het oog en wekt het
verlangen om zijn eigen kerk zóó te zien. Zóó aardig gelegen, zóó mooi belicht, zóó
fantatisch van kleur en zóó speelsch van silhouet. Maar eerst als de bouw gereed
is, komen de lasten die het plan aankleefden en zal het bouwerk des te meer
tegenvalen naarmate het mooie plaatje voor zich deed innemen.
Laten we er toch van doordrongen worden: een architect is een bouwmeester,
geen schilder, hij moet niet trachten met een schilderij onze oogen te verblinden.
Een bouwplan moet als bouwplan worden beoordeeld, dat is dus als een plan, dat
voldoet aan de eischen, die men aan een gebouw moet stellen. Het moet een goed
overzichtelijken en een bruikbaren plattegrond hebben en de opbouw dient daaraan
evenredig te zijn.
Het plattegrondplan moet de oplossing van alle eischen in zich besloten houden,
waaraan door het kerkgebouw moet worden voldaan. En aan de gosdienstige
eischen moet voldaan zijn op een wijze, die overeenstemt met het practisch gebruik.
De plaatsen der geloovigen moeten niet te ver van het altaar aflig-
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gen, maar ook de altaarruimte zelf moet passend worden aangebracht.
Tenzij het altaar in het centrum wordt geplaatst, leent onze eeredienst er zich niet
toe, voor het kerkruim een centralen bouw toe te passen (een ronde of achthoekige
kerkruimte bijvoorbeeld) waar de altaarruimte willekeurig aan een der wanden is
aangebracht. Zoo een ruimte binnen komend, moeten we bijna zoeken waar het
altaar is. Een centrale kerkruimte heeft geen aslijn zooals een andere kerk en geeft
daarom geen richting aan, om het oog te leiden naar het altaar. Het midden, bij een
kerk die om een centrum heen is gebouwd, is de eenige juiste plaats voor het altaar.
De z.g. centraalbouw met verhoogde kruising, is ook bedenkelijk uit een oogpunt
van acoustiek. Iedere verhoogde ruimte boven de kruising van twee schepen is in
dit opzicht gevaarlijk, daar de woorden van den prediker er in dreigen verloren te
gaan. Een klankbord is slechts een onvolkomen hulpmiddel, daar men steeds in
het brandpunt moet blijven staan. En daarbij komt nog veelal, dat zoo een centrale
ruimte voor een Katholieke kerk onaangenaam aandoet, daar ze, niet uit de
natuurlijke behoeften gegroeid zijnde, om-haar-zelfs-wille gebouwd, imponeeren
wil op een wijze, die niet past. Immers moet de ruimte eener Katholieke kerk vóór
alles dienstbaar zijn aan den godsdienstigen en practischen eisch van op het altaar
den hoofdtoon te leggen: daartegen mag niet worden gehandeld om een zeker
gewild architectonisch effect.
Men moet verder nauwlettend acht geven op den loop in het gebouw, of de
verschillende ruimten goed van afmeting zijn, of zij van de meest verschillende
standpunten uit een goeden kijk geven op de hoofdplaatsen, of die ruimten onderling
practisch en logisch aaneensluiten, of ze goed verlicht zijn, of ze de aandacht
gebonden houden en niet afleiden. Vooral voor een kerk is het van het grootste
belang, dat de aandacht van de geloovigen wordt gebonden. Paus Pius X heeft
gezegd: ‘De eerste en meeste onmisbare bron van den echt Christelijken eisch der
geloovigen is: de werkdadige deelname aan de Hoogheilige Geheimen en aan het
openbaar en plechtig gebed der Kerk.’ De godsdienstige eischen zijn daarom in
overwegende hoofdzaak, dat de godsdienstige handeling in het kerkgebouw op de
meest volmaakte wijze kunnen worden uitgeoefend, en.... meegeleefd door alle
aanwezigen. Dus een kerkgebouw, waarvan het presbyterium ruim en practisch is
voor de liturgie, goed verlicht (van terzijde) zoodat het oog erheen getrokken wordt,
zonder tegen het licht in te zien: een kerk, waarin
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geen gezichtsbelemmeringen, als pijlers en voorspringende hoeken, zijn opgesteld
tusschen den priester en het volk, waarin geen verhoogd gedeelte van het dakwerk
in de kruising van schip en dwarsschip de woorden van den prediker voor het volk
doet verloren gaan; een kerk, die liefst breed en kort is, waardoor men ook op de
achterste banken den priester goed kan zien en hooren.
Het is niet noodig, dat de kerken alle hoog van muur en breed van aanleg worden
gebouwd. Wanneer het kerkruim economisch in elkaar is gesteld, kan er wat meer
ruimte overblijven voor een flink priesterkoor, zoodat bij feesten geen last wordt
ondervonden van een bekrompen opzet daarvan. Wanneer de paden in de kerk
voldoende ruim en practisch gelegen zijn en wanneer de uitgangen zoo liggen, dat
bij het uitgaan der kerk, geen onnoodig gedrang ontstaat, dan is meedere ruimte
bijna overdaad en kan zelfs afdoen aan de stemmigheid van het gebouw. Elke
ruimte moet juist gekozen zijn en in maat en verhouding volkomen aansluiten aan
haar doel. Iedere doelloosheid moet vermeden worden en de meest rationeele
oplossing der practische eischen zal dikwijls de meeste kans van aesthetisch
welslagen blijken te bezitten. Irrationeel te zijn is nooit een verdienste en vooral niet
voor een architect. De beste bouwtrant is die waarbij de kunstvorm, inplaats van
een losse toevoeging te zijn voor het constructieve samenstel, het
kunst-noodzakelijkgevolg is van de bouwkundige noodzakelijkheid.
En wanneer èrgens doelmatige eenvoud een vereischte is, dan is het wel bij een
dorpskerk. De dorpskerk moet het samentrekkend middelpunt van het dorpsleven
zijn. Zij moet daar werkelijk het hoofdpunt zijn, dus er thuis hoorend en niet er boven
uit schreeuwend. Zij moet uitwendig zijn: een devote veruiterlijking der binnenmuurs
meest edele behuizing, die eenheid geeft aan de geheele dorps-doening er omheen.
Ook inwendig moet een dorpskerk geen dom willen gelijken. Dat is trouwens niet
noodig. Het plechtige van een kerkgebouw ontstaat niet door de afmeting, niet door
de grootte, maar door den spontanen vorm en den juisten eenvoud van den bouw.
De landmenschen zijn gewend aan eenvoudige omgeving. Al mag het soms schijnen
dat ze wel graag willen pronken met hun kerk, toch gevoelen juist zij zich in een
onprentieuse eenvoudige kerk thuis. Immers niet zoozeer het overweldigende, als
wel het hen opnemende en tot hen in bekende taal sprekende kerkinterieur zal tot
devotie kunnen opwekken. Al gaan de meeste dorpsmenschen thans misschien
uiterlijk prat op hun pronkerige
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altaren, ze zullen spoedig van datgene in een kerk gaan houden, wat er in past.
Zoo ergens, past in de landelijke omgeving een eenvoudige bouw. De toren moet
hier liefst zoo gesloten mogelijk van vorm zijn. Ook zal het zelden goed zijn, hier
meer dan één toren te maken, daar de torens niet de hoofdzaak zijn en dus het
kerkgebouw niet moeten verstoppen. Men wil dit soms weer goedmaken door een
kerk, die twee torens heeft, een koepel op het dak te zetten, ten einde de kerk zelf
niet al te zeer achter de torens te verliezen. Het resultaat is dan alleen, dat de kerk
gaat gelijken op een groep van torens, waarbij ontbreekt de hoofdruimte, die de
torens slechts hadden aan te duiden. Het doel van den toren is en moet zijn alleenlijk:
de aandacht vragen voor de ruimte, die ze flankeert.
Indien érgens, passen in de dorpen kerken, die eenvoudig van hoofdlijnen zijn.
De dorpskerk geve men geen ingewikkelde dakenconstructie, noch een sterk
sprekende, plastische werking der verschillende ruimten.
Breng duidelijk en klaar naar voren, wat de hoofdzaak is. Ge wekt daar eerbied
mee op, en richt de aandacht. En ook inwendig zal de enkelvormige ruimte de
geloovigen bij het gebeuren op het altaar houden en hun niet doen afdwalen naar
allerlei bijdingen, die met het noodzakelijk gegeven niets te maken hebben.
Want ook hier geldt, en wel niet het minst: waartoe bouwt men een kerk? Niet om
de geloovigen een oogenverblindende omgeving te scheppen, juist in de uren, dat
hun oog en hun hart bij het Heiligste moet zijn. Maar om hen op te wekken tot
verinniging; om hun harten te doen uitrusten in een rustige en stemmige omgeving
en vooral, om hun aandacht te leiden en te binden aan het altaar. Dit behoeft geen
drukke versiering, - deze houdt de aandacht niet lang gebonden. De juiste vorm en
kleur, die hier wordt vereischt, is die, welke slechts in zooverre opvalt, als noodig
is voor het telkens weer opnieuw wijzen naar de godsdienst-uitoefening. Want àlles
in de kerk, en vóór alles de omgeving van het altaar, moet ondergeschikt zijn aan
de hoofdzaak, d.i. de uitoefening van den H. Dienst.
Augustus 1924.
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De wind
Draai het wind-wiel om de West,
o, Engel, die in het stuur-huis voorzit
en de vaart der aarde leidt
door de gespleten wolken.
De aanrukkende lucht
langs de bolle aard-kaak zucht
en door een gothisch dennen-woud gaat de rit.
O, kloeke Engel des storms,
hoe taai de knel uwer handen
om het aangevochten wind-wiel!
In den afgrond breken de felle banden
en de wind draaft aan:
een hardlooper.
De wolken op de wolken stranden
en de regen-zeef schudt het schuin water
op de aarde-kaak.
O, Engel, felle storm-engel,
weeg dóór met lijf en ziel
op het krakend wind-wiel.
Reeds duistere stormen branden
op de heup der aarde
en ver zucht elk stads-nest.
Maar, zonder gerucht,
duizend engelen-vingers richten hoog
in de lucht
een plechtige regen-boog.
Draai het wind-wiel uit de West,
o, Engel, opdat de storm uitzucht.

KAREL VAN DEN OEVER.
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De regen
Het breken der regen-naalden
op den stads-vloer
en de spitse wind-mond erbij
die floot aan de haven.
O, dit was de stad:
aangezongen door regen en wind.
Over alle daken verschijnen de wolken:
zware storm-pruiken,
en in alle straten
kan men de Scheidewind ruiken.
De regen-snaren gonsden luid
in elk dok: langs de roest-wanden
van de eenzame stoombooten.
De regen viel helder op lichter en schuit.
O, frisch staal-gesplinter
langs de ruige dok-boord
en in alle dokken: opspringende kralen.
Scaldis' kruik glom op de Waterpoort
en nat waren de meerpalen.
Hoort ge ginds? De regen-marschen roffen
op de jekker van een kapitein,
die roept op zijn scheepsbrug:
hij heeft een blinkende vernis-rug.
Nu klinkt de stad als kristal!
Zie naar de verre polder
een diepe spiegel,
omhuifd van vliegengaas.
En de stoomboot ‘Casimir’,
dichtbij Calloo,
werd haastig met potlood gekrabbeld,
ankervast.
boven de verre dijk:
het was een schip achter de aangedampte dag-ruit.

KAREL VAN DEN OEVER.
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De spelbreker
Komedie in vier bedrijven door Paul de Mont
Personen:
BRONWATER

58 jaar

MEVROUW BRONWATER

56 jaar

HILDE BRONWATER

24 jaar

JAAK BRONWATER

26 jaar

JOHN BRAAK

29 jaar

HANSEN

40 jaar

DUBOIS

38 jaar

OOMPJE

64 jaar

EEN DIENSTMEISJE

KORT NA DE OORLOG

Eerste bedrijf
Een hoekje van een tuin, verlicht met lampions. Op de achtergrond een gebouw à
giorno verlicht. Het midden van het toneel bedekt met een bomenmassief: twee grote
lanen van links en rechts samenkomend naar het voorplan. Meerdere zijpaadjes,
waarin nu en dan gasten opduiken, die een luchtje scheppen. Een bal is aan den
gang. Een strijkje speelt, binnen, moderne dansen.
Rechts een zomerhuisje. Er zit iemand in. Van tijd tot tijd is de rode glimp van een
sigaret zichtbaar en wat diskreet gerucht er binnen te ontwaren.

Eerste toneel
(John en Hilde)
John en Hilde komen haastig en gejaagd de linkse laan afgewandeld. Ze gaan schuilen
in een donker hoekje, uit het zicht. Zonder een woord te uiten sluit John Hilde in zijn
armen. Ze leunt lang en hartstochtelik tegen hem aan.
HILDE.

(zich rechtend, als in een zucht)

Hoe is het gekomen?
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JOHN.

(glimlachend)

Als we het wisten, waar bleef de liefde?
HILDE.

Ik kan het schier niet geloven. Het is als een droom.
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JOHN.

(duwt haar wat achteruit, houdt haar op zijn armen gespannen, kijkt haar een poosje zwijgend
in de ogen)

Ik dank-je, liefje.
HILDE.

Waarom?
JOHN.

Je bent steeds dezelfde.
HILDE.

Hoe weet-je het?
JOHN.

Als je de ogen peilt, raak-je de bodem van de ziel.
HILDE.

(heel zacht)

Ik heb je willen vergeten...
JOHN.

Goddank. Zolang dacht je aan me.
HILDE.

Ja, ik heb altijd de breuk gevoeld.
JOHN.

Dus was ze niet voltrokken!
HILDE.

Heb-je geleden?
JOHN.

Nee.
HILDE.

Gelukkig.
JOHN.

Waarom?
HILDE.

Anders had je troost gezocht en... gevonden.
JOHN.

O...
HILDE.

Je bent een man... Dus heb-je nooit gedacht, dat het uit was tussen ons?
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JOHN.

Maar nee. Daarvoor kende ik je te goed.
HILDE.

Maar zelfs vroeger... hadden we toch nooit iets bepaalds gezegd...
JOHN.

(lachend)

Maar zooveel te meer laten verstaan... Weet-je nog... bij ons... die avonden in het
prieeltje...
HILDE.

... of tehuis op de rieten bank...
JOHN.

Hoe we zwegen...
HILDE.

(zacht)

Zwijgen is de taal van het hart...
JOHN.

Weet-je nog, die eerste kusjes?...
HILDE.

(stopt hem de mond)
JOHN.

Schaam jij er je nu over? 't Is waar: we hebben nog niet eens mekaar gezoend.
HILDE.

Daar zijn we al over heen.
JOHN.

Ik niet... Laat ons dan even terugkeren...
(Zoent haar lang en innig).

HILDE.

Maar na zo'n scheiding. Hoe ben-je er achtergekomen, dat ik je nog liefhad?
JOHN.

Heb-je er geen vermoeden van?
HILDE.

(in de war)

Geen flauw...
JOHN.

Heb-je me nooit zien staan, tehuis, achter het gordijn?
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Jawel; maar er gaan andere meisjes voorbij...
JOHN.

Kijk, kijk: dus wist je, dat het voor een meisje was en zei-je dat niks?
HILDE.

(blikt beschaamd naar beneden)
JOHN.

Alle dagen stond ik daar...
(met gewilde emphase).

En als je dan voorbijkwam stroomde mijn ziel in de straat... Je kleine heupen
wiegelende gestalte sneed er door als een ranke boot... En lang nadien bleef het
hierbinnen nog klotsen en voelde ik het zog klieven...
HILDE.

(lachend)

Hoe mooi je dat zegt!
JOHN.

(lachend)

Ik heb tijd genoeg gehad om me voor te bereiden...
HILDE.

Nu is dat allemaal duidelik... Maar toen voelde ik bijster verward.
JOHN.

(lachend)

Maar dat was het beste bewijs!...
HILDE.

Gelukkig heb ik het eindelik begrepen!
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JOHN.

(haar weer bij de armen vattend)

Laat me nog eens neerdalen in die groene kijkers.
HILDE.

Is dit zo wonder?
JOHN.

Dit is de wonderste teleskoop... Een hele andere wereld zie-je er in: die van de ziel...
Die kleine bronzen John daar, in 't goud van je oogappel...
HILDE.

Zo, zo: 't is naar jezelf, dat je kijkt... Dat is mannelik!
JOHN.

(met een vrindelik tikje op haar wang)

Daar vind ik je terug, kwâtong... Die kleine John is ook nog juist dezelfde, als vroeger.
HILDE.

(dromerig)

Je verandert niet in ogen, die beminnen.
JOHN.

En er is toch zoveel veranderd rondom ons...
HILDE.

(schuchter)

Ja... Ik ben je een woordje uitleg verschuldigd...
JOHN.

(sussend)

Waar haal-je zo'n onzin?
HILDE.

Toch wel: je moet me begrijpen.
JOHN.

Zou ik hier anders staan?
HILDE.

(kust hem)
JOHN.

(met ingetoomde hartstocht)
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Ik zelf, liefje, ik heb mijn vader...
(met moeite)

... verlochend...
(op een gebaar van Hilde)

... ja verlochend... Maanden heeft er tussen ons iets onbehaagliks gehangen... Iets,
dat ik uit lafheid niet durfde en hij uit fierheid niet wou aanroeren... Maanden aan
een stuk heb ik geleden door hem - in plaats van met hem... Ik dierf niet oordelen...
HILDE.

(half fluisterend)

Om niet te veroordelen? Net als ik...
JOHN.

(met meer gelatenheid)

Hoe gaat het? Je komt terug in een roes... Alles duizelt... Alle normale verhoudingen
zijn verbroken... Alle dagen blokletters en sensasieberichten in de kranten... Je bent
er aan gewend geraakt alles te slikken, met de ogen toe en je alleen te laten leiden
door impulsies... De zedelike opium, die je gesnuifd hebt, om je recht te houden in
de oorlog stijgt je naar het hoofd... Je kontroleert niks meer. Je hoort: Braak... hm...
zijn houding is niet zuiver geweest... Je slikt het venijn met de wierook... Je ziet hem
inrekenen... Je hebt er zoveel zien inrekenen, die je niet eigen waren, zonder dat
de gedachte ooit bij je opkwam, dat ze wel eens niet schuldig konden zijn... Je
twijfelt... Je denkt aan Brutus... Misschien was het ook jouw plicht je vader te offeren
op het altaar van de gemeenschap...
(lacht een poosje zenuwachtig.)

HILDE.

We vermoedden toen nog niet, dat men zo zwaar betichten kon zonder grond...
JOHN.

Slijk is ook grond: dit brengen anderen aan. Je wordt te lijf gegaan door een bende
schuimers, die je bemorsen met hun kwijl: en jij bent vuil... Begrijp-je: zij maken je
reputatie...
HILDE.

(misprijzend)

Als je weet, wie ze zijn...
JOHN.

Dan ga-je eerst rillen, als je bedenkt, dat zij zullen uitmaken wie jij bent...
HILDE.

Hoe ben-je zo veranderd zeg?
JOHN.
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Ja, hoe? Hoe is de roes opgeklaard?... De eerste dagen na de Wapenstilstand
waren heerlike dagen...
HILDE.

Net als de eerste na de oorlogsverklaring... Je treedt in een oorlog en je komt er uit
- onder een kermispoort... Zo vergeten de mensen, wat tussen beide ligt...
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JOHN

De eerste maal spraken de mensen van ons, van de teruggekeerde soldaten... Dan
was alles goed en heerlik en edel... De twede maal begonnen ze van henzelf te
spreken: dan waren het wolen-koper histories en duizend andere variteiten van
heldenmoed... Toen werd het vermakelik.
De derde maal spraken ze van de anderen - en dan werd het walgelik. Daarna
kwam de aap uit de mouw, met vader. En dan ook zijn mijn ogen beginnen open
gaan, als ik gezien heb, hoe dezelfde kerels, die gewoekerd hadden met de
volksellende, makelaars geworden zijn in burgersdeugd... Zij zijn de eersten geweest
om de alarmkreet de slaken: Verraad!
HILDE.

De klassieke krijgslist van de dief, die roept: ‘houdt de dief...’
JOHN.

Daar heb-je het. Terwijl de mensen klopjachten inrichtten op denkbeeldige
boosdoeners en elkaar aanklampten trokken de profiteerders ongestoord hun bootje
op 't zand...
En hesen de nationale vlag in top...
HILDE.

... om de lading te dekken...
JOHN.

En ze konden er een verdomd brede kopen, met 't geld, dat ze verdiend hadden...
Terwijl mensen als vader... Kijk: je kan in één frans woordje samenvatten, hoe die
gevaren zijn...
HILDE.

Hoe?
JOHN.

Ils ont écopé...
(Hilde trekt plots febriel John wat achteruit. Twee mannen komen afgewandeld; ze slaan
echter een zijpadje in.)

HILDE.

(gejaagd)

Ik was bang, dat ze ons zouden zien...
JOHN.

(eer koud)

Bang?
HILDE.

(gaat zachtjes aan het snikken.)
JOHN.
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(angstvallig)

Nou... nou... wat is er?
HILDE.

Ik ben bang...
JOHN.

Waarvoor?
HILDE.

Ik weet niet... voor het geluk...
JOHN.

Wie was dat?
HILDE.

(heel zacht)

Vader...
JOHN.

(intens)

En de andere?
HILDE -

Dubois.
(poosje stilte)

Je hebt misschien opgemerkt... hoe hij rond me draait...
JOHN.

(levendig)

Je kan hem toch naar de maan zenden?
HILDE.

Ja. Maar vader heeft me al een paar malen diskreet gepolst... Ik voel... dat het een
zware slag voor hem zou zijn moest ik nu Dubois afwijzen. Vader moet zware
verplichtingen tegenover hem hebben...
JOHN.

(gefronsd)

Wat wil-je dan ten slotte?
HILDE.

Enkel onze verloving nog wat geheim houden... Wat tijd winnen...
JOHN.

(zacht)
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Om wille van mijn vader?
HILDE.

Daarom ook... (met passie)

Je moet me laten openhartig zijn, John. Je weet niet hoe het er tehuis toegaat tussen
vader en Jaak... Vader is een man van het verleden, mijn broer een man van de
toekomst: elke dag scheidt ze wat meer... Het geringste incidentje kan de broze
bloedband, die ze nog samenhoudt doorhakken... Je weet hoe Jaak van jou houdt...
Vader zal misschien
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niet dadelik toestemmen... En dan... dan moet je Jaak kennen om te weten, wat er
ons te wachten staat... Wat zal er van moeder geworden, als het tussen hen op een
breuk uitloopt?
JOHN.

(met een beetje wrevel)

Je vader... je broer... je moeder... En ik: wat doe-je met mij?
HILDE.

(heel zacht)

Denk ik aan me zelf? Later... wij: daarvoor hebben we elkaar lief...
JOHN.

Zo?
HILDE.

(snikt weer zachtjes.)
JOHN.

(ontroerd)

Kom, kom: het was maar een vlaagje wrevel...
(glimlachend)...

het mannelik egoïsme, dat zich luchten moest...
HILDE.

(luider snikkend)

Mijn arme John, mijn arme John, dat ik dat van jou al moet vragen...
JOHN.

Pas op... Men zal merken, dat je gehuild hebt...
(Hilde haalt werktuigelik haar poederdoosje voor de dag en dopt haar tranen op. Ze glimlachen
allebei onwillekeurig.)

JOHN.

Dat helpt altijd.
HILDE.

Hm... Je hebt wel veel ondervinding opgedaan?
JOHN.

Niks beter dan die kleine remedies tegen de grote smarten... Alleman kan er gaan
liedjes van maken, zoals Heine... Ben-je nu weer wat opgeknapt?
HILDE.
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(gelukkig)

Ja... Ik was bevreesd, dat je me niet zoudt begrepen hebben.
JOHN.

Dan was ik je niet waard geweest...
(Hij omhelst ze nog eens vurig.)

HILDE.

(los komend)

Nu is het genoeg voor vandaag...
JOHN.

(lachend)

Zie-je dat serpent: ze dozeert al... Maar 't is waar: dit heten we charme in de vrouw...
(Hilde werpt zich om zijn hals. Ze staan in die houding, wanneer Mevrouw Bronwater, die
met Jaak de laan rechts komt afgewandeld, de hoek omdraait. Mevrouw slaakt een gilletje
en wil haastig terug. Maar Jaak vat ze bij de mouw.)

Tweede toneel
Hilde - John - Mevrouw Bronwater - Jaak.
JAAK.

Te laat moedertje...
(Mevrouw naar de verloofden toeduwend, die zij aan zij staan, verrast.)

Nieuwsgierig, als alle Eva's dochters...
MEVR.

Hoe durf-je?
HILDE.

(kalm)

Mijn verloofde...
MEVR.

Och God.
JAAK.

(geestdriftig)
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Dat is flink van jou meisje...
(kust haar. John de hand drukkend)

En jou, ouwe jongen... Hoe hebt jullie dat klaargespeeld... Al lang?
JOHN.

(lachend)

Niet zo heel lang... We vertellen je dat dadelik...
JAAK.

Best, best...
(tot Mevrouw)

En jij, moedertje: is het alles, wat je er van zegt?
MEVR.

(in de war)

Och God... de verrassing...
HILDE.

Zo'n grote?
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MEVR.

Ik vermoedde wel, dat er tussen jullie iets was... maar ik verwachtte er me heus zo
vroeg niet aan...
JAAK.

Ben je niet gelukkig?
MEVR.

Toch wel...
JAAK.

Hoe je dat zegt. Wat hapert er?
MEVR.

Je weet, dat ik altijd veel van John gehouden heb...
JOHN.

(lachend)

Aï... Er moet wel een kwade boodschap volgen, als U begint met zooveel goeds te
zeggen...
MEVR.

Zo erg niet... Ik zal jullie alleen vragen jullie verloving nog een poosje stil te houden...
JAAK.

(bruusk)

Waarom?
MEVR.

Om je vader voor te bereiden...
JAAK.

(hard)

Hij heeft toch geen hartziekte!...
MEVR.

(heeft een ontmoedigd gebaar.)

JOHN.

We begrijpen, Mevrouw...
JAAK.

(opgewonden)

Jij?...
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JOHN.

(kalm)

Ik!...
JAAK.

Ik verkrop dat niet... Ik wil klare wijn... Ik haal er vader bij... Achter de rug zou hij
tegenwerken: openlik zal hij niet durven...
(dof)

Het ligt in zijn aard...
(Wil weg, maar Hilde en Mevrouw storten zich tegelijk op hem.)

JOHN.

(glimlachend)

Daar heb-je het al: de koalisie van de vrouwen... Strindberg heeft gelijk...
(nuchter)

Laat ons de hoofden koel houden, ouwe jongen... Je moet je rekenschap geven,
dat het altijd geen sinekuur is, de zoon te zijn van zijn vader... Je weet zo goed als
ik, dat mijn vader voor het ogenblik gekompromitteerd is in de ogen van de wereld.
JAAK.

En kompromittant, niet waar?
JOHN.

(koel)

Juist.
JAAK.

(verontwaardigd)

En je vindt het zo helemaal natuurlik dat vader na jouw vader zoveel verschuldigd
te zijn, hem zo maar koudweg in de steek laat?
JOHN.

Het is menselik.
JAAK.

(de tanden opeen geklemd)

Het is gemeen.
HILDE.

(zich tegen John aanvlijend)
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Mijn arme John, mijn arme jongen, wat ik van jou weeral moet vragen.
(ze snikt)

JAAK.

(ze sussend)

Nou, zusje... Wat scheelt er?
JOHN.

Alléén dit: dat jij haar niet begrijpt.
HILDE.

(tussen haar tranen heen)

Het is voor ons... Het is voor ons...
JAAK.

Wat?
JOHN.

Het is voor jullie, dat je vader zo handelt...
JAAK.

Hij keert je vader de rug toe...
JOHN.

Mijn vader niet: het gevaar... En dan nog: op zulke ogenblikken zie-je liever een rug
dan een masker... Wat ons gegriefd heeft zijn de zinnetjes, die toegegooid worden
als een ekskuus of als een almoes: ‘'t Is jammer... Beweenlike onvoorzichtigheid...
Laat ons hopen.’ Je kent de ‘clichés’ Dat hebben we van hem toch nooit te slikken
gekregen... Hij is niet moedig geweest...
JAAK.

Ver van daar.
JOHN.

(haalt de schouders op)

Je bent nog jong... Je vader kent het leven beter dan jij... Ik begrijp, dat hij... bang
geweest is... Ik
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wens dat je nooit te worstelen hebt tegen de vooroordelen van de wereld...
JAAK.

(de tanden opeengeklemd)

Daar zal ik me wel doorheenslaan!
JOHN.

Niet zo licht misschien als je waant. Verzet is niks: je wordt gebroken en je bent
genezen... Maar berusten en je eigen leven behoeden voor je eigen gal... je een
nieuw leven opbouwen uit je eigen puin... groeien, al ben je geknakt... dat vergt
moeite... Je beeldt je niet in, wat we geleden hebben... die paar maanden... toen
vader ingerekend werd...
JAAK.

(heftig)

Hij had toch zijn geweten voor zich...
JOHN.

Ja, maar de sipier had de sleutels van de cel... Ik heb dit alles bijgewoond...
meegeleefd... Wees zo sterk als je wilt en je komt voor 't Gerecht te staan: als je
die middeleeuwse toga's ziet en al die simbolen van een andere tijd: dan beef-je...
Dan staat daar tegenover jou heel het Verleden, met zijn blinde vooroordelen, met
zijn onwrikbare instellingen, met al zijn morele foltermiddelen...
En jij? - Alleen - erger dan alleen: met je eigen lijf tegen je eigen ziel... Dan... dan
voel-je maar eerst de banden spannen. Dwars door de celmuren heen bereiken ze
je en rukken je uit je koers. Dan voel je maar eerst hoeveel overgeërfde ballast je
nog over boord te gooien hebt om boven dit alles te stijgen, om je te verheffen boven
de wereld... Je midden, je goede naam, je familie, je komfort, je behoudsinstinkt, je
hele lijf... al die banden snokken je naar beneden... Het roept je alles toe: ‘Laat toch
die ideeën varen en leef je leven’... Het vergt sterkte, jongen, om te weerstaan als
die banden snokken en je enkel kale muren betast, wanneer je de handen...
(Dubois en Bronwater op, uit de andere richting, pratend. John onderbreekt zijn volzin en
zijn gebaar. Loden stilte terwijl ze naderen)

Derde toneel
Dezelfde Bronwater - Dubois
BRONW.

(het groepje, dat uiteengeweken is in een halve cirkel bemerkend)

Daar hebben we de hele familie bijeen;
(naderbijkomend met een beetje myope nieuwsgierigheid)
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Kijk, Meneer Braak...
(met wat verwarring in de stem)

... Hoe gaat het?
JOHN.

Best, dank u wel.
(shakehands)

BRONW.

Ja... e... U ziet er goed uit...
JAAK.

(met nadruk tot Dubois, die ceremonieus buigt en wacht om voorgesteld te worden)

Je kent toch wel John?
DUBOIS.

O, pardon... Ik ben waarlik konfuus... In dit half-licht, zie-je...
(tot John)

Alles goed?
JOHN.

Best, dank u.
(koele shakehands)

BRONW.

En Meneer uw vader en Mevrouw?... Het is een eeuwigheid geleden, dat ik ze nog
gezien heb...
JOHN.

Ze gaan niet veel uit...
JAAK.

(zwaar)

Begrijpelik...
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BRONW.

Ja... Ja... Het weer valt ook schromelik tegen. Het wil zich maar niet vastzetten...
HILDE.

De Tijd van het jaar brengt dat mee...
DUBOIS.

De seizoenen zijn niet meer als vroeger, dunkt me...
JAAK.

(zwaar)

De oorlog zal ook dat veranderd hebben,..
(Stilte)

BRONW.

Wie weet... Wie weet... Ik vind het waarlik kil...
MEVR.

(tot Hilde)

Ik had je sweater meegebracht...
HILDE.

(trekt hem aan)
BRONW.

Ja, je mist al drie of vier dansen achter mekaar... Dat kan niet onopgemerkt blijven.
HILDE.

Ik voelde me niet lekker: nu is het voorbij.
DUBOIS.

Het is waarlik een oven daar binnen...
BRONW.

Bah, De jeugd moet daar tegen kunnen...
HILDE.

Ja... Laat ons gaan...
BRONW.

(tot Jaak)

Kom-je?
JAAK.

Nee: ik wandel liever...
BRONW.
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Ook goed...
JAAK.

(tot John)

Kom...
BRONW.

(John de hand drukkend)

U zal wel vrindelik zijn uw vader voor me te groeten... Het is toch spijtig. Nu, laat
ons hopen...
(Jaak heeft John onder de arm genomen en weggerukt met wat woestheid. Bronwater trippelt
de andere achterna, die al op weg zijn. John kruist de armen over de borst en staart het
groepje na)

Vierde toneel
John - Jaak
JOHN.

(in die houding, tussen de tanden)

Hoor-je ze de mensen, die het spijtig vinden... die hopen dat...
JAAK.

Hst... Niet van je vader...
JOHN.

(heftig)

Nee? En meen-je, dat ik dat blijf verdragen? Dubois onbeschoft... Vader...
JAAK.

Je vergeet, dat ze nog niet weten, dat we verloofd zijn...
JOHN.

Zo! En als ze het zullen weten?... Wat zullen ze dan doen?... Huichelen misschien...
Denk-je, dat het me nog kan schelen, wat masker ze opzetten, als ik hun gelaat
gezien heb?
JAAK.

Als je er zo op los gaat...
JOHN.

Ik zeg-je, dat het niet blijft duren... Ik heb er genoeg van!
(zachter)
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Ik krijg het met de dag benauwder tehuis... Ik kan met vader nog handelen over
zaken... Praten niet meer... Er gaapt een afgrond tussen ons... tussen onze
gedachten...
JOHN.

Maar je bent toch zijn zoon... Je vergeet iets: het bloed... Eén zweempje genegenheid
overbrugt die gedachtenkloof...
JAAK.

(dromerig)

Tussen mannen?
(schudt het hoofd)

Het hart wint het niet van het hoofd, dat weet-je. Overigens, het is méér dan een
konflikt tussen personen: het is een botsing tussen twee geslachten... Ja, ik ben
zijn zoon: maar ik ben ook een man... En dan vraag ik me af: waar ligt de grens:
waar houd ik op zoon te zijn en begin ik man te worden...
(stilte - weer opflakkerend)
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En dan heb-je die schoft van een Dubois, die daar tussen loopt...
Waarlik ik wist niet, dat hij zo...
JOHN.

Kom, maak je nou niet boos: dat is hij waarlik niet waard...
JAAK.

(dof)

Ik vind het toch wat kras, dat hij je zó over het hoofd keek...
JOHN.

Ik vind dat nog kies van hem...
JAAK.

Hij kende je toch sinds lang, en goed?
JOHN.

Uitstekend. Maar er zijn menschen, die niet lang kennis dragen, als deze een last
begint te worden.
JAAK.

(dof)

Ik moet je om ekskuus vragen...
JOHN.

Omdat hij onbeleefd was? Je drijft de naastenliefde te ver...
JAAK.

Ik ben beschaamd in zijn plaats...
JOHN.

Als je moet takt gaan krijgen voor hem, dan kan-je er evengoed je baantje van
maken...
JAAK.

Ik scherts niet... Ik zeg-je, dat het moet uit zijn... Ik blijf het niet verdragen, van hem
niet, van vader niet, van niemand... Ik...
(De laatste woorden uitsprekend, is Jaak gejaagd voortgewandeld. Op de hoogte van het
zomerhuisje gekomen, stijgt er plots een diskreet-waarschuwend gekuch uit op. Ze blijven
roerloos staan, Jaak in zijn woede gestuit)

Vijfde toneel
John - Jaak - Hansen
(Er gaat licht op in het zomerhuisje. Hansen zit voor een whisky-soda, joviaal lachend)
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JOHN.

(met ontlasting naar hem toe)

Je kon niet beter van pas komen, ouwe jongen...
HANS.

(de handen kameraadachtig boven het hoofd gestoken)

Oei, oei, oei: ik heb al genoeg gehoord... Wat moet jullie nu weer van me hebben?...
Als ik je mag een raad geven: word nooit een goeie jongen... Verzuip je liever!...
JAAK.

(tot bedaring gekomen)

Dat word-je niet...
HANS.

't Is waar: dat maken de anderen van je... voor hun gerief... Als je een goeie jongen
bent, dan krijg-je al de smakelike karweitjes op je nek... Zie: er staan kruiers aan
de stations voor het pakgoed... De goeie jongens zijn er voor de andere karweitjes...
die juist geen fooi waard zijn. Ik ken het liedje... Mijn goeie Hansen, je moest dit
pakje eens afgeven bij schoonmama: ik houd er niet erg aan er heen te gaan
vandaag. Hansen, je moest eens die noot ontbolsteren, dat maakt mijn vingertoppen
zo bruin... Toe, ouwe jongen, kom mee naar de kinema, ik verveel me zo...
(op een gebaar van John)

Ik weet, wat je zeggen zal: dat ik niets anders te doen heb... Dat is dan nog je
beloning... Een kruier, als ie dertig jaar dienst telt krijgt een medalie... Wij zouden
voor onze jubilé nog zelf ons portret in 't groot aan de vrinden moeten schenken...
Met een opdracht van dankbaarheid. Heus, ik vind jullie kostelik: jullie raaskalt, dat
ik niets doe en jullie laat me nog niet eens de tijd om niks te doen!!!
JAAK.

We zullen best doen het maar af te trappen...
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HANS.

(woedend)

Wie zegt dat, vrindje?... Hebt-je ooit zoiets gezien!... Wie kon zijn humeur houden
met met bruten van jullie slag?...
(plots getemperd, neemt de whiskyfles op)

Een slokje?
JOHN.

Voor mij niet...
JAAK.

Dank-je...
HANS.

Dat is delikaat...
(zijn glas half vol whisky schenkend)

Een vingerhoedje... Ziezo...
(slurpt, knijpt de ogen dicht en vouwt de handen over de buik in de houding van een
biechtvader)

Ik luister, mijn zoon...
(poosje stilte)

Nou...
(John en Jaak kijken elkaar aan, aarzelend, ten slotte)

JAAK.

Hij is verloofd.
HANS.

Wie?
JOHN.

Ik.
HANS.

(ijskoud)

Zo? Proficiat.
JAAK.

(verbaasd)
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Is dat al, wat je er van zegt?
HANS.

(rechtstaand)

Moet ik misschien een gelegenheidsrede uitgalmen... Nou dan, hartelik proficiat:
mijn warmste gelukwensen voor de gelukkige ouders en al wat de hemel geven kan
voor het jeugdige paar...
(gaat met een diepe buiging weer zitten en haalt zijn portefeuille uit.)

Wil ik het op een bristol schrijven?
JOHN.

Hoe je dat zegt!!
HANS.

Moet ik beter mijn debiet verzorgen? Vooruit...
(weer recht)

De heugelike plechtigheid...
JOHN.

(verwijtend)

Je vraagt niet eens met wie!...
HANS.

(woedend)

Moet ik het dan nog vragen ook? Helemaal volgens het protokool zo...
(ceremonieus)

... En mogen we niet weten, met wie?
JOHN.

Wist je soms...
HANS.

(scherp)

Hou-je me voor de aap... Ik heb niks van Cyrano, hoor, niet eens de neus...
JAAK.

Wist je heus...
HANS.

Maar, sukkelaars, als ik het niet wist...
JOHN.

Jij?
HANS.
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Ik - maar je bent pozitief stapelgek...
(windt zich op)

Je geraakt nog in verzekerde bewaring...
(brutaal)

lk was zelf verliefd, weet-je het nou?
JOHN.

(verbluft)

Op Hilde?
HANS.

Nee, op jou zeker... Dat is het comble... Ze zeggen, dat de liefde blind is, maar 't is
een leugen: ze is idioot...
(plots vertederd)

Maar nu geen dwaasheden uithalen, hoor... Dat blijft onder ons; ze vermoedt er niks
van... Zo naief niet...
JAAK.

Heus...
HANS.

(woest)

Nee maar, hun liefdegeheim... Dat was wat moois... Ogen rollen als lotobollen...
zuchten lozen als orgelblaasbalgen... en dan van die blikken wisselen op een eeuwig
zwijgen - zo publiek als op een wisselkantoor... Van voor den oorlog was dat spelletje
al aan den gang...
JOHN.

Maar...
HANS.

(heftig)

Ben-je niet beschaamd? En na de oorlog dan... Jij achter het gordijn...
(op een gebaar van John)

Je moet niet meesmuilen nou... ik heb dikwels genoeg lust gevoeld om een kassei
door het
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raam te gooien... Jij, achter het venster met een smachtend, schijnheilige tronie...
En Hilde dan blozen en wegkijken... en zeggen: ‘Hansen, heb-je het ook zo warm?’
(schatert het uit)

Maar jullie bent waarlik infaam, bestiaal met jullie liefdegeheim... Het wordt een
openbaar schandaal... Heel de buurt geraakt hier verdorven...
JAAK.

Hst... Zo luid niet...
HANS.

Laat maar... 't Zijn algemene beschouwingen: 't is voor mij niet: 't is voor 't princiep...
Nu zal hij komen zeden preken!...
(zwalpt nog een glas binnen)

Ik? - Ik was een goeie jongen en daarmee ben-je geprezen... Als je een goeie jongen
bent, zal een vrouw haar pels om je hals werpen - als ze het te warm krijgt... Haar
naald in je vestsleef prikken - en in je hart... als ze haar vingeren nodig heeft om
een andere te strelen... Je mag haar paraplu dragen, als het niet regent en je eigen
paraplu geven, als het wel regent... Ze zal je zelfs kussen om zich in de kunst te
oefenen... Maar je beminnen?
(plots luchtig)

Au fond, 't is misschien nog een beetje onbewuste dankbaarheid, die er haar voor
terughoudt: la justice immanente, zeggen de Fransen...
JOHN.

Hansen, broeder...
HANS.

(gebiedend)

Zwijg, zeg ik je... Ik heb het woord: jij hebt haar woord. Elk het zijn...
(zacht)

Daar heb ik hondermaal aan gedacht, als ik zo tegen haar aandraafde... Ik had maar
één hoop: dat zij niet ging beminnen, zolang kon ik...
(stokt)

JAAK.

Hansen, ouwe jongen...
HANS.

(afwerend)

Ni fleurs ni couronnes...
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JOHN.

Waarlik, ik wist niet...
HANS.

(laat de armen vallen)

Maar zwijg dan toch in godsnaam... Heb een greintje takt... Zie-je niet in, dat je
alleen mijn geval verergert... met je edelmoedigheid. Je laat me niet eens de troost
je te haten!... Nee, je moet met het mes in de wonde roeren... Verdomd, ik word
oud: het mes en de wonde, dat moest er van komen...
(slokt nog een glas - zakelik)

Had-je het maar geweten: dan was ik ten minste geklopt geworden, sportief,
regelmatig, door iemand... Maar nu: door mezelf... Nu, ik moest maar geen goeie
jongen zijn: loontje komt altijd om zijn boontje...
JAAK.

Hansen, luister.
HANS.

(weer tierend)

Hansen, Hansen, Hansen... Al Hansen, wat de klok slaat... Jullie repertorium is
weinig afgewisseld... Ik bewonder jullie voorwaar... Je vindt dat zo absoluut normaal,
dat hij me komt zeggen, met een superieur airtje: ‘Hansen, ik heb het klaargespeeld.
Ik heb ze: je mag je matten oprollen’... En dan steekt hij royaal de hand uit opdat ik
hem felicitere: ‘Waarom niet... Ik had niet minder van je verwacht... Het kon niet
anders’... Dat was goed geweest, niet? Dat hadt jullie goedgekeurd zonder
kommentaar en ingezwolgen als oesters... Dan was het niet geweest Hansen van
hier en Hansen van daar... Jullie hadt misschien nog sjampanje laten komen om te
drinken op mijn heil... Maar dat ik me wat oplucht, dat vinden die heren shocking...
Heb-je me al eens goed aangekeken, amice... Hij zou me mogen aankondigen:
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‘'t Is klaar, ik heb je buitengewals’ en ik zou niet eens mogen...
(verstomt)

JOHN.

Ben-je ongelukkig?
HANS.

(schaterlachend)

Vrind, ik verzeker-je: je moet de planken op... Je hebt aanleg voor het melodrama...
(ernstig)

Maar sukkelaar toch: bekijk me eens zakelik...
(haalt een spiegeltje uit en bekijkt er zich in)

Heb ik nu een fiziek om ongelukkig te zijn?
(met een zweempje bitterheid)

Om ongelukkig te zijn, moet je mooi zijn, als jij - anders ben-je belachelik...
(sleurt John voor het spiegeltje)

Vergelijk... Snap-je? Ongelukkig? Laat me lachen... Woedend ben ik, woedend op
mezelf... Ik had geen illuzies: maar nu zie ik, dat ik toch de allerlaatste kwijt ben...
Dat is het, zie-je, dat het toch nog een illuzie is er géén te hebben, tot je voelt, dat
je ook nog dat kwijt bent... Nou, we houden toch nog iets over...
(wil zich opnieuw een glas inschenken)

JAAK.

(vat hem bij de pols)

Is het daarom dat je zo...
HANS.

Drink? Ik zou zeker moeten verwelken als een geknakte bloem om betamelik te
zijn?
(met het gebaar van iemand, die drinkt)

Ik ween mijn tranen naar binnen - 't is misschien spijtig voor het décor...
(slurpt aan zijn glas en wrijft dan over zijn keel)

Ziezo... Nu is alles weer effen... Ik zat hier met een krop... Die is nu weggespoeld:
zo is het goed. Ik vind het belachelik met een krop te lopen, als je geen doffer bent
(bitter)
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... 't Is zijn beurt om te roekedekoeën...
(kort poosje stilte - glimlachend)

Laat ons nu vijf minuutjes ernstig praten...
JOHN.

Dit gaat nu niet meer...
HANS.

Nog mooier... Je bent waarlik een klepper... Niet alleen moet ik haar laten, maar ik
mag zelfs voor haar niks meer doen... Ben-je een jaloers monster vrindje?
JOHN.

(haalt de schouders op)
HANS.

Een beetje, misschien... als iedereen... Maar dan zal je toch konskwent genoeg zijn,
om het niet méér te zijn dan ik?
JOHN.

Jij?
HANS.

Dat is het bouquet... Jij zoudt het mogen zijn ondanks je sukses... en ik niet, omdat
ik afgeketst ben...
JOHN.

't Is waar.
HANS.

Eindelik een genstertje licht dan in je beneveld brein... Kom, kom, behandel de
dieren met zachtheid...
(met ontroering)

Kijk, jongen: ze moet gelukkig zijn... Anders zou het me te zeer spijten ze te hebben
laten ontgaan.
(John wil hem de hand drukken: hij duwt hem weg)

Mispak er je niet aan: ik had er me liever persoonlik mee gelast... zonder
tussenpersoon... Maar dat is het leven... Het leven neemt altijd zijn weerwraak... Ik
heb geld genoeg gewonnen door tussenpersonen: nu verlies ik er bij... Zo zijn we
quitte en ben ik een vers man...
(glimlachend)

Je suis frais...
(opflakkerend)

Maar wat gaat dat jullie allemaal aan... Zijn dat soms jullie zaken?
JAAK

en
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JOHN.

???
HANS.

Jullie bent toch wel verstandig genoeg om te snappen; dat Hilde zo maar geen hapje
is om weg te kapen zonder strijd...
JAAK.

(met iets dreigends in de stem)

Met vader?
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KANS.

Sukkelaar... Je ouwe heer zie ik nog niet eens staan... Je zal hem wel zelf de handen
vol geven, om uit de gewoonte niet te gaan...
JAAK.

Met wie dan?
HANS.

(schouderophalend)

Vraag het maar aan hem...
(wijst op John)

JOHN.

Meen-je heus, dat hij iets gemerkt heeft?
HANS.

Je kuren met Hilde... Laat me lachen...
JOHN.

Dan wist ik alleen niet?
HANS.

Dat alleman het wist? Het gaat gewoonlik zo met een liefdegeheim. Daarom is het
er één en een goed: het is er één voor jou gans alleen: voor de rest van de wereld
is het er géén...
JAAK.

(geintrigeerd)

Maar over wie hebt jullie het...
JOHN.

(dof)

Dubois...
JAAK.

(verbauwereerd)

Dubois?
HANS.

In levenden lijve.
JAAK.

Is die verliefd op Hilde...
HANS.
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Nee: Hadden we hem maar zover gekregen... Het was voorbijgegaan, zoals het
gekomen was: van zelf... Maar nu heeft hij de maneuvers van John in de gaten
gekregen en gaat hij er een kwestie van eigenliefde van maken... En dat is wat
anders... Jullie weet zoo goed als ik, dat hij er de man niet naar is om zijn vlees van
zijn bord te laten pikken... Het zal moeten hard tegen hard gaan: ik maak er nu ook
een kwestie van eigenliefde van om hem knock-out te slaan...
JOHN.

Dat kan ik niet aannemen...
HANS.

(nijdig)

Meen-je, dat ik het voor jou doe, snul?
(woest)

Ik heb je mijn programma uiteengezet: ik wil ze gelukkig maken... ik... ik alleen... Jij
speelt dat nooit klaar... Jij moet er in berusten de vruchten te plukken van mijn
taktiek:
(scherp)

het is zeker al vet genoeg zo?...
(gemoedelik)

Ik kan ze toch aan Dubois niet opsolferen...
JOHN.

(dof)

Ze zal oordelen: ze moet weten...
HANS.

(imperatief)

Halt... Stel eens gauw je geweten gerust. Een man mag geheimen hebben voor zijn
vrouw: ze weet dan nog zesmaal méér van hem dan hij van haar... Ik zeg je nog
eens: bemoei je met jouw zaken...
JAAK.

(de handen uitgestoken)

Hansen...
HANS.

(duwt hem ruw terug)

Geen literatuur asjeblieft...
(met zijn handen om het hoofd)
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Laat me nadenken...
(rechtstaand - duwt ze buiten)

Hoepelt op... Heb ik jullie hier gevraagd? Nou, slaapwel...
(Hij draait het licht uit. Ze staan bedremmeld - In het priëeltje wordt er een sigaret
aangestoken)
Doek.
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Aanteekeningen en berichten
Bijeenkomst van R.K Letterkundigen.
- Waarschijnlik in de aanvang van December zal te Amsterdam een bijeenkomst
voor Katholieke Noord- en Zuid-Nederlandse Letterkundigen worden gehouden ter
voortzetting en uitbreiding van de met Pasen gehouden bijeenkomst te Tilburg. Als
sprekers zullen optreden: Willem Nieuwenhuis, over Katholieke Letterkunde, de
kritiek en het publiek. Wies Moens over het nieuwe leven, streven en pogen in
Vlaanderen, en zo mogelik een derde spreker over de dagblad- en tijdschriften-pers.
Als programmapunt zij vermeld: de oprichting van een Bond voor Katholieke
letterkundigen.
Tot deze bijeenkomst worden uitgenodigd: degenen die de vorige maal te Tilburg
bijeen waren en de medewerkers aan ‘Van onzen Tijd’ en ‘Beiaard’.
Zij die deze bijeenkomst wensen bij te wonen, worden verzocht zo spoedig mogelik
bericht van instemming te zenden aan Gerard Knuvelder, Jan Luikenstraat, 38,
Eindhoven.

Jongeren vredes-actie.
- Op 11 en 12 October werd te Soesterberg een landelijke samenkomst gehouden,
georganiseerd door het Comité JongerenVredes-Actie.
Het Comité Jongeren Vredes-Actie heeft ten doel een federaal verband te leggen
tusschen Jongeren en groepen van Jongeren, die volkomen zelfstandig actie willen
voeren tegen oorlog en oorlogsvoorbereiding. Het werk van het Comité zal bestaan
uit het ten dienste van deze actie verstrekken van gegevens omtrent het wezen van
den modernen oorlog, kennis omtrent de middelen die ter bestrijding hiervan kunnen
worden aangewend en het nemen van organisatorische maatregelen die daartoe
mogelijk en wenschelijk zijn. (Adres van het Comité: Frans Halsstraat, 12, Utrecht).

De Gemeenschap.
- Bij genoegzame inteekeningen zal op 1 Januari 1925 te Utrecht beginnen te
verschijnen: De Gemeenschap, Maandschrift voor Katholieke Reconstructie, onder
redactie van Jan Engelman, Hendrik Kuitenbrouwer en Willem Maas.
De Gemeenschap beoogt bijeen te brengen de publicaties van hen, die in hun
geestelijken arbeid de verbreiding der Waarheid en het herstel der christelijke
samenleving nastreven. Het tijdschrift neemt daardoor stelling tegen de uitingen
van den geest, die zich niet voegen in het onverbreekbaar verband tusschen tijdelijk
en eeuwig leven.
Aan De Gemeenschap hebben reeds medewerking toegezegd: Max Jacob,
Jacques Maritain, Hermon Ould, Karel Van den Oever, Wies Moens, Karel
Mengelberg, Prof. Dr. F. Roels, Pater C.A. Terburg, O.P., Ir. L.J. Feber, Willem
Nieuwenhuis, Pieter Van der Meer
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De Walcheren, Bernard Verhoeven, Gerard Knuvelder, Gerard Bruning, Henri
Bruning, A.J.N. Boosten, Henri Jonas, Joep Nicolas, Jan Bruna, Gerard Panhuysen,
Albert Kuijle, C. De Vos, terwijl met verscheidene gelijkwillende auteurs nog
besprekingen worden gevoerd over geregelde medewerking en anderen reeds voor
de eerste nummers bijdragen toezegden.
De Gemeenschap zoekt, zooals uit bovenstaande opgave blijkt, hare medewerkers
in die kringen van binnen- en buitenland, waar de overtuiging zich openbaart, dat
het herstel der samenleving als eerste voorwaarde vraagt, de vrijmaking der zielen
uit den twijfel aan de door God in de schepping gewilde orde; waar wordt verlangd
naar de erkenning van de hiërarchie der waarden, de vervulling van de taak van
den Staat en de maatschappelijke verhouding tusschen de individuën, volgens de
onveranderlijke christelijke normen; waar de waan eener autonome schoonheid
heeft plaats gemaakt voor de zekerheid, dat het naaste doel der kunst niet onttrokken
mag worden aan de eenheid van het leven in zijn diepste werkelijkheid; waar zulke
beginselen worden uitgedrukt in vormen, die hun redelijkheid ontkenen aan de
behoeften van den eigen tijd.
De Gemeenschap zal bevatten: artikelen over de meest verscheiden uitingen van
het internationaal-herboren katholieke idealisme; proza, verzen, dramatische
bijdragen, letterkundige critieken, publicaties over beeldende kunst en muziek; een
overzicht van den inhoud der tijdschriften en een actueele critische kroniek, die den
lezer geregeld zal inlichten over belangrijke gebeurtenissen op geestelijk en
maatschappelijk gebied.
Alles voor redactie en bureel te zenden aan het Secretariaat van De
Gemeenschap, Louis Kuitenbrouwer, Lauwerecht 125, Utrecht.

Lectura-Prijskamp.
- De uitgeverij Lectura, Generaal Capiaumontstraat, 26, Antwerpen, deelt mede dat
zij een prijskamp uitschrijft voor een prozawerk. De bedoeling is in de eerste plaats:
de jongeren, die vaak moeilijk hun werk gepubliceerd zien, een gelegenheid te
geven om het vlaamsch-lezend publiek te bereiken. Er wordt de mededingers geen
verplichting opgelegd, wat betreft genre of strekking. Alleen wordt gevraagd: een
onuitgegeven prozawerk, in het Nederlandsch geschreven. Het mag de 80 blz.,
gewoon ‘Lectura’ formaat, niet overschrijden. De werken dienen ingezonden voor
e

den 1 Februari a.s. De Keurraad bestaat uit de HH. Maurits Sabbe, Jozef Muls en
Lode Bakelmans. Het bekroonde werk zal gepubliceerd worden als een deeltje uit
de nieuwe reeks, die de Maatschappij Lectura aan het voorbereiden is. Lectura
draagt de kosten, aan de uitgave verbonden, en schenkt daarenboven aan den
laureaat een som, groot fr. 250.
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[Nummer 12]
Kerst-deuntje
Als Jezusken in zijn kribbeken lag
te bibberen en te beven,
dan stegen berg op en daalden berg neer
drie herderkens langs de wegen.
De boomen zaten van engelen vol,
die zongen als nachtegalen;
en, hoog in den hemel, deed 't ster-gerol
als 't schuiven van de signalen.
Met moeite stapten de herderkens voort
over 't dik-besneeuwde land;
maar hoorden langs alle kanten muziek,
en dàt vonden ze wel plezant.
Inééns, daar viel er een sterre neer;
doch vallende bleef zij hangen;
en uit heur hert schoot, keer op keer,
een bundel van stralen - als zangen.
De herderkens waren danig verschrikt
en keken elkander aan!
Toen kwam er een engel, met blijden blik,
en die zei: ‘Ge moet medegaan!
‘Ge moet, zoolang ge die sterre ziet,
‘die u den weg wel zal toonen,
‘gedrieën gaan naar den kleinen stal,
‘en God, Hij zal het U loonen.’
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Terwijl die engel nog sprekende was,
begon de sterre te wenken,
en langs de baan die blonk als glas,
gingen d'herderkens zonder te denken.
Een stalleken stond onder vredige kap
van een eeuwenoude linde.
Daar lag Het - gewikkeld in een lap,
en beschut tegen weêr en winden.
Door os en ezel beschut, lag 't wicht
dat Maria en Jozef aanbaden;
en der herderkens hart werd ineens zoo licht
zoo gauw zij in 't stalleken traden.
Zij klopten hun dikke mantels af
en ontdeden zich van hun klompen;
dan bogen zij diep en zij knielden neer
voor dat kindeken in die lompen.
En 'wijl zij gedriên daar baden zoo vroom,
naast Jozef en Moeder Maria,
omruischten engelen den linde-boom,
en die zongen en zongen: ‘Alleîa!’
De nacht was zoo schoon - en de wereld zoo blij en de herderkens, och! zoo tevreden:
want, in Jezuskens blik daar zagen zij
al hun plaats in het eeuwige Eden!

AUGUST VAN BOECKXSEL,
t

S Martens Laethem.
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Zwitserse literatuur
Heinrich Federer
door Fritz Flueler.
TOEN Heinrich Federer in 1911 z'n eerste boek uitgaf, werd hij tevens tot de eerste
levende dichter-in-proza van Zwitserland. Z'n naam, die gedurende ongeveer 44
jaren slechts aan weinig mensen bekend was geweest (Federer werd geboren in
1866), geraakte in dat jaar 1911 in ieders mond. De geleerde die in de stad woonde
en de boerin op 't land bladerden, zoal niet met gelijkwaardig inzicht, dan toch met
even grote liefde in 't boek, dat veel wist te vertellen van 't onverstand van de mensen
en nog meer van de alles genezende liefde. Voorheen was Federers werk van uit
z'n ziel direkt in de tafellade gegaan. Dat waren daden van innerlike bevrijding, nog
niet rijp genoeg geoordeeld om ook de naaste te verlossen. Enige kleinere werken
zijn verschenen in tijdschriften, zo zag 't jaar 1908 van zijn hand de geschreven
tekst bij 'n platenbundel van Fritz Kunz, die z'n kleurige rijkdom putte uit 't leven van
Frans van Assisi. Eveneens in 1908 gebeurde 't dat de vertelling ‘Vater und Sohn
im Examen’ naar aanleiding van 'n prijsuitloving voor novellen, de ogen der jury op
zich vestigde en glansrijk met de eerste prijs uit de wedstrijd te voorschijn kwam.
Maar 1911 is 't eigenlike geboortejaar van Federers roem. Toen verschenen de
‘Lachweiler Geschichten’, waartoe ook ‘Vater und Sohn in Examen’ behoort. Het
boek bevat vijf novellen, die even zoveel vensters zijn, waardoor we 'n uitstekende
kijk in de zielekamer van hun auteur genieten. Want deze is wel één der redenen,
waarom we Federer zo liefhebben: Hij geeft z'n geesteskinderen steeds 'n stuk van
z'n eigen leven mee ter begeleiding. Dat geeft aan Federers verhalen 'n intieme
stemming zoals de gloeiende kachel die geeft aan 'n kamer.
‘Unser Nachtwaechter Prometheus’, zoo heet de eerste der ‘Lachweiler
Geschichten’. Ze vertelt ons van de vriendschap tussen twee jongens, die sinds
kort op de Latijnse school gaan, en de nachtwaker van hun moederdorp. Deze
laatste is arm aan geld, maar rijk aan innerlike plannen, waarmee hij de wereld zou
willen verbeteren. Reeds hier openbaart zich Federers liefde voor de armen en
zwakken
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dezer aarde. Hier reeds toont ie 'n begrijpende vergevingsgezindheid ten aanzien
hunner zwakheden. ‘Der Gestohlene König von Belgiën’, (ga asjeblieft niet denken
aan één of andere politieke insinuatie: Federer is geen polietieker) namelik 'n
vijffrankstuk met de beeldenaar van de koning van België, dat zwaar weegt in de
broekzak van 'n jongen, die 't in de papiermand van z'n moeder heeft gevonden.
Het laat 'm geen rust, tot ie z'n zonde bekend en 't geld teruggegeven heeft. De
zielsuitbeelding bereikt hier 'n hoogte, die wij slechts in de beste Franse romans
gewoon zijn te vinden. ‘Der Erzengel Michael’, wat de bouw betreft 't zwakste stuk,
is hierom van waarde, wijl 't ons die neiging van de auteur tot geschiedkundige
onderwerpen leert kennen en in ons de hoop wekt later de vruchten dezer neiging
te kunnen genieten. ‘Die Manöver’, 'n Zwitserse soldategeschiedenis, tevens 'n
kleine liefdeshistorie, geeft getuigenis van de opofferingsgezinde vaderlandsliefde
van de schrijver. Ook hier weer 't liefdevolle begrijpen der zwakheden en kleine
ijdelheden van de naaste; hier 'n bijna onmerkbaar maar ondeugend lachje over 't
plezier dat de Zwitsers hebben aan hun ongevaarlik militarisme, dat, waar 't in dienst
staat van de ware vaderlandsliefde, nog altijd meer waard is dan van buitenaf
aangebrachte kleingeestigheden.
Eindelik de kroon dezer vertellingen ‘Vater und Sohn im Examen’. Daar treedt de
mens in Federer geheel te voorschijn, de mens, die de goede kern weet te vinden
al is deze verborgen onder nog zo ruwe schalen, zij 't ook 'n vermufte schoolvos of
'n dikdoenige volksopruier of 'n zich-in-macht-bewuste burger. Ik zou graag deze
innige vertelling oververtellen, maar ik vrees dat de gemakzucht van menig lezer
daarmee genoegen zou nemen, wat stellig zeer tot z'n nadeel zou strekken. Ik
vergenoeg me dus de lof te zingen van- en te verwijzen naar deze bekroonde novelle.
In 't zelfde jaar verschijnt de grote roman ‘Berge und Menschen’. Ik zal de inhoud
weergeven zonder in te gaan op de bij-handelingen, die zich naast de hoofdhandeling
ontwikkelen. Ernst Manuss, 'n ingenieur, heeft opdracht gekregen om 'n bergspoor
te leggen tegen de helling van de Absamer. 'n Ferme jonge man, Many genaamd,
wordt z'n helper. Wat in Manuss eerst slechts in vermoeden was, blijkt waarheid te
zijn: deze Many is z'n zoon, als gevolg van 'n ras begane en nog vlugger vergeten
jeugdzonde. Door 'n toeval komt ook Many te weten wiens kind hij is. En spoedig
krijgt hij gelegenheid z'n liefde
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voor z'n vader te tonen. 'n Onweer heeft de spooraanleg verwoest, de bergbewoners
keren zich tegen de ingenieur; Many echter, die toch bij deze mensen is opgegroeid,
kiest de zijde van de ingenieur, voor z'n vader. 't Volk heeft eerbied voor deze heilige
herinnering. De ingenieur herstelt de door 't onweer aangebrachte schade, zorgt
voor nieuwe verkeersmogelikheden en weet de liefde van 't volk te winnen. Many
wordt voor de wet erkend als z'n zoon.
Ik weet heel goed, hoe weinig ik vermag uit te drukken door deze ruwe
samenvatting. Ik geef slechts 'n schema. En dat bewijst hoezeer de krietiekus altijd
te kort schiet naast 't echte kunstwerk.
De ‘ewige, heilige Berge’ geven de hoofdlijn van Federers gehele oeuvre weer.
Ze oefenen 'n louterende invloed op iedere ontvankelike geest uit, ze worden tot 'n
tastbaar geweten, tot getuigen en rechters over hen die handelen; ze worden ook
tot de tegenpartij van de mens, die hem uitdaagt tot de strijd, zich rustig voegt onder
'n vreemd juk en plotseling de last afwerpt, aldus de mensen deemoedigheid lerend.
De berg overwint de mensen, maar vernietigt hen niet.
Hiermee is niet gezegd dat hij de rol van 'n Deus ex machina speelt. Niet alleen
de bergen bepalen de handeling, ook de mens heeft daaraan 'n groot aandeel. Zo
is in de roman ook de vrouw van de ingenieur, die 'n zwakke plek weet bloot te
leggen in de gletschernatuur van haar man, zodat uit de harde rots stromen van de
innigste liefde vloeien. Als in 't leven van de ingenieur 't moeilik tijdstip nadert waarop
hij niet weet hoe te moeten handelen, hoe wenst ie dan niet dat z'n vrouw bij 'm is,
en hoe flink treedt deze vrouw op als ze weer aan de zijde van haar man zich bevindt!
In de ‘Lachweiler Geschichten’ toont Federer voornamelik z'n liefde tot de zwakken;
z'n talent bewijst zich doordat hij hun sterke kanten weet te ontdekken. In ‘Bergen
en Mensen’ is de mensheerser 't onderwerp zijner schilderkunst en hij heeft 'n
kwajongensachtig plezier als hij de sterke 'n zwakheid kan verwijten. Of is deze
zwakheid niets anders als 'n onderdrukte deugd.
‘Pilatus’ verschijnt in 1902, weer 'n vertelling uit de bergen. De onthulling van 't
verband tussen berg en mens, natuur en ziel, groeit hier uit tot de weergave van 'n
ontstellende tragiek. Marn Omlis, jager, boer en berggids, heeft zijn berg, de Pilatus,
hartstochteliek lief. Aan deze hartstocht offert hij kind, vriend en bekenden. Hij wordt
verbannen en komt, ver van z'n lievelingsberg, tot erkenning zijner
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schuld. Hij leert weer de menselike liefde kennen. 't Heimwee laat hem geen rust.
't Drijft 'm terug in de eenzaamheid der ballingschap, waar hij z'n trots, woest en
koninklik leven verliest.
De vertelling ‘Jungfer Therese’ is aan de lezers van ‘Het Vlaamsche Land’ al
bekend. Het is 'n vreugde voor ons, mensen van 't gebergte, dat de bewoners der
vlakte zo simpathiek meeleven met onze gunstelingen. Federer, die in Poggenburg
('n hoog-dal van 't kanton St. Gallen) pastoor is geworden, nadat hij literatuur en
katholieke theologie had gestudeerd, geeft in ‘Jungfer Therese’ veel uit z'n eigen
leven. 'n Jong kapelaan, gestudeerd en belezen, komt in 'n kleine boeregemeente
en vindt hier niet alles naar z'n smaak. Met hoogvliegerige plannen wil hij dit kleine
stukje van God's aarde 'n ander aanzien geven. Maar z'n huishoudster ‘Jungfer
Therese’, 'n praktiese en gerijpte persoonlikheid, stilt de uitstortingen van z'n gekwetst
idealisme, beteugelt de zijsprongen van z'n fantasie. Daar wordt meneer pastoor,
de superieur van onze kapelaan, op 'n reis naar Italië ziek. Therese reist 'm achterna
om 'm te verplegen. De kapelaan benut deze vrijheid om z'n plannen te
verwezenliken. Hij schrijft 'n boek, laat 't drukken, krijgt echter berouw over 't
gebeurde en wil de druk beletten: Te laat! Therese komt terug en vindt de kapelaan
diep bedroefd. Ze ontdekt de oorzaak, namelik 't gedrukte boek, koopt met haar
geld de gehele oplage en verbrandt ze. De kapelaan wordt ziek. Ze verpleegt ook
hem, totdat ie tot 'n nieuw leven herstelt. In dit verhaal vinden we de strijd tussen
oud en nieuw, tradiesie en hervorming op 'n verzoenende wijze beslist. Alles blijft
bij 't oude, maar waar fouten waren wordt naar beste kunnen verbeterd.
In 1916, juist in 't jaar toen Federer 50 jaar oud werd, beleefden z'n lezers 'n grote
vreugde: In 't boek ‘Matteliseppi’ verhaalt ie de meest wonderlike dingen uit z'n
kindsheid en jeugd. Hoofdpersonen zijn Matteliseppi, Paul Spichtiger en diens zoon
Alois. (In deze vermoeden wij niet ten onrechte de auteur zelf.) Matteliseppi lijkt wat
haar karakter betreft op ‘Jungfer Therese’, is eveneens 'n ongetrouwdejuffer-op-jaren,
van beroep onderwijzeres in de godsdienst op de boerenhofstede Soldern. Bij boer
en pastoor staat ze even hoog in aanzien als bij de erst-kommunikant en kommunikante. Zij is de baas, maar ze heerst met veel handigheid en gezond
verstand. Zo b.v. staat de straf altijd in betrekking tot 't misdrijf: daarin bestaat geen
siesteem. Paul Spichtiger is 'n ‘goede, arme en geniale klant’. Muziek en
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schilderkunst hebben in z'n geest 'n kostelik huwelik gesloten, maar uit dat huwelik
spruiten geen kinderen. De innerlike geestesbeelden laten zich niet belichamen,
z'n kunstwerken sterven als stukwerk. Hij lijdt gebrek en z'n gezin met hem. Z'n
zoon Alois, heeft van z'n vader de kunstenaarsnatuur en van z'n moeder de
vroomheid. Hij zal priester worden. Naast deze drie personen leven en streven nog
vele anderen, ieder heeft z'n eigen geschiedenis en z'n eigen levenskringetje.
Federer bekommert zich niet om de eenheid van bouw. Hij vertelt zoals de Oosterling
op de straathoek 't doet: van de hak op de tak springend, en toch kan de toehoorder
voor nacht en nog langer blijven luisteren, hij zal zich niet vervelen. Maar bestaat
er dan 'n volstrekt schema, waarin 't kunstwerk als in 'n Prokrustesbed moet worden
geperst, en wanneer 't niet er in past, deugt 't dan niet? Nu, ieder kunstwerk draagt
in zich zelf mee de wetten zijner schoonheid en z'n bestaansrecht. Federer weet
wel waarom hij niet van siestemen houdt: zij waren de maatstaven waarmee z'n
vertelkunst werd doodgeslagen. Er zit in de tegenwoordige kunst al veel te veel
teorie, te veel redenering, te veel programma en boekewijsheid. 'n Fris en blij er op
los gaan en 'n beminnelike ongedwongenheid, dat zijn de krachten, die Federer's
kunst hebben groot gemaakt. Kinderen, die zijn Federers lievelingen, kinderen, die
niet vroeg-wijs zijn, kinderen, die niet tot schoolprikjes zijn geworden, kinderen,
maar kinderen, voor wie 't spel der fantasie 't hoogste genot is. Van kinderen en als
de kinderen te kunnen vertellen, dat eist veel liefde en zelfs passie, want kinderzielen
zijn niet slechts gladde, stille oppervlakten, hun diepte kan 'n volwassene slechts
vagelik benaderen.
In 1921 verschijnt de vertelling waarin Federer de geschiedkundige studies
verwerkt heeft waarvan hij in de ‘Lachweiler Geschichten’ gewaagt: ‘Spitzbube über
Spitzbube’. Er zijn twee taalgenoten: Rauflust en Broeder Klaus. Vreemde vorsten
hadden deze zeldzame persoonlikheden graag in hun land gehad. Broeder Nikolaus
von der Flue, de Zwitserse nationale held en heilige, was bij z'n volk zeer in tel, en
z'n woord woog zwaar in staat en land, z'n woord was evenveel waard als 'n leger.
Hertog Lodovico Sfoza van Mailand zond z'n dienstknecht Heinz Bürgler er op af.
Daar deze 'n landgenoot was van Broeder Klaus, was eerder te hopen op goed
resultaat. Hertog Sigismund van Innsbruck zond z'n kanselier. Deze was 'n gierige
vrek en verwaarloosde om 't goude munt z'n goudlukkige vrouw, die door
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gemis aan verpleging lam in 'n stoel lag. Deze vrouw smeekte hem: ‘Breng me 'n
wonder mee!’ en de man ging nadat de hertog hem 'n goed loon had toegezegd. In
Luzern aangekomen, was hij de gast van de weduwe Göldli, wier enig zoontje ziek
was en die met 'm naar broeder Klaus wilde, opdat deze hem zou genezen. 'n Luie
kerel vaart de Oostenrijker en de Luzerner over 't meer: de veerman was niemand
anders dan Heinz Bürgler. Hij had bij broeder Klaus geen sukses gehad en wil dit
ook aan de Oostenrijker gunnen. Maar als de twee met de jonge Göldli bij de kluis
van Klaus zijn aangekomen, is de jongen dood. En als hij daar zo dood neerligt,
houdt hij de twee spitsboeven 'n prediking over de vergankelikheid van 't aardse en
broeder Klaus weet deze prediking heel juist te verklaren. De gierige kanselier zal
zichzelf als 'n wonder thuis brengen voor z'n vrouw; als 'n nieuw mens zal hij 'n
liefhebbend echtgenoot zijn voor z'n vrouw. En Heinz Bürgler zal z'n liefste niet
halen in 't lichtzinnige Italië daar beneden, maar hij zal in 't land blijven en daar 'n
gelukkig huisgezin vestigen. Van de twee spitsboeven is geen de ergste, de kleine
Göldli heeft hen beiden beschaamd.
Het is voor mij 'n aangename plicht nog opmerkzaam te maken op de kleinere
werken van Federer. De schoonste paarlen van z'n novellistiese kunst zijn 't
bescheidenst van uiterlik. ‘Sisto e Sesto’, ‘Das lezte Stündlein des Papstes’, ‘Eine
Nacht in den Abruzzen’, ‘Im Franzens Poetenstube’, ‘Gebt mir meine Wildnis wieder’,
zijn vervuld van 't talent om histories verleden in hedendaagse realiteit te veranderen.
Deze vertellingen spreken ook van de innige liefde van hun auteur voor Italië, 't land
van de schone kunsten en de heilige helden. Als de held-jongeling Tarzisius of de
heilige Fransiskus met ons praten, dan moeten we erkennen, dat deze liefelike
legenden uit de middeleeuwen zeer uitdrukkelik voor ons, moderne mensen zijn
geschreven. ‘Patria’, 'n verhaal uit de Ierse heldeperiode, heeft tot onderwerp de
jeugd uit die tijd, die so mannelik wist te strijden en te lijden voor geloof en vaderland.
Misschien zal Federer ook eenmaal aan de Vlaamse grond 'n geschiedenis van
haar helden wijden. Federer bezit 't talent ervoor en Vlaanderens verleden en
hedendaags zijn heeft genoeg persoonlikheden die zo 'n gedenkteken verdienen.
Maar misschien ziet Federer over de Vlaamse vlakte heen: het valt licht over haar
heen te zien daar ze geen bergen heeft. ‘Der Fürchtemacher’ en ‘Das Wunder in
Holzschuhen’, verhalen uit 't oudste Zwitserland, zijn ook gekleed
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in 'n histories gewaad, waarin legendariese trekjes, uit 't leven van broeder Klaus
op dichterlike wijze zijn verwerkt.
Hiermee geloof ik, dat ik 't werk van Federer zoals tot op heden voor ons ligt, in
hoofdlijnen heb aangeduid. De kleine opstellen, verhandelingen en schetsen, die
Federer bijna dageliks in onberekenbare en onuitputtelike menigte in tijdschriften,
koeranten en kalenders doet verschijnen, zijn niet genoemd geworden. Juist de
grote voorliefde voor Federer in alle lezerskringen bewijst, dat z'n kunst noch 't
snobisme noch de grote massa wil vleien. Federers kunst is aan de edelste en
meest gezonde gemeenschapszin ontsproten. Voor 't volk geschikt zijn stijl en stof.
Wat de stijl betreft: Federer spreekt als 't volk, altijd in beelden. De boer kent geen
abstrakte woorden. Wil de eenvoudige mens zich iets klaar voorstellen dan moet
hij 't zich in de vorm van 'n beeld voorstellen. En deze beelderijkdom is de bron der
poëzie, is de vurige adem der heilige Schrift, is Federers rijkdom. Deze rijkdom
wordt steeds op de juiste plaats ten toon gespreid, is zelden overladen of te onpas
gebruikt, zeer vaak geestig aangewend en altijd volkomen persoonlik bezit van
Federer. De spraak is de ware lijst van goed en mooi gesneden hout voor deze
schilderijen. Graag slingert zich 'n krul om 'n lachend schilderwerk. Maar - waar
nodig kan 'n kort woord met één slag de toestand helder uiteenzetten. Ook gaarne
geeft de Zwitserse spraak haar beste uitdrukkingen af, als 'n toestand scherp en
klaar moet worden geschetst. De Zwitserse tongval bepaalt 't rietme dezer spraak,
die hier en daar door de epiese bespraaktheid van de schrijver te zeer in de lengte
is gerekt. Als 't oorlog is, klinkt deze taal als tromgeroffel, als 't vrede is zingt ze als
'n merel, in 't onweer dondert ze, in zonneschijn hobbelt ze als 'n beekje door
bloembezaaide weiden.
Wat betreft de stof: de bergen en de mensen, of de heiligen en de helden, die uit
't hart van 't volk zijn opgestaan, die vormen de stof van Federers werken. Daarbij
zijn voor Federer de bergen niet van zulke bovenaardse geweldigheid en schoonheid,
als ze voor de stedeling, die ze uit de verte ziet, zijn. Hij beziet ze met
gerechtvaardigde trots, daar onze voet hun nek bedwingt en omdat ze toch in hun
grootse gezondheid 't volkskarakter bepalen. Deze karakters zijn niet als de
sentimentele persoonlikheden van Haller of Rousseau, ook niet als de toneelspelers
van Ernst Zahn of Heer. Ze hebben naast hun sterke deugden ook hun grote
zwakheden. De bergen zijn er om deze zwakken
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te genezen en Federer laat bij dit genezingsproces 'n diedaktiese toon dringend
hoewel niet opdringerig medeklinken.
Federer is ziek. Op zijn bevende knieën ontwerpt hij de schema's voor nieuwe,
grote werken. Is 't niet 'n schoon voorbeeld, dat 'n ziek mens z'n leven aanwendt
om z'n medemensen de gezonde bronnen der natuur te leren kennen?
(Vertaald door P.G. BAUDUIN).
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Toneel. - Een reeks nieuwe uitgaven.
r

IsraëL. Twee treurspelen door L.J.M. Feber. Uitgave ‘De Schatkamer’ n
5, 1924, bij Boosten en Stols, Maastricht.

In het modern theater ontstaat de spanning doorgaans uit het onvoorziene, het
verrassende van het gebeuren. De personages hebben wel hun eigen karakter,
maar ze hebben de éne of de andere inwendige strijd te leveren. Hun eigen
tegenstrijdige passies slingeren hen heen en weer tussen het goede en het kwade:
het zijn gewoonlik invloeden van buiten af, die hen drijven tot een besluit: ze gaan
gewoonlik niet tot de uitersten, omdat de normale uitslag van de konflikten van het
dageliks leven de ‘draw’ is. Vandaar een ebben en vloeden in de handeling, iets
wisselvalligs in de intrigue, bij de toeschouwer belangstelling om wát er gebeuren
gaat.
In het klassiek drama integendeel is de stuwkracht inwendig: de personages
determinéren de gebeurtenissen door hun optreden. Het zijn mensen met radikaal
karakter en onbuigzaam temperament, in de éne zin of in de andere. De spanning
ontstaat juist uit het onafwendbare van de botsing: het is de gang naar de katastroof.
In het klassiek drama is de onvermijdelike ontknoping de katastroof. We vermoeden
van meet af wat er gebeuren moet: we trillen om hòe het gebeurt.
Dit vooropgezet, kan ik het werk van Feber niet beter karakterizeren dan met te
zeggen, dat het in mijn ogen aansluit bij de zuivere klassieke opvatting. Zijn stukken
zijn rationeel, evenwichtig gebouwd, er loopt een rechte, gespannen, klimmende
lijn doorheen. Hun grote verdienste schuilt misschien wel in de perfekte harmonie
tussen het direkte van het gebeuren en het kernachtige van de taal. De mensen
voelen radikaal, ze spreken drasties; hun hartstochten zijn primitief, hun woorden
lapidair: alles is herleid en geconcentreerd tot het essentiéle, zowel in de aksie als
in de diksie. De overwegende karakteristiek van Feber is: energie.

Rondom Shakespeare:
I. - Christoffer Marlowe: Eduard II.
II. - BEAUMONT en FLETCHER: Philaster.
Uitgave ‘De Sikkel’, Antwerpen en C.A. Mees, Santpoort.
Over de identiteit van de grote ‘Billy’ wordt er in de Engelse letterkundige wereld
nog alle dagen getwist. In de ‘National Review’
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is Webster onlangs nog met de verrassende theorie voor de dag gekomen, dat
Shakespeare niemand anders zou geweest zijn dan een publiek schrijver, een soort
fabrikant van literatuur, onder wiens dekmantel de beste auteurs uit die tijd hun
stukken op de markt zouden gebracht hebben. Aldus zou Marlowe feitelijk de schrijver
zijn van ‘Hamlet’ en een paar andere meesterstukken begrepen in het oeuvre van
Shakespeare.
Het feit alleen, dat de kwestie kan in twijfel getrokken worden, of Shakespeare
een persoon ofwel een soort kollektieve persoonlikheid geweest is, in een zekere
zin het orgaan van een literaire school, bewijst dat hij lang niet de enige
toneelschrijver van zijn tijd geweest is, wiens werk verdiende bewaard te blijven:
zulks blijkt zonneklaar uit de lezing van de twee eerste stukken door ‘De Sikkel’
uitgegeven.
De liefhebbers van toneel zullen met belangstelling de volgende nummers te
gemoet zien. Zowel Marlowe als Fletcher en Beaumont zijn interessant, door de
bonte afwisseling van etheries lyrisme en ongegeneerd realisme in hun werk,
afwisseling die waarlik karakteristiek is voor de mentaliteit van dat spiritueel, een
tikje skepties en cynies geslacht....
De deftige gentlemen en ladies uit de tijd van Shakespeare namen voorwaar geen
bladje voor de mond: hun konversasie zou in het pudieke Albion van heden wel een
beetje ‘shocking’ klinken - en ook in te jeugdige vlaamse oren. Hun dialoog ontleent
echter juist aan die spontaneïteit zijn dokumentaire waarde: als spiegel van die tijd
gaan die stukken de oorkonden te boven.

De Groote Wereldmarkt - (Zinnebeeldig Sacramentspel)
Naar het Spaansch van Caldéron door P. Maximilianus, Kapucijn.
Arn. M. Greven - Uitgever - Zevenbergen.
Een zwierige vertaling van de mooie verzen van Calderon. Die naam staat borg
voor het gehalte van het stuk. Te abstrakt echter om in te slaan bij een gewon, zelfs
katholiek publiek. Een brokje voor intellek-tuelen met aanleg voor het spekulatieve.
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Leven's vier Seizoenen: Lente, door
F. Delbeke en Gerard Walscap
Toneelfonds: Het Masker.
Blijkbaar het eerste stuk uit een série van vier. Opvallend levert het naast soliede
kwaliteiten, die het genietbaar maken als moderne komedie, ook nog enkele
gebreken op, ons oud repertorium eigen.
De dialoog is levendig: hier en daar zweemt hij echter nog ergerlik naar rhetoriek.
De aksie lijkt nu en dan wel een beetje arbitrair, maar ze is gestadig en onafgebroken.
Te prijzen valt bij de schrijvers een duidelik streven naar soberheid en beheersing:
de gebaretaal spreekt haar woordje mee. We krijgen niet meer die lange, lange
tiraden te slikken uit de Vrek.
Lente behoort tot een soort van overgangsliteratuur, helemaal geknipt voor de
toneelgezelschappen, die zonder zuiver modern werk te willen opvoeren, toch
degelikere kost willen aan de man brengen dan de oude draken.

Godelieve van Gistel, door
Dr. Eugeen van Oye.
Excelsior - Brugge.
Deze herdruk weze de grijze dichter van Oye van harte gegund. Zijn stuk dateert:
het is vijf en twintig jaar oud of zowat. Teknies levert het dan ook nog heel wat
onhandigheden op, die de dag van heden aan de speelbaarheid moeten schaden.
Maar er komen heerlike lieriese brokken in voor. Van de gehechtheid aan eigen
aard en grond, de bezieling en het bruisend idealisme van het geslacht dat ons in
voorgegaan en ons opgewekt heeft, legt haast elke bladzijde getuigenis af. PAUL
DE MONT

De Daad, en De Eeuwige Verlossing, door Dirk Vansina.
Vlaamsche Boekenhalle, Leuven.
Deze twee dramatiese werken komen de cyclus voltooien, ‘De deemstering der
zielen’ geheten. Reeds vroeger hebben wij de aandacht gevestigd op dit merkwaardig
oeuvre van een onzer jonge dramaturgen. Van de vier drama's, ons door Vansina
geschonken, bezit het laatste de grootste speelkwaliteiten. Toch is het veeleer om
hun geestelike inhoud en als dokumenten van onze tijd dat zijn stukken gewaardeerd
dienen te worden.

Viaticum, naar P. Caldéron bewerkt door Floris Prims.
Norbertijner Abdij, Tongerloo.
e

Het 1 deeltje uit de reeks ‘Christelijk Volkstoneel’, in voorberei-
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ding bij de Norbertijnen van Tongerloo. De Vlaamse bewerker karakterizeert dit
Eucharistie stuk aldus: ‘Kunst in dienst van godsdienstige wereld- en
levensbeschouwing, syntheties symbolisme op het peil der op te voeden menigte’.
Wij wensen deze uitgave, een bewijs te meer van de herop-levende belangstelling
in Calderon's werk, een groot sukses toe.

Lanseloet de Danemark, adaptation en langue francaise p. Willy
Koninckx. (Renaissance de l' Occident, Bruxelles).
Na de Engelse vertaling van Lanseloet, door Prof. P. Geyl onlangs bezorgd, deze
verdienstelike franse adaptatie van Willy Koninckx. Onze middeleeuwse
Theaterliteratuur komt over de grenzen! Willy Koninckx liet zijn ‘bewerking’
voorafgaan door een korte maar boeiende beschouwing omtrent de abele spelen
in de Nederlanden. Hij deed een goed en schoon werk, waarom wij hem dankbaar
zijn.
W.M.
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De Spelbreker
door Paul de Mont
Tweede bedrijf
Een klein salon bij Bronwater. Hilde snikt. Bronwater staat er bij, troostend. Jaak, de
rug naar hen toegekeerd, bij een venster.

Eerste toneel
Bronwater - Hilde - Jaak.
BRONW.

(poogt Hilde, die voorovergebogen stilletjes snikt, op te beuren)

Nou, kindje, nou... Je weet toch als ik iets doe, dat het voor jullie goed is...
JAAK.

(zich omkerend, met hartstocht)

Dat u handelt voor ons goed is nog geen bewijs, dat u goed handelt...
BRONW.

(recht, haalt de schouders op)

Je weet toch, dat ik altijd veel van Braak gehouden heb...
JAAK.

U spreekt in de verleden tijd!...
BRONW.

En nóg als je wilt...
JAAK.

Niet als ik wil: wilt u nog?
BRONW.

Je kent mijn pozisie: je weet, dat ik niet doe, wat ik wil...
JAAK.

Goed: maar zij?
BRONW.

Je weet, hoe de mensen zijn in een kleine stad?
JAAK.

Eng - 't Is wonder: hoe kleiner de stad, hoe kleiner de zielen!
BRONW.

Pogen. Jaargang 2

Wel dan? Je geeft je toch rekenschap, dat ik de plicht heb te waken op de belangen
van mijn kinderen en ze desnoods te beschermen tegen hun eigen zelf...
JAAK.

Maar meent U niet, dat Hilde op haar leeftijd het recht heeft haar eigen gang te
gaan?
BRONW.

Het recht!... Een goed kind gebruikt zo'n woorden niet...
JAAK.

Dan vat u ongeveer zo de familie op: de rechten voor de ouders, de plichten voor
de kinderen?
BRONW.

En jy misschien omgekeerd?
JAAK.

Niet precies: maar toch eer dan het tegenovergestelde!
BRONW.

Ik zou wel willen weten waarom?
JAAK.

Omdat de ouders de kinderen op de wereld brengen... U vergeet dit: ouders blijven
steeds ouders; kind ben-je maar enkele jaren. Weet u nog wat u me gezegd hebt,
na de oorlog, hier op diezelfde plaats? U hebt me toen gezegd: Je bent een man...
Van heden af ga-je je eigen weg... Aanzie me als een oudere broer. Dat geldt ook
voor Hilde...
BRONW.

Jawel. En ik houd het staande: ik betrouw op jullie redelikheid...
JAAK.

Op ons niet - op onze redelikheid... Als ik redelik word, blijf ik dus mezelf niet?
BRONW.

(schouderophalend)

Woorden, jongen, allemaal woorden in de wind... Je moet rekening houden met de
werkelikheid...
JAAK.

En wat is dat, de werkelikheid?
BRONW.

Het-leven-zoals-het-is!
JAAK.

En wat is dat, het-leven-zoals-het-is?
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BRONW.

(geërgerd)

Neem je me een eksaam af?
JAAK.

Ik antwoord eenvoudig op wat u komt te zeggen: woorden, allemaal woorden... Ik
plaats alleen een vraagteken achter woorden waar u een uitroepingsteken achter
plaatst: er licht een hele levensbeschouwing tussen beide punctuasies...
BRONW.

(woedend)

Neem me niet kwalik!...
HILDE.

(onderbrekend, angstig)

Vader, in godsnaam... Wat baat het?
BRONW.

(weer zacht)

't Is waar...
(opflakkerend)

Ik moet me soms weerhouden als ik met jou redetwist...
JAAK.

(kalm)

Ik altijd!...
BRONW.

(woedend)

Ben-je niet beschaamd voor een kind?...
JAAK.

(koud)

Begrijp toch een ogenblik, dat ik hier niet spreek als uw zoon...
BRONW.

Nee, je spreekt als mijn vader!...
JAAK.
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Ik heb het u al gezegd... Ik ben een kind geweest, nog uw zoon, maar ook een man...
Er is een grens...
BRONW.

(onderbrekend)

Je hebt je grens met prikkeldraad omzet!
JAAK.

U beweert toch niet, dat u hier handelt als vader?
BRONW.

Nee?
JAAK.

Nee...
BRONW.

Dat zal je laatste theorie zijn: er zijn geen ouders meer!
JAAK.

Waarom wilt u, dat Hilde met John afbreekt?
BRONW.

(haalt de schouders op)

HILDE.

(snikkend)

Jaak...
BRONW.

(wijzend op Hilde)

Heb-je dan geen hart?
JAAK.

Laat er ons het gevoel buitenhouden...
BRONW.

(tot Hilde)

Hoor-je?...
JAAK.

(dof)

Wat doet u met haar hart?
BRONW.

?
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JAAK.

U legt er zelf de nadruk op, dat u uitsluitend optreedt in haar belang... Om redenen
van praktiese aard... Dat Hilde zooiets kon bezitten als een hart schijnt u niet te
vermoeden... Ik wed, dat u er niet eens ernstig aan gedacht hebt... dat ze wel eens
van John kon houden?...
BRONW.

(uit zijn lood)

Wat?...
JAAK.

Het is een loutere hypothezis, natuurlik... U hebt ze niet eens in aanmerking
genomen... U is u bewust, dat u het recht hebt haar hart eenvoudig te negeren - de
praktiese oplossing - omdat de verhoudingen tusschen ouders en kinderen wettelik,
prakties, zó geregeld zijn, dat niks zich daartegen verzet...
BRONW.

(onderbrekend)

Nee. Als de verhoudingen tussen ouders en kinderen wettelik geregeld en bepaald
zijn, dan is het omdat er slechte kinderen zijn...
JAAK.

En slechte ouders?
BRONW.

(woedend)

Insinueer-je?...
JAAK.

(kalm)

Ik had hetzelfde kunnen vragen!... Ik wijs er enkel op, dat de banden tussen ouders
en kinderen wederzijds van bindende kracht zijn.
BRONW.

Zo? En al wat een vader voor zijn kinderen doet, telt dat voor niks?
JAAK.

Vader, u eist het: laat ons de balans opmaken...
HILDE.

In godsnaam, schei toch uit!...
JAAK.

(dof)

Nog een beetje moed, zusje... Het is best, dat we eens voor goed afrekenen... Je
begrijpt toch... na zo'n diskussie... dat er een

Pogen. Jaargang 2

417
eindbeslissing moet vallen, in de éne zin of in de andere... We moeten klaar zien...
Het spijt me. Maar als vader er een berekening maakt, reken ik mee, omdat ik
meetel!...
BRONW.

Ik begrijp je heus niet...
JAAK.

(zakelik)

U hebt voor ons gewerkt, toen we jong waren: zullen we voor u niet werken, als het
nood doet?
BRONW.

(bitter)

Zeg dan maar, dat wij quitte zijn op voorhand!...
JAAK.

Nee. Zo stelt u de kwestie als u zich nu voor uw moeite met onze vrijheid wilt betalen.
BRONW.

Zeg dan liever, dat ik ondankbaar ben!
JAAK.

Nee. Maar ouders kunnen het zijn, evengoed als kinderen...
BRONW.

Zie-je wel...
JAAK.

U hebt me toch niet op de wereld gebracht uit 'n spekulatief oogpunt? Daarvoor
hadt u niet méér het recht er iemand op te brengen dan er iemand af te helpen...
En in dit geval mag u alleszins niet klagen, dat u miskend wordt: dan hebt u zich
eenvoudig misrekend...
BRONW.

(ontmoedigd)

Ik heb kinderen gewild omdat het mijn plicht was...
JOHN.

Ik ben er van overtuigd. Maar wat hebt u 't innigst gevoeld toen ik gekomen ben:
vreugde, omdat ik leefde of fierheid, omdat ik uw vlees was? Was ik mismaakt
geweest, hadt u er geen persoonlike vernedering door geleden?
BRONW.

(het hart in)

Nog eens; je opvoeding, je geleerdheid, mijn werk, wat doe-je daarmee?
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JAAK.

Zelfs dit, was nog méér voor u dan voor mij. U hebt me opgevoed volgens uw stand,
zoals uw maatschappelike pozisie het vergde. Had ik niet willen opgroeien volgens
uw zin, de wereld had me een ondankbare geheten...
BRONW.

(met de tranen in de ogen - Hilde snikt weer harder)

Dan heb ik ongelijk gehad voor jullie mijn leven lang te wroeten?
JOHN.

(ook diep ontroerd en stokkend)

Nee, vader... Ik heb me slechts een poosje - als zoon - op het standpunt gesteld,
dat u inneemt als vader...
(zacht)

Ik hoop, dat u zal voelen hoe hatelik het is...
(poosje stilte)
BRONW.

(eerst half in zichzelf)

Het is hetzelfde niet...
(opfiakkerend)

Ik heb u toch zo niet opgevoed...
JOHN.

(moedeloos)

Als u het dan toch wilt... Nee, u hebt me zo niet opgevoed: u hebt me zelfs in het
geheel niet opgevoed...
BRONW.

(verontwaardigd)

Ga-je me nu nog verwijten...?
JAAK.

Begrijpt me goed. U hebt alles gedaan wat u moest en wat u kon om me te schenken
wat men heet: een goede opvoeding... Maar u hebt me zelf niet gevormd...
BRONW.

Ik had ander werk...
JAAK.
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Ik weet het. U hebt mijn vorming moeten toevertrouwen aan pedagogen,
konstrukteurs van middelmatige mensen, vakmannen, die breinen in série
vervaardigen...
BRONW.

Is dat al de dankbaarheid, die je koestert voor je meesters?
JAAK.

Later het gevoel. Laat ons eerst voort afrekenen. Als we de jaren van diskretie of
verstand bereikt hadden, - 't is te zeggen, als een kind stilaan zou gaan kunnen
indiskrete vraagjes stellen - werden we in de kostschool gestopt... Daar werden we
afgezonderd in klassen
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en gekweekt als jeraniums in potten. Geleerdheid, princiepen, levensbeschouwing,
vooroordelen. het werd ons daar allemaal ingelepeld, wijselik gedozeerd, volgens
gestalte en ouderdom... De fokkers hebben sindsdien de methode toegepast op de
veeteelt, met hetzelfde verblijdend rezultaat: je bekomt aldus waarlik een verzorgd
en prezentabel doorsneetype...
Als je kweektijd uit was verscheen-je voor de keurraad en als je dan voldeed aan
de eisen van de geijkte middelmaat, dan was-je klaar: je was gevormd... Dit was
zo: je brein stond gegoten in een bepaalde traditionele vorm: de burgerlike mentaliteit.
Je ziel lag geregen in het keurslijf van je middenpréjugés... Je was een trouwe
sociale reduksie van je vader: met de jaren, de ondervinding, het geld zou-je gedijen
tot zijn trouwe voortzetting-in-de-maatschappij... Zo was het wel, niet waar?
BRONW.

(bitter)

Ja, zó had het kunnen zijn: of zijn we soms niet goed genoeg meer voor jullie?
JAAK.

Hier wou ik u juist brengen, vader: alles was dus goed, zolang ik ik uzelf bleef en
niet mezelf wou worden...
(zachter)

En alles was wellicht zo gebleven, was de oorlog er niet gekomen...
BRONW.

(werktuigelik)

Ja, de oorlog...
JAAK.

(gelaten)

Hij is er geweest... Jaren heb ik op mijn schouders de last gevoeld, die deze die
hem opleggen sociale orde, en deze die hem dragen sociaal onrecht heten. U hebt
steeds het leven van boven naar beneden beschouwd: ik heb de maatschappelike
ladder van beneden naar boven leren bekijken... En geloof me, het is een heel
andere kijk...
BRONW.

En wat doe-je met je stand?
JAAK.

Dat is het juist: voor u is het een kwestie van stand, voor mij louter van standpunt...
(met spanning)

En nu vraag ik u, in geweten, vader: ik ben jaren uit mijn midden gerukt, meegesleurd
een wereld in, waar u geen flauw vermoeden van hebt in uw konfortabel milieu...
Mijn geest werd platgedrukt, vermorzeld, vertrapt onder de loden hiel van de tucht.
Is het zijn schuld, dat hij zijn oude vorm kwijt is?
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BRONW.

Is het de mijn?
JAAK.

Moet het absoluut iemands schuld zijn: is het zo al niet erg genoeg?
BRONW.

We verzeilen neven de kwestie, jongen - als altijd...
JAAK.

We zitten integendeel in het hart van de kwestie, vader - als altijd... Alles komt hier
op neer, dat u niet begrijpt, niet duldt, dat we mannen zijn van een verschillend
geslacht... U vergeeft me niet, dat ik andere gedachten heb dan u, en de reden, die
u opgeeft is: ik ben je vader...
BRONW.

Nou? Ben ik soms je vader niet?
JOHN.

Ja; maar u zijt de vader van mijn gedachten niet...
BRONW.

Je bent in alle geval de zoon naar mijn gedacht niet...
JAAK.

(zacht)

Waarom zou ik het zijn? Tint uw vaderschap op uw eigen gedachten af? Wat verband
kan er dan bestaan tusschen uw vaderschap en mijn gedachten?
BRONW.

Wat wil ik daar op antwoorden, jongen? Dat verandert toch niks aan de feiten...
JAAK.

(door dit laatste woordje als opgeschrikt - smartelik)

Ja, de feiten, de brutale toestanden... tot daar herleidt u alles... Welaan, dan
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zal ik u volgen op dit terrein (op een smekend voorkomend gebaar van Hilde)... Het
hoeft zo, zusje: er baat niks anders... (kalm) Met de feiten staat het anders gesteld
dan u waant, vader... Wat ik u zoëven voorhield als een loutere hypothezis is
werkelikheid: Hilde houdt van John... (ondanks een laatste desperaat gebaar van
Hilde): ze zijn verloofd...
BRONW.

(bleek van woede, stikkend)

Met die...
HILDE.

(simultaam, met onzeggelike angst en smart)

Jaak!...
JAAK.

(bezorgd)

Vader, om godswil...
BRONW.

(buiten zichzelf)

En dat slinger-je me zo tussen de benen, na me eerst een half uur overdonderd te
hebben?... Mij, je vader?
JAAK.

(verblekend)

Vader!...
BRONW.

(gebiedend)

Zwijg!... Ik heb genoeg latijn verspeeld aan een snotneus, die...
JAAK.

(recht zich op, doodsbleek, onwillekeurig de vuisten gebald)
HILDE.

(werpt zich om haar vaders hals)

Vader!...
BRONW.

(schor)
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Ja... Ik ging wat ver...
(Hilde strelend en haar tegen zich aandrukkend, als om haar te beschermen)

Je bent een goed meisje, jij... Je begrijpt...
(zich geleidelik opwindend)

op die wijze... Het is een uitdaging...
(weer in woede onstoken, met een vuistbons op de tafel)

Ik ben hier ten slotte toch nog de meester... Ik sta in voor haar geluk!...
JAAK.

(onverbiddelik ijzig)

Het zal Dubois zijn... dat geluk... Een meneer, die al tien jaar met een maîtresse
leeft...
HILDE.

(slaakt een gil, wil weg)
BRONW.

(half stotterend)

Dat zijn geen dingen om te zeggen voor een deftig meisje...
JAAK.

(op dezelfde toon)

Het zijn misschien dingen om haar te verbergen?...
(Hilde bij de mouw vattend)

Nee, zusje, je moet alles horen, je zal oordelen...
BKONW.

(zwak gebaar. dat ze zoo gaan)

JAAK.

(onwrikbaar)

Nee: blijf!...
(Op dit ogenblik wordt aan de deur geklopt - heel zachtjes. Onwillekeurig schrikken ze alle
drie op en doen hun best om een normale houding aan te nemen. Poosje intense stilte. De
deur gaat stilletjes op een kier: Hansen steekt voorzichtig het hoofd binnen)

Tweede toneel
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Dezelfde - Hansen
HANS.

(heel zijn tronie één glimlach)

Ik dacht wel, dat ik hier hoorde praten... Het is zo helemaal het ogenblik voor een
intiem babbelpartijtje: vin-je niet, die atmosfeer?...
(loden stilte)

Luister es: je hoort de mikroben keuvelen...
(naar het venster toe - geleidelik moeiliker zijn lachtlust bedwingend)

A, de natuur Bronnetje... de na... tuur... de nat...
(barst onweerstaandbaar los in een schaterlach)
BRONW.

(heeft hem eerst verbauwereerd aangestaard - haalt dan woedend de schouders op
en trekt er uit, zonder een woord)
JAAK.

(na wat aarzeling eveneens af)
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Derde toneel
Hansen - Hilde
HANS.

(lachend)

Verduveld, heb-je die sortie gezien?... Deftig, absoluut deftig... In de Comédie
Française doen ze het niet beter!...
HILDE.

(verontwaardigd)

Hoe kan-je!...
HANS.

(ernstig)

Asjeblieft: ik verzeker-je, het is absoluut onweerstaanbaar... Voor jou natuurlik
minder, omdat je ten slotte maar figurante bent... Dat is nooit leuk... Maar voor mij!
(appreciérende mimiek)

HILDE.

(half misprijzend)

Je hebt geen hart, Hansen!...
HANS.

(somber)

Inderdaad: ik ben het kwijt...
HILDE.

(kijkt op, verrast door die toon)
HANS.

(zichzelf weer meester)

Ik heb het bij een meisje gelaten... Dat is een ouwe historie: oud als de wereld...
Verbeeld-je, dat ik een meisje lief gehad heb...
(op een skeptiese beweging van Hilde)

... in de tijd toen ik nog een hart had... en dat ze er niks van gemerkt heeft...
HILDE.
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(een beetje dromerig)

Dan had-je ze niet goed lief...
HANS.

(verblekend, maar met spot in de stem)

Meen-je?
HILDE.

(zacht, hoofdschuddend)

Nee... Zoiets ontgaat een meisje niet...
HANS.

(luchtig)

Nou, je kan het best weten... En, à propos: comment vont les amours?
HILDE.

(weer schreiensgereed)

Je hebt het daareven gehoord...
HANS.

(bezorgd)

Was het daarvoor, dat ze het aan de stok hadden?
HILDE.

Jaak heeft alles uitgebracht...
HANS.

(binnensmonds)

De idioot...
(luchtig)

Mijn kompliment: je bent een echte femme fatale, om zo de mannen tegen elkaar
op te jagen...
HILDE.

(half verwijtend)

Tracht toch te begrijpen, hoe droef het is voor me... Het gaat ten slotte om mijn
geluk: en ik vermag niks voor mezelf... niks... Ik word heen en weer geslingerd als
een speelbal, van Jaak naar vader, van vader van Jaak...
HANS.

Omdat je wel wilt...
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HIDDE.

(somber)

Ik kan... ik mag aan mezelf niet denken...
HANS.

Ja... Dat is het lot van de verliefden...
HILDE.

(terneer geslagen)

Het is een ellende...
HANS.

(dof)

A qui le dis-tu?
HILDE.

Scherts toch niet altijd, Hansen...
(rillend)

Toch met zo'n dingen niet!... Je moet niet denken, zoals Jaak, zoals vader, zoals
alleman, dat ik geen karakter heb... omdat ik de wilskracht heb me te bedwingen...
(schier onhoorbaar)

me op te offeren voor hen... Ik weet niet hoe ik het uithoud...
(zich rechtend)

Honderdmaal heb ik gereed gestaan om er tussen te springen... Om hun te zeggen,
dat ik ook nog meetel... om hun te zeggen, wat ik wil... wat ik voel... Maar...
(ze haalt ontmoedigd de schouders op)
HANS.

Waarom doe-je het niet? Waarom spreek-je niet?
HILDE.

(hoofdschuddend)

Het gaat niet... Er zijn dingen, die je best niet aanraakt... Het baat niks... Ik hoef dat
niet te zeggen: zij zouden dat moeten voelen... Er zijn gevoelens, zie-je, die je niet
bloot geeft: dat is de pudeur van de ziel...
HANS.

Een mooi woord... Maar je begrijpt, dat je het niet ver brengen zal, als je met zo'n
delikaat goedje verzeilen moet tussen kleppers als je ouwe heer en je broer... Dat
is net, of je tussen een lorrie van
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zes ton en een verhuiswagen wou springen... om de botsing te verzachten. Je
geraakt vertrappeld, vermorzeld... en de gevaarten merken er niks van... Ze varen
je over het lijf... en ze voelen het niet eens... Meen-je heus, dat ze iets vermoeden,
van wat je daar zo mooi hebt gezegd?
HILDE.

Nee: ik hoop het voor hen... Het is nog best zo... Liever dat, dan...
HANS.

(heftig)

Dan wat?...
(woest)

Je denkt toch geen ogenblik, dat ik je voort ga laten vertrappen door die twee
bruten?... Je zoudt toch niet willen?... Dat is niks voor jou, meisje: laat mij die
farizeeërs eens onder handen nemen...
HILDE.

(verschrikt)

Asjeblieft Hansen: nu niet, nu niet!
HANS.

Waarom niet?...
HILDE.

Ze zijn zo al verbitterd genoeg...
HANS.

(tierend)

Wat kan me dat verdomd vertikken?...
HILDE.

(smekend)

Nee, Hansen: je moet het mij beloven... Nu niet: later... als je werkelik meent, dat
je iets voor me doen kan...
HANS.

(brommend)

Nou dan, later...
(schouderophalend)

... als je waarlik nog voor een tijdje op je vrijwillig martelaarschap gesteld bent...
HILDE.
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(kust hem - glimlachend)

Je bent eigenlik toch nog een beste kerel...
HANS.

(bitter)

Een goeie jongen, niet?
(haar afwerend)

Verduveld), wat is dat nu?... Het spookt hier vandaag...

Vierde toneel
Hilde - Hansen - Jaak - Mevrouw Bronwater
MEVR.

(van in de gang)

Je zal niet... Nee, je mag niet...
JAAK.

(opkomend, de hoed op het hoofd en een valiesje in de hand)

Laat me, moeder... Ik verzeker-je: het zal best zijn voor een tijdje...
MEVR.

(Hilde en Hansen bemerkend)

Helpt me... Hilde... Hansen... Hij wil ons verlaten...
HILDE.

(klampt zich dadelik vast aan Jaak)
HANS.

(ontfutseld hem flegmatiek zijn hoed)
JAAK.

(dadelik, imperatief)

Mijn hoed!
HANS.

(steekt hem achter zijn rug)
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JAAK.

(op hem toe, dreigend)

Mijn...
HANS.

(reikt hem sierlik over, met een buiging - tot Mevrouw, die wezenloos te snikken staat als
een oude vrouw)

Maak u maar niet verder bezorgd Mevrouw: het was niet gemeend... Hij houdt nog
aan zijn hoed: dat is een geruststellend simptoom... Dat is als die kerels, die zich
willen verzuipen, en eerst met hun tenen voelen, hoe koud het water is... Het water
is altijd te koud...
JAAK.

(staat paf bij die tirade - gooit zijn hoed in een hoek en zijn valiesje er naast)

HANS.

All right... Toch niks breekbaars er in?... Nou: dan is alles in orde.
MEVR.

Het is toch ongelukkig... Ze kunnen geen vijf minuten meer bijeen zijn, zonder te
kibbelen... En altijd voor nietigheden...
HANS.

Natuurlik... De ernstige redenen liggen er zo maar voor het grijpen niet... Denk er
maar eens aan, hoe hopeloos plat het leven zou zijn, als we alleen maar om billike
oorzaken elkaar in het haar vlogen!
JAAK.

Jij zal het wel zeggen!
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HANS.

Natuurlik, vrindje... Ik zie wat er hier omgaat en blij objektief... Jij voelt het en bent
partijdig...
MEVR.

Hij weet niet, hoeveel verdriet hij ons aandoet... Alleman ziet toch, dat vader
veroudert met de dag...
IAAK.

(heftig)

Heb ik daar schuld aan?
MEVR.

Je weet toch, dat hij schrikt en beeft om je ideeën... Je bent er je toch wel van
bewust, dat je soms rare dingen vertelt... Ik wil wel aannemen, dat je dat er zo maar
uitflapt. Maar vader gaat het aan het hart...
(met een zucht)

ik begrijp niet, hoe jullie om zulke kinderachtigheden een huishouden wilt overhoop
zetten...
JAAK.

Kinderachtigheden?...
MEVR.

Dat brengt toch allemaal niks in huis... Je hebt gezien, hoe Meneer Braak er mee
gevaren is... Je weet ook, dat je vader moet voorzichtig zijn... Je weet hoe precis
Dubois is in dit soort van dingen...
JAAK.

Laat hem er buiten!
HANS.

Pardon: je bewijst, dat je er niks van kent, als je dat zegt... Heb-je nog niet gesnapt,
dat je ouwe heer maar een pop is in het spel en dat eigenlik onze goeie vrind Dubois
achter de schermen de touwtjes trekt?...
JAAK.

(kijkt op - verrast)

HANS.

Is het mogelik, dat je daar niks van gesnapt hebt? Het is toch limpied... Dag in, dag
uit kapittelt hij je ouwe heer... En hij doet het met overtuiging: in zijn hoedanigheid
van voorstander van de orde en paladyn van het gezag, acht ie het zijn plicht je
vader te waarschuwen tegen je vooruitstrevende gedachten en verderfelike
theorieën...
(de verbauwereerde uitdrukking van Jaak bemerkend)
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Ja, jongen: dat is zijn nieuw repertorium; zijn woordenschat groeit aan met zijn
andere schatten... Als je het wilt nagaan, dit is een normaal verschijnsel...
JAAK.

Die farçeur!
HANS.

Om geen cent: er loopt geen overtuigder en bewuster apostel onder de zon... Die
kerel is zo 'n perfekt komediant. dat hij begonnen is met zijn eigen zelf eerst beet
te nemen...
JAAK.

Weet-je wat vader van Hilde eist?
HANS.

Laat horen...
JAAK.

Dat ze afbreekt met John!
HANS.

Verwondert je dat, als je weet, wie er achter zit?
MEVR.

(tot Jaak)

Ik heb je al gezegd, dat het niet waar is...
JAAK.

Wat dan?
MEVR.

Hij vraagt enkel nog wat... overweging... wat beraad...
JAAK.

Het komt op hetzelfde neer!
HANS.

Inderdaad.
JAAK.

Wel?
HANS.

(knorrig)

Wel? Wie heeft het uitgelokt, meen-je?
JAAK.

Wie?
HANS.

Jij, en niemand anders...
(op een protest-gebaar van Jaak)
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Wat had ik je gevraagd? Je met niks te bemoeien! En je eerste zorg is geweest er
alles uit te flappen... Je ziet waar we staan, na een paar dagen van jouw diplomasie...
(wijzend op Mevrouw en Hilde)

Straks verzuipen we hier in een tranenvloed...
(duidend op zijn valiesje en zijn hoed)
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Pas maar op, dat je boeltje niet onderspoelt... En waarom? Omdat jij en je ouwe
heer enkel speelt voor de galerie... Jullie botst tegen mekaar aan als twee rammen...
Maar zo breek-je geen koppen. De zwakke plaats van het hoofd ligt hier...
(legt zijn hand op het hart - Jaak staart hem verbluft aan - Hansen zet een borst
op)

Dat verwondert-je van mij, he, zo 'n beeld? Ja, vrindje: je suis poète à mes heures...
(Loopt enkele passen heen en weer: blijft plots voor Jaak staan)

Hoe dikwels heb-je aan haar gedacht, terwijl je krakeelde met je vader?
JAAK.

(staart Hilde zwijgend aan)
HANS.

Heb-je vroeger die zwarte randen rond haar ogen gezien? En ben-je d'r zeker van,
dat je daar geen greintje schuld aan hebt?
JAAK.

(gaat naar Hilde toe en kust haar, zwijgend)
HANS.

Hoe dikwels heb-je haar spraak gehoord - terwijl jij met je vader aan 't razen was?
JAAK.

(schor)

Ja...
(kust haar nogmaals: Hilde ziet er gelukkig uit)
MEVR.

(hem schuchter bij de hand vattend)

Nou, mijn jongen, beloof me... dat je nog wat geduld zal oefenen. Doe het voor me:
ik bekom meer van jou dan vader, omdat ik beter tot je hart weet te spreken... 't is
toch ongelukkig, dat jullie karakters niet beter bij mekaar aanpassen... Je moet de
redelikste zijn. Je vader wordt alle dagen een dag ouder... en we hebben zoveel
last gehad om jullie allemaal groot te brengen... Wees redelik: spiegel-je aan Hilde...
JAAK.

(steigert bij dit woord en kijkt Hilde in de ogen)
HILDE.

(zwak)

Doe ook iets, Jaak. Nog... enkele dagen...
JAAK.

Nou dan...
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MEVR.

(gelukkig - kust hem)

Ik wist wel, dat het nog zou overdrijven...
(met een zweempje haast)

Nu ben ik weer gerust... Het was toch weer maar een misverstand... Waarachtig,
met mannen in je huis heb-je evenveel last als met kinderen...
(glimlachend)

Het zijn toch maar grote kinderen eigenlik... Nou: dan laat ik jullie nog wat
voortpraten... Kom-je Hilde?
HILDE.

(neemt haar onder de arm)
MEVR.

Wacht even...
(ze raapt het valiesje en de hoed op)

Ik zal ze op hun plaats leggen. Het salon ziet er hier anders zo wanordelik uit en er
mocht iemand binnenkomen... Wilt u geen glaasje port, Hansen?
HANS.

Dank u: ik laat me niet omkopen...
MEVR.

Wees nu weer niet mal... En als vader komt, plaag hem weer niet: je bent waarlik
zijn kwelgeest...
HANS.

Ja: als zijn geweten hem maar kwelde, moest ik het niet doen...
MEVR.

U zult zich nooit beteren...
(wandelt af, met Hilde aan de arm)

Vijfde toneel
Hansen - Jaak
JAAK.

(moedeloos)

Wat wil-je doen, als je dat hoort?
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HANS.

Niks - zoals je trouwens heel verstandig doet...
JAAK.

(in dezelfde stemming - half voor zich uit)

Je weet zo goed als ik,
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dat het hier louter een gedachtenkonflikt geldt: al wat moeder daarin ziet is
inkompatibiliteit van karakters...
HANS.

(lachend)

Dat komt waarschijnlik, omdat ze van weerskanten de weer-bots van jullie humeur
ondergaat. Jij krijgt het aan de stok met je ouwe heer: maar jij bent haar zoon en
hij is haar man en ten slotte is het haar huishouden, dat jullie overhoop zet...
JAAK.

Daar is iets van aan, Maar wil-je me geloven, dat ze me zoëven smeekte - het was
haar eerste woord - dat ik niet zou afbreken... Ik afbreken...
HANS.

Wees gerust. Nu is ze al bezig met aan je vader juist hetzelfde te vragen, omdat ze
maar één ding wil: de breuk te voorkomen... Dat is vrouwelik: van onze hartstochten
maken ze haar gevoelens... Je hebt ondervonden, dat het nog zo dwaas niet is...
JAAK.

(staart dromerig voor zich uit)

HANS.

En wat vertelde ze nog zoal? Nou, da's ook een vraag: tranen, niet waar? We hebben
er een staaltje van te genieten gekregen...
JAAK.

(knikt)

HANS.

Ganz richtig... Een vrouw begrijpt de dingen niet zoals wij, zie-je, omdat ze alles al
lang doorvoeld heeft, eer ze tijd had om het te begrijpen. Dat is haar macht...
JAAK.

Aan argumenten zou-je nog weerstaan...
HANS.

Natuurlik: omdat je er betere vindt of slechtere: maar in alle geval zijn het je eigen...
JAAK.

(dof)

Maar voor stom verdriet bezwijk-je...
HANS.

Verdriet is de welsprekendheid der moeders. Maar zeg eens: waarom probeer je
niet eens zakelik en bezadigd te praten met je vader, zoals met mij hier. Jullie houdt
toch in de grond van elkaar... Als je nu eens genoeg zelfbeheersching hadt...
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JAAK.

Dat is het juist: de zelfbeheersing... Ik heb het dikwels genoeg beproefd... Hoe
dikwels heb ik mijn woorden niet op voorhand gewikt en gewogen en me zelf in de
intimiteit geweld aangedaan om ze voorzichtig te kiezen... Zolang gaat alles goed...
Je hebt je speechje voorbereid, met al wat je zeggen en aanraken wilt netjes in
rijtjes en geordend - zoals het publiek in een kinema... Ik kan geen betere vergelijking
vinden... Maar begin er mee... Laat je één woordje ontglippen, dat misplaatst klinkt
of verkeerd begrepen wordt. De vertoning is uit... De tover is gebroken... De kontrool
over je ideeën ontglipt je... Zoals het publiek in de kinema, na de vertoning, storten
ze zich alle tegelijk naar de uitgang en verdringen er mekaar... De eerste de beste
drommen buiten en verspreiden zich... Je vader zet er één bepaald achterna... Je
volgt hem... Zo verdool-je van zijstraatje naar zijstraatje, van het doel af... en het
wordt de oude, oude historie, hopeloos kibbelen en kibbelen, over bijzaken, naast
de kwestiè, zonder uitkomst... Je mag het voorzien... Je mag nóg zo vast besloten
zijn je niet te laten meesleuren... Je kan niet, je kan niet... ik ben er niet zo zeker
van, dat het over een paar uren niet weer hetzelfde zal zijn, weer ellendig hetzelfde
- de oude, oude historie van alle mısverstanden...
HANS.

(getroffen)

Wil-je geloven, dat het hier een raar boeltje is... Jij met
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je kinema... Je moeder met haar inkompatibiliteit... Hilde met haar pudeur - haar
pudeur van de ziel, asjeblieft... Nee maar: als je ouwe heer er zo ook nog een
stokpaardje op berijdt, dan neem ik graag aan, dat jullie elkaar niet verstaat... Jullie
raast hier allemaal in monologen... Een kakofonie van monologen is het hier... Weet
je wat er hier nodig is, amice: een flink orkestleider!... (gaat geleidelik aan het lachen)
Verdomd, we zullen hier nog lachen... Jullie bent werkelik onbetaalbaar... Jullie
draait hier het heerlikste filmpje af... in epizoden... dat zich denken laat...
JAAK.

(droog)

Ik zie niet goed in...
HANS.

(zich in de handen wrijvend)

Dat zou er nog bij ontbreken, in deze tijd van detektieven en misteriespelen... We
zijn nog lang bij de ontknoping niet... we moeten eerst nog rillen en sidderen...
(vergenoegd)

Verdraaid, we gaan ons nog verkneukelen: en let wel: in alle eer en deugd: het echt
familiespektakel...
JAAK.

(geërgerd)

Waar zou jij niet mee lachen?...
HANS.

(theatraal)

Zo wordt de wijsheid dan gewaardeerd...
(een elektriese bel rinkelt in huis)

... Ik ben zeker, moest er me morgen een autobus de benen van onder het lijf rijden,
dat je zou zeggen: 's jongens, wat moet ie daar pleizier aan beleven...
(ernstig)

Er zijn twee methoden om het leed te doven: huilen en lachen... Ik kies de meest
filantropiese: zou je er beter bij varen moest ik hier ronddraven, met het gezicht van
een lijkbidder!
(grinnikend)

Stel je mij eens voor met het fotogenies uiterlik van een Hollands Stadhouder...
(gierend)

of met de tronie van één van die kerels uit de les van anatomie van Rembrandt...
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(met wat woestheid)

Laat me lachen, vrindje, laat me lachen: ik laat je ook je zin hebben...
(Er wordt op de deur getikt)

Zesde toneel
Dezelfde - Een dienstmeisje
HANS.

Binnen...
Dienstmeisje (op met een kaartje)
JAAK.

Van wie is het?...
HANS.

(met de familiariteit van een intieme)

Laat es kijken...
(Hij neemt het kaartje - erg in zijn nopjes)

Sapperloot: onze vrind is gesteld op etiket. Is ie altijd zo?...
(reikt het kaartje over aan Jaak)
JAAK.

(bekijkt het - verbleekt - staat een poosje in beraad, verlaat daarop de plaats zonder een
woord te uiten)

HANS.

Laat maar binnen komen...
(Het dienstmeisje af, verbaasd)

Zevende toneel
Hansen - Daarna Dubois
HANS.
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(gaat achterover liggen in een zetel)

DUBOIS.

(bijna dadelik op, met een ceremonieuse glimlach op de lippen)

HANS.

(staat recht en begroet hem met dezelfde gestereotypeerde glimlach)

DUBOIS.

(versomberend)

Ik dacht...
HANS.

Ja, je dacht verkeerd, als je dacht hier iemand anders aan te treffen
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dan je dienaar... Maar God is wonder in zijn beschikkingen: het wou juist lukken,
dat ik je hebben moest...
(op de onschuldigste toon van de wereld)

Je komt even te laat: ze is juist verloofd...
DUBOIS.

Wie?
HANS.

Hilde.
DUBOIS.

(geprikkeld)

Laat me toe het te betwijfelen...
HANS.

Graag, als je dat kan troosten...
DUBOIS.

Wie heeft je dat gezegd?
HANS.

Zij. Dat kan bezwaarlik een sukses heten voor je diplomasie?...
DUBOIS.

Er is nog niks offisjeel...
HANS.

Nee. Het is zelfs daarom, dat ik je moest hebben...
DUBOIS.

Hein?
HANS.

(buigend)

Zoals ik de eer heb het te verklaren...
(wijst Dubois, met solemneel gebaar een zetel aan)
DUBOIS.

(korzelig)

Asjeblieft, trek het kort... Ik ben hier voor jou niet gekomen...
HANS.

Nee, dat vermoed ik wel... Dat neemt niet weg, dat we even kunnen praten. Als je
eer geweten hadt, wat ik je moet zeggen, was je misschien in het geheel niet
gekomen...
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DUBOIS.

Nog eens maak hét kort...
HANS.

(vergenoegd rechtstaand)

Ik vraag niet beter: geef je haar op?
DUBOIS.

Ik begrijp niet...
HANS.

(gaat schijnbaar ontgocheld weer zitten)

Zoals je wilt...
(wijst hem opnieuw sprakeloos een stoel aan)
DUBOIS.

(gaat eindelik zitten, erg gemystifieerd)

HANS.

(schuift dadelik tot vlak onder zijn neus met zijn zetel. Dan, geheimzinnig,
half-vertrouwelik)

Merk-je niks aan me?
DUBOIS.

???
HANS.

Zie-je niet, dat ik uitgemergeld ben?...
(geëksalteerd)

... dat ik lijd...
(met klimaks)

... dat ik onnoemelik lijd
(als een gedempte triomfkreet)

... dat ik lijd als een verdoemde...
(woest op zijn borst kloppend, met met zijn vingeren tot een bek gekromd)

Ik doe het nog beter dan de pelikaan van Musset: ik pik niet alleen mijn hart uit...
maar ik vreet het ook zelf op!!
DUBOIS.

(wijkt onwillekeurig achteruit)
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HANS.

(hem achternaschuivend)

Ik heb haar lief...
DUBOIS.

(wil rechtstaan)

HANS.

(duwt hem neer)

Je hebt niks te vrezen: ik voel niks voor het passionneel drama... Ik heb haar lief
als mijn oogappel. Ik mag er niet aan denken of ik galm een psalm uit... Hoor je die
rijmen en dit rythme?... Ik wil haar gelukkig maken... Overgelukkig: maar op mijn
manier... Een andere moet haar in zijn armen sluiten... Een andere moet haar
beminnen... Ik wil ze gelukkig maken door prokurasie!!
DUBOIS.

(staart hem ondervragend aan)

HANS.

(nuchter)

Alleen, om geen misverstand te wekken: die andere ben jij niet... Je bent mijn type
niet...
(op een gebaar van Dubois)

Nee, je bent mijn type niet... 't Is spijtig voor jou... Maar je voorhoofd is te breed en
je haar te blond... Je bent bepaald mijn type niet...
DUBOIS.

(schouderophalend)

Je bent niet serieus!...
HANS.

(instemmend)

Om geen cent...
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DUBOIS.

Loutere dolheid...
HANS.

Pardon: sadisme... Zuiver en integraal sadisme... Ik wil smelten van jaloersheid...
barsten van nijd... ontploffen van razernij... kreveren van afgunst... mijzelf roosteren
in het leed...
(met walg)

Je vermoedt niet hoe beu ik het ben gelukkig te zijn... alles me te zien toelachen...
Ik wil wat anders... varieteit wil ik...
DUBOIS.

Je raaskaalt...
HANS.

Merk-je het? Daar ligt juist de bekoring...
DUBOIS.

(schouderophalend - zakelik)

Ik weet niet, waar je heen wilt en wat ik moet opmaken uit je gebazel... Maar
veronderstel een ogenblik, dat ze werkelik trouwen... Wat gaan ze aanvangen? Hij
heeft niet eens een pozisie...
HANS.

Wie?
DUBOIS.

(met nadruk)

De jonge Braak - als je me het toch wilt horen zeggen...
(met ingetoomde woede)

Want daar is het, dat je op aanstuurt, niet waar?... Ik weet wel, dat ie persona grata
is bij jou...
HANS.

(woest lachend)

Bij mij...
(plots ernstig)

En bij haar?...
DUBOIS.

(haalt de schouders op)
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HANS.

O, pardon... Dat heeft absoluut geen belang... Ik vergat met wie ik aan het praten
was...
DUBOIS.

Dit had misschien zijn belang gehad als de andere een prezentabele partij was...
Maar nog eens: van wat zouden ze leven?
HANS.

Wat kan ons dat schelen?
DUBOIS.

(geduldig)

Redeneer toch vijf minuten...
HANS.

(wuivend met de hand)

Cela ne me dit plus rien;...
DUBOIS.

(onverstoorbaar kalm)

Als ik niet wist, dat je vrijwillig raaskalt om je ware inzichten te verbergen, zou ik
hier naar je onzin niet zitten te luisteren...
(Hansen knikt goedkeurend)

Ik weet dat je tegen mij bent, al was het maar om me te pesten...
(Hansen krikt nog)

Maar als je werkelik een beetje sympatie koestert voor Hilde: denk dan toch even
na... Je weet toch, dat haar vader er slecht voorzit...
HANS.

Ja...
DUBOIS.

Geef je rekenschap: als ik haar huw, kan ik de firma weer vlot helpen en haar een
toekomst verzekeren?
HANS.

De firma?
DUBOIS.

De firma en Hilde!...
HANS.

(Plotse gedaanteverwisseling. Hij wijkt achteruit met zijn zetel: van dit ogenblik af zijn
het twee pozitieve zakenlieden, die tegenover elkaar zitten)
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Tot daar moest ik je krijgen... De Firma en Hilde... Voor jou is het één zaakje... één
koopje... Je denkt in je eigen: als ik ér een beetje kapitaal in steek, kan de flrma nog
fatsoenlik renderen... En als superdividend strijk ik een flinke meid op... Nou: de
operasie lijkt me nog zo kwaad niet... op één détail na...
DUBOIS.

(zakelik)

En dat is?...
HANS.

(glimlachend)

Jouw persoontje...
(ijskoud)...

Ik heb je gezegd, dat ik haar liefheb...
(op een skepties gebaar van Dubois)

Ja, hoe is het mogelik, he?... Ik heb je ook gezegd. dat ik haar niet krijgen kan, al
heb ik misschien evenveel geld als jij... Maar ik weet, dat ze niet te koop is... Ik heb
je dat enkel gezegd, Dubois, om je aan te tonen, dat ze ook voor jou niet kan zijn...
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DUBOIS.

Dat zullen we zien!...
HANS.

Nee, jongen, dat kán niet... Je begrijpt: als ze een ouwe genomen had, dan moest
ik het geweest zijn... Begrijp me goed... Als jij haar kreegt, was dit een nederlaag
voor me...
DUBOIS.

(levendig)

Waarom?
HANS.

(op dezelfde toon als zoeven)

Omdat, als ze een oude genomen had ik het moest geweest zijn... Begrijp toch dit:
jij bent een konkurrent voor me... John niet... Twintig jaar geleden, was het wat
anders geweest: maar nu ben ik een ouwe versleten jonggezel, net als jij... Ik insisteer
niet... Als je evenveel kussen als ik, - als je ooit maar één kus - van haar gekregen
hadt, zou je evenmin insisteren, mijn waarde...
(zich opwindend)

Dan heb ik besloten haar aan John op te solferen... Begrijp-je: dat zal mijn werk
zijn... Ik pleeg als je wilt sentimentele zelfmooord... De mensen zullen me
bewonderen...
DUBOIS.

Meen-je?
HANS.

In alle geval, ik ben tevreden over mezelf, en dat volstaat...
DUBOIS.

(rechtstaand)

Dan ben-je jaloers?
HANS.

Op jou? Als dat je eigenliefde kan vleien, mag je het denken.
DUBOIS.

Op mijn beurt: heb-je me al goed aangekeken?
HANS.

Nee...
(neemt hem zorgvuldig op - dokumentair)
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Nou: op dit ogenblik heb-je niks van een Adonis, hoor!... De woede gaat je niet goed
af... heus...
DUBOIS.

Je denkt toch niet, dat ik één silbe geloof van al je prietpraat?
HANS.

(zelfvoldaan)

Natuurlik niet: het is enkel daarom, dat ik je de waarheid gezegd heb...
(Dubois kijkt op - Hansen, sarrend)

Je gelooft het niet... Je kan dat niet geloven: daarvoor ken je te goed jezelf... Dat
krijg je er nooit in: dat ik de waarheid gesproken heb...
(luchtig)

Met kerels van jouw slag is er maar één weg: de eerlike... Het is ten slotte het enig
terrein, waarop jullie niet best tehuis hoort... Ik heb je de waarheid gezegd, de naakte
waarheid... Daarom loop ik nu gewikkeld in geheimzinnigheid, gepantserd met
ondoordringbaarheid... Je kan me niet geloven... Je snapt niks van mijn
bedoelingen...
(op een andere toon)

Dat is ook niet onontbeerlik, als je maar mijn wil kent, mijn uitdrukkelike wil, mijn
laatste wil:
(ook rechtstaand)

Hilde wordt nooit je vrouw...
DUBOIS.

(tussen de tanden)

Nee?
HANS.

(de hand uitgestoken)

Wedden?
DUBOIS.

(haalt de schouders op)

HANS.

Ze wordt nooit je vrouw... of anders wordt jij nooit kamerlid...
DUBOIS.

(onthutst)

Hoe weet-je?
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HANS.

Het is wellicht een tegenvallertje: maar een bed en een zetel is te veel voor één
man... Kies...
DUBOIS.

Je gelooft toch zelf niet, dat ik me zal laten intimideren door je chantage?...
HANS.

(ijzig)

Chantage, dat is het woord: je bent nog slimmer dan ik dacht... Je voelt dadelik
vanwaar de wind komt... Ik gun je één week beraad: als je dan met Hilde niet
afgebroken hebt, breng ik al onze kleine histories aan het licht...
DUBOIS.

Je bent er in alle geval even erg aan toe als ik zelf...
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HANS.

Wat wil-je? De fiscus moet ook leven... Die kuur mag me een half miljoentje kosten...
en je hele reputasie... Zo'n miljonnairsfantaisie...
DUBOIS.

(tussen de tanden)

Smeerlap!
HANS.

(innig)

Je hebt me eindelik begrepen: dank-je... Geneer je maar niet: ik hou van duidelike
toestanden... Ik bén een krapuul: ik geef het toe... Als ik moet kabaal maken, kan
me dat hoegenaamd niks schelen... Jij bent een man met princiepen: ik niet... Daar
ligt mijn superioriteit... Jij wilt er een splinternieuwe zedelike façade op nahouden:
luxe laat zich betalen ouwe jongen...
DUBOIS.

(plots)

Laat m'er uit...
HANS.

(glimlachend)

Moest je hier niemand zien? Je liet je toch voor mij zo majestaties niet aandienen?
DUBOIS.

Laat me'r uit, zeg ik je...
HANS.

(dadelik naar de deur toe - met een diepe buiging)

Tot je dienst... Maar denk aan je façade...
DUBOIS.

(wandelt hem stijf voorbij)

HANS.

(buigt tot tegen de grond, staat recht en staart Dubois na, glimlachend)
Doek
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Boeken
Nieuwe Geluiden, met inleiding van Dirk Coster (Van Loghum, Slaterus
en Visser, Arnhem).
o

Het meer dan gewoon ‘sukses’, dat deze uitgave te beurt is gevallen, getuigt 1 van
de bij het publiek steeds groter wordende belangstelling voor het werk der moderne
o

dichters, en 2 van de ‘goede kijk’ der uitgevers zelf, die te gelegener ure deze
bloemlezing op de markt hebben gebracht. Een beter inleider tot de Nederlandse
poëzie der jongste jaren dan Dirk Coster, kon bezwaarlik gevonden worden. Stond
hij in den beginne misschien wat ál te gerezerveerd tegenover de aller jongste
uitingen der Lyriek ten onzent, ééns zekere litéraire préjugés overwonnen, vermocht
hij toch met gans zijn hart het goede in dat jonge streven te waarderen, en zelfs te
bewonderen. Het proza dat deze verzameling gedichten voorafgaat is dan ook een
lezenswaardige brok hedendaagse literatuurgeschiedenis geworden, al kune wij
het niet onvoorwaardelik op de ganse lijn met de steller eens zijn. Wij missen
bekende figuren in deze anthologie, in de eerste plaats: Karel Van den Oever. Zelfs
zo de bloemlezer voor zichzelf blééf twijfelen aan diens dichterschap, dan had hij
hem toch nóg een méér dan onbenullige plaatsruimte moeten afstaan, alléén om
de invloed die Van den Oevers plastiek heeft uitgeoefend op de jonge katholieke
dichtkunst in het Noorden, die door Coster met zoveel begrijpende geestdrift wordt
erkend. En waarom werd van Mathias Kemp, die toch ook wel een eigenaardig
talent bezit, geen enkel gedicht opgenomen? Volledigheidshalve hadde wij ook
graag, naast verzen van Urbain Van de Voorde, werk opgenomen gezien van een
ánder karakteristiek dichter uit de Vlaamse groep van het ‘Fonteintje’, bvb. Richard
Minne.
‘Nieuwe Geluiden’ blijft een boek van betekenis én een keurig boek op de koop
toe. De naam: Van Loghum heeft bij de boekeliefhebbers een goede klank! Wij
zouden alleen niet graag zien gebeuren dat dergelike edities het verspreiden van
de afzonderlike bundels der hier vertegenwoordigde dichters in de weg zouden
staan. Want dat is het gevaar aan bloemlezingen als deze verbonden.

Wondervertelsels uit Vlaanderen, uit den volksmond opgeteekend door
ie
Pol de Mont en Alfons de Cock (W.J. Thieme en C , Zutphen).
Pol de Mont, de ‘veteraan’ met het immer-jonge hart, heeft in zijn inleiding tot deze
rijke verzamelinge Vlaamse vertelsels, sagen en legenden, een erezuil opgericht
aan de nagedachtenis van zijn vereerde vriend, onze grote folklorist Alfons De Cock,
- aldus zijn eigen aandeel aan dit standaardwerk als het ware in de schaduw stellend.
Om deze daad van het piëteit wordt de minnaar van de goede, sprankelende
volkskunst, dit royaal-uitgegeven, lijvig boek nog liever. Het is inderdaad een méér
dan kostbaar bezit, én voor de boekekast én voor de huiskamer. De hier verzamelde
één en veertig wondervertelsels, opgetekend uit de volksmond, met liefdevolle zorg
geschaafd en van interessante aantekeningen voorzien, zijn op zichzelf een
onuitputtelike schat van kleurige verbeelding, sappige humor en eenvoudige
levenswijsheid. Folkloristen kunnen er onmogelik buiten; voor volksbibliotheken is
het een juweel van een boek; de dichter leert er in kommuniëren met de simpele
en toch tot barstens toe met ‘buiten-natuurlikheid’ gevulde ziel
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van zijn volk. Maar bovenal zou ik tans dit sagenboek in de handen wensen van
onze Vlaamse toneel-schrijvers. Het tekort aan ‘fantazie’, aan buitenreële tover. dat
onze theaterliteratuur schijnt te doemen tot een soort van rarekiek, waarin alleen
papieren levensdramas aan ons oog voorbij trekken, wordt met de dag scherper en
tot het ‘drama’ meest geschikte aangevoeld. Wie de schoonste onder deze
volks-sproken zal weten te transponeren op de planken, helpt niet alleen het
‘Vlaamse Volkstoneel, aan het zozeer-verlangde nationaal-Vlaamse repertoire, maar
redt meteen het theater in ons land uit het moeras van de burgerlike bitterheden en
de faits-divers-kunst! Twee en dertig gekleurde én andere platen, van de hand van
de oud-leerling van Pol de Mont, de Vlaamse kunstenaar Pol Dom, luisteren dit
boek op. Er zijn fijne dingen bij, al houden wij meer van de felle, markante lijn van
een Cantré of een Van Straeten. Wat wel het meest hindert in deze plaatjes is hun
vaak al te zwak uitgesproken Vlaams karakter.

Stille Uren bij Primitieve Meesters, door E. Van der Hallen (N.V. Leeslust,
Antwerpen).
Het kan moeilik anders, of ál wat uit het stadje komt van de goede, levensrijke
Lierenaar die Felix Timmermans heet, moet doorgloeid staan van een innigheid
waarin als het ware de gezellig-ronkende vlam van het haardvuur en de mystieke
schijn van de godslamp zijn saamgebracht. Dit is het kapitale onderscheid tussen
de kunstbeschouwingen van een Verschaeve en deze stille droom poëmen van de
Eerw. Heer Van der Hallen: dat de eerste ons de schokken doet ondergaan van zijn
kapitale vondsten, terwijl de andere ons zachtjes aan de hand rondleidt in de
wondertuinen van het menselike scheppen. Het boek van de Lierse geestelike, over
de Engelen, Sint Frans, de landschappen en de vrouw, zoals de primitieven die
schilderen, overdondert je niet met genialiteit. Het is ook niet wat men noemt: een
vulgarisatiewerk (zoals de boeken van Peter Taeymans). Het is een ontroerend wel eens al te gevoelerig - spreken in het half-duister over de schoonheden die het
hart vullen lijk de dauw de bloemkelken vult. Het bezit de geenszins alledaagse
kwaliteit: dat het de lezer van de bladzijde doet op-schouwen en zoveel dieps.....
vermoeden laat! Onder de heerlike illustraties is er één bij die, voor mij altans, een
veropenbaring was: de Sint Franciscus van Hans Fries. Deze reproductie alléén
maakt reeds het boek tot een niet genoeg te waarderen bezit. Wij hebben hier
overigens met een zeer-verzorgde uitgave te doen, waarbij alleen de ietwat té vette
druk en het verknoeide omslag (wat jammer, om het kostbaar materiaal!) te betreuren
vallen.

Hoogeschoolleven. door Pater L.J. Callewaert (Geloofsverdediging,
Antwerpen).
De schrijver noemt in het voorwoord dit boek: ‘de tweelingbroeder van onze Vlaamse
Volksjeugd, geboren in denzelfden tijd, uit één zelfde Liefde’.
Dit nieuwe werk van de onvermoeide, volksgeliefde Dominikaan legt eens te meer
getuigenis af van zijn brandende apostoliese ijver én van zijn schitterend oratories
talent. Karakteristiek voor dit laatste zijn wel in hoogste mate de zwaar-aanzwellende
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bladzijden over Sint Paulus, (235 tot 237) waarin muziek en overtuigende kracht
van het woord volmaakt zijn één geworden.
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De Fanfare De Sint-Jans-Vrienden, door ERNEST CLAES (De Kleine
Librye te Edam).
De auteur van ‘De Witte’ amuzeert zich kostelik ‘op de kap’ van zijn Averbode-se
medeburgers. Wij beklagen onze Noord-Nederlandse broeders die zich uit dergelike
literatuur een beeld moeten vormen van de psychè van ons Vlaamse Volk. Het talent
van de ‘verteller’ blijkt eens te meer uit deze fraai-uitgegeven novelle (de tietelplaat
is van Joan Collette); van zijn kristen naastenliefde echter geeft zij geen hoge dunk.
Hoever zijn wij van de zaligmakende ‘humor’ van Chesterton die, zoals ‘Bernard
Verhoeven zeer goed opmerkte, zijn evennaaste zachtjes achteruitduwt, weg van
de plaats van de farizeër naar die van de tollenaar!’ - Claes maakt van zijn mensen
potsierlike eksemplaren..... niets méér.
In dezelfde serie verscheen een oude novelle van Mevr. Claes-Vetter, getieteld
‘Vroeg Schemer’.
WIES MOENS.

Bericht
Alle nieuwsjes over het verdwijnen van het maandschrift ‘Pogen’ of het samensmelten
met andere uitgaven van dezelfde aard, worden bij deze nog eens formeel
gelogenstraft. ‘Pogen’ blijft als zelfstandig tijdschrift leven en gaat zijn derde jaargang
in. In 1925 zal het o.m. brengen: Opstellen over de psychologie der Vlaamse
Jongeren, over Moderne Vlaamse Muziek, over Albert Servaes, Jozef Cantré, de
Jonge Franse Literatuur. Ook buitenlandse auteurs zullen er aan het woord komen.
Onder de oorspronkelike bijdragen behoren: een onuitgegeven mysteriespel van
E.H.C. Lindemans, proza van Felix Timmermans, Anton Thiry, e.a.
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