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Twee gestalten
door Wies Moens
I Dr. Antoon Jacob
Aanleiding tot deze enkele bladzijden, in liefde en trouw gewijd aan de figuur van
mijn oud-leraar en lotgenoot Dr. Ant. Jacob, bood het 1e Deel van Karel Broeckaert's
spectatoriale geschriften, voor de Seven Sinjoren uitgegeven door de Sikkel.
Wie de Seven Sinjoren zijn, en wat hun doel is, vernemen wij uit het prospectus
voor de door hen te bezorgen uitgaven. ‘Een begin maken met het eerherstel van wie
geleden hebben eerstens onder het al te hevig schitteren van de gouden eeuw in
Holland en tweedens onder de geringe belangstelling en het vooroordeel van de latere
landgenoten, opdat jonge geleerden in voldoende aantal aan 't werk zouden gaan om
eindelik de ontbrekende bladzijden aan de Nederlandse literaargeschiedenis te
schrijven’ - dat hebben zich voorgesteld te doen, door het bezorgen van fraaie edities
van zeldzame Nederlandse boeken uit de zogenaamde vervalperiode van de
Zuidnederlandse Literatuur (Willem Ogier tot aanvang 19e eeuw): Lode Baekelmans,
Eug. de Bock, Frits Francken, Lode Monteijne, Mr. Jozef Muls, Karel van den Oever,
Herman van Puijmbrouck. Voor deze vereniging heeft Dr. Ant. Jacob uit het
weekblaadje van Broeckaert, dat van 1795 tot 1798 onder de tietel Sysse-Panne te
Gent verscheen, twee bundels samengesteld, waarvan de eerste, ‘B o r g e r s i n
d e n E s t a m i n é ’ gedoopt, dit jaar verschenen is.
De Benedictijner ijver, waarvan Dr. A. Jacob reeds
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blijk had gegeven bij het verzamelen van de briefwisseling van Hendrik Conscience,
en die hem straks vier jaar lang gevrijwaard heeft voor de verdoving van een enge,
vunze gevangeniscel - deze ijver. gepaard met de eruditie en de fijnheid van smaak
die deze jonge Dokter in zeldzaam hoge mate bezit, hebben van zijn bloemlezing uit
Karel Broeckaert een gaaf geheel gemaakt, tevens een merkwaardig beeld, uit de
aanvang van het moderne Vlaanderen, van ‘de eerste voltrekking van een antithese
die sedert, langs een loodrechte lijn, alle lagen van het Vlaamse volk verdeelt: de
tegenstelling van de wijsgerig-vrije en de kerkelik-gebonden gedachte.’
Doch niet alleen als dokument voor de geschiedenis van Vlaanderen (période van
het Directoire), maar als zuiver-literair monument hebben de ‘Borgers’ een zeer
markante betekenis. Het rasecht realisme van de Zuid-Nederlandse spectatorschrijver
Karel Broeckaert (tachtig jaar na Steele en Addison, zestig na van Effen, merkt Dr.
Jacob aan!), dat in deze bladzijden met scherpe felle kleuren is neergelegd, was tot
nu toe een verloren schakel in onze artistieke, kulturele traditie.
‘Na meer dan een honderdjarig verval, opmerkelike vermogens-kontinuïteit der
volkskracht!’ - schrijft Dr. Jacob in de Inleiding - ‘Vergoord en vergroofd door
verwaarlozing en achterlikheid; maar de kiem is gaaf gebleven. In de stilstand van
zijn geestelik leven teert dit volk op zijn oude kuituur waarvan de brokkelingen rijk
bezit zijn, geest en gemoed uit de verre dagen toen het nog een nieuw kultuurvolk
was. In de dagen der Borgers kent het zijn Reinaert nog, leert het nog spellen uit de
schone, naïeve middeleeuwse Marialegenden, uit Den dobbelen Zielentroost. Het is
de oude pure springader der volkskunst die bij Broeckaert andermaal opwelt, eer ze
een halve eeuw later in de volheid der Vlaamse Romantiek rijkelik zal vloeien bij
de

De Stem. Jaargang 3

3
jonge Conscience der Striata Formosissima (1843).’ (Inl. IV, XXI).
Reeds in het eerste stukje ‘Den Bedelaer’ heeft het eigenaardig talent van
Broeckaert de lezer te pakken. Als Breughel een prozaïst en geen schilder geweest
was, zou hij het zeker niet beter hebben gedaan dan de auteur van ‘Jellen en Mietje’.
Van meer recente datum is hetzelfde eigenaardig talent van Felix Timmermans,
om dergelike getrouwe transposities van oude meesters in het meest
overdadig-kleurrijk realisme te leveren. Daar is echter bij Broeckaert geen spraak
van literair amuzement; maar een sociaal, histories konflikt heeft zich in hem
l i t e r a i r voltrokken: de uitkomst daarvan zijn deze harde, felle tekeningen met het
woord. Broeckaerts volksverbeelding is geen loos konterfeitsel; zij is gevoed met
hetzelfde vlees en bloed waarmee de grote epiese kunst van Breughel en die van zijn
roemrijke Renaissance-broeders Jordaans en Teniers werd gevoed. Wie een figuur
als G i j s k e n , ‘de kleine rentenier uit het provintiaal-geatrofiëerde Vlaanderen van
het vergulde Oostenrijkse régime, kerks en utilitair, gemoedelik en konviviaal, het
type van de na-Munsterse Vlaming, overstelpt door de nieuwe ordening’, ten voeten
uit kan schilderen zooals Broeckaert dat hier deed, mag voor goed aanspraak maken
op de roem van een voor zijn tijd representatief, daarom voor alle tijden levend
auteur!
Gijsken's wereld: de straat en de estaminé. Hij daarin, omwaaid door de grote
gedachtestormen der Verlichting, taai als een tronk, wortelvast. Geen literaire schim
lijk de Mijnheer Pirroen van Timmermans; maar een klein, levend manneken dat
door de hand van Dr. Jacob uit de bestoven paperassen van Karel Broeckaert is
ontglipt, wandelt en leeft onder ons: onsterfelike karrikatuur van het geslacht, gekweld
tussen behoud en ver-
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vorming, dat stond aan de wieg van het moderne Vlaanderen.
Het zal wel overbodig zijn te wijzen op de grote, onschatbare verdienste van Dr.
Jacob, die de geschriften van Karel Broeckaert, en Gijsken meteen, aan de vergetelheid
heeft ontrukt. Op een paar passages uit de inleiding, die ik hier heb overgeschreven,
en die door hun synthetiese soberheid een denkbeeld moeten geven van de persoonlike
stijl van Dr. Jacob, vestig ik nog eens speciaal de aandacht: g e e s t e l i k e
z e l f t u c h t zit achter de klare bezonkenheid, de strenge konciesheid van deze lijnen,
waarin wetenschap en liefde van de auteur nochtans ten volle aanwezig zijn. Zij die
dr. A. Jacobs hebben gekend als docent aan de Nederlandse universtiteit te Gent
onder de bezetting, zullen achter de bladzijden van deze fijne, kernachtige inleiding
tot de ‘Borgers’ zijn blond gelaat zien oplichten, met daarin de goede, dromende
ogen, mystiek achter de brilglazen verscholen, en de warme, magnifiek-beschaafde
klank horen van zijn woord dat Welhaven en Wergeland levend vóór ons voerde en
waarop al onze eigen, jonge aspiraties mannelik en toch studentikoos, bijna poëties
werden gedragen.
Ik heb hem ergens genoemd: ‘de puritein der Gedachte’. En dat is hij volkomen.
Boven het wisselen der verschijnselen rijst onaantastbaar en onbedwingbaar uit de
soevereine Gedachte - is een kernspreuk van hém. Van de strakke, rechte lijn zijner
Vlaams-nationalistiese overtuiging is hij nooit een haarbreed afgeweken. Hij heeft
deze overtuiging verdedigd in ‘De Vlaamsche Stem’, de eerste oorlogsjaren in
Holland, in de flamingantiese kranten hier in het land; hij heeft haar omgezet in Daad,
toen hij te Gent aan de Fakulteit van Wijsbegeerte en Letteren kwam doceren; voor
deze overtuiging eindelik
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is hij de cel-kameraad geworden van Dr. Marten Rudelsheim, die, enkeledagen vóór
zijndood in de gevangenis, voor een andere gekerkerde nationalist dat groots-humane
gedicht overschreef van Henriëtte Roland Holst:
‘Kunt gij alleen worden doordat wij vergaan,
het komt op geen verbruikte harten aan!’

In November 1918, kort na de wapenstilstand, werd Dr. Antoon Jacob gevangen
gezet. Sindsdien heeft hij van de grote, blauwe hemel niets méér gezien dan de
vierkante lap door zijn tralievenstertje of boven het ommuurde wandelpriëeltje! Zijn
straf werd van tien jaar hechtenis op vijf jaar gebracht. Hij weigerde afstand te doen
van zijn politieke vrijheid van spreken en handelen, om vóór den afloop van zijn
straftijd vrij te komen. De grote, historiese partijen in Vlaanderen laten hem aan zijn
lot over. De kleine, radikaal-Vlaamse partij blijkt onmachtig. Een jong, stralend
manneleven verbloeit in de kerker. Dat is het loon van Vlaanderen dat, tot zijn eigen
scha, de grondvesten van de Staat gecimenteerd heeft met het bloed van zijn zonen!
De mirakuleuze kracht der Belijders houdt de gevangene recht, onoverwonnen,
onoverwinbaar.
‘G e l u k k i g d e g e n e b i j w i e d e l i e f d e t o t h e t s t r e v e n i n h a a r
blijmoedige werkzaamheid niet afhankelik is van de gunst
of ongunst van de tijd; hij staat buiten het bereik van de
verslappende aanvechtingen van de twijfel. Er staan niet
uitsluitend bittere woorden in Jesaja: stelde hij niet in de
Messias zijn grote hoop en met onverwoestbare wilskracht
zijn geloof in het nog ongeboren leven?’ -
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‘W i j w i l l e n : z i j n z o a l s w i j z i j n , o f w e l n i e t z i j n . D a t i s a l ,
en het is onze bittere ernst; vooraleer hém recht wedervaren
is, zal niemand in dit land nog rust kennen: voor alle
gekwelde of verstompte gewetens zal hij een noodlot zijn,
zo groot en zwaar is onze verborgen macht en heerschappij;
noch de innerlike vrijheid, noch ons doordringend
inwerkingsvermogen heeft de kerker ons ontnomen; over hun
v e r d r u k k e r s h e e r s e n d e v e r d r u k t e n a l t i j d s o e v e r e i n .’
‘Erentfest deze woorden...: G o d s a k k e r s z i j n w i j d e n e r s p o e l e n
machtig veel wateren over en hier en daar vormen ze een
afgelegen, stille zelf verzonken wijsheidskreek. - En laten
wij niet vertwijfelen omdat er terneer liggen, misschien
beleven wij het wonder dat het door de slagregens plat
geslagen koren zich opricht; wij moeten altijd wonderen
verwachten omdat wij jong zijn en in ons het wonder zich
s t e e d s h e r n i e u w t .’
Zoo veel meer nog zou ik uit zijn cellebrieven kunnen overschrijven. Het mag
volstaan. Deze triptiek tekent Dr. Jacob geheel: zijn wetenschap, zijn nationalisme,
zijn levensliefde. In het licht van dat drievoudig ideaal moeten al zijn daden, moet
dit ganse, sterke jongemanneleven worden gezien.
Zijn wetenschap. Aristokraties naar de geest, want al zijn doen en denken
doorstralend met de luister van een verheven, harmonieuze kuituur; sociaal, in de
meest heldere betekenis van het woord, want zich-zelf mededelend, onverminkt,
onvervormd, aan de brede scharen die, letterlik, aan zijn lippen hingen, tijdens deze
won-
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derbare lessen over Noordse literatuur waarvan hij de mysterieuze charme zo breed
en verkwikkelik wist te doen uitlichten rondom zich.
Het richtsnoer van zijn nationalisme heeft hij zelf aldus aangegeven in een ‘O p e n
B r i e f a a n o n z e V r i e n d e n i n V l a a n d e r e n ’ (Amsterdam, 15 Aug.1915)1
‘... dat wij het welzijn van Vlaanderen en de eer en de roem van de Vlaamse naam
niet nastreven om hun zelfs wil, maar terwille van de grootheid van de ganse
mensheid, waarvan de bevolking in de Vlaamse gewesten het lid is dat ons in de
eerste plaats ter harte gaat... In Vlaanderen de mensheid te dienen, en in de mensheid
de Hoge Macht die haar lot bestemt, is voor de Vlaming heilige plicht, is het gebod
van het Vlaams geweten.’ Het richtsnoer dat de jonge Vlaamse generatie, die geestelik
herboren uit het tumult van de wereldoorlog komt, als het hare zal proklameren,
vinden wij voor het eerst bij Dr. Ant. Jacob klaar en entoesiast geformuleerd. Hij is,
in zekere zin, de geestelike vader (alhoewel hij altijd méér als een boeder en kameraad
tussen ons heeft gestaan) van de jonge Vlaamse gedachte waarin het Vlaams
nationalisme, gezuiverd van zijn chauvinistiese, imperialistiese tare, als zuiver humane
kern aanwezig is.
Hoe ook, intussen, zijn p o l i t i e k inzicht geëvolueerd mag zijn, aan zijn richtsnoer
bleef hij getrouw. Meer dan ooit is hij ervan overtuigd, dat alle arbeid in Vlaanderen
die niet rechtstreeks gericht is op het onschadelik maken van dat parasatietendom
waarin geen sprankel kultuur van de geest of van het hart aanwezig is en alle
ingeboren adel verloren en vertrapt, een onverantwoordelik mistasten moet blijven.
De m e n s -wording van ons volk staat voorop!

1

De Vlaaamsche Stem, door Dr. A. Jacob. Uitg. De Sikkel, Antwerpen.
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Diverse keren heb ik hem bezocht in de grauwe gevangenis te Antwerpen, die daar
staat als een duister dreigement in de drukke Begijnenstraat met haar vele muffe
winkeltjes en armelik feestelike kroegjes, met haar krioelende bevolking van kleine
neringdoenders, klappeiënde vrouwen en woelende kinderen. Ik herinner mij hoe
ééns, slechts ééns, deze bittere klacht over zijn lippen kwam: ‘I k k a n a l l e e n
nog recipiëren, niet meer koncipiëren: ik mis het ritme!’
Bedenkt wat deze klacht te beduiden heeft wanneer zij wordt geuit door iemand die,
in de volle kracht van zijn schoon manneleven, arbeid en liefde wachten weet aan
de poort van een gore gevangenis; door iemand die vier jaar lang aan de scheppende
gedachte alléén het levensbrood te vragen had dat geest en ziel gezond moet houden,
triomfant over de grijze waanzin die rondgluipt bij dag en nacht door de holklinkende
kerkergangen!
Ik weet nog de tijd toen hij leefde met de jonge Engelse dichters: Rupert Brooke,
wiens klaar Angelsaksies geluid in zijn eigen gemoed zo heldere weerklank vond
(méér dan één vers en prozabladzijde van de beminnelike, vroeg-gestorven blonde
poëet heeft hij voor mij, zijn lotgenoot, overgeschreven!); Lawrence, en zijn troeblante
maar mannelike erotiek; de lichte Walter De la Mare; James Elroy Flecker die
herinnert aan Leopold; Davies; Bottomley; en de ‘landstreifende’ dichter van ‘The
Hare’ Wilfrid Wilson Gibson. Ligt niet het zuiverst van al het mirakel van zijn
ongerepte levensliefde - de kern van zijn innerlike vastheid - in deze enkele gedichten
die hij schreef in zijn meest begenadigde ogenblikken, een daarvan ‘more
Romanorum’ met zijn elleboog leunende op het harde hoofdkussen, vóór het
morgenklokje in de gevangenis de tredmolen aan gang zet?
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Hoe zijt Gij ver en zo nabij...
Gij laat ons leven aan Uw zij
een spanne Uwer dagen
en loven Uw welbehagen.
Niets is Uw adel te gering.
Uw luister straalt uit alle ding.
Het nederige en het hoge
gunt Gij gelijk vermogen.
Een stap die op het kiezel kraakt
is, Heer, Uw vluchtige voet die naakt;
Woord Uwer lippen, 't nooit verdroten
nachtregenlied der watergoten.
Een droppel die op 't vallen staat
leent Gij het licht van Uw gelaat,
en in Uw klare ogen
vond geen zich ooit bedrogen.

Wanneer straks de winter weer hard en lang dreigt te worden, zullen wij met
blijdschap, die niet onverzuurd blijft door machteloze verbittering, gedenken hoe dit
voor hem de laatste winter wordt in de cel! In deze ogenblikken zal de levensroof
die aan hem is geschied, schrijnend in zijn baldadige ijselikheid, ons voor oogen
staan. En ik zal uit zijn bundel brieven dit vers halen en het lezen voor mijn vrouw:
Omdat de winter hard en koud is
wil ik je beschutten,
omdat ik geen mantel heb voor je schouders
leg ik mijn armen om je hals.
Omdat je heupe de brede wieg is
waar kinderen sluimeren
blonde en bruine
om te wekken,
omdat je geen kleed hebt om ze te dekken
leg ik om jou deze arme armen
om onze kindertjes te verwarmen.
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Ik weet al hoe zij dat zal aanhoren. En ook haar kritiek ken ik: ‘H i j i s z o g o e d ! ’
Er is de laatste jaren misbruik gemaakt van dat woord en dat begrip: Goedheid.
In humanitaire rhetoriek, al te vaak een opzichtige mantel die eigen zielsarmoede en
gemis aan dramaties doorleven bedekken moest, zijn de woorden: goed en goedheid
geworden als versleten pasmunt. Maar wanneer hier getuigd wordt van Dr. Antoon
Jacob, dat hij goed is, dat hij de goedheid bezit, dan wordt daarmede bedoeld: deze
goedheid die het hoogste bereik is van alle menselik streven, het Koninklik bezit des
levens waarin alle wetenschap, gaven en talenten in harmonievolle schoonheid en
heerschappij tronen over wisselvalligheden en perijkelen; de mannelike sterkte die
slagen kan en gebieden; kracht die arbeidt in de werkelikheid, de stugge,
onafwendbare, niet verijlt in onwezenlike droom: toorts en lamp in de hand van de
gezegende werkman des levens!
Een oneindige weemoed komt over mij wanneer ik denk aan de jonge
flamingantiese generatie in Vlaanderen: drukke beloften en luttel bedrijf. ‘Helaas,
het is waar dat er een oude trek is in het gezicht van de jongst-gekomenen. Hoevelen
die de blauwvoet laten wieken, hebben schachten zonder staal!’ Was het ideaal te
groot, of de moed te gering? Hoe zal tans het huis van Vlaanderen er uitzien, wanneer
h ij de drempel van de gevangenispoort overschrijdt en weer staan zal in de volle,
nijvere dag? Medewerker van het eerste uur aan ‘R u i m t e ’ waarvan het wachtwoord
luidde: ‘Organisatories ingrijpen!’ is Dr. Jacob de intellektuele avantgarde ook in
het meest ongunstig getijde trouw gebleven. Een nieuwe solidariteits-verklaring
vanwege zijn geestverwanten mocht niet langer uitblijven. God geve dat de tijd nabij
is waarop deze solidariteit op een meer direkte wijze tot uiting komt!
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Mag het dan ook menigeen verbazen dat deze bladzijden, in piëteit geschreven, in
een H o l l a n d s tijdschrift verschijnen, het is een feit dat Holland zich in de laatste
tijd meer om meer over het leed van Vlaanderen neerbuigt; en waar ‘De Stem’ het
woord van het jonge dichtende Vlaanderen niet versmaadt, heb ik gemeend dat zij
voor één maal de tolk mocht zijn van onze sympathieën jegens iemand met wie onze
kameraadschap meer dan een l i t e r a i r e is, want gegrondvest op de duurzaamste
waarden in de poëtiese inhoud van het werk van deze jongeren wier politieke
konfessie, zwaar van betekenis voor Nederland, Marnix Gijsen, na de dood van
Antoon Jacob's medeveroordeelde, Dr. Marten Rudelsheim, op zo ondubbelzinnige
wijze heeft uitgesproken!

II In memoriam Hugo Verriest1)
1840-1922
In deze jachtende, raadselachtige tijd is zijn heengaan als het doven van een
vertrouwde lamp, als het sluiten van een warm tabernakel waar de moede dagloner
tot inkeer en stilte kwam.
Een kracht was hij sinds lang niet meer onder ons. Een pionier is hij nooit geweest.
De noodzakelikheid van scherpe daden ontging hem die, met de droom van het schone
Vlaanderen in de rijke kluis van zijn herinneringen teruggetrokken, de zachte uitbloei
van het leven binnen in hem met God-verzonken blik gadesloeg.
Maar hij was een goedheid onder ons: vaderlike goedheid. De artistieke pose, die
bij hem langzamerhand als een tweede natuur was geworden, vergaf men hem graag,
om de diepe opborreling van zijn intiemste men-

1) Bij dit opstel wordt verwezen naar mijn artikel in ‘Opgang’, 4 Nov. 1922.
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selikheid, waarmee hij, als met een oude, sterke Bourgogne, geslacht op geslacht in
Vlaanderen heeft verkwikt.
Daar zijn, eerst en vooral, de honderden en nog eens honderden, zijn leerlingen
en de hoorders van zijn voordrachten, die hij gevoed heeft met het vlees en bloed
van Gezelle's kunst. Men beschouwt het als een fout van hem, dat hij minderwaardige
talenten, doch die in de glans stonden van vader Gezelles aureool, in de literatuur
een plaats heeft aangewezen die hun zeker niet toekomt.
Het kan zijn. Maar hij had, in Vlaanderen, de zeldzame gave der bewondering,
d.i. van de blijdschap aan het jonge, groeiende leven dat enkel in liefde tot mannelike
gaafheid gedijen kan.
Daar zijn de jongeren die niet ‘in het rayonnement van Gezelle’ stonden, naar het
woord van Herman Teirlinck. De Van Nu en Straksers wier kosmopolitisme in hem
tot klare bezinning kwam, en gelouterde wezenlikheid.
Daar zijn de velen, de tallozen die, uit snobisme of uit liefde, toch éénmaal in hun
leven de beevaart naar het Vlaamse Mekka (Ingoyghem) hebben ondernomen en
weergekeerd zijn met in hun ziel de rustige klaarte van zijn gelukstintelende ogen.
In velen onder zijn leerlingen heeft zijn poëties woord een brand gewekt waarvan
hij pas later de kracht zou leren kennen, een hartstocht die zich anders dan puurliterair
ging uitwerken, want gericht op levenswaarden waarvan het bezit pas de opbloei van
een nationale letterkunde kan mogelik maken.
Hij, Verriest, bleef de estheet, de fijnproever. De nationalisten in Vlaanderen
verwijten hem, en niet ten onrechte, dat hij meer dan ééns met zijn gul optimisme
de geesten heeft beneveld, ter kwader ure de energie ver-
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lamd door zijn voorstelling van het ‘gezond wordende Vlaanderen’ waaruit sluwe
machthebbers bezig zijn de laatste levenswijn te persen.
De Belgiese sjampanje-patriotten in Holland en Havere dachten er ánders over.
Zij hadden voor de grijze pastor reeds het exekutiepeloton besteld! Hun haat bewijst
alleen de grote, stralende liefde van Verriest voor Moeder Vlaanderen.
Laat het dan ook een dromende, romantiese liefde geweest zijn: het was een
s c h o n e liefde die aan de avond van zijn leven als zwatelende vogelzang in hem
bleef voortorgelen, en waarvan wij allen, eens in ons leven, de glans, een zware
droppel licht hebben opgevangen, om die te hangen als een ster in het duister struweel
van onze daden en gedachten.
Sterker dan het erfdeel van Ruusbroeck was in hem: de Vlaamse zinnelikheid
wanneer hij gaat door de Vlaamse velden, in wonder van regenboog, twintig Vlaamse
koppen boetseert, de sproke van de zee verzint, of wat er roert in Vlaanderen onder
zijn kijkglas neemt, het blijft l i t e r a i r : een te gast gaan aan het woord, een zich
verzadigen aan het ‘gezapige’ woord, een ‘smullen’ aan de taal, veeleer dan een van
grote zielsflitsen doorschitterd taalfestijn. Geen Cherubijnse Wandelaar, geen
Franciscaanse natuur als Gezelle, maar een a r t i e s t in wie het artiest-zijn met het
mens- en priesterzijn tot een zeldzaam harmonieus levenslied samenklonk. In zijn
ogenblikken van stilte zal Vlaanderen zich het geluid van dat lied herinneren,
misschien weeft het zich zelf nog eens, in deze momenten van luisteren en ingetogen
zijn, de zon-lichte zeilen waarmee Ruusbroeck en Hadewych Gods wuivend hart
achter de kimmen dezer aarde tegemoet wiekten!
Onder wind, hagel en najaarstorm is Hugo Verriest be-
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graven, vlak bij de straat aan de dorpskerk waarin zo lange jaren zijn lange, fraaie
gestalte aan het altaar stond. ‘Overal elders’ - schreef Mr. Jozef Muls in Vlaamsche
Arbeid - ‘zou dat een nationale begraving geweest zijn en de staat zou er een
apothéose van gemaakt hebben... onder het gebrom der klokken van de hoofdstad.
Heel de adel van Vlaanderen was daar. Maar het waren maar geuzen.’
En de geuzen zijn uiteengegaan, elk zijn weg, naar de harde, vaak stompzinnige
arbeid van iedere dag; er zijn er die met het slijk van Ingoyghem nog aan hun voeten
weer in het slijk van de politiek zijn gestapt. Maar om het luisterloze, dierbare graf
spint van sneeuwvlokken en bijengezoem de goede, in haar essentie onaantastbare
volksziel, nog eens de Legende van de schone Pastor!
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Verzen
door Jan Prins
Het zangspel
Een kalme wijde nacht. De volle maan
hoog en alleen boven de ronde boomen,
die bij elkander op het voorplein staan,
en waaromheen zich 't uur ligt te verdroomen.
Een menigte op den ongelijken grond
en op de langzaam afdalende treden,
die als een schelp van ruimte en duister rond
den voortgang liggen van het spel beneden.
Schoone gestalten, levend in het licht,
lenige knapen, rustig ranke vrouwen,
in den zangrigen schemer opgericht,
waarbovenuit gebaren zich ontvouwen.
Dan, - men weet niet vanwaar, - het diep geluid,
dat om ons gonzen komt uit bronzen schalen,
't afzonderlijk geneurie van een fluit,
dat voor zich heen den nacht schijnt in te dwalen,
en de voltrekking der gewijde sprook,
van mond tot mond door eeuwen heen gedragen,
en waar rondom iets drijvende is als vlagen
van offergeuren en van altaarrook.
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Uren aan uren gaat het schouwspel voort.
Niets is er dat zich roert onder de kronen,
die zooveel jaren heugenis bewonen,
niets, dat het in zichzelf volmaakte stoort.
Langzaam, als lichte vogels, komt een vlucht
van kleine wolken in den hemel glijden.
Dan, later, is het leeg weer aan de lucht. Een speeltuig blijft de stilte begeleiden.
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Het dal
Tusschen de bergen, - diep en smal,
van zonneschijn doorschoten
onder den middag, - ligt het dal
volledig ingesloten.
Binnen den hemelhoogen wal
der stilte, als in verwonderd
alleen zijn, ligt omlaag het dal, volkomen afgezonderd.
De glooiingen, terzijde, gaan
omhoog, tot waar de wouden
rechtop tegen de wolken staan,
of zij die stuiten zouden, en waar de bodem langzaam helt
naar wijder landerijen,
staat van de rijst, in veld aan veld,
de rijkdom te gedijen.
De wind, belust op avontuur,
beweegt zich in de halmen.
De middag, in dit rustige uur,
schijnt aan de lucht te talmen, en uit de verte, klaar omlijnd
voor 't evenwichtig glanzen
van water in de zon, verschijnt
een jongen met zijn ganzen.
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Zij waggelen, geweldig wit
in 't weeke groen. Zij blijven
tezamen in één lang gelid
van schomlend ronde lijven, en als een wolkenschaduwval
zich langzaam heeft bewogen
en wegtrekt uit het nauwe dal,
zijn ze ons alweer uit de oogen.
Wij hooren, hoe een vogel fluit
en weder fluit. - Ons even
waarneembaar nog, lijkt zijn geluid
in de eenzaamheid geweven, en dan, opeens, gaan overal
de koele diepten open
van schemers aanvang, 't Roerloos dal
komt de avond ingeslopen.
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De vulkanen
Als donkere onverganklijkheden
van stilte, als werelden van rouw
tusschen het uitgestrekte blauw
des hemels en het land beneden, als onweerstaanbaren die tot
het eeuwige zich intocht banen
vanuit het schamele aardsche lot, staan boven Java de vulkanen.
De regen ruischt
en ritselt om hun zijden,
de schemer huist
om hun gestalten heen.
Boven het land,
zijn verten en zijn tijden,
staan zij geplant,
ontzaglijk en alleen.
De wolken uit
en nevelrijke streken,
aan elk geluid,
aan eiken drift ontvlucht,
rijzen zij op
in 't morgenlicht, en steken
hun gaven top
de stilte in van de lucht.
Tot van zijn vuur, om hun rijzige leden, het middagsche uur
de felle vlagen slaat,
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tot in den nacht
met zijne onzienlijkheden
de late pracht
van 't zonlicht ondergaat.
Dan stijgen zij,
in eenzaamheid gesloten,
't rijzend getij
van stilte en donkerte in,
en om hun hoofd,
den hemel ingestooten,
vloeit het gedoofd
licht af in 't nachtbegin.
Zoo staan zij rank
omhoog, tot in den morgen
de wereld blank
en bloeiend wordt in 't rond,
maar in den rand
van dooden steen verborgen, diep in hen, - brandt
de vreeselijke wond.
Als eeuwige ontoeganklijkheden
van stilte, als werelden van rouw
tusschen het onmeedoogend blauw
des hemels en het land beneden, met hunne omhooggestoken vanen
van damp, in statig evenwicht
langzaam uitrollend in het licht, staan boven Java de vulkanen.
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Het andere
door Henk Smeding
Het eiland, waar de maaiers dien zomer werkten, lag er uitgestrekt van horizon tot
horizon; alleen rechts was even een felle streep schittering van het meer, gedrongen
als tusschen twee muren.
Ze voeren er' smorgens met hun vieren in de leege schuit heen, de plompe, donkere,
die dan nog het eenige van de aarde scheen, want het fletse blauw van den hemel,
het te hevige licht en het eindelooze, reeds schroeiende grasveld waren als uit een
wereld dichter bij de bron van het licht.
In hun handen en lijven steeg de werkdrang, getemperd al door de vrees: of het
niet wéér zoo heet zou worden, zoo pijnigend heet. En daar, op de open vlakte, was
geen beschutting, geen boom zelfs of huis, er was slechts het wreede, martelende
van de trage zon.
Het was alsof éen gedachte er het lange, glimmende gras had doen oprijzen en als
de winden er over voortgleden boog het beämend met een teere suizing, alsof het
nog de laatste rillingen van het leven had.
Zelfs de niet-wijkende wijdheid beklemde onder dien starren hemel.
- O, die middaguren, als de wanhoop hun uitbrekende werkextase, het eenige wat
zij hadden, ontspande...
- Dzjoem, dzjoem - zoo klonk er met een geluid, direct meegevoerd en opgelost in
het groote zwijgen, de haal van hun zeisen, tégelijk. En het was of dit hun heele
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gevoel meenam, zoo, dat zij er zelf naar luisterden, bevreemd.
Ze stonden er schuins achter elkaar, elk had een strook voor zich, fel waren hun
kleuren; het blauw en rood van hun kielen en korte broeken, sterker dan het licht,
dat zij trotseerden, het licht, dat zichzelf gedood had...
Tegelijk hieven ze hun lijven, als door één kracht, eerst in den aanvang van den
dag vroolijk, als willend omhoog, later met een doffe berusting, gesteund nog slechts
door het gemeenschappelijk gedragen rythme.
Een enkel dof woord, waarnaar de achtersten dan even vroegen, ging met moeite,
als door ongeziene gangen, van voren naar achteren.
Daarna was weer oppermachtig de daad van het leven en was gesloten de stilte en
de oneindigheid, waren ook gesloten hun werklijven.
En zóó waren zij verbonden, dat één woord van den oudste het horizontale vlak
hunner gedachten verbrak en ze opstonden, met lage stemmen sprekend. En tevreden,
eerst met een laatste loom gebaar hun hoofden afvegend, keken zij, met de oogen
metend, naar het vinnige, puntige stuk land, dat zij weer gemaaid hadden en dat
steeds voortkroop en aanpaste bij dat starre en doodsche.
Dan gingen ze liggen, alle toegewend naar de koperen ketel met koele drank, die
als het eenige van ‘de wereld’ daar met hen meegekomen was.
Alleen Rink, de vreemde, voor hen al omdat hij uit een andere streek was gekomen,
zat wat afgewend, steunend op zijn arm. Hij kon niet verbreken de daad, die in hem
voltrokken was, het rythme deinde nog in hem. En hij dacht even waarom 't toch was
dat hij vooraan wou staan, alleen, om de anderen niet te zien. Alsof hij met zijn greep
alles beheerschen wilde. En in den avond voeren ze weer naar huis, heel
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donker op het nog glanzende meervlak, waarvan het zachte licht dan als uit de goede
aarde kwam. Als ontzaglijke gestalten kwamen zij binnen, door de lage deuropening,
in het schemerige vertrek. Maar het veilige, gedempte halfdonker nam de zwaarte
van hen af.
De wachtenden zaten gewoonlijk reeds rond de tafel, ze vroegen dan of het nu
wéér zoo heet was geweest en na een kort praten, zich en de oude verlangens ontroerd
terug vindend, begrepen zij van elkaar de donkere lichamelijkheden.
Alleen Rink ging na het maal soms nog even naar buiten. Zoo bleven de dagen:
de tijdelooze licht-aanwezigheid, tot alles met den avond het eigen bestaan donker
terugvond; alleen de hemel bloeide dan even open voorbij het groote dak en de
boomen, een mild gevoel groeide haast voelbaar uit de leeg-gebrande wijdheid. En
Rink wist zelf niet hoe: dat was de eindelijke bevrijding, maar duister nog, het was
zonder de opgelegde daad, maar angstig, niet aan het leven verbonden - In het huis voelde men zijn tegenwoordigheid als: het andere. Ieder dacht aan hem,
maar ze zeiden het elkander niet. En met een zacht verlangen wisten de meiden 's
avonds zijn onbereikbaarheid.
Alleen de boer had er zijn stugge mannelijkheid tegenover en berekende dat hij
in 't vervolg toch mannen uit de eigen streek zou nemen.
Totdat de brief kwam.
Het was hoog op den dag, maar de maaiers werkten nog op het eiland, dat alleen
als een strakke streep vanaf de bovenkamertjes zichtbaar was.
Ieder wist het reeds vóo;r ze kwamen: dat hij daar ginds, op een boerderij, een
vrouw, éen van de meiden... de boer daar, die hen kende, had een waarschuwing
geschreven: ‘zij waren immers ook van het Geloof
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en zouden dat ook wel afkeuren. Want hoewel zooiets zoo vaak gebeurde, die vrouw
was zonder familie en zou nu een kind... en hij was plotseling zoo vreemd vertrokken.
Misschien was het beter hem weg te sturen’ Het eten was stil dien avond. Gewichtig voelden zich allen en Zondagsch; veilig
ook, nu elk door dat weten zijn tegenweer teruggevonden had. Als een vijand, die
ze naïef toch ook weer benijdden om zijn durf, zat hij temidden van hen. Zelfs de
kinderen keken met groote oogen en aten traag. De vrouw van den boer trachtte zich
enkele verhalen uit den bijbel te herinneren, die ze onlangs hadden gelezen, vaag
voelend dat zij daar nu ook zoo zaten als uit een heel oud, ver verhaal van zonde.
Maar het gelukte haar niet, want ze was te angstig. Om zich gerust te stellen mat ze
in stilte Rink's krachten met die van haar man.
Gehaast en toch doodstil was het gewende avondwerk, waar óver hun denken
reikte naar de gebeurtenis, die immers hun triomf zou zijn.
Niemand mocht echter binnen zijn. Alleen de boer zou het zeggen; zij zagen de
twee zitten achter de open deur; de brief van den boer was er in 't donker het eenige
wit, als een zekerheid.
De schaduwen stegen uit den grond als blokken. Binnen verstrakte het stemgeluid
en vervaalde als de kleuren. Maar Rink onderging slechts een bevreemding. Hij, die
met zijn geest steeds verder was, voelde niet meer de nabijheid van dat gebeurde.
Slechts het werk had hen verbonden, het werk, dat hij meer als een van hen om zijn
zekerheid kon liefhebben. Maar ook deze laatste gemeenzaamheid was verbroken,
nu hij gaan moest. Er was zelfs geen haat in hem.
Buiten duizelde hij even in de oneindigheid en de stilte van den avond: het was
als een toon, laag en vol, tot-
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dat er plotseling een gespannen snaar knapte en hij alles terugvond. Zoo gewoon en
toch van hem gescheiden was het huis en waren de menschen. Zonder verzet kon hij
gaan. Alleen vertrouwd was even het paard, dat hem nastaarde en zijn kop draaide.
Een donkere, ruige ademstoot kwam plotseling door zijn zwarte lichaam als uit de
aarde en Rink sidderde...
Ver, bij het hek, hoorde hij nog een deur plotseling dichtslaan. Hij zag recht voor
zich. Dit was het laatste.
Gelaten aanvaardde hij dien nacht de vertrouwdheid van het hooi. Zelfs 't besef dat
het al laat in den zomer was en nergens meer werkvolk gevraagd zou worden, was
ver af. Het was daar of dit land in zijn geest verdoezelde en hij zag verre steden.
Even stuwde omhoog de begeerte om voor iets te leven: socialist te worden, mee
te dringen tegen het zware, dat ook hem altijd zoo gedrukt had. En met anderen
samen te haten en zich daarin tusschen veel sterke schouders te weten.
Maar de donkere rusteloosheid, die hem altijd tot een verbeten werkdrang voerde,
had afgelaten. Nu, innerlijk onverschillig, restte hem nog een voortgaan, zwervend
zonder doel en toch gedreven.
Later, toen het donkerder werd, had hij de haast stoffelijke gewaarwording dat er
iets anders was: Zijn moeder was een stille vrouw geweest, ze had dof gekeken, maar
soms, als ze haar man zag weggaan, flikkerde er iets in haar oogen. Dan bewoog ze
een paar maal het hoofd heen en weer en maakte een gebaar van nadering naar Rink,
alsof ze hem iets zeggen wilde. Maar ze liep door en werkte, later alleen even
omkijkend wat hij deed. Hij had er eigenlijk niet op gelet en zag nu voor het eerst
ontroerd die vragende en ook dringende oogen. Bij een bevalling was ze gestorven
en toen zijn vader een week
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later een rauwe opmerking over haar maakte, was het los geschoten en hadden ze
even in instinctieven mannenhaat tegenover elkaar gestaan. Maar er kwam niets en
met een vloek was Rink het huis uitgegaan. Sedert had hij rondgezworven. Maar hij
dacht zelden meer. - Al zijn zwerven was een wachten.
Tegen den volgenden avond kwam hij in het stadje: alleen het water van 't grachtje
lag er nog met den glans en de klaarheid van den hemel. Langs de lage huisjes liep
een oud vrouwtje: haar arm, stijf naar beneden, met de handrug naar boven gebogen,
ging druk en te ijverig heen en weer, als de zwengel van een oude, ijzeren pomp.
Daarna was er nog slechts een kat, die over de klinkertjes wegschoot in een holletje,
als borg ze daar het laatste leven van het grachtje.
Rink ging naar een kroeg. Er zaten al mannen, die in dezen tijd wel gewend waren
aan menschen van buiten, die verder trokken naar het zuiden, waar weer een andere
oogst was. Hij vroeg naar nieuws en naar werk: één van hen wist dat in het naaste
dorp, dicht bij het meer, twee mannen een ongeval hadden gekregen met een
dorschmachine. Daar zou hij wel iets vinden. Ieder wist toen iets van een ongeluk,
dat hem was overkomen en ze trachtten elkaar steeds te overtreffen. Rink zweeg
eerst, maar later dronk hij veel en vertelde van Duitschland, waar hij voorgaf geweest
te zijn. Niemand sprak toen meer: dat was iets anders dan de verhalen, die ze toch
allen reeds van elkaar kenden, en hij vertelde van de feestende avonden dáar en
noemde enkele vreemde woorden, die hij vroeger eens gehoord had.
Luidruchtig gingen de mannen heen. Hun geluid en lachen plasten koud op de
steenen en Rink keek naar 't kalme grachtje met een gevoel alsof hij toch werkelijk
daar geweest was.
Hij bleef dien nacht in de herberg. Voor het eerst weer
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op een gewoon bed, dacht hij aan den nacht op die boerderij in het voorjaar, met die
vrouw. En nu dat kind. Wat was dat immers? Niets. En niets kon hij er aan doen en
hij was 't toch niet? - Daarna draaide hij zich om.
In de boerderij aan het meer was veel volk, anders en luidruchtiger dan in het
gereformeerde gezin, waar hij geweest was. Enkelen van hen kwamen uit Duitschland.
Zij vertelden veel en hadden het gezag aan tafel. Het kwam in Rink op daar toch ook
heen te gaan. De grens over - maar zou daar toch niet hetzelfde achter zijn? Zoo'n
verlangen was niet sterk in hem, want hij was steeds in het grenzenlooze.
Na een week, toen het hooi binnen was, trokken allen zingende weer verder. De
mannen spraken over hun dorp en hun vrouw. Zij lachten en begrepen elkaar. Rink
zweeg. Men had hem gewezen waar nog werk kon zijn: door overstrooming aan het
meer was het eerste maaien laat geworden, misschien dat ze den tweeden keer pas
nu zouden beginnen. Zoo wisten zij daar alles van elkaar, het ging met gretigheid
van hoeve tot hoeve en alle leven was er verbonden. Rink vond dat toch gewoon en
rekende er ook steeds op.
Het land bij de boerderij, waar hij nu kwam, was laag en liep over in het meer in de verte lag het eiland. Onder het eten hoorde hij dat een klein stuk van het eiland
ook nog bij dit huis hoorde. Eén moest er nog heen gaan om dat te maaien. De boer
vertelde dat ‘die anderen’ er ook wel zouden zijn, want hun hooi stond reeds in
schelven. Ieder verlangde toen weer om te hooren het verhaal van den ouden haat
tusschen de twee: op het eiland werkten zij nog samen en het meer was er knellend
rondom. Het gesprek ging als voor Rink langs, maar toen zijn oogen het gretig ook
opvingen, peilde men voorzichtig hoe ‘de nieuwe’ er over zou
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denken. Rink zei kort dat hij er wel heen zou gaan om 't stuk te maaien, onverschillig,
maar inwendig beangst, alsof er iemand achter hem stond. Hij begreep zelf niet
waarom en dacht even met een benijden aan die van de vorige boerderij, die naar
Duitschland waren getrokken. Waarheen zou hij toch gaan?
Den volgenden morgen was hij weer op het eiland, in de verte werkten de ‘anderen’,
waar hij vroeger ook bij geweest was. Ze waren donker nu boven het lange, volkomen
vlakke grasveld. Achter hen was het meer. Dat gaf het ruimtegevoel van de zee, ze
leken donkere schuiten voor het heldere. Hun figuren hadden geen eigen beteekenis
in dit lichtspel nu. En toch voelde Rink zich door hen als bespied.
Al zijn gebaren, zijn heffen en zwaaien, keerden in de oneindigheid als een echo
terug. Al zijn doen was het holle en leege, het onwezenlijke.
Langzaam naderden van den anderen kant de vier donkere gestalten, als door een
ongeziene vloedgolf gedreven. Soms bogen zij uit elkaar en brachten hoopen naar
de schuit, die tegen den kant lag. Rink keek er naar, nauwelijks begrijpend dat hij
het doelloos vond, alleen bevreemd dat hem dit gewende spel nu zoo boeide.
Over hem vloog een reiger, op zijn vleugels heel de loomte van de lucht
meevoerend. Rink draaide zich om, een onverwachte snik deed hem de oneindige
leegte weer voelen. Hij ging zitten en haalde uit zijn zak het groote mes, dat in een
kromme punt, als een gebogen snavel, eindigde. Eerst toen hij de scherpte onderzocht
tegen zijn duim kéék hij er naar, ontzet. God, wat was dat? Kwamen daar achter hem
niet vier gestalten, zich rekkend als schaduwen over het vlakke Veld,
ontzettend-zeker? Maar daar tusschen was de greppel en
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was hìj dan niet op het andere veld? Wat had hij gister ook weer gehoord? De
menschen hadden er zoo gretig gevraagd naar die botsing, het moest op het eiland
zijn, maar zij zaten daar toen toch zoo veilig. Even zag hij weer die vrouw en een
klein kind, maar o nee, dat was het niet. Hòe was hij hier toch geweest? Ja daar, met
de anderen, die nu verdwenen waren, werkend. Wild greep hij naar zijn zeis en haalde
weer als toen. Een straal vuur veerde van het metaal en nog een en overal rondom,
alsof hij in een meer zwom, waarboven de zon stond.
De donkere fantomen vloeiden over in de lucht, maar hij mocht niet ophouden.
Soms hoorde hij krachtig het rythme van de zeis, maar daarna was 't alsof een wind
't ver mee voerde. Hij was midden in het licht, heviger dan dat van de zon: iedere
haal hieuw licht uit de massieve lucht. Maar dat, wat in zijn zak was, dat blinkende
mes, die roovende punt, waarop hij 't eerst dien lichtstraal gezien had, was dat er
nog?
De muren waren weer weg en golven van donker verdreven het licht, het was weer
de aarde en aan het donker sleep de kling zijn geluid. Maar dan deinden de lichtgolven
rond hem en de muziek verruischte als vallend koren.
En daar, die blinkende streep, moest het dáár heen? In extase ging hij verder, naar
het einde van het land: het meer! Tegelijk wist hij weer de donkere fantomen achter
zich. Ze kwamen nader, ze werden grooter - God, daar was het leege, hij deinsde en
viel onder den druk van het hooge wezen achter hem. Voor het zich op hem kon
werpen had hij het mes uit den zak gehaald en zocht het licht-lichaam, dat er met
nerveuze, trillende vleugelslag op leefde - de donkere gestalte drukte het in zijn
borst....
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Achter, boven het gras, waren avondwolken opgekomen - ze stonden er als geheel
van de aarde, donker. Het horizontale licht, in een zacht verlangen er boven te komen,
maakte den hemel wonderlijk teer.
Voor de wolken vloog een groote vlucht kieviten, die langzaam daalden. In het
late, gele avondlicht waren zij grijs-wit, met een oneigen kleur; ze gleden zenuwachtig
als droppeltjes kwikzilver langs het donkere vlak af.
Toen ze weggezonken waren in het milde gras, steeg er een ontroering als een
ongeziene damp uit de aarde op. De Stilte sloot zijn rimpelloosheid weer over al het
gebeurde.
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Emile Verhaeren
door A.J. Mussche
In zoo'n tijd1) komt daar iemand afgestapt als Verhaeren, met de rudimentaire
levenskracht en de ijzeren koppigheid van het Vlaamsche boerenvolk ziedend in zijn
ziel.
In zoo'n tijd - en in wat voor een land: het Beotië van West-Europa!
Een van de kruispunten van het oude werelddeel, niet alleen ‘entre la France
ardente et la grave Allemagne’2), maar bovendien door de zee ternauwernood
gescheiden van Engeland, is het niettegenstaande zijn benijdenswaardige ligging een
treurig tegendeel van wat Weenen in zijn groote dagen eens was en thans Holland
zoo open en zoo intens terzelfdertijd is: een hartekamer van Europa. Een kruispunt
van spoorwegen, een smeltkroes van economische belangen, de schakel tusschen
Noord-Frankrijk en het Roergebied, heeft het zich ontwikkeld tot een land met
ontzaglijke fortuinen, die hun brandkasten gingen inmetselen tot in Congo en Rusland
en het Verre Oosten - doch naar den geest bleef het

1) Als geschetst werd in het inleidend hoofdstuk ‘Het fin-de-siècle’.
2) Emile Verhaeren.
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de woestenij. Gemaakt door het toeval van politieke avonturen, gegroeid in een tijd
van oppermachtig materialisme, uit een volk dat, door eeuwen van vreemde tyrannie
meedoogenloos naar den grond toe gebogen, als 't ware vergeten was dat er nog een
hemel zich oprichtte boven zijn hoofd, werd het volop het land van Lamme Goedzak,
des te meer, waar een misdadig verfranschingssysteem en een even misdadig clericaal
boycot van alle onderwijs het Vlaamsche volk - dat oneindig meer scheppende kracht
bezit, èn naar het lichaam èn naar den geest, dan het Waalsche, zoodat Vlaanderen
meer en meer België moet voeden en reeds bijna alleen staat om België te redden dit Vlaamsche volk verstompte tot een massa analphabeten en koelies, wier
beestenleven zich samenvatte in: slaven, vreten, zuipen en crepeeren. - Een land van
banken en fabrieken, krotten en kroegen - en zonder scholen, zonder bibliotheken,
zonder boekhandelaars. Men leeft er van feiten, nooit van ideeën, men kent er
personen, nimmer principes. Wat er zichzelf den naam ‘intellectueel’ geeft, kent
twee bezigheden: politiek en Fransche echtbreukromans tegen 0,95 fr. Maar de
politiek is er altijd weerzinwekkende dorpspolitiek vol oneerlijkheid, die alles aantast
en verrot - ook de godsdienst is er door en door verpolitiekt, - en hun literatuur is
niets dan het overschot en het afval der Parijsche boulevards. Aan den rand der
Belgische samenleving zwerven dan nog een handjevol onverzoenlijken, een groepje
republikeinsche vrijschutters van den geest, rijk van ziel en leeg van beurs; zij huizen
op den engelenbak en hebben geen geld om een boek te koopen. Want in België is
het verloren hoekje der schoonheid aan den zelfkant der maatschappij, liefst in de
nabijheid van een gekkenhuis. Voor iedere geestelijke grootheid weet België een
correctief: een kruk in
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een of ander ministerie, of de grimmigste armoê - men kan er, als men wil, nog
sterven van genie, en in allen gevalle sterft het genie er onopgemerkt, zooals het er
ongeweten leeft. Geen een per duizend kent er Van de Woestijne of heeft ooit van
Dostojevski gehoord. Het is de compleete uitschakeling van de schopnheid, de
absolute vereenzaming van den geest.
Dat is dan België: het land, waar schilders met moeite kunnen lezen en
hoogeschool-gediplomeerden geen briefje zonder fouten kunnen schrijven1); het land
waar de prachtigste tijdschriften gedoemd zijn te vallen, waar een Guido Gezelle en
een Verschaeve verbannen worden naar een verloren uithoek, zonder contact met de
wereld; waar men zich slap lacht als Oswald de zon vraagt aan zijn moeder, en de
Gentsche advocaatjes een ongekend genot vinden in 't naäpen van den stijl uit la
P r i n c e s s e M a l e i n e ; waar de directeur van een conservatorium met verbazing
den naam Moessorgski leert kennen, en een rechter stom van verbijstering verneemt,
dat een jong gevangene zijn achttien maanden voorarrest heeft gedood met het
schrijven van een bundeltje verzen2) - Dat is dan België, 't Beotië van West-Europa,
't Siberië van den geest. Dat is dan die ‘âme beige’, die haar volmaaktste openbaring
vindt in de potsierlijkheid van den Brusselaar, het type van den intellectueelen
bastaard, dat men haten moet uit zelfrespect.
Het was in den tijd van Verhaeren nog wat slechter: ‘C'était un temps où lorsqu'un
avocat écrivait il perdait ses clients, lorsqu'un médecin était poète il perdait ses
malades, si un officier était écrivain il nuisait à son avancement, si un ingénieur avait
l'audace de tenir une plume, il était assuré de se voir refuser tout emploi par

1) Doctoren in de Germaansche philologie, die geen zin kunnen bouwen.
2) Dat moet men Wies Moens hooren vertellen.
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la haute industrie’1) - En die tijd had dan ook de poëzie die hij verdiende: caricaturen
van idyllen, vol valsche laffe weekelijkheid, schoolvossen-fabels vol versteende
schijnwijsheid, bralle ketelmuziek van officieele cantaten op het motief van een holle
dood-gegeeuwde Brabançonne. Kwam er iemand, die vermetel genoeg was om genie
te durven hebben, dan werd hij al spoedig tot zwijgen gebracht: levend begraven als
Guido Gezelle, of kapot gemaakt met overwerk en armoe als Charles De Coster
Tegen deze vogelvrijverklaring van den geest zijn omstreeks 1880 enkele jongeren
in opstand gekomen: de Jeunes Belgique onder Max Waller, wat later de Van Nu en
Straksers onder Vermeylen. Het zijn jaren gewest van homerischen strijd, barstensvol
van al dewilde geestdrift, waarmee men op dien tijd van zijn leven den strijd tegen
den bourgeois kan voeren, vol eveneens van al de nieuwe geluiden der nieuwe lente
die zij wilden zijn. En het is in die bewogen, luidruchtige
Mon cher Huret,
‘Voos me demandez pourquoi j'ai refusé le prix de littérature dramatique
qui m'a été décerné par l'Académie de Belgique.
Je ne veux pas qu'on attache la moindre importance à un très médiocre
événement, mais pour vous faire connaître les motifs de ce refus, il faudrait
faire toute l'histoire de nos luttes depuls dix ans: il faudrait vous dire tout
ce qu'ont souffert mes aânés pour avoir essayé de rendre un peu de dignité
et un peu de vie à la littérature d'un pays où l'on avait perdu l'habitude de
penser; il faudrait vous dire tout ce qu'ils ont souffert de la part de ceux
qui espèrent aujourd'hui qu'une aumône nous fera oublier le passé. Il
faudrait vous dire ce que c'est que l'Académie royale de Belgique.
Ce serait bien triste et bien ennuyeux.
Il faudrait vous montrer l'invraisemblable palmarès officiel de la Belgique,
et vous verriez que je suis moans dégoûté que je n'en ai fair.
Quant à l'écho du Figaro que vous m'avez signalé, il parle d'un prix de
15.000 francs. C'est une erreur, j'ignore quel est au juste le montant de
mon prix triennal (car il n'y a eu jusqu'ici qu'une tentative de
couronnement). Mais il paraît gu'il s'agit en général d'une somme de cinq
à six cents francs. - On pousse parfois les choses jusqu'au chiffre royal de
quinze cents francs, m'assure-t-on. Enfin cela importe peu; mais avouez,
mon cher Huret, qu'un pays se donne ainsi asset économiquement de petits
airs de Mécène qu'il est utile de décourager.’

1) Edmond Picard. - Zeer teekenend ook is de volgende brief van Maeterlinck:
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dagen van hartstochtelijke rebellie, wier rumoer voor een korte wijle als 't ware den
val der eeuw verdooft, dat daar iemand komt afgestapt als Verhaeren, met al de
rudimentaire levenskracht en de ijzeren koppigheid van het Vlaamsche boerenvolk
ziedend in zijn ziel.
*

**

Zijn eerste werk heette: l e s F l a m a n d e s .
Hij had ze vooraf getoond aan Lemonnier, die hortende, stootende vracht bralle,
bonkige verzen: ‘Je ne le connaissais pas encore. Il était entré à grandes arpentées,
pesant du talon et fonçant de la tête, comme les gas de son Bas-Escaut aux bourrées
des frairies locales. D'une voix basse, un peu émue, debout contre les vitres dans le
jour pluvieux, il s'était mis à lire ses vers raboteux et enragés. Il me lut presque tout,
son oeil de myope collé au papier, les pointes fauves de sa moustache effilées comme
des fers de faux et dépassant son sec et nerveux profil. Et à mesure la voix montait,
se cassait en cadences brusques, une voix métallique et aigre qui déchirait le vers,
dépeçait les syllabes, mordait à la pointe des canines les rimes.’1)
Verhaeren telde toen acht en twintig jaar. Hij was pas ontsnapt aan alle
beklemmingen, verlost van de stomme doodsche gangen in het college en de strakke
tucht en gezagsleer der Jezuïeten, verlost van een gebonden toekomst als priester,
van het veto van den academischen senaat der Leuvensche universiteit, verlost
eindelijk van de toga. Hij had iederen dag opnieuw de dolste buitensporigheden
noodig, om zijn ongebreideldheid volkomen te beseffen en te genieten. Als een
verlost gevangene, die, bijna gek van zijn vrijheid, een misdaad zou doen om in al
haar oneindigheid die vrijheid te beleven; als een soldaat, die vier jaar lang, in

1) Lemonnier: La Vie belge.
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de modder van een of andere loopgraaf, heeft liggen wachten op den dood en dan
onverwachts in het leven van alle dagen teruggezonden wordt, zich in een roes van
zinnengenot stort om zich te wreken over den dood, om zichzelf iederen dag
metterdaad het physisch bewijs te leveren dat hij lèèft, nog altijd leeft, zoo reageert
Verhaeren op den straffen dwang van zijn jeugd met een naar alle uiterste paroxysmen
van bandeloosheid overspannen losbarsting van zijn wezensgrond. Weliswaar is in
dezen bundel reeds, wat de kern uitmaakt van zijn later werk: de onverwoestbare
levenskracht - maar hier nog in een stadium van weerzinwekkende barbaarschheid,
in zijn allerdiepste vernedering, waarin het leven gezien wordt als een ding van den
vleeze, als een ontucht van ‘fureurs d'estomac, de ventre et de débauche’ middenin
‘1e décor monstrueux des grasses kermesses.’ - Men heeft in verband hiermee de
namen Jordaens en Rubens aangehaald, maar niets is valscher. Het onderscheid is
essentiëel: in de 17e eeuw is het nog een onverdeeld genot en bijna een soort geloof,
in ieder geval de breede en ten slotte steeds evenwichtige zinnelijkheid van wie leeft
in bestendige communie met de aarde; bij Verhaeren raadt men, onmiskenbaar, achter
al die opgezweepte orgieën, al die bezopen dierlijkheid, alreeds, als achter een masker,
de bittere razernij en de wrokkende wroeging van wie zich, maar tevergeefs, tracht
te bedwelmen. Het zelfbedrog van deze barbaarschheid verraadt zich in zijn
onoprechtheid. De grofheid van de behandeling komt uit de school van het
naturalisme, dat in dien tijd zijn souvereinen triomf bereikt met de daverende
schandalen van l ' A s s o m m o i r (1878) en N a n a (1880); de gewildheid van de
stof spreekt met een bijna grappige naïveteit uit de keuze van den tweeden bundel
les M o i n e s : na de dronken orgieën van het Vlaamsche vleesch, de drang naar
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mystiek van de Vlaamsche ziel; na het Vlaanderen van Jordaens, dat van Memlinc
en de Van Eycks! Het is een bewuste uitbuiting van de wezenstrekken van zijn ras,
van de erfenis die hij in het bloed draagt - het door Fransch schrijvende Vlamingen
tot mode ontaarde heimwee van den déraciné om toch van zijn volk te zijn. In deze
bundels is de polariteit van den Vlaamschen aard alleen cerebraal beschreven: de
opzettelijke luidruchtigheid van l e s F l a m a n d e s e n d e parnassiaansche strakheid
van l e s M o i n e s komen beide even weinig uit innerlijke noodzaak voort, tenzij
dan de noodzaak van reactie tegen en onherroepelijke breuk met een verleden van
dwang en onderworpenheid.
(Wordt vervolgd)
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Gedichten
door Johan Theunisz
Der deerne zelfbesef
Neen, niet het trage varen door een violetten avond,
want deze dagen dragen last van somber-roode jaren,
wier zwoele weelden nachtbeladen waren.
Na deze zware jaren, purperroode nachtframbozen,
het zachte varen? Om ons lindebloesem, geur van rozen,
jasmijnen? M'n uitgebrande naaktheid dekken?
En al de lasten
verbergen die me drukken? Handen rijken aan uw gasten,
die 'k eens misschien - wat gij niet wist - in andre kring ontving, en...
... en nooden nu met mat gebaar, en spelend met m'n ringen?
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Verlaten hoeve
Een ijle mist verfijnt 't vergeten erf.
Een boom knoest dof aan 't nauwlijksch pad.
De schijf verschemert als een scherf
bij even licht. De gracht glanst mat.
Verlaten. Wind knoerst koud aan 't hek.
Het venster bleekt tot matte vlek.

Avond aan 't boden meer
Het water grijs; en flauw der bergen lijn
in avondzinken.
Het zilvermatte meer klotst monotoon,
en stappen klinken
in late straat.
En rondom raadt
men slechts de bergen, waar het meer en 't land
hun tinten mengen.
Met ingehouden, even weenen
het water aan de grijze steenen,
met schemergoud van 'n lantaren.
Er schimmen door de schemer waren...
Men raadt hun dwalen door het avond-dalen.
Zacht-monotoon het water aan de havenpalen...
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Stad
I. Avond
De straatvlakken, laag,
met mistig verglimmen naar vensterterrassen.
Geronk van onzichtb're motoren, op vlaag
van wind, uit de reeksen van wilde gewassen
uit tuinen in schemer.
Door hemel, als zwaardhouw
een straal van een vliegtuig.
Plots, hevig, gebouwen
en nevels als dompende doeken, laag-lauw,
ondraag'lijk vergiftigd.
Een straatravijn,' vrouwen
als vlinders, verdoold in hun eigene geuren;
herstelloos gebroken; als booten, in nachtzwart
van anker geslagen. Glasvlakken en deuren
als glinstring geboren.
Het licht verloren. Hard
vergaat de verhevigde weelde in nacht.

II. Nacht
De wind bewalst der hart-stad weel'ge kurven.
Een enk'le stap. Een bel.
En 't vleiend durven
van vrouw. In gleuven-schemer staan gedachten
van moord.
De stad, gewetenloos, want nachten
beroeren niet 't gelaat. De krochten vloeken
gedempt.
De tochten slaan tzigaan-versmachten.
De lampen dekken 't steen met vreemde doeken.
De hoeken, blokken schemer, zijn 't verzoeken.
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III. Paleis
De rijen der ramen in 't donker der takken
beheerschen de nacht met hun juichende vlakken,
en breken het stramme gebaar van de nacht.
De stugge lantarens ontladen de vracht
van drukkende schemer en dreigende regen.
De nokken van dakengrauw steunen zich tegen
de zinkende lucht. En de kruinen der boomen
verschermen de drift der gazons, en bedroomen
de hemel. Vergeten sloft er 'n wachter.
Maar regen zinkt neder en alles wordt zachter,
en klaarder verrustigt het vlak van de straten.
Een verre claxon rijt de stilte vol gaten.

IV. Straat
De stad daalt naar d' avond, en tropische zoeken
vervreemden de schemer. Veel geel en vergeten
oranje bevlaggen de hemel.
Gestoelten
gelijk, overtrappen de gevels de reten
van licht. Maar de vaart der lantarens, door gaten
verbroken, verhaast nu de avond. De bogen,
beroofd van het hooge geloof aan de straten,
ontwrichten het scheef-zinkend licht.
Bedrogen
verlaat de gehavende windvlaag de toren
en doolt naar de verte, vereenzaamd, verloren.
De reeks der bordessen, de vlucht van de treden
der trappen ontstellen de trillende zinnen
en wenden naar boven, waar gevels als beden
verrijzen, met al hun gedachten naar binnen.
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De stad nijpt om 't rijp-roode hart alle wijken,
waar misdaad en wellust hun wapenen slijpen,
en siddert om 't midden. De verten bezwijken
en sterven.
De braven rooken hun pijpen.

V. Fabriek
In nacht speelt de gloed het verraden
en 't wolken der nevels.
In nacht weven lichten langs kaden
hun runen aan steunlooze draden;
aan 't kant'len der hevels.
In dreinende, mistige regen
- omstapeld van zwart een koortsfel, maar simpel bewegen.
En 't gillen langs duiz'lende wegen
giert raadloos-verward.
Het water, vertroebeld van leven,
is driftig bevlamd.
De lucht is, vol sidd'ren en beven,
en nijdig van vlamlicht doordreven,
in koortsbrand verlamd.

Gebed
Ik ben Uw slaaf, Heer! Gij 't geweld
der lage heem'len, waar de wind
het breede dreunen van de wolken
beheerscht? En Gij het stoere veld,
als witte dag weer is geheld
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ten donk'ren kim? - En schaduw vindt
haar stille weg, met handen, blind
van elk gebaar; en in de kolken
van 't water glinst'ren kille dolken
van licht. - Dan ben ik als een kind,
dat, onbezonnen heengesneld
van alles, wat z'n Weten bindt
aan plaats en tijd, in angst, ontsteld,
geen weg meer kent.
Zoo ben ik, Heer!
En Gij? - Het koude winterlicht
dat van de steile hemel valt?
Of zachte sneeuwval, wonder-teer,
als golven op een zomenneer?
Of Gij het juichende verkeer
van ruige stadstraat: koen gedicht
vol klank en lijn, dat bralt en schalt?
Of Gij de droevige gestalt
der stilt', in achterstraat ontwricht?
Houdt Gij met moeit' U opgericht?
Heer wat weet ik van U?
Maar Gij,
gij kent de diepst-verborgen grond
van heel dit hart. En als een wond
die bloedt, zoo vloeit m'n medelij.
En dan weer smeek ik U. En haat
stijgt soms als vlam tot m'n gelaat,
en schroeit m'n oog, en dort m'n mond.
En dan weer rijk, om wat ik vond
van Uw gena, is heel m'n staat.
Heer, zoó ben ik.
Maar wie zijt Gij?
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Der Russe redet
(Duitsch van Alexander Eliasberg)
Die folgenden Aussprüche und Unterhaltungen einfacher russischer
Soldaten wurden in den Jahren 1916-17 von einer Krankenschwester, Frau
Ssofja Fedortschenko in den Feldlazaretten stenographisch aufgezeichnet.
Die Soldaten sprachen in ihrer Gegenwart vollkommen ungezwungen
miteinander und wussten nichts davon, dass ihre Worte protokolliert
wurden. Aus dem reichen von Frau Fedortschenko gesammelten Material
publizieren wir eine Auswahl in wörtlicher deutscher Uebertragung.
Ich legte mich, der dunkle Abend senkte sich herab, da wurden auch meine Gedanken
anders, gar nicht fröhlich. Dass ich allein bin auf der weiten Welt, zwar gross und
kräftig, aber ohne einen Beschützer, wie ein Stein auf der Strasse: jeder, der
vorbeigeht, stösst mich mit dem Fuss. Aber wie die Sonne aufgeht, beim Morgenrot
sind die Gedanken wieder anders. Leb nur und freue dich, Mensch, dass dir deine
Seele nicht genommen ist. Freue dich über das Leben selbst. Ist Krieg oder ist kein
Krieg, - hinter deinen Rücken steht der Schutzengel und bewacht deine Seele. Freue
dich deines Körpers und lerne jedes Leben lieben...
Wohin die Sonne für die Nacht weggeht, kann ich nicht sagen. Was ich nicht weiss.
das sage ich nicht. Aber das glaube ich nicht, dass wir uns selbst in der Nacht von
der Sonne wegwenden und dass sie dann an anderen Orten scheint. Das kann nicht
sein. Selbst wenn die
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Steine auf der Erde reden könnten, würden sie die Sonne nicht fortlassen. Aber die
lebende Kreatur kann ohne die Sonne Gott nicht sehen...
Das Schönste in der Welt ist - den Sonnenaufgang über einem Flusse zu sehen. Wenn
sie herausschaut, erhebt sich ein Nebel. Die feurige Sonne aber steigt schnell wie
ein Dampf in die Höhe. Die Vögel ergiessen ihre Lieder, allerlei Kreatur zirpt unter
den Halmen, und das Wasser plätschert vor dem vielen Leben. Es ist einem zu Mute,
als wäre er bei der Weltschöpfung dabei. Man ist wirklich bereit, vor Gott Vater zu
erschrecken...
Es ist mir hier immer so sonderbar zu Mute vor dem Einschlafen, wenn ich müde
bin. Als ware ich nicht ganz bei Trost. Ich suche immer ein recht zärtliches Wort.
Zum Beispiel: ‘Blümchen’, oder ‘Morgenrot’ oder sonst etwas recht Freundliches.
Ich sitze auf meinem Mantel und spreche das Wort an die zehn Mal vor mich hin.
Da wird es mir, als liebkose mich jemand, und ich schlafe ein...
Er stellte sich vor den Sarg, streckte die Hand aus und sagte: ‘Ich bin unschuldig!’
Und er schloss die Augen... Da hörte er in der Kirche einen Lärm, ein Getrampel,
ein Getue... darm wird es wie nach einen Gewitter still... Er öfïnete wieder die Augen.
Du Allerreinste Muttergottes!... Dicht vor ihm steht der Tote, aus seiner Wunde
fliesst das Blut in Strömen, und sie sind beide allein in der Kirche... Das Volk hatte
sich entsetzt und war davongelaufen... Der Bösewichtblickte dem Toten in die Augen
und starb...
Am meisten schne ich mich hier nach den Vögeln. Ich
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bin ja ein Vogelfänger und Jäger... Aber hier gibt es keine Vögel. Ein Vöglein
zwitschert hier nur ganz kurz und verliert wegen der Schiesserei jede Lust an dieser
Gegend. Für mich ist das Schweigen der Vögel wie ein Donner... Ich habe nur für
die Vögel ein Ohr...
Früher habe ich einen Garten gepflegt. Auch mein Vater war Gärtner, auch mein
Grossvater. Waren lauter tüchtige Gärtner. Der Grossvater hat das Gärtnerhandwerk
im Auslande erlernt. Auch meine Mutter ist eine Gärtnerstochter. Darum bin ich
auch so zart. Wir alle haben seit undenklichen Zeiten kein Blut gesehen und uns nur
der Blumen gefreut... Krieg haben wir nur gegen die Würmer und Käfer geführt.
Nun hat man mich aus dem Garten ausgerodet wie einen alten Birnbaum. Was bin
ich für ein Krieger...
Als ich das Meer sah, traute ich meinen Augen nicht: so eine göttliche Schönheit!
Jetzt erst begann ich die Heilige Schrift richtig zu verstehen. Fing an, an die Pracht
und Stärke Gottes mit Vernunft zu glauben. Unsereinem muss man alles auf den
Tisch legen und zeigen, sonst hat er keinen Glauben...
Ich knopfte ihm den Waffenrock auf und fand auf seiner Brust das Bild einer Dame...
Da ist dieses Bild. Ich trage es bei mir, nicht nur weil sie hübsch ist... Aber sie tut
mir leid, die Verwaiste... Er hat sie mit seinem Herzen erwärmt, und nun werde ich
sie bemitleiden...
Worüber denke ich, wenn ich mich hinlege?... Dass das Beste wäre, wenn ich ebenso
schnell lesen könnte, wie ich spreche... Mein Gott, ich denke, ich würde darm mein
Leben lang lesen und mein ganzes Leben vergessen...
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Denke nicht daran, dann wirst du dich nicht ärgern. Auch urn uns sorgt der Herr.
Auch für uns gibt es einfache Freuden. Diese sind aber die wahren Freuden. Sie
kommen von der Sonne und von den Sternen, vom Guten und von den Engeln. Selbst
wirst du so etwas nicht ausdenken können. Mache deine Seele nicht durch Neidhart,
sondern bewundere die Welt um dich herum und danke den Herrn für das Leben...
Er tat mir so leid, ich liege in der Kaserne und denke nur an ihn. Was mit ihm wohl
ist, wie er wohl heranwächst... Unsere Briefe aber kennt man ja: was niemand braucht,
das steht in ihnen geschrieben... Immer dasselbe: ‘Verbeugung bis zur feuchten
Erde’... Das stimmt; bis zur feuchten Erde... Ich las und las und las erst am dritten
Tage heraus, dass Mischutka gestorben ist... Und das nach den tiefen Verbeugungen
und Grüssen...
Er sagte mir: Bursche, fang jeden deiner Gedanken auf und untersuche, wie dieses
zusammenhängt. Und ich fing an, so zu tun. Das war eine Arbeit, Brüder... Meine
Gedanken sind glitschig wie Schlangen. Kaum hat man einen erwischt, als er schon
weit weg ist. Später gewöhnte ich mich daran und lernte es. Und so kam ich, Brüder,
nach allem Denken auf den Gedanken: ich bin mir selbst der Nächste. Und lohnte
es sich, wegen eines solchen Schatzes, solange im Kopfe zu wühlen? Einen solchen
Gedanken kann man ja auch dort finden, wo man sich hingehockt hat...
Darin hast du recht: wenn es das Fell gilt, so hat die Seele nichts damit zu tun. Mein
Fell spaziert stundenlang ohne Seele herum, wenn man in die Attacke gehen muss.
Darum bin ich auch so tapfer.
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Man muss uns alles lehren. Als ich begriff, dass ich im Vergleich mit dem Feinde
gar nichts weiss, sank mir die Seele in die Fersen. Das Leben langt mir nicht, um
alles zu lernen. Auch mein Verstand ist mit den Jahren starr geworden. Man kann
ihn nicht mehr biegen, höchstens verkrüppeln. Sollen dann schon lieber unsere
Kinderchen lernen. Nur dazu möchte ich heimkehren. Ich habe solche Angst vor
meiner Unbildung, dass ich sterben könnte...
Hier hast du ein Bildchen: der grauhaarige Alte, Gott Zebaoth hält die Erde in der
Hand wie einen goldenen Apfel. Er hat sich in ihn so vergafft, dass er gar nicht sieht,
dass der Krieg den Apfel wie ein Wurm das ganze Innere gefressen hat...
Ich klopfe ans Fenster... Eine Frau macht mir auf, ist so ängstlich, zittert und schweigt.
Ich bitteum Brot. An der Wand ist ein Schrank, sie holte von dort Brot und Kase
heraus und flng an, Wein auf dem Kocher zu wärmen. Ich esse, dass mir die
Kinnbacken knacken. Ich denke mir: es gibt keine solche Gewalt, die mich von der
Stelle bringen könnte... Da klopft es wieder ans Fenster. Die Frau macht genau so
wie mir auf. Ich sehe: ein Oesterreicher kommt in die Stube... Wir schauen einander
an, der Bissen bleibt mir in der Kehle stecken, ich könnte erbrechen. Wir wissen
nicht, was wir tun sollen... Er setzt sich, nimmt Brot und Käse. Er frisst mit dem
gleichen Appetit wie ich. Die Frau brachte heissen Wein und zwei Tassen. Und wir
fingen zu trinken an, als wären wir Schwäger. Wir assen und tranken und legten uns
dann auf die Bank, Kopf an Kopf... Am Morgen gingen wir auseinander... Es war
eben niemand da, der uns hätte befehlen können.
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Ich verlor meine Zeit nicht, mühte mich immer für den Frieden ab, arbeitete, sparte,
betete zu Gott... Ich glaubte, dieser Krieg würde doch nicht ewig dauern. Als ich
aber tausende von Toten sah, verlor ich die Hoffnung... Wir werden das Frühere
nicht umkehren, und es hat keinen Zweck, sich abzumühen und zu sparen... alles
kann in die Erde versinken... Die Menschen werden sich besinnen, aber es wird zu
spät sein, kein einziger Baumstrunk wird übrigbleiben...
Jetzt lerne ich alles um. Der Herr, der Sohn Gottes hat gesagt: ‘Du solist nicht toten’;
das bedeutet: Hau ohne Gnade... ‘Liebe deinen Nächsten wie dich selbst’; das
bedeutet; nimm ihm die letzte Brotrinde weg... Und wenn er sie dir nicht gutwillig
gibt, so schlag ihn mit dem Beil tot... Es heisst: ‘Verunreinige deinen Mund nicht
mit gemeinen Worten’; hier musst du aber unflätige Lieder über deine leibliche
Mutter singen, damit es dir lustiger zu Mute sei... Mit einem Wort, lass dir Wolfszähne
wachsen, wenn es aber zu spät ist und sie nicht wachsen wollen, so nimm das Bajonett
und die Kanone, beiss dich deinem Nächsten in die Rippen fest... Und damit du ein
bildhübscher Soldat wirst, peitscht man dir obendrein den Rücken voll...
Als Kind wusste ich nichts Schöneres als Pilze zu suchen. Wir Kinder sammeln uns
in aller Frühe, ziehen, wenn der erste Morgennebel aufsteigt, in den Wald, und wenn
die Sonne aufgeht, sind schon die Körbe voll. Man isst ein Stück Brot, durch wandert
alle Wälder, und im Herzen singen gleichsam die Vögel. In unserer Gegend ist ein
wahres Pilzparadies, es gibt keine Stelle, wo sie nicht wachsen. Der eine ist feucht
und hat auf dem Hute Grashalme kleben, und der andere ist rot wie Blut. Und duftet
so, als käme ein Hauch aus dem Schosse der
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Erde... Wenn ich abends auf die Pritsche steige und die Augen schliesse, sehe ich
nichts als Pilze vor mir... Und dann suche ich sie die ganze Nacht...
Ich habe ihr lange zugeredet, die Frau ergab sich mir nicht. Da fing ich sie sehr zu
achten an, weil sie ihre Ehre so wahrte. Nun entschloss ich mich: wenn ich
wiederkomme, heirate ich sie und nehme sie mit den Kindern zu mir, aus Achtung...
Ihren Mann hat man in der vorigen Woche bei Rakitno erschossen... Ich heirate sie,
ist ein treues Weib...
Warum muss der Mensch immer lachen, wenn jemand aus Versehen hingefallen ist?
Das kommt am ehesten vom Teufel: für den Teufel ist nichts zu gering, bei jeder
gelegenheit sucht er Seelen zu fangen. Erst freut man sich, wenn der Nachbar sich
eine Beule in die Stirn geschlagen hat, dann sucht man ihm selbst zu einer Beule zu
verhelfen. Es gibt nichts Geringes auf der Welt, vor Allem muss man sich in Acht
nehmen.
Den Tod kann man nicht sehen, und wenn man ihn auch sieht, so erkennt man ihn
nicht. Ich meine, er wird jetzt irgendwo in der Nähe herumgehen, wo soll er denn
auch sein... Hören kann man ihn aber wohl. Einmal schlief ich ein, und da hauchte
mich jemand kalt an. Ich sprang auf, es ist niemand zu sehen, aber ich höre, wie sich
jemand entfernt und bei jedem Schritte stöhnt...
Ich habe aber den Tod gesehen. Mitten im Felde steht ein langes und dürres Weib.
Hat das Gesichtmit einem schwarzen Tuche bedeckt. Dann fangt sie an, den Kopf
zu heben, rührt sich dabei nicht. Ich konnte ihren Blick nicht erwarten, so sehr packte
mich das Grauen...

De Stem. Jaargang 3

51
Es gibt eine Sitte, am Busstage die Leute um Vergebung seiner Sünden zu bitten.
Ich habe aber noch nie gesehen, dass jemand eine wahre Sünde vor den Leuten
beichtete. Höchstens ganz im Geheimen dem Geistlichen. Die Sünde bleibt in uns
erhalten: vergiss nicht, dass du deiner Seele Böses angetan hast, vergiss die Schande
nicht und sündige nicht mehr. Wenn man aber seine Sünde vor die Leute trägt, so
kann man leicht jede Scham verlieren...
Jetzt brauche ich nichts mehr, ich könnte immer so liegen und an nichts denken...
Einem jeden Menschenist in dieser Welt sein Mass Leid beschieden... Ich aber habe
wohl schon ein fremdes Mass angebrochen, darum bin ich so müde geworden...
Und der Herr erzürnte über jenen Kühnen, und stiess ihn vom Himmel mit Donner
und Blitz, mit ewigem Fluch. Dieser Donner spaltete die Tiefe der Erde, grub einen
grossen nackten Stein heraus, der Blitz wurde zu einer Kette und schmiedete den
Kühnen an den Stein... Der Fluch Gottes saugt aber als schwarzer Vogel ihm an den
Augen und am Herzen, bis ans Ende der Zeiten, bis zum Jüngsten Tage...
Solchen Jasmin habe ich nirgends gesehen: jeder Busch ist wie ein Baum... Der Duft
fasst einen ums Herz... In ein solches Jasmingehölz stellte man uns hin. Wir legen
uns nieder, können vor dem Duft kaum atmen... Im Kopfe ist es, als ob eine alte
Grossmutter ein Märchen erzählte. Man hat keinen einzigen richtigen Gedanken,
fühlt weder Angst noch Langeweile; es ist ganz wie ein Märchen...
Aber das Märchen war bald aus... Esschlug milten im Jasmin ein, und man hörte
zu träumen auf, als Stepnja-
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kow mit schrecklicher Stimme zu schreien anfing: beide Beine hatte er verloren...
In diesem selben Märchen guckte ich mir ein Auge aus... Mag ihm eine Hexe Märchen
erzählen...
Das Gotteshaus ist hier wie ein alter Hühnerstall. Bei Gott, es ist zum Lachen, ich
bin aber von Kind auf an die Kirche gewöhnt. Dafür ist das Haus bei ihnen wie ein
Palast. Die Betten sind sauber, es gibt Schränke, Sofas, Geschirr, im Gärtchen wachsen
Rosen, sind wie von einem Barbier gestutzt und geputzt. Doch das Gotteshaus ist
wie ein Stall. Bei uns ist es anders. Wir haben Ungeziefer und Dreck in der Stube,
die Luft ist so stinkig, dass sie einem in der Nase klebt... Dafür sind wir gottesfürchtig
und bauen unserem Herrn ein herrliches Haus...
Erzähl mir mal vernünftig, was es heisst, alles zu wissen, wo welche Länder liegen,
was jedes Ding bedeutet. Ich kann es mit meinem Verstande nicht fassen. Wir wissen
nur das, was wir von den Grossvätern gelernt haben. So weiss ich sehr genau, was
es im Jenseits gibt; das haben wir gut gelernt. Aber wie ich irgendeine Sache erklären
soll, das kann ich mir gar nicht ausdenken.
Ich liebe das Gras, den Baum, das Insekt, auch das Tier und den Menschen. Ich liebe
alles nach Christi Gebot, aber ich führe Krieg mit Vergnügen... Auch in der Bibel
hat es schon Krieg gegeben, Christus hat mit Kriegern gesprochen, hat sie nicht
verschmäht... Es gibt eben viel Menschen auf der Erde, die Erde kann nicht einen
jeden brauchen. Darum ist der Krieg gekommen... Wir haben aber die ganze Zeit gut
gelebt. Dann ist es auch nicht schrecklich, einen Menschen zu töten, es ist keine
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Sünde... Und wenn es doch eine Sünde ist, so habe ich dafür früher fromm gelebt...
Du liegst und rührst dich nicht. Da geht auf dich ein Käfer los, so furchtbar spassig
ist er. Er geht, fegt unterwegs alles weg, jagt jedem kleinen Insekt Angst ein. Die
Kleinen rennen vor diesem Helden an den Grashalmen davon und verstecken sich
in Löchern... Jener aber geht, prahlt mit seiner Kraft und lässt den grünen Rücken in
der Sonne funkeln. So gern liege ich ihm Grase...
Warum will ich weinen, sobald ich Musik höre?... Ich weine wie ein Kind... Es ist
dir so weh ums Herz, möchtest leben, könntest wie ein Vogel fliegen... Wie Ostern...
Es gelang mir aber nicht, wegzukommen. Ich ging neunzig Werst bis Orjol und
verdang mich da für gutes Gehalt als Hausknecht. Ich lebe anständig, habe viel Arbeit,
aber die Arbeit ist leicht. Schön... Da schickt sie mir einen Brief: alle dreie sind an
Diphtheritis erkrankt und ins Krankenhaus gekommen... Ich Hess den Hausherrn
sitzen, lief die neunzíg Werst zurück - kam gerade zur Beerdigung zurecht... Sie
hatten in aller Frühe ausgelitten... In der gleichen Nacht schlief ich mit Marja, und
als ich in den Krieg zog, ging sie schon wieder mit einem Kind... Kummer ist
Kummer, aber vor Tränen hat man immer mehr Lust nach dem Weibe...
Ich war so dumm, dass ich beim Einschlafen immer die Hände auf der Brust kreuzte...
Für den Fall, dass ich im Schlafe verscheide... Aber jetzt fürchte ich weder Gott,
noch den Teufel... Als ich das Bajonett
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in einen Bauch stiess, wurde von mir gleichsam etwas genommen...
Ich hab mich im Kriege nicht sehr bereichert. Geplü;ndert habe ich nicht, aber fremdes
Geld hab ich wohl, eine Jüdin hats mir gegeben, weil ich einen rettete. Ich sehe: die
Kameraden lassen einen alten Juden, einen hundertjährigen ausgetrockneten Greis
mit Schläfenlöcken, weisse Strümpfe hat er an den Füssen, die Haare sind vor Alter
sogar gelb, - über einen Zaun springen und treiben ihn mit Reitpeitschen an. Ich gehe
auf sie los: ‘Ihr habt keine Gottesfurcht im Herzen, der Jude ist doch alt, diese
Sünde...’ Sie lassen ihnlaufen, und die Jüdin stammelt etwas und steekt mir Geld zu.
Ich nahm es. Zehn Kronen...
Mir träumt allerlei. Ich sehe einen blauen Wald. Alles ist blau, das Laub und die
Erde, alles blau... Der Himmel ist aber rot wie bei einer Feuersbrunst... Und in ihm
fliegen Funken wie bei einer Feuersbrunst... Und es ist mir so trübe zu Mute... Ich
schliesse die Augen, und es fliegen mir aus den Augen blaue Vögel. Einer nach dem
andern reissen sie sich los, wie die Seifenblasen, fliegen, und schon sind sie weg...
(Slot volgt)
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Brief eener vrouw1)
door E.L.E.
Naar aanleiding van Edith Werkendams ‘Het Purperen Levenslied’ Uitg.
Em. Quérido, Amsterdam 1922.
De Redactie van ‘de Stem’, die mij dit boekje ter bespreking toegezonden heeft, als
aanmoediging om enkele gedachten over leven en Nederlandsche letteren neer te
schrijven, heeft mij daardoor, zonder het te weten waarschijnlijk, al dadelijk voor
een bijzonders pijnlijk dilemna gesteld: zwijgen - of spreken! Reeds dadelijk na het
opensnijden van dit bekoorlijk uitgegeven boekje, en een vluchtige blik over een
enkele bladzijde, deed zich dit dilemna op. - Zal men trachten, het door zwijgen
zooveel mogelijk uit de aandacht te schakelen, of zal men het door spreken
signaleeren, en ertoe medewerken, dat er zich een nieuwsgierigheid rond samentrekt,
waar bijna niemand vrij van is, zelfs zij die er zich na deze vervulde nieuwsgierigheid
zeker wrevelig van afkeeren zullen.
Ten slotte leek het mij beter te spreken. Ten slotte leek het mij beter eenvoudig
een oordeel en een waarschuwing neer te schrijven, die niets meer wil zijn dan de
waarschuwing van een oudere vrouw, die een jongere in een verdwazing ziet
bevangen. Want dit boekje is waarschijnlijk door een jong meisje geschreven. Het
is

1) De lezer zal in dit artikel enkele wendingen vinden, die wellicht meer epistolair als litterair
te noemen zijn, en die vreemd aandoen in een litterair essay. Wij meenden echter dat deze
uitdrukkingen het wezen der beweringen of van den stijl niet raken, en lieten ze dus
ongewijzigd.
Red.
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waarschijnlijk erger uitgevallen dan het eigenlijk wel bedoeld is. Het is - al zou het
zoo kunnen lijken - geen daad van hetaerische en demonische schaamteloosheid, het
is de vergissing van een heftig temperament, dat in de verwarring der litteratuur
terechtgekomen is en in deze verwarring geen grens meer onderscheidt en niet meer
weet wat het doet of aanricht. - Dit boekje is een daad van sexueele verdwazing, en dat er in onzen tijd geen remmen meer aanwezig schijnen te zijn, om deze
verdwazing binnen de perken te houden, dat zij in den iriseerenden sluier van
kunstmatige woorden gewikkeld, de openbaarheid ingestooten kan worden: ik ken
bijna geen grooter aanklacht tegen onzen tijd dan deze! Men rilt voor het oogenblik,
dat sommige modernste jongelieden, die in hun matte leegte naar nieuwe krampachtige
sensaties rondzoeken, hun blik op dit boekje zullen laten vallen, en het tot de ‘eerste
openbaring van het vrouwenhart’ zullen uitroepen. Gelijk de arme Else Lasker Schüler
in Duitschland overkomen is, die zich van louter zenuwachtige vreugde over deze
promotie liet afbeelden.. in een pantalon, met een manlijke scheiding in het haar, en
een gestyleerde Mensur op de wangen.
Maar een kenschets van een enkele novelle van dit boekje zal den lezer kunnen
inlichten omtrent den aard dezer mentaliteit, als men voor deze toestanden dit woord
nog mag gebruiken: - een jonge vrouw, natuurlijk schoon, voornaam, levenskrachtig,
intelligent en edel, die den tintelenden naam van Joy draagt, - is pas getrouwd. Zij
zingt dus met volle energie ‘het purperen levenslied’. Want ‘het purperen levenslied’,
is de verzamelterm, in het geheele boek, voor alles wat een overspannen fantasie
zich aan geslachtelijke daden en variaties op die daden kan uitspinnen. Maar er wordt
haar een groote beproeving opgelegd. Zeven volle da-
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gen gaat haar man op reis, zeven volle dagen heeft zij zich te onthouden van het
purperen levenslied! Zulk een onmenschelijke onthouding kan men een superieure
en schoone vrouw niet opleggen. Dat dit niet oirbaar is, en niet te eischen valt, begrijpt
iedere ruime lezer direct! En het is wellicht een bewijs van bijna tragisch
uithoudingsvermogen, dat pas den tweeden dag de superieure vrouw in het gras zinkt,
met een plaatsvervanger, beiden plotseling ontkleed, en de goedmoedige aarde zijn
toestemming geeft, want hij ontvangt hen zacht ‘als zijn eigen kinderen’. De twee
volgende dagen (de novelle is in dagen afgedeeld, om de onmenschelijke
heldhaftigheid van dit schoone wachten nog te accentueer en), wijdt zij zich aan
herinneringen en litteratuur. Den vijfden dag wordt ‘het purperen levenslied’ weer
hernomen, nu, door het onmenschelijke wachten opgezweept, in wat schriller vorm,
laten wij zeggen: in Lesbischen toonaard, maar de consequenties van dit spel schrikken
de superieure vrouw ietwat af, en zij wacht haar zeven zware dagen uit. Met
vroomgesloten oogen wacht deze heilige-der-onthouding eindelijk in ‘het zuiver
duister’ van den nacht den Heer van haar Levenslied af, nadat zij eerst nog heeft
gedacht van haar intermezzo: ‘ontrouw? Ontrouw moest leelijk zijn, en d i t w a s
m o o i g e w e e s t ’, dus zal hij mij dadelijk vergeven. En dan eindigt het. Ik zal de
andere novellen niet nader aanduiden. Dit is wellicht de normaalste. De andere gaan
verder. Zij zoeken vooral de perverse variaties op ‘het levenslied’, en deze fantasie
vermijdt zich vooral in het uitdenken van vreemde gelijktijdigheden en zonderlinge
kruisingen. En toch is dit alles zoo erg niet. Als er één misdadiger is, dan is het deze
tijd waarin wij leven en deze omgeving, dit Byzantium waartoe ons oude Europa
verworden gaat, valsch, wreed, teugelloos en verraderlijk
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redezuchtig. Het is wellicht een gewoon geval, en het ongewone eraan is alleen, dat
een jong meisje van dit gewone geval litteratuur heeft willen maken, en er daardoor
dien grooten weerklank aan gegeven heeft. Men zou haast willen zeggen: ‘arm kind,
waartoe ben je nu gekomen, en was er dan niemand die werkelijk eenig hart voor je
hadt, en die je dit verboden heeft’. Want dat deze litteratuur middelmatige litteratuur
is, stelt ons voor Edith Werkendam zelf gerust. Inderdaad: het talent van dit jonge
meisje is eigenlijk slechts gering. Zij kan wat schrijven, nu ja! Maar het gansche
boekje is dan ook niet meer dan een traditioneel meisjesgeschrift, vol poëtiek die bij
den leeftijd behoort, - altijd bloemen, schoone kamers, buitens, ‘heerlijke dialogen’,
sentimenteele opgewondenheid en mooi-gekleurde schemerlampjes. Nergens toont
zij werkelijk iets te z i e n , een gezicht, een landschap, een gebaar van menschen.
Het is eigenlijk niets meer dan de beschaafde Liberty-conventie waarin onze jonge
meisjes leven als mooi-gekleurde babbelende vogeltjes. En ook dat andere, het
‘purperen levenslied’ of de climaxen van geslachtelijkheid, waar deze sentimenteele
bedenkseltjes toe opvoeren, - zij zijn zonder eenigen werkelijk demonischen drang
neergeschreven. Ze zijn week en onbeholpen. - En toch schrijft in deze
Liberty-omgeving een jong meisje deze gruwelen kalm en zorgeloos neer. Vanwaar
deze vreemde tegenstelling?
Om dit onbegrijpelijke te ontraadselen, moeten we herhalen, wat zeker menig lezer
alreeds een paradox heeft toegeschenen: het geval Op zichzelf is niet bijzonder. Want
wij weten het nu toch wel, sinds de vrouwen tot sterker bewustzijn zijn gekomen, is
er éen legende verdwenen. De legende van het kuische meisje, of liever de legende
dat een jong, goed en gezond meisje altijd de
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kuischheid als onvermijdelijk compliment zou moeten meedragen. Dat is niet zoo!
Een grond van waarheid leefde in deze legende, laten wij dit nooit vergeten! Zelfs
door alle bewustwording heen zullen er tal en tal van kuische vrouwen blijven, wier
onwetendheid door geen bewustzijn te beroeren zal zijn, omdat hun ziel zelf hun
deze onwetendheid gebiedt, - vrouwen die slechts tot sexualiteit ontwaken zullen in
den zielsgloed eener groote en levens-beheerschende liefde. Zij waren er immer, en
ik geloof dat ze er altijd zullen blijven! Maar zoo zijn ze niet allen! - Er zijn zeker
vrouwen, in wie de sexualiteit reeds ontwaakt lang vóór de liefde in hun leven treedt.
Er is niets schandelijks in! Het is niets anders dan wat iedere man moet ondergaan
in zijn jeugd, - de sexualiteit-vóor-de-liefde, die dus het doel mist dat tegelijk richt
en remt (of sublimeert) en die rondzwerft in vage en onverzadigde visioenen, honder
de koortsige en pijnlij ke nachten door, terwijl de altijdknagende nieuwsgierigheid
de fantasie voortstoot van perversie tot perversie, die niet eens in het karakter liggen,
en die bij de normaliseering van het liefdeleven spoorloos verdwijnen. Hetis
vereenigbaar metde edelste menschelijkheid, en dus zeker ook met de nobelste
vrouwelijkheid; het is eenvoudig de doem van een heftiger, of liever een
lichter-ontvlambaar temperament, dat meestal met een levendige intelligentie
samengaat. Maar het licht-ontvlambare vrouwelijke temperament lijdt meer dan de
man, die al spoedig in zwaar werk of normale vervulling, zij 't meestal vervulling
zonder liefde, het evenwicht hervindt. Bij de vrouw jaagt deze vroeg-ontwaakte
sexualiteit steeds wilder visioenen op, en heel onze beschaving, onze kunst vooral
met haar bijna grenzelooze openhartigheid, levert voor deze zoekende visioenen de
onuitputlijke voedingsstof. Ik critiseer deze openhartigheid der kunst niet; ik constateer
slechts fei-
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ten. Het is een feit dat de vrouw van zulk een temperament langer moet wachten,
dikwijls altijd, altijd wachten. En al is deze vroege ontwaking, deze
lichtontvlambaarheid in de vrouw nog altijd een uitzondering, deze uitzondering
vertegenwoordigt het lijden van duizende meestal nobele vrouwelijke naturen. - De
grootereont-vlammingsstof, die onze beschaving aan de sexualiteit der vrouw gegeven
heeft, vond den laatsten tijd gelukkig een tegenwerking, een evenwicht in het bedrijf
der z.g. psycho-analyse. Vandaar wellicht het niet te loochenen feit, dat deze
psycho-analyse bijna altijd vrouwen geneest. Ook de beschaafde vrouw van nu, hoe
litterair versierd aan de oppervlakte, heeft meestentijds nog hare schuchterheid.-Al
kan zij hare verontschuldiging reeds in vele boeken lezen1), toch schaamt zij zich
oneindig dieper dan de man, wanneer zij onbeheerschte en onbeheerschbare krachten
in zich ontketend voelt, krachten die spotten met al haar bewuste wenschen naar het
beste en het eerlijkste leven. Merkwaardig voorbeeld van de kracht dier vrouwelijke
schaamte, dat zij zoolang nog stand hield tegen den overredingsdrang van velerlei
litteratuur! Het is bij vele vrouwen eerst het persoonlijke beheerschingsvermogen
van den psychiater en diens persoonlijke verklaring, dat deze krachten en alle ellende
die zij meebrengen de bittere tol zijn, die aan de natuur betaald moet worden, - het
is deze verklaring die dikwijls eerst het evenwicht herstelt en zelfachting terugbrengt
in opgeschrikte gewetens. Weten wordt voor de meeste vrouwen pas wezenlijk weten,
wanneer het zich aan een levend wezen verbinden kan. Wat het tweede gedeelte van
het psychiatrisch bedrijf betreft: de z.g. sublimeering der aldus

1) Wij bedoelen hier natuurlijk de litteratuur die kort voor ons, in den loop der 19de eeuw, is
ontstaan.
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bewustgemaakte krachten, ik heb mij altijd afgevraagd, of dit niet een ietwat
rhetorische, Molièriaansch-gewichtige paraphrase is van een waarlijk eeuwen-oud
recept: ‘Arbeid, zooveel mogelijk arbeid’, en arbeid natuurlijk die zich aan het
karakter aanpast.
De psycho-analyse is dus zeker een evenwichtbrengend element in het leven van
vele vrouwen onzer beschaving. Zij heeft zich verbreid over heel de wereld, en dit
bewijst wel voldoende hare accidentieele noodzakelijkheid. - Zij is normaal, in
zooverre dat zij in de intimiteit kwalen der ziel en daardoor ook van het lichaam
verzacht en geneest. - Maar den laatsten tijd heeft de bewustgeworden sexualiteit
der vrouw zich tot een anderen uitweg doorgebroken, den uitweg der litteratuur. Zij
lijkt een verlenging van het werk der psycho-analyse,... in noodlottig-verkeerde
richting! In deze psycho-analyse is deze sexualiteit-voor-de-liefde zich gaan begrijpen,
tot aan zekere grens verontschuldigen, - in deze soort litteratuur is deze sexualiteit
zich zelf gaan behagen, zich zelf gaan verheffen. - O, absoluut onvrouwelijke
ontaarding! Aberratie waaraan het Byzantinisme onzer beschaving schuld heeft, die
het ‘alles is geoorloofd’ glimlachend heeft uitgewerkt tot een levenssysteem. Want
dat kan de taak der vrouw nooit zijn, de zinnelijkheid op deze wijze van de liefde af
te scheuren, en haar als onafhankelijke macht te huldigen. Zoo de vrouw éen grootsche
opgave heeft, dan is het deze: alle zinnelijkheid door liefde te heiligen, alle
zinnenleven in den heiligen kring der liefde te trekken en het als 't ware daarin op te
sluiten! Als zoodanig kan zij het lichtende voorbeeld zijn voor den man, die in eeuwen
en eeuwen geestelijke ontwikkeling dit nog niet heeft bereikt. Het scheen ons steeds
het teeken eener meest veredelde menschelijkheid: slechts in den droom der liefde
sexueel te kunnen ontwaken! En vele vrouwen
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hebben dit altijd verwerkelijkt.1) Daarom keerden de vrouwen, in wie deze sexualiteit
voor de liefde ontwaakte, zich zelf van nature verschrikt van deze donkere ontwaking
af. Haar schrik had reden. Een diep vermoeden van haar hoogste opgave gaf haar
deze schrik in.2) En nu...
Mijn recensie heeft mij op wijder gebieden gebracht, dan ik dacht te zullen
bereiken, en ik vrees dat ik litteterair onbedreven zal zijn, om deze gebieden te kunnen
begaan. - En nu dus... zien wij overal in Europa een speciale
‘jongevrouwen-litteratuur’ opwoekeren, wier kenmerk een naieve schaamteloosheid
is, een vlakke schaamteloosheid vooral, een litteratuur waarin de vrouw niet meer
lijdt of neergebogen wordt door de mysterien der liefde, maar waarin met deze
mysterien gespeeld wordt, waarin voor iedere zinnendaad litteraire definitie wordt
gevonden, waarin geen val en verheffing meer is, maar méchanisch kort en vlak
genot,

1) Wij moeten hier even een merkwaardig boek vermelden, dat ik onlangs las, ‘Drei Stufen der
Erotik’ door den bekenden Oostenrijker Emil Lucka. - Ik vond daarin de volgende
merkwaardige historische beschrijving van het liefdeleven. Als eerste Stufe: Nur-sexualität.
Als tweede historische Stufe: het Troubadours en Dante-ideaal: de vergoddelijkte Madonna
die slechts uit de verte aanbeden kan worden, wat neerkomt op de absolute scheiding tusschen
zìelsliefde en zinnenliefde. Wij leven feitelijk nog volgens den schrijver in deze periode. Als
derde Stufe, die slechts doelpunt van historische ontwikkeling kan zijn: de absolute identiteit
van ziels- en zinnenliefde. Wat, als ik den geleerden schrijver goed begrijp, neerkomt op wat
hierboven werd genoemd: ‘een zoo veredelde menschelijkheid, dat de sexualiteit slechts
door de liefde tot ontwaking kan geroepen worden’. Het eigenaardige van dit historisch
overzicht echter is, dat ook Emil Lucka aanduidt, dat deze historische ontwikkeling slechts
het mannelijk liefdesleven betreft. Wat voor den man doel eener toekomstige ontwikkeling
is, werd door de vrouw van alle tijden spontaan bereikt en eenvoudig verwerklijkt. Dus is
de vrouw hier voorbeeld. En hebben ook niet alle groote schrijvers d e z e voorbeeldigheid
der vrouw erkend en geprezen?
2) Erbarmelijke meening: als zou zulk een beperking der zinnen het zinnenleven ‘verarmen’.
Vrijheid van zinnenleven: deze is verarming. Zij schept een lange reeks sensaties die
verzwakken naarmate de reeks langer wordt. Terwijl wij ons niet kunnen voorstellen, tot
welk een Bacchantisch verbranden het dus door de liefde beperkte zinnenleven in een
veredelde menschheid zou kunnen stijgen.
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waarin de zinnen worden losgerukt van de liefde en als een nieuwe en machtiger
wijze van leven aangeprezen! Hoe heeft dit verschijnsel ons ontzet! Hier scheen een
tegenpool van vrouwelijkheid te ontstaan, - eenderde pool om met een dichter te
spreken, - die wij niet mogelijk achtten. Wij geloofden aan twee polen van
vrouwelijkheid. Wij geloofden aan een ideaal van vrouwelijkheid en de tegenpool
daarvan: kuischheid ook in de liefde, die de hevigste overgave nimmer uit te sluiten
behoeft, en daartegenover de smartelijke verlorenheid, de onnatuurlijk-uiteengerukte
vrouwelijkheid die wij ons nooit zonder heimwee konden denken, die soms nog in
de meest verworpen prostituée als een diepe wonde blijft schrijnen, en daar soms de
liefde en trouw aan de gruwelijke souteneurs schept, als een machteloos armreiken
naar het centrum des levens. - Doch hier scheen een verlorenheid te ontstaan, die
zich zelf behaagde en rechtvaardigde. Deze nieuwe vrouwelijkheid ontzette ons.
Doch wij gaan nu meer en meer gelooven, dat heel deze verschrikking
hoofdzakelijk een schijnbeeld is. Misschien geven de volgende woorden ons de
sleutel in handen om deze soort jonge-vrouwen-litteratuur te verstaan: zij is in laatste
instantie de projectie eener sexualiteit-voor-de-liefde, die haar booze wezenlooze
droomen als ervaring tot ontijdige uiting brengt.
Deze booze droomtoestand was ertoe voorbestemd om in het diepere leven der
liefde te vergaan, - de vrouw wendt zich van nature er vanaf, juist omdat haar
bestemming in de liefde een hoogere is, juist omdat zij méér te verliezen heeft dan
de man, - nu echter in de verwarring van dezen tijd is zij tot litteratuur neergeslagen.
- Wellicht dus dat zij een tijdelijke aberratie is, en dat een sterker geconcentreerde
tijd deze nevelen verjagen zal, gelijk zij in het individu verdwijnen, wan-
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neer de zuivere gloed der liefde opslaat en de spoken verteert in haar straal.
Er zijn eenige bewijzen voor deze stelling te vinden. Wij zeiden reeds dat de
uitzonderlijke ontvlambaarheid van het vrouwelijk temperament meestal samengaat
met een lichte levendige intelligentie, geen diepe intelligentie, want die ontstaat eerst
met de liefde. Welnu: het kenmerkende van deze jongvrouwelijke hartstochtlitteratuur
is.... de vlotte onbeduidendheid ervan. Er wordt altijd van groote hartstocht, groote
smart, verscheurend afscheid en jubelend geluk g e s p r o k e n , - ja, gesproken, want
nooit bijna treft men in deze boeken de diepe klank van geluk of smart aan, nooit de
diepe toon van het ontwaakte vrouwelijk hart, die zoo scheurend of plechtig kan zijn,
al wordt zij feitelijk zelden in litteratuur gehoord. Want het diepste woord van zich
zelf wordt door vrouwen zelden gesproken. Zij leven het alleen! - Wij hebben ook
gezegd hiervoor, dat deze vroeg ontwaakte sexualiteit zich in perversies begeeft,
door nieuwsgierigheid voortgelokt, die feitelijk niet eens bij het karakter behooren.
Welnu: nooit, zelfs in wat zich duidelijk als perversie aanbiedt, vindt men in deze
litteratuursoort de angstwekkende werkelijkheid der perversies. - De helsche kracht
bijvoorbeeld, die in het toevallig in dit tijdschrift gepubliceerde fragment der
‘Dämonen’, zonder één onkiesche, opzettelijke aanduiding, - ons bijna den adem
afsnijdt door het geweld waarmee zij uit de diepte opgestooten wordt, - nimmer
worden wij die gewaar. En nooit ook een spoor der duistere vertwijfeling, die iedere
perversie vergezelt, die diep beleefd wordt of roekeloos in het leven doorgevoerd.
Dit laatste bewijst wellicht meer dan iets anders: dat deze verwarde en
uitdagend-geworden, jonge vrouwen de werkelijkheid niet vermoeden van wat zij
schrijven. Nòch van het diepe en ge-

De Stem. Jaargang 3

65
heime vrouwelijk geluk, nòch van het vreeslijk leed, dat de koude verzinlijking der
liefde ieder levend vrouwenhart ontstaan doet. D a t z i j d u s n i e t w e t e n w a t
zij doen.
Misschien kunnen wij dus ook bij Edith Werkendam zeggen: ‘het is een gewoon
geval, en de ramp schuilt in deze ontijdige neerslag tot litteratuur’. Zij gaat verder
dan één harer uitdagende zusters in het Byzantium der Europeesche litteratuur: en
daarom verraadt zij zoo duidelijk dat zij niet weet wat zij doet, zelfs niet weet wat
zij beschrijft. Zij is het ‘enfant terrible’ van dit soort jongevrouwen-litteratuur. - Zij
zou in den tijd van onze jeugd sentimenteele kleine novellen geschreven hebben,
met veel bloemen en lente, veel gevlei en gekoos van vriendinnen, en als ademloos
toppunt van stoutmoedigheid: een echte mannenkus, een brutale veroveraarskus, met
tranen van protest ontvangen maar met gloed en rillingen beschreven. Zoover ging
het meisje van '95. Het meisje van 1922 heeft, met haar lichte intelligentie, van overal
de fluisteringen opgevangen die haar inbliezen, dat alles in haar leven belangrijk
was, dus ook de vreemde aandoeningen en de schril-flitsende begeerten die zij
onderging. Dat juist die de aanleiding zouden kunnen worden tot nieuwe, uitslaande
schoonheid, wanneer zij maar den moed had ze in hun vreeselijkheid te openbaren,
wanneer zij maar de Martelares der absolute vrijheid wilde zijn! Zij wilde wel,
jonkheid is dapper en onnoozel! En zij mengde de Liberty-sentimentaliteit harer
dagen met de duistere benauwingen van haar nachten. Een citaat van Rachilde scheen
voldoende om de bekrompen wereld af te weren. Rachilde is toch of ficieele
litteratuur! En zij kreeg ten slotte toewijding voor deze duistere droomen, en zij wist
de begeerlijk heid der absolute vrijheid, altijd nieu-
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we liefden en mannen, altijd ‘lijven’, die ‘naakt’ zijn (die twee woorden zijn letterlijk
de obsessie van dit boekje) ten slotte met een behendige intelligentie te bewijzen.
Van de qualiteit dezer bewijzen gaven wij al een voorbeeld. Hier is een ander:
Wanneer een jong vrouwtje de eerste huwelijksnacht van veertien dagen geleden
nog eens overdoet, in dezelfde sponde, nu ter verhooging der sensatie met een ander,
dan heet dit: ‘wij beiden hebben een gave illusie behouden, ik heb geen berouw’, er
is ‘een mooie innige lach’, en tranen ‘die schitteren op bloemen’. En in dit alles is Edith Werkendam vergeve het een oudere zuster - ... zooveel jonkvrouwelijke
onnoozelheid!

Naschrift
Juist even na het schrijven van dit artikel, kwam mij een boek in handen, een der
schoonste levendste boeken die ik ooit mocht lezen ‘Langs de Lijdensweg’, door
Alexei Tolstoy. Het verrukkelijk figuurtje Dascha, later de trouwe, dappere vrouw
van Iwan Teljegin, geeft mij hier een welkom voorbeeld om mijn bedoeling nog
nader aan te duiden. Zij is het type van nobele, krachtige en lieve vrouwelijkheid.
Toch kent zij een tijd van vreemde en onbeheerschte aandoeningen, die haar tot
wanhoop drijven. Zij heeft een onwezenlijken hartstocht voor den schitterenden,
mondainen en perversen dichter Bezsonov. - Iets in haar weet dat dit alles een booze
droom is, toch kan zij niet nalaten te denken wat het zou zijn: ‘het lichaam van dien
man met handen te betasten’. Wanneer deze Dascha geen Iwan ontmoet had, wanneer
haar klare diepe liefde voor dien Iwan Teljegin die spoken niet snel verjaagd had,
wanneer zij nog wat verder de ‘litteraire kringen’ van Petersburg was ingedwaald,
wanneer de overweldigende suggestie dat ‘alles geoorloofd was bij dit avondrood
der wereld’ de dammen der schaamte nog wat dieper in haar zou hebben ondergraven,
- wat had kunnen ontstaan? De uitweg der litteratuur! Genre Purper Levenslied. Maar hier is ook een typisch verschil. Deze schrijver spreekt vanuit een prachtige
gezondheid. Hij kent de levenswaarden, geluk en leed. Hij kent de werkelijkheid der
dingen. Hij verzwijgt ook niets van het vrouwelijk leven, maar rond deze onwezenlijke
benauwenissen van Dascha, haar angst, haar stampvoetende wanhoop over zichzelf
zweeft aanhoudend een reinigende glimlach. - Edith Werkendam tracht de
onwezenlijkheid als werkelijkheid aan de wereld op te dringen. Zij put haar gansche
zwakke poëtische vermogen uit om het gewetenlooze, van de diepe gronden des
wezens afgerukte spel der zinnen begeerlijk voor te stellen en te rechtvaardigen. En
dit schept de onzedelijkheid en onwezenlijkheid der atmosfeer. En behoeft het
werkelijk nog gezegd: het is nooit het onderwerp, waardoor een werk onzedelijk
wordt, het is de wijze waarop dit onderwerp behandeld wordt.
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Aanteekeningen
door Dirk Coster
Der geleerdheid te veel
In het Bijblad van de N.R.Ct. schrijft Gerard van Duyn een feuilleton over de
invloeden die op Dostojevsky bij zijn aanvang als schrijver hebben ingewerkt. Het
is een verdienstelijk artikel. Maar het geeft der geleerdheid te veel, en toch ook weer
te weinig. Zoo wordt, wat 't laatste betreft, éen der kapitale invloeden op Dostojevsky's
schrijversschap, die van Hoffmann, eenvoudig vergeten. En toch is de eenige werkelijk
slechte novelle die Dostojevsky misschien ooit geschreven heeft, aan het tijdelijk
verduffende overwicht van dien invloed te wijten. - Anderzijds maakt de schrijver
den indruk, alsof hij, ten opzichte van den anderen grooten invloed op Dostojevsky's
jeugd, die van Dickens, wel aandachtig naar het luiden van de klok heeft geluisterd,
maar uit overijver misgrijpt naar den klepel. En toch had hij zoo gemakkelijk raak
kunnen grijpen! Hij is er vlak bij en vlak naast. Door dezen misgreep echter sticht
de schrijver verwarring. Hij geeft aan Dickens een onverwachte diepte en hij vervlakt
het beeld van Dostojevsky bedenkelijk. Wij zouden er wel iets over willen zeggen.
De schrijver vergeve ons. Het is niet zoo boos gemeend! - Dit is de problematische
passage: ‘Met deze woorden over Dickens geeft Dostojefski een kenschets van eigen
werk. Hoeveel is er niet in David C o p p e r - f i e l d dat aan Dostojefski herinnert!
Stepan Trofimowitsj, de huisonderwijzer uit B o o z e G e e s t e n , heeft in zijn manier
van doen en in zijn brieven veel van den steeds gebarenden en brievenschrijvenden
Micawber, en hoe dicht nadert niet een karakter als van Uriah Heep - het karikaturale
“roodharige beest”, die zich al pratende steeds “nederig” kronkelt “alsof zijn lage
ziel zijn lichaam de kramp deed krijgen”, - de Dostojefskifiguren! Het geloof dat
Stafrogin's moeder uit “Booze Geesten” heeft in Stepan Trofimowitsj doet denken
aan de verhouding
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tusschen juffrouw Trotwood en “mijnheer Dick”! Kunnen we Dickens misschien
beschouwen als den West-Europeaan, die het meest Dostojefski nadert?’
Zulk een passage kan typisch heeten voor een zeker soort vergelijkende
litteratuur-historie, een soort die te werk gaat met veel ijver en weinig intuïtie. Want
zoo kan men steeds doorgaan met vergelijken, het staat niet weinig documentair en
geeft den ijver een schijnbaar redelijke bezigheid. Er zijn altijd wel oppervlakkige
gelijkenissen te constateeren in alles, wat in den loop der tijden op 't papier werd
gebracht. Maar één kleine vraag: geeft deze schrijver zich wel voldoende rekenschap
van wat een invloed is, in litteratuur? Waar deze begint en waar deze ophoudt? Een
invloed bestaat als zoodanig, wanneer zij nog onverteerd, wij zouden haast zeggen
nog autonoom in een organisme aanwezig is. - En zulk een invloed houdt op invloed
te zijn op twee wijzen: zij wordt weer uitgestooten, omdat zij op den duur niet
vermengbaar blijkt met het organisme dat dien invloed heeft ontvangen, - òf zij wordt
verteerd, zooals voedsel door een levend lichaam wordt verteerd, opgenomen door
dit organisme en omgezet tot iets dat anders is. - (Men spreekt ook niet van den gloed
van het graan als men den gloed van het bloed bedoelt). En zoo dus kan men in het
geval van Dostojevsky alleen dan van invloed spreken, wanneer een speciale, een
van buitenaf aangenomen Dickens-psychologie overheerscht, wanneer Dostojevsky
in de onmacht om zijn eigen woord te zeggen en met eigen oogen het leven te zien,
zich zelf en het Russische leven verwringt tot Dickensiaansche schema's. - Wij hebben
vroeger al eens aangeduid, dat inderdaad deze onmacht aanvanklijk bij Dostojevsky
aanwezig was, en dat dus deze Dickens-invloed duidelijk is en blijft tot zelfs ongeveer
halverwege in zijn eerste hoofdwerk ‘Schuld en Boete’. Dat zij zich zelfs tot in dit
hoofdwerk kon uitstrekken, bewijst wel hoe machtig zij is geweest. Zoo de heer Van
Duyn die invloed had willen constateeren, hij had haar waarlijk maar voor 't
aanwijzen. Maar in plaats daarvan gaat hij haar zoeken daar waar zij allang niet meer
is! Deze vergelijking door te trekken tot in de diepste kern van Dostojevsky's werk,
het gaat eenvoudig niet aan! De vergelijking van tante Betty en meneer Dick contra
Stephan Trofimowitz en Warwara Stafrogin: juist de allervluchtigste gelijkenis van
beide paren maakt haar zoo absurd! Hier staat men in het diepste centrum van
Dostojevsky's kunst, en tegenover de meest tragische der Dostojevsky-conflicten.
En daar tegenover
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beteekent het niets meer, of Dickens toevallig een heerlijke tante Betty geschapen
heeft en een vermakelijke groteske: den goedigen zwakzinnigen Mr. Dick haar
kostganger, die altijd ‘het wijste woord’ zegt, hoewel dit wijze woord een zwakzinnig
gestamel is, dat eerst door tante Betty's onvervaarde commentaren tot wijsheid wordt
omgezet. - En daarnaast Warwara en Stephan: welk een wereld schemert achter hun
beider belachelijke figuren op! Hoeveel is er niet geleden, hoeveel verloren gegeven,
hoeveel gloeiende droomen worden er klagelijk stom en bitter. Niets bijna wordt
direct te verstaan gegeven, niets wordt ernstig geaccentueerd, maar juist daardoor
ontstaat achter hun gestalten de zielsverzadigde diepe, diepe atmosfeer, trillend van
ingehouden snikken, juist daardoor ontstaat iets dat de moderne kunst-van-nu
zwakbewust zoekt1) en dat Dostojevsky onmiddellijk en spontaan te voorschijn riep,
iets dat men de sfeer der eindelooze suggestie zou kunnen noemen. Nogmaals: wij
zijn hier in de gloeiende kern van Dostojevsky's genie. Moest men het meest
onbetwijfelbare teeken aanwijzen van dit genie, dat is van de mildheid, de vrijheid,
de volkomen menschelijke uitgerijptheid ervan, ik geloof dat men naar dit
dubbel-beeld zou moeten wijzen, deze beide ‘karikaturen’. Nooit misschien was dit
genie zoo vrij, zoo gereinigd van bitterheid, zoo kuisch als toen het zijn spel speelde
met deze figuren, die hij zoo eindeloos liefhad en toch nooit ophouden kon te
belachen. Nooit wellicht gloorde die lach zoo mild boven zooveel schuld en
ongeneeslijke droefenis, op deze aarde niet meer te genezen droefenis. Dostojevsky
was hier schepper in dien goddelijken zin van het woord, waarin het zelfs den
grootsten schrijver maar zelden is gegeven schepper te zijn: hij zag hun
belachelijkheid, hun arme verdooldheid en hun hulpelooze wreedheid, en hij zag
door dat alles heen hun menschelijke kostbaarheid, de verborgen en ontglansde
diamant hunner ziel. Hij zag hen als booze, ongelukkige kinderen, maar boven hun
levens hing de droom hunner glorieuse volwassenheid2). En daarnaast mr. Dick en
tante Betty! Een vlak-relief, de beminlijke half-begrepen d.i. halfdiepe groteske naast
de mildste en meest tragische humor. - Met andere woorden: de lach

1) Vooral de Duitsche. Zie de bundel ‘die Entfaltung’, het proza pendant van de in de volgende
aflevering te bespreken bundel ‘Menschheitsdämmerung’.
2) Dit is geen métaphoor. Men heeft slechts aan Stephans vlucht en sterfbed te denken, omschemerd van licht en trillend van een nieuwe, ongeduldige kracht, om te begrijpen hoe
werkelijk deze droom voor Dost. was.
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die aan het begrip nog niet toe is, en de lach die aan het diepste begrip ontsprong.
Dickens was een buitengewoon schrijver, en men onderschatte hem den laatsten tijd.
Maar dit neemt niet weg, dat Dickens nimmer tot den wezenlijksten humor
doorgedrongen is. Het kan niet anders, want de wezenlijkste humor beteekent
tegelijkertijd de grootste veredeling der scheppende vermogens: daarom ook is
Dostojevsky's schepping letterlijk g e b a a d i n l a c h e n . Dickens bleef bij de
goedhartige, ontroerde en levensfelle groteske, en deed daarin dan ook wonderen.
Zijn kunst is in laatste instantie vlak-relief. Hij ontdekte scherp de belachelijke
verschijningen die door het leven gingen, hij betrapte ze en joeg ze na als een jager
het wild; hij schreef, met de nerveuse energie van zijn temperament, de trekken dier
belachelijkheid verhevigd-plastisch na, maar hij begreep deze belachelijkheid slechts
onvolkomen, hij vermoedde nimmer de verste en diepste tragische mogelijkheden,
die achter de belachelijkheden verborgen kunnen liggen. Zijn begrip hield op bij de
kleine, enkelvoudige beweegredenen1). - Precies hetzelfde zou men kunnen opmerken
bij de confronteering van den brieven-schrijvenden Micawber en den
brievenschrijvenden Stephan. Ook hier weer: toevallige gelijkenis zonder één innerlijk
contact, en dus onvergelijkbare waarden. Bij den een, Micawber, vermakelijke manie
zonder meer, onverklaarde manie, waarbij zelfs niet de drang tot een dieper verklaring
bemerkbaar is. Bij den ander: Stephan, schemert onmiddellijk de diepste strekking
dezer eindelooze, sentimenteele briefschrijverij op: laatste convulsie van een
afstervende kunstenaarsnatuur, van heel een schrijversgeslacht in Rusland en Europa,
de idealist van vóór 1848, Goethe's verzwakte kleinzoon, die zich verweert tegen
den doem der machteloosheid en verijling. Stephan, ‘stervende witte meeuw,’2) en
Micawber? Maar hoe ziet men dan toch Dostojevky wel?
Er zou hierover noch veel te zeggen zijn. Doch we zouden zelfs dit weinige niet
gezegd hebben, wanneer wij, in dit overigens verdienstelijk artikel, niet een symptoon
aantroffen van één der ziekten der litteratuurhistorie, die tal van energiën en een
Mont-Blanc van kostelijk papier heeft doen verloren gaan. Het is de ziekte der ijdele
vergelijking, de vergelijking die niet meer op organische innerlijke verbindingen let,
maar die op uiterlijke

1) Een uitzondering misschien. De Vader-figuur in ‘Kleine Dora’. Maar dit was dan ook,
waarschijnlijk, de herinnering aan... Dickens' eigen vader.
2) Karakteristiek van een Russisch criticus.
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gelijkenissen uitgaat. Zij laten zich altijd vinden, en daar de vergelijking tevens een
der belangrijkste methoden der litteratuur-historie is, vindt velerlei ijver hier dus
onberispelijke bezigheid. - Maar zulk een bezigheid vermeerdert verwarring. En dat
is nu juist het doel der litteratuurhistorie niet.
In ‘de Nieuwe Eeuw’, het Katholieke weekblad, waarvan de Kunstrubriek door Pieter
van der Meer de Walcheren wordt geredigeerd met zooveel energie en eruditie, dat
zij binnen korten tijd tot één der belangrijkste rubrieken in ons land geworden is en
één der centra van het Katholieke kunstleven, - schrijft de Redacteur, in een
overzichtelijk artikel over onze litteratuur, vanaf de Nieuwe Gids:
‘Een enkele eenzame zong voor zich heen in taalmuziek zijn pijn, als
dichter Leopold, die kracht zocht voor zijn levensleed in de stoïsche
wijsheid. Henriette Holst brak haar hart tot wondere woorden van menschen
iefde en wijde deernis. Gorter zweeg. Jongeren mijmerden hun weemoed
uit. Anderen floten een zuiver lied, of bouwden als Boutens, schoonste
verzen.
En eigenlijk was er niets wat hemel en aarde verbond.’
Wij willen hier alleen maar opmerken, met alle waardeering voor deze schets onzer
nieuwere litteratuur, dat hier deze ontwikkelingslijn zich zoo bedenkelijk verdunt,
dat er een kapitale verhoudingsfout ontstaat. - Van der Meer de Walcheren noemt
hier drie namen, en hij noemt ze als een soort van intermezzo, na den krachtigen
aanstorm van ‘de Nieuwe Gids’, als een uiting van aarzeling, verfijning en overgang,
als de val en schoone uitvloeiïng van dezelfde golf van levenskracht en -drift, die in
1880 kwam opzetten. - Drie namen: Boutens, Leopold en Henr. Roland Holst! - Maar
deze namen waren zeker geen intermezzo, - hun poëzie is n i e t s minder dan een
laatste fluittoon in den schemer! Of wil men van lijnen blijven spreken: zij
vertegenwoordigen het toppunt van een lijn die met ‘de Nieuwe Gids’ begon te
stijgen, een tijdlang diep daalde, toen weer ongemerkt en veel hooger steeg dan
tevoren. Zij zijn, althans wat de poëzie betreft, e e n v e r w e r k l i j k i n g zoo schoon,
als de N.G. zich niet heeft kunnen voorstellen, daar deze periode niet de
psychologische structuur bezat, om de mogelijkheid van zulke verschijningen zelf
vooruit te zien. Want dit is het tweede misleidende element in v.d. M. de
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W.'s bewijsvoering: het gaat hier niet alleen om het poëtische vermogen en de
grootheid dezer dichters. Zij waren ook anders! Zij vertegenwoordigden een andere
menschelijkheid. Kort samengenomen kan men zeggen: na de
natuurlijk-geaccentueerde menschelijkheid der N.G. de geestelijk-geaccentueerde
menschelijkheid, die eenerzijds in H.R.H. tragisch gebroken was, in Boutens en
Leopold soms tot mystische hoogten steeg.
Men kan veel in onze litteratuur bestrijdbaar achten. Liefde kan veeleischend zijn.
Maar gezien het feit ook dat het wezenlijk belang onzer litteratuur totnogtoe in de
poëzie lag - men moet toch anderzijds erkennen, dat het bijna een wonder is, dat drie
figuren van deze kracht, met deze elkaar zoo merkwaardig aanvullende
verscheidenheid, in de stille jaren 1904-1914 naast elkaar hebben kunnen leven en
werken. Sinds onze litteratuur bestaat, is zulk een gelijktijdigheid wellicht slechts
één- of tweemaal voorgekomen.
Het zou jammer zijn, wanneer de voorstelling van v.d. M. de W. die zooveel
invloed heeft, bij de zich thans ontplooiende Katholieke jongeren canonisch worden
zou.
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Georges Duhamel
door Johannes Tielrooy
De geschiedenis kent schrijvers die zich in hun werken anders vertoonden dan in
hun dagelijksch leven. Wie in vriendenkring en gezin een vroolijk, gemoedelijk man
is, kan zich, schrijvend, pessimist verklaren; wie zijn lezers laat zien hoe alles
geschapen is met een doel, hoe een almachtig God noodzakelijk de goede God is en
hoe alle kwaad dient over 't hoofd gezien uit aanmerking van het vele goede dat er
uit voortkomt - die ziet de kleinste vergissing van zijn huisgenooten geenszins over
het hoofd en maakt hun het leven zuur op den dag zelf, dat hij het zoete der aarde
heeft bezongen. Zonder deze tegenstelling, zoo dikwijls door onvoorbereide lezers
met verbazing en tevens met zeker gevoel van verlichting plotseling ontwaard, zou
het lezend publiek meer waardeerend, en het schrijvend deel der menschheid minder
bitter gestemd zijn. ‘Het zijn dus maar mooie praatjes die hij verkoopt,’ zegt de lezer
van den als slecht vader en echtgenoot ontmaskerden auteur; en de lezer voelt zich
dezen aanmerkelijk nader. Of: ‘Die en die neemt 't er nogal goed van, en dat voor
iemand die in zijn boeken altijd zoo zwartgallig is’; de zoo sprekende lezer, minder
bezwaard dan eerst, gaat voort het er zelf eveneens niet slecht van te nemen. Van
hun kant gevoelen beide schrijvers, op die twee verschillende wijzen beoordeeld,
zich gelijkelijk miskend.
Deze geheele confrontatie van levensgedrag en uitingen
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in kunst berust evenwel op een misverstand, dat nu reeds bijna een eeuw zelfs in de
deskundige critiek rondwaart, en dat bij voorbeeld door een overigens zoo uitstekend
criticus als Sainte-Beuve wel eenigszins in de hand is gewerkt. Hetgeen zich in het
dagelijksch leven uit, is het karakter van den mensch, en het karakter is iets van de
oppervlakte der ziel, waarin zich veel sociaals mengt; datgene waaraan de kunstenaar
vorm geeft in zijn werk, is daarentegen iets diepers, het is de geaardheid van zijn
geest, het zijn debewegingen vanzijn gemoed. Tusschen de uitingen van een karakter
en die van een gemoed of geest kan zeerwel verschil voorkomen, zonder dat daarom
van onoprechtheid sprake behoeft te zijn. Multatuli, Chateaubriand vertoonden zich
ongetwijfeld anders als mensch dan als schrijver; hun menschelijk ‘karakter’ was
niet zonder feilen, maar in hun gemoed en geest hebben grootsche krachten geleefd,
die deze kunstenaars, door ze in hun boeken als het ware tot verstilling te brengen,
in voor ons weldadige krachten hebben doen verkeeren. Bepalen wij ons trouwens
niet tot de twee genoemden, die slechts als willekeurige voorbeelden zijn te
beschouwen; laat ons in het algemeen aannemen, dat een mensch geheimzinnige,
wonderbaarlijke gaven kan bezitten, die in zijn onderbewustzijn te diep verscholen
liggen, dan dat hij ze dagelijks, in gezin of werkkring, zou kunnen aanwenden, maar
die hij in zijn beste oogenblikken, als hij in eenzaamheid en stilte zijn kunst schept,
oproept en tot daadwerkelijk leven weet te wekken. Zulke wonderbaarlijke, zich in
het ‘karakter’ niet of zelden openbarende machten zijn bij voorbeeld ook toebedeeld
geweest aan Lamartine, die de gansche wereld tot één zachte harmonie, en aan
Shakespeare, die iedere gedachte en ieder gevoel tot iets dramatisch niet alleen
konden, maar moesten herscheppen. Kunstenaars, met deze geheel persoonlijke,
uitzonderlijke gaven toege-
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rust, zijn in het leven soms grillig, onevenwichtig, onmaatschappelijk; ze verbazen
hun tijdgenooten telkens door tegenspraak tusschen hun woorden en hun daden; maar
scheppend vervormen zij onweerstaanbaar de werkelijkheid naar hun diepsten aard
en leeren gansche geslachten hoe te gevoelen, hoe te denken en hoe te leven.
***
Er zijn echter ook andere kunstenaars, en Duhamel is er een van. Bij hem zijn karakter,
gemoed en geest niet scherp te onderscheiden. Toen ik hem in het eind van 1919
voor het eerst een bezoek bracht, zag ik terstond dat ik tegenover een ernstig en een
goed man stond. Zijn trekken hadden iets onderzoekends; de blik was soms spottend,
soms droef, en altijd rustig. Zijn glimlach bij het spreken was discreet, zijn
bewegingen sober zonder stijfheid, zijn beleefdheid ingehouden en toch niet koel.
Nadat wij een oogenblik gepraat hadden, kwam een zooeven van hem verschenen
artikel ter sprake; ik noemde het mooi en interessant; maar ‘dat zegt u zoo’,
antwoordde hij op eens, en ging voort, met een ietwat verlegen aarzeling in zijn stem:
‘bent u het er mee eens? dat wou ik weten.’ Dit nu kenmerkt Duhamel. Oprecht als
hij is, wil hij ook in anderen algeheele oprechtheid. Hij wenscht te weten, waarmee
en met wien hij te doen heeft. De talrijken die hem in de maand November 1922,
gedurende zijn rondreis door ons land, hebbeji gehoord en gezien, zich met hem
hebben onderhouden, zullen als ik den indruk gekregen hebben van een fijn, een
zuiver, een edel mensch. Zij zullen zijn zacht vorschenden blik en zijn telkens even
stil lachenden mond hebben opgemerkt. Hij leerde ons, in zijn reeks van lezingen,
dat niemand ooit over eenig onderwerp behoorde te schrijven indien hij het niet door
het gemoed had
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leeren kennen, terwijl vroegere romanschrijvers, zoo zeide hij en doelde daarbij op
Zola, vooral op de navolgers van Zola, zich somtijds vergenoegd hadden met haastige
kennismaking door middel van het registreerend en rangschikkend verstand alleen;
en wij verwonderden ons niet, zulk een onderscheiding te hooren van dezen man,
wiens merkwaardige blik ook enkelen van ons geduldig zocht te doorgronden. Hij
zeide dat in vroegere romans de ziel niet tot haar recht was gekomen, dat hun makers
te veel naar het uiterlijke hadden gezien en dat nu de tijd was aangebroken om van
alle menschen de diepste zielehoedanigheden te leeren kennen en te beelden in het
geschreven werk. En wij begrepen dat juist hij dit moest zeggen. Zooals wij hem op
die lezingavonden genoten, oprecht, eenvoudig, zacht, voortdurend zoekend en
vorschend en ook geestig, ja zeer fijn en stil geestig, zoo is Duhamel altijd.
Zoo nu is hij ook als schrijver. Men zou kunnen zeggen dat bij hem in den
dagelijkschen omgang niet het karakter alleen spreekt, maar ook, en sterker dan bij
de meesten, het gemoed en het diepste van den geest. Of omgekeerd, dat zijn karakter,
zijn gewone menschelijkheid zich in zijn kunstwerk steeds laat gelden. Bij hem valt
niet op die voor velen zoo hinderlijke scheiding welke ik in den aanvang besprak.
Hij laat zich leven en schrijft neer wat er in zijn hart is omgegaan; hij stelt geen
denkbeelden voorop, om daarvan voorbeelden bijeen te garen; hij heeft niet een vorm
klaar om daarin iets te gieten; hij zoekt geen onderwerpen om er zich eerst in, en dan
weer uit te werken. Hij laat alles tot zich komen en neemt waar.
Toen het oorlog was, deed hij dienst als officier van gezondheid. Anderen dan hij
zouden misschien, ook in zijn positie, den heldenmoed der Fransche soldaten
bezongen, de Duitschers gesmaad of om vrede geroepen heb-
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ben. Maar hij zag om zich heen. En wat hij zag, was lijden. Wat hij het best, het
innigst leerde kennen, was de pijn der eenvoudigen en hun geest- en zielskracht. Dat
had hij gezien en medebeleefd. Dus zou hij dat beschrijven. Hij deed het en schiep
zijn V i e d e s M a r t y r s , het ontroerendste, het schoonste oorlogsboek dat
waarschijnlijk is verschenen, het eenige, geloof ik, waarvan de lezing nog in later
jaren zal zijn te verdragen, een boek dat terstond de wereld rondging en hem met
één slag terecht beroemd heeft gemaakt. Daar de oorlog voortduurde, bleef Duhamel
te midden der smarten; maar heftiger dan tevoren kwam hij in opstand tegen den
geest dien hij daarvoor verantwoordelijk stelde, den geest van het militairisme. Zoo
werd C i v i l i s a t i o n geboren, een bundel verhalen waarin ongelukkigen beklaagd
en koele, egoïstische ‘superieuren’ geestig bespot werden, een werk niet minder
schoon dan V i e d e s M a r t y r s e n dat zeker niet minder lang zal leven.
Er volgde voor hem een tijdperk van nadenken. Vanwaar die ellende? vroeg hij
zich steeds nadrukkelijker. En hij vond de gezochte oorzaak in de alom heerschende
overschatting der mechanische beschaving. Hij had de zegepraal van de
oorlogsinstrumenten en daarna - absurde opeenvolging - die van de
geneesinstrumenten telkens opnieuw meegemaakt en hij zag dat de menschheid het
in geen instrumenten en machines langer moest zoeken. Het geluk ligt van binnen.
En hij schreef zijn opstel ‘sur le règne du coeur’, kort daarop met opstellen van
overeenkomstige strekking in zijn P o s s e s s i o n d u m o n d e gebundeld. De laatste
soldaat was gevallen, de vrede werd bekonkeld, hij zag verwarring alom: hij schreef
E n t r e t i e n s d a n s l e T u m u l t e , waarin hij welsprekend den eenigen politieken
idealist van die dagen, president Wilson, prijst
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en dankt; waarin hij geestig en juist het denken, het gevoelen der zooeven bevrijde
menschheid beurtelings uitbeeldt en bespreekt.
Maar, toen de schokkende gebeurtenissen tot het verleden behoorden, konden
Duhamel's vrienden voor zijn lot als schrijver beginnen te vreezen. Immers, Vóór
den oorlog had hij nooit iets zoo goeds geleverd als V i e d e s M a r t y r s :
verdienstelijk tooneelwerk wel, naar het schijnt; een uitstekend boekje over Paul
Claudel; eenige zuiver gevoelde, echter niet zeer treffende gedichten - zeker niet
weinig, maar toch ongetwijfeld van mindere hoedanigheid dan zijn eerste succesboek.
De weinigen die toen wisten, dat hij L ' C E u v r e d e s A t h l è t e s reeds in 1914
voltooid had, het geestige blijspel waarin hij op een wijze, Molière niet onwaardig,
zekere ingebeelde litteratoren bespotte, en dat eerst in 1920 zou worden opgevoerd,
konden geruster zijn; maar de meesten vroegen zich af of hij op dezelfde hoogte zou
blijven. Welnu, dit is het geval. Hij blijft zichzelf gelijk. Aan zijn huiselijk leven
teruggegeven, ja vollediger teruggegeven dan ooit, omdat hij, na het ook financiëel
succes van V i e d e s M a r t y r s , zijn vroegere maatschappelijke betrekking vaarwel
had kunnen zeggen, is hij blijven waarnemen wat er om, en steeds meer wat er in
hem gebeurde. Hij heeft gezien en tendeele zelf ondervonden dat het gevoelsleven
van den mensch zich soms onafhankelijk gedraagt van de uiterlijke omstandigheden,
en zoo schreef hij, in een stillen, ingekeerden stijl, zijn roman C o n f e s s i o n d e
M i n u i t , een diep en waar boek, dat bij iedere lezing nieuw geestelijk genot schenkt.
Hij heeft waargenomen dat volksmassa's aan allerlei onredelijke oerinstincten plegen
te gehoorzamen, en hij maakte de korte verhalen, tezamengebracht in L e s
H o m m e s A b a n d o n n é s , waarvan de meeste u bijblijven als iets zeer sterks
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en slechts enkele minder kunnen behagen. Als een gelukkig vader intusschen leefde
hij mee met zijn beide jongens, en hij stelde hun eerste vreugden en ontdekkingen
te boek in het even vroolijke als diepzinnige L e s P l a i s i r s e t l e s J e u x ,
m é m o i r e s d u C u i b e t d u T i o u p . Hij observeerde, eindelijk, dat rederijkende
politici niets dan schadelijke leugenaars zijn; dat een tooneelstuk te doen opvoeren,
voor den schrijver een hachelijke onderneming is; dat sommige mannen van
wetenschap meer aan zichzelf denken dan aan het vak dat zij heeten te beoefenen en hij schreef de geestige satires, zooeven onder den titel van L e t t r e s
d ' A u s p a s i e in boekvorm verschenen. Veel en velerlei nam hij waar, in eigen
zieleleven en in dat van anderen: het gevolg was een reeks van zeer goede boeken.
***
Is hij dan uitsluitend een waarnemer van het uit- en inwendig gebeuren? Duhamel,
die niet behoort tot het in den aanvang door mij geschetste genus van schrijvers, tot
hen die bij de geboorte een uitzonderlijke, alles overstemmende gevoels- of zienswijze
hebben meegebracht, tot diegenen in wier werk het accent ligt op de persoonlijkheid
des makers en niet op de stof die hij verwerkte, zou dus slechts een observatiewerktuig
zijn? Omdat in zijn boeken ook de behandelde stof krachtig tot het effect bijdraagt,
daarom zouden ze niet meer dan afbeeldingen genoemd mogen worden?
Het is er ver van. Wel degelijk kan men hoedanigheden aanwijzen, die zijn
persoonlijkheid eigen zijn en die zich in zijn geschriften zonder ophouden openbren.
Zijn denkbeelden met name zijn die van een vrijheiden vredelievend man, van een
die vertrouwen heeft in de toekomst der menschheid. Zijn wijze van zien en denken,
daarbij, is nauwkeurig, gevolg misschien van
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zijn natuurwetenschappelijke opleiding. Zijn geest is er op aangelegd tegenstellingen
waar te nemen en daarvan het komische steeds oogenblikkelijk te beseffen. Zijn
gemoed is medelijdend. Zijn belangstelling is steeds gericht op het diepste in de
menschen, op de bewegingen hunner ziel. Hij ziet de innerlijke werkelijkheid tegelijk
met de uiterlijke en, terloops zij het opgemerkt, gelooft daardoor realist, man van
het uitwendige volgens hem, en tevens romanticus, man van het innerlijk leven te
zijn - hoopt daardoor, in samenwerking met zijn medestanders, een synthese tusschen
romantiek en realisme te kunnen bewerkstelligen. Wat van dit laatste streven ook te
denken valt - naar mijn meening zou een sterker lyriek, dan de zijne tot nu toe
gebleken is, voor zulk een synthese vereischt worden - in ieder geval mag men
vaststellen, dat de opgenoemde eigenschappen van Duhamel, vooruitstrevendheid,
nauwkeurigheid, geestigheid, medelijdend hart, diepte van blik, aan alles wat hij
schrijft of zegt een eigenaardige kleur mededeelen.
Een eigenaardige kleur... Ja, maar toch drukken deze woorden iets anders uit dan
wat op de eerste bladzijden van dit opstel bedoeld werd. Immers, er zijn zooveel
vooruitstrevende, nauwkeurige, medelijdende, er leven niet weinig geestige en
diepspeurende menschen! Een sterk en uitsluitend dramatisch aangelegde geest
daarentegen is bijna iets eenigs. Een zacht-dichterlijk en niets dan zacht-dichterlijk
gemoed staat nagenoeg alleen. Een geest die het gansche leven hartstochtelijk
vervloekt, omdat het staat in de relativiteit - ik denk nu aan Strindberg - is met bijna
niemand te vergelijken. Kunstenaars als Duhamel kunnen wel met andere menschen
worden vergeleken, staan niet alleen, zijn niet eenig. Of liever, zij kunnen soms eenig
zijn door de mate waarin hun eigenschappen zich bij hen voordoen, maar
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niet door de kleur dier eigenschappen zelf. In bijzondere mate zijn zij menschen als
wij allen: oneindig krachtiger van geest, gevoeliger, fijner bewerktuigd, knapper in
het technische dan wij, maar menschen van gelijke beweging.
Daardoor boezemen zij ons ook meer vertrouwen in dan de zeer uitzonderlijken
als Strindberg of Baudelaire. Veelzijdiger dan dezen, gedweeër, nederiger, leerzamer
niet zelden, zullen zij zich nooit zoo ver van de ‘gewone’ waarheid verwijderen. Of
ze daardoor ook minder zijn dan de eenzijdig sterken? Zeker zullen de Duhamels
hun eeuw tot geen volkomen unieke gevoelswijze willen of kunnen dwingen. Maar
wie is te verkiezen, hij die vele en geschakeerde waarheden op innige, menschelijk
schoone wijze weet te zeggen, of hij wiens haast bovenmenschelijke stem een
misschien dieper doch eenzijdiger waarheid verkondigt? Ten zeerste verheugt het
mij, dat ik in dezen tot geen keuze verplicht ben.
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Nederlandsche litteratuur
door Dirk Coster
Het dochterken van Rubens, door Franz de Backer, Van Loghum Slaterus
& Visser, te Arnhem 1922.
De lezers van ‘de Stem’ kennen grootendeels het teeder verhaal van een meisjesleven,
dat door Franz de Backer is geschreven, direct nadat hij vier jaar lang de afgrijselijke
werkelijkheid van den oorlog in de loopgraven doorleden had. - Het is wel een
verwonderlijke daad van een mensch, om, nadat hij zooveel smartelijkheid heeft
gezien en zelf doorworsteld, zich met deze stille innigheid te verdiepen in de droomen
van een meisjesleven en het onmiddellijk verleden met heel zijn bloedige
onverzoenlijkheid en onmenschelijkheid erin te vergeten. Het kan de werking der
contrasten zijn, die den schrijver tot deze taak dreef, het kan ook iets anders zijn: het
teeken, hoe weinig dikwijls de uiterlijke omstandigheden in het eenmaal bepaalde
en groeiende innerlijk ingrijpen en hoe de mensch, uit de greep dier omstandigheden
verlost en weer aan zich zelf overgelaten, onmiddellijk weer voortgaat, zich zelf te
verwezenlijken in de hem gegeven levensmogelijkheden. Het laatste is het meest
waarschijnlijk, en het valt samen met dat andere verschijnsel, dat na den oorlog
onmiskenbaar is: - de drang tot kinderlijkheid, de drang zich te verdiepen in de ziel
van den beginnenden mensch, in het weer ongeschonden aanvangende leven, een
drang die wel-
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licht uit de onbestemde hoop is voortgekomen, dat alleen vanuit dien beginnenden
mensch een nieuwe wereld kan ontstaan, waarin niet zooveel wanhoop, zooveel nijd
en doffe verharding zal zijn als in deze wereld, die zich zelf verscheurd heeft en
uiteengeslagen is door de innerlijke explosie harer booze krachten. - Een hoop die
vruchteloos zal blijken in dezen tijd, - maar een hoop die redeloos en eeuwig is, die
in den kunstenaar zich gaarne kindergestalten tot symbolen kiest, - een hoop ook die
wellicht na ondenkbaar-langen tijd zijn reden zal bewijzen, als alle kiemen van
boosheid die de geslachten elkaar buiten hun wil overdragen, eindelijk door den druk
van nooit-eindigend ongeluk tot beter krachten zullen omgegroeid zijn.
Ondertusschen: deze inleiding zou misverstand kunnen wekken. Franz de Backer
is zeker geen geniaal schrijver, en de diepste behoefte van zijn tijd, die zich voor
alles een geniale kinderlijkheid zou willen droomen, die stralend als de verlossende
zielskracht der toekomst zou kunnen verrijzen, die belofte of liever het diepste dier
belofte kan hij zeker niet vervullen. Hij zelf zal dit geen oogenblik gelooven. Hij is
eenvoudig een teeder mensch, diep door zijn teederheid meer dan door zijn gedachten.
En het kleine vrouwtje, dat hij in zijn Marieke met zorgzame liefde doet opgroeien,
van spelend volks-meisje tot jonkvrouw, is alleen maar een passieve ziel vol
aanhankelijkheid en aangeboren liefelijkheid! In zekeren zin zou zij bijna een pendant
kunnen heeten van het Hollandsche Marietje, de merkwaardige schildering van het
gewone kind waarmede Marie Schmitz onlangs verrast heeft. Bijna! Want dit Marieke
heeft wel alle voordeden harer landaard. Zij is poëtischer en bewegelijker, er is meer
schemerende ruimte rond haar, en hoeveel meer maakt zij van de dingen die rond
haar leven! Hoeveel meer schoonheid komt op haar toe!
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Het is haast onnoodig hier de intrige van het verhaal nog na te vertellen. Marieke is
het dochtertje van een armen kleermaker, die zonder het te weten een Rubens bezit.
De schat wordt ontdekt, juist als Marieke haar moeder verloren heeft. Marieke wordt
rijk, en gaat naar een kostschool, - de vader, Rubens bijgenaamd na de groote
ontdekking, - ondergaat het lot dat te voorzien was, hij verzakt en verstompt in zijn
plotselinge weelde en wordt een stille dronkaard en een onhandig bedrijver van
stadspolitiek, een arm nutteloos mensch, een weerlooze eigenlijk, die te dof van leven
is om zijn eigen verlatenheid te kennen. Beiden, vader en dochter, komen door hun
plotselingen rijkdom in een kille leegte te staan. Marieke vult die leegte met haar
droomen, die eigenlijk één lang smachten zijn naar liefde. Haar heele wezen is
zuiverheid en zachtheid, zoo volkomen als alleen in vrouwen mogelijk is, - en het
verlangen dier zuivere levenskracht kan enkel liefde zijn. En de drie liefden van
Marieken zijn eigenlijk de wezenlijke inhoud van dit boek: de vroomheid, de droom
van Christus en Maria - de vriendin, - en eindelijk de eerste minnaar. Maar met de
eerste korte aanraking der liefde eindigt het werk. De oorlog, een bankbreuk, de
plotselinge dood van haar vader, het verdwijnen van den Duitschen geliefde, - met
die scherpe explosiën breekt eindelijk Marieke's verlangend kinderleven in stukken.
Op de laatste bladzijden ziet men haar vluchten met de radelooze stoeten mee voor
de Duitsche kanonnen, en, met een vreemd kind in haar armen en omklaagd door
verwarring en ellende, gaat haar plotseling het weten open, dat dit alles het leven
nog niet was, en dat veel grooter geluk en dieper lijden haar wellicht zou kunnen
wachten.
Wanneer men aan dit boekje terugdenkt, zoo verrijst onwillekeurig het beeld van
een lenteboomgaard, veel
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wit en rankheid van kleine bloesemende boomen, en een grijze geurige nauwlijks
bewogen lucht erom heen, terwijl de klank van een klein kloosterklokje in de verte
hangt als een belofte van zachte gelukkigheid. De teederheid waarin Franz de Backer
dit kleine zuivere leven heeftgehuld, is diep en mild en rustig, werkelijk gelijk een
grijze lentelucht. Eén enorme schade heeft deze schrijver zichzelf aangedaan: hij
heeft zich niet voldoende in bedwang gehouden, hij uit deze teederheid te dikwijls
in weeke en streelende woorden, die den indruk wekken van een sentimentaliteit,
die in werkelijkheid in de diepte niet aanwezig is. Het is helaas niet te berekenen
hoezeer deze schriftuur zou gewonnen hebben, wanneer de schrijver zich had willen
versoberen, en hij dit weeke te veel zijner woorden uit zijn stijl verwijderd had, benevens de te ver gedreven coquetterie der lokaliteit, die na het succes der eerste
Vlaamsche schrijvers een traditie is geworden, die iedere Vlaamsche schrijver weer
opnieuw schijnt te moeten afleeren. - Want dit alles zijn ten slotte bedriegelijke
uiterlijkheden, zij raken het levende vleesch van dit werk niet, dat gezond is en als
't ware zijn eigen organisch en ademend leven voert, en bezield is door een diepe
goedheid. - Een andere fout van het boek is, dat de gebeurtenissen in het werk in te
zwak verband staan tot de hoofdfiguur: het valt uiteen in enkele boeiend vertelde
episoden en daarnaast het bloesemende droomenleven van Marieke. - En de derde
en grootste tekortkoming, de onevenredigheid der compositie: heel dit minutieus
beschreven meisjesleven dat opleidt tot slechts één enkele, weinig diepgaande
liefdesepisode, deze tekortkoming kan alleen door een vervolg worden opgeheven.
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Boekbespreking
Karel van den Oever. Het Open Luik. Verzen. Uitg.- Mij. De Sikkel.
Antwerpen.
Er is altijd - van in den beginne - iets uitzonderliks geweest aan hem. Lode Monteyne
heeft in het le nummer van ‘De Bibliotheekgids’ Van den Oever aldus
gekarakterizeerd:
‘Een aparte figuur in de Vlaamse Literatuur van de laatste decennia... een markante
verschijning, waarvoor, in de letterkundige historie, welke latere geslachten schrijven
zullen, een eigen plaats zal worden voorbehouden.’
Het uitzonderlike: dátgene waardoor hij steeds aan iedere klassifikatie bleef
ontsnappen, al vertoonde zich wellicht niemand méér dan Karel van den Oever, in
elke nieuwe periode van zijn leven, als een zoon des tijds. Hij evolueerde in en met
de literaire beweging in ons land sinds ‘Van Nu en Straks’. De meeste van de
tijdschriften die rond ‘Van Nu en Straks’ eigenzinnig hun weg zochten naar een vaak
kortstondig tijdperk van bloei, rekenden hem onder hun medewerkers. Karel van den
Oever, die laatst nog in ‘Vlaamsche Arbeid’ (Julie-Aug. 1922) zijn herinneringen
neerschreef aan het schwärmerisch-romantieke gedoe der jongeren rond 1900 binnen
Antwerpen, zag deze jongste jaren in het Ekspressionisme een nieuwe
levensmogelikheid voor zijn door een verstrengd Katholicisme op nieuwe diepten
opengerukt dichterlik wezen.
Hij is een van de zeer weinige Katholieke poëten in ons land - buiten de bent der
priesters-dichters aan wier hoofd nevens de hoogdravende lyrieker Cyriel Verschaere
de verfijnd-innige Jezus-minnaar Jan Hammenecker moet worden aangewezen - die
zo openlik, zo onomwonden, en tevens zoo scherp-karakteristiek getuigenis aflegt
van zijn Katholiek geloof. Er is iets van Paulus in hem - Paulus met het zwaard wanneer hij zijn aanval richt op de literatuur waarin zijn God wordt miskend of
verlochend. Een hoge, ridderlike strijdvaardigheid voor het heilig geloofspand der
vaderen. Hoe zwak en terneergeslagen ligt daarnevens de vernederde mens uit zo
menig gedicht van de laatste jaren: zondig, hopeloos, en doorsidderd van
eeuwigheidsvrees! - Er is iets tragies in het lot van deze man voor wie geloofsijver,
verbeten opstand, en het geselend apostelgeweten van een gekwelde Savonarola
steeds blijven: aanleidingen tot poëzie, nooit wor-
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den: blinkende genadekrachten die dit rijp manneleven in één sterke geloofsdaad
laten openbloeien - met klappend geweld openbloeien - tot een groot en glorieus
wonder in den lande. Niet alleen dat ‘literatuur-verloren-zijn’ in de r e l i g i e u z e ,
maar ook in de s o c i a a l - p o l i t i e k e mens heb ik hier op het oog. De man die in
het Zeegedicht ‘O de siddering van vleesch en geest’ schreef over de opstand des
volks allerwrangst, en die wrangheid met zijn hele trillende wezen doorleefde, is
dezelfde die in een ogenblik van ongekontroleerde patriottegeestdrift de verbittering
van het volksgemoed onder vaderlands pathos verbloemde. Het aksidentele voor
Van den Oever's poëzie van zijn schermutselingen met God en de idee maken deze
schermutselingen niet altijd tot poëtiese b e l e v e n i s s e n , wat zij b.vb. wél worden
in de jong-joodse mystiek van een Martin Buber.
Sedert weken werden in de Vlaamse pers een drietal nieuwe werken van Van den
Oever aangekondigd. ‘H e t R o o d P a a r d ’ een bundel, naar verluidt: fantastiese
opstellen, inleidend op de gedichten saamgebracht onder de tietel: ‘H e t o p e n
L u i k ’; en een roman: ‘H e t I n w e n d i g e l e v e n v a n P a u l ’. - Sedert geruime
tijd verschijnen van deze roman hoofdstukken in ‘Vlaamse Arbeid’. Het zijn voor
ons een aantal flink in tijd en milieu gesitueerde zelfbekentenissen, krioelend van
bijbelspreuken en liturgiese citaten, altijd merkwaardig van visie, in den beginne
door het hybridies geschiedenisje met de kloosterzuster Angelina naar het
kwijnend-jongensachtige verblekend, nu echter, in de laatste hoofdstukken, door een
dieper Godsgevoelen en -beleven tot een waarachtig ziels-aangrijpend proza veredeld.
Van deze drie aangekondigde werken verscheen het eerst, in boekvorm, bij de
Sikkel te Antwerpen, de verzebundel ‘H e t o p e n L u i k ’. Een veertigtal bladzijden
poëzie, in stemmig-donkere band met rode letter, en versierd met een synthetiese
tietelplaat van Henri van Straeten, op wiens eigenaardig talent reeds diverse keren en met sukses - door de Sikkelman een beroep werd gedaan.
Ziehier tans Karel van den Oever in de verschijning van iemand die door zijn
leeftijd aan het gedrang der jongeren is ontgroeid, met dit zijn jongste werk echter
bij het moderne streven aanleunt, en daarom door de grootmeester ten onzent van
de Poëzie der 90gers met de minder gelukkige naam van ‘overloper’ werd bedacht.
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In een recensie over ‘H e t k o s t b a a r B l o e d ’ van Willem de Mérode, heb ik de
paralleel getrokken met Van den Oever. Beiden zijn getekenden des Geloofs,
gemerkten door het geloof hunner vaderen. De Mérode draagt de kalme kracht der
kalvinistiese berusting; Van den Oever is de rusteloze jager naar God, de
rusteloos-opgejaagde door de schichten der liefde Jesu. De poëzie van Van den Oever,
zoals die werd neergelegd in de bundel ‘H e t o p e n L u i k ’, is een poëzie van vrees
en duistere aanbidding. Het mysterieuze was altijd een donkere kracht in hem. In de
‘Kempische vertelsels’ zat reeds deze drang naar het geheimnisvolle aanwezig. Ook
archaïese neigingen zijn in hem: schreef hij niet ‘G o d v r u c h t i g e M a e n r i j m e n ’
(1911) in ouderwetse trant? En met welke virtuositeit wist hij het
zwaar-geornamenteerde vers der Renaissancedichters dienstbaar te maken tot zijn
inspiratie voor ‘G e u z e n s t a d ’ en de ‘L o f v a n A n t w e r p e n ’, waarvan 's
dichters verering voor de aloude luister der Scheldestad de foelie is! De dichter van
‘H e t o p e n L u i k ’, modern door het ritme en de cerebraliteit van zijn vers, kent
de waarde van folkloristiese motieven. (Satan's bokspoten springen het fijne weefsel
van zijn dromen aan flarden; op de groene zeebaar vlijt zich de meermin, haar wellust
daagt de dichter uit; het zeepaard woelt in 't getij). Hij heeft voor alle dingen, voor
alle verschijnselen de schrik en de leven-inblazende fantazie van de late middeleeuwer.
(Breughelse visioenen spoken door het gedicht ‘De Dood’, fantastiek als een optocht
der Wederdopers). Het Vlaamse landschap, de Vlaamse lijnen en kleuren zijn met
hem vergroeid, in hem vastgegroeid, in zijn denken, in zijn verbeelding. (Ik citeer
uit de bundel: Vlaanderen, nevel-blauw; de avond paling-blauw, paling-blauw de
rivier; de maan is appelgroen; er is zilver vuur op elke kruin der kankerige bomen;
absynth-groen de zee, enz.).
Al deze dingen en, bovenal: zijn onophoudelike, rusteloze kamp om God, zijn
h a r d n e k k i g geloof dat zich boven elke twijfel, boven iedere vertwijfeling, hoe
somber en liefde-verlaten ook, weer opwerkt - merg en bloed beide van zijn poëzie
- maken van hem een der interessantste figuren uit het literaire Vlaanderen.
Uit ‘H e t o p e n L u i k ’, waarin naast lugubere bepeinzingen over dood, duivel
en zonde, de zuiverste zielsopwellingen bloeien: vurige rozen vol dauw en honig
midden een veld van distels en zwart graangewas, schrijf ik hier over dit ‘G e b e d ’.
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De metallieke klank in Van den Oever's stem is er gemilderd tot de warme toonder
kantiek: opbloed-innig orgelpijpen gedragen mannelike schroom van het lied, dat
uit verdrongen mirakel-verwachten des kinds terugkeert in de bitterheid-malende
mond van de worstelende mens des geloofs.

Gebed
Roep achter uw hooge berg, Heer,
en ik nader: een schaap;
want uw groote oogen overal,
elk oor hoort uw voet,
uw gouden tranen op den nacht-wand.
De gele wolk rookt
beneden uw oude voet;
de reuk der aarde voor uw mond;
vruchten en groenten:
een lauwe zuil van geur
langs uw handen;
de broei der aarde
een offer;
en uw omgang:
het verguld gelaat der zon;
Heer, luister:
het groen orkest der draaiende aarde,
als een muziek-tol
aan uw open ooren.
Heer, Heer, mijn vader,
roep achter uw hooge berg
uit uw witte baard;
zet mij op uw knie
als een kind.
WIES MOENS
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Ernst Zahn, Lotte Eszlinger, vertaling van Anna van Gogh-Kaulbach.
Wereld Bibliotheek, Sloterdijk.
Deze roman van Ernst Zahn is goed en zuiver werk. Een verhaal van middenslag
menschen, gezien door den helderen en verstandigen blik van den schrijver. Lotte
Eszlinger vergeet te snel de groote liefde van haar jeugd, en treedt in een kalm
welstandig huwelijk. Veel later eerst ontmoet zij dezen geliefde opnieuw. Het vervolg
laat zich raden. - Zulk een boek is levend, waarachtig, men kan er geen kwaad van
zeggen. Toch - als men het in de herinnering herziet, voert het maar een mat leven.
Het is levend, maar niet schoon, meer overdacht waarschijnlijk dan door den schrijver
zelf doorleden. - Verloren liefde, nieuwe hoop, berusting - zij kunnen altijd
aanleidingen tot blijvende schoonheid worden. Maar deze schoonheid, de hartsdiepe
lang nagonzende toon, kan alleen ontstaan, - wanneer de schrijver zelf zijn eigen
hoop of liefde met die van zijn figuren samensmelten laat. Een eenvoudig proces.
We zijn allen menschen, die verloren hebben en soms weer hopen. Precies eenzelfde
gewoon geval van een gewone vrouw (Frau Fönsz), die weer opnieuw wil leven, is in den geest van den stervenden Jacobsen omgegroeid tot den sidderenden toon
van heimwee en schoonheid, die zijn onvergetelijk afscheid aan het leven werd.
Maar als een schrijver, langzaam verkoeld door de routine, het geval buiten zich
als geval gaat zien, het verstandig overdenkt, wanneer de verstrooiïng van het
voortgaande leven hem van de diepste bronnen zijner eigen herinnering gaat scheiden,
- dan ontstaan boeken als dit. Matte boeken die levenswaar zijn, omdat de gewoonte
van het goed gadeslaan blijft, ook als de innerlijke trilling reeds verstorven is. Maar
het wordt dan een levenswaarheid, die geen schoonheid en geen innerlijke melodie
meer bergt, omdat er geen innerlijke vereeniging meer heeft plaats gehad. Men kan
zulke boeken objectief noemen. Maar een eerenaam is dit niet.
DIRK COSTER
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Tooneel
door Dop Bles
Le Comédie Française. Alfred de Musset. Kon. Schouwburg Den Haag.
Waarschijnlijk is 't allerbeste, dat Musset voor 'ttooneel schreef, 't geen hij - door
Rachel geïnspireerd - begon en nimmer voltooide. Zijn ‘Les Caprices de Marianne’
die met ‘Il ne faut jurer de rien’ ging, zijn slechts een bewijs, hoe in een land van
tooneeltraditie de dichter steeds in staat zal zijn, om zijn gevoelens uit te zetten in
speelbare lyriek.
Ter eere van een centenaire hadden wij dezen Musset-avond gaarne
verontschuldigd; conventioneele offlcieele verplichtingen kan een officieel,
gesubventionneerd theater niet ontloopen.
Maar dit excuus bestond er niet.
Ons inziens had het meer op den weg gelegen van een Alliance Française, dezen
aanslag op Hollandsche guldens te voorkomen. Zelfs een Comédie Française moet
leeren beseffen, dat het niet voldoende is, dat men zijn rollen kent, maar het ‘être à
la page’ is ook van noode.
En wat kan Musset ons nog zeggen?

De Haghespelers. Herman Teirlinck's Vertraagde Film.
De heer Stellwagen blijkt tot de puur verstandelijken te behooren, die meenen dat
het voldoende is het scherpe, zoo niet verscherpte verstand, als een vlijm lemmet te
hanteeren, als zou in de anatomische ontleding de psychische analyseering van een
kunstwerk gelegen zijn. Gelijk Röntgen-stralen schijnt zijn geest slechts het karkas
van 't woordencomplex te reproduceeren; elk letter-woord wordt verstaan in zijn
algemeenen reëelen zin, maar de innerlijke en innige beteekenis van 't woord, de
wondere omhulling, die het organisch zinverband, het levende rythme schenken, de
onzichtbare glanzing van zielsafschijning of sfeer, dit al schijnt dezen regisseur de
storende nevel, die slechts de contoeren hinderlijk vervaagt.
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Al te veel werd hier gelezen: ‘woorden, woorden, woorden!’ En dit woordelijk
verstaan buiten alle verband, buiten den vollen zin, voerde bij slaafsche toepassing
tot zinledigheid, of leidde tot supprimeeren, waar 't zinlooze van toepassing werd
beseft.
Deze feitelijke onjuistheden noemen wij niet het eerst, omdat deze mistastingen
bij plaatse beslissend zijn, maar wijl het feitelijke dier dwalingen als even zoovele
proeven den regisseur wiskunstig-zuiver hadden moeten bewijzen, dat het juiste
verstaan der bedoeling, dat toch de theatrale verwezenlijking vooraf dient te gaan,
hem in 't volkomene ontbrak. En dat deze doorslaande bewijzen niet gezien werden,
is een gevolg van verblinding, het noodlottige gevolg van 't blinde geloof in de
onfeilbaarheid der verstandelijke vivisectie-behandeling.
Het blijft een verdienstelijke daad dit werk voor het voetlicht gebracht te hebben,
begrepen te hebben dat de Haghespelers al te wezenloos in hun tijd kwamen te staan,
door 't gemis van kontakt met de levende, moderne litteratur. Een moedige daad zou
dit brengen te noemen zijn, indien de verwezenlijking getoond had, dat men zich
alle moeilijkheden der verlangde oplossingen volkomen bewust was. Zoo hier van
moed te spreken is, dan zou het de vrouwelijke moed zijn, de kortzichtigheid die 't
volledige gevaar niet ziet.
Alle kunst ontbloeit aan een fond van sensualiteit, 't Volkomen gemis kan nimmer
de verheven ontstijging vervangen, zoomin als de vondst van rappen geest de intuïtie
gelijk is. En als laatste onmisbare gesteldheid, waarvan de afwezigheid luchtledigheid
deed ontstaan, waar sfeer verlangd werd, zij de verbeelding te noemen. Verbeelding
in staat tot aanvoelen en herkennen.
Wanneer de Man en de Vrouw in II zich in herinnering gaan zien, dan geeft
Teirlinck aan: ‘zij lijken wel uit een andere eeuw, zoo kleurig en onecht doen hunne
kleeren aan. Zij zijn geheel en al de kinderen der illusie.’
't Bedoelen is hier duidelijk: een schoone styleering van verzonken schoon, dat
de illusie van 't irreëele geeft. En wat moesten wij aanschouwen? De meest nuchter
reëele voorstelling van Louis XVI tijd. De voorstelling van verleden werkelijkheid,
zooals wij deze op 't bal masqué geregeld verschijnen zien.
Ging al te veel verloren in de puur verstandelijke opvatting, hiertegenover staat,
dat veel schoons werd bereikt, dat nu in zuivere styleering mocht groeien, dat nu op
beslissende plaatsen het volle licht viel, op definitieve woorden het juiste accent, wat
nimmer zoo zeer en zoo juist het geval had kunnen zijn indien de
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vertooning weelderiger geworden was, meer zinnelijk schoon, en meer vervuld van
Teirlinck's wezen.
Gemeenschapskunst noemt Teirlinck zijn film. Voorshands is dit woord in deze
beperking te verstaan: kunst, welke een gemeenschap, in tegenstelling met kring van
louter kunstzinnigen, kan boeien. De opvoeringen in Brussel vonden een publiek uit
alle maatschappelijke lagen, in warmbloedige geestdrift; de opvoeringen in Den
Haag hebben een publiek van bepaalde geestelijken stand geboeid. En al moge de
verstandelijke opvatting hier de geheele schuld dienen te dragen, dan valt die zware
last niet geheel en al op den regisseur, wijl toch zijn intellectueel beschouwen
karakteristiek Hollandsch is. Door een overwicht van het verstandelijke zou bij ons
volk de volkomen appreciatie toch uitgesloten zijn, ook al zou hier de uiterste lijn
van bereiken benaderd zijn. En dan nog, het volkomen begrijpen zou toch niet tot
volkomen zuivere en algeheele realiseering gevoerd hebben. Want dit mogen wij
niet vergeten, dit spel is de eerste proeve van gewijzigd inzicht. Dit Teirlinck's
vernieuwde inzicht ligt in de conceptie, in de innerlijke structuur uitgesproken, doch
zijn taal toonde in detail-verzorging en in beeld, dat hier de evolutie zich nog niet
had voltrokken.
Toch had hier meer gestreefd kunnen worden naar harmonische oplossing en vaak
reeds te bereiken door een simpel opvolgen der indicaties. Minder storend zou
vlak-pretentieloos de taal van den Lanterenman geklonken hebben, indien hij werkelijk
‘goedig en saai’ het oude ventje geweest was, dat zich zijn eigen filosofie vertelt.
Nu was 't klankvol gewichtig oreeren.
***
Als jongeling en meisje zijn man en vrouw één wanneer hun liefde, het saam-droomen
is van eigen illusie en zielsgroeiïng. Maar dan ontwaakt de vrouw in 't meisje, en zij
is 't die het reëele bewijs van 't geluk, de appelbeet, de vrucht van den min begeert.
Doch deze realiseering toont den man de werkelijkheid van 't maatschappelijk leven:
de paradijsillusie is verstoord. Het kind, voor haar, de vrouw, werkelijkheid van 't
hoogste geluk, is hem, den man, werkelijkheid die den droom verscheurt. Beiden
weten het kind op eigen wijs van voelen en inzicht, inzichten vijandig in 't verre der
verwijdering. Maar deze vijandigheid wordt hun eerst bewust bij 't verbreken van
den band, die den man ondragelijk wordt, op 't zelfde moment waarop hij de moreele
bevrijding beseft.
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De beteekenis van dit versterven in haar armen, dit dood-gaan tusschen bei, was één
der schoonste momenten. Deze noodwendigheid van haar smart en van zijn egoïstische
vrees en woede, tot de wild uitbrekende haat, volgeladen met 't instinct van
zelfbehoud, van herstel, deze bestiale zelf-verjaging uit 't Paradijs van louterend
geluk, was van doordringende felheid en diepe menschelijkheid.
En als zeer schoon volgde hierop het ontwaken in III, de vrouw verwezen in haar
droom, te veel één met haar wezen; de man, te nuchter, in reactie op de daad, die
boven zijn egoïsme uitging. De vrouw gaf het bedoelen van den auteur in den juisten
toon van 't laatste ‘Vaarwel’; de man zijn weer-keer in de realiteit van 't leven, met
zijn geprevelde opmerking over 't verloren horloge.
***

De Vertraagde Film.
Het ‘vertraagde’ werd niet juist verstaan. Het moordend langzame tempo der eerste
voorstellingen werd allengs meer normaal, doch veel ging te loor, wijl niet werd
ingezien dat het tempo niet volgens artistieke inzichten te regelen is, maar eer de te
beluisteren ademhaling genoemd kan worden.
Drenkelingen hebben, tot het leven gekeerd, vaak verklaard, dat zij deze herinnering
aan 't laatste bewustzijn behouden hadden: het was hun, alsof in een ondeelbaar
oogenblik heel 't afgelegde leven voor hen opensloeg. Zoo licht een landschap in
bliksemflits even algeheel op, of wel, het was hun, alsof hun leven zich bliksemsnel
als een banderol ontrolde. Het tweede bedrijf geeft deze tijds-ioon, waarop in
herinneringsbeelden het bestaan zich ontrolt, vertraagd tot langer duur, zoodat het
rustig 't oog voorbij kan trekken als een film. Wel ontstellend was dus hier de
opvatting, als zoude hier een film te aanschouwen zijn, vertraagd tot het defecte,
hoewel zeer beslist, doch dan ten opzichte van voor- en naspel, een zekere vertraging
bedoeld was. Deze vertraging mocht echter niet het lang-durende bewerkstelligen,
maar diende tot rust en wijding te verbreeden.
Fataler in zijn gevolgen was echter de te langzame inzet van het eerste bedrijf.
Hier toch geeft Teirlinck aan:
‘Over het gansche bedrijf, lichamelijk-hoekig, vlug nerveus en karikaturaal spel,
sterk van verve en contrasten.’
Het karikaturale, het hoekige, de contrasten, zijn het natuurlijk
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gevolg van 't vlug-nerveuse; van de verheviging, in nerveuse versnelling naar de
verbeelde realiteit. Tevergeefs werd getracht door letterlijke verbandlooze toepassing
de noodwendige onwezenlijkheid te bereiken, de onwezenlijkheid, die ontstaat door
opvoering boven het uiterlijke wezen uit.
De politieagenten waren hier de hinderlijke copieën van verschijningen uit grollige
revue, voor 't karikaturale misten zij 't kontakt met de realiteit, waarvan de karikatuur
toch nog altijd karakteristieke beelding is, 't zij tot het striemend felle, of 't gulle
groteske.
Zoo was Zot-Lowietje een piepend mekaniek; de ‘wijde armzwaai’ van wie tastend
gaat in 't duister van verschemerden geest was hier ondenkbaar.
Schijnbaar luttel verzuim, doch teekenend, was de afwezigheid van het in I
aangegeven ‘gerinkel van een tram, of gekrijsch van een auto-klakson er tusschen
door’. De telkens opklinkende kreet van de hijgende stad van hedendaagsche realiteit,
die beelden wekken zou in contrast met de aanschouwde realiteit, die roep kon hier
gesupprimeerd worden, louter en alleen, wijl het verlangde contrast toch niet te
bereiken was.
Het dynamische van de man-en-vrouw-tragiek, want niet het leed tijdens het proces,
maar de onherroepelijke voortbeweging van eerste onbewuste liefdesaanvoeling tot
het moment, waarop zij beiden vervreemd - vreemden door 't elkaar leeren zien,
helsch doorzien - tegenover elkaar staan, dit dynamische is Teirlinck's bedoelen. En
dat ‘de man’ en ‘de vrouw’, die elkaar beslissend in d'oogen zagen, steeds
voortbewogen zullen worden met dezen levensdonkeren onderstroom, dit is 't
essentieele der bedoeling. Vandaar, dat beiden hier gevoegelijk de ongenaamden
konden blijven.
In II, waar gewekt wordt, wat eens in prille blijheid op den bodem der maagdelijke
zielen ontbloeide, gewekt door eigen herinnering, was 't beeld dier jeugd-vizioenen
al te zeer gevoelloos ingeschoven tafereelen van middelmatige, gemaniëreerde
dansprestaties, een ingestudeerd resultaat, inplaats van de beminnelijke onschuld in
ietwat popperige sprookjessfeer bevangen. Het bevangene ontbrak; zoo was 't den
vertolkens ondoenlijk ons den indruk te geven, dat zij de weerspiegeling van 't eens
beleefde aanschouwden, en werd aldus noodwendig hun spel te zeer reactie, want
het was nu, of die voorstellingen slechts eigen jeugd-herinneringen opwekten. Wel
hadden zij niet zoo ver van deze beelden behoeven te staan; te vaak toch was 't, of
zij uit
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diepliggend verlee aanschouwden, terwijl bei toch jong (hij is 21 jaar) nog zijn. Doch
laten wij - liever dan bezwaren te noemen - verklaren, dat Ella Reicher ons verrast
heeft: reeds haar opkomen in I was simpel en schoon, (leerde zij van Sonja Alomis?)
en vaak trof de gevoelige en zuiver vertolkende klank van haar stem, 't sobere van
het gebaar, terwijl zij in vorige creaties steeds hinderlijk aan ietwat theatrale
declamatrice herinnerde. Ontroerend was bovenal, hoe zij de wonderlijke
verwezenheid, als dronken in den roes van 't onbegrijpelijk gebeuren, wist te geven.
Naast den regisseur heeft zeker Van Dalsum hier zijn invloed doen gelden, zijn
tegenspel moest wel tot hooger kunnen en zuiver inzicht opvoeren.
Al kon hij zijn dramatische kracht niet immer in 't smartelijke bedwingen, zijn
creatie van ‘De Man’ behoort tot het allerschoonste, dat wij ooit in Holland zagen.
Simpele gebaren, als 't doen vallen van de roos, die dood ging, de schreiende vreugd
van jeugdgeluk, zij waren de sublieme momenten van deze volkomen ingeleefde
creatie, die ondanks de subtiele bestudeering niets inboette aan spontane kracht en
schijnbaar onbewuste teekening.
Mooi was ‘De Dood’ als verschijning en van geluid, verdienstelijk het Wilokswijf,
terwijl de overige spelers hier ongenoemd kunnen blijven, tenzij wij van 't Geheugen
reppen moeten, wier verdwijning 't feeërieke miste. Ja, eer geleek zij de berustende
calvinistische, onbewogen in 't strakke gebaar, dan het symbool van stralend verlee,
dat 't duivels bittere van meedoogenlooze waarheid in breede plooien van glans
verbergt.
Verdienstelijk noemden wij deze opvoering, doch als daad, nu zoo veel
minderwaardigs door de twee voornaamste gezelschappen gebracht wordt, werd zij
belangrijk en verdient zij erkentelijke aandacht. Doch alleen wanneer zij beteekenen
zou een nieuw begrip, een meer modern en meer nationaal verstaan van roeping,
alleen in dat geval - dat helaas als vaag vermoeden niet eens gekoesterd mag worden
zoolang kenmerkende teekenen ontbreken - zouden wij Teirlinck's verschijning op
ons tooneel van toekomstige beteekenis kunnen achten.
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Der Russe redet
(Duitsch van Alexander Eliasberg)
(Slot)
Ich habe es sehr gern, wenn ich Fieber habe, und ich glaube, dass der Mensch krank
sein muss. Früher war ich niemals krank, und glaubte an keinen Schmerz. Aber jetzt
verstehe ich alles und hab sogar mit Lust Lesen und Schreiben gelernt...
Mitten im Walde ein Kreuz, jemand liegt da begraben. Ich setzte mich hin und hatte
keine Angst... Um Mitternacht stieg der Nebel unter den Tannen auf, der Nebel
hauchte mich kalt an, da packte mich der Gram am Herzen... An meinen ganzen
Kummer musste ich denken... Der ist wohl einen schweren Tod gestorben, dass er
mitten im Walde beerdigt ist... Hat wohl viel Leid empfangen, wenn er auch nach
dem Tode Gram um sich sät...
Gräme dich nicht, Bursch, trauere nicht, wirst nicht viel von deinem Schicksal
verlieren. Bist noch jung. Der Krieg wirft die ganze Welt um, aber eine einzelne
Seele wird wie eine Erbse im Sack ruhig ans Ziel kommen. Wenn du nur dein Leben
schonst...
Uns sind nur fromme Bücher erlaubt, du bemühst ganz umsonst die Schwester, sie
hat kein Recht. Erzähl dir lieber selber was, das ist besser. Wenn ich liege, schliesse
ich die Augen und sehe alles, was ich will... Ich habe
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es gelernt. Nur eines kann ich nicht erreichen: eine Tür kann ich im Geiste nicht
aufmachen. Wenn ich zu einer Tür komme, muss ich mir wieder etwas neues
ausdenken...
Ich möchte gern die fremden Länder nicht als Soldat besuchen. Ich hab es furchtbar
satt, um mich herum Angst wie Korn auszustreuen. Nein, friedlich möchte ich sie
besuchen, als Mensch... Wenn ich jetzt in eine Stadt komme, schäme ich mich, ich
weiss selbst nicht warum. Ich fürchte den Menschen in die Augen zu schauen... Man
sagt: alles ist so, wie es sein muss... Warum kann man dann den Menschen nicht in
die Augen schauen?.. Eine böse Sache ist der Krieg ...
Meine Seele habe ich im Kriege begriffen. Ich bin ein braver Mensch und gut gegen
die Leute. Hier habe ich nichts zu suchen. Ich habe nichts eigenes, alles ist Kommiss...
Sogar meine Seele gehort mir nicht... So will ich gern alles hergeben, auch die Seele...
Da ich weiss, dass das Tier keine Seele in sich hat, so ist es auch keine Sünde, es zu
erschlagen, man braucht es nicht zu beichten. Das liebe Vieh braucht nicht lang zu
leben, denn es hat keine Sünden abzubeten. Wir haben aber Mitleid mit dem Tiere,
weil dem Menschen eine grosse Seele gegeben ist. Er kann sich alles leisten: seine
Seele langt selbst für den seelenlosen Stein, darum hat es mit allem Mitleid...
Was feilschst du mit mir? Wenn du mich liebst, so werde für immer mein. Du kommst
aber mit Fragen: ob ich trinken werde, ob ich dich schlagen werde, ob ich andere
Mädels lieben werde? Wenn du es mir nicht selbst ohne jede Ueberlegung glaubst,
so liebst du mich nicht, und ich will dicht nicht...
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Asuch unsereins erlebt im Kriege Wunder. Was es war, weiss ich nicht. Ich konnte
nicht weiter, blieb zurück und legte mich in einen Graben. Ich denke mir: sie gehen
nicht weit, ich hole sie noch ein... Ich liege da und höre: sie gehen und gehen... Der
Morgen ist schon nahe, ich kann aber nicht aufstehen... Ich höre, sie gehen noch
immer, lauter Infanterie. Die Stiefel hallen laut, sie gehen stramm im Schritt undTritt...
Ich denke mir: Mein Gott, was ist es denn? Wir haben hier gar nicht so viel Soldaten,
- sind es am Ende Deutsche?... Ich hebe den Kopf über den Grabenrand und sehe:
die ganze Chaussee ist, so weit man sehen kann, voller Leichen... Sie sind nach den
Truppenteilen aufgestellt und haben alle weisse Totenhemden an... Man hört das
Trampeln, sie schweben aber wie Nebel daher, regen sich nicht... Da erstarrte ich
vor Schreck...
Was hab ich denn gewollt? Kein Blut vergiessen, sondern wie ein Christ im Kriege
Hilfe spenden... Ich hatte Glück und kam in eine Sanitätsabteilung... Ich fahre die
Verwundetentransporte und versehe die Pferde... Das ist meine ganze Arbeit... Mein
Herz lechzt aber nach mehr, ich kann ja lesen, habe Mitleid mit den Menschen und
verstehe fast alles... Ich müsste ein Examen ablegen... Mancher andere macht keinen
Unterschied zwischen einem Pferd, einem Verwundeten oder einem Buch... Wenn
er nur zu fressen kriegt... Mich zieht es aber zu grossen Sachen hin. Ich würde gern
hungern, wenn ich nur alles zeigen könnte, was ich kann...
Am meisten würde mich interessieren, einmal ein Telegramm zu bekommen. Ich
habe noch nie eines bekommen, ich würde wohl mehr als vor einer Bombe
erschrecken...
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Ach, wer soll uns lieben, wir sind ja ausserlich gar zu unansehnlich. Die Herrschaften
können nicht essen, wenn sie uns anschauen. Die meisten schauen uns auch nicht
an, und wer uns anschaut, der sieht uns nicht. Wer hat Lust dazu...
Wieviel verstümmelte Kinder ich hier gesehen habe! Einen Judenjungen kann ich
gar nicht vergessen. In einer einzigen Stunde haben ihn die Soldaten zu einer Waise
gemacht. Seine Mutter erschlugen sie, seinen Vater hängten sie auf, seine Schwester
schändeten sie und quälten zu Tode. Und so blieb er allein, ist nicht mehr als acht
Jahre alt und hat noch ein Brüderchen, einen Säugling bei sich. Ich will recht
freundlich zu ihm sein, gebe ihm Brot, will ihm den Kopf streicheln. Er schrie aber
auf wie ein Vampyr und rannte davon über Stock und Stein. Er war mir schon aus
den Augen verschwunden, aber ich hörte noch immer, wie er vor Kummer und
Verwaistheit wie ein Tier heulte...
Ueber eines muss ich mich wundern: alle Soldaten, die ich kenne, ohne Ausnahme
schämen sich vor einem Klavier. Es gibt manchen frechen Kerl, der im Stande ist,
mitten auf der Strasse alles zu machen, kaum legt er aber die Hand auf die Tasten,
so muss er erröten. Sagt nichts, flucht nur unflätig. Die Herren kennen diese Scham
nicht, das macht die Gewohnheit...
Es kommt vor: wenn ich etwas Gutes erlebe, wenn ich einen Brief von daheim
bekomme, in dem man mir schreibt, dass alles in Ordnung sei und dass alle mich
grüssen, so wird meine Seele lokker, und ich fange an, mir allerlei zu denken und in
Gedanken zu sündigen. Nein, der Mensch muss eine gespannte, straffe Seele haben,
damit die Seele immer nur an eines denke, nur
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so kann man der Sünde aus dem Wege gehen...
Ich las hier ein Büchlein von der Liebe... Es kommt mir so sonderbar vor, ich kann
es nicht recht glauben. Vielleicht ist es bei den Herrschaften so... Wenn ich es mir
so überlege, so stimmt es, dass es am Wichtigsten ist, das Allerbeste zu finden. Aber
das glaube ich nicht, dass der Mensch wegen seiner Liebe sein Brot und seine
Wohnung opfert... Bei uns ist die Liebe schwer und meistens tief in der Seele
verborgen... Aber unser Leben ist vernünftig...
Und er kam ins Jenseits. Vor ihm erhebt sich ein graues Tor, ist mit rostigen
Schlössern zugesperrt. Das Tor und die Schlösser sind so gross, dass er sich gar nicht
ausdenken kann, wie durch das Tor zu kommen. Er klopft mit seiner sterblichen
Hand, es klingt aber so leise, wie wenn ein Spatz übers Dach geht. So steht der
Mensch alle Zeiten vor dem Tor und kann nicht erfahren, was hinter dem Tore ist:
die Hölle oder das Paradies. Diese Strafe hat der Herr für die Kleingläubigen erdacht...
Du sagst, alles sei eins. Was ein Mensch nicht alles sagen kann! Aber ein Klotz bleibt
sein Lebtag derselbe, die Würmer nagen ihn sogar immer neu. Doch der Mensch...
Es gibt auf der Welt den Tag und die Nacht, es gibt auch allerlei Sonnenauf- und
-untergänge. Und der Mensch ist zu jeder Stunde verschieden. Die Seele ist wohl
dieselbe, aber sie gibt zu jeder Stunde einen anderen Widerhall. Mit der Sonne fühlt
sie Freude und Leben, mit der Nacht - Trauer und Tod; der Schlaf ist wie eine
Mutterhand: er schliesst einem die Augen und gibt ihm Ruhe und Liebkosung. Schau
dich nur im-
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mer um und pass auf alles auf, dann wirst du manches sehen. Du sagst aber ‘alles
sei eins’!
Ueber die ganze Welt hat sich der Krieg ausgebreitet.. Es gibt nur einen Ausweg aus
ihm: ins Jenseits.. Wenn ich wüsste, was dort für ein Leben ist, wäre ich schon längst
weg...
Der deutsche Kopf ist wie eine gute Fabrik: du ölst ihn, und er arbeitet vortrefflich,
ohne Störung. Was sind wir dagegen!... Vor allen Dingen hat man uns zu viel
geschlagen. Auch mir träumt auch heute noch nichts als Schläge. Lehren tut man
uns nichts, nur quälen und peinigen...
Ich werde mich wohl am Flusse hinlegen, aber an einem See oder einem anderen
stehenden Wasser tu ich es auch um einen Tausender nicht. Ich habe dieses erlebt.
Ich verzankte mich einmal mit meiner Alten, ging zum Schenker ins Kirchdorf nach
Schnaps und setzte mich auf dem Heimwege ans Ufer eines solchen Sees. Ich esse
zum Schnaps Kringel und wünsche meiner Alten alle Teufel an den Hals. Ich betrank
mich ein wenig und schlief dann, bis der Mond aufging... Wie der Mond aufgeht,
öfïne ich die Augen und sehe auf dem Wasser Kreise... Wie wenn ein Fischchen
darin spielte... Aber ganz wie ein Fischchen... Es sind aber keine Fische, sondern
grüne Menschengesichter, ohne Mund, mit hervorquellenden Augen... Die Gesichter
schliessen sich zu einem Kreis und strecken sich wie auf Stengein aus dem Wasser
dem Monde entgegen... Der Stengel ist dünn wie eine Saite, und die Gesichter erheben
sich wie die Sonnenblumen über dem Wasser, und rollen die Augen hinauf... Da
begriff ich, dass es Totengesichter sind...
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Man liess mich ein, und ich sah mir die verschiedenen Tiere und Vögel an. Eine
unsagbare Herrlichkeit. Die Vögel haben Federn wie der Regenbogen und Augen
darin wie Edelsteine. Und es gibt solche Tiere, dass man es kaum glaubt. Da ist
beispielsweise der Löwe, der König der Tiere. Um ihn herum stehen die Leute und
gaffen, er aber liegt unbeweglich da und schaut durch einen hindurch, als ware es
ein leerer Platz. Er sieht wohl etwas Eigenes, was wir nicht begreifen. Unter seinem
Fell fühlt man eine Kraft wie Gusstahl, und seine Ruhe ist schrecklich...
Er war een merkwürdiger Mensch. Man fürchtete ihn und schämte sich vor ihm, aber
es war nicht zu verstenen, was für eine Kraft in ihm war. Er war schwach und
kränklich, trug eine Brille auf der Nase und ging immer mit einer Krücke. Aber seine
Seele war licht und mitleidsvoll, und in dieser Seele lag die grosse Kraft...
Hier ist es so traurig ohne Vögel. Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, muss
ich nicht nur an die Schläge, sondern auch an die Vögel denken. Wenn der Vater
mich nicht fortlässt, übernachte ich in den Gemüsefeldern. Da gibt es viele
Hollunderbüsche, für die Vögel sind sie das grösste Vergnügen, und Beerenstraucher
ringsum. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber im Gebüsch regen sich schon
die Vögel und probieren ihre Stimme. Ihre Stimmen haben des Morgens ihre eigene
Sonne. Eine solche Freude liegt in ihnen, dass die Sonne gar nicht anders kann, als
auf diese hellen Rufe zu erscheinen, sie hält es einfach nicht aus...
Alles is Betrug, du bist dumm, wenn du allem glaubst... Da flattert eine Schwalbe,
und du glaubst, sie habe keine
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Sorgen... Sie flattert aber nur, um sich den Magen zu füllen... Alle sind so, jedes
Weib und jede Hündin; du aber glaubst, sie freue sich nur der Sonne... Alles ist
Betrug... Dass aber der Mensch glauben muss, dagegen sage ich nichts... Man sage
mir nur, woran ich glauben soll, ohne dass es dumm sei... Ich weiss, wenn der Mensch
seine Seele auftun könnte, wenn er sie wenigstens sich selbst öffnen würde, so würden
die Menschen begreifen, was man glauben muss...
Abends vor dem Einschlafen war es oft sehr interessant. Wir redeten miteinander,
bis es uns übel wurde. Was wir da nicht alles durchnahmen: mit Gott fingen wir an
und mit den Frauenzimmern hörten wir auf... Daheim habe ich aber niemand, mit
dem ich ein Wort reden könnte. Habe mich müde gearbeitet, lege mich hin und
versinke sofort ins Jenseits. Ich werde doch nicht mit meiner Frau diskutieren...
Der Traum ist die einzige Freude... Wenn man nicht schläft, so lebt man nicht... Im
Traume sieht man sein Heim und redet mit allen wie ein Mensch... Was erbitte ich
mir jetzt, wenn ich vor dem Einschlafen bete und mir die Stirne bekreuze?... Ich
spreche wohl die vorgeschriebenen Gebete, dann aber: ‘Herr, lass mich von meinem
Heim träumen...’ Wenn man nicht die Träume hätte, so wäre es viel schwerer...
Hier habe ich Freunde. Daheim habe ich keine gehabt. Nur eine Frau und Kinderchen.
Ich härme mir ihretwegen wohl das Herz ab, aber sprechen kann ich mit ihnen nicht...
Doch hier habe ich angefangen, klüger zu werden, habe gelernt, den Menschen zu
verstenen, und bin fähig, eine Heldental zu verüben. Daheim macht der Bauch unser
Leben viel zu schwer...
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In alten Zeiten war das Leben anders. Das Volk, besonders die älteren Männer und
Frauen wussten alles und sahen in jedem Ding den Sinn. Wir aber fühlen, dass das
Ding wohl einen Sinn hat, können ihn aber nicht erf assen. Nehmen wir z. B. diese
Blumen, diese roten Mohnblumen, die zwischen den Drahtverhauen in den Himmel
wachsen; sie blühen sicher nicht umsonst, und ragen nicht nur ihrer selbst wegen
zum Himmel empor... Vielleicht tragen sie Gebete für die Krieger hinauf... Die
Grossväter härten es vielleicht gewusst... Wir aber fühlen es wohl, verstehen es aber
nicht zu erklären...
Ich meine, der Mensch lebt mehr als einmal auf dieser Welt. Manchmal träumt man,
dass man im eigenen Hofe in einem wunderbaren Lande wohne. Und das träumt man
nicht ein Mal, und nicht zwei Mal, sondern fast jede Nacht. Wenn man so was auf
einem Bilde sieht, versteht man es nicht sogleich, im Traume kommt man sich aber
wie ein Fisch im Wasser vor...
Ach, das hübsche Mädchengesicht! Es bewirkt keine gemeine Tat. Im Gegenteil, es
erweicht die Seele. Wenn so eine hübsche Beere lächelt, hat man Lust, nur Gutes zu
tun. Man ist bereit, alles zu verschenken; das einzige Schlimme daran ist, dass man
sich selbst zuwider wird, wegen irgendeiner alten Gemeinheit...
Warum lieben mich die Weiber so? Ich kan die Strengste besanftigen und verlocken.
Auch ein Mädel kann ich leicht verführen. Nur weil ich so freundlich bin. Unsere
Weiber sind es aber nicht gewohnt. Ich locke sie durch Lachen heran, und wenn sie
etwas zutraulich geworden ist, weine ich mit ihr über ihr Leid. Dann kann ich sie
einfach mit den Händen nehmen, sie ist ganz mein...
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Die Häslein kommen aus der Häsin in einem Sack heraus... In einer Art Fischblase.
Wenn der Sack draussen ist, zerplatzt er, und die Häslein fliegen nach allen Seiten
und in die Höhe... So lernen sie springen. Ebenso ist es mit allen anderen Springern,
auch mit den Flöhen...
Ich arbeitete im Felde bis zur Dunkelheit, wurde müde und legte mich auf eine Garbe
schlafen. In der Nacht fühle ich etwas Warmes neben mir. Ich taste mit der Hand,
es ist ein Mädel... Da hüpfte mein Herz vor Freude... Ich schmiege mich an sie, sie
sagt nichts, ich liebkose sie, sie wehrt sich nicht... Nachher wollte ich gerne wissen,
wer sie sei... Ich rieb leise ein Zündholz an... Hübsch ist sie, und ich kenne sie gar
nicht. Weder bei uns, noch imKirchdorfe habe ich eine solche gesehen... Die Augen
sind schwarz und streng... Sie stand auf und ging... Ich halte sie an der Hand, habe
mich noch nicht sattgeküsst, aber sie leidet es nicht mehr... Ich ging ihr nach. Auf
der Strasse steht ein Zigeunerwagen, eine Alte sitzt darin und kleine Kinder wie
Käfer... Kein einziger Mann dabei. Die Meine stieg in den Wagen, sah sich nach mir
nicht mehr um und trieb das Pferd an... Und sie verschwanden alle im Schritt... Es
war wie ein Traum...
So unansehnlich ist sie, man möchte sie gar nicht anschauen. Ist nur faustgross, hat
einen grossen Kopf, böse Augen, sträubt die Federn, und hoekt sich immer hin wie
eine Kröte. Wenn sie aber zu singen anfängt, so kommen aus ihrer Kehle zarische
Klänge und englische Stimmen...
So rein kann man sich nur im göttlichen Tau waschen. Sie singt so und so, frohlockt
wie ein lachendes Kind, dann wiederholt sie die Klagen der Heiligen über die
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sündigen Menschen, - man kann seinen ganzen Lebensweg vergessen. Und sie singt
immer anders, immer neu, auf andächtige Gedanken bringt einen so eine Nachtigall...
Adam sieht: die Sonne zieht aus der Erde einen weissen Stengel heraus. Der Stengel
wird immer länger, und die Blüte auf dem Stengel ist weiss und rot. Die Augen sind
blau, ein goldener Zopf fällt auf die Schultern, der Sinn ist leicht, die Stimme klingt
süsser als Vogelgesang, und sie schmeichelt wie ein Kätzchen...
Eine Mutter hat immer zu leiden. Es war einmal eine alte Mutter, ihre Söhne hatte
man erschlagen, einen nach dem andern hatten sie die Feinde umgebracht. Alle ihre
Tränen hatte sie ausgeweint, beweinte den letzten mit Blut statt Tränen. War eine
schmerzensreiche Mutter, man nannte sie auch die Schmerzensreiche. Mitihrem
Schmerz füllte diese Mutter die ganze Erde. Bis ans Ende der Zeiten ist der Schmerz
der Mutter der allergrösste...
Ich war von Kind auf furchtsam. Besonders fürchtete ich den Donner. Wenn es
donnerte, konnte ich mich vor Schreck kaum halten. Hier verliere ich vor Angst alle
Kraft. Nicht den Tod fürchte ich: mein Leben ist hier sehr schwer. Alle zeigen auf
mich mit den Fingern, ich sei ein Feigling. Bin ich aber dessen froh?... Ich würde
mein Leben wie eine Zwiebel dafür hergeben, wenn ich nicht fürchten könnte: hier,
nehmt es... Ach, ich bin hier gar nicht am richtigen Platz, ich gehöre in ein Lazaret,
um den Verwundeten zu dienen. Ich bin mitleidig und habe eine leichte Hand... Aber
dieses Glück erlebe ich nicht...
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In die Stube trat ein kleiner grauer Mensch. Sein Gesicht ist trocken und dunkel, und
die Augen sind scharf. ‘Ich werde,’ sagter, ‘deine Seele holen kommen, wenn du
mich selbst rufst. Jetzt geb ich dir einem Apfel. Wenn du ihn isst, lebst du aufs Neue.
Aber merke dir. Ich werde dir nichts sagen, aber dein Tod kann nur durch mich
kommen. Leb wohl...’ Und er verschwand. Der Bauer zittert und schaut immer den
Apfel an. Er denkt sich: ‘So werde ich bis zum Ende der Welt leben, werde ihn aber
selbst nicht rufen.’ Und er ass den Apfel. Und er war auf einmal reich und schön,
aufs beste gekleidet und hatte einen vollen Geldbeutel. Und von dem Tage an
begannen seine Leiden. Anfangs fürchtete er immer, das Gold und die Kraft zu
verlieren, als er aber merkte, dass sein Geldbeutel sich niemals erschöpfte, fing er
an, sich allerlei süsse Sachen zu verschaffen. Anfangs befriedigte er nur seinen Bauch
und seine Wollust, aber sehr bald fing er an, Menschen zu peinigen und zu töten.
Dann aber wurde seine Seele schwach, und er konnte all das Süsse nicht mehr
aufnehmen. Sein Leben wurde schwärzer als die Nacht. Nur dem Teufel zum Trotz
bewahrte er noch seine Seele. Aber als er das Aeusserste erreichte, rief er den Tod.
Der Graue kam am Abend, nahm seine Seele, und nun ist sie in der Hölle bis ans
Ende der Zeiten...
Ist denn ein Toter hier schrecklich? Hier fürchtet man ihn nicht, hier ist keine Seele
in ihm, und sie ist auch nicht um ihn herum... Hier haben wir alle eine gemeinsame
Seele... Wenn du etwas von ihr in dir hast, so erschreckst du nicht...
Es ist, wie wenn ein unsichtbares Netz ringsum gespannt wäre... Wir gehen sorglos
umher, bis wir in dieses Netz geraten... Ist man aber hineingeraten, so ist est gleich
um die Menschenseele geschehen...
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Wenn du hier einen tötest, so lobt man dich noch dafür... Aber man hat davon gar
kein Vergnügen... Es gibt doch nichts Schlimmeres, als eine Menschenseele
umzubringen; wenn man aber schon eine umbringt, so soll es wenigstens verboten
sein... Dann wird man viel leichter mit seinem Gewissen fertig... Man bezahlt die
Sünde mit ihrem vollen Preise und ist sie los...
Ich meine, es gibt keine Sünde... Wenn ich etwas tue und Gott alles sieht, so ist es
doch sein Wille, es zuzulassen oder nicht zuzulassen... Wenn mein Söhnchen ins
Feuer geht, so ziehe ich es heraus und gebe ihm eins auf den Hintern, und wenn ich
es vorher sehe, so lasse ich es nicht zu... Gott sieht aber alles... Wenn etwas Böses
geschieht, so ist auch das Gottes Wille... Für Gott gibt es keine Sünde...
Und wenn es auch die Sünde gibt, so ist sie wahrlich nicht gross... Ich lache immer,
wie die Menschen die Sünde fürchten... Alles ringsum ist aber voller Sünde... Wenn
man alles mit glühenden Kohlen bezahlt bekäme, so wäre das Paradies leer... Auch
die grössten Heiligen zerdrücken einen Floh und zertreten das Gras...
Ich sah bei ihnen ein spassiges Gefäss auf einen höhen Fuss; es mag ein Weinglas
gewesen sein. Sieht wie ein Fisch aus. Und in diesem Glase sind allerlei Farben, so
freundlich und süss für das Auge wie eine Frühlingsnacht mit Mondschein...
Das Mitleid drückt mir zuweilen das Herz wie mit einer Hand zusammen. Alles auf
Gottes Welt tut mir so leid, dass ich weinen könnte. Alles liebe ich, alles bemitleide
ich, jedes Ding ist mir wie mein eigen Kind. Dann gibt es für mich weder einen
Deutschen, noch einen Tataren.
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Ob Käfer oder Katze, ob Mensch oder Stein, alles ist schön, alles ist mir lieb, alles
tut mir leid. Wegen dieser zärtlichen Gefühle liebte ich ja Schnaps zu trinken...
Die Arbeit hat uns furchtbar ermüdet. Früher glaubte man noch an das Gebot, dass
vieler Mühen wegen viele Sünden vergeben werden. Wenn man sich aber sagte, dass
man beim Arbeiten keine Zeit zum Sündigen habe, so fühlte man sich so mächtig
zur Sünde hingezogen, als gäbe es auf der Welt nichts Besseres als die Sünde. Ich
glaube, dass zu viel Arbeit für das Seelenheil nicht sehr nützlich ist...
Ich meine, das Wichtigste in der Welt sind die Feiertage. Nur des Feiertags wegen
nimmt man die Arbeit auf sich...
Als der liebe Gott die Sonne in den Himmel setzte, da fing auch das Lachen bei den
Menschen zu blühen an. Man sagt, auch der Sonne sei ein Tod beschieden. Der ist
wohl nicht mehr fern. Schon bei meinen Lebzeiten haben die Menschen angefangen,
wenigerzu lachen...
Krieg ist Krieg, aber er ist nichts für die Menschenseele. Wenn wir auf dieser Welt
genug Zeit hätten, so würde es sich auch lohnen, über den Krieg nachzudenken. Aber
das Leben ist kurz, und in dieser kurzen Spanne muss man seine Seele für ewig
lebend erhalten. So kitzelt der Krieg einem nur das Feil, man hat nur eine Sorge: sein
Seelenheil zu bewahren, sei es im Kriege, sei es im Frieden...
Er bittet: Gott, lösche dieses Feuer, lass mich wieder auf die Erde, ich habe jetzt
gelernt, ich werde ein neues Leben anfangen. Das Feuer erlosch, und die Erde tat
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sich auf. Er sprang auf die Erde und hatte im Fluge sein Gedächtnis verloren. In
seinem neuen Leben stellte er solche Sachen an, dass man ihm nach seinen Tode ein
dreimal so starkes Feuer anzündete...
Halt, schweig, hör auf ein feuriges Wort. Der Himmel redet jetzt und die Hölle. Die
Menschenrede ist verstummt. Wer die Geschütze und die Flugzeuge erdacht hat,
weiss ich nicht. Ich weiss nur das Eine, dass dadurch eine grosse Ernte für den Tod
bereitet ist. Wenn der Krieg aufhört, so wird es keinen Tod mehr auf Erden geben.
Und wenn es einen geben wird, dann nur einen stillen und bescheidenen. Der Tod
wird wie ein satter Blutegel abfallen...
Schreibe dir dieses wahre Wort auf: unser Leben ist jetzt so, dass man es sich für
ewig merken muss. Kannst du es nicht, so lebe lieber nicht und stirb... Wenn wir
unser jetziges Leben verschlafen, so werden uns auch die Posaunen des jüngsten
Gerichts nicht wecken können. Man soll es sich nicht nur merken, sondern auch sein
Leben lang bis zum Tode nach der neuen Lehre leben...
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Rythme en beeld
door Urbain van de Voorde
Der Rhythmus ist ein Himmelsflug und jagt sich Träume.
Die Silbenleiter führt zu dauernden Gedanken,
Die Reime sind die Blüten erdentreckter Bäume,
In deren Duft wir zu Entflüglungswesen schwanken.

Terwijl er, eenerzijds, uit de hoogte wordt geprofeteerd over een ‘vervallen ars
poëtica’ schrijft anderdeels op zijn gewone beeldrijke manier, Theodor Däubler
bovenstaande verzen over dit zelfde ‘ars poëtica’ dat dus ook voor hem geenszins
vervallen schijnt te zijn. Onze tijd is er inderdaad een van vreeselijke verwarring.
Tegenover de pretentieuse onverdraagzaamheid van vele jongeren, die meenen d e
kunst te vertegenwoordigen ofschoon ze nauwelijks iets hebben gepresteerd, staat
de bevangen, aarzelende voorzichtheid van een aantal oudere kunstenaars, die
alhoewel absoluut overtuigd van hun inzicht in de schoonheid, het blijkbaar niet
aandurven, uit vrees wellicht het te erg te moeten ontgelden, of misschien uit argwaan
voor de gaafheid van hun eigen gezond verstand, hun stem te verheffen tegen het
leege, onvruchtbare modernisme, dat leven en ingeving neerhaalt ten gunste van
koude stelsels en cerebrale speculaties en maar al te vaak den cultus der leelijkheid
heeft ingevoerd daar waar tot nog toe had gegolden dat ‘a thing of beauty is a joy
for ever’. De oeroude wetten van de schoonheid, mysterieus en natuur-
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lijk als de wetten van het leven zelf worden verwaarloosd en ontkend. Het éénige
dat in alle tijden uit de kunst tot den mensch heeft gesproken, hem heeft ontroerd,
verrukt, gelouterd, geadeld; het eenige dat het bestaan der kunst, die men anders
overbodig en onvruchtbaar zou kunnen heeten, diep rechtvaardigt en tevens laat zijn
de hoogste manifestatie van onze menschelijkheid; het eenige dat van de kunstenaars
die bakens maakt waar Baudelaire van spreekt; dit éénige: het persoonlijk doorleefde,
doorvoelde en doordachte leven in verband met alle aardsch en cosmisch daarzijn
wordt thans al te vaak geweerd en vervangen door abstracties. De aard dier abstracties
verschilt van het eene kunstvak tot het andere: in de beeldende kunst zijn het
technische oefeningen die ons worden opgedischt als definitieve scheppingen; in de
muziek vervangt thans cerebraliteit het traditioneele gevoel; in de litteratuur geeft
ons het expressionisme goochelingen met indruk en beeld - dada heelemaal niets
meer. En hier precies wordt duidelijk hoezeer in alle kunsten dit onbedaarlijk
jeuktegevoel om nieuw te doen eigenlijk een morbide toestand is; hier blijkt hoezeer
het modernisme op een dwaling berust.
Het menschelijke intellect heeft thans de subtiliteit van redeneering zoo ver
gedreven dat het de meest buitensporige beweringen nog met een schijn van waarheid
belichten kan en een fictief burgerrecht kan bezorgen aan den twijfelachtigsten,
vreemdsten, onbehaaglijksten indringer, dien de openbare opinie, had hij wat minder
voorspraak, onmiddellijk als ongewenscht uit het land zou doen zetten. In geweldig
geleerd-doende uiteenzettingen, waarvan de brosjuurtjes van den heer Theo van
Doesburg kenschetsende specimens zijn, wordt door middel van stug-hooghartige,
duistere argumentatie, die teruggrijpt tot het steentijdperk eenerzijds en

De Stem. Jaargang 3

114
de ‘negerbeschaving’ anderzijds, de voortreffelijkheid van de nieuwe kunst ‘bewezen’.
Daargelaten dat de waarde van een kunstwerk niet wordt bewezen, doch op zich-zelf
gelden moet, wat overigens altijd gebeurt als de schoonheid er werkelijk aanwezig
is, verdient het de aandacht dat de ijveraars van het modernisme bewondering te over
hebben voor de nog kinderlijk-onbeholpene, aarzelende voortbrengselen uit den
prilsten dageraad der menschelijke beschaving en voor de ruwe, vormlooze fetisjes
van barbaarsche volkeren, waarvan de sterk uitgesproken accentueering in de
behandeling van bepaalde lichaamsdeelen (‘ideoplastiek’ zooals de heer Van Doesburg
dat noemt!) alleen op den ritus dier volksstammen wijst - iets dat we overigens
terugvinden in de voorbeschaving van Griekenland onder den vorm van b.v.
ithyphallische amuletten - terwijl de sublieme gewrochten van de klassieke tijdperken
der beschaving vaak met superieure geringschatting, ja door een duistere achterhoede
met nauw verholen spot worden afgedaan. Hier gaat de bewering niet op als zou men
terug te keeren hebben naar de naïefheid en den eenvoud dier nog frissche en
levensgave tijdperken, wil men ontsnappen aan de ontzenuwende overbeschaving
van onze eeuw. Want, zelfs indien het bewezen ware dat er alleen maar heil meer in
deze primitiviteit zou steken, - wat absoluut niet het geval is - dan nog is het
uitgesloten zich zoo maar veertig à vijftig eeuwen kuituur van de schouders te
schudden. Bij die gewilde eenvoudigheid, die in laatste instantie aansluiting gaat
zoeken bij palaeolithische sieraden en afgodische negermombakkessen, ligt de tendens
er bovenop. Men kan nog eenvoudig zijn trots alle kunstvaardigheid; om dit te
bewijzen is daar in de litteratuur de geniale kinderlijkheid van Gezelle die hem van
het hart komt en heel zijn wezen is, natuurlijk en
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ongekunsteld, in tegenstelling b.v. met het cerebrale naïef-doen van een Else
Lasker-Schüler, dat soms den lachlust verwekt, als o.m. haar vers aan Fr. Werfel.
Onmiskenbaar ligt de leegheid en de gevaarlijke gezochtheid van het ultra-modernisme
in de woordkunst ten toon gespreid. Want daar waar in de andere kunsten zich alles
laat terugleiden tot gewaarwording, die, noodzakelijk ultra-individualistisch, zich
altijd min of meer laat verdedigen door spitsvondige argumentatie of van uit de
hoogte orakelende pseudo-geleerdheid, vergt de dichtkunst benevens gewaarwording
ook verstand. Het is den poëet niet genoeg te voelen, hij moet ook denken, en blijven
zijn gedachten ook, wat zeer vaak voorkomt, binnen de perken van het alledaagsche,
iets dat zijn voortreffelijkheid als kunstenaar daarom niet noodzakelijk behoeft in te
krimpen, zoo moet toch datgene wat hij zegt iets aan het lijf hebben en kan hij ons
niet tevreden stellen met alleen maar woorden, zonder ons een geestelijk gegeven
erdoor mede te deelen. Het verstandelijk element in de litteratuur maakt de
superioriteit uit van deze kunst boven de andere kunsten. Haar invloed strekt het
verst; ze spreekt het duidelijkst en veel meer treffend dan b.v. de muziek tot ons
v o l l e d i g menschzijn, tot den mensch van gedachte en gevoel. Enkel gevoel heeft
de mensch ook met het dier gemeen. Daarom is het een verkrachting van het wezen
der poëzie, is het afbreuk doen aan haar eeuwige waarde het geestelijk element in
haar te willen uitschakelen ten voordeele van klank- of kleurgewaarwordingen. Ik
weet wel, een woord kan ook nog gelden door iets anders dan zijn intellectueele
beteekenis; de sonoriteit van het woord heeft haar waarde. Intuïtief hebben alle groote
dichters der vorige eeuwen dit gevoeld en toegepast, zonder dat ze daarom heele
theorieën erover gingen opbouwen. Vondel zingt:
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Heilig, heilig, nog eens heilig,
Driemaal heilig, eer zij God!
Buiten God is 't nergens veilig,
Heilig is het hoogst gebod!

In deze religieuse extaze van zijn ziel komen niets dan helder-welluidende klanken
voor; onbewust werd de sombere, zware sonoriteit van lange a's en u's vermeden.
Van heel andere klank-expressie zijn deze andere verzen van hem, waar een ondertoon
van ernst en angst door siddert:
Gedoog niet dat de schoonste ziel
Waarop uw oog genadig viel,
Gedoog niet dat de aartsengel sneve...

Buiten de klankwaarden wil ik ook gaarne aannemen dat een woord nog door andere
invloeden ageeren kan, zooals gewaarwordingen van kleur, van licht en donker.
Zulks staat overigens in onmiddellijk verband met een gansche toonladder die gaat
tusschen heldere en zware klanken. Maar deze bijkomende activiteiten van het woord
voorop te willen plaatsen of zelfs te sterk te overdrijven is uit den booze. Het woord
leeft in de allereerste plaats door zijn beteekenis; ter wille van zijn beteekenis heeft
de menschheid doorheen lange eeuwen van geleidelijken vooruitgang het woord
verwekt, gevormd, ontwikkeld.
De grootste dichters zijn misschien diegenen, die in de oertijden van de praehistorie
in oogenblikken van smart, verrukking of ingetogen denken een nieuw woord hebben
geuit, het hebben vermocht enkele klanken samen te stellen tot een georganiseerden
zin, allengerhand een naam hebben weten te geven aan alles wat hen omringde. Het
woord als geestelijk gegeven komt wel-is-waar overeen met een lateren trap van
ontwikkeling
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dan het woord als klank alleen. Primitieve menschenrassen in de Afrikaansche wouden
kunnen even zoo goed met elkaar onderhandelen door de klanken van hun tam-tam
als door de rauwe keelgeluiden hunner nauwelijks gearticuleerde taal. Het woord te
ontblooten van zijn beteekenis is in wezenlijkheid dus een terugkeer naar ver verleden
perioden van de menschelijke bewustwording. En nochtans werd het gedaan. Het
gansche Fransche symbolisme staat feitelijk in het teeken van deze strekking en
beteekent dus eigenlijk, niettegenstaande den grooten ophaal van geleerde schriften
en ‘diepzinnige’ handboeken als ‘La Philosophie évolutive’ en ‘L'instrumentation
poétique’ van René Ghil, niets anders dan cultureel verval... Niet ten onrechte werden
deze dichters decadenten genoemd. Een gansche school, die Rimbaud's ‘Sonnet des
voyelles’ ernstig was gaan nemen - hij zelf noemde het ‘l'histoire d'une des ses folies’
- en op voorbeeld van den onvermoeibaren, onuitputtelijken R. Ghil verzen waren
gaan schrijven waarvan de woorden alleen nog een ‘orchestrale’ beteekenis hadden,
dichters als daar zijn: P. Marius, Eug. Thibault, Sanchon en vele anderen, zijn in den
grond anachronismen, en hoorden, tot hun laatste konsekwentie herleid, eigenlijk
thuis bij ons aller oervoorvaderen in de spelonken. Dat zwakkere naturen tegen deze
ziekten niet vermochten te reageeren is nog min of meer begrijpelijk; maar dat een
in zijn aanvang alleszins merkwaardig artiest als Stéphane Mallarmé eraan te gronde
is gegaan, lijkt mij zeer bedenkelijk en in elk geval suggestief. Na de voorloopers
van het symbolisme als Verlaine en Laforgue, die, al brachten zij nieuwe elementen
in de kunst, geen afbreuk deden met de traditioneele wetten van de poëzie, heeft
Frankrijk nauwelijks nog op een sterke lyrische persoonlijkheid te wijzen. Afgezien
van Francis Jammes en later Péguy,
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en, als men zeer toegevend wil zijn Vildrac, - dichters die als men ze vergelijkt met
een Leconte de Lisle, een Baudelaire of een Verlaine, dan nog sterk in de schaduw
van die reuzen komen te staan - heeft de Fransche dichtkunst weinig representatieve
figuren te vermelden. Apollinaire en Claudel zijn de laatste spruiten van de
symbolisten, meestal even duister als deze en veel minder rythmisch dan Régnier en
Vielé-Griffin. Met het symbolisme is de zoo gevierde ‘clarté latine’ langzamerhand
in de schemering van den ondergang verzonken. Nog ziet men er het aanbreken niet
van een nieuwen dageraad.
Ik geloof dat de kunst onder den invloed staat van de zielsgesteldheid en de
levenskracht van een volk, dat ze wordt zooals het volk zelf reeds is en niet,
omgekeerd, zelf de geaardheid van het ras zou bepalen of althans wijzigen. Alleen
in materialistische en perverse middens kunnen werken ontstaan als Gourmont's
‘Nuit au Luxembourg’ en Mirbaud's ‘Jardin des Supplices’. Toch meen ik dat het
niet al te vermetel zou zijn te beweren, dat de verwarring gesticht door de woelingen
van het symbolisme en zijn talrijke uitloopers het hare heeft bijgedragen om het
verval te verhaasten en jonge opkomende talenten reeds van den aanvang aan op het
dwaalspoor te brengen.
Daarom is het van het grootste belang voor de gaafheid van onze scheppende
vermogens en voor de hygiene van de kunst, om ons heen een atmosfeer te bewaren
waarin men zuivere lucht ademen kan, en is die alreeds bezoedeld door velerlei
uitwasemingen van tallooze theorieën, al onze krachten te vereenigen om deze te
verdrijven, niet door luchtstroomingen uit het noorden of het oosten, maar rechtstreeks
van omhoog uit de superieure lagen waar eeuwige reinheid heerscht. Want zoo in
de laatste jaren van de vorige eeuw een
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aantal dichters in Noord- en Zuid-Nederland, als Gorter en van de Woestijne, elk op
zijn manier onder den invloed stonden van de Fransche symbolisten, (de eerste ging
in zijn ‘Sensitivistische Verzen’ zelfs orchestraal te werk als R. Ghil) thans zijn er
onmiskenbare sporen van Duitsch expressionisme in de jongere generatie aanwezig.
Bij velen, als Paul van Ostayen zijn het zelfs meer dan sporen. In zijn jongste werk
is het eenvoudig-weg vernietiging, dada, Duitsch import via ‘Der Sturm’ en dergelijke
schriften.
Indien in het laatste kwart der XIXe eeuw de Duitsche lyriek zich op een
schitterende hoogte had gehouden met machtige artiesten als Dehmel en
Hofmannsthal, doet zich thans over den Rijn een strooming gelden, die, ware ze wat
meer algemeen, evenveel stof tot nadenken zou opleveren als de ‘décadence’ in
Frankrijk. Geboren uit het Fransch symbolisme, dat er werd ingevoerd door Stephan
George en aanhangers heeft gevonden in Mombert en Trakl, is er een nieuwe litteraire
school ontstaan, die, nauw verwant met het symbolisme, thans expressionisme
genoemd wordt, waarschijnlijk naar analogie van een gelijknamige strooming in de
beeldende kunst, maar die er echter absoluut niets mede heeft te zien. Wat, voorzoover
ik oordeelen kan, dit litterair expressionisme het meest algemeen kenmerkt, is h e t
o v e r v l o e d i g g e b r u i k v a n h e t b e e l d dat expressief wil zijn, en meestal
onlogisch is.
Het kan niet ontkend dat het beeld in de lyriek altoos een groote rol speelt. Men
zou zelfs kunnen beweren - en wellicht niet ten onrechte, - dat het lyrisch gedicht op
zich zelf niets is dan een beeld, een expressief in woorden uitgebeelde impressie.
Wat ons hier echter bezig houdt is veeleer het wel onderscheiden rhetorikaal beeld,
en dan nog inzonderheid die beelden, die het meest algemeen en voordeeligst worden
gebruikt,
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als de v e r g e l i j k i n g en de m e t a p h o o r , wellicht de éénige die nog niet zóó met
de alledaagsche taal vergroeid zijn, dat ze er onafscheidelijk een wezenlijk bestanddeel
van uitmaken als b.v. metonymie en catachresis. De vraag luidt nu als volgt: wordt
de waarde van een vers bepaald door zijn rijkdom aan beelden, of ook, is het absoluut
noodzakelijk dat in een gedicht beelden voorkomen, opdat het een goed gedicht zou
zijn? Hierop antwoord ik beslist: neen! En ik voeg er bij: het beeld is niet alleen
overbodig, het is zelfs een bewijs van zwakte, of althans van gemakzucht, in het
uitdrukkingsvermogen.
Hooger wees ik er op dat het afbreuk doen was aan het wezen van de lyriek, het
woord te willen ontblooten van zijn geestelijke beteekenis en in dezer plaats andere
werkingen ervan te stellen. Nu is het iets analoogs de woorden in
o v e r d r a c h t e l i j k e beteekenis te gebruiken, daar waar ze er toch een
w e z e n l i j k e hebben die veel onmiddellijker werkt. Dit geldt natuurlijk alleen
t h e o r e t i s c h en het is ver van mij te beweren dat het b.v. verkieslijk zou zijn in
de kunst alle figuurlijk gebruik van de woorden van kant te laten! Reeds de gewone
spreektaal is zoodanig met figuren doorspekt - tallooze woorden hebben overigens,
grammaticaal, een e e r s t e en dan een f i g u u r l i j k e beteekenis - dat zoo iets
practisch onmogelijk zou zijn en ten andere bespottelijk. Maar in beginsel dient
onderlijnd, dat het sterker is een idee of een impressie tot uiting te brengen met de
onmiddellijk daartoe in oer-beteekenis geëigende woorden, dan wel de hulp in te
roepen van andere, waarvan de beteekenis op de een of andere wijze, min of meer
verwant is met het uit te drukken gegeven, en die men gebruikt, meestal omdat ze
het dichtst bij de hand liggen. Simplistisch uitgedrukt: als men b.v. tot een meisje
zegt: je bent een bloem, om haar duidelijk te
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maken hoe mooi en frisch ze is, dan is dit in den grond òf gemakzucht òf onvermogen
in meer rechtstreeks daartoe geëigende woorden te zeggen, hoe mooi en frisch ze
eruit ziet; men zou heel wat langer moeten zoeken naar passende, expressieve
woorden, misschien zou het zelfs volstrekt niet gaan haar elementair te zeggen hoe
schoon men haar vindt. Daarom roept men liever maar onmiddellijk de
voortreffelijkheden van een bloem op - met het gevolg dat men eensdeels v a a g
blijft, en tevens o v e r d r i j f t . In deze dubbele omstandigheid, die logisch beschouwd,
een dubbel gebrek is, dat zich bij elk beeld gelden doet, ligt nu merkwaardiger wijze
de artistieke beteekenis van het beeld. Eenerzijds laat de vaagheid de gewenschte
ruimte over aan het spel der imaginatie, die er zich naar hartelust nog een en ander
bij dichten kan, en anderzijds wordt door de overdrijving (l'art commence avec
l'exagération!) de impressie als het ware in de oneindigheid geprojecteerd. Hier dient
echter opgemerkt, dat het vooral bij het z i n n e l i j k beeld is dat deze beide factoren
optreden. De beelden van geestelijke orde, in hun aard reeds abstract, springen niet
zoo onmiddellijk in het oog, liggen niet boven op het rythme als waterlelies op een
vijver, doch zijn meer erin opgenomen, ermee versmolten, zooals doorweekte blaren
nagenoeg één zijn met het water. Ze zijn als het ware een wezenlijk bestanddeel van
't rythme geworden en dragen bij tot de intensiteit ervan, anders dan het zinnelijk
beeld, dat het rythme veeleer belemmert of zelfs stuit. Ik geef als voorbeeld dit gedicht
van Otto Ernst:
Um einen Trunk bat mir zur Nacht mein Kind,
Mein wilder Kamerad in Spiel und Scherzen.
Sein Stimmchen bettelte so warm und lind
Und reiche Liebe strömte mir vom Herzen.
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Es schaute grosz und still mich an beim Trinken
Und gab verschwiegnen Dank indem es nahm
Und schien in meinen Anblick zu versinken
Als tränk es mit was mir vom Herzen kam.

In dit wonderbaar vers, dat op zich zelf reeds bewijst hoe puur rythme van alle beeld
ontbloot onsterfelijke schoonheid te scheppen vermag, kan desnoods de laatste regel
als een geestelijk beeld worden beschouwd; maar het groeit zoodanig geleidelijk,
vanzelfsprekend en logisch uit wat voorafgaat, het is zoodanig één met het rythme,
dat het volstrekt onafscheidelijk is van het geheel, en op zich zelf nauwelijks bestaan
kan, zooals dit wel het geval is met de zinnelijke (meestal visuëele) beelden, die er
bovenop liggen en gemakkelijk uit hun verband kunnen gerukt worden zonder dat
ze daarom iets van hun beteekenis erbij zouden inschieten. B. v. dit van v. Hugo.
Et les rouges lanciers fourmillant dans les piques,
Comme des fleurs de poupre en l'épaisseur des blés!

Dit is op zich zelf een heel tafereel dat de verbeelding zich op allerlei manier
voorstellen kan.
Een overgang tusschen geestelijk en zinnelijk beeld, waar de hoedanigheden van
beide in werking treden en toch de vaagheid zich gelden laat, bieden o.m. deze regels
van Kloos:
Mijn ziel is als de zee in wezen en verschijning
Zij is een levend schoon en kent zich zelve niet.

Ten slotte citeer ik Goethe's Wandrers Nachtlied:
Ueber allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
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Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Hier is geen beeld omtrent, van welken aard ook. Louter rythme: absoluut volmaakte
poëzie.
Uit dit alles is de rol van het beeld in de kunst genoegzaam gebleken. Het kan
voortreffelijk worden gebruikt daar waar het elementair onoverdrachtelijk woord te
kort schiet om de impressie weer te geven. Daar op deze wijze echter de uitgedrukte
gewaarwording of gedachte grootscher wordt is men de kunstbeteekenis van het
beeld gaan beseffen en wordt het thans algemeen gebruikt als versiering, als betoning,
als verheffing der expressie. Het behoort echter niet tot het wezen van de lyriek, en
zulks wordt bewezen door het feit dat het beeld kan schitteren, verblinden,
bewondering en ontzag wekken, doch dat het nooit o n t r o e r t . Dit kan alleen het
rythme, met al het overige nog erbij.
Want het rythme is de manometer voor de intensiteit van 's dichters levensgevoel.
Het rythme alleen is communicatief. Het is het wezen zelf van den kunstenaar; het
is die diepe, onvatbare, geheimzinnige golving van zijn ziel doorheen het door hem
geschapen gewrocht, zooals Gods adem door het heelal. Het is datgene dat op ons
inwerkt, dat ons de heele menschelijkheid van den kunstenaar aanvoelen laat, volledig,
onmiddellijk, naakt, als edel metaal in de bloote hand, en alles wat niet rythme is zal
ons beletten die aanvoeling zóo rechtstreeks en zoo onomfloersd te ondervinden. Het
is ditgene dat nooit verloren gaat en de ziel rijker maakt aan bewustzijn van eigen
adel en eeuwige beteekenis. Het rythme alleen kan een stadige stijging zijn. Het is
het rustende trots alle beweeglijkheid, het blijvende trots alle vergankelijkheid, het
lichtende trots alle scheme-
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ring, het levende trots allen dood. Het is de hartslag, de geest, de ziel van het
kunstwerk - het overige kan het m o o i e lichaam zijn, het rythme is het vitale beginsel.
Het pure kunstwerk is als een landschap onder de zon; alles is er mooi: de landerijen,
deboomen, de wolken - het mooist is het grondelooze licht, zonder hetwelk al 't
overige in het niet zou verzinken. Maar zooals het licht in duizend kleuren uiteenspat
daar waar het weerstand ontmoet, zoo kan het beeld, midden in den stroom van het
rythme, effekten teweeg brengen van kleur en tint, van plotselinge schittering of
ernstige schaduw, welkome afwisseling waar het loutere, zielige, aetherische, eentonig
zou dreigen te worden, doch alles doortinteld en doorgloeid, omgolft en omruischt
door het éénig levende element, het rythme, dat alles beheerscht.
Bij dichters van sterke persoonlijkheid kan men telkens nagaan hoe weinig zij om
het beeld gegeven hebben, ik meen, het brutale beeld, waarin men trots alles te veel
de vindingrijkheid van den dichter te bewonderen krijgt. Onlangs nog herlas ik
Tennyson's ‘In Memoriam’, grandiose schepping, die voor den huidigen Engelschen
cultuurmensch een tweede Bijbel is geworden; ik was getroffen door de bijna totale
afwezigheid van zinnelijke beelden. Maar hoe soeverein die breede golving van de
ziel in dezen nochtans zoo streng klassieken, bijna engen vorm - hoe
huiveringwekkend die afgronden van leven! Bij Goethe komen tal van gedichten
voor in den aard van het hooger vermelde. Vigny en Musset hebben weinig beelden
- bij beiden dezelfde methode: rythmisch voortbewegen van gedachte of gevoel met
soms, midden erin, een breede allegorie, die dan zelf eenvoudig wordt uitgewerkt.
Gezelle heeft talrijke gedichten, voorwaar zijn schoonste, waar geen beeld aanwezig
is - soms is er het rythme zoo zuiver als in de
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muziek. Een groot Noorsch dichter, Sigbjörn Obstfelder, schrijft zijn aangrijpende
verzen in een taal soms zoo naakt en zoo gewoon als die van den meest alledaagschen
mensch. Talrijke anderen kon ik nog vermelden; voorbeelden zijn er te over.
Het blijkt aldus duidelijk hoe verkeerd het is aan het beeld de eerste plaats in de
lyriek toe te kennen ten koste van het rythme. Want zoo het beeld bijdragen kan tot
de schoonheid en de expressieve kracht van het gedicht op voorwaarde dat er tevens
een sterke rythmische aderslag door klopt; zoo er zelfs onsterfelijke gedichten bestaan,
zooals Gezelle's Ego Flos, dat niets is dan een allegorisch uitgewerkt beeld dat zelf
rythme is geworden, behoeft het geen verder betoog dat waar de ‘soufflé’ van den
dichter zwak blijkt, het gebruik der beelden ten slotte in gekunsteldheid ontaardt.
Men wordt niet meer ontroerd: het gansche gedicht wordt herleid tot een
aaneenschakeling van min of meer suggestieve figuren, die ten hoogste voor gevolg
kunnen hebben dat de lezer uit zijn lood geslagen wordt door hun vreemdheid, hun
gewaagdheid, hun nieuwigheid, terwijl alle ontroering echter uitblijft, onherroepelijk.
Bij afwezigheid van rythmische, werkelijk poëtische kracht is het vaak de angst
voor het banale dat menigvuldige dichters tot een buitensporige beeldspraak drijft.
Daarmee zijn ze echter niet gebaat, daar het beeld noodzakelijk van ondergeschikt
belang is. Laforgue had afschuw voor het ‘cliché’, was echter groot kunstenaar genoeg
om groot mensch te blijven. Doorheen zijn kunst, oorspronkelijk tot het gezochte
vaak, voelt men het warm kloppen van zijn hart. Dezelfde vrees banaal te zijn dreef
St. Pol-Roux-le-Magnifique tot een onmogelijke opeenstapeling van alle denkbare
beelden, hier schoot de dichter, de rythmisch voelende mensch te kort, en bleef zijn
werk alleen een koudbloedige, cere-
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brale nieuwdoenerij, die thans reeds volkomen vergeten is.
Zijn erfenis schijnt echter ten deele overgenomen door het Duitsch expressionisme.
Over den Rijn lijden thans een aantal dichters aan de ziekte, waaraan bij het aanbreken
der nieuwe eeuw tal van Fransche symbolisten ten gronde gingen. Onder
expressionisten worden een groep dichters begrepen die onderling weinig verband
hebben, van wie men zelfs niet eenmaal op grond van hun werk zou kunnen zeggen
waarom ze expressionisten zijn. Dit is dan ook weer maar een woord; wàt het eigenlijk
is, is al even moeilijk te bepalen als wat romantisme eigenlijk is. Soms wil het
expressionisme als tegenhanger gelden van dit laatste, dan als ‘Weltschmerz’ verstaan,
't Expressionisme inderdaad is of wil zijn radikaal tegenovergesteld aan het
pessimisme van de verleden eeuw, wil weer in 't leven gelooven; het tracht een
heilmiddel te brengen tegen de weeën waaronder de vooroorlogsche geslachten
gebukt gingen. - Doch het gaat hier min over het wezen en de strekking van deze
nieuwe school dan over de toegepaste kunstmethodes. Een groot aantal representatieve
figuren van het expressionisme gaan niet opvallend nieuw te werk. Van oudsher is
het min of meer vrije vers in Duitschland algemeen in gebruik: Novalis, Hölderlin,
Göthe schreven tal van feitelijk vrije verzen. Alleen een afwisseling van metrieke
voeten bracht erin het kadans dat ze van den prozazin onderscheidde. Aldus doen de
vrije verzen van Werfel en Trakl geen afbreuk aan het verleden. In Duitschland zijn
zulke verzen traditie. Alleen zijn die van de nieuwe dichters vaak wat losser. Tot
gekadenseerd proza slaan ze heelemaal over bij Rubiner en Paul Kraft, wier procédé
niet ongelijk is aan dat van de ‘Ballades françaises’ van Paul Fort. Anderdeels hebben
Werfel, Brod e.a. ook parnassiaansch gestyleerde ver-
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zen. Kenschetsender voor het expressionisme als techniek zijn Theodor Däubler en
Else Lasker-Schüler. De meeste verzen die ik van den eerste ken zijn strophische
gedichten en sonnetten, en het hierboven aangehaald kwatrijn bewijst genoegzaam
wat een groote beteekenis de twee technische hoofdfactoren van het klassieke vers:
maat en rijm, voor hem hebben. Wat zijn kunst echter speciaal expressionistisch tint
is zijn beeldspraak. Bewust kwatrijn is ook in dit opzicht voor hem karakteristiek.
Eigenaardiger nog gaat hij soms te werk:
Die Pferde bleiben auf dem kahlen Sattel stehen.
Es hat der Schweisz die Tiere wolkenweisz gemacht.
Erscheint ein Wandervolk für sein Nach-oben-gehen?
Ist das der Tag in alter Blutgewimmelschlacht?
Die Pferde auf dem Sattel wittern nach dem Westen.
Das Mohrenheer mit Mond und Sichel musz verschwinden
Ein Volk mit blutgen Zungen baut sich Mittagsfesten
Das Morgenrufen der Gebirge faszt die Blinden.

Deze alleszins duistere beeldspraak, dat overgangloos vallen van het eene figuur op
het andere komt veelal bij hem voor en is ook kenschetsend voor tal van dichters
van minder belang. Het ligt voor de hand dat hier een groot gevaar dreigt, dat in
verzen als de hierboven aangehaalde reeds zijn nadeeligen invloed verwezenlijkt.
Het rythme wordt zwaar en gaat ten slotte geheel verloren. De te vage, vergezochte
beelden slagen er niet in de beoogde impressie mede te deelen, het geheel doet
verward en gekunsteld aan en men weet nauwelijks meer waarover de dichter het
heeft. Want m.i. heeft ook de beeldspraak haar grenzen. Precies omdat het figuur
vooral als betoning, als versterking van de impressie optreedt, dient het noodzakelijk
met de idee een zeker logisch verband te houden; want zooniet heeft het niet alleen
geen reden meer van bestaan, maar
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tevens ware ruime baan geschaft aan alle willekeur. Het is niet voldoende dat de
dichter kome beweren: ‘ik zie of voel het zoo’ om ons de meest vreemdsoortige
vergelijkingen te komen opdisschen; wij hebben het recht - wij zijn zelfs
nood-gedwongen er geen notitie van te nemen, juist alsof hij ons toespreken kwam
in een taal, die niemand verstaat, onder voorwendsel dat het z i j n taal is. Als Däubler
ergens schrijft:
Das Mondlicht war die Fieberfurcht von Pflanzenteichen,

dan mist hij bij mij althans het bedoelde effekt: hier kan ik nauwelijks iets vasthouden.
Men kan ten hoogste ‘ongeveer’ weten waarover hij het heeft; doch het lyrisch gedicht
dient zoo onmiddellijk mogelijk in te slaan met al de factoren van gedachte, gevoel,
rythme en beeld die er actief in optreden; druischt echter het een gegeven tegen het
ander in, dan vallen spontaneïteit en frischheid weg, vooral wanneer het zoo versregel
op versregel doorgaat, het eene onduidelijk beeld zonder verband op het ander volgt
en ten slotte het heele gedicht tot baaierd wordt. Want telkens lijdt de zuivere idee
onder het figuur, zelfs als het logisch en treffend is, zoodat bij systematisch
geforceerde beeldspraak het gedicht meestal volkomen leeg aandoet. Gelukkig drijft
Däubler het niet altoos zoo ver. Al blijft het figuur bij hem over het algemeen
eigenaardig, - wat men echter, zoolang het redelijk blijft, alleen waardeeren kan
vermits oorspronkelijkheid een der eerste vereischten voor den lyricus is - zijn zijn
meeste verzen van een zeer intens en doordringend rythme. De eene evocatieve
impressie volgt op de andere en zijn natuurgevoel doet soms aan onzen Gezelle
denken. Anders is het echter doorgaans gesteld met een Else Lasker-Schüler, in welke
dichteres het expressionisme tot zijn laatste konsekwentie is doorgedreven. In meest
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al hare gedichten speelt het beeld de hoofdrol ten nadeele van het rythme. Door haar
beeldspraak wil zij effekten teweeg brengen die tot dusver nagenoeg uitsluitend tot
het domein van het rythme hadden behoord. In haar vroegere gedichten ‘Styx’ is
deze methode nog niet zoo sterk uitgesproken en zijn er verzen van merkwaardige
schoonheid. Ik wil zelfs in geen geval ontkennen dat ook in haar latere gedichten,
die sterk expressionistisch getint zijn, geen heel zuivere, frissche, sterk persoonlijke
gedichten zouden voorkomen. Haar kunst draagt zeker den stempel van groote
oorspronkelijkheid. In zulke gedichten, waar ze haar systeem vergeet of beter,
eroverheen groeit, en het rythme alle bijkomstigheden overheerscht, bereikt zij
inderdaad soms zeldzame lyrische hoogten. Doch al te dikwijls draagt m.i. haar kunst
de sporen van technische tendens. Soms heeft men den indruk alsof het gedicht maar
alleen geschreven was voor het beeld. Ook haar drijft de angst voor de natuurlijke,
spontane uitdrukking tot vreemdsoortige, soms al te gekunstelde expressie, waaronder
het gevoel lijdt en het gedicht vaak inhoudsloos schijnt; deze indruk wordt nog
verlevendigd door het feit, dat ze somtijds kinderlijk en naïef wil zijn, iets dat haar,
mijns erachtens althans, maar zelden goed afgaat. Ik geloof niet dat de natuurlijke,
waarachtige, van-het-hart-komende kinderlijkheid er een zoo vreemde beeldspraak
op nahoudt. Heel dikwijls lijkt mij die leukheid valsch, want gekunsteld. En dit is
voor zoover ik oordeelen kan, telkens het gevolg van de te groote beteekenis die zij
aan het beeld toekent. Als het rythme te zwak blijkt om de figuren geheel in zich op
te nemen, doen haar verzen cerebraal en nuchter aan, terwijl haar methode, van het
eene beeld op het ander te springen de impressie in de war stuurt, zoodat veel harer
gedichten den indruk geven van een reeks op elkaar volgende,

De Stem. Jaargang 3

130
onderling verbandlooze figuren, waarbij de gevoels- en geestesinhoud, gesteld dat
die er is, niet tot zijn recht kan komen. Kenschetsend voor haar kunst is het volgende
gedicht:

Nur dich.
Der Himmel trägt im Wolkengürtel
Den gebogenen Mond.
Unter dem Sichelbild
Will ich in deiner Hand ruhn.
Immer musz ich wie der Sturmwill
Bin een Meer ohne Strand.
Aber seit du meine Muscheln suchst
Leuchtet mein Herz.
Das liegt auf meinem Grund
Verzaubert.
Vielleicht ist mein Herz die Welt,
Pocht Und sucht nur noch dich Wie soll ich dich rufen?

Indien ik wat meer in het bizonder over deze beide dichters heb uitgeweid, dan is dit
vooral omdat deze expressionisten - die in elk geval merkwaardige artisten blijven
- meer dan andere als R.M. Rilke of Fr. Werfel een sterken invloed hebben uitgeoefend
op vele modernisten ten onzent. Voor zoover ik kan zien zijn het in hoofdzaak deze
beiden, en dan nog meer speciaal E. Lasker-Schüler, die aan velen van hen tot
voorbeeld dienen. Zooals de negentigers zich hadden georiënteerd naar het zuiden,
richten zich thans enkele jongeren naar het oosten. Niet alleen jongeren: ook een
Karel van den Oever heeft gemeend zich te kunnen vernieuwen met thans
expressionistische motieven in zijn kunst op
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te nemen. Doch daar waar in Duitschland, onder de werking van elementen die het
niet in mijn bestek ligt te bepalen, de expressionistische factoren als vergroeid zijn
met het wezen der kunstenaars, dragen de litteraire producten hier te lande bijna
uitsluitend het kenmerk van het exotische. Men voelt te veel dat het vreemde waar
is. Klakkeloos werd meestal het illogische beeld binnengesmokkeld en er bovenop
gelegd. Goochelingen met het beeld vervangen al te dikwijls bijna volkomen de
waarachtige lyrische inspiratie. Zoo gaat het bij K. v.d. Oever, zoo ook bij jongeren
als M. Gijzen, V. Brunclair e.a. W. Moens in zijn ‘Opgangen’ past heelemaal de
methodes der Duitsche expressionisten toe en zulks grootelijks tot schade van de
onmiddellijke, zuivere emotie waarvan de Boodschap het kenmerk droeg. Met beelden
als:
de zoete vrouwen, met hun gelaat
als een Japaans landschap

ofwel:
en de maan
is een klimmende nachtegaal!

kan ik mij op grond van het hooger uiteengezette niet vereenigen. Als zulke beelden
inslaan ‘überhaupt’, dan is het ver voorbij het doel.
Over het algemeen wordt hier de Lasker-Schülersche strekking: het
in-de-eerste-plaats-stellen van de beeldspraak - en welke beeldspraak veelal! - nog
verscherpt. De geestelijke inhoud van het vers blijft in staat van schemering; het
rythme verzwakten wordt onharmonisch, daar het telkens door een overlast van
figuren wordt gestuit.
In den laatsten tijd is er veel geschreven over ‘stijl’. Men wenscht een nieuwen
stijl die als het ware de uitdrukking zij van het leven der XXe eeuw. Men zoekt
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dien stijl op alle wijzen. Velen hebben zelfs gedacht dat ze hem naderbij zouden
komen met nu maar figuren te gebruiken aan mechanika of andere vakken der
wetenschap ontleend! Het heele expressionisme, dat tot het uiterste gedreven in
‘Dada’ ging ontaarden, is, bewust of onbewust, een poging tot het verwezenlijken
van dien nieuwen stijl. Ik geloof echter dat de groote subtiliteit van redenering waarop
ik hooger reeds wees en waarover het menschelijk intellect thans beschikt ons vaak
van den rechten weg afbrengt, eeuwige en ongestraft niet te miskennen wetten over
het hoofd ziet en anderdeels zelf hinderpalen aanbrengt en verwarring sticht waar
alles nochtans eenvoudig is. M. i. kan het bekende woord van Buffon, in een breederen
zin echter dan de Fransche schrijver eraan zal gegeven hebben, hier nog altijd gelden:
le style, c'est l'homme! De mensch van thans is niet anders dan de mensch van vóor
twintig eeuwen. We leven, genieten en lijden nog altijd op dezelfde manier. Alleen
het kader waarin we ons bewegen is merkelijk verschillend. De strijd is misschien
ook harder en de oogenblikken van geluk die wij kennen misschien tot hun
eenvoudigste uitdrukking herleid. Doch daarom is het eeuwige in ons niet veranderd
en daarom zal de kunst van de toekomst, trots alle wankeling, alle afwijking, alle
voorbijgaande strooming en strekking, zijn wat ze altijd is geweest: de rythmische,
d.w.z. tot schoonheid geworden uitbeelding van den in alle gestalten van daarzijn
begrepen mensch, denkend en voelend, en trots alles immer met zijn ziel alleen.1)

1) Wij verwijzen den lezer ook naar de ‘Aanteekeningen’ in deze aflevering.
Red
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Het chemische geluk
door Dop Bles
FAITS DIVERS
Un jeune peintre éthéromane meurt d'une piqûre de morphine. Lorsque
tout le monde fut enivré, Fernande proposa de faire une piqûre de morphine.
Le lendemain matin ils se réveillèrent, à l'exception du jeune peintre Marcel
W.
Le Journal 12-3-'12.
De schoon droom van het te schoon verlangen
ging langs de lange gangen
tot lichtend schijn-verschiet,
de hunkerende ziel, gelokt in ijle dreven,
verdoolde in de glans van 't tijdelooze leven
en keerde tot het lichaam niet.
Het licht
der lamp bleef heel laag branden
en op het bleek gezicht
en op de bleeke handen
viel flauwe glans als van een ster,
die luisterloos verdooft,
te ver....
Zij lagen
dicht bijeen, gestrekt
op dekens en matrassen op den grond,
verslagen
en gewond
door 't leven, dat de droomen wekt,
waarin het hunk'rend g'looft.
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De wanden
weken weg in 't duister,
een licht gerucht, als flauw gefluister
ging van de handen,
't loom gebaar
dat tastend zocht
het ether vocht,
en gulzig zoog de geest het in,
als preveling van goddelijke zin.
Dan werd het stil....
geen wil
was in het lijf gebleven,
waaruit de ziel scheen opgeheven
en zweven bleef zichzelf bewust;
zij zag het lichaam diep in rust
en wist 't zichzelf die daar lag
in kleurig zilvrend droomen-rag....
Al 't aardsche brak nu open, stuk
in sidderend geluk.
Verhevene geruchten
verzaligden de zuchten
der zwijmel-dronken monden;
de duur van de seconden
zweeg voor de klop van 't hart.
De geest hing boven bleeke baar,
die 't eigen lichaam was
en zag het klaar als in een droom.
De oogen, als twee lichten vroom,
beschenen met een wondre schijn
vizioenen, die op glans gordijn
als hingen van den hemel af
en schoven vóór, en gingen heen,
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millioenen saam, en één voor één,
één tintenregen, die verglijdt
en vullen bleef de eindloosheid
en telkens andre vormen gaf
symbolen vonkend diepsten zin:
een nieuwe wereld van gewin
brak ver al verder uit....
Al wat bestond lag uitgedoofd,
niets bleef, dan 't eigen wetend hoofd
vol ongekend geluid.
't Heelal lag op de eigen mond,
de oogen waren zon en maan,
het lichaam eindelooze baan
waarover, streelend als een hand,
't Geluk ging in een nieuw verband;
een eeuwigheid van heiliging,
die heel het leven zacht beving.
Zij lagen
dicht bijeen,
gedragen
ver van 't leven heen....
------------Al bleeker werd het droomverschiet,
dat week en week.... en dan afliet....
En heimelijk besloop 't gevaar,
dat oude vormen bracht;
het lichaam werd zichzelf gewaar,
het oog begreep de nacht;
een weeë pijn was in het hart,
dat droog geloopen scheen
en in het hoofd een sombre smart,
zwaar als een marmersteen.
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En kreunend kloeg het weengeluid:
‘Niets bleef, 't werd àl verspild,
de nacht de nacht is nog niet uit,
hoe nu die nacht gestild?’
En toen....
't Was niet Fernande, die zoo stil verscheen,
een Engel die de Hemel openslaat,
ivorenblank gelaat,
met oogen vol van zilvren tinteling.
Zij ging
langs allen heen
en knielde neder aan hun zij aarts-engel van Gods medelij,
en één voor één
werd 't medicijn
hun lichaam ingeschonken,
dat henengleed
en dan verzonken, dood voor tijdelijk leed
en pijn
onsterflijkheid zag vonken
in droom bekrachte schijn,
en knielend neer, bij wie haar mart,
ging zij de bleeke maagd
blootvoets
en deed de ronde,
de schoone Engel van de schoonste Zonde,
totdat haar werk was gedaan,
iets goeds;
geen klacht, die zij niet had verjaagd.
Nu lagen allen neergevlijd
in waden van vergetelheid;
er hing
alleen nog preveling
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een zacht gerucht
van weeke dank in stameling,
die wijlen bleef en nauw verging
in diep doorhijgde zucht.
Zij lagen dicht bijeen,
gestrekt
in nacht die eindloos scheen
en eindeloos zich rekte,
totdat de vale schemering,
haar met zijn kille tongen lekte,
waarop zij henen ging.
Een licht
van kleine lamp was blijven branden,
op 't bleek gezicht
en op de bleeke handen
van 't jonge lijf, waaruit het leven vlood.
En toen de dag zijn klaar bewustzijn bracht
week droom en slaap voor bange klacht
en smart,
wijl geen ontwaken was uit marmerkille dood,
voor 't zwijgend en verzwijgend hart.
De brooze droom van het verblind verlangen
ging langs de lichte gangen,
naar 't ver vizioen verschiet.
De ziel verdoolde in de droomen-ijle dreven,
het lichaam was gebleven,
het looze, vooze riet.
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De pantersprong
door J. Welders
Delenda est Germania si vult vivere Gallia.
M.G. Montbard: l'Ennemi. (1899).
Groote gebeurtenissen in het leven der volken ontspringen nooit in de volheid der
idee aan den schoot der historie en de pantersprong van Frankrijk naar het Duitsche
Roergebied wordt, veelal in naïef geloof naar men mag aannemen, voorgesteld als
een tijdelijke economische straf-expeditie met militaire bescherming. Toch zal ieder,
die eenige studie heeft gemaakt van de Fransche expansie-politiek in den loop der
eeuwen, hegrijpen, dat we hier staan voor een-stouten greep naar het eeuwenoude
doel der Fransche oostelijke politiek: het bereiken van de Rijngrens. De vraag, of dit
doel op het moment en onder de bestaande verhoudingen kan worden bereikt, is voor
het inzicht in de buitenlandsch-politieke beteekenis van den Franschen inval van
weinig gewicht. Het is niet het succes, dat de immanente kracht van een nationale
daad bepaalt. Veeleer moet men, om den zielstoestand te begrijpen waaruit zij is
geboren en waaruit zij de kracht voor haar groei en verbreiding moet putten, die daad
zien als symbool, als toevallige vorm, waarin de nationale levensbeweging van een
volk zich op een gegeven oogenblik kristalliseert. Daarom ook hebben de juridische
argumenten en rechtvaardigingen, waarmede de daad achteraf wordt verklaard en
verdedigd, weinig waarde voor hem, die de diepere
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psychische krachten wil begrijpen, welke de onderlinge verhouding der volken
bepalen. Die argumenten en rechtvaardigingen hebben wel hun beteekenis, maar
alleen voor de diplomatieke geschieden; zij beroeren slechts de uiterlijke factoren
en worden veel meer door de innerlijke, onbewuste krachten opgeroepen en
voortgedreven dan dat zij zouden vermogen die innerlijke, diep in de ziel der volken
werkende krachten in hun dienst te dwingen.
De Fransche Rijn-politiek is zoo oud als de geschiedenis van de Fransche natie
zelve. En aangezien de groote buitenlandsch-politieke doeleinden in het leven der
volken niet worden geboren in de sfeer der verstandelijke overwegingen, doch hun
wortels hebben in den irrationeelen bodem van het nationale zelfbewustzijn, is de
beredeneerde verdediging van die Rijn-politiek volstrekt niet gegaan langs een strakke
lijn van logische deductie, doch heeft ze zich steeds bediend van de argumenten, die
elk tijdvak aanbood of noodzakelijk maakte. Het ‘Gallia omnis’ van Caesar, de theorie
der ‘natuurlijke grenzen’ van Richelieu, zijn evenveel en even weinig waard om als
argumenten te dienen, als de idealen aan den godsdienst, de politieke vrijheid, het
privaatrecht, het volkenrecht of de economische welvaart ontleend: zij alle zijn de
maskers, waarachter de geschiedenis haar wezenlijke gelaatstrekken verborgen houdt.
Intusschen heeft ook de kennis der wisselende historische feiten haar eigenaardige
bekoring en beteekenis. Hoewel reeds vroeger in de Fransche geschiedenis
aanwijsbaar, schiep de Fransche expansie-politiek naar den Rijn zich haar eigen
vorm, hulde zich in een eigen ideologisch gewaad, toen het middel-eeuwsche Heilige
Roomsche Rijk ten grave neigde en in de plaats daarvan het Europeesche
Statensysteem ging treden. Nog was de nationaliteitsidee niet het vormende beginsel
in
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deze staatkundige ontwikkeling; haar ‘gestaltend eingreifen’ was voor latere eeuwen
weggelegd. Maar reeds toen deed zij zich kennen als de nog vage, onbegrepen, in
het bewustzijn nog sluimerende kracht, die het levensprincipe der volken beheerscht
en bepaalt. Nauwelijks is de honderdjarige oorlog met Engeland ten einde en heeft
de overwinning van de macht des konings op de feodale vazallen aan een centrale
staatsidee vorm en inhoud gegeven, of Frankrijk tracht zijn oostelijke grenzen tot
den Rijn vooruit te brengen. Onder de wisselende regeeringen van de diverse Fransche
koningen wordt dit doel steeds scherper gesteld en feller nagejaagd, en bij het
uitbreken van de Fransche Revolutie heeft Frankrijk zich de macht over den
Boven-Rijn veroverd. Nu wordt het program uitgebreid: ook de Beneden-Rijn moet
aan Fransche macht zijn onderworpen en merkwaardig is het te zien hoe, bijvoorbeeld,
de Fransche Revolutie het aloude program onder nieuwe vormen en met nieuwe
leuzen ten uitvoer tracht te brengen. Doch reeds begint een geduchte, schoon
voorshands politiek nog weinig gevormde tegenstander op te komen: de Duitsche
nationale idee. Zij verbindt langzamerhand vele Duitsch-sprekende stammen tot
nationale eenheid, zij smeedt ze tezamen in den ijzeren ring van het Hohenzollernsche
Keizerrijk en in 1870 lijdt de Fransche Rijnpolitiek haar eerste geweldige nederlaag.
Het land wordt nu zelfs van den Beneden-Rijn verdreven. Op de vraag, tegen wien
Duitschland na den slag van Sedan en den val van Napoleon III, nog oorlog voerde,
klonk het bekende antwoord: ‘nu vechten wij tegen Lodewijk XIV’.
In de jaren, die op den oorlog van 1870 volgden, werd de beteekenis van de
Rijngrens zoowel voor Frankrijk als voor Duitschland steeds duidelijker. Twee tot
machtige nationale staten gegroeide volken stonden tegen-
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over elkaar, die beiden in de bestaande grenzen een belemmering zagen voor hun
ontwikkeling. Het zal wel onnoodig zijn uitvoerig te betoogen, dat het economische
belangen waren, die in de hier bedoelde periode aan de politieke ideeën en idealen
een zeer praegnanten vorm gaven. Wij zijn immers in het tijdvak van het opbloeiende
en machtig zich ontplooiende kapitalisme, dat het denken der menschen beheerscht,
hun geesten richt op economische en materieele belangen en de politiek der Staten
bepaalt. Vooral in Duitschland neemt de nieuwe economie, ingeluid door Von Liszt,
haar opmerkelijke vlucht. De productieve werkzaamheid neemt op alle gebied
ontzaglijk toe en de bevolking groeit met sprongen: 41 millioen in 1872, 46 millioen
in 1886, 50 millioen in 1892, 58 millioen in 1902, 65 millioen in 1910. Om deze
millioenen-bevolking te kunnen voeden wordt een groote industrie geschapen, die
uit de geheele wereld haar grondstoffen betrekt en met de door haar vervaardigde
fabrikaten de noodige levensmiddelen voor het volk koopt. Hier is het punt, waar de
nationale tegenstelling tusschen de beide volken, het Fransche en het Duitsche, den
noodlottigen vorm krijgt van een economisch conflict, waarin het leven der millioenen
zelf op het spel staat.
Land van industrie bij uitnemendheid, ontwaart de forsche, brutale, uit alle poriën
dringende vitaliteit van het Duitsche volk plotseling de sombere dreiging van den
ondergang, als de leiders van industrie en staatkunde in het begin der 20e eeuw zich
rekenschap ervan geven, dat de ijzerrijkdom van den Duitschen bodem uitgeput
raakt. Ijzer, mèt kolen het brood der industrie, wordt voor het ontzaglijke en
toenemende gebruik in Duitschland niet voldoende meer gevonden. Voor dit
allerbelangrijkste artikel wordt Duitschland meer en meer van het buitenland
afhankelijk. De invoer van
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ijzererts stijgt: 8 millioen ton in 1908, 9 millioen ton in 1909, 10 millioen ton in
1910, 11 millioen ton in 1911, zijnde reeds meer dan een derde van de 28 millioen
ton bedragende eigen productie. Koortsachtig zoeken de Duitsche industrieelen naar
importgebieden: met Rusland en Zweden worden leveringscontracten aangegaan;
overal wordt getracht ijzermijnen aan te koopen en rusteloos zoeken de Duitsche
mijn-ingenieurs over de geheele wereld, tot zelfs in de Nieuwe Hebriden, naar
ijzergroeven. Hier ligt de wortel van de Duitsche imperialistische politiek sinds het
laatste decennium der 19e eeuw: grondstoffen zoeken voor de steeds meer grondstoffen
behoevende Duitsche groot-industrie. Het is de wil om te leven, sterker: de angst
voor den dood, die het Duitsche volk naar de expansie drijft. Nog 40 jaar op zich
zelf aangewezen en de laatste scheppen ijzererts uit zijn uitgeputte mijnen zullen in
de vlammen zijner hoogovens zijn geworpen; wat daarna komt, zoo vreest het nieuwe
Duitschland, is: het einde.
Met de scherpte en de klaarheid, die het monopolie schijnen van den Franschen
geest, heeft Henry Gaston in zijn lang vóór den oorlog verschenen boek;
l'A l l e m a g n e a u x a b o i s de situatie, waarin Duitschland zich toenmaals bevond,
als volgt gekenschetst, na gewezen te hebben op de spoedige uitputting der Duitsche
ijzermijnen:
‘C'est l'écroulement des usines monstres groupés dans la province rhénane, la
Westphalie, la Silésie et la vallée de la Sarre! C'est, immédiatement, 20 millions
d'habitants reduits à chercher du pain, l'effondrement des sociétés de crédit et le
déchaînement d'une crise incomparablement plus violente et plus vaste que toutes
celles dont l'Allemagne nous donne à periodes fixes le spectacle. Ce serait la mort
plus prompte qu'en cas de famine, le fer étant sur notre globe plus rare que le pain
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et aussi indispensable. Forte de toute sa puissance actuelle, l'Allemagne ne veut pas
mourir; sentant sa fin prochaine, elle lutte contre le sort. Certes, si jamais revendication
eut le caractère national, c'est bien cette prière du peuple allemand au dieu du fer, et
si les circonstances poussent un jour le Kaiser jusqu'aux solutions violentes, c'est
presque une croisade, c'est la guerre pour la conquête du pain qu'il mènera au delà
des frontières.’
En terwijl de Duitsche zware industrie, gemarteld door haar honger, het uur van
haar ondergang tracht te verschuiven en den knellenden ring poogt te verbreken,
waarbinnen zij dreigt te sterven, openbaart zich op Franschen grond een ongekenden
rijkdom aan ijzererts, bruikbaar geworden dank zij het nieuwe procédé, dat door den
Engelschman Thomas is uitgevonden. De mijnen van Nancy, Briey, Longwy, Crusnes
barsten open van hun overvloed aan ertsen en de Duitsche John Gabriël Borkman,
aan de overzijde van den Rijn, hoort die ertsen het lied zingen, dat macht en grootheid
belooft. Het is, in het verband van dit artikel, niet noodig de geschiedenis van de
Duitsche penetratie in Frankrijk, het moderne epos op den tocht voor de verovering
van het Gouden Vlies, nader te behandelen. Waar hier alleen op moet worden
gewezen, is op de omstandigheid, dat Frankrijk alleen buiten machte is al dat ijzererts
productief te verwerken, aangezien het hem ontbreekt aan de andere noodzakelijke
grondstof voor elke industrie: de steenkool. Jaarlijks moet Frankrijk een 20 millioen
ton steenkool uit het buitenland invoeren en voor zijn zware industrie is het dus,
evenals Duitschland, van het buitenland afhankelijk. En terwijl Duitschland Frankrijk
moet benijden om zijn geweldige schatten aan ijzererts, ziet Frankrijk met leede
oogen hoe zijn Duitsche buur onuitputtelijke ko-
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lenmijnen bezit in Opper-Silezië, in het Saarbekken, in het Roergebied. De humor
der natuur heeft de beide volken, die elkaar niet begrijpen en wier naar het schijnt
eenige aanraking op politiek gebied een duizendjarige vijandschap is, voor den
grondslag van hun economisch leven geheel op elkaar aangewezen. Ware het
Europeesche statensysteem op een rechtsgemeenschap gebouwd, dan zou hier een
gelukkige bodem zijn gegeven, waarop welvaart en cultuur konden gedijen. Nu wij
echter in Europa een statensysteem hebben, dat op macht is gegrondvest, en nu de
Volkenbond van Genève die machtsgemeenschap voor afzienbaren tijd heeft
bestendigd en bevestigd, ligt in deze omstandigheid een factor, die steeds Weer den
naijver, de veroveringslust, het geweld en het machtsgevoel opwekt. De oorlog van
1914 vindt hierin voor een deel zijn oorsprong, evenals de panter sprong naar de
Roer door het Fransche militarisme. Volkomen terecht zegt dan ook de Parijsche
correspondent van The Economist (nummer van 13 Januari), dat door de
inbezitneming van de mijnen in het Roergebied niet alleen voor de Fransche politiek,
in haar strijd om de betaling te erlangen van de Duitsche oorlogsschuld, een nieuw
stadium is ingetreden, maar dat dit ook geldt voor ‘de poging van de leiders der
Fransche ijzer- en staalnijverheid om hun ondernemingen op een betere basis te
plaatsen en tegelijkertijd hun Duitsche concurrenten te beletten hetzelfde te doen.’
Francesco Nitti heeft, trouwens, in een zijner artikelen in het Berliner Tageblatt
openbaar gemaakt, dat een deel van het verdrag van Versailles door personen is
opgesteld, die zelve ten nauwste betrokken waren bij de Fransche kolenbehoevende
ijzerindustrie.
De overwinning der wapenen heeft Frankrijk politiek niet gebracht, wat het ervan
had gehoopt. Het oorlogs-
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doel van Frankrijk was bekend, ook vóórdat de geheime documenten van Iswolskidit
zwart op wit hebben aangetoond. Duitschland moest worden opgelost en vernietigd,
‘d e l e n d a e s t G e r m a n i a ’! Rusland zou, volgens de overeenkomst, aanspraak
mogen maken op het noord-oostelijk deel van Duitschland, de monden van de
Weichsel, Frankrijk zou zijn Rijngrens krijgen en de Duitsche eenheid zou worden
verbrijzeld. De uitvoering van dit program had Frankrijk verlost van zijn eeuwige
vrees voor het quantitatief sterke Duitsche volk aan zijn oostelijke grenzen. Het is,
m u t a t i s m u t a n d i s , hetzelfde program, dat Duitschland er op na houdt voor zijn
oostelijke politiek: het tsarenrijk moest worden vernietigd en in zijn deelen opgelost,
opdat het geen bedreiging meer zou kunnen vormen voor de oostelijke grenzen van
Duitschland. De oorlog heeft aan Frankrijk en zijne geallieerden de overwinning
gebracht, maar terwijl die overwinning merkwaardigerwijze voor Duitschland de
verwezenlijking inhield van zijn politiek program voor zijn oostgrenzen, heeft ze
aan Frankrijk de bereiking van het ideaal onthouden. Wel kreeg het de beschikking
gedurende 15 jaar over het Saargebied, maar dit was, n'en déplaise de bepaling
omtrent de volksstemming na dien termijn, slechts bedoeld als een compensatie voor
de verwoesting der noord-Fransche kolenmijnen; wel werd het monstrum Polen, een
nationaliteitenstaat zonder eenigen behoorlijken grondslag, als een homunculus in
een reageerbuisje in de heksenkeuken te Versailles ten leven gewekt en werd aan dit
monstrum, vazal van het Fransche militarisme, een eeuwenoud Duitsch gebied, een
groote Duitsche bevolking en rijke Duitsche kolenmijnen ten prooi gegeven, onder
de erbarmelijke sanctie van een slaafschen en aldus tot verachting gedoemden
Volkenbond; maar de groote punten van het program konden niet worden verwer-
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kelijkt; Frankrijk kon de Rijngrens niet veroveren en de Duitsche eenheid kon niet
worden verbrijzeld.
Dit laatste vormt voor Frankrijks Rijnpolitiek natuurlijk een sterke stimulans. Was
Duitschland in zijn deelen uiteengevallen, dan zou practisch de Fransche macht
hebben gereikt tot den Rijn, ook al had Frankrijk niet direct de Rijngrens bereikt.
Maar die eenheid is niet verbroken, wijl ze niet meer, zooals in de tijden van Bismarck,
berust op de bajonetten der Pruisische legers. Ze is thans gebleken het geestelijk
goed te zijn van de Duitsche natie, en tegen den geest zijn zelfs de moderne middelen
van het geweld machteloos. Hier ligt de tragische positie van Frankrijk. Het weet,
dat al zijn moed en al zijn opofferingen op de slagvelden slechts de
onoverwinnelijkheid van zijn tegenstander hebben duidelijk gemaakt. Op den duur
zullen geen papieren bepalingen van een of ander tractaat den opgang en de vrijheid
van een groote natie kunnen beletten, die haar nationale kracht en nationalen levenswil
in zich zelve vindt. Dit beteekent natuurlijk niet den ondergang van Frankrijk, maar
wel den ondergang van zijn droom naar de hegemonie over Europa.
Wij weten welke hardnekkige pogingen Frankrijk heeft aangewend om bij het
opstellen van het vredesverdrag zijn wenschen naar de Rijngrens in vervulling te
doen gaan. Welk een gelegenheid had het niet, nu het Duitsche Keizerrijk was
ineengestort, zijn eeuwenoud ideaal te bereiken! De Duitsche eenheid, d.w.z. de
Duitsche natie was ongebroken, ja ze was sterker dan ooit, maar haar staatsmacht
wds vernietigd en zoo ze al later die staatsmacht opnieuw zou gaan opbouwen, hoopte
Frankrijk op zijn vaste positie aan den Rijn, die het mogelijk zou maken het Duitsche
volk jarenlang te houden in den ijzeren greep van het Fransche militarisme. Die
pogingen, echter, zijn mislukt; ze zijn in den taaien te-
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genstand van Engeland en van Amerika doodgeloopen. Frankrijk, echter, voelt zich
daardoor bedrogen en zijn vasthouden aan de fictie van de uitvoerbaarheid der
verdragsbepalingen is niets anders dan een poging om langs een omweg te bereiken,
wat langs den koninklijken weg niet bereikbaar was. Daarom kan op de Fransche
politiek het odium van de Shylock-politiek worden gedrukt, welke niet de betaling
van de schuld maar de handhaving van het bloedcontract en de bestendiging van de
onderdrukkingstactiek ten doel heeft. Hebben mannen als Keynes en Francesco Nitti
dit niet openlijk uitgesproken? En heeft Lloyd George in zijn bekende artikelen dit
niet duidelijk te kennen gegeven? Wil men een Amerikaansch oordeel van een man
van gezag, men leze wat Pierpont Noyes, de Amerikaansche vertegenwoordiger in
de Rijnlandcommissie, in de New-York World van 5 Februari 1922 heeft geschreven.
Sprekende over een zitting van de Commissie van Herstel onder leiding van Poincaré,
den voorzitter, waaraan ook Noyes deelnam, zegt hij o.m.:
‘Tegen mijn wil drong zich bij mij de overtuiging op, dat de heer Poincaré in het
geheel geen overeenkomst wenschte, dat hij ook volstrekt niet zoo zeer streefde naar
de levering van grootere hoeveelheden kolen voor Frankrijk, maar veeleer zijn best
deed om Duitschland in de positie te houden van den contract-verbreker, teneinde
aldus de mogelijkheid en de rechtvaardiging te behouden voor een militaire actie.’
Het is dan ook duidelijk, dat een fijn en scherpzinnig opmerker als mr. Noyes
reeds lang den aanval op het Roergebied, onder het mom van sanctie voor het in
gebreke blijven van Duitschland, heeft voorzien. ‘Reeds twee jaar lang,’ zoo schrijft
hij in hetzelfde artikel, ‘heb ik erop gewezen, dat ten slotte een Fransch leger in het
Roergebied zou binnenvallen en het zou bezet-

De Stem. Jaargang 3

148
ten. Geen andere Amerikaan, wellicht, is beter in de gelegenheid geweest dan ik het
was in de jaren 1919 en 1920 om den vasten wil op te merken bij den Franschen
generalen staf om die bezetting tot uitvoering te brengen, en zijn toornig-nerveus
ongeduld over den Engelschen weerstand daartegen. Sedert de dagen van de opstanden
in het Roergebied in Maart 1920, toen maarschalk Foch den geallieerden openlijk
aanried het land binnen te rukken, staat de bezetting van het Roergebied als een vast
punt op het program.’ Het is naïef, met deze feiten voor oogen, van de wereld te
verwachten, dat ze den Franschen inval in het mijngebied aan de Roer - de
geschiedenis van Duitschland weet nog van meer Fransche invallen in vollen vrede
te gewagen - zal opvatten als een door enkele soldaten beschermde missie van
ingenieurs!
Voor het eerst sinds de dagen van den wapenstilstand heeft een Duitsche regeering
het gewaagd zich tegen vreemd geweld te verzetten. Ze doet dit, juridisch, op grond
van de meening, dat Frankrijk in het Verdrag van Versailles geen rechtsbasis kan
vinden voor zijn optreden, - een opvatting, die, natuurlijk, door de Franschen wordt
betwist. Over deze juridische controverse zullen wij het hier niet hebben. Mocht
echter de Fransche opvatting de juiste blijken, dan is meteen aangetoond in welk een
periode van neergang en ontaarding wij verkeeren, waarin van Europa geëischt wordt
een verdrag te eerbiedigen, dat voor elke futiliteit het te baat nemen van militair
geweld en brute krachtsoefening mogelijk maakt. Intusschen gaat deze strijd met
argumenten langs de werkelijke zaak heen: Frankrijk, tot de tanden gewapend, poogt
den Duitschen erfvijand neer te slaan en in den chaos van midden-Europa de gebieden
in te palmen, die hem militair, politiek en economisch in staat zullen stellen het
Europeesche con-
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tinent te beheerschen; juristen, journalisten en schrijvers zijn daar om, als ten tijde
van Frederik den Grooten, de gewelddaden goed te praten. Im Anfang war die Tat.
Deze beschouwingswijze geeft de Fransche politiek ook het karakter van een logisch,
goed doordacht geheel. Men zou de Fransche intelligentie sterk onderschatten,
wanneer men meende den Franschen politici te moeten voorrekenen, dat buitenlandsch
militair geweld niet bevorderlijk kan zijn aan de productieve werkzaamheid van een
land. Dit is, naar men weet, het officieele Engelsche standpunt: als Frankrijk maar
ziet, dat zijn politiek geen economische voordeelen brengt, zal het zijn expeditie
terugtrekken! Sterker bewijs voor de vlakheid der Engelsche politieke denkwijze
van dezen tijd is wel niet te geven, en ongetwijfeld lijdt Europa onder het noodlot,
dat het Engeland van onze dagen politieke leiders ontbeert van het kaliber van een
Pitt, een Disraeli of zelfs maar een Castlereigh. Geen economische voordeelen en
geen zorg voor de handhaving van het recht drijven op het moment de Fransche
politiek; deze wordt geheel beheerscht door het groote nationale ideaal, dat een
militaire geweldpolitiek in zijn dienst heeft gesteld.
En hierin ligt tevens de verklaring voor de houding van Duitschland. Het weet,
dat geen slavenarbeid en geen oorlogsschatting in staat zullen zijn Frankrijk van zijn
veroveringsplannen terug te houden en het beseft in dit smartelijk uur van nationale
vereenzaming te midden eener cynische, op buit beluste en innerlijk vooze wereld,
dat het zijn bestaan zelf is, dat nu op het spel staat en dat het nu moet verdedigen.
Voor hen, die nu den mond vol hebben van ‘ontwapening’, is het een beschamende
tijd. Wee het volk, dat weerloos is in het Europa van nu. Zijne levensbelangen kunnen
worden vertreden, zijn vrijheid en eer geschonden, zonder dat
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de wereld een vinger uitsteekt, zonder dat de Volkenbond, die deerne der heerschende
machten, een woord van protest laat hooren.
Weerloos staat het Duitsche volk tegen het buitenlandsche militaire geweld. Slechts
op geestelijke wapenen kan het steunen in den strijd tegen gepantserde willekeur en
onrecht. De tijd van zware beproeving is aangebroken, niet alleen voor het volk in
zijn geheel, maar ook voor de individuen afzonderlijk. Zij, die op de hoogte zijn van
de geschiedenis van den revolutionairen bevrijdingsstrijd bij klassen en naties en de
herinnering hebben behouden aan de velen, die in den ongelijken kamp tegen
gewapende heerschers eenzaam zijn gevallen, beseffen de diepte van het leed, het
onrecht en de zedelijke verwildering, die opnieuw ons werelddeel zullen teisteren
en Europa naar steeds erger catastrophen zullen drijven. Want wij staan pas aan het
begin der door den Franschen opmarsch ontsloten periode. Het zwaard is eenmaal
getrokken en het laat zich niet zoo gemakkelijk weer terughouden. Het volgt zijn
eigen logica, die de logica van den mensch kan doorkruisen of negeeren. Een toegeven
door Frankrijk beteekent een nationale nederlaag, die het Fransche volk niet zou
kunnen verdragen en die geen Fransch leider politiek zou kunnen overleven; een
toegeven door Duitschland beteekent het aanvaarden van een rechteloosheid en een
slavernij, erger dan welke de geschiedenis van eenig Europeesch volk ook kan
aanwijzen. Zoo moeten de gebeurtenisten hun noodlottigen gang gaan, die voert naar
verval en ondergang van Europa.
Maar deze ondergang zal niet in stilte en gelatenheid zich voltrekken. De politieke
bodem van midden-Europa is zoo vulkanisch, dat de vlam der revolutie elk oogenblik
kan oplaaien. Nationale onderdrukking is steeds de bron geweest, waaruit de golven
van opstand en
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revolutionairen strijd zijn opgeweld. Doch de revolutie van thans zal zich tot sociale
revolutie verdiepen, die in haar laaienden gloed de grondslagen zelve van onze
samenleving aan een vernietigende en wellicht louterende kritiek zal onderwerpen.
Als de nationale nood en materieele ontbering in Duitschland leiden tot een opstand
van vertwijfeling, dan zullen ook in Duitschland de problemen van de sociale revolutie
worden gesteld. Maar daarmee zal geheel het nieuwe statencomplex van
midden-Europa, een kunstmatig en walgelijk gewrocht van den verbijsterden geest
van Versailles, in beweging komen. De toestanden daar, van de Oostzee tot de Zwarte
Zee, zijn vloeiend, ongeconsolideerd, eruptief. Sociale en nationale ellende vereenigen
zich in de meeste van die landen tegen willekeur, onrecht en machtswellust. Vazallen
van Frankrijk, blinde, gehoorzame en verachtelijke werktuigen in de handen van het
Fransche militarisme, dat in Europa steeds door zijn wreedheid en brute manieren
den haat heeft opgeroepen, hebben die midden-Europeesche staten slechts de reactie,
de verwildering en de economische ontwrichting in Europa verergerd en verbreid en
aldus de brandstoffen opgestapeld, waaruit eens de vlam van den opstand zal uitslaan.
In het Memelgebied (!) heeft het bendewezen reeds den kop opgestoken en Polen,
economisch zwak maar gewapend en brutaal, volgt met aandacht de gebeurtenissen.
In Jougo-Slavië, Roemenië en Hongarije, en waarschijnlijk ook in Tsjecho-Slowakije,
Bulgarije en Griekenland bereidt men zich op een gewapenden strijd voor. En achter
dat alles doemt Rusland op, als een dreigende kolos, bereid om uit naam der sociale
revolutie zijn geschonden staatsgeheel te herstellen en aan den Weichsel of aan den
Rijn het West-Europeesche, met name het Fransche, imperialisme slag te leveren.
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Zoo is de atmosfeer met electriciteit geladen en verheffen zich de krachten eener
Europeesche revolutie om tegenover bruut geweld en nationale onderdrukking de
vrijheidsidialen van een geschonden en vertrapte menschheid te verdedigen. Dat dit
alles een tijdperk van diepe ellende voor Europa zou beteekenen, behoeft geen betoog.
Doch de ontwikkeling zal moeilijk zijn tegen te houden. Wij hebben het hier reeds
eerder geschreven: wij staan hoogstwaarschijnlijk aan den drempel van een periode
van oorlogen en revoluties, en het Fransche militaire geweld verhaast den loop der
gebeurtenissen. Aldus zou het woord van Marx, dat de Gallische haan de revolutie
zou inkraaien, nog op merkwaardige wijze in vervulling gaan, al heeft dan die haan
zich getooid met het pantser van den roofridder en de geweldmiddelen van den
slavenhouder. Maar de revolutie heeft nu haar loop gewijzigd: zij trekt thans van
oost naar west, en verdedigt tegenover het Westen de idealen van vrijheid en
menschenwaarde, die het zelf had opgesteld, doch die het in de uren van overwinning
en macht te eigen bate heeft geschonden en verloochend. Dien de goden willen
verderven, hebben zij steeds met blindheid geslagen. En de overwinnaars en het deel
van Eropa, dat blind is voor de revolutionaire teekenen van den tijd en gewelddaad
op gewelddaad stapelt om het wankelend gebouw van onrecht te bevestigen, zal aan
de wraak der goden niet ontkomen.
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De twee vaderlanden van mijn hart
door Achilles Mussche
Hoe staat de zomer te bloeien in 't herte van mijn land...
Hij steekt de dageraên aan met duizend zonnebloemen
doet de dingen van hemel en aarde in blauw en goud
openvloeien,
't licht klimt de bergen over en de sterren dansen aan
de hemeltransen
en de winden blazen de verten vol van zoete bruiloftmuziek...
hoe staat mij de aarde nu rood van zon en pralend met
bloemen,
en hoe komen haar wijde heemlen wonderdiep in mij
opengaan
o! mijn God, gij kwelt mij te zoet met de grondeloosheid uwer zaligheid,
gij kust mij al te woest met al de kwetsuren uwer liefde
en nooit genoeg toch, nooit algeheel, nooit tot den
laatsten afgrond,
nooit zóó aanbiddelijk-onmeedoogend dat mijn hart is
één opene wonde van liefde
in één berning van extase versmolten in u;
er blijft nog altijd een abijs ongevuld, onverlicht; een
honger nimmer gestild
dìe in mij opslaat en breekt in mij als een zee met de
muziek van zijn tranen;
er blijft, wanneer ik bezwijmd van wierook en zon ga
knielen aan 't goud uwer voeten,
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een heugenis aan donkerder bloemen, en aan al de glorie
van armoe en pijn.
Ik ben als een viool, waar de vingertoppen van God
al de deiningen van zijn mysteriën op lokken
tot vloeden van muziek;
ik ben als een bloesemend bosch in de kussen der lente
herboren
waar God met al de geuren zijner winden in ritselt en
speelt;
maar ook zijn in mijn hart eenzamer snaren gespannen
waar geen hemelsche streelingen melodieën doen uit
opstaan
als dageraân van geluk,
snaren die alleen de liefkoozingen van honger en smart
verstaan
en wier adems als rythmen van onrust door de nachten
der aarde gaan.
Ik ben niet alleen, o sterren, het kind van de lokkende
tooverijen uwer gouden bivakken,
ik heb honger geleden en geweend in steegjes waar gij
niet binnenkomt;
gij zijt niet alleen, o God, mijn vaderland waar mijn
heimwee naar trekt er is nog een ander vaderland van dorre rotsen en steile
paden,
van stinkende stallen en kleumende menschen, waar ik
voor sterven wil.
Ik ben maar een straatkind van een dag en nacht ronkende fabrieksstad
en ik heb als kind gesjouwd in 't orkaan van donderende
dokken,
ik heb gespeeld met het stof en de modder van greppels
zoo teer als met witte bloemen
en de vuile schotels van mijn moederken gewasschen
als blinkende sieraden;

De Stem. Jaargang 3

155
's avonds kroop ik naar bed op den zolder bij de muizen
die mij kenden en speelden met mij,
toen stond telkens opnieuw de drift om de kimmen te
zien in mij op
en 'k wrong mij door het dakvenster: dan tuurde mijn
ziel over de wereld,
één panorama van rooie daken - maar de vleermuizen
scheerden langs mijn hoofd
en zij brachten mij het eerste teeken van uw eeuwig geheimnis, o God.
Ik ben maar een sjofel kind van grommende fabrieken
en dokken,
ik ben maar een kind van veel honger en een beetje
vreemde teerheid en oneindige opstandige liefde,
ik ben maar als een arme bloem van de straat.
Nu spant gij, o God, de hymnen van uw leeuweriken
boven mijn hoofd
en stelt uwe sterren als bloemen langs de wegen mijns
levens;
maar in mijn bloed speelt onstilbaar de muziek van machines en kranen
en mijn hart onderhoudt de herinnering aan al den donker van weleer.
O gij verre vogelaar van de metaphysische kimmen,
die mij zoo vleiend zoet lokt op de fluiten der
winden,
neen neen! ik kan niet uitvliegen naar u alleen
en mij voor eeuwig gevangen geven aan de zaligheid
uwer liefde alleen,
ik kan niet alleen gelukkig zijn, en ik heb zoo'n wroeging, o mijne broeders,
zoo'n berouw over 't minste uur van eenzaam heil,
wijl gij zwoegt en hongert daarbeneân.
Ik moet mijn deel hebben van onrust en pijn,
ik moet mijn eind weegs gaan doorheen de woestijn,
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omdat ik, o moederken, de erfenis draag van al uwen
strijd
en uw offervaardigheid.
Mijn hart is op zoek naar een heroïsch liefdelied
om het 's nachts aan de zoldervenstertjes van jochies en
weesjes
te joedelen als een vooizeken van den meie;
mijn hart, met al den honger van zijn kussen,
met al de loutering zijner tranen,
is op zoek naar de apotheose van God
in de bevende vuile handen van een besje;
mijn hart is, van kimme tot kimme, van af grond tot afgrond,
zoekend het pad naar gansch God en gansch den mensch
in ééne en dezelfde liefde.
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Twijfelachtige mystiek
door Gabrielle van Loenen
Grenzen. Roman door E. d'Oliveira. Van Munster's
Uitgevers-maatschappij. Amsterdam.
Plagiaat van een nog niet geschreven meesterwerk.
Ware het niet dat eenige onzer liefste gedachten in dit potsierlijke boek werden
uitgebuit, we zouden den heer d'Oliveira slechts dankbaar kunnen zijn voor het
ongewild komische schouwspel, dat deze laat-Vroom-en-Dreesmansche décadence
den minder van kunstzinnige deftigheid bezetenen te bieden heeft. Nu we echter in
een mal excentrieke omgeving mannequins zien bewegen, die de uiterlijke
kenteekenen van eenige ons zeer dierbare begrippen lanceeren, zonder dat zij bij
benadering weten met welk kostbare symbolen hun burgerlijkheid is getooid, achten
wij het noodzakelijk tegen deze ongepaste vertooning te waarschuwen.
Het soort boek, waarvan ‘Grenzen’ de bijna parodistische nabootsing is, bestond
enkele jaren geleden nog niet. Tot voor kort was de roman de geëigende vorm tot
vastlegging eener min of meer omgedroomde werkelijkheid. Potgieter's woord:
‘Copiëerlust des dagelijkschen levens’ op de romans der nu verstreken periode
toegepast, negeert al te schamper het proces dat tusschen het model en de afspiegeling
daarvan in het kunstwerk voltrokken wordt, maar wanneer men zijn definitie van de
smalende bijbedoeling ontdoet, blijft een kern van waarheid over. Alvorens een
schrijver zijn boot van den oever der werkelijkheid had afgestooten om
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zich aan de stormen zijner bezieling prijs te geven, bekeek hij met ontzag het achter
zich gelaten land en mogen ook zijn droomen somber of weemoedig schijnen, het
zijn die van een gelaten en gehoorzaam mensch. Sindsdien is er echter een verandering
ingetreden. Een nieuw element heeft zich met onze verinnigde herinnering vermengd,
namelijk een uit verzet geboren verlangen, en daarom zou een roman, die aan de
huidige gevoelens beantwoordt, niet meer ‘copiëerlust des dagelijkschen levens’
kunnen heeten. Misschien ware ‘utopie’ een betere benaming, omdat de figuren
tegenover gangbare conflicten daden stellen, waarin een verantwoorde levenshouding
wordt gemarkeerd en zoodoende, als vervuilers van een onzer vroomste wenschen,
op meer dan levensgrootte, bijna als zinnebeelden aan ons verschijnen, nochthans
zonder het vage entourage: het verre land, de algemeen gehouden omstandigheden,
dat allegorieën doorgaans aankleeft. Want deze menschen, die met zoo zekeren tred
wegwijs blijken te zijn in de verwarring van ons duistere leven, moeten we zien
schrijden door straten, waarvan we de eentonigheid kennen, omspeeld van de klachten,
die wij dagelijks hooren, onder 't geraas van machines, dat ook ons bestaan verdooft.
Zoo zou men deze kunst van gewenschte werkelijkheid ook vanaf de andere zijde
kunnen omschrijven. We zijn opnieuw gaan beseffen dat in ons binnenste, naast de
onder-bewuste driften, welke de psychologen aan 't daglicht gedolven hebben, nog
andere mystische krachten werkzaam zijn, en we hebben opnieuw de illusie dat de
bewustwording van deze krachten ons in een nieuwe verhouding tegenover ons
noodlot zal plaatsen. Deze gedachte uit zich in de kunst tweeledig. Aan den eenen
kant probeert men deze niet meer psychologisch verklaarbare zielsbewegingen bloot
te leggen. Ander-
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zijds (en daar werd voorzoover ik weet, nog niet op gewezen) is er een streven gaande
het noodlotsbeeld zelf te ontleden en daaruit de niet noodwendige bestanddeelen te
schiften. De romanfiguur krijgt een afgebakende, voor hem typeerende levenstaak
te vervullen, waarbij zijn ziel de gelegenheid ontvangt zich te meten met- en zich te
ontwikkelen door de krachten van het lot. Als gevolg waarvan een aldus
geconcipieerde romanfiguur niet meer wordt afgemat door stortvloeden van 't
dagelijksch tragische, die als afval van naburige levensconstellaties op hem
neerregenen, afval dat in wijder verband met de overige wereld zeer zeker van
beteekenis is, zooals geen vlek of smet op iemands gezicht zinneloos kan zijn, doch
dat door den romancier, die de zielskrachten van eene figuur uit wil beelden,
genegeerd mag worden, gelijk ook de portrettist een tijdelijke gelaatsontsiering
verwaarloozen mag.
***
Zulk een boek nu heeft d'Oliveira willen schrijven. De hoofdpersoon ‘Leo’
praetendeert te zijn niet zoo maar een willekeurige meneer de Kemp, die door slapte
en misnoegen aan lager wal is geraakt, zich aan eenig gescharrel te buiten gaat, met
would-be artisten verkeert en ten slotte door zijn liefde voor de ongelukkig getrouwde
Karla Ebbenhorst zijn moreel en maatschappelijk evenwicht hervindt. Neen, de
schrijver stelt ons Leo voor als ‘de’ mensch van dezen tijd, ‘de’ décadent als product
van negentien eeuwen cultuur, ‘het’ cynische slachtoffer van de oppervlakkige
wetenschap en het voos kapitalistische ploertendom, natuurlijk een mislukkeling op
't gebied der liefde, want alle zedelijke vastheid missend. Hij heeft gaven en weet ze
niet te gebruiken, breekt af zonder op te kunnen bouwen, hij is zooals de gemiddelde
hedendaagsche mensch zich kent:
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een verzameling negatieve eigenschappen, terwijl het leven positiviteit blijft vragen.
‘Hij is nog niet geboren,’ drukt d'Oliveira zich uit, hij en de overige zonderlinge
bezoekers van Daniël Hikketik's atelier. Maar als hij op 't punt staat geestelijk en
maatschappelijk te verdrinken en zooals dat verdrinkenden betaamt, een saamvattend
overzicht van zijn leven droomt (- in dit geval een artistiek zeer aanvechtbare
pathologisch-zinnebeeldige hokus-pokus-droom in den trant van Meyrink -) blijkt
de redding nabij: het ontwaken eener pure liefde voor Karla. Op 't moment, dat de
louterheid dezer liefde zich manifesteert, doordat Leo Karla van zich stoot als deze
eindelijk aan zijn onuitgesproken aandrang gehoor wil geven, vlucht hij, stelt zijn
wijsheid te boek en begint een nieuw leven, van voren af aan, d.w.z. op den
kantoorkruk, dien hij voor ijselijke uitspattingen zoo smadelijk verlaten had.
Welk smartelijke figuur is voorgoed aan onze letteren ontfutseld, nu dit caricaturale
manneke op haar voetstuk geklauterd is! Vandaar af richt het, als zelfgenoegzaam
geestelijk arrivist, den binocle omgekeerd op de wereld en kwettert het aldus
verkregen verkleinbeeld zijn schimpscheutjes tegemoet. Want ‘de onnoozelen en de
verdrukten’ en hen ‘die weenende doch zonder tranen zijn’, noemt hij nog maar zijn
‘mede-menschjes’ van wie hij zich op een afstand houdt, zonder meegevoel, zonder
begrijpen, ja zonder een zweem van liefde. En dit juist op 't oogenblik dat het boek
zijn hoogste geestelijke spanning heeft bereikt.....
.... ‘Dan zegt Leo uit de duisternis:
We hebben ons losgerukt van de samenleving, omdat we onze armoe liever hebben
dan de leugen van onze medemenschjes’, blz. 92.
Waardoor dan onderscheidt Leo zich van gewone stervelingen? Vooreerst door
zijn verfijning. Een raar soort
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verfijning, een allerzonderlingste verfijning! Eenige citaten mogen hier mijn
ingehouden lach rechtvaardigen: (Leo komt thuis met een geschenkje voor een
vriendinnetje), ‘toch draalt hij voor zijn deur. Het welbewust uitstellen van het genot
dat hij aan zijn lieveken zal vinden, gekruid met een zweempje perversiteit, is dezen
intellectueelen proever een genot op zichzelf.’ Een pendant op blz. 11 als hij Kar la
bloemen brengt... ‘Zoo tracht de Kemp aan zijn rozen haar volle waarde te geven
door met saamgeknepen puntmondje en een zegenende vingerbeweging uit te drukken
hoezeer hij geniet van het perverse aroom dier kasbloemen, die louter schoonheid
zijn zonder kracht.’
Leo ontbijt:
‘Oolijk glimlachend slurpt hij een rauw ei leeg en dan drinkt hij met intellectueel
genot zijn supra-fijne, echte Zuid-Fransche olijfolie, tusschen twee fijnproeversslokjes
vagelijk narekenend, hoeveel lecitin en hoeveel fosfor hij daarmede toevoegt aan
zijn nerven - een vreugde, welke alleen is weggelegd voor hen, die de
vegetariërs-psychose van die dagen hebben meegemaakt en in schoonverhuld
materialisme heilig hebben geloofd, dat een omwenteling in hun voeding hun geest
zou vernieuwen. Met een vuistslag doet hij het tafelgerei lustig rinkinken. Zoo, zegt
hij, en zijn verbeelding begeleidt, ouder gewoonte, de pas genuttigde voedingssappen
door de kronkels van zijn darmen en de fijne vertakkingen van zijn bloedvaten naar
zijn hersencellen... “dat voelt men in zijn maag.”’
Zijn schoonheidszin en smaak verschilt ook bitter weinig van het heimelijk ideaal
van een goedmoedigen bourgeois, die zich verbeeldt hoe hij 't zou hebben ingericht
als hij eens niet was getrouwd maar als zondige dandy langs een Parijsche boulevard
zou flaneeren. Alle requisieten zijn aanwezig: cameeën dasspelden,
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voorliefde voor flauwgepoeierde vrouwen met alweer ‘pervers’-rooden mond; antieke
meubelen, wollen sjaal en lichzinnige Fransche gravures.
Als volgend kenmerk zijner superioriteit noemen we zijn: toch lekker niet socialist
zijn. Hij weet de charme van de traditioneele deftigheid drommels goed te goûteeren, b.v. de ontvangsten ten huize der Ebbenhorsten ‘....en ze zetten zich in de nis
van geglazuurd roode tegels voor de vlammende houtblokken, evenals een jaar
geleden. Karla is nog steeds de gastvrije vrouw, die haar huis aantrekkelijk wil maken,
maar ze kan tegenover Leo het plagen niet laten. ‘Ik zal gauw thee zetten,’ zegt ze
vroolijk, ‘of - lust - mijnheer - liever - een - glaasje port met een beschuitje?’....
Commentaar overbodig.
Maar dit struikelen over de ganschelijk niet passende hooge broozen ware
vergeeflijk en zou slechts terloops behoeven aangeduid te worden, wanneer niet de
kern van het boek, de louteringsgeschiedenis zelf al onze wel willendheid verbeurd
had. Want hier wordt met valsche, leugenachtige woorden, met een verwarrende
mystificatie het rijpen van een illusie geschaad. De illusie namelijk, dat door een
voorbehoudlooze overgave aan het aardsche leven, door het zich storten in den
stroom, die voortraast van genieting tot straf, iets zal gebroken worden, dat iets, dat
de menschen van hun eigen zielsmuziek scheidde; dat dan de moedigen deze muziek
die in 't verborgene zong, niet door henzelf en misschien alleen door de engelen
beluisterd, zullen hooren, eerst zacht, als vanuit de verte, neurieënd achter het geraas
van het wenschen en het willen en het leven lieven, maar ten slotte dit alles
overstemmend, zoodat zij zich nog slechts door die melodieën bestuurd weten en
woorden stamelen, die dan eindelijk wijsheid zijn.
Overgave, zonder deze zal zulk een wijsheid zoekende
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vervoering ijdel wezen en van den booze, en zulk een overgave, die deemoed en
liefde insluit beide. Ik zeide het reeds, noch het een, noch het ander kent de
hoofdpersoon van dit boek. Slechts weet hij van minachting, zelfvergoding en haat.
Wanneer we dan toch lezen van een zielsproces, dat de uiterlijke kenteekenen van
het zooeven beschrevene draagt, moet dit op onwaarheid berusten. Het hoeft niet in
de bedoeling van den schrijver gelegen te hebben ons te bedriegen. Meer en meer
versterkt de overtuiging zich in mij dat hij zich eenvoudig heeft vergist, als iemand
die intellectueel op de hoogte is van de geestelijke behoeften van zijn tijd, die echter
niet deze behoeften heeft ervaren. Zijn fout ontstond doordat hij de twee geheel
verschillende begrippen ‘ziel’ welke 't spraakgebruik dooreenhaspelt, verwart. Leo
de Kemp beschikt slechts over het zenuwcentrum ziel dat in 't woord ‘zielsziekte’
b.v. wordt bedoeld en wil ons doen gelooven dat hij daarmee de bewegingen volvoert
van die andere ziel, welke we bedoelen, als we ‘bezieling’ zeggen. En natuurlijk
gelooven we, na 230 bladzijden over een soort zenuwkrampen onderhouden te zijn,
niet in de spreuken van wijsheid welke Leo ten slotte, naar analogie der heiligen, te
boek stelt. Spreuken, die trouwens zóó weinig direct verband houden met de
worstelingen van hem die ze neerschreef, en ook op zichzelf zoo weinig persoonlijk
van rythme zijn, dat de wijsheids-apotheose van dit boek, op zichzelf al, een
waarschuwing tegen den weg daartoe, voor ons inhoudt.
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Fragmenten uit Job de Nar
door Joh. Visser
II
Op het kerkhof
DE WAGEN. Het heuvelland ontving den avond met droefheid. Een donkere kar ging
er over de ruggen van het land, over de bruggen van de beken, naar den grooten
horizon. Heel duister stond een boom, oud, vreemd, nog alleen in den alom stervenden
dag.
De paarden die al dagen en dagen de wagenwielen bewogen, zagen het heuvelgras
dansen en deinen in ééne buiging en golving. Ze hoorden de wielen aan de steenen
slaan in éénzelfden maatslag en voelden een overeenkomst die menschen ontgaat...
slechts bij avond hooren ook wij dat, en is het ons duidlijk en lief. Ze zagen de zonbol
neergaan in de takken van dien boom om daar te rusten bij de vogels in de kromme,
zwarte takken - en zij trokken den wagen.
Vanuit de kar zong een vrouw.
Maar de nacht rees alzijdig, hevig op, en verschrikte de mannen. Ze grepen de
zwepen en zwaaiden het touw. Snel ontwaakten de paarden in pijn, en trokken verder
den nacht in. De stad kwam al, en groeide - een slechte gestalte.
De paarden vreesden den naar-zwarten boom, in hun droom-koortsig peinzen
gezweept en geslagen. Toen de boom achter hun wielen wegdreef en week, waren
ze blijde.
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DE NAR. Ook in de kar zonk de duisternis, en doofde er de geringe schaduwen. Er
zat een smartgebogen vrouw met een kind dat welhaast sterven ging. Weinigen tijd
geleden had zij nog getracht het kindeke uit zich te doen drinken, maar het huilde
zelfs niet meer, en wilde maar slapen gaan.
Tegenover haar zat, met opgetrokken knieën, en daaromheen de stille handen, een
nar, en op zijn knieën lag als een slapend kind zijn gitaar.
Hij lette op de vrouw en overdacht haar in stilzwijgen. - Job, zei ze met een
oogopslag, ken je het liedje nog dat we in Gent gezongen hebben? Laten we het nog
eenmaal zingen.
't Was in den ochtend van het jaar,
De bloesems praalden wonderbaar,

begon ze, en hij geleide haar innig met zijn stem:
Tot laat in Mei een starre nacht
Den boomgaard dood en droefheid bracht.

Ze zwegen weer. Voor de kar uit klonken gedempt de nachtelijke geluiden:
paardenhoeven aan den grond, het zoeven van zwepen.
Job trachtte aan het kind te denken en aan den dood, maar telkens weer overvielen
hem andere gedachten: aan der groote boomen takkenchoralen, aan de beken achter
de bergen en hun schitterende stroomgeluiden - dat alles was verre van den dood.
Toch, zou het kind zeker sterven... zou Job het begraven of een ander knecht? Als
hij het deed, zou hij zorgen geen veldbloemen te vernielen en het jonge lijkje niet
vuil te maken, verder kon zijn medelijden niet gaan.
Naast de kar en om de wielen liepen nog andere mannen, stil en arm aan gedachten.
DE POORT. De stad was voor hen, de paarden hielden
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halt, en zakten weg in zwaren slaap. Vaag dreven op de lange gracht de schaduwen
van muren en spitshuizen. Neer lagen de bruggen en boden intocht want ver over
het land was vrede, door priesters gesticht en gewijd. Maar de nacht-zelf had met
onhoorbare hand de poorten gesloten en de grendels gelegd. - Uit de kar der
komedianten greep de hoofdman, een Zuiderling, den horen, en blies. Boven hem
uit, greep de nachtblauwe weerklank den horen, en blies. Zoo antwoordden in den
nacht de trompetten elkaar en spraken in luid en heldhaftig gezang: woord op
wederwoord.
Achter de tuinen verrees een licht: de wachter, in den avond opende zijn deuren.
De leider, jonge Pedro, trad erin als een fabelheld in een kloof om te weten wat daar
is. Toen volgde hem de kar en reed dwars den toren in. Boven het zwarte water
sloegen de hoeven de slapende brug, die kraakte en kreunde, gewekt in den nacht.
Het licht doofde op den ommegang - en in den koker van de poort stapte aan en
af, en aan, en weer heen - de slapelooze wachter, en kwam bij en wederom bij, als
de herinnering in een loom, zwijgzaam uur.
In de kar was het kind gestorven - de nar sliep, en ook sliep op zijn knieën de
gitaar, en de vrouw snikte, snikte... een moeder is eindeloos droef in haar verlies.
En wat droomde de nar in dea blauwen nacht?
Van den heiligen morgen.
DE HEILIGE MORGEN. Die dag was de vrome, kwelende Zondag, Gods eigen dag. In
het morgenvroege uur gingen achter de torens de schaduwen dwalen, ze gleden over
de smalle daken, zochten de ramen der kerk, en legden de koele handen op 't hoofd
van vroege kerkgangers; de menschen, schaduwen van een Licht, gingen ter kerke
in. Op een plein werkten de tooneel-
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spelers: plantten palen, scheurden hout en dreven al hamerend houten pennen in de
witte planken.
Toen 's middags de zomerzon zoo wild, en waar was, als ze maar één uur is van
den dag, staakten ze hun moeite, die een vloek was in het aangezicht van den Zondag,
en kwamen in poveren kring bijeen. Ze aten, te laf om te spreken, in hondsche
verslagenheid. De nar, die de hand geschonden had bij het houtwerk, at aan zijn
brood eenig bloed in eigen lijf.
Zoo schuilden ze voor het barre werk, der klare klokken hymnen genietend zooals
de lichtbewogen mannen van het verschietende leven toch gaarne doen; maar
wantrouwend in God baden ze niet, noch groetten als er een priester langs kwam:
wat zocht zoo'n man bij glorende kaarsen en heilige wierook?
Hen had eiken dag de nood gegrepen, en geslagen, gekneusd en gespot, zij hadden
geen kracht over tot kniezen en geloofden alleen in den honger van den volgenden
dag. Alleen Henric die te Ieperen Moenen den duivel had gespeeld geloofde in satan,
dien hij in uren van bezieling vast in zich had gevoeld.
Zij zwierven door wintersche heiden en hooggouden boschlanen, zinnend op
nachtverblijf, zij duldden ziekte en honger in hachelijke achterbuurten, zij speelden
op de luide markten, voor hun slechte grimassen poover betaald - en zij werden
gemeden en geminacht. Zij hadden de meren, gaarden en rotsen van verre landen
gezien, vreemde talen aanhoord, geld in wisselende munten verdiend, den glans van
vreemde vrouwenoogen gezien, en overal kerken ontwaard. Ze hadden zich gebaad
in beken, waar die nog teeder, en na aan het moederlijk bergmeer over de hellingen
bogen, en die weerom gezien, waar ze breed en blauw, de kust nabij, naar zee
verlangden.
Zoo hadden ze gezworven en doorstaan, het leven
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zien keeren bij dagen en menschen, en aldoor honger geducht. Stug waren ze
geworden, vol verteerende geldzucht, met onheuschen haat voor alles, tot den nar
en de paarden.
Daar zaten ze dan in de schaduw, en keken in de zon. Laf voor het sloopend werk,
ademden zij de koelte, half in slaap, half in geluk.
Pedro, de leider van het spel, van wien de kar was en de vrouw, stond op. Hij
scheen mat van zorgen, zijn brutałe en uitbundige woestheid was verbleekt, en er
scheen iets ernstigs in zijn ziel dat daar langer bleef dralen dan anders. In zijn kop
gloeiden de vogelenoogen minder prooigraag dan te voren.
De mannen zwegen, de oogen op Pedro, die over hen heen staarde.
Dezen nacht, begon hij, was zijn kind aan koorts bezweken, hij wist niet waar hij
het begraven moest, want de heilige kerk stond niet toe dat het zwerverskind op een
kerkhof onder echte kinderen liggen zou. Het moest dus op hei of akker liggen, en
daar na dag of jaar blootstuiven of door de ploegsnee worden geraakt.
Al dringender en vragender sprak Pedro: om hem te helpen 't kind een graf te
geven, ondanks papentrots in gewijden grond.
- Laten we het vannacht nog wegbrengen: niemand die het merkt, en wie het merkt
dien slaan we de papenhersens in - dat spaart hem den gang naar het kerkhof. Er
volgde een heesch, bestiaal lachen, als van nachtbeesten in doornig woud.
- We gaan mee, Pedro.
Er kwam weer een gedachten doorvlogen zwijgen. Later toen de dag een
schaduwblauw uur ouder was, togen zij weer aan het werk, en zongen zelfs onder
het zwoegen door.
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DE AVOND OP HET KERKHOF. In het uur dat alleen nog de honden spraken met
langgerekt en klaagzaam huilen, liepen de spelers straat-in straat-uit; op een hoek
waakte een soldaat - op en neer liep hij langs de ramen, en deelde het wantrouwen
van den nacht. Bij de schaarsche lichten blonk de bijl aan zijn hellebaard en straalde,
dat een flauw vuur wijd-uit tastte in den nacht. Toen verdween hij, en zijn strenge
tred klonk niet langer in de straat.
De mannen kwamen achter de parochiegebouwen: de kerk, een vrome ark, en
luttel lagere daken. - Vooraan liep Pedro zelf, met het kind in doeken gewonden.
Verder was Henric er, die den duivel had gespeeld; de groote Gijsbert was er mede,
om zijn vuistkracht, en Job met den zotskap. Zij liepen zacht, en ademden beklemd,
in de beklemmende stilte.
Hier in den nacht voelde Job zich geen nar maar leider: zonder het bewust te willen
voerde hij hen weldra aan; zij volgden gedwee want hij wist beter wat de nacht van
hen wilde... geluiden waarvan hij de bron niet kende, had hij toch lief om hun droeven
eenvoud, nachtvogels waren hem niet vreemd en onvertrouwd, hun plotseling
opschieten verschrikte hem geenszins. Hij was hier nooit geweest, maar wist er toch
alles, door een vreemden hartstocht dien hij bij dag niet kende, aan de spits te gaan
- maar de nacht was hem een hevig, betooverend vriend; graf teekenen ontweek hij
eerbiedig, en hij aanhoorde de verre, kranke klacht van een hond als bekende sproken.
De anderen echter, die de goede gestalte van den om hen gebogen nacht niet
verstonden, slopen in onedele angst voort, en volgden hem, gewonnen door zijn nooit
vermoede kracht.
Zoo dan trokken zij daar als katten waar het volk met spot en toch beangst van
spreekt. Zij zetten zich tot graven.
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Maar ineens waren ze gezien, de schenners van Gods stillen tuin. Er stak een kop
boven den muur, tuurde en verdween. Ah, toen rezen de afschuwelijke hellebaardiers
op, barsch en grimmig. Er kwam een groeiend rumoer, achter de kerk werd snel
geloopen. De spelers sprongen op, en stonden pal. Pedro draafde naar den muur, toen
omgekeerd, als blind naar de kerk. Ook daar werd hij opgewacht. Niemand sprak,
al jaagde hun adem. Ze voelden immers dat woorden te ijl waren om hun drift
verlangen te vertolken, en niet groot genoeg waren - daar konden alleen daden van
spreken, die even stug en rampspoedig waren, en die vonden ze snel. Grove Gijsbert
zag een waker, en sloot stil zijn handen om diens keel, in geweldige overmacht. De
Italiaansche leider zag zijn vijand katachtig van hoofd tot voeten aan. In dit oogenblik
stonden zij vlak bijeen in de stoere woede van de mannen, die het dreunende leven
diep in de borst bewaren. Hun wraakzucht en ongena brak uit, zij troffen hevig, hard.
Hoe kan een gansche stad gelukkig droomen, waar zoo iets krankzinnigs gebeurt?
Vroom en traag kwamen monniken schrijden met lichten en lantarens.
DE MOORDENAARS. 's Morgens kwamen de spelers weerom in feilen haat. De kar
stond zonder geluid, maar Gijsbert stootte de paarden wakker, ze hieven de oude,
arme koppen, en wilden wel weer trekken. De Italiaan zweeg, in zijn kop voer de
dolle woede rond, zijn oogen smeulden woest.
Toen kwam Martha, de moeder, de huifkar uit en riep den jongen Pedro aan. Maar
hij greep haar zinnelijk, zoende haar grimmig en sloeg haar met de volle vuist; rondom
keken de spelers het aan, moe van ellende. De vrouw zweeg, hoe ook haar broos lijf
gesla-

De Stem. Jaargang 3

171
gen werd, omdat zij wel wist dat haar moederleed heiliger was, dan de harde spijt
en ellende van dien man, en niet naar eender uiting vroeg.
Met jachtende haast brak Pedro nu op, allen werkten maar geen die zag dat de nar
ontbrak - hoe arm een mensch die bij de menschen niet wordt gemist... Jobs handen
waren altijd al vreemd geweest aan dit werk... Ze waren zoo bleek - en een bruikbaar
werker was hij zeker niet. Hij paste niet in de goedgesloten orde van de menschen,
zijn tred stemde niet gelijk met den galmenden marsch van het eeuwig schrijdende
leven, dat hem niet, als anderen, greep om hem in zijn rijen te laten werken, maar
hem dadelijk ter zijde dreef en langs hem voorttrok.
Hij werd hier niet gemist, de nar, die in de kar op broodgenade leefde.
- Zoo vluchtten de moordenaars uit de stad, de dorre wereld in.
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Aanteekeningen
door Dirk Coster
Onze publicaties over de poëzie1)
Een voorloopige toelichting
Bij het voortzetten van de reeks onzer publicaties over poëzie en het modernisme in
de poëzie is een voorloopige toelichting der Redactie voor den lezer wellicht
noodzakelijk. Gelijk deze lezer zich herinnert, werd dit debat geopend door Wies
Moens en Urbain van de Voorde, die, beide in een kapitaal essay, hun zeer
verschillende opvatting der dichtkunst uitspraken, waarbij Wies Moens het
modernisme in de poëzie verdedigde, terwijl Urb. van de Voorde, in ‘de Eeuwige
Lyriek’ de innerlijke onveranderlijkheid van alle lyrische uiting trachtte aan te toonen.
De voorgeschiedenis van dit debat echter lag buiten ‘de Stem’, - en deze moet voor
onze lezers hier even tesamengevat worden. De eerste aanleiding ertoe was een critiek
van A.J. Mussche in ‘ter Waarheid’, over den bundel gedichten van onzen medewerker
Urbain van de Voorde, ‘de Haard der Ziel’. Mussche erkende zijn liefde en
bewondering voor deze kunst, deze ‘Gothische worsteling naar God’, - doch poneerde
daarnaast onmiddellijk de stelling, dat deze kunst ‘20 jaar te laat kwam’, en dat de
wezenlijke belangstelling der jongeren zich uitteraard moest wenden naar een kunst,
waarin de smart-van-te-leven overwonnen bleek. - Een half jaar daarna eerst, kwam
één der Redacteuren van ‘de Stem’, D.C. in een artikel in de N.R. Ct., gewijd aan
Urb. van de Voorde, tegen deze meening op, en beweerde o.m., dat kunst', mits tot
schoonheid uitgerijpt, nimmer enkel door het onderwerp te laat kon komen of
verouderen. Dat men zich verder te hoeden heeft voor h e t d o g m a der moderniteit,
en dat er in onzen tijd een betreurenswaardige tendenz gekweekt wordt, alles
kunstmatig ‘met God-of-de-vrouw te eindigen’. Dat verder de mentaliteit die door
Van de Voorde uitgesproken wordt, (die van den mensch die strijdt met zijn zinnen,
zijn twijfel en zijn angst) niet eenmaal verouderd mag heeten, omdat zij in ieder van
ons aanwezig is en slechts door zelfforceering uit te schakelen zou zijn.
Het zijn deze drie uitingen, die het eigenlijk debat deden ont-

1) Zie in deze aflevering o.m. de studie ‘Beeld en Rythme’.
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staan. A.J. Mussche in ‘Ter Waarheid’ herhaalde de betuiging zijner liefde voor deze
kunst, erkende evenzeer dat de menschelijkheid die Van de Voorde uitte, en die aan
het einde der 19de eeuw zoozeer overheerschte, in ons allen, 't zij realiter, 't zij als
directe herinnering, nog aanwezig is; doch hij meende, dat deze reeds zoo tallooze
malen uitgesproken was, dat men haar thans beter verzwijgen kan, en eerst ‘het
moment van Paulus’, het moment van wedergeboorte en overwinning, het
uitgangspunt tot een nieuwe kunst kan zijn. - Karel van den Oever, de moderne
Vlaamsche katholieke dichter, kwam in ‘Vlaamsche Arbeid’ in fel verzet tegen de
uitdrukking ‘alles met God-en-de vrouw te eindigen’, vooral in naam der katholieke
dichters, voor wie God ‘een realiteit is’, en ging zelfs zoover, te beweren dat alle
kunst die buiten de (katholieke) orthodoxie omging, uit den aard nooit iets anders
dan ‘mooie noodseinen’ kon geven.
Wies Moens ten slotte, in ‘Ter Waarheid’, viel èn Mussche èn Coster èn Van de
Voorde aan. Al reeds het stilstaan bij deze vroegere phasen van levensvrees en twijfel
scheen hem een symptoon van nog onoverwonnen, verouderde Romantiek. - In zijn
essay in ‘de Stem’ lichtte hij uitvoerig toe, wat in zijn korte notities als boutade zou
opgevat kunnen worden, en zette uiteen, wat hij zich van een gansch naar ziel en
vorm vernieuwde kunst droomde. En daarmede was de polemiek overgebracht naar
‘de Stem’, en had zich tevens ook, van toevallige schermutseling, verdiept en
uitgebreid tot een uiteenzetting der wederzijdsche levensaanschouwingen en
kunstverwachtingen.
Dit debat zal zich voortzetten. En dit is noodig. De toestand van geestelijke anarchie
waartoe de poëzie en het litteraire leven in Noord- en Zuid-Nederland vervallen is,
maakt dit noodig. - Korte besprekingen, schermutselingen, zinnelooze paradoxen,
scheldwoorden en matelooze complimenten: zie hier de gansche practijk der
hedendaagsche critiek! Wat werkelijk levend en gezond wil opbloeien, na de groote
voorgegane periode, wordt in schaduw gelaten of moedwillig vertrapt, - zwakke
epigonen worden daarentegen soms op machtige voetstukken geheschen, en alle
culturen der wereld worden erbij gesleept, om het wonder van hun genie te verklaren.
En over dat alles zweeft een geest van moede, kille harteloosheid en van moreele
verstomping. - Hoe komen we eruit? Wij komen er vooreerst niet uit, doch wat wij,
na d e p r a c t i j k , het eerst kunnen doen, dat is te trachten, althans tot eenige
klaarheid te komen van wat men eigenlijk wil en waar men heen wil. - Dit kan men
bereiken, door enkelen,
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vooral zij die zelve dichter zijn, te laten spreken over wat zij willen, wat zij aanvaarden
en wat zij verwerpen, en dit in zoo massaal mogelijke essays. - Dit is dus geen
enquête, en vluchtige uitingen die b.v. in de Dostojevsky-enquête een zekere
documentaire waarde hadden, zullen worden geweerd. - Dit is eenvoudig een reeks,
met tusschenpoozen gepubliceerde essays, waarin enkele woordvoerders van bepaalde
groepen of generaties hun samenvattend woord kunnen spreken. Ook zij, die de
uiterste moderniteit vertegenwoordigen, en die met alle bestaande vormen willen
breken, zullen dit woord verkrijgen. Twee nieuwe essays liggen reeds persklaar, één
over den stand der Noord- Nederlandsche dichtkunst, één over de idealen der
allerjongste Vlaamsche poëzie. Verdere intensieve medewerking is ons toegezegd.
Zij die (al theoretiseerend) zullen smalen dat de theorie de dichtkunst niet maakt,
behooren te weten, dat wij twee jaar lang, misschien te uitsluitend, de practijk hebben
laten voorgaan. Zij behooren ten tweede te weten, dat naast deze practijk ook de
theorie een zekere beteekenis heeft, omdat zij een regulator is, goed werk in het licht
kan brengen en slecht werk in de schaduw terug helpt dringen (wanneer zij zuiver
werkt). Zij behooren ten derde te weten dat deze theorie, uit de practijk voortgekomen,
op haar beurt die practijk weer sterk beïnvloedt, omdat zij een vorm van
bewustwording is, en dit bewustzijn de onbewuste scheppingsvermogens steeds weer
onwillekeurig doordringt. En dan: een gezondwordende kunst schept meer dan enkel
theoretische, technische stelregels, zij schept ook wijsheid, die door kunstenaars
uitgesproken, wederom tot kunst wordt1), - een zieke kunst geeft slechte theoriën die
verwarren en het verstand beleedigen. De lezer moge hier zelf ervaren, welke theorie
het meest haar eigen begrensdheid blijkt te overstijgen en tot wijsheid wordt; welke
theorien, door hun onhoudbaarheid, onwillekeurig de kunst verraden welke zij dienen.
W i j hopen ten slotte, aan het einde der opstellenreeks een objectief overzicht te
geven der verschillende stroomingen en meeningen, - en hopen ook - het vrije woord
latend aan ieder die dit met overtuiging weet te voeren - daarin te mogen bestrijden
wat ons bestrijdbaar lijkt.

1) Voorbeeld. Hoe een groote nieuwe kunst ook onwillekeurig een theorie schept, die zelve
door haar schoonheid en haar uiting weder tot kunst wordt: Kloos' beroemde (eerste) inleiding
tot Perk, tegelijkertijd met zijn eerste sonnetten ontstaande.
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Critiek vóór alles
Onlangs heeft de ‘Revue de Genève’ het weer eens gezegd, bij monde van Herman
Robbers, en de ‘Telegraaf’ schijnt het piëteitvol vertaald te hebben en den lande
opnieuw te nebben kondgedaan: ‘de Stem’ heeft geen eigen cachet, het tijdschrift
vertegenwoordigt niets, het onderscheidt zich van geen enkel ander tijdschrift in het
land, - want - en dit is het doorslaand argument dezer bewering: - de medewerkers
die aan ‘de Stem’ medewerken, werkten voor een groot gedeelte aan andere
tijdschriften mede en zullen ook in de toekomst nog wel aan andere tijdschriften
medewerken. Inderdaad: de Redactie van ‘deStem’ erkent het, dat was zoo, en dat
is zoo, en zal zoo zijn. Het argument is positief en afdoende, hard, glad en gesloten
als een keisteen. Er is geen ontkennen aan.
W i j zullen geen poging tot ontkennen wagen. Maar in dezen uitersten nood alleen
een klein vraagje stellen: wat zou eigenlijk wel de practijk zijn, van wat in deze
schijnbaar sluitende redeneering als zoo gemakkelijk mogelijk wordt voorgesteld:
enkel speciale medewerkers te hebben? De practijk zou niet anders zijn dan deze:
dat de Redactie zich daardoor verplicht, van alle speciale medewerkers dan ook alles
te plaatsen, al het beste werk, maar ook al wat zwakker is. Dat de Redactie daarmede
dus onmiddellijk het recht harer critiek uit de hand zou geven, en haar eigenlij kste
richtsnoer: van alle levensuitingen het meest intens uitgesprokene te geven, uit de
hand zou laten glippen. - In werkelijkheid krijgt ‘de Stem’ steeds meer ‘speciale’
medewerkers. Maar deze speciale medewerking heeft een ander karakter, een karakter
van intimiteit en wederzijdsche vrijheid: er zijn daaronder medewerkers, die het
verkiezen, alleen in ‘de Stem’ te publiceeren, met anderen bestaat eenvoudig een
stilzwijgende overeenkomst, dat ‘de Stem’ de eerste keuze krijgt uit hun werk, weer
anderen reserveeren voor het tijdschrift het naar hun keuze beste werk. - Dat is een
wijze van speciale medewerking, die vruchtbaarder is dan het alles-publiceeren van
een paar bepaalde auteurs. - En na de vraag naar de practijk: de vraag naar het
resultaat. Wat zou eigenlijk het resultaat zijn, wanneer ‘de Stem’ door een of ander
magisch procédé, een paar bepaalde schrijvers aan zich vastketende? Het resultaat
zou wederom zijn: critiek! En de Nederlandsche critiek is in deze niet diepzinnig.
Haar wegen zijn niet onnavolgbaar geniaal. Men kan vooruitzien wat dan volgen
zou. Onder de aanwezige passepartouts zou het
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volgende te voorschijn gehaald worden en pasklaar gemaakt: ‘Dit tijdschrift volhardt
in zijn sectarisch, ethisch karakter. Het brengt werk van een paar verdienstelijke
auteurs, - en zwak werk dikwijls - en sluit alle andere buiten. - Waarom de Redactie,
in haar verwaten eenzijdigheid, die anderen buitensluit, is ons een raadsel. Neen, oh,
neen, menschen die weten wat het volle, het heerlijke, het machtige leven is, (Quérido
zou dit leven waarschijnlijk ook nog ‘brandend asemen’ laten) handelen anders! Naar
alle kanten zetten zij de vensters open opdat de winden des hemels bruisend
binnenvallen. Deze spichtige lettrés echter zitten in hun studeerkamertje en verflensen
in hun ‘adoration mutuelle’.
Zoo draait de molen der Nederlandsche critiek.
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Kierkegaard
door Just Havelaar
Kierkegaard im Kampf mit sich selbst.
Fromanns Verlag. Stuttgart.
Groote persoonlijkheden stijgen altijd boven hun werk uit. Maar bij Kierkegaard
wordt de verhouding tusschen persoonlijkheid en werk wel al te disharmonisch. Dat
dikke, volle, grillige boek, Entweder Oder, welk een marteling! Men doorworstelt
deze stroeve, deze pijnlijk-geforceerde ironieën, deze zware, trage redeneeringen en
uiteenzettingen tot men er zijn laatste geduld bij verliest. Men klapt 't boekdeel
teleurgesteld toe en vat 't straks weer op.
Ik heb er me tweemaal doorheen gewerkt en bovendien herhaaldelijk dit ongeboren
gewrocht luk-raak, hier en daar, geättakeerd. Niet aan vlijt en niet aan koppigheid is
deze zelf-dwang toe te schrijven, doch daaraan, dat de mensch Kierkegaard fascineert.
Erger nog werd het, toen ik - weinige maanden geleden - met geestdrift een kleiner
geschrift van den somberen moralist onder handen nam, een verhandeling over het
begrip van den angst. Men moest graven en graven naar schatten van geest, van
inzicht, die onder de puinhoopen der theologische abstracties bedolven lagen. Zulke
boeken wordenn een ergernis. En toch, nogmaals met eenzelfden hartstocht greep
ik naar 't hierboven genoemde werkje! Kierkegaard im Kampf mit sich selbst... De
titel is suggestief voor hem, die Kierkegaard kent. Want heel dit leven was een kamp,
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een kamp zonder rust, zonder vreugde, zonder momenten van zegepraal.
Voor eens bleek de lectuur geen pijniging. Wel komen er weer onontwarbare
redeneeringen in voor, en geforceerde grimmigheden en grappen, en theologische
raadselachtigheden. ‘Nach meinem Tod soll niemand (das ist mein Trost) im meinen
Papieren einen einzigen Wink finden, was e i g e n t l i c h mein Leben ausgefüllt hat’,
zegt hij zelf ergens: een ongeoorloofde troost voor een schrijver die, zoo sterk als
Kierkegaard, de drang had zich uit te schrijven. Elke neiging stuit bij hem op een
tegen-neiging. Zoodra hij biechten gaat, grijpt hij reeds naar een masker.
Ook dit boek werd ten deele een norsche maskerade. Maar deze notities behouden
toch voldoende het karakter van een ‘journal intime’, om aan te doen als de werkelijke
ontmoeting met een suggestieve persoonlijkheid, een gecompliceerd, stroef mensch
vol tegenstrijdigheden. De indruk is diep en scherp. Men voelt de sfeer waarin hij
opgroeide, het donkere, dreigende wezen van den vader met zijn strengen
godsdienstzin, den eenige dien hij om zijn kracht bewonderde; men voelt degroote
heide die ‘nackt und entschleiert vor Gott daliegt’ en waar het menschelijk bewustzijn
‘sich bestimmt und genau um sich selbst schliessen musz’; den trots van zijn
jongelingsjaren, den trots zich begaafder en machtiger dan allen om hem heen te
weten en de noodzaak van deemoed die deze trots medebracht; de schittering van
zijn paradoxalen geest in het gezelschapsleven, een schittering die de donkere
melancholieën van zijn innerlijke eenzaamheid nooit overstralen kon; ten slotte de
altijd raadselachtige tragedie van zijn liefdesverbintenis. Zeker heeft zij zijn deemoed
misverstaan en gemeend hem met haar overmoedigheid te kunnen beheerschen; even
zeker is zijn verzet tegen dit spel te genadeloos ge-
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weest en kwam hij haar niet te hulp toen zij, haar waan ontdekkend, hulpeloos inéén
zonk. Het gemis aan levensvertrouwen, aan geloof, dat hij zich verwijt, zal wel de
diepste oorzaak zijn geweest der breuk die zijn leven nog mistroostiger en eenzamer
maakte. Dit alles is wel zeer in overeenstemming met Kierkegaard's noodlottige
natuur. Benepen verhoudingen in het burgerlijke leven zijner dagen voelt men ook
hier als een benauwende sfeer om zijn leven heen. Kierkegaard's geest is rampzalig
gehavend door de engheid van het maatschappelijke leven in zijn provinciale vormen,
te meer omdat hij tot strijden was voorbestemd. Zijn beheerschende hartstocht is de
verachting geweest, niet de liefde, erkent hij zelf.
In weerwil van zijn toeleg zich, zelfs in deze dagboekbladen, te verbergen, vormt
dit boekje toch een sleutel tot zijn overige werk. Hij staat hier naakt voor ons in zijn
niets ontziende eerlijkheid, die dikwijls een vernietigende macht werd, die hem zijn
twijfelingen, zijn zelfverguizingen, zijn pessimisme zonder erbarmen onthulde. Wat
hij aan geloofskracht in zich had moest door zoo zware beproevingen heen zich
handhaven, dat de oorspronkelijke overtuigdheid nog slechts als een bitter sarcasme
of als een gesmoorde kreet uitbrak. Hij is groot geweest door zijn volstrekten ernst.
‘Dar auf kommt es an, dasz ich meine Bestimmung verstehe: dasz ich sehe, was die
Gottheit van m i r eigentlich will, dasz ich es tun soll. Es gillt, dasz ich eine Wahrheit
finde, die Wahrheit ist f ü r m i c h , d a s z i c h d i e I d e e f i n d e , f ü r d i e
i c h l e b e n u n d s t e r b e n w i l l .’ Dit schrijft hij in zijn 22e jaar.
Deze heroïsche ernst drijft hem naar de religie, want het ethische is hem meer en
wezenlijker dan het speculatieve. De vraag: hoe te leven, vervolgt hem sterker dan
de vraag: wat is, in filosofischen zin, waarheid.
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Filosofie en godsdienst (Christendom) laten zich nooit v e r e e n i g e n , zegt hij, want
het wezen van den godsdienst is v e r l o s s i n g .
Het is gebleven bij een v e r l a n g e n naar verlossing. Want zelfs zijn levenstwijfel,
zijn levensweerzin, heeft het Christendom hem niet ontnomen. Hij behoort tot hen
die zich tot religiositeit dwingen daar zij religie v e r l a n g e n . Veel in Kierkegaard
herinnert mij aan Carlyle. Voor beiden voel ik een zelfde mengeling van eerbied en
van tegenzin. Zelfs de geforceerde sarcasmes en 't misbruik van paradoxen hebben
zij gemeen. Carlyle was grooter schrijver, tenslotte ook een ruimer geest. De
burgerlijke levensverdorring wekte in Carlyle alleen verzet; bij Kierkegaard heeft
ze, onbewust, het innerlijk leven zelf geïnfecteerd. De wijze waarop Kierkegaard
zich tot 't Christendom bepaalde en zich opwierp als strijder voor zijn geloof, wekt
in zichzelf reeds wantrouwen. Er is een razernij in zijn Christendom. Juist daar hij
meer naar religie verlangde, dan inderdaad religieus was, schroefde hij zich toe in
den geloofsvorm dien hij nu eenmaal aanvaardde. Het baatte hem niet, of hij zich al
verweerde. Hij verweerde zich naar twee zijden: tegen de orthodoxe theologen, die
de leer te uiterlijk, te dogmatisch belijden, en tegen de modernen die de leer te
filosofisch, te symbolisch en Hegeliaansch interpreteeren. Hij had veel van den
theoloog en veel van den begripsfilosoof in zich zelf. Van nature was Kierkegaard
een typisch scholasticus, die altijd weer, noodlottig, zich in een ietwat wezenlooze
en omslachtige dialectiek verstrikte en die zijn voelen in abstracties deed verijlen.
Men zou het gereeder eerbiedigen indien hij in zijn geloofsleven zelf meer bevrijding
had gevonden. Het Christendom wordt nauw in zijn geest. Het wordt, zooals Schrempf
terecht zegt, het einddoel waar het de weg, een weg, had moeten blijven. Het
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wordt de absolute waarheid, meer dan z i j n waarheid. En de dreigende toon, waarop
hij deze absolute en afgepaalde waarheid verdedigt, is 't psychologisch bewijs dat
hij zelf in deze waarheid niet zoo vast gelooven kon als hij wilde. Er is te veel bewuste
strijd van ideeën, te veel ijverzucht, te veel moedwil, te veel bekeeringswoede in zijn
geloof, al roemt hij erop niet ‘met gezag’ te spreken. Typeerend is zijn groote neiging
tot Socrates. Hier, evenals in zijn aesthetische neigingen, openbaarde zich de
tegenstelling van zijn wezen, de voor hem zoo onvermijdelijke tegenstelling. Deze
tegenstellingen heeft hij in zijn godsdienst niet verzoend, niet saamgevat, maar
dwingend onderdrukt. Als het ‘ken u zelf’ van Socrates de grondleus van zijn leven
was gebleven: Kierkegaard's Christendom was ongetwijfeld Christelijker geweest.
Laten we 't ons bekennen: Kierkegaard heeft voor ons uitgesproken. Noch in zijn
strijd met 't aesthetisme, noch in zijn strijd voor het Christendom kunnen wij
Kierkegaard meer volgen. Zijn karakter kunnen wij benaderend begrijpen en
eerbiedigen, zijn persoonlijkheid bewonderen, maar zijn geest is dood; zijn geest
behoort tot 't verleden. De schrijver Kierkegaard is een historisch verschijnsel
geworden.
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Boekbespreking
Victor de Meijere, Nonkel Daan. Uitgave ‘de Sikkel’, Antwerpen, 1922.
Waarom heeft Victor de Meijere deze lange novelle geschreven? Dat is de vraag die
ontstaat gedurende de lezing van dit boek, en die ook na de beeindiging der lectuur
bestaan blijft. Waarom eigenlijk? Men zit er een weinig mee verlegen. Wat
mededeelingen over een boer, die niet zeer belangrijk zijn, hoe hij aan zijn geld
kwam, hoe hij de geldzaken met zijn familie regelde, en met die familie van tijd tot
tijd twist kreeg, dan dat alle familiekinderen met vacantie op de boerderij komen, en
dan zijn ziekte, zijn einde. Dat alles in een kalmen kroniekstijl, die goed zou zijn,
wanneer nu maar de gebeurtenissen deze kroniek konden rechtvaardigen! Het meest
waarschijnlijke is, dat Victor de Meijere in zijn jeugd zelf één van die vele
vacantie-neven is geweest, en dat hij een herinnering behouden heeft aan dien
gesloten, ietwat vreemden nonkel met zijn vele ‘Gedoeme's’, een raadsel achter hem
vermoed heeft, en gedacht heeft, dat er uit dit leven wel eens ‘een boek’ te halen zou
zijn. Maar wat noodig was voor zulk een boek: namelijk dat de verbeelding aan zulk
een vluchtige herinnering als 't ware tegemoet kwam, haar dus aanvulde en verdiepte,
dat is niet gebeurd. - Het is of men die fantasie machteloos langs den grond ziet
fladderen; het blijft bij de geringe gegevens die hem ten dienste stonden, wat eigen
aanschouwing, en wat er dan zoo van tijd tot tijd over Nonkel Daan aan hem is
verteld. Daarin is alleen maar een zekere volgorde gebracht. Maar op deze wijze
ontstaat geen kunstwerk, - en zoo dus heeft Nonkel Daan ten slotte zijn raadsel niet
afgestaan!
Toch ziet men Nonkel Daan wel, die vreemde, gesloten, vette en sluwe boer. Maar
het kan zijn, dat wij, om ons zulk een beeld te vormen, hulp ontvangen hebben van
de bandteekening, die uitmuntend is en vermakelijk typeerend, en bovendien met
aardige primitieve kleuren opgewerkt. En de twee laatste hoofdstukken geven wellicht
eindelijk aan, wat Victor de Meijere met dit boek gewild heeft. - Hier toont Nonkel
Daan opeens de onverwachte kwaliteiten, waarop wij, gespannen door een soort
stilzwijgende belofte van den schrijver, eigenlijk voortdurend gewacht hebben. - De
smaadbrief dien Nonkel Daan aan zijn broer den pastoor schrijft, is vol van een
plompe en antieke boerenhumor, boosaardig maar levend en fel, - en de onverwachte
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zachtheid en aanhankelijkheid die in zijn ziekte in Nonkel Daan ontwaakt, ook die
treft diep. Daar verheft de gelijkvloers fladderende verbeelding opeens zich recht de
hoogte in! - Maar dan is Nonkel Daan meteen ook dood!

Lode Baekelmans. ‘Europa-hôtel’. De Sikkel, Antwerpen, 1922.
Wij wachten nog altijd, sinds ‘de Doolaer en de Weidsche Stad’ op iets van
Baekelmans dat weder definitief zal zijn, al heeft hij ons in dien tusschentijd vermaakt
als geen ander, al verdiende hij onsterfelijke lauweren met ‘den Schrik der
Kindermeiden’, waaraan de herinnering nu na achttien jaar ons doet schudden op
onzen stoel. Was ‘Tille’ zulk een datum? Mr. Brown, de negergentleman? Dat meenen
wij toch te mogen betwijfelen, al gelooven we anderzijds wel, dat uit al het verspreide
werk van die achttien jaar een bundel vertellingen tesaam te brengen zou zijn, zoo
prachtig, zoozeer verzadigd van lachen en weemoed, zoozeer vertelling ook in den
sprankelendsten zin van het woord, dat zij geslacht op geslacht zou kunnen verblijden
en eeuwenlang levend blijven, als een volksboek en een litterair kunstwerk
terzelfdertijd, een Antwerpsche Lazarillo de Tormes. - Maar toch, een definitieve
uitdrukking van gansch het wezen van den ouderen, rijperen schrijver Baekelmans
blijven we onwillekeurig nog verwachten.
Dit ‘Europa-hôtel’ nu? Neen, ook dit is het nog niet. Een klein tooneelstukje dat,
hoewel van alle intrige verlaten, gespeeld toch zeker een sterken indruk moet maken.
Want hoeveel weemoed gaat er van uit, en hoe goed zijn de grappen, hoe volksch
de figuren, de altijd liegende waard, de krijschende huishoudster, de oestervent en
de halfdronken zwervers. En uit welk een weemoed klinken die grappen op. Oudejaarsavond in een zeemanskroeg, aan de haven. Het onderwerp is reeds een
vondst op zich zelf. Wat licht, wat warmte, wat jonge zinnelijkheid naast de verloren
en uitgebluschte levens, de vage angst van het Oudejaar die de menschen even tot
elkander dringt, - en vlak daarachter reeds de donkere zee met de eenzame eeuwige
wind erover. - Maar leest men het stukje, dan komen de zwakten ervan wel duidelijk
bloot. Het middenbedrijf is onbeduidend, een beschrijving van de kunstenaars-bohème,
wat conventioneel, ietwat lusteloos en bekend grappig. En dan het derde bedrijf: een
herhaling van het eerste, zelfde entourage, bijna dezelfde personen, - zelfde
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weemoed en grappen ook, maar alle herhaling werkt als een verzwakking, zelfs al
is deze herhaling hier als een effect gewild. Na het zwakke tweede bedrijf was er
ook niet veel meer te redden.
En toch: met welk een intens genoegen, met welk een aandacht leest men óók een
zwakker werk van Baekelmans!

Bernt Lie. In 't Wonderland, vertaald door A. van Oosterzee, Maatschappij
voor Goede en Goedkoope Lectuur, Sloterdijk.
Hoe is de Wereld-Bibliotheek er toe kunnen vervallen, dit bazarartikel der Noorsche
litteratuur nog aan haar Hollandsen publiek aan te bieden? Deze operette-schilder,
deze mysterieuse en mystische backflsh, en natuurlijk dokter-en-dominé, en de
huishoudster met haar jam, - en de vroolijke liederen - het is haast een persoonlijke
beleediging nogmaals in deze kleffe droom der sentimenteele Skandinaafsche
burgerlijkheid te worden ondergedompeld. - En dat de W.B. ons dat aandeed!

Alfons Jeurissen. Op de Vlakte, Vlaamsche Bibliotheek, Mij. voor Goede
en Goedkoope Lectuur, Sloterdijk.
Deze novellen doen bijna als een herinnering aan. Men zou dezen schrijver twintig
jaar geleden als een nieuwe verschijning, een nieuwe grootheid begroet hebben, en
men zou hem ‘struisch’ genoemd hebben. Geen van die schreven, zouden zijn drie
schetsen ongelezen gelaten hebben, en ook een klein deel van het publiek zou zich
erdoor tot ontzag voor het ‘groote barre leven’ hebben laten ontroeren. Nu is er bijna
geen twijfel mogelijk, of deze schetsen zullen volslagen onopgemerkt passeeren. De
tijd voor zulk werk is voorbij. In zekeren zin is dit rechtvaardig, - rechtvaardig dat
men deze wijze van schrijven niet meer eenzijdig bewondert als de eenig levende
weergave der werkelijkheid. Onrechtvaardigheid-van-de-andere-zijde zou echter
intreden, wanneer men een talent zou willen verbieden, zich op deze wijze te uiten,
zelfs al lijkt ons deze uitingswijze wat omslachtig. Deze schetsen zijn
laat-naturalistisch werk, - een grauwe en doffe werkelijkheid wordt er met een zekere
doffe kracht en overtuiging in beschreven. De schrijver en het beschrevene staan als
't ware op eenzelfde geestesvlak. Eensdeels ontstaat hierdoor een groote juistheid en
vertrouwdheid met het onderwerp, - anderzijds een volslagen verenging van atmosfeer,
een volslagen gemis aan geestelijk perspectief. Het grauw en treurig geval blijft een
geval,
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geen wijdere, rijpere of warnier menschelijkheid omvat de kleine menschelijkheid
van dit gebeuren. Misschien was deze menschelijkheid er bij vele dezer kleine
naturalisten - waarom niet? - alleen het slaafsch gevolgde procédé liet haar niet tot
uiting komen; zij werd gewelddadig uitgeschakeld wanneer zij aanwezig was.
Maar deze bezwaren zijn al evenzeer verouderd, als deze kunst verouderd blijkt.
En om niet onrechtvaardig te worden: men moet een geboren schrijver zijn, om deze
gevallen - een oud mannetje van hitte en uitputting stervend, de ruwe strijd van
kommiezen en smokkelaars - zoo aanschouwelijk en krachtig te kunnen beschrijven,
zij 't met een teveel aan beschrijvingswoorden. En dit is het allereerst noodige - voor
verdere ontwikkeling. - Te kunnen zien, te kunnen weergeven, en medelijden te
hebben.

Jack Lemmens. Menschen en Dingen. Victor Resselens, Antwerpen. 1921.
Hetzelfde als 't voorgaande. Alleen in mineur. Zijn de voorgaande schetsen
meesterstukken - van 1900, - dan zijn dit litteraire proefopstelletjes - van 1900.

Henriette Mooy. Acht dagen. C.A.J. van Dishoeck, Bussum 1921. Met een
Inleiding van L. van Deyssel.
Het verhaal van een vakantie-fietstocht door twee zusjes. Eenvoudig een dik
volgeschreven meisjesdagboek. Wel eens aardig, wel eens gevoelig, dikwijls ook te
flink en te opgewekt, dat soort opgeschroefde opgewektheid, waartoe soms jonge
meisjes zich verplicht achten. Zooals zij zich in 1818 verplicht achten, periodisch
flauw te vallen. - En lang, lang! Iedere kop chocola, iedere lunchroom wordt
beschreven, en hoe de kellner kijkt, en de ansichten die geschreven worden. Deze
efFusies van vrouwelijke gezellige babbelzucht worden door den goeden grootvader
Van Deyssel ingeleid. Grootvader is echter wat verstrooid te werk gegaan. Hij
voorspelt aan dit boek de onsterfelijkheid. Kracht van gewoonte waarschijnlijk.
Maar overigens: welk een aardig, tot sportieve ondernemingen opwekkend boek
voor oudere meisjes!
DIRK COSTER
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Tooneel1)
door Dop Bles
Le Théâtre du Marais. 23 Rue du Marais Bruxelles.
In Holland beginnen alle tooneelgezelschappen op eenzelfde wijze, alsof zij
waarachtig gelooven, dat het uitgaande publiek met één circulaire-inteekenbiljet te
verheffen is tot een hoogte, waarop het ontvankelijk wordt voor zuivere kunst en wel
op die avonden, welke de zuivere kunst worden gewijd. En steeds op dezelfde wijs
beginnen zij te spreken van de kunst, de edele kunst, en zij laten cultureele belangen
schitteren als kleurige electrische reclame, om echter van meet af als de veile
prostituée te lonken naar het groote uitgaande, geld-inbrengende publiek, dat
onherroepelijk afdaling tot z i j n niveau eischt. Niet één droeg de hartstocht, gericht
op het ééne doel, niet één volgde onverbiddelijk en onwankelbaar een zuivere richting,
allen toch zagen naar links en rechts, naar de kool en de geit. Niemand dorst de spade
ter hand nemen en den rug krommen, allen vingen aan de vlag van vluchtig opgestelde
nok zegevierend te doen wapperen.
Dat aldus niets, maar ook niets blijvends bereikt wordt, is geen persoonlijke
opvatting of pessimistisch inzicht, nu wij helaas de bewijzen voor oogen hebben,
hoe alles wat schijnbaar massaal zich verhief, uiteenstuift bij eerste tijdbeproeving.
Voor enkele maanden verklaarde Dr. Royaards2) niet te weten wat te brengen om
een zaal te vullen, en ziet enkele dagen later zag hij zijn schouwburg tot de nok
gevuld, toen hij de spelen bracht, reeds verouderd vóór hij begon, en 't publiek de
vertolkster kon toejuichen, spelend in een verleden stijl en behoorend tot een geslacht,
dat vóór hem groot was!
Stellen wij tegenover dit trieste resultaat de arbeid van een Copeau, die nimmer
spelen zocht voor het publiek, maar met de jaren een publiek zag rijpen en groeien
en in negen jaar tijd uit alle landen, wie verheffing zocht, tot zijn theater wist te
trekken,

1) In vorig overzicht bleven enkele drukfouten staan, door den welwillenden lezer waarschijnlijk
al lezend verbeterd. Echter gaf op pag. 96 13e regel van onderen ‘verdwijning’, in plaats
‘verschijning’, een volkomen tegengestelde bewering.
2) Interview Wereldkroniek, 21/4 '22.
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zoodat zijn klein theater in een vergeten straatje gelegen, een internationaal
verzamelpunt werd voor artistieke intellectueelen die Parijs bezoeken. En daarom is
van een Haghespelers, een Schouwtooneel of Comoedia1) geen blijvend heil te
verwachten, omdat zij allen het zelfbedrog van noode hadden, dat het publiek, dank
de door hen toegediende dosis klassieke of moderne kunst, er van zelf wel eenmaal
verslaafd aan zou geraken. En juist daarom lijkt ons van waarachtig belang de stichting
van het Théâtre du Marais, stichting van den directeur-regisseur Jules Delacre. die
een taal dorst spreken, zooals wij helaas nimmer in Holland hoorden, en wiens eerste
daden de verwezenlijking van zijn beloften werden. Hier onherroepelijke taal, hier
aanvaarding van alle konsekwenties.
..... l ' i n t r a n s i g e a n c e e t l ' o b s t i n a t i o n . Nous croyons à cette unité sans
laquelle une foi ne peut que se contredire sans cesse et rester stérile. Et c'est pourquoi
nous attachons plus de prix à la durée de notre existence qu'à son éclat. Nous faisons
confiance à un public dont notre optimisme ne peut se résoudre à limiter l'importance.
Nous savons qu'à part le petit noyau de ceux à qui nous devons d'exister, et au
désintéressement desquels notre ferveur et notre probité devant notre tâche ne pourront
jamais trop marquer notre gratitude, nous n'aurons d'abord, en face de nous, que 1 e
v i d e . Nous le savons par un long effort préliminaire. Mais notre foi peut attendre,
et notre courage. Nous sommes prêts à tenir bon, à ne pas désespérer de sitôt d'un
public auquel il faut peu à peu faire entendre que notre scène est un lieu d é t e n i r é ,
où règne une unité d'action.
Cette unité, si le public la comprend, peut-être l'aidera-t-elle à se refaire la sienne.
Hoe Hollands-voorzichtig, hoe passief hiertegenover de taal van een Verkade,
gelijk de Heer Simon Korter die weergaf in de Vrijheid van 29 April, de toen nog
komende opvoering besprekend van ‘den nieuwen Hamlet’, welke ‘op geheel nieuwe
basis’ een gebeurtenis worden zou.
‘Verkade zei mij: “Het is als met een schilder, die een schilderij wil maken van
den Nacht. Hij zet zijn doek niet in 't donker, hij geeft in het schilderij zelf de
nachtstemming.”
Toch is in deze Hamlet-voorstelling dit principe nog niet toegepast; Ve r k a d e
gelooft niet, dat het heden'daagsch publiek reeds zoover
g e k o m e n i s .’

1) Deze drie gezelschappen schenen toch, louter terwille van hooger bereiken, ontstaan.
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Il y a un théâtre qui ne semble engendré que par le public...
II y a un théâtre qui nait de la libre imagination des écrivains et qui existe en soi.
Maar Jules Delacre laat hier op volgen:
Sur notre plateau neuf, nous faisons place à ce dernier, et nous ne faisons place
qu' à lui.
D e s o e u v r e s - nous ne voulons pas d'autre raison d'être, nous n'avons pas
d'autre mot d'ordre, et nous ne rougissons point de cet élémentaire acte de foi puisqu'il
met en jeu toute notre conscience, et que le fâcheux état du Théâtre d'aujourd'hui
n o u s f o r c e b i e n à r e c o m m e n c e r p a r l e c o m m e n c e m e n t . Nous
retournerons souvent à la culture des grands siècles; nous irons y chercher de la bonne
terre pour refaire un jardin; nous demanderons aux maîtres la leçon de ce qui est
éternel... Nous attendons des oeuvres nouvelles, belges, françaises, ou autres - car
sur cette scène deblayée nous ne ramenons le passé que pour mieux préparer l'avenir,
et nous espérons que les écrivains viendront à nous dès qu'ils auront eu les preuves
de notre probité.
En deze woorden zouden van weinig waarde zijn, zoo hier het repertoire niet
volgen kon1), volkomen in overeenstemming met de gesproken woorden, en waaruit
dit jaar op zulk een wijze een keuze werd gedaan, dat hier elk wantrouwen misplaatst
en onrechtvaardig zou zijn.
Dat hier de schepping van den kunstenaar het uitgangspunt is, waaruit heel dit
theater zich logisch ontwikkelt, het blijkt volkomen uit de opvatting van de roeping
der acteurs, de opdracht aan de mise en scène gesteld.
Celui qui chercherait à notre porte les noms célébrés par la réclame sera déçu d'un
coup d'oeil.
Celui qui chercherait sur notre scène des comédiens jouant une pièce, y trouverait
plutôt une pièce jouée par des comédiens...
ils sont ici pour travailler, non pour paraître.
Quant à la mise en scène, à la décoration, à nos méthodes si l'on veut, sans aller
jusqu'à la prétention d'une ‘technique’, là aussi nous voulons réagir contre tout ce
qui, dans le Théâtre d'à présent, nous paraît insupportable... bref tout ce qui fait de
plus d'un décor, au lieu d'un tableau quí reste à son plan, une offensante
chromolithographie, nous le repoussons dès l'abord, et nous ouvrons les fenètres
toutes grandes.
Wat Copeau in Parijs volbracht. een Georges Pitoëff in Genève verwezenlijkte,
wordt nu door den díchter-acteur Jules Delacre in

1) Zie pag. 189.
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Brussel met energie doelbewust gebracht. De toekomst zal zeggen of ook hij werkelijk
bereiken tal, maar in het brengen ligt de volbrenging van een daad, een daad van
geloof en vertrouwen en begeestering, die onherroepelijk gelijke gevoelens wekken
zal. Iets nieuws werd in Brussel geboren, zonder geloof dat publiek ‘al zoover
gekomen is’, doch met den wil een publiek hiertoe op te voeren. Hier wordt niet een
grootsch bereiken geïmporteerd en even de aandacht geboeid, hier als ‘le vide’ de
dorre geest gemeten, die te ontginnen is en met de jaren te winnen.
Hier geen heil verwacht van maskers, maar van 't levende woord, hier geen redding
verwacht van moderne volkstheaters, ontworpen door wie geen begrip hebben, waar
de kunst is die 't volk behoeft, en waar het volk, dat kunst verlangt.
Hier - in Holland ongekend - begonnen bij 't begin. Hier wil men ploegen en zaaien,
terwijl men bij ons van stonde af de vruchten zoekt en thans vooral alle heil verwacht
... van subsidie!!

I. - Theatre Français:
La Farce du Cuvier3)
M o l i è r e : Sganarelle ou 1e Cocu Imaginaire1) - L'Amour Médecin. - Le Sicilien
ou l'Amour Peintre. - Le Mariage forcé. - Le Misanthrope. - Le Médecin malgré lui.5)
M a r i v a u x : La Double Inconstance.
A l f r e d d e M u s s e t : La Nuit Vénitienne-Le Chandelier.1) - Les Marrons du
Feu.
P a u l Ve r l a i n e : Les Uns et les Autres.
A n a t o l e F r a n c e : Le Mannequin d'Osier.
G e o r g e s d e P o r t o - R i c h e : La Chance de Françoise.4)
O c t a v e M i r b e a u : Scrupules.
G e o r g e s C o u r t e l i n e : Le Commissaire est bon enfant.4) - Monsieur Badin.
T r i s t a n B e r n a r d : La Volonté de l'Homme.2) - Le Peintre Exigeant. - Une
aimable Lingère ou Chaque Age a ses Plaisirs. - Le seul Baudit du Village.5)
J u l e s R e n a r d : Monsieur Vernet.
E d m o n d S e e : Les Miettes.
L o u i s F o r e s t : Le Colonel Chabert (d'après Balzac).
J e a n S c h l u m b e r g e r : Les fils Louverné.
C h a r l e s V i l d r a c : La Visite.
P r o s p e r R é u m é e : Le Carosse du Saint-Sacrement.

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

représentée 1e 7 mars.
représentée 1e 16 février.
representée 1e 23 mai.
représentée 1e 16 février.
répresentée 1e 2 mai.
répresentée 1e 2 mai.
représentée 1e 22 février.
representée 1e 23 mai.
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II. - Theatre Belge:
E m i l e Ve r h a e r e n : Philippe II.
M a u r i c e M a e t e r l i n c k : Soeur Béatrice3).
H e n r y M a u b e l : Les Racines.
G u s t a v e Va n z y p e : Une Pièce.
P a u l S p a a k : Une Pièce.

III. - Theatre Etranger:
W i l l i a m S h a k e s p e a r e : Une Comédie.
C a r l o G o l d o n i : Une Comédie.
N i c o l a s G o g o l : L'Inspecteur général (trad. Mérimée).
H e n r i k I b s e n : Le petit Eyolf (traduction Prozor)1).
A n t o n Tc h e k h o v : Une Pièce (traduction C. Mostkova et A. Lamblot).
J o h n M . S y n g e : Deirdre des Douleurs (traduction Marie Amouroux).
J . M . B a r r i e : Celui qui a l'air de valoir douze Livres (trad. Jules Delacre).
N i c o l a s E v r e i n o v : La Mort Joyeuse (adaptation française de Jules Delacre).

Max Pallenberg. Wiener Raimund Theater.
Door zijn creatie van Zabadil in Kadelburg's Familie Schimek heeft Max Pallenberg
getoond, - en reden tot twijfel bestond na zijn doorslaand bewijs Molière in geenen
deele te verstaan - in staat te zijn om een blijspel-figuur als de schepping van een
waarachtig kunstenaar volkomen te kunnen beelden.
Zabadil is de domme, eigenzinnige mensch, die in 't leven een richting of roeping
vond, waarop hij voortgaat als op rails, en deze roeping is hier: een voogd te vervolgen
om hem zijn plichten te herinneren, terwijl dit louter vervolgen zijn eigen leven moet
vullen, want het waarachtig belang van de onder voogdij staande kinderen valt buiten
zijn sfeer, hun geld komt toevallig in zijn zak terecht, en het fatsoenlijk verloofde
meisje ziet hij gaarne haar verloving verbreken, wijl hij zich een graaf of hertog
droomt, omdat zij Fransch spreekt en piano speelt.
Max Pallenberg heeft deze figuur in al zijn menschelijkheid doorpijld, en de
uiterlijke verschijning was een volmaakte verbeelding van het type gelijk Pallenberg
dit verstond. De ronde kleurlooze

3) représentée 1e 7 mars
1) représentée 1e 1 avril.

De Stem. Jaargang 3

191
kop met 't roode haar, 't mekanisch bewegen, als de koppige geest met moeite zich
mededeelde aan 't lichaam waarvan 't bovenlijf, met de parapluie als 't geweer aan
schouder, niet wist van de magere beenen, met afzakkende broek over de elkaar
toegedraaide voeten.
En in 't spreken, in de beweging der armen lag ditzelfde abrupte, de stugge
zekerheid van de in zijn domheid zoo twijfelloos en in de twijfelloosheid zoo krachtig
zelfbewuste. Soms groeide - voornamelijk in 't stille spel - deze figuur tot de haast
levenlooze verstarring van de in zichzelf gekeerde domheid, die als een pantser om
het lichaam gestoken scheen.
Dat Max Pallenberg zulk een creatie te bereiken wist, wij erkennen dit gaarne,
hoewel de herinnering de bewondering slechts als een intellectueel weten behield.
Want dankbaarheid voelen wij geenszins, zoo min als behoefte tot fel verwijt. Alleen
door de intensiteit van zijn creatie werd ons dit al voor onze oogen zichtbaar, alleen
door deze ongekende intensiteit werd dit wonder volbracht: dat zij niet omkwam,
vervloeiend in al het bijgebrachte en toegevoegde van wat meer den komiek dan den
kunstenaar is. Misschien heeft zijn eigen publiek, het Duitsche, schuld dat hij hiertoe
kwam, zoo dit publiek niet voldoende heeft aan de aanduiding, zelfs niet aan de
beelding, maar plastische commentaar van noode heeft, opdat het verlangde effect
wordt bereikt.
Mogelijk is ook dat Pallenberg niet begrepen heeft, dat het de menschelijke geest
is, die dit voor heeft op de natuur, dat de rijpheid niet de eerste phase van rotting is,
dat de vrucht van den geest op zijn volle rijpheid een zekere rust mag kennen. Want
hier kan 't ook wel zijn - zooals de Shylock-creatie van Bouwmeester - dat het
esthetisch inzicht ontbreekt om het volkomen bereiken zelf waar te nemen, en een
durend aan toevoegen, niet geremd wordt door een zuiver gevoel voor de harmonie
in een creatie. Of is het niets meer, niets anders of beters dan een zucht naar succes,
waarvan het buitensporige van harte gegund zou zijn, indien het niet ten koste van
de creatie geschiedde, die hierom misvormd werd, aangedikt en gerekt.
Een volmaakte creatie, hiertoe is een Pallenberg in staat, zoo hij een kunstzinnig
publiek tegenover zich heeft, die zijn kunst weet te eeren, waardoor hem van zelf de
lust zou ontgaan, het gejuich te verwekken voor kunstenmakerij, óók gelegen in de
soms zelfs geestige woordspeling van het al te vele dat door hemzelf werd toegevoegd.
***
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Molière's Gierigaard te spelen, het was de uitdrukkelijk uitgesproken wensch van
Pallenberg die in zekere zin de tragiek van eigen leven gaf. Het is waarschijnlijk de
fataliteit der omstandigheden die hem dwingen zijn kunst in concessie te verloochenen,
zijn creaties tot het kluchtige, grollige te verlagen.
Maar Molière, de klassieke Molière! Hier had hij erkende kunst, hier was het
machtige imponeerende classicisme als de pure sfeer waarin een gave creatie van
hem zelfs geëischt zou worden! Een tragisch verlangen naar 't geven van 't diepste
in hem, heeft hem deze, Molière's blijspel-figuur als een Shylock doen zien, en wat
hij ons gaf was een soms prachtige type van de volkomen verworden mensch, een
oud vogel-dier dat levenloos, nauw loeren kan op prooi. Technisch altijd knap, soms
in styleering niet geheel zonder tragische schoonheid, was de geheele opvatting te
ver verwijderd van een Molière, was de bewerking van Sternheim in 't oneerbiedige
eer mishandeling. De effecten, vooral de belichting in 't laatste bedrijf, te onecht in
't modern vernis, lieten deze vertooning meer een vergoeding-zoeken voor zichzelf
zijn, meer een herstel voor 't eigen kunstgevoel, dan een hulde in erkenning aan
Molière. En zoo deze, onze veronderstelling onjuist is, indien hierin een Duitsch
begrijpen van Molière gelegen is, dan vragen wij, wie meer te beklagen zijn, de
Duitschers of Franschen om zulk een begrijpen.
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Emile Verhaeren
door Achilles Mussche
(Slot)
De innerlijke crisis en de verzoening met het leven
Hij moet eerst het doopsel van de smart ontvangen, zijn liefde tot het leven puren in
tranen en vloeken, zijn geloof aan alles verliezen om het te hersmeden uit niets dan
ontgoocheling en verraad; hij moet doorheen de moederweeën van alle geluk, door
den duisteren oorsprong van ieder licht, omdat de weg van Dante voert recht door
den afgrond.
De mensch moet zichzelf en de wereld veroveren in een worsteling van heel zijn
ziel om harmonie en vreugde; hij moet de zon uit den chaos stampen opdat de
dageraad boven zijn hoofd in 't zweet zijns aanschijns verdiend zou zijn; hij moet
den gevallen engel in hem doen opstaan en de aarde projecteeren tot een visioen van
geluk - en hij heeft daartoe niets anders dan al de nederigheid en al het geduld zijner
liefde. Het is in zijn liefde dat hij verslagen en gefolterd wordt, maar men heeft zulke
nederlagen noodig om te leeren overwinnen, en het is, omdat hij zoo zwak van liefde
is, dat hij ten slotte onoverwinbaar is. Leven is; door een proces van nederlagen heen
de kracht der liefde louteren tot een kracht van onaantastbaar geluk.
Het waas van glorie, dat over de wereld ligt wanneer
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wij ze binnentreden, is redeloos en onverdiend. In kinderlijke opgetogenheid strekken
wij er onze zinnen naar uit, in een instinctieve opwelling van onzen drang naar
schoonheid en vreugde - maar dit licht en al deze liefelijkheid is nog niet meer dan
een voorspiegeling, een aankondiging aan onze ziel van hare verblindende roeping.
Wijzelf, ieder voor zichzelf, moeten dan de boodschap baren in smart en pijn, wijzelf
moeten met ons eigen vleesch en bloed de belofte maken tot een werkelijkheid,
wijzelf moeten ons de wereld herscheppen tot een geestelijke vreugde. En wanneer
aldus, na de eerste onbewuste dronkenschap aan de schoonheid der schepping, de
zinnen niet langer het verlangen der ontwaakte ziel kunnen voldoen en thuis keeren
met hangende vleugels, en de betooverende schijn der wereld stort ineen - dat is dan
het uur, dat de ziel zelf moet uitgaan en over de aarde van donker en leed haar kruis
van liefde draagt naar het doel van oneindig geluk, .waarvoor zij van nature werd
geboren; dat is dan het uur, dat alle halleluja's verstomd zijn en wij iedere symphonie
beginnen met een moll-akkoord. Aan de smart heiligt het leven ons tot zielsgeluk aan de smart, die is de bevruchting van het Adamisch-idyllische in ons, door de
tragiek des levens, tot geestelijke vreugde.
Wanneer Verhaeren zich bezint en inkeert tot den grond der dingen, moet ook hij
door het harde omhulsel van verscheurdheid en vertwijfeling heen, om tot den kern
van harmonie door te dringen; moet ook aan hem de Jezus-wet van hoogsten triomf
in opperste kruisiging voltrokken worden. Er is het essentieeleleed van den mensch
aan het chaotische van zichzelf en de wereld: de mensch, met in zijn diepste diep
een ondoofbare herinnering aan en een oneindig heimwee naar een vaderland van
volkomenheid, doleert over de aarde, verdwaalt in haar afgronden, zit neer in haar
stof; maar een immanente
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stem dat dit alles maar purgatorium is, stoot hem altijd voort, doorwond van wroeging
en hoop, gezegend met brandende onrust en schroeiende genade. Onweerstaanbaar
aangetrokken door den vogelaar der metaphysische kimmen, en terzelfdertijd weer
uitgeworpen in een wereld van mislukking en betrekkelijkheid; van pool tot pool
heengeslingerd tusschen God en aarde, vindt zijn ziel geen centrum en stort zich uit
in rauwe hymnen en wilde woorden van opstandigheid. Hij ziet alles liefelijk van
licht en geur, en donker en stinkend meteen - en hij lijdt onder den doem van de
polariteit aller dingen, van de eeuwige tegenspraak van de ster in den afgrond, den
heilige in den misdadiger. Dat is ons leed aan God, ons wrokken over Zijn verraad
aan ons, onze vertwijfeling aan Zijne liefde op den duur - de ingeschapen smart van
alle tijden, die de volken verhoogt naarmate zij hen dieper en machtiger kwelt. Want
hoe wreeder een volk door cosmischen nood geteisterd wordt, hoe hooger het zijn
honger naar synthese in de symboliek van een of anderen godsdienst projecteert.
Daarbij komt de rampzaligheid van zijn eeuw, de tragiek van de groote kentering
der tijden, zóó apocalyptisch, dat het is als de ondergang van alle droomen. In de
eerste bitterheid en onmacht van het barsten en scheuren, wier rauwheid nog niet
verzoet wordt door de belofte van een nieuwen droom, veruitzinnigt de pijn van den
mensch aan de schepping zich tot haar diepste en kilste rillingen. Hij drinkt aan de
dingen der aarde als uit een kelk vol droesem al de trouweloosheid van God en de
menschen; om hem heen niets dan de godenschemeringen zijner droomen, niets dan
de afvalligheden zijner illusies, niets dan de woordbreuk van alle beloften. Wat hij
zich opgericht had tot een triomfboog op aarde, wordt hem tot een spiegel, waaruit
zijn onherroepelijk fiasco hem steeds grijnzender nadertreedt. De pijn woelt
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des te grondeloozer om, naarmate comfort hem weelderiger en verfijnder omringt;
hoe volmaakter men kerven en snijden gaat in zijn vleesch, hoe striemender hij beseft,
dat het de ziel is die doodelijk gekwetst ligt; hoe wijder het net van spoorwegen om
hem heen grijpt, hoe onmetelijker verten schepen en vliegmachines verkennen, hoe
rauwer hem sart en dreigt wat diep in zijn diepste zelf, hier dichtbij in zijn eigen hart
ziedt en brandt, en ronkt als een onstilbare wanhoopsmuziek, Wat baat, dat hij hooger
dan de Egyptische pyramiden zijn posten van draadlooze telegraphie opstelt, wanneer
hij nooit een sein van God opvangt? Hij ontwaakt uit de begoocheling van de physica
zijner vaderen met een nood aan m e t a -physica, schrijnender dan ooit te voren, en
terzelfdertijd met een beuheid van allemetaphysica: uitgehongerd en overzat van
God, en machteloos om de aarde in nederigheid lief te hebben met al haar glorie
middenin al haren donker. - Zóó heeft de decadentie der eeuw in hem vleesch en
bloed gekregen, in een ontluistering van heel het leven en in zijn vermoeiden en
verveelden walg ervoor als uiterste consequentie.
Nog is het niet alles. Ook in zijn vleesch wordt hij aangetast door de smart. Een
nerveuse maagkwaal slijpt zijn lichaam tot een uitzinnige ontvankelijkheid, spant
zijn zenuwen tot barstens toe, legt hem open als één rauwe wonde voor de harde
meedoogenlooze vuist van de buitenwereld. De sombere electriciteit, die Londen en
Parijs op zijn eenzame dooltochten door hun chaos in hem hebben opgehoopt, bliksemt
los in een beangstigde afstooting van iedere levensuiting. Hij breekt de schel aan de
deur weg; hij barricadeert zijn huis tegen het minste straatgerucht. De wereld is hem
een ding van verschrikking en pijn, naar het lichaam en naar de ziel. Leegte of
ontzetting zijn de even hopelooze alternatieven, waarvoor zijn radeloosheid zich
geplaatst ziet.
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Een leeggeplunderde hemel, de uitgebrande puinhoopen der aarde, 't sturelooze wrak
van zijn eigen menschelijkheid: dat is de dood van het leven in hem en om hem heen;
dat is het monstercomplot van het leven tegen ieder zijner uitverkoornen; dat is het
beslissend oogenblik, dat de wereld alles wat zij aan sloopende tormenten uitvinden
kan, oproept en in het vuur werpt tegen één enkel mensch, moedermensch alleen.
Men kan het gemeen en verraderlijk van het leven vinden, dat het zoo onbarmhartig
alle smarten ineens tot zweepen bindt en iemand zoo teenemaal vaneenscheurt en
nekt; maar niettemin is dit moment van volstrekte gebrokenheid en opperste
vernedering essentieel in de geschiedenis van iedere ziel: het is de zware hand Gods
over wie hij liefheeft in honger en leed; het is de tragische nacht, bitterzoet van
moederweeën. Men moet al de sterren zien vallen boven zijn hoofd, men moet de
oogen uitgebrand worden en als een blinde zoeken in den donker zijner tranen naar
een arm beetje licht, om eindelijk, na jaren van dood en woestenij, al de goedheid
van 't leven en al de schoonheid der aarde als een blauwen zomeravondhemel te zien
opengaan boven zijn hart; men moet de knokel-hand van de desillusie om den hals
hebben, en dàn leeren glimlachen, quand même.
Alles moet ineenstorten, om alles nieuwgeboren te kunnen worden. Geen grooter
bouwmeesters dan tempeesten en apocalyptische ondergangen. Doch dan heerscht
meestal de stilte van den dood in de ontzette ziel, die de vertwijfeling van haar uiterste
krachten noodig heeft om te blijven ademhalen. Op het einde der negentiende eeuw
echter hebben enkele stemmen van onder de puinhoopen al hun gruwelijkheid en al
de verblinding van hun chaos en den walg van hun ontbinding uitgejammerd en
neergevloekt - en van een hunner vindt men de rauwe gillen en de kermende
vermaledijdingen in
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L e s S o i r s (1887), L e s D é b â c l e s (1888) en L e s F l a m b e a u x n o i r s
(1890).
Avondland, inferno, godendeemstering, geven de geestelijke atmosfeer aan van
dien tijd. En over het walmend West-Europa van het einde der eeuw komen zij
aansluipen, met nog gruwelijker duisternis inde handen, de drie Erinnyen van alle
decadentie.
Eerst de verlatenheid, de v e r w e e s d h e i d van de aarde en de menschen. Er is
niets meer, dat hem in de menschen zijn broeders en in de wereld zijn vaderhuis doet
herkennen. Hij voelt zich door allen en alles uitgewezen en verstooten - en geen hoop
die hij niet bij voorbaat leugen weet te zijn, geen liefde zonder de onontkoombare
ontknooping van ontrouw en verraad, geen vaderland dat nog de moeite waard is om
er heimwee naar te hebben. Alles is bevroren en versteven; alles is van ijs en staal
en steen: hard en koud. Een lente is niet meer denkbaar, geen dageraad staat nog op:
op de kimmen liggen de avonden gekruisigd voor altijd, de doodsche winteravonden
met hun strakke sterren van ijzer en hun kille abstracte maan. De leegte van den dood
maakt de oneindigheid van den donker nòg eindeloozer; alleen het loeien van zieke
koeien, het janken van honden, de toomelooze maroden der winden als een
vermaledijding over de weerlooze dorpen, maken de leegte nòg leeger. Tot ook deze
laatste stuiptrekking van leven verstikt in de beklemming van versmachtende sneeuw
en ijzige vorst:
Silencieux, les bois, la mer et ce grand ciel.
Oh sa lueur immobile et dardante!
Et rien qui remuera eet ordre essentiel
Et ce règne de neige acerbe et corrodante.
Immutabilité totale. On sent du fer
Et de l'acier serrer son coeur morne et candide;
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Et la crainte saisit d'un immortel hiver
Et d'un grand Dieu soudain, glacial et splendide.

In ontzetting en wanhoop, als in een doodssprong van zijn vertwijfeling, stort hij
zich in de ratelbonkende werelden der reuzensteden om daar misschien nog iets te
vinden, waaraan hij zichzelf kan vergeten. Er is niets dan vuilnis en stank. De schijn
van tumult maakt den grond der dingen nog holler en grimmiger. Na den zwijmel
van den roes is de wereld nog leeger en het eigen hart nog armer. De chaos is nog
eenzamer dan de woestenij. Want het is in hem, dat de band gescheurd ligt, dat de
harmonie der wereld jammerlijk vaneengebrokkeld is. Hij is van zichzelf vervreemd
en zichzelven beu; hij doleert over de aarde als door een oud leeg pakhuis, waarvan
iedere steen hem een haat is, en iedere barst in den muur een grijnzende spotternij.
Afgesneden van het hart der wereld, is er geen communie meer, voelt hij zich niet
langer een godszoon, maar een uitgestooten weeskind, zonder heugenis aan zijn
vaderland, zonder heugenis aan de liefde eener moeder. Hij heeft geen wortels meer
in een moederaarde; hij spreidt geen bloemen meer open onder den hemel van een
vaderland; in de liefdelooze pijn van zijn vervreemding schrompelt hij ineen, bitter
en uitgeput, want hij vindt geen licht meer in den donker der wereld en geen lucht
meer om in te ademen op de toppen zijner vereenzaming. Alles wat goed en liefelijk
is in het leven, kent hem niet meer; hij strompelt van 't een eindeloos uur naar nog
eindeloozer uren als onder een eclips van het laatste glansje schoonheid. Hij rebelleert
met vloeken en galgenhumor - maar de stilte van den ingesneeuwden winternacht
wordt erdoor nog dooder. Er is niets, niets dan de vuilnis van zijn trage verrotting
midden in de leegte van een onafzienbaar Siberisch doodenhuis: angstbeklemmender
dan de kerker waarin de oneindige drang van Werther geke-
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tend ligt, hopeloozer dan de ijdelheid van alle phrasen en alle sjouwen, omdat het
niet de minste grootheid en geen enkele stuwkracht meer in zich heeft. Het is niet
eens nog tragisch, omdat er niet meer geworsteld wordt; omdat de smart geen
boetedoening, geen loutering meer is, maar een onmenschelijk-wreede hoogmoed
en een schimpende bespotting van iedere liefde en alle geluk. Dat is de uiterste
dieptegang van een hopeloos zelfverscheurend individualisme. De smartelijke
verweesdheid der eerste dagen, waaronder het hart kermend en smeekend ineenkromp,
verhoogmoedigt zichzelf tot een stelselmatige vervreemding van alles, zelfverheffing
en neerstooting van de heele wereld, doodloopend in een alles negeerend en alles
verachtend Nihil-gevoel. Levensvrees en levenszatheid, ontnuchterde walg van
iederen roes en woede over het verraad van alle illusies, plunderen het hart leeg,
plunderen de wereld leeg. Leeg de hemel met de bedrieglijke lokking van zijn sterren;
leeg de aarde met den vergankelijken bloei harer bloemen, leeg daartusschenin de
droom en de hunkering van den mensch, alles even nutteloos en even leugenachtig.
De grond is doorweekt van altijd denzelfden rillenden blaerenval en de hemel is
versleten van de altijd eendere zonne, de aarde is haar zaad moe en de mensch al zijn
vergeefsche utopieën en al zijn verraden liefden: waarheen men zich keert, er is niets
meer om voor te tobben en zwoegen, niets meer om vóór te knielen, niets meer om
te beminnen en te aanbidden met het zweet zijns aanschijns en de aanroepingen zijner
extase. Het is alles hol van binnen of lang al verflenst; het leven rot weg in hem en
hij walgt voor zijn eigen leegte en de monotonie van de wereld. Altijd en overal
hetzelfde; dezelfde leegte altijd, overal.
En 't is het uur, dat de tweede der Erinnyen opstaat, de wreedste van de drieën
wellicht: de niet te stillen, niet te
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vullen v e r v e l i n g 1). De verveling van Lodewijk XV, de verveling van Chateaubriand
die overal zijn leven uitgeeuwt, de ijlende verveling van Obermann, de verveling
van Baudelaire onder den ontzettenden last van den tijd, waarvoor geen andere
uitkomst bestaat dan de gedurige dronkenschap aan wijn of poëzie of deugd, om het
even: ‘Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du Temps,
enivrez-vous; enivrez-vous sans cesse. De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise’.
- maar ook deze verveling alweer uitgehold tot haren verraderlijksten dieptegang,
tot haar bitterste einde: de verveling zonder eenig correctief van religie of poëzie,
de verveling van de woestenij aan haar eigen monotone oneindigheid. Er was een
tijd, dat de woestijn zich ten minste nog kon verheffen naar en bedwelmen aan het
goud van de sterren; een tijd, dat zij nog kon bidden, al was het dan met den angst
van de vertwijfeling: Horizonten, staat toch stil, niet verder meer; tijd, houd toch op,
niet langer meer...; een tijd, dat jaren en jaren haar niet te ver waren om zich te
vernieuwen aan de wateren van de zee; maar ook dit alles is thans als nutteloos en
ijdel zelf bedrog verworpen. Zich bedwelmen - waaraan?: de aarde is in deze boeken
versteven tot een ijzig visioen van winterlandschappen, waarvoor het hart ineenkrimpt
in pijn en angst. Bidden - tot wien?: de ondergang van het Christendom is meteen
het einde van alle geloof geweest, en niets is zoo leeg als God. Soms wordt het

1) L'inextinguible ennui de mon détraquement (Les Soirs: Insatiablement)
Où des bêtes d'ennui baîllent à l'heure (Londres)
... et tes ongles s'amolliront d'ennui (Les Débâcles: Le Glaive).
Pourrir, immensément emmailloté d'ennui (Si morne)
.... et que nos nerfs, la nuit,
Jettent sur nos vouloirs leur cagoule d'ennui (Vers le cloître).
1e glacial mystère de ce minuit, dallé d'ennui (Les Flambeaux noirs: Un soir)
Et c'est vers eux et leur terreur, que mon ennui
Monte..... (Les Dieux).
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paradoxaal: dat is, wanneer hij, als in een anachronisme, zijn arme hart heft naar God
en terzelfdertijd zichzelven bekent, dat de hemelen niets dan illusie zijn:
La nuit d'hiver élève au ciel son pur calice.
Et je lève mon coeur aussi, mon coeur nocturne,
Seigneur, mon coeur! mon coeur! vers ton infini vide,
Et néanmoins je sais que tout est taciturne
Et qu'il n'existe rien dont ce coeur meurt, avide;
Et je te sais mensonge et mes lèvres te prient
Et mes genoux; je sais que tes deux mains sont closes
Et tes deux yeux fermés aux désespoirs qui crient
Et que c'est moi qui, seul, me rêve dans les choses;
Sois de pitié, Seigneur, pour ma toute démence,
J'ai besoin de pleurer mon mal vers ton silence!...

Er is zelfs geen rebellie meer tegen deze ontheiligde wereld. Het kan ook niet eens
onderwerping heeten: daarvoor zijn de meeste verzen in deze bundels te rauw, te
hard, te bitter. Het is het cynisch uiteenrafelen van al zijn walg, het is de
meedoogenlooze zelfcritiek van zijn mislukking, de bespotting van de vroeger, in
de dagen der romantiek, bezongen en aangebeden smart. Geen lyriek meer van
onrustige sentimentaliteit of hartstochtelijken Weltschmerz; niet meer de stroeve
verbetenheid van een de Vigny, die de hoogste wijsheid van vond in ‘un désespoir
paisible, sans convulsions de colère et sans reproche au ciel’; maar een soort diabolisch
pervers genot aan zijn eigen leed, een soort flagellanten- wellust aan zijn eigen
débâcle. Zijn marteling is hem het eenige, waardoor hij zich nog voelt leven; zij is
de laatste narcotine, waarmee hij de krampen van de verveling kan stillen, of althans
verdooven. Dat is niet de heilige smart, die in deemoed en stille tranen haar kruis
draagt; er vloeien geen tranen meer in deze verzen: er wordt alleen nog gevloekt en
gegrijnslacht; er is geen ootmoed meer in dit hart, het leed zelf is een
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woeste hoogmoed geworden, waarin men zich bevrijdt uit al de banaliteit en al de
laagte van 't leven, en een wrokkige spot over de bedrieglijke illusies der aarde; de
smart is verworden tot de wreedste ironie van den mensch over zichzelf en God, zij
is in haar wezen nihilistisch geworden en in haar werking ontheiligend. Er wordt
niet meer geleden om te leeren leven; men leeft om te lijden; men leeft èn lijdt, en
dit lijden wordt op den duur zijn ijzingwekkend genot aan het leven, hij kerft zichzelf
gedurig nieuwe en steeds wreedere kwetsuren, hij rijt de oude weer open en altijd
dieper, zijn hoogmoed verheerlijkt zichzelf in het decadente heroïsme van
galgenhumor en zelfmarteling: dan toch ìets overwinnen, al weze 't dan ook maar
zijn eigen nederlaag, zijn eigen ellende met al haar verveling en al haar lafheid:
La joie enfin me vient de souffrir par moi-même,
Parce que je le veux -

en elders:
.... Sois ton bourreau toi-même;
N'abandonne 1e soin de te martyriser
A personne. Donne ton seul baiser
Au désespoir; déchaîne en toi l'âpre blasphème;
Force ton âme, éreinte-la contre l'écueil.

Voorbij de tijd, toen de ziel, in den eersten angst van haar ontwaken uit de
jeugd-verrukking aan de sterren des hemels en de bloemen der aarde, bevend
wegschool voor de nadering van de smart en zich hulde in tranen en snikken; voorbij
de tijd, toen het zoet herdenken van de jaren der kindsheid, met het vertrouwde
nazingen van psalmen en halleluja's, een verren glans van teerheid over de dingen
legde; voorbij alle gelooven, alle weten, alle liefde, die op zijn best niet meer dan
vergissingen zijn. Aan den uitersten rand van den afgrond, waar hij omdoolt of
gebroken neerhurkt, zijn er maar
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twee uitzinnigheden meer: het paroxysme van alle smart, of ‘une paix de néant’,
waarin hij zichzelf geheel kan vernietigen.
Daar, aan die van god- en mensch-verlaten kusten, komt met rillende handen, de
oogen zwaar van de donkerten aller diepten, de derde der Erinnyen nader geslopen:
d e o n t z e t t e h u n k e r n a a r d e n d o o d . Er blijft niets anders meer over, dan
dit heete smeeken naar, dit brandend aanroepen van de definitieve vernietiging, deze
laatste paradoxale droom waarin al de ontgoochelde visioenen van het leven zich
oprichten naar hun eigen ondergang. Want wat een droom inderdaad, gemaakt uit
verschrikking en weerzin, en aangebeden niet ter wille van zichzelven, maar uit
afschuw en haat voor het andere. Niet de dood als een onderduiken naar nieuwe
geboorten; niet de stoïcijnsche dood, de oplossing in de oerstof, dien men met gelaten
zin afwacht als een natuurwet; niet de christelijke dood, die de bevrijding brengt uit
alle betrekkelijkheid naar alle eeuwigheid - maar de dood zonder meer, het volmaakte
einde, 't volstrekte nihil na de verrotting van het vleesch. Er is niet de minste
spiritualiteit meer in dit moment, er is geen mysterie meer in den mensch, alsof hij
plotseling geen ziel meer had die eveneens naar haar bestemming moet heengroeien.
De dood is nog maar een materialistisch gebeuren, dat zich afspeelt omheen de
beenderen van het lichaam en zich voltrekt in het onderaardsche werk der wormen
tot een onaanzienlijk hoopje anoniem stof; het is, na het richtinglooze leven, de blinde
dood zonder zin die bij Breughel ondergaat in het moeras, en bij Villon grooten en
kleinen teistert en schendt en ondereen gooit ‘ensemble en ung tas pesle-mesle’, en
waarvoor Hamlet, in een laatsten angst voor ‘something after death’ terugschrikt,
maar die hier aangeroepen wordt met al de tot een uiterste krachtsinspanning saêm-
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gebalde drift van 's dichters moe-gemarteld verlangen:
Mourir ainsi, mon corps, mourir serait 1e rêve!

Maar dit verlangen is volstrekt niet de triomf over den dood; het is niet het toppunt
van den lijdensweg, langs denwelken Seneca's Hercules op den Oeta naar de sterren
klimt; het is niet de ‘bevende graagte’ waarmee Henriette Roland Holst zich naar
den dood, ‘moeder des levens’, werpt, wanneer de kracht der liefde in haar opslaat;
- het is integendeel de bezegeling van de nederlaag; de vlucht, de vertwijfelde
uitwijking naar den dood uit schrik voor het leven, omdat het vaderland der aarde
geen armen steen meer biedt om het hoofd ter ruste te leggen. De grondtoon dezer
aanroepingen tot den dood is er een van verbeten angst, die zich in de gruwelijke
visioenen van den dood verlustigt, om met zijn eigen martelingen vertrouwd te
worden en zijn smartelijke gevoeligheid af te stompen tot de verdooving van alle
overprikkeldheid; de ten volle uitgesproken wensch is: sterven om niet meer te moeten
leven. Maar de dood komt niet als men hem roept; zulke biddend opgeheven handen
gaat hij voorbij, want hunne bede is er niet eene van liefde, maar van radeloosheid.
Deze gebondenheid aan de hel van zijn lichaam wordt voor den zieke de opperste
vermaledijding. Hij wordt erdoor vervuld met een onmeedoogenden haat en walg
voor zijn karkas; hij vervloekt het en spuwt er op; hij wreekt er zich over met een
inquisitie van arglistigwreede folteringen, waarbij hij zelf grinnikt van kermende
wellust om den hoogmoed van zooveel zelfgemaakte boosheid, of die hij afspiedt
en nasluipt, zich overbuigend over den afgrond van iedere kwetsuur, om hem
zorgvuldig op te nemen en te noteeren in het dagboek van zijn ondergang: ‘Se
cravacher dans sa pensée et dans son sang’, en dan, als een ding waar het hart bij
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stilstaat om zulk een uitersten rampspoed van het kwaad: ‘me cracher moi-même’,
als wat vuilnis en stank op den weg. - Er is iets onmenschelijks, een element van
geestelijke perversiteit in dit schelden en trappen op zichzelf, en vooral in het genot
aan deze zelfbevlekking der ziel. Het slachtoffer wordt zichzelf tot beul, en de beul
verlustigt zich in de stuiptrekkingen van zijn slachtoffer er, en het slachtoffer verlustigt
zich in de versteende wreedheid van zijn beul. Het is een afjakkeren van de ziel, waar
men op den duur zelfs geen medelijden, alleen nog ontzetting voor over heeft.
Het is alsof hij al zijn vermogens gezet heeft als bloedzuigers op zijn hart. En
wanneer dit dan volkomen leeggezogen is, en wat hem overblijft aan een arm lompje
vleesch hem terzelfdertijd tot een voorwerp van verachting wordt, doet hij nogmaals
al de ontmaskerde idealen de revue passeeren. Hij moèt alles ontheiligen, hij moèt
alles omwoelen tot chaos of doen verdorren tot woestenij, hij moet zijn eigen nihil
kunnen projecteeren in het nihil van alles; zijn vernielzucht wordt hem tot een
noodzakelijkheid van zelfverweer. Dit zelfverweer, dat ten slotte niets dan een
camouflage van zelfmoord is, vindt men in dat viertal gedichten uit l e s
Flambeaux noirs: les Lois, les Dieux, les Nombres, les
L i v r e s , en in de symbolische gestalten uit l e s A p p a r u s d a n s m e s
c h e m i n s . Men hoort in deze verzen, aanhoudend en doordringend, het smartelijk
echo van enkele groote stemmen van den Westeuropeeschen ondergang, hier in een
rauwe synthese paroxistisch samengevat. Zooals vroeger Leconte de Lisle in den
schoonen stoet der goden het beeld voor hun onverbiddelijke vergankelijkheid vond,
zijn zij ook hier allen bijeen, maar van den schamelsten luister uitgeplunderd: blokken
van haat en wreedheid, stom-dreigende negerafgoden in den boo-
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zen hoogmoed van hun almacht versteend op een of anderen vervloekten Olympos.
- Zooals Baudelaire den afgrond van Pascal overal meedroeg en nimmer de duizeling
van het Getal ontvluchten kon, is hier de bezetenheid van het Cijfer en al de uitputting
van het vergeefsche afstijgen in zijn bodemlooze diepten. Hij ziet zich belegerd en
omsingeld door problemen, zonder eenig perspectief de hoogte in, met geen anderen
uitweg dan steeds dieper in de diepte. De mathesis die den laatsten grond van alle
dingen is, strekt hem niet tot een beeld van orde en harmonie, maar kwelt en verbijstert
hem, stort hem in den greep van ijdele nachtmeries, waaruit hij terzelfdertijd berooider
en overzatter dan ooit te voren wakker schrikt. - Onweerstaanbare bezetenheid en
doodgebloede moeheid van en bibberende angst voor het Woord eveneens, voor de
altijd opnieuw begoochelende ontgoocheling van de boeken. Het is de vermoeienis,
waar Mallarmé onder neerzonk na de lectuur van alle boeken. Hij is dronken van
teksten, hij heeft de hoogste philosophieën van Plato tot Kant leeggeplunderd, maar
al hun licht heeft de duisternis alleen nog ondoorgrondelijker gemaakt. - En het is
de noodkreet van den schipper van 1 e B a t e a u i v r e o v e r de grievende bitterheid
van alle dageraden, die weer opsnikt, niet zoo zwaar doorkermd van genialiteit, maar
niet minder onverbiddelijk van werkelijkheid. Het goede beu, het kwade beu, nog
niet dood, maar niet meer levend ook, gaat hij zich overgeven aan een exploitatie
van zijn wanhoop, die terzelfdertijd kindsch en geraffineerd is. Hij gaat zijn walg
beoefenen als een wetenschap, zijn zwakten en ziekten opbouwen tot een ding van
hoogmoed, den avond uitspelen tegen den dageraad, en honing zoeken in zijn angst.
Het einde van dit booze spel met onrijpe paradoxen, in een decorum van ‘pourritures
souveraines’, is geen oogenblik
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twijfelachtig: het is, waar het verraderlijke vleesch niet sterven en de ziel de kluisters
niet afwerpen kan, de vergetelheid in de uitdooving van den geest: de waanzin. 1)
Niet de heilige waanzin van een Chopin en een Nietzsche en een van Gogh, die het
handen strekken is van de lyriek naar de onzichtbare visioenen van haar extatische
smart en haar ondragelijk geluk, niet de waanzin als een sublimaat van den goddelijken
kern in de menschelijke ziel, als de hemelsche spanning van den engel-in-ons naar
de sterren van zijn vaderland; maar de waanzin als de zelfverstikking van den geest,
als de dood in den vloek van het leven:
En sa robe de joyaux morts, que solennise
L'heure de pourpre a l'horizon,
Le cadavre de ma raison
Traîn sur la Tamise.
...............
Elle est morte n'en pouvant plus,
Les voeux et les vouloirs vaincus,
Et c'est elle qui s'est tuée,
Infiniment exténuée.
*

**

Wanneer men de zielsgesteldheid, van waaruit deze verzen geschreven zijn, ontleedt,
krijgt men iets heelemaal anders dan de bandelooze overgevoeligheid van

1)

L'absurdité grandit comme une fleur fatale
Dans le terreau des sens, des coeurs et des cerveaux,
.........................
Je veux marcher vers la folie et ses soleils (F l e u r f a t a l e )
L'âme et le cur si las des jours, si las des voix,
Si las de rien, si las de tout, l'âme salie;
Quand je suis Beul, le soir, soudainement, parfois.
Je sens pleurer sur moi l'oeil blanc de la folie (I n c o n s c i e n c e )
.... mes chatoyants vouloirs
De meurtre et de folie.... (L a c o u r o n n e ).
Aurai-je enfin l'atroce joie
De voir, nerfs par nerfs, comme une proie,
La démence attaquer mon cerveau? (L e r o c )
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Werther, iets oneindig wreeders en rauwer-lillend dan de romantische wereldsmart.
De Sehnsucht van Werther is de onrust van de jonge zwangere vrouw, wat hem
scheurt zijn de barensweeën van een nieuwen tijd. De pijnen van het einde der 19e
eeuw echter zijn de stuiptrekingen van den ondergang - en de stervende voelt niet
eens meer een heroïsch wapperen van vlaggen over zijn dood. Er worden dan ook
geen rouwmuzieken gespeeld; het geloof aan de heiligheid van zijn smart en de
schoonheid der onbereikbare idealen heeft de laat-negentiende-euwsche mensch met
al het andere mee verloren. In de plaats van zoet-bewogen elegieën of hartstochtelijke
wanhoopslyriek, komt de bitter-moeë spotlach véér zijn eigen caricatuur en de wrange
lusteloosheid voor zijn diepe uitgeholdheid. Hij heeft bij Baudelaire de poëzie van
het kwade leeren kennen, en, niet zoo brandend van een bijna ascetische
vergeestelijking als de dichter van l e s F l e u r s d u M a l , trekt hij, tusschen de
puinhoopen overal in en om hem heen, alleen de lijnen van ontheiliging voort. Zoo
komt hij uit op een complex van motieven, dat den diepsten dieptegang van de ziel
samenvat: de halsstarrige walg van ieder geluk dat niets dan zelfbedrog is, het spuwen
op de schoonste caritate, de hoogmoed van het pochen op eigen schande, de perverse
wellust van het sollen met zijn arm afgemarteld hart.
In ontzetting vraagt men zich af waar dat heen leiden moet. Men ziet geen uitkomst,
geen uitweg naar een of andere bevrijding. Er is zelfs niet eens meer de drang naar
geluk, die van alle leven de harteklop is, - er is alleen nog de aanroeping van de
krankzinnigheid. - En toch. Het wordt een van die groote uren in het leven, dat het
leven breekt, en keert; een van die uren, waarvoor de wetten der psychologie
machteloos staan, omdat de logica van het leven er een andere is dan die
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van de rede; een van die uren, die door alle godsdiensten werd zalig gesproken als
d e w e d e r g e b o o r t e d o o r d e g e n a d e . Er zijn menschen, die slechts aan
den uitersten rand van den afgrond gered kunnen worden; er zijn menschen, in wie
het leven letterlijk ineenstorten moet, om uit den dood herboren te kunnen worden:
Lazarussen, die alleen maar uit het graf kunnen opstaan. De kreet: ‘Je suis
l'immensément perdu’ is nooit ten volle de waarheid geweest, want ‘wanneer een
hartstocht zoo waarachtig is, dat de mensch anderen en zichzelf verwoesten wil, zoo
heeft hij alreeds het beginsel in zich van een hooger liefde’1). De kracht, die hem in
dit inferno gestooten had, was naar haren diepsten grond een kracht van ontbering
en honger - en honger is een goed ding voor het hart. Het komt er maar op aan dóór
te hongeren, tot wanneer de honger culmineert. Dat is dan het moment van het mirakel.
De wateren worden van vóór de lippen weggenomen. De stok van Heer Daneel, den
door den paus vermaledijde en uitgewezene, draagt de roode rozen van Gods
begrijpende en vergevende liefde. En op een avond, dat Verhaeren zijn leeggeplunderd
hart over de doodsche vlakte voortsleept en naar niets meer te verlangen heeft dan
naar den dood: ‘Ah si la mort pouvait venir!’ - is 't het leven, dat hem tegemoetkomt.
Er glijdt een lichtstraal over de verte. Er is een stem die hem vergeseft. En als de
dageraad opstaat, is 't de heilige Jori die als een triomf over hem neerstort, geharnast
in goud, met wuivende pluimen, op zijn sneeuwwit steigerend paard:
Comme un grand cri de foi
Il tient, droite, sa lance,
Le Saint Georges;
Il fait comme un tumulte d'or

1) Dirk Coster': Marginalia.
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Dans le céleste et flamboyant décor;
Il pone au front l'éclat du chrême,
Le Saint Georges du haut devoir,
Beau de son coeur et par lui-même.
Il était jeune et beau de foi;
Il se pencha d'autant plus bas vers moi,
Qu'il me voyait plus à genoux;
Comme un intime et pur cordial d'or
Il m'a rempli de son essor
Et tendrement d'un effroi doux;
Devant sa vision altière,
J'ai mis, en sa pâle main fière,
Les fleurs tristes de ma douleur;
Et lui, s'en est allé, m'imposant la vaillance
Et sur le front, la marque en croix d'or de sa lance,
Droit vers son Dieu, avec mon coeur.

Wat hier derwijze symbolisch voorgesteld wordt, is het ontzaglijk moment der
o v e r g a v e - niet aan een God buiten hem, niet aan een vooraf bepaalde en opgelegde
orde, maar aan de wet der liefde, die iederen mensch in het hart geschreven is. En
het zou, voor de levensvisie van den nieuwen mensch, oneindig zuiverder zijn, liever
dan van overgave, te spreken van z e l f h e r v i n d i n g - op altijd hoogere plans. Het
is de levenskracht, die zich na tallooze verblindingen en ondergangen, aan de steile
hellingen der smart omhoogworstelt naar de kracht der liefde. Door vele duisternissen
moet de ziel snikkend heen, wil zij uitkomen op het groote licht; zij moet zichzelve
dikwijls de dood zijn, om voorgoed te kunnen leven. Iedere hemelvaart gaat over
afgronden. En op het oogenblik dat de ziel het verst verdwaald schijnt, breekt heel
de horizon open en draagt ze de zon in haar handen. Want de goedheid en de
voorzienigheid van het leven zijn paradoxaal. Zijn Dostojevskiaansche momenten,
van een hoogere redelooze redelijkheid, men aanvaardt ze zonder te trachten ze te
verklaren:
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het zijn de momenten, waarover de mensch zelf zijn heele leven verstomd blijft.
Nu de triomf over zichzelf behaald is, blijft den laat-19e-eeuwer de strijd uit te
vechten met de wereld der menschen. Want zijn ideaal is niet de in zijn eigen rust
teruggetrokken kluizenaar. Hij wil terug in wat hij als een hel heeft achtergelaten.
Hij wil werken en dienen in liefde. Hij wil niet alleen het geluk, hij wil dat geluk in
communie. Hij wil niet alleen zichzelf hervinden, hij wil ook de anderen allen
hervinden. En al weet hij, dat daarmee een nieuwe tocht vol beproevingen aanvangt,
onvervaard trekt hij uit, met de deemoedig-trotsche woorden: ‘Je n'ai plus peur de
l'avenir’, omdat de liefde gebiedt en omdat hij weet, dat zij zijn schild en zijn zwaard
en zijn banier is.
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Onwetendheid
door Jos. Panhuijsen Jr.
Onwetendheid, niets is er schoon als gij;
Ik heb naar u gezocht zoo vele jaren
En soms dan dacht ik blij, ook gij zocht mij;
Ik zag den streelwind van uw gouden haren,
Uw kinderlijk gezicht, uw wijzen lach
En ik vergat mijn werk, den nacht, den dag.
O eenmaal niet te weten, wat ik vond,
Wat ongekend geluk, wat groote oogen,
Wat vreemden, open trek om uwen mond,
Uw armen, die zich, reikend, niet bewogen
En om u heen den morgen, 't licht, den wind
En gij daar in dien glans, stil, groot, een kind.
Nu is het waar; ik zie de wereld aan
En adem stil, waar alle namen vielen,
Er is geen ding dat ik nog kan verstaan
En elk symbool, 't hoofd heffen en het knielen
Zijn dingen, die ik doe, voor ik het weet,
Omdat ik al mijn wetenschap vergeet.
Dit is de dag; dit blinkend witte licht,
Die blauwe lucht, die wolken, die verglijden,
Dit loof, dit groen, dit wijkend vergezicht;
Dit alles was sinds ongemeten tijden
En ik, ik zag het nooit, als ieder mensch
Steeds in verdriet, of zuchtend in een wensch.
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En dan den nacht, en dan de eindloosheid,
Het stijgen van de uren langs de treden
Der wijde lucht; en zijn tevredenheid,
Zijn weemoed ook, zijn lavende gebeden;
Dit is een schat, dien ik verloren dacht,
Dit is voor 't eerst, zooals hij is, de nacht.
O elk gebaar van mensch of dier heeft zin
En rijzen doen ze, zwijgende symbolen,
Niet voor 't verstand, maar, als in het begin,
Voor het gevoel; en wijsheid, lang verscholen,
Kan ik door mijn onwetendheid verstaan,
Want eindlijk vond ik het gewoon bestaan.
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W. Schuhmacher
door Just Havelaar
Toen, onder beeldende kunstenaars, het woord ‘stijl’ tot dagelijksch brood werd,
toen eerst recht scheen alle stijl-verband verbroken.
Naar stijl werd verlangd uit reactie op de voorafgaande kunst, het impressionisme,
die de individueele emotie tot de alpha en de omega verhief der aesthetiek.
Individualisme duidt op een versplintering der cultuur, terwijl het begrip stijl een
synthese inhoudt, een synthese van den aesthetischen vorm welke berust op een
éénheid van geest, dus ook op een levende éénheid tusschen kunst en samenleving.
Cézanne is een der eersten geweest, die met een devote hardnekkigheid gestreefd
hebben naar een nieuwen stijl in den formeelen, aesthetischen zin. Hij wilde ‘iets
duurzaams en stevigs maken, als de dingen die men in 't museum ziet’: kinderlijke
uitspraak, waarin desniettemin werd beleden, dat de historische kunst, van welken
tijd ook, op het naturalisme en impressionisme iets vóór had, omdat zij duidelijker
de aesthetische vertolking geweest was van een tijdgeest, van een bepaalde
samenleving.
Cézanne's grootheid lag niet 't minst hierin, dat hij, in zijn ontroerend pogen, het
logisch continueerende der geschiedenis geen geweld aandeed en door het
impressionisme héén zijn constructieve en synthetische bedoelingen trachtte te
verwezenlijken (wat hem trouwens slechts zelden gelukte). - Vóór hem waren enkelen,
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eenzamen, door eenzelfde verlangen bezield geweest, die daarbij op een vaster
gevormd en breeder georiënteerd cultuur-bewustzijn steunden - ik heb slechts aan
den edelen Puvis de Chavannes, aan den heroïschen Von Marées te herinneren -,
maar hunne uitzonderlijke daden bleven schoone herinneringen, hooggestemde
vermaningen, zij stonden te zeer buiten de historische realiteit om een vruchtbare
invloed te kunnen worden. Cézanne had dien invloed, een invloed schijnbaar buiten
verhouding tot de kracht van zijn werk. Mij is geen voorbeeld bekend van eenige
kunst, die zóó stuntelig en aarzelend was en daarbij zoo langdurig, diep en algemeen
uitwerkte: een bewijs temeer hoe dit stamelende werk iets bevatte wat de toekomst
behoefde.
Cézanne, de formalist, had dezen invloed naast v. Gogh, den spiritualist, die,
oneindig machtiger als bewuste en strijdende persoonlijkheid, veel dieper accenten
van menschelijkheid en van een kosmische religiositeit vertolkte en zijn ontroerde
wezen uitsprak met zulk een intensiteit en met zulk een synthetisch geweld, dat hij
o n w i l l e k e u r i g zich een klaren, constructieven en rythmischen stijl schiep.
Binnen de grenzen der schilderkunst waren hier de mogelijkheden van een nieuwen
stijl reeds aanwezig. Velen bleken van een zelfden geest vervuld. Gelijk opkomende
en gelijk gestemde tendenties in de sculptuur en in een uit den dood herrezen
bouwkunst versterkten de beteekenis dezer picturale revoluties.
Maar wat velen dichtbij waanden, bleek weldra nog zeer ver af. 't Was niet de
eerste maal, dat op de geniale zekerheid der groote eenzamen een tijd van woelige
aarzeling volgde, een tijd waarin de oude tradities zich nogmaals bevestigden, waarin
de nieuwe verlangens zich in de verwildering van 't gevoelsleven en in de dogmatische
verstarring van het verstand uit-
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putten. De decadentie der Westersche cultuur, een eeuw vroeger reeds als ziekte
erkend, sedert steeds dieper wroetend in het leven der cultureele menschheid, in heel
het geestelijk lichaam der maatschappij, vergiftigde de kunst, sprak zich hier soms
uit met een schaamteloosheid zooals nimmer nog mogelijk geweest was. Vertoonde
zich het impressionisme nog als een éénheid, als de stijl der stijlloosheid zoo men
wil, maar dan toch als een school of traditie aan welker gezag haast geen schilder
zich onttrekken kon, de moderne kunst viel uiteen in een veelheid van richtingen en
bedoelingen zoo groot als nooit zich nog had voorgedaan. Alle formules der moderne
kunst zijn pogingen om tot een synthetischen stijl te komen; maar de samenhang
dezer pogingen kan slechts in niets-meer-zeggende vaagheden worden bepaald. De
versplintering van het kunstleven scheen nooit hopeloozer; en nooit sterieler
openbaarde zich de intellectueele en sensitieve verbizondering der kunst; juist toen
de kunstenaars allen over gemeenschapskunst begonnen na te denken, scheen de
kunst minder dan ooit het hart der gemeenschap te raken, werd zij door minder
menschen verstaan. Het stijlgevoel verschematiseerde zich in de haast
wetenschappelijke formule van 't cubisme, dat een intellectueele synthese construeerde
der natuur, wier cadaver eerst op de operatiebank geanatomiseerd was. De strekking
der verschillende scholen (symbolisme, cubisme, futurisme, amorphisme,
expressionisme enz.) vond haar éénheid in een overheerschende neiging tot
abstraheeren. De meest consequente uiting werd de schematiseering der natuur, tot
een samenstel van streepjes en kleur-vlakjes geworden, zooals ten onzent Mondriaan
het met een onbetwijfelden ernst deed. Een logische evolutie zou voeren tot de negatie
der kunst, tot de afwijzing van elke verzinnelijking, tot de puurheid van
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den geest die in het Niets verijlt, tot het maagdelijk papier.
De leegheid van elk positief idealisme in onze samenleving heeft zich hier
onafwijsbaar vertolkt. Het proces, dat zich in Mondriaan's kunst met zoo groote,
negatieve zuiverheid voltrok, is in velerlei graad bij tallooze anderen, bij cerebrale
theoretici, doch ook bij begaafde en gevoelige talenten te volgen, niet slechts in ons
puriteinsche vaderland maar over gansch kunstzinnig Europa.
Het is opmerkelijk dat een kunst die er toe neigde van het abstracte uit te gaan,
zoo onmiddellijk reeds de grens van het beginsel zelf bereikt had. Zij toonde daarmede
de engte harer mogelijkheden aan. Reeds nu heeft de abstraheeringswoede het karakter
gekregen van een historisch document. Een verlangen kondigt zich aan naar den
eenvoud en de warmte van het leven terug: een verlangen dat niet een
reactie-verschijnsel is, dat evenzeer revolutionair gestemd blijft, ja dat een wezenlijker
voortzetting is van den wil die een Cézanne en Van Gogh hadden beheerscht. Het
stijlgevoel, de drang tot synthese, de strekking het geestelijke (of de idee) voorop te
stellen, blijven overheerschen, maar nu in dezen zin, dat van de realiteit de ideëele
kern, de subjectieve droom, zoo klaar mogelijk wordt uitgedrukt. De geest vat samen,
wat het oog gezien, wat het gevoel ondergaan, wat het verstand begrepen en ervaren
heeft. Na al de verwikkelingen van het intellect, na al het experimenteeren,
analyseeren, theoretiseeren, na de onderdompelingen ook in de moerassen onzer
verziekte cultuur, na al de excessen van gevoel en van verstand, is een verlangen
rijzende naar eenvoud, klaarheid en menschelijkheid. De geest handhaaft zijn vrijheid
ten opzichte der natuurlijke verschijning, maar zonder de gewelddadigheden van een
voorbarige
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bedoeling. Stylistische natuurverkrachting is niet het beslissende kenmerk der moderne
kunst.
In een vorig artikel is op deze dingen reeds gewezen1). Toen was sprake van een
zich nog vormend kunstenaar, die, met een haast primitieve enkelvoudigheid zijn
doel nastrevend, een afzonderlijke plaats inneemt. De jonge schilder, wien deze
regels gewijd zijn, Schuhmacher, doet zich veel duidelijker kennen als deel eener
groep en ontleent niet 't minst daaraan juist zijn belang. Waar de moderne kunst ook
in dien zin universeel is, dat de beteekenis der nationale verschillen wederom veel
geringer wordt, daar kan ook de arbeid dezer groep Hollanders gezien worden in
verband tot buitenlandsche kunstverschijnsels, allereerst in Frankrijk. Men spreekt
daar over het nieuw klassicisme: ietwat verwarrend woord, waarbij de gedachte aan
't antiek klassicisme verre blijve. Klassiek wil hier slechts zeggen: eenvoudig,
evenwichtig en - in den filosofischen zin - idealistisch.
Door alle verwarringen heen heeft een eenheid zich reeds gevormd. Dat nog vele
kunstverschijnsels van groote waarde zich op andere wijze ontwikkelen, is goed.
Want alles verkeert nog in een toestand van gisting; de idealen leven zwak en zijn
nog ongevormd, de realiteiten dwingen tot kritische bedachtzaamheid en op alle
gebied der cultuur ontbreken ten eenenmale de geniale hoogte-momenten. Ook de
groep, die zich het duidelijkst vormde, is een groep van zoekenden en van
voorbereiders. En een wijde cultuur - hoezeer ook in eerste ontkieming - representeert
zij in zich zelve niet.
Cézanne en v. Gogh blijven ook hier de leidende voor impressionisme, als historische
achter-

1) Zie De Stem van Dec. 1922.
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grond, is er verondersteld, hoewel het in beginsel overwonnen werd.
Men zoekt naar een rythme van massale kleur- en vormgeheelen en naar kracht
van uitdrukking door vereenvoudiging van voorstellingswijze. Het schilderij wordt
als een organische eenheid begrepen en heeft een ornamentale functie. Het is
gebouwd; het is in den geest beheerscht. Maar deze ornamentale schoonheid groeit
met 't andere beginsel der beeldende kunst, dat der psychische uitdrukking, der
karakteristiek, onverbreeklijk samen. Van monumentaliteit mag nog niet gesproken
worden en wordt te lichtvaardig gesproken, maar het decoratieve en constructieve
element dezer kunst berust toch op de zelfstandige macht van het verbeeldingsleven,
dat altijd een synthese veronderstelt, een synthese die zich ook in de vormen zelf, in
het rythme van vorm, lijn en kleur, uitdrukt. De kleur, die gewoonlijk van een
gesmoorde en befloersd-gevoelige diepte is, vertolkt een lyrisch pathos.
Vele namen waren te noemen. In een tweetal heeft zich het meer picturale en het
meer psychische element, de geest van Cézanne en die van Vincent v. Gogh, den
laatsten tijd krachtig verpersoonlijkt: in Schuhmacher en Charley Toorop.
In Schuhmacher's vroeger werk openbaarde zich een nog onbeheerschte drang naar
het groote en wijde. Hij heeft landschappen geschilderd in lichte kleuren, die zeer
zuiver waren en altijd een ruimte suggereerden, maar die niet veel oorspronkelijkheid
hadden. Zoekende naar vereenvoudiging van vorm en naar een verbeeldingsvoller
vrijheid van uitdrukking, vond hij zijn stijl. Het vitale, eerlijke werk van Piet Wiegman
was zeker een invloed, hoewel Schuhmacher zich steeds als een droomeriger,
broeiender geest deed kennen. Er was een
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element van realistische romantiek in deze kunst. Een gevaar ontstond voor het
los-zwierige.
Een worstelend, vooral een zeer bewogen mensch sprak zich uit in schetsmatige,
weinig beheerschte vormen. Het werk boeide door een effect van grootheid, maar
de concentratie ontbrak waardoor deze grootheid zich verwezenlijken kon. Er was
een dieper en onstuimiger dramatiek in, dan ooit bij Piet Wiegman, maar het
bewustzijn scheen zwakker, de persoonlijkheid ongebondener. Brokstukken van fijne
en zwaarmoedige kleurgevoeligheid verloren zich in chaotische massa's. Het scheen
of de intensiteit verslapte na de eerste drift. Als bij vele jongere kunstenaars ontbrak
de bescheiden en geduldige toewijding van wie zich nog leerling weet. Een synthese
moest bij voorbaat opgebouwd worden, waar alle synthese een op kennis, ervaring
en begrip verworven bezit is. Rijke talenten zijn in onzen stuurloozen tijd aan deze
onrust teniet gegaan.
Toch bleef in dit werk voelbaar een ondergrond van ernst, van groot en diep voelen.
Het best waren - als vaak - de portretten. Het portret dwingt tot concentratie. Het is
een zware opgaaf, omdat hier de objectieve werkelijkheid zich nadrukkelijker als
een onontkoombaar probleem opdringt. In alle overgangstijden der beeldende kunst
krijgt het portret een groote paedagogische beteekenis en drukt het de nieuwe
gezindheid het meest overtuigend uit, juist omdat het remmend inwerkt op den wil
van den kunstenaar en tegelijk diens bewustzijn spant. (Ook v. Gogh spreekt daarvan
in zijn brieven aan Bernard: door het portret moet de nieuwe kunst zich realiseeren
enz.). Schuhmacherkon aan de portret-opgave niet voorbij gaan (evenmin als Piet
Wiegman trouwens), want ook in zijn landschappen waren psychische intuïties
werkzaam, die zich tot psychologische belangstellingen verstelligden.
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In het portret moest Schuhmacher zeer eenvoudig worden en daarom essentieel. Het
is mogelijk, dat deze portretten den schilder zelf minder belangrijk toeschenen. Van
moderne formules moest eenigszins worden afstand gedaan: juist dit afstand doen
echter kon heilzaam zijn, daar de wezenlijke inhoud zich dan, buiten alle formules
om, simpel-weg openbaarde.
Er kwamen portretten tot stand van intensieve kracht: dat eener oudachtige, ietwat
burgerlijke, goedhartige dame, dat van een nog jonge vrouw, ruw geschilderd, hevig
van kleur, fascineerend van karakter. Een zelfportret vooral is belangrijk: het portret
van den strijdenden kunstenaar onzer dagen, in zijn opstandige en romantische
gestemdheid. Het bleeke voorhoofd, hoog zich welvend, is de tempel van woelige
ideeën en gevoelskrachten. De mond, jong en zinnelijk, heeft een smartelijke plooi.
De turende oogen, die dwingend zijn, scheppen een sfeer van eenzaamheid en van
ernst. Het kunstenaarschap is een apostolaat dat werkelijke offering vraagt.
Een reis naar Italië bracht bevrijding.
Het Italiaansche landschap - het machtige landschap, dat Mantegna reeds zoo
grootsch en streng kon samen achtergrond van een zijner fresco's tevaten op den
Padua, van zijn Kruisiging en van zijn S. Sebastiaan in het Louvre - moest juist voor
hem wel een openbaring zijn. Hier was niets meer van de nuchterheid of van de al
te enge intimiteit, die als beklemmend gevoeld worden door vele Hollanders in hun
jonge, onstuimige jaren. Zijn behoefte aan het ruime en heroïsche deed hem hier een
verwante wereld vinden. Het Italiaansche landschap van Mantegna, Piero di Cosimo
of della Francesca, met de schoone arabesken der heuvels en bergen, met de strenge
accenten der cypressen, met de machtige contouren der oude architectuur, is niet het
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arkadië der gemakkelijke weelden en der weeke schilderachtigheden, dat de schilders
van het Noorden er te dikwijls zochten. Schuhmacher zag dit landschap groot, ernstig
en klaar. Het was een wijde wereld wier rythme hij in den geest te beheerschen had,
die een straffe uitbeelding noodzakelijk maakte. Terwijl voor de zwakke epigonen
van 't oude Holland Italië het land der romantische gevoels-uitbuiting geweest is, gaf
het Schuhmacher den stoot tot een sterker zelfbedwang.
Heeft alleen de wereld van de natuur en van de oude, norsche steden in Italië dien
invloed bewerkt? Het wil mij toeschijnen, dat de invloed der 14e en 15e eeuwsche
kunst nog dieper geweest is, hoewel niets in zijn werk wijst op een - zij 't ook tijdelijk
- overnemen van historische vormen of motieven. Er is een verwantschap tusschen
de breede en diepe teekeningen, die Schuhmacher maakte van Fiesole, van een stad
aan 't meer, van bergen, boomen, stroomend water, en de kunst van een Masaccio.
Het constructieve en rythmische element der moderne kunst vond Schuhmacher hier
op natuurlijke wijze uitgedrukt, doorstroomd van dat ernstige en sobere pathos, dat
hem vertrouwd was.
Een diepe, warmgestemde gevoelskracht (zie den rijkdom van kleur in deze
teekeningen!) gaat samen met een vaste plastische uitbeelding; en deze twee krachten
vereenigen zich tot die eenvoudige verbeeldingsmacht, die men wel aanduidt met 't
vage woord ‘poëzie’ en die tenslotte niets anders is dan de triomf der ziel over de
zakelijkheden der stof. Eenvoud, grootheid en een droomvolle ernst zijn de
grond-eigenschappen van dit werk. En tot dezen eenvoud heeft de kunst weder te
keeren opdat de wil tot vernieuwing in het kunstleven zich rechtvaardige. Genoeg
experimenteele cerebraliteit en genoeg verziekt daemonisme! Laat er schoonheid
zijn. De afschuw van 't banale is niet eerbiedwaar-
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dig indien zij leidt tot een hang naar 't afwijkende omdàt het 't afwijkende is.
Werkelijke ernst uit zich altijd sober.
Tot de meest bevrijdende en complete uitingen van Schuhmacher reken ik de
gedroomde samenvatting van 't oude stadje Brugge, waar - zonder de symbolische
motieven van Toorop's terecht bekende teekening - de stille, innige en legendarische
herinneringssfeer uitgedrukt is als een hunkering naar het contemplatieve leven in
den modernen mensch. Bij een zoo vitaal en spontaan kunstenaar als de jonge
Schuhmacher schijnt het gevaar voor een verijling en voor een sentimenteel
zelfbehagen in deze romantische regionen wel uitgesloten. Zijn vertolking van Italië
- dit land der aesthetische, historische en romantische verleidingen - laat in dezen
geen argwaan toe.
De bedoeling dezer regels is geenszins een nieuw genie te ontdekken en den volke
voor te stellen.
Wij hebben geen genieën noodig in onzen tijd van genialiteits-manie. Laat ze
komen, zoo ze er zijn; laat ze wegblijven, voorloopig... De moderne kunst is te zien
als een eerste stameling van wat eenmaal, in een eerbiedwaardiger wereld, wellicht
zich met macht zal uitspreken. Noodig hebben wij het eenvoudige, levensrijke werk.
En met deze regels wilde ik slechts zeggen, dat Schuhmacher tot hen behoort, die
een verwachting wekken.
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Der Verbrecher Siebenhirt
Von Rudolf Jeremias Kreutz (Wien)
Der pensionierte Gymnasiallehrer Dr. Franz Siebenhirt stand vor seinem halbgeleerten
Bücherschrank. Er kalkulierte Klassiker. Goethe... den mit den gepressten
Lederrücken.
‘Gut erhalten, dreibändig’, murmelte er, ‘fast neu... macht vielleicht zwei Kilo
Schmalz. Das reicht immerhin... das dürfte dann doch über die drei nächsten Monate
reichen. - Schiller - ohne Leder, aber rot und gold mit Bildern von Doré. Das kaufen
die Leute besonders gern, d i e Leute! Wollen was zum Anschauen haben und glanzen
muss der Einband... glänzen!’ Er kollerte ein kurzes, böses Lachen hervor. ‘Bleibt
in Reserve vorläufig, der Schiller. Für das Frühjahr. Anderseits - die Martha geht
mir ein, sie sollte eigentlich jetzt... ein Ei wenigstens zweimal in der Woche -’
Siebenhirt fuhr sich durch das graue Haar, und musterte Grillparzer. ‘Wenn der nur
besser aussehen mocht'! Dann könnte man ihn als Zuwage geben zum Goethe. Aber
es wird nichts mit ihm: billige Volksausgabe, kleiner Druck und zerlesen... zerlesen!
Wie ich.’ Um den verknitterten Mund des alten Mannes zuckte es höhnisch. Er griff
aufs Geratewohl in die Bücherreihe, zog ein schmutziges, gelbes Bändchen hervor
und schlug es auf. ‘Dass mich der Teufel narrt, just das muss mir in die Augen
springen!’ schrie er, ‘der Oes-
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terreicher hat ein Vaterland, er liebt 's und hat auch Ursach es zu lieben. - Ursach!
Ei, jawohl.’
Mit einer mutlosen Gebärde stellte er das Buch an seinen Platz zurück, und schickte
sich an, den ledergepressten Goethe für den Auszug einzupacken. Da trat seine Frau
ein. Die dürftige Dame wischte wie ein schmaler grauer Schatten an ihm vorbei, sank
in den Lehnstuhl beim kleinen eisernen Ofen und rang die Hände. Ihre dünnen Finger
knackten mit häszlichem Laut.
‘Was ist denn schon wieder los, Martha?’ fragte Siebenhirt mit scheuem Seitenblick
und fuhr fort, Goethe in Zeitungspapier einzuschlagen.
Aus dem Lehnstuhl sprangen Zahlen. Riesenhaft, ungeheuerlich. Und hinter jeder
her keuchte ein todmüdes: ‘Ich kann nicht weiter. Das Brot, denk' dir - seit heute
kostet es -’ Vor den hilflos blinzelnden Augen Siebenhirts wuchs es auf wie ein
Berg... Ein Friedensmonatsgehalt für einen Laib Brot! Er seufzte. Denn umschnürte
er Goethe mit Papierspagat.
‘Und die Geschäftsleute... Gauner! Gauner!’ schrillte es. ‘Gestern noch habe ich
zehn Deka billigste Wurst mit zweihundertzwanzig Kronen angeschrieben gesehen.
Heute will ich sie kaufen für Sonntag und sie kostet zweihundertfünfzig. Ueber
Nacht. Wenn S' es nicht wollen, lassen S' es bleiben', sagt mir der Verkäufer, morgen
wird 's zweihundertsiebzig kosten, und in einer Woche dreihundert. Gauner!’
‘Die Welt ist reif’, sagte Siebenhirt, ohne irgendetwas zu denken. Seit dem
Oktobertag, da er hatte beginnen müssen, seine Schätze zu verschleudern, um das
Wirtschaftsgeld zu erhöhen, seit jener allertrübsten Stunde, da er wie ein verhärmter
Bettler vor dem Antiquar gestanden war mit Lessing, Herder, Wieland, seinen ältesten
Freunden - seither konnte er auf Verzweiflungs-
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ausbrüche seiner Frau nur mit Phrasen antworten. Er sammelte sie gierig aus dem
Kommunistenblättchen. Nicht um Trost zu finden, nein, nur um ein Wort zu haben
mit scharfer Schneide, ein Sensenwort, ein Schwertwort gegen das gepanzerte
Ungeheuer Leben. Dumpfen Sinnes lernte er die klassenbewussten Drohschreie und
Warnungen wie Vokabeln und stiess sie aus sich hervor. Es war ihm dann wie eine
Befreiung. Eigene Formung für das Unfassbare, nach dreissig belobten Dienstjahren
Hungers sterben zu sollen, eigener Ausdruck seines ausgehöhlten, zerriebenen, aus
allen Fugen geratenen Ich fehlte ihm schon lange. Vollends vor seiner Frau, deren
gläsern helle Art, an Unangenehmes zu rühren, ihm auf die Nerven ging.
Siebenhirt nahm also das Bündel unter den Arm und suchte nach einem Abgang.
‘Kartoffeln, achtzig Kronen das Kilo... fünf Heller haben sie im Frieden gekostet!
Ja, was soll man dann essen?’ wimmerte es vom Lehnstuhl.
‘Die kapitalistischen Aasgeier werden es bereuen, unsere Geduld ist zu Ende,’
zitierte Siebenhirt und griff nach der Türklinke.
‘Bleib' doch,’ bat es schluchzend,’ was soll ich dann anfangen, göttlicher Heiland,
mit sechstausend Kronen auf den ganzen Monat?!’
Siebenhirt liess die Türklinke los. ‘Martha,’ sagte er mit einer Stimme, die von
wilder Lustigkeit zitterte, ‘Martha, kaufe die Kartoffel, das Schmalz dazu wird mein
Goethe besorgen, ich schätze ihn auf zwei Kilo vom besten.’ Er schlug mit einer fast
burschikosen Geste auf das dicke Paket: ‘Wir geistigen Mittelständler haben noch
Reserven. Goethe gab ich für Schmalz, Gott sei Dank! Also weine nicht.’ Er streichelte
ihre schmalen Wangen. ‘Weine nicht, Martha,’ wiederholte er drohend, ‘dann bring'
ich dir noch ex-
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tra etwas Feines mit. Du höre doch endlich auf!’ Das verkümmerte Weiblein sah ihn
voll an: ‘Du drohst? Und hast doch selbst die Augen voll Wasser. Oh du -’ Sie sprang
auf und schmiegte sich an ihn. ‘Was soll aus uns werden, Franzl?’
Der quieszierte Germanist schluckte einigemale. Dann sagte er mühsam: ‘Was dir
nicht einfällt, ich, Tränen? Freilich aber... du gehst mir schon nahe, oh ja!’ Und er
küsste sie.
Sie lächelte bräutlich: ‘Ich kenn' dich doch, Franzl. Wenn du so runde, grosse
Augen machst, ist immer Wasser darin.’
Siebenhirt schneuzte sich geräuschvoll: ‘Mein Goethe als Tausch-objekt für
Schmalz - das allerdings muss... Das muss erst überwunden werden.’
‘Und der Schrank ist fast leer. Was dann, Franz!’
‘Dann,’ zitierte Siebenhirt mit dröhnender Stimme, ‘dann wird der Raubstaat eben
gezwungen werden, sich seiner Kulturvermittler a. D. anzunehmen. Und sei es mit
Gewalt! Das neue Reich ist nahe, denn erstens -’ ‘Möchtest du dich nicht lieber um
eine Stellung umschauen?’ unterbrach Frau Martha schüchtern,’ schau, wir verhungern
doch.’ Sie kauerte versunken im Lehnstuhl und weinte herzbrechend in ihr
Taschentuch. ‘Und wenn wie nur Kraut essen...’ Ueberwimmelt von Zahlen stotterte
sie: ‘Ich weiss mir keinen Rat.’ Siebenhirt deklamierte: ‘Gut dann, so will ich mich
heute noch um eine Stelle als städtischer Strassenkehrer bewerben.’
‘Aber Franz?’
‘Staune nicht! Bin ich qualifizierter Arbeiter? Doktor der Philosophie bin ich.
Kann ich mit sechzig Jahren ein ehrliches Handwerk erlernen, bin ich der doppelten
Buchführung kundig?! Nein. Nun wohl - so bleibt das Strassenkehren. Sintemal die
Ziegelschläger
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arbeitslos sind wegen brachliegender Bautätigkeit.’ ‘Lektor in einem Verlag?’...
‘Ich bin bei Goethe stehen geblieben, die sind über Sternheim hinaus. Was sollte
ich ihnen? Schaffe mir einen Besen, Alte, und ich fange heute noch an vor fremder
Türe. Die eigene ist rein.’ Er lachte mühsam. Die Frau schwieg, die verschränkten
Finger knackten. Doktor Franz Siebenhirt schritt in aufrechter Haltung zur Türe
hinaus.
***
Der Antiquar bot als äussersten Preis zweitausend Kronen, und dies auch nur in
Anbetracht des gepressten Lederrückens.
‘Was wollen Sie, Herr Doktor,’ sagte der Mann, ‘was glauben Sie? Der
Substanzwert gilt heutzutag.’
‘Aber Goethe... Goethe komplett,’ stammelte Siebenhirt.
‘Goethe hin, Goethe her! Der Wieland und Herder liegen auch noch da, die Sie
mir unlängst gebracht haben. Offen gestanden, nur unsere langjährigen persönlichen
Beziehungen können mich dazu bewegen, Ihnen den Ladenhüter anzunehmen. Nicht
zum anbringen! Wissen Sie was, bringen Sie mir einen Satz gebrauchter
Courths-Mahler nächstens. Wie heisse Semmeln, sag' ich Ihnen, möcht' die gehen.
Da wär' was zu machen. Aber sowas...?’ Er steckte die beredten Hände in die Taschen.
‘Ich versichere, verlieren tu ich dabei, Ehrenwort.’
Siebenhirt stützte sich auf den Ladentisch. ‘Die Jugend sollte man meinen,’ sagte
er tonlos, ‘hat doch immer für Goethe -’.
‘Hat wenig zu essen und verfrisst darum alles. Hören Sie mir auf!’
Siebenhirt spielte den letzten Trumpfaus: ‘Diese Prachtausgabe würd heute
mindestens zwanzigtausend Kro-
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nen kosten. Sie ist so gut wie neu, eine Kapitalsanlage wie... wie Perserteppiche.’
‘Eine Frage, lieber Herr Doktor. Warum behalten Sie das Werk dann nicht lieber
selbst?’ Der Verkäufer masz das Männlein im schäbigen Mantel überlegen mitleidig.
Siebenhirt flüsterte: ‘Weil ich kein - Kapitalist bin und weil -’
‘Verstehe, verstehe. Meine Anfrage war natürlich doch nur scherzhaft gemeint.
Umso eher sollten Sie mit dem Angebot zufrieden sein. Ich wiederhole: Ganz
ausnahmsweise, weil Sie's sind, verehrtester Herr Professor - zweitausend Kronen.
Soll ich drauf zahlen?’
Siebenhirt wurde es schwarz vor den Augen. Es fiel ihm ein, dass er errechnet
hatte, Goethe würde mindestens zwei kilo Schmalz ergeben und über den Winter
helfen bei äusserster Sparsamkeit. Im Frühjahr erst käme Schiller daran als ersparter
Vorrat. Schliesslich müssten endlich auch die Preise fallen und es liesse sich bis zum
Sommer ganz gut weiterleben. Und dann - weiter hatte Siebenhirt freilich nicht
gedacht. Es schwindelte ihn. Er musste sich an den Ladentisch lehnen. Wenn der
Mann Schiller zu demselben Schandpreis nähme oder... oder gar nicht nähme, denn
war der letzte Notanker hin.
‘Nehmen Sie doch Platz, Herr Professor.’ Der Antiquar schob einen Stuhl zurecht.
‘Danke,’ hauchte Siebenhirt und setzte sich.
‘Nun - zweitausend. Wie beim Zahnziehen ist das, ich kann 's Ihnen nachfühlen,
ein Moment... unangenehm, bevor man sich entschliesst. Hernach aber... befreit ist
man, ich versichere.’
Siebenhirt versuchte, sich einen Ruck zu geben. Es gelang ihm nicht ganz.
Immerhin presste er leidlich fest hervor: ‘Unter einer Bedingung.’
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Der Antiquar machte ein verdutztes Gesicht: ‘Wie beliebt? Seien wir doch einsichtig
im gegenseitigen Einvernehmen.’
Da kollerte Siebenhirt in kalter Angst: ‘Hören Sie... Ich hab' einen Schiller, ein
Unikum, ein Rarissimum für Bibliophile... illustriert mit Stahlstichen nach Doré versprechen Sie mir, dass Sie ihn um viertausend mindestens abnehmen im Frühjahr.’
Der Antiquar lachte breit: ‘Mindestens ist sehr gut. Bringen Sie ihn her und ich
werde schauen’.
‘Nein, nein, versprechen erst!’ rief Siebenhirt erregt, ‘sonst geh ich und... und Sie
sehen mich nie wieder’. Er fingerte hastig nach dem Goethe auf dem Ladentisch.
Der Antiquar hatte die fette Hand schützend über die Lederrücke gebreitet: ‘Sie
sollen sich nicht aufregen, Herr Professor, ich verspreche Ihnen als wegen meiner a
priori den höchsten erzielbaren Preis für den Pracht-Schiller im Frühjahr, obwohl es
so eine Sache ist mit überpopulären Klassikern. Keiner liest sie, jeder kennt sie und
gar niemand kauft sie. Aber weil Sie 's sind.’
Siebenhirt atmete auf. Das spitze Hämmern in seinen Schläfen liess nach. Wohlig
durchströmte es ihn in einen breiten, starken Rythmus: Sechs tausend! drei Kilo
Schmalz, vielleicht sogar mehr, wenn die Preise im Frühjahr fallen. Er lächelte leise.
Der Mann hinter dem Ladentisch zog zwei grosse, blaue Scheine aus der
Brusttasche: ‘No, sehen Sie Herr Professor, so ist uns beiden geholfen trotz der
schweren Zeit’.
Siebenhirt nahm das Geld, drückte eine warm-feuchte Hand und ging.
***
Eisiger Wind fegte. Das schlotternde Männlein im wehenden Havelok trieb mit ihm.
Wohin? - Sieben-
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hirt war es gleichgültig. Nur nach Hause nicht! Nicht sofort wieder den Platz
anschauen müssen, wo sein Goethe dreissig Jahre gestanden war. Und die Frau nicht
hören, mit ihrer singenden Klagestimme, die alles Leid' ges Leben zu unendlich
zähen, klebrigen Lautfäden verspann. Lieber etwas kaufen, durchzuckte es Siebenhirt,
etwas Fettes, Essbares, damit ihr armes, verknittertes Gesicht das frohe Erstaunen
nicht ganz verlernt, leuchten soll es wie am ersten Tag. Eintreten will ich heute bei
ihr... jawohl: suaviter in modo, fortiter in re. In der Hand fortiter ein Stück Butter
und Schinkenwurst... ave Martha! Koste es was es wolle, ich hab 's!
Siebenhirt weitete seine Brust, rieb sich die erstarten Hände und steuerte mutig
durch die Brandung der Kärntnerstrasse auf das Leuchtfeuer einer Auslage zu. Ankerte
vor der blitzenden Scheibe. Eisblumen wucherten auf dem Spiegelglas. Sie waren
in Nasenhöhe abgeschmolzen im Wolfsatem gieriger Betrachter der Schätze des
Paradieses. Greifbar nahe lag es sinnvoll und prächtig da, Auslese aller Herrlichkeit
der Erde. Siebenhirts philosophisch geschulter Geist empörte sich über den Speichel,
der dem pensionierten Mittelschullehrer im Munde zusammenlief. Er zwang diesen
mit ruhiger Fassung auf gespiekte Gänsebrüste, goldgelbe Butterberge und Kapaune
zu sehen. Er schmetterte befehlend: Zähne zusammenbeissen! Speichel schlucken!
Ruhig Blut! - Der Körper Siebenhirts gehorchte. Dass seine Augen sich weiteten,
fiebrig glänzten, dass sie im ersten Ueberschwang solcher Schau Würste, Gänsebrüste
und Butterberge verschlangen - das konnte der Geist nicht hindern. Es gelang ihm
aber allmählich Siebenhirts ausschweifendes Gesicht auf das Wesentliche einzustellen
- die Zahl. Wie Schwerter aus schwarzem Stahl flammten Ziffern neben den
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freundlich gleissenden Verheissungen. Rühre nicht daran! loderten sie, Erbsündiger,
der du ein Bettler bist, Erbsündiger, der du kein Gauner bist oder es nicht wenigstens
warst! Hebe dich hinweg, Wurm, wir sind vierstellig alle, und schlagen jeden nieder,
der uns nahe kommt, jeden in verwittertem Mantel, jeden mit klaffenden Schuhen.
Nur Pelze stimmen uns weich und Luxusschühlein und seidene Strümpfe.
Siebenhirt erschrack. Es schwanden die Gänsebrüste, es versanken die Butterberge
und Wurstkränze. Die Kapaunen und Fasane wurden Nebel. In grellem Schwarz
grinsten die Zahlen im Mysterium, auf sauberen, weissen Täfelchen.
Siebenhirt gab den Kampf nicht auf. Er zwinkerte scharf. Irgendwo musste doch
eine dreistellige Käuflichkeit sein, ein Wächter mit drei Schwertern bloss. Er forschte
gewissenhaft. Wieder und wieder überflog er die Waren, durchwühlte die Stapel der
Konserven-büchsen. Nichts, nichts! Doch ja: Ganz hinten, wie beschämt über seiner
Dürftigkeit kauerte ein Posten portugesischer Oelsardinen. K. 600 meldete der
Preiszettel.
Siebenhirt kämpfte. Mit einem ganzen Kilo Fett war es wohl vorbei, wenn er die
Sardinen nahm. Anderseits aber auch mit der Freude Marthas, denn das Fett war
beschlossene Sache gewesen, also keine Freude mehr. In den Sardinen aber, lag das
Wunderbare beschlossen, das Unvorhergesehene... und nur das ist Glück.
‘Ich tu's,’ sagte Siebenhirt,’ trotzdem es leichtsinnig ist. Sonne soll sie im Gesicht
haben heut.’ Er presste die Arme an sich, in der Brusttasche knisterten aufmunternd
die Scheine. Er setzte den Fuss auf die Schwelle des Geschäftes, er wollte eintreten,
aber da - war plötzlich ein Neues, Unheimliches, das ihn zurückhielt. Er starrte
verwundert und horchte. Brausen drang von
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irgendwo... es schwang aus unbestimmbarer Ferne heran, und musste doch nahe sein,
denn die Leute um Siebenhirt fingen zu rennen an. Lärm stürzte nieder. Summen
wie ungeheurer Schwarm erboster Bienen zitterte in der Luft. In den schlendernden
Müssiggang der Passanten schnitten wie blitzende Sensenhiebe gellende Pfiffe. Das
dichte Gewebe der Menschen, über die Gehsteige gespannt, zerriss mit Gekreisch.
Haustore und Nebengassen schluckten im Nu die Fetzen. Die Fahrbahn wurde leer.
Mit dem bösen Grunzen gemarterter Schweine entwichen elegante Autos.
Eine riesige, graue Wolke stob vom Stephansplatz heran. Sturm schien sie zu
treiben, so schnell ballte sie zwischen den Mauern der stummen Häuser. Und Heulen
trug sie in sich, Klirren und Knattern.
‘An Graben plündern sie!’ rief jemand im Vorbeihasten. Zwei beleibte Damen in
kostbaren Pelzen watschelten wie gehetzte Enten und schnatterten asthmatisch:
‘Gottes Willen... Polizei!’
Siebenhirt stand fest gewurzelt. Er wunderte sich. Es war ihm warm geworden.
Fast behaglich. Er blickte den dicken Frauen mit wollüstigen Spott nach: Getrüffelte
Fasanhennen, Fettgänse... es gibt halt doch Augenblicke im Menschenleben, wo Fett
und Trüffel nichts nützen. Im Gegenteil! - Und er kicherte.
‘Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla,’ zitierte sein Geist und sein Körper,
dieses arme Bündel unterernährten Fleisches, durchrieselte es heiss: Die Welt ist
reif. Die Wolke rast gegen Sodom.
Gegenüber zerklirrten die grossen Scheiben einer Schuhwarenniederlage. Nebel
floss in die Auslage, wischte Stiefel und Stiefelchen weg. Und wälzte sich weiter.
Ein Bankhaus stand als gepanzerter Ritter ohne Furcht. An das geschlossene Visier
stählerner Rollläden
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brandete es, zerbarst, und spie Blitze: ‘Blutsauger! Leichenräuber! Valutahyänen!’
Die Bank wies ihre stählernen Zähne und schwieg überlegen. Siebenhirt stak nun
mittendrin in der Wolke. Er fühlte wie sie in ihn eindrang, ihn durchhöhlte, auslöschte
gleichsam. Seine Wesenheit verging, wie eine Schneeflocke nicht mehr ist, wenn sie
in den Schnee fällt, wie ein Tropfen, den das Meer nimmt. Zu unendlichem Nichts
zerschmolz Siebenhirt und erwuchs doch auch wieder zum All, riesenhafter Kräfte
teilhaftig in der Ohnmacht. Ledig aller Begrenzung, triebhaft allmächtig wie die
Natur. Noch weigerte sich sein Ich der Hingabe, wollte entrinnen, tappte nach
Auswegen - da trieb das gemergelte Körperlein schon in der nebelhaft wirbelnden
Masse dem ersehnten und doch Ungewollten zu: der Befreiung durch Vernichtung.
‘Jawohl, Blutsauger!’ schrie nun auch Siebenhirt und reckte zitternde Fäuste aus
der Wolke, ‘Kadaversatte Aasfliegen!’
Neben ihm schmetterte eine Brechstange in das Glas vor den Butterbergen,
Gänsebrüsten und Würsten. Zwischen Scherben griffen Finger zu, wimmelten wie
Spulwürmer in Fleisch und Fett. Schnelle Hände schaufelten Butter. Ein haariger,
knotiger Arm, wundgeritztan Splittern, tropfte Blut auf Käse, stiess nach
Konserven-büchsen, raffte blitzschnell. Es roch angenehm nach Rauchfleisch und
Braten.
Jemand hing sich in Siebenhirt ein, schmiss ihn in halber Drehung dem
geplünderten Laden zu: ‘Friss, Bruader, sauf! schaust en ah verhungert aus! Traust
di not? Mir san die Herrn vo' Wean! Da hast, i schenk d'r was’. Siebenhirt spürte
einen dicken Kranz von Schinkenwurst um den Hals baumeln. Des Gymnasiallehrer
Ethos schauderte. Es stammelte Abwehr: ‘Gestatten Sie... ich bin kein Räuber’. Und
es warf mit ent-
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schlossener Gebärde die Wurst auf das Pflaster. Ein rotes, gesundes Gesicht lachte
knapp über ihn: ‘Alter Tepp, Zahltag is, vastehst!’
‘Ich bin...’ stotterte Siebenhirt, ‘lassen Sie mich’.
Der vierschrötige Bursche blies ihn mit Schnapsdunst an: ‘Krepier' halt, wannst
net leben willst, blöder Hund. I hab 's guat g'mant als solidarischer, proletarischer
Genosse’. Er zuckte die Schultern und verschwand in der Wolke.
Siebenhirt versuchte klar zu schauen. Vergebens. Kein Einzelbild formte sich ihm.
Gespenstisch grellten die Laternen. Chaos war Form geworden, Sinn und Ziel.
Gesichter flatterten auf... versanken. Gehörten sie Menschen? Leiber, zu Klumpen
gepresst erbrachen Schreie, zerrieselten, balken sich neu, schoben vorwärts.
‘Im Krieg haben s'uns Bluat saufen g'lernt, Schnaps is g'sünder,’ gröhlte ein trunken
humpelnder Invalide, ‘auf zum Exzelsior! Dort san die feinsten Trauben.’ Flaschen
zerschellten, Wein rann über den Gehsteig. Der betrunkene Humpelmann schwang
die Krücke: ‘Direktion Exzelsior. Sturm! Ententeschiaber hängen!’ Die Wolke
donnerte Widerhall: ‘Exzelsior! Exzelsior!’
Und wehte gegen die Ringstrasse.
***
Siebenhirt flatterte mit. Eingekeilt, gedrückt, geschoben, betäubt von Hall und Stoss,
in einem wohligen Gefühl des Verlöschtseins. - Wachleute klebten hilflos an den
Rändern der Wolke. Ihr Amtsmienen drückten die Bereitschaft aus, dem
Naturerreignis zu begegnen, wenn es vorüber war. Der Portier ruderte mit den Armen
der Sintflut entgegen, die über den Perserteppich der Halle lief. Er flog wie ein Ball
gegen die Täfelung
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einer Wand, schnappte nach Luft und beteuerte gekränkt, dass er am Luxus unschuldig
und nur Angestellter sei. In seine Loge gesperrt, verstummte er kläglich. Siebenhirt
warf federnder Stoss in die Mitte des Raumes, gerade unter den strahlenden Glasluster.
Er stolperte, sank weich in die Wolle des Teppichs ein, raffte sich auf und fand Halt
an der spiegelnden Kante eines Tischchens. Mühselig begann er zu denken: Cogito
- ergo sum. Was suche ich hier, was soll dass... um Gottes willen?!
Im Licht, in der warmen Gepflegtheit des Raumes löste sich Siebenhirts Wesenheit
ganz langsam aus ihrer Ohnmacht. Er tastete nach seinem Ich und erschrack über
die Ungeheuerlichkeit des Geschehens, dass sich erfüllte.
Der Teppich, auf dem er stand, klaffte kreischend auf und zerriss. Ein Tier auf
zwei Beinen verrichtete seine Notdurft auf den eingewebten Sûren des Korans. Der
Luster knallte und hagelte geschliffenes Glas. ‘Alles muass hin werden!’ heulten
dumme Teufel. Heiss mühten sich sehnige Arbeitersfäuste, den ledernen
Club-fauteuils die Haut abzuziehen.
‘Im Krieg war 's erlaubt als Belohnung für 's Morden,’ rief behaglicher Bass, ‘is
Frieden? Ja, an Dreck, Krieg is, sag i! Krieg bis aufs Messer.’ Grimmig zerfetzt
sanken die Leichen der Möbel auf das Parkett. Kostbarer Stuck bröckelte von den
Mauern, nach dem lustigen Takt der Hömmer, die auf ihm tanzten.
Siebenhirt horchte, ein fernes Löcheln im fahlen Gesicht. Dies irae..., Gott zerstört
sein Ebenbild. Warum aber hat er die Menschen erschaffen? Damit die einen
zerschlagen, was die anderen bauen? Damit die einen leben vom Sterben der anderen?
Dürf en die einen es so wunderbar gut haben, während die anderen draussen bleiben,
unmündig, schmutzig, hungrig und darum bös?
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Warum verhärten die einen in der Fülle und die anderen in der Not? Siebenhirts
Gedanken hämmerten: Ich habe Ekel und Abscheu vor den Plünderern, doch Mitleid
nicht mit den Geplünderten. Ekel vor beiden. Gallenbitteren Geschmack im Munde
knirschte der pensionierte Lehrer: ‘Fett statt Goethe - Goethe statt Fett. Beides müssen
wir wieder haben, dann erst werden wir wieder Menschen sein. Auch ich.’ Und
Tränen sickerten langsam über seine Wangen.
Die Einrichtung der Halle war kurz und klein geschlagen. Besoffene, Flaschen in
den Händen, sangen das Lied der Arbeit. Ein paar rammten die Tür zum Speisesaal.
Ein Herr im Pelz sprang furchtlos aus der Bresche. ‘Ich bin Engländer,’ rief er mit
starker Beschwörung und hatte keinen Pelz mehr.
‘Engländer!’ wiederholte er, verdutzt drohend.
‘Dös macht nix,’ beruhigte eine gemütliche Stimme, und aufmerksame Hände
versorgten ihm Uhr und Kette. ‘Engländer...’ flüsterte der furchtlose Herr und duckte
sich hinter dem Wort wie hinter verbeultem Schild. ‘Uas maken Sie?’
‘An Ausgleich,’ tröstete es behaglich, und nahm ihm das Jackett. Da grüsste der
Herr - wahrhaftig er faltete die gepflegten Hände und verbeugte sich mit einem
bittenden Lächeln vor der schmutzigen Wolke. Sie liess ab von ihm. Er lief in grossen
Sätzen hemdärmelig in das Dunkel.
Siebenhirt spürte unbändigen Lachreiz. Alle Erscheinungen heute waren von
schrecklicher Traurigkeit gewesen: Fett für Goethe... die Wolke dann... das splitternde
Spiegelglas... hungrige Gliedmassen, kribbelnd in Fleisch und Butter... die untätigen
Wachleute an den Rändern der Verzweiflung... zerschnittene Perser, zerschlagene
Luster, klein gehackte Möbel - oh, irrsinnig traurig war die Welt!
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Aber dieses Bild war aufregend lustig. Siebenhirt lachte laut. Er plusterte in das
Krachen des grossen Buffetschrankes hinein, der unweit mit wildem ‘Hoh ruck!’
umgestürzt wurde.
Siebenhirt dachte: der Herr der Welt... haha! Blütenweiss in seiner Allmacht... mit
Pelz und Uhr und schöner Wäsche... haha - verneigt sich, verbeugt sich vor dem
schmutzigen Tier, das ihn beraubt. Faltet die Hände! Haha. Der Satz eines berühmten
Sozialethikers sprang ihn höhnisch an: ‘Das Individuum ist etwas, das nicht aufhören
will zu sein, noch nach seiner Art zu sein.’ Herrlich! Nach seiner Art! Scheinquell
der Weisheit, an dürrem Schreibtisch erbohrt. Ich fasse ihn anders, ich, Siebenhirt,
hungernder Lebenskünstler, der Goethe für Fett hingab: Alles Lebendige ist etwas,
das nicht aufhören will, zu sein. - Nichts mehr und nichts weniger! Oh über das
Individuum, das ihr zu sehen vermeint! Ist es des Einzelnen Wille und Wunsch,
Spiegelglas zu zerschlagen, Teppiche zu beschmutzen, zu plündern? Sind Individuen
willens nach ihrer Art zu sein, warum lassen sie sich dann zu Klumpen ballen für
Schlachtfelder, Wählerversammlungen, Plünderungen? Hätte der Engländer sich
verneigt zum Dank für die Plünderung, wenn er hörig seiner Wille geblieben wäre?
So ist es vielmehr. Schmerzenden Kopfes, gehöhlt von Hunger und Höhn,
subsummierte Siebenhirt: das Individuum stirbt, sobald es an das Leben geht. Als
der Engländer die Hände vor jenen faltete, die ihn beraubt hatten, hat das Leben in
ihm um Gnade gebettelt. Das Individuum war tot, als der Mann merkte, dass ihn die
‘Organisation’ England vor der ‘Organisation’ Pöbel im Stiche lies.
Siebenhirt freute sich seiner Feststellung. An sein Wortankerchen geklammert,
sah er ohne Erstaunen in
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die Verwüstung ringsum. Koffer polterten die Treppe herab, die zu den
Passagierzimmern führte. Damenwäsche, duftig und weiss flog umher, sank in die
Alkoholpfützen auf dem Parkett. Sie dünkte den schiefäugigen gepflegten Kerlen in
feinen Pelzen und Lackschuhen wertlos, denn sie untersuchten die Reisetaschen nach
Schmuck.
An Siebenhirts beschauliche Versonnenheit, stiess plötzlich eine Flasche.
Eierkognac las er. Da lag sie wackelnd, schön gelb und rund, und sah ihn
herausfordernd an. Eierkognac!
Er stiess mit dem Fusse nach ihr: Mach' fort! Was suchst du hier? Woher kommst
du übrigens?
Aus dem Buffet bin ich, kicherte die Flasche, die Schwestern sind zerschlagen
worden, ich bin noch ganz... rette mich! Hast du deiner armen kranken Frau nicht
eine Ueberraschung versprochen? Bring' mich, ich habe den höchsten Nährwert. Soll
mich der Teppich saufen wenn ich zertreten bin? Das wäre doch sinnlos. Soll mich
der Kerl leer en, der meinen Schwestern den Hals gebrochen hat? Dem steig' ich ja
doch wieder zum Kragen heraus, so ekelt mich vor ihm. Ich bin eine vornehme
Flasche, ich hasse den Pöbel. Er ist so gemein.
Der Pöbel, der euch aus geschliffenen Gläsern trinkt, dachte Siebenhirt mit
melancholischem Grimm, ist es um nichts weniger, als jener, der euch die Hälse
bricht. Wie viel kostest du denn?
Fünftausend Kronen sonst, flüsterte die Flasche, aber heute... heute bin ich gratis.
Niemandem gehöre ich mehr. Schenk' mich deiner Frau!
Wieder stiess Siebenhirt mit dem Fuss nach der dicken Flasche. Sie rollte ein
wenig: Au, du Grobian! Du wirst es bereuen; ein solcher Tritt noch und ich muss
ausrinnen. So nötig hätte mich deine Frau! Für Schwerkranke wurde ich geschaffen,
für müde Herzen,
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dass sie sich erholen an meiner Kraft. Mein inner er Gehalt ist grösser als der der
feinsten Braten, nicht einmal Vollmilch reicht an mich heran. Was hab' ich dir getan,
dass du mich trittst für mein gutes Wollen? Siebenhirt sagte mühsam: Du gehörst
dem Hotel.
In diesem Augenblick huschten aufgeregte Schatten vom Eingang her: ‘Versteckts
euch. Polypen san da! Glei' hinter uns... paar hundert Mann.’
Fluss grauer Gestalten schwamm rasend schnell an Siebenhirt vorbei gegen das
zertrümmete Tor. Erbarmen! flehte die Flasche, gestossen von tölpelnden Stiefeln,
rette mich! Denk an deine Frau! Oh ich Aermste... - es prallte sie schmerzhaft an
Siebenhirts Schienbein.
Strom kollernder Leiber schwämmte ihn vom Fleck, er bückte sich schnell und
steckte die Flasche ein. Ende... ganz recht.., dachte er, aber warum soll sie zerstampft
werden? Martha ist krank.
Aus khakifarbenem Wall dröhnte Posaunenton: ‘Hände hoch!’ und Revolver
starrten.
Menschlein, schuldbewusst, angstvoll und blöde reekten gehorsam die Aerme
gegen Himmel. Nur dieeleganten Kerle mit den scheuen Augen und geläufigen
Händen, traten vornehm gelassen heran. ‘Wir sind Hotelgäste, pardon’, sagte ihr
Führer sehr bestimmt auf französisch, ‘wollen Sie die Güte haben uns durchzulassen?’
Der Kommissär salutierte: ‘Schö fu prih, mossjöh’, und winkte einladend. Längsam
entschlüpften die Kerle und hielten, distinguirt lächelnd, die Hände in den Taschen.
Ein Wachmann von biederem Aussehen riss dem wie an unsichtbarem Kreuz
hängenden Siebenhirt die Flasche aus dem Havelok. Er schwenkte sie geniesserisch
prüfend vor dem auf die Brust gesunkenen grauen
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Gesicht: ‘Schamens' Ihna, a alter, besserer Mensch in solchener Gesellschaft!’ Und
er forschte böse mitleidig: ‘Schamens' Ihna net?’
Siebenhirt griff nach seinem Herzen. Er zitterte stark. ‘Ich bin... es ist... ich hab'
nicht...’ stiess er hervor. ‘Sie sind in flagranti erwischt, da gibt 's keine Würsteln
nicht,’ sagte der Wachmann in zwingendem Hochdeutsch und legte eine Hand auf
Siebenhirts Schulter: ‘Ich erkläre Sie hiemit für verhaftet’.
An dieser Hand, die ihn hob und zog und nach Gefallen lenkte, ging der magere
Körper des pensionierten Gymnasiallehrers willig in den grünen Zellenwagen ein.
***
‘Es ist höchst merkwürdig,’ sagte der Vorsitzende und rollte milde Augen gegen
Siebenhirt, ‘dass ein akademisch gebildeter Mensch in Ihrem Alter und von Ihrer
Vergangenheit, sich in solche Gesellschaft begibt, in ihr gewissermassen durchhält.’
‘Und ganz im Stile dieser Gesellschaft ausharrt bis zum letzten,’ ergänzte der
Staatsanwalt mit spitzem Blick nach der grossen, gelben Flasche auf dem
Gerichtstisch. ‘Erklären Sie uns,’ fuhr der Vorsitzende fort, ‘warum sind Sie nicht
gleich weggegangen, als Sie merkten, was sich vorbereitete? Es musste Ihnen doch
alsbald klar geworden sein, dass Sie unter Elementen waren, die Böses im Schilde
führten.’
Siebenhirt hob den gesenkten Kopf. Er sah leer zu der Tribüne empor. Im Nebel
dort klumpten schwarz die Talare. Etwas abseits fing die Glatze des Verteidigers
Oberlicht. Sie glänzte weiss. Siebenhirt starrte sie an. Er schwankte hin und her, griff
nach seiner Uhrkette, tastete nach dem Hemdkragen, als ob er sich Luft machen
wolle, und schwieg.
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Der Vorsitzende mahnte in väterlichen Brustton: ‘Fassen Sie sich, denken Sie nach!’
Der Staatsanwalt fiel schnell ein: ‘Ich will Ihrem Gedächtnis nachhelfen. Sie sind
mit der plündernden Menge bis vor das Hotel Excelsior gezogen und in das Vestibul
eingedrungen. Ist das richtig?’
Siebenhirt schüttelte heftig den Kopf. Der Verteidiger wackelte energisch mit.
Der Staatsanwalt feixte: ‘Sie werden doch wohl die Fakta nicht leugnen wollen?!’
‘Es ist inmich eingedrungen,’ sagte Siebenhirt zögernd, ‘ich kann das nicht
erklären... ich war nicht mehr. Es war.’
‘Ein interessantes Abstractum dieses “Es”, der grosse Unbekannte, meine Herren
Geschworenen,’ grinste der Staatsanwalt.
‘Ich protestiere gegen solch kindliche Einschätzung psychologischer Phänomene!’
schrie der Verteidiger und seine Glatze flimmerte rötlich.
Der Vorsitzende räusperte sich: ‘Hm, ja - Sie wollen wohl sagen, Angeklagter,
dass Ihre Selbstverantwortung erlosch, als Sie in der Masse staken, dass Sie als
Individuum wehrlos wurden.’
‘Ich wusste, was ich tat,’ sagte Siebenhirt, ‘aber ich konnte nichts dagegen tun.’
Die Geschworenen schauten verdutzt, der Verteidiger rang die Hände und sprang
auf: ‘Die wahrhaft mustergültige Definition für unwiderstehlichen Zwang, die der
Angeklagte soeben gegeben hat, veranlasst mich zu einer Frage.’ Er wandte dem
Gerichtshof das nervös zuckende Gesicht zu. ‘Waren Sie, meine Herren, ins besondere
Sie, Herr Staatsanwalt, im Feld? Wenn nein, dann bedauere ich. Ich war achtzehn
Monate vorn. Und darum fällt mir das psychische Phänomen des Sturmes ein. Tausend
Menschen wollen den Tod

De Stem. Jaargang 3

244
nicht, keiner will ihn, und doch laufen sie willig in ihn hinein. Alle auf einmal, in
einem Willen, der keinem von ihnen gehört und darum alle zwingt. Genau so meine
Herren Geschworenen -’
Der Vorsitzende unterbrach: ‘Die Konklusionen bitte ich für das Plaidoyer zu
sparen. Wir schreiten fort. Angeklagter Siebenhirt, Sie standen also plötzlich in der
Halle. Um Sie herum wurde die Einrichtung zerschlagen, wurde geplündert. Was
dachten Sie nun?’
Siebenhirt richtete sich steil auf: ‘Ich hatte keine Freude dran und kein Bedauern.’
Der Staatsanwalt machte eine Handbewegung zur Geschworenenbank, als ob er
sagen wollte: Na, sehen Sie, da haben wir 's.
Der Vorsitzende zog die Brauen dreieckig hoch: ‘Sie stellen Ihrem sozialen Nivau
ein Armutszeugnis aus, wenn Sie die sinnlose Zerstörung von Sachwerten kalt lässt.
Menschen Ihres Standes haben gemeiniglich in solchen Lagen doch wohl noch
ethisches Empfinden.’ Der Verteidiger rieb sich die Stirne, als wollte er dort einen
Fleck wegwischen.
‘Ei jawohl,’ rief Siebenhirt und sah jetzt frei und furchtlos zu den schwarzen
Klumpen hin, ‘ei jawohl habe ich ethisches Empfinden, aber seit ich Goethe verfüttern
muss und jene, die ihn nicht lesen doch auf feinen Tellern speisen, und über
Perserteppiche lustwandeln, seither habe ich, Gott verdamm' mich, kein Mitgefühl
für zerbrochene Teller, zerschmissene Weinflaschen und zerschnittene Teppiche.’
‘Haben Sie mitgeplündert?’ Der Verteidiger warb mit bittenden Augen um ein
Nein.
‘Das nicht,’ erwiderte Siebenhirt ruhig, ‘aber ich war ohne Anteilnahme an einer
Welt, die während es vor ihren Türen stirbt, sich schamlos überfrisst.’
‘Es war Ihnen also quasi eine Genugtuung, dass geplün-

De Stem. Jaargang 3

245
dert wurde?’ fragte der Staatsanwalt lauernd. ‘Und was dachten Sie sich eigentlich
als die Polizei kam?’
Das dünne Körperchen des pensionierten Gymnasiallehrers wuchs. Es reckte sich
hoch, donnernd entsprangen ihm die Worte: ‘Ich hab mir gedacht, die Sterbenden
sperrt man ein, die Lebendigen lässt man laufen. Dies irae... die Welt ist reif.’
‘Und haben die Flasche hier eingesteckt.’ Der Staatsanwalt wies triumphierend
auf das corpus delicti.
Siebenhirt zuckte die Achseln und schwieg. Der Staatsanwalt bemerkte
schmunzelnd, dass er auf jede weitere Frage verzichte.
In seinem äusserst objektiven Resüme hob der Vorsitzende einerseits den Mangel
an moralischer Kraft hervor, der bei einem Intellektuellen vom Bildungsgrade des
Angeklagten zweifellos erschwerend in das Gewicht falie, anderseits liess er als
mildernd die Unbescholtenheit Siebenhirts wie die Willenlähmende Suggestion durch
die Masse gelten.
Der Staatsanwalt trat mit Rücksicht auf die höhnische Verstocktheit des
Angeklagten für den höchsten Strafsatz ein.
Der Verteidiger feierte Siebenhirt als den Märtyrer einer Epoch, die die Träger
ihrer Kultur verkommen und verderben lasse, damit die lachenden Erben vierjähriger
Barbarei, die Sieger und Schieber schön unter sich bleiben und in prunkvollen Asylen
sich am Leichenraube mästen könnten. Als er vom tausendköpfigen Tier der
Apokalypse sprach, das sich bereite diese ganze Unwelt zu verschlingen, brachen
elegante Damen im Zuschauerraum in hystherischen Beifall aus, weil sie das
gruslig-schöne fremdartige Bild nicht verstanden. Der Vorsitzende rügte gemütlich
den Applaus.
Die Geschworenen zogen sich reich befruchtet zur Beratung zurück.
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Siebenhirt wurde mit Stimmen Mehrheit freigesprochen.
Der Verteidiger sprang ihn freudig an und beglückwünschte sich heftig zu seinem
Erfolg.
Siebenhirt war ohne Freude. Er stolperte scheu aus dem grauen Gebäude in den
klaren Wintertag hinaus. Vor dem nächsten Lebensmittelgeschäft blieb er stehen.
Schweineschmalz blankte in der Auslage, daneben, in grossen schwarzen Zahlen:
ein Kilogramm - K. 2200. Siebenhirt kalkulierte seinen Goethe mit dem betrüblichen
Ergebnis, dass der Olympiër nach nur dreitägigen Zuwarten nicht einmal ein Kilo
Schmalz wert geworden sei.
‘Die Welt ist reif,’ zitierte er und schlich heim.
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Het wonder in de natuur
door Fr. M. Meijers
Er zijn van die heel oude geschiedenissen, waar de geur van het gele perkament der
middeleeuwen zich nog om henen weeft en wier schaduwen, - die stille staan,
onbewegelijk en zwaar, van nooit verbroken geheimenis, - hun armen tot nog in onze
dagen strekken. Zoo van de bloedvlekken die plots gezien werden op het geheiligde
hout der kerksculpturen of die door goddelijke bestiering de heilige ouwel besmetten
kwamen. En zoo van die vrouwen, die, in vrome extase levend, door een goddelijke
hand geteekend werden met de bloedende wonden waaruit ook eens Christus bloedde.
Het zijn van die wonderlijke verhalen waarbij het bovennatuurlijk gebeuren ook de
aangrijpende gevolgen verstaanbaar maakte, die het na zich sleepte: Het kan niet
zwaar zijn de diepe bewogenheid te peilen waarvan zoowel progroms als bedevaarten
en heiligverklaringen de ontroerende uitingen waren.
Nu, - - nu weten wij wijsgeworden menschen dat alles zooveel beter. Wij, die, in
al die eeuwen die er sindsdien verloopen zijn, zoo vaak ons primitieve denken en
aanvoelingsvermogen vergaten bij de vergrootglazen en de haast onfeilbare
meetinstrumenten die de wetenschap ons middelerwijl bracht. Zoo hebben onze
moderne microscopen aan het licht gebracht dat er in de natuur heel kleine wezens,
micro-organismen zijn, wier aanwezigheid met het bloote oog eerst opgemerkt kan
worden indien zij in duizende en tienduizende in een kolonie vereenigd zijn. En dat
een zekere soort van
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die wezens, de b a c i l l u s p r o d i g i o s u s , die veelvuldig in de atmosfeer voorkomt
en zich gaarne vastzet, daar waar de lucht een weinig vochtig is, in zulk een kolonie
zich voordoet als een roode vlek, - wel wat op bloed gelijkend....
En wij weten dat er een bepaalde storing in het zieleleven voor kan komen waarbij
ook organische afwijkingen in het lichaam mogelijk zijn. Zoo onder andere het ‘van
zelf’ ontstaan van open wonden indien de geestesafwijking daar ook op eenigerlei
wijze mee in betrekking staat, - bijvoorbeeld door(?) een religieuse extase.
Zoo is er van al die bovenzinnelijke wonderlijkheid niet veel meer overgebleven
dan een flauwe afschaduwing uit vroeger eeuwen. Door haar steeds weer
voortstuwenden drang naar op ervaring berustende waarheid, heeft de wetenschap
al menige warme illusie uit ons leven verdreven. - - Maar toch -? Toch zijn er ook
heden ten dage nog wel dingen die zich niet laten passen in het stelsel van wat wij
als natuurlijk en als logisch verklaarbaar wenschen op te vatten. Zij laten ons, ondanks
onszelve, niet los, al zijn er reeds tallooze pogingen aangewend hen als lastige
nietigheden af te schudden. Soms lijkt het wel dat wij diep in ons toch iets hebben,
dat er naar hunkert, zich vast te kunnen klampen aan het wonder van een onvoorzien
en onbebegrepen verschijnsel. Spiritisme, telepathie en de wondergenezingen van
Lourdes, het zijn alle dingen, waarvan reeds de opsomming alleen een rij van de
meest onverstaanbare problemen voor het bewustzijn plaatst, in het volle gewicht
van hun bijna tastbare werkelijkheid. Dat heeft zelfs, in de laatste jaren de ‘officieele’
wetenschap moeten erkennen.
Ik weet niet of het ooit wel eens gewaagd is een scherpomlijnde definitie te geven
van wat een wonder is.
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Licht zal dat zeker niet geweest zijn. Want in den zin van het woord is het bovenal
een imponderabel iets dat overheerscht. Een wonder toch, moet in de allereerste
plaats de menschen ook als een ‘wonderlijkheid’ verbaasd doen staan. En een
dagelijksche omgang met het onbekende is maar uiterst zelden de goede weg om het
ontroerende ervan te blijven beseffen. Al spoedig voegen wij het onbewust in, bij de
overgroote massa van wat wij achteloos aan ons voorbij laten trekken. En als het
waar is dat het begin van alle wijsheid, - verwondering heet, dan moet de menschheid
onder den stagen druk van deze afstomping wel hopeloos ver van de wijsheid zijn
afgedwaald.
Het ‘bloeden der heilige ouwel’ was een wonder omdat het als een nooit gezien
en langs natuurlijken weg niet te duiden verschijnsel gold. En de spontane genezing
van een kankergezwel, zooals dat in Lourdes meer dan eenmaal door bevoegde
geneesheeren vastgesteld moet zijn, - schijnt het omdat het een inbreuk maakt op
een zekere regelmaat in de volgorde der verschijnselen die wij nu eenmaal dag-in,
dag-uit gewend zijn te aanschouwen. Maar als wij het toch eens probeeren de definitie
wat scherper te stellen en al die dingen een wonder noemen die in de diepste gronden
van hun wezen niet mechanisch te verklaren zijn en wier functies dus niet dwingend
uit hun vorm volgen moeten, dan,... ja, dan valt de beteekenis van zoo'n
wondergenezing geheel en al in het niet bij het wonder van het leven zelve. Sterker
nog: zij is er zelfs niet anders dan een bevestiging van. Als er duizend lijders aan
kanker te gronde gaan dan is dat ten slotte niets minder wonderlijk dan het ééne geval
dat, door welke oorzaak dan ook, tot genezing komt. Want van wat het leven in wezen
is, w e t e n wij niets. Wij zien een oneindige rij van zich oneindig elkaar opvolgende
gebeurtenissen en geheel van buiten af pro-
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beeren wij, tusschen die gebeurtenissen eenig verband te leggen en voor ons denken
bevredigende wetten op te bouwen, waarlangs hun opeenvolging plaats zou vinden.
Maar dan mag het ook niemand verwonderen als het herhaaldelijk blijkt dat het leven
zelf zich wel eens niet stoort aan onze hersenschimmige maaksels en met een vrije
impuls plotseling op een zijspoor overspringt. En dat dit in werkelijkheid ook zoo is
doet de wetenschap zelve reeds vermoeden als zij steeds weer opnieuw voor schier
onoplosbare problemen geplaatst wordt en als zij na iedere nieuwe ontdekking de
horizon van haar doel en streven weer een even grooten afstand achteruit ziet wijken.
En zij bewijst het als zij steeds weer ziet hoe haar hypothesen en natuurwetten (die
immers den sleutel ter verklaring van het gebeuren geven moesten), door andere
vervangen worden.
Toch dringt zich bij dit alles de vraag naar voren: Wat weten wij dan eigenlijk wèl?
Wat beteekenen dan al onze wetenschappelijke instituten met hun tot in het
onvoorstelbaar-verfijnde instrumenten en met de stapels hunner lijvige publicaties
die de resultaten van al het zwoegen over de wereld moeten verspreiden? Wat
beteekent dan die ontzagwekkende hoeveelheid energie en die door de heele
menschheid steeds vervolgde kamp met het onbekende? Is dat alles dan enkel een
noodlottige verspilling van krachten? En ten slotte, hoe moet het dan verklaard
worden dat in zoovele opzichten toch, de natuur, ook de levende natuur, gedwongen
is binnen de perken der menschen wil en aan de verwoestingen van zoovele harer
uitwassen paal en perk is gesteld, - als dat alles gegaan moet zijn buiten het eigenlijke
wezen van het leven om?
En toch is dat heel goed denkbaar. Men denke zich maar een onderzoeker, die zich
geplaatst ziet voor
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eenige elementen, die met elkaar verbonden een gloeilampje aan het lichten brengen;
- zonder dat hij ook maar een vermoeden heeft van het bestaan der electriciteit. Om
nu achter het gebeuren te komen, zal hij beginnen den draad naar de lamp door te
snijden: het licht zal uitgaan. Hij zal den draad dikker maken en zien dat de intensiteit
van het licht verandert; evenzoo als hij de elementen op andere wijze aan elkaar
schakelt. Hij zal gaan onderzoeken wat er in de vloeistof van de elementen gebeurt
en zien dat zij aan chemische veranderingen onderhevig is; hij zal haar telkens door
andere vervangen en tot de slotsom komen dat er vloeistoffen zijn die het licht nièt,
- en andere die het wèl doen branden. Mogelijk ook dat hij dan voelt hier de kern te
hebben waar het ten slotte om gaat en dat in die simpele vloeistof, die hij tusschen
zijn vingers door kan laten druppelen, het mysterie besloten ligt.
Hij zal verder nog wetten kunnen opstellen waaraan de sterkte van het licht
onderhevig is en die sterkte naar willekeur kunnen regelen. En nog steeds weet hij
niets af van electriciteit. Maar of hij in wezen nog veel verder kan komen? En of hij
zich niet wel eens langen tijd blind zal blijken te staren in moeizamen arbeid op
dingen die geen enkele principiëele beteekenis hebben? En toch, - toch kan hij naar
willekeur met zijn toestellen spelen. Zoo ook is het ongeveer gesteld met het
onderzoek naar de verschijnselen in de levende natuur. Zonder het wezen daarvan
proefondervindelijk te kunnen doorgronden, kunnen wij hen toch wel, binnen zeer
bepaalde grenzen, beïnvloeden en trachten wij hun opeenvolgingen als een causaal
geheel te begrijpen. Zoo is het ons gelukt bloemvormen te kweeken die in het wild
niet voorkomen en veel van de ‘pestilentiën’ die Europa in vroeger tijden bedreigden,
in ons werelddeel zoo goed als uit te roeien. Vele biologische wetten heeft men uit
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de levensverschijnselen en hun opeenrijing weten te destilleeren, maar wie meenen
mocht dat deze biologische wetten objectieve waarheden zouden zijn, zij nogmaals
herinnerd aan de tallooze ingrijpende en principiëele veranderingen, waaraan die
wetten in den loop der eeuwen onderhevig waren. En ten slotte ook is het meer dan
eens gebleken, dat de wetenschap zich al te lang bezig hield met een moeizaam
detailonderzoek dat met het wezen van de zaak maar zeer weinig uitstaande had; veel menschelijke energie is ook op die wijze verspild geworden en te pletter
geloopen.
En zoo is dus ook de verwondering, die de ‘wondergenezingen’ telkenmale weer
in het leven roepen, in haar wezen misplaatst; ze moeten eigenlijk slechts als
vermaningen worden beschouwd, die ons eraan herinneren dat de natuur nu eenmaal
geen mechaniek is, die als een uurwerk steeds weer opnieuw herhaalt wat het ons
reeds vroeger te aanschouwen gaf. Maar dat zij integendeel uit geheel iets anders
bestaat, iets dat voor ons denken ongekend, zooal niet onvatbaar is.
Er zijn daarvan overigens ook meer directe bewijzen voorhanden. Daar waar de
verschijnselen blijkbaar duidelijk in tegenspraak zijn met de wetten waaraan de doode
stof onderhevig is.
Het is bijvoorbeeld bekend dat (doode) dierlijke membranen1), die op het eerste
gezicht ondoordringbaar lijken voor oplossingen, op den duur toch wel doorlaatbaar
zijn mits, de molecuulgrootte van de opgeloste stof een zekere maat niet te buiten
gaat. Ze heeten dan ook semi-permeabele membranen. Deze doorlaatbaarheid is
zoodanig geregeld dat zij alleen maar geschieden kan van hoogere naar lagere
concentratie. Dat wil dus zeggen: indien wij aan de eene zijde van een dergelijk vlies
hebben een liter water waarin 100 gram keukenzout is

1) b.v. een varkensblaas.
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opgelost en aan de andere zijde een gelijke hoeveelheid, maar met 50 gram van dat
zout, dan zal de doorlaatbaarheid zich slechts doen gelden in de richting van de
sterkste naar de zwakste oplossing en wel tot aan beide zijde een gelijk-sterke
oplossing verkregen is.1)
Er zijn nu tijden geweest waarin men meende dat ook de levende membranen, die
overal in het dierlijk organisme aanwezig zijn2, op principieel dezelfde wijze zouden
zorgen voor de opname der voedingsstoffen en de afgifte hunner schadelijke
afbraakproducten. Zoo heeft men onder vele andere voorbeelden de functie van de
nieren aangezien als die van een gewoon filter waardoorheen het bloed gefiltreerd
zou worden, doorlatend de giftige stoffen en tegenhoudend binnen de bloedsbaan de
producten die voor het organisme nog dienstbaar zouden zijn. Maar de sterkte der
verschillende oplossingen die in de urine aanwezig zijn is belangrijk grooter dan die
in het bloed. De doorlaatbaarheid werkte hier dus van mindere naar meerdere
concentratie, omgekeerd aan het verschijnsel dat wij buiten het levende organisme
waarnemen en blijkbaar dus in strijd met de wet waaraan dit gehoorzaamt. Er moet
dus ook een ander dan een mechanisch beginsel achter dit gebeuren schuilen.
Met al het voorgaande is er dan ook bijna geen enkele natuuronderzoeker meer
die niet aanneemt dat het leven zich uit door een reeks eigenschappen wier fundament
een ander is dan dat waarop de physica en de chemie zijn opgetrokken.
Proefondervindelijk is dat de laatste beslissing waartoe de exacte wetenschap reiken

1) Volledigheidshalve moet hierbij nog opgemerkt worden dat in het proces, het zout quantitatief
van weinig beteekenis is; het water beweegt zich n.l. in tegengestelde richting en draagt in
hoofdzaak bij tot een evenwicht in concentratie. Tot het beginsel doet dit echter niets af.
2 Men kan zich dit makkelijk voorstellen door te bedenken dat ons geheele lichaam uit cellen
is opgebouwd en dat elke cel haar eigen menbraantje heeft.

De Stem. Jaargang 3

254
kan; hoe zij zich ook keert en wendt en hoe zij zich ook aan haar eigen werk- en
denkwijze tracht te ontworstelen. En deze beslissing is een bekentenis tevens, - een
bekentenis van onmacht: zij zegt alleen wat het leven in wezen n i e t is. Maar zulk
een negativisme is voor ons menschen een moeilijk te aanvaarden begrip. Gesteld
daarbij nog dat de bestaanbaarheid van iets zuiver negatiefs aangenomen kan worden.
Want achter deze ontkenning verrijst toch ook weer het vage bewustzijn van een
ander positief iets dat de plaats die dreigde leeg te raken juist opvult. En dat er hier
achter de afwezigheid van een mechanische causaliteit toch weer iets anders moest
liggen, het zij zoo vaag en nevelig en ontastbaar nog, als maar eenigszins denkbaar
is, dat heeft de menschheid toch wel steeds aangevoeld door voor dit ‘negatieve’
begrip een positief woord in de plaats te zetten. Men sprak van v i t a l i s m e en omdat
er al reeds veel vroeger, in den tijd van Aristoteles sprake was van een vitalistische
levensleer, noemt men haar opvolgster en voor een deel haar erfgenaam, heden ten
dage: n e o - v i t a l i s m e .
Ik meen dat het gevoel (meer dan het begrip) dat aan deze uitdrukking ten grondslag
ligt, vooralsnog de eenige conceptie zijn kan van wat in de natuur het wonder is.
Waar de proefondervindelijke wetenschap de grenzen bereikt had waarbuiten zij zou
falen, heeft men haar een vaarwel toegeroepen, - maar een vaarwel dat tegelijkertijd
op een tot weerziens hoopte. Uitgaande van de aanschouwelijke feiten die deden
zien dat de levens-wezenlijkheid op iets anders berust dan op een mechanische
causaliteit, heeft men getracht, langs abstract-denkenden weg, positieve opvattingen
te scheppen, waarbinnen nu inderdaad die waarnemingen te rangschikken en te
ordenen zouden zijn en op die wijze aan
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de vage en beangstigende ‘wonderlijkheid’ van het leven een tenminste voor ons
denken bevredigenden vorm te geven. En eenmaal die vorm vastgelegd, is men met
haar als leidend beginsel, als het ware door een transparant van haar hoedanigheid
gezien, weer opnieuw de levende natuur gaan bestudeeren.
Tot beter begrip van dit alles moge het geoorloofd zijn een oogenblik stil te staan
en althans in groote lijnen de levenstheoriën aan te geven waaronder de
onderscheidene geestesrichtingen zich voordoen.
Indien de wetenschappelijke omwentelingen en conflicten tot dezelfde daden
aanleiding zouden hebben gegeven als dit met de maatschappelijke wel steeds het
geval blijkt te zijn, dan zouden de laatste 40 jaren een strijd hebben doen zien die
voor de bloedigste en onmeedogendste botsingen in de menschheidsgeschiedenis
niet onder hoefde te doen. Maar zij worden slechts uitgevochten in de eenzame rust
van een werkplaats en van een studeervertrek en door mannen wier levenstaak slechts
een onvermoeide en nauwgezet volhardende arbeid is. Maar men zal zich toch van
de ontzagwekkende en diep ingrijpende omwentelingen een voorstelling kunnen
vormen door de eerste regels waarmee een zeer merkwaardig en fijnzinnig man een
zijner merkwaardigste publicaties begint. Hij schreef: ‘Wij staan aan den vooravond
van een wetenschappelijk bankroet, waarvan de gevolgen nog onoverzienbaar zijn.
Het Darwinisme moet uit de rij der wetenschappelijke theoriën geschrapt worden.’1
Dat beteekent inderdaad zeer veel. Het beteekent meer dan de bloote vervanging
van een wetenschappelijke hypothese door haar opvolgster. Meer ook dan het
afsluitenvan eenwetenschappelijke periode en de opening

1

Jacob Baron v. Uexküll: Bausteine zu einer biologische Weltanschauung.
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eener volgende. Meer nog zelfs dan een tot den bodem ingrijpende verandering in
het wijsgeerig denken van een tijd. Het is veeleer te vergelijken met het oogenblik
waarop Luüther zijn 93 artikelen aanplakte aan de kerkdeur te Wittenberg. Het is
een omwenteling die op de levenshouding van elk individu nog eens een stempel
drukken zal, die er voor langen tijd onuitwischbaar zal blijven. Want ook het
Darwinisme was meer dan een wetenschappelijke theorie. Het was een
maatschappijleer geworden en een geloofsbelijdenis tevens. Het heeft een wellicht
nog lang niet op haar juiste waarde te schatten stoot gegeven tot de vermechaniseering
van een levensopvatting en de vernietiging van ontzaggelijk veel idealisme. Het heeft
alle geestelijke waarden terug willen brengen tot een werktuigelijken dans van
stofdeeltjes in een doode ruimte. Er werd ten slotte een wapenkreet mee de wereld
ingeslingerd, die steeds een verkeerd begrepen stelling was en die in korten tijd een
gemeenplaats werd die als een ‘Sesam open u’ vele problemen moest kunnen
ontsluiten en in werkelijkheid op alles slechts een domper van oppervlakkigheid en
onjuistheid duwde. Dat was ‘de strijd om het bestaan’. Door verreweg de meeste
mannen van wetenschap verlaten, woekert het nog tierig voort in het leven der groote
menigten. Ook daarom moge haar grondbeginsel hier kort worden uiteengezet.
Het Darwinisme vatte de levende wezens op als ontzaggelijk gecompliceerde
machines, wier bouw en werkingswijze echter geheel en al beantwoordden aan de
door de mechanica gestelde wetten. Elke ingewikkelder en uitgebreider
functioneerende soort van machine zou uit een eenvoudiger soort ontstaan zijn. Dit
was de descendentie-theorie, die zoo meende één stamboom te kunnen reconstrueeren
waarvan alle levende organismen uitspruitsels zouden zijn. Als het belangrijkste mo-
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ment dat tot het langzame uitbotten van een nieuwen zijtak de prikkel zou zijn, gold
wel ‘de strijd om het bestaan’ waarin de sterkere organismen de zwakkere zouden
overwinnen en uitroeien. ‘Sterker’ echter beteekent tegelijkertijd anders in bouw of
(en) functie en de overwinnende individuen zouden dus iets van hun voorgangers
verschillen. Langs de geleidelijke lijnen van deze, overal in de natuur voorkomende
minimale veranderingen, die men ‘variaties’ noemt, zou op die wijze de eene soort
uit de andere ontstaan zijn. Eenmaal, in onvoorstelbaar verafgelegen tijden zou zich,
in den eeuwig-durenden doodendans van atomen en moleculen, door een willekeurige
toevalligheid een combinatie gevormd hebben, die in haar allereenvoudigste gedaante
het leven voorstelde en te beginnen met dit oerlichaampje zouden, door ontelbare
eeuwen heen, de botsingen tusschen deze toevallige veranderingen eenerzijds en de
wereld rond hen heen, anderzijds, geleid hebben tot het oogenschijnlijk zoo wonderlijk
gecompliceerde gebeuren, dat het leven van elken dag ons te aanschouwen geeft.
Wat in deze leer het meest verwondering baart is wel de gemakkelijkheid waarmee
zij ingang vond bij schier alle biologen en a fortiori dus bij de menschen die slechts
in min of meer verwijderd verband met deze stonden. Wellicht was het slechts de
oppervlakkig zoo simpele en eenvoudige grijpbaarheid van deze theorie, die een
scherpe critiek in den weg stond, - benevens het feit, dat zij het leven terugbracht tot
een eigenschap der doode stof, die immers reeds zoo vast gesloten zat in den greep
der menschenmacht. Want er zou meer dan één boekdeel te vullen zijn met feiten en
beschouwingen waarvan eik op zich zelf een voldoende afwijzing van de geheele
leer zou in zich dragen. Niet alleen bleek het later dat de variaties, die men zich als
schakel dacht
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tusschen de onderscheidene soorten, nooit behouden blijven als zij aan hun lot worden
overgelaten, doch in hun nakomelingen steeds weer terugslaan naar het type waarvan
zij afkomstig waren, - maar er zit in dit Darwinisme nog een grove denkfout. Want
het is voor ons denken ten eenenmale onaannemelijk dat de overgang van de eene
variatie op de andere mogelijk is als zij ook al niet tenminste latent in haar
voorgangster aan wezig is. Elke voorgaande soort moet dus reeds potentiëel haar
opvolgster in zich sluiten en zoo zou ook heel de oneindig rijke en veelvuldige
verscheidenheid van het leven in de eerst ontstane oerlichaampjes opgeborgen moeten
zijn. En dat nu is een logische onmogelijkbeid. Het is desnoods nog aan te nemen,
hoewel om vele en velerlei redenen onwaarschijnlijk, dat er door een toevallig
samentreffen van atomen een mechaniek ontstaan zou zijn, die wij leven noemen,
maar dat die mechaniek tegelijkertijd een zoo intense ordening van lager naar hooger
en een zoo harmonieuse samenwerking van de deelen onderling in zich zou verbergen,
- is, juist door de toevalligheid van dat eerste ontstaan, een onmogelijkheid. Want
toevalligheid kan nooit harmonie en ordening scheppen.
Het was dan ook een groote en belangrijke stap vooruit toen Hugo de Vries zich
aan den dwang van het Darwinisme onttrok door zijn publicaties over de naar hem
genoemde mutatie-theorie. Gesteund door een beperkt maar nauwkeurig onderzocht
feitenmateriaal deelde hij daarin als zijn meening mee dat de oorzaak van den
overgang der eene soort op de andere, gezocht moest worden in een inwendig
gebeuren in de organismen zelf en dat die overgang niet geleidelijk maar
sprongsgewijs geschiedde. Dat was een nieuw geluid. Voor het eerst klonk er weer
eens een andere klank de wetenschappelijke wereld in dan die van ‘de strijd om het
bestaan’
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en onbewust werd het leven daarmee weer eens gezien, - sinds langen tijd, - als een
in zich zelf gesloten geheel. Maar in tegenstelling met wat het Darwinisme deed,
bleef het hier slechts bij deze onbewuste en zijdelingsche stellingname omtrent het
wezen van het leven. Rustig bleef men aan het experimenteeren en trachtte slechts
uit de ervaring wijs te worden, zonder zich aan metaphysische problemen te wagen.
Een man van alzijdige en meer dan gewone bekwaamheden echter, zag het doel
recht voor oogen en ging er ook zonder omwegen op af. Hans Driesch, - zelf leerling
van Haeckel, de groote propagandist van het Darwinisme, - geloofde aanvankelijk
ook in de machinale structuur van de levende organismen en het was zijn doel te
trachten die bloot te leggen. Daar elk hooger georganiseerd organisme uit de
ontwikkeling eener eicel voortkomt, deed hij een poging daarin de machinale
structuur, die er blijkbaar als een onzichtbaar mysterie in besloten lag, op indirecte
wijze aan te toonen. Daarbij ging hij van de eenvoudige onderstelling uit, dat, als
men van een machine willekeurige deelen wegneemt of vernietigt, zij haar werk niet
meer kan doen. Hier echter bleek het tegendeel het geval te zijn. Hij kon de levende
substantie van de cel door elkaar roeren, aldus de deelen ten opzichte van elkaar
verplaatsende, of wel een deel van het cel-protoplasma geheel vernietigen, steeds
bleef het resultaat hetzelfde: De eicel ontwikkelde zich tot een volwassen en normaal
individu, niettegenstaande al de kwetsuren die haar waren toegebracht.
Geen geheime structuur dus van de eicel, - geen machinale bouw. Een volgend
experiment echter zou nog veel merkwaardiger en wonderlijker gevolgen opleveren.
Driesch nam van een bepaald zeedier (de zee-egel), een embryonale
ontwikkelingsphase op het oogenblik dat de eene eicel zich reeds in eenige
deelings-cellen
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verdeeld had, die tot een uiterst klein, rond kogeltje aan elkaar gekleefd, vast zaten.
Indien hij nu dit kogeltje aan zijn lot had overgelaten dan zouden de cellen, zich al
deelende, geleidelijk gedifferentiëerd zijn tot verschillende groepen. Uit elke bepaalde
groep zouden op den duur ook bepaalde specifieke organen voortgekomen zijn. Elke
groep zelf kwam ten slotte tot stand uit bepaalde deelingscellen en op een bepaalde
plaats in het kogeltje. Dat leek dus een uiterst subtiel en nauwsluitend mechanisme,
waarop elke ingreep in de hoogstemate storend moest werken. Door een handige
manoeuvre gelukte het Driesch de verschillende deelingscellen en daarmee dus de
geheele kiem uit elkaar te halen. En wat hij toen, als eerste aanschouwde was een,
naar ik meen, even groot wonder als de wonderlijkste mirakelgenezing ter wereld
ook. Elke deelingscel namelijk, ging zich weer gedragen gelijk de enkelvoudige
eicel, waaruit zij zelf was te voorschijn gekomen en ging rustig zich weer opnieuw
deelen tot een kogeltje, zich in groepen differentiëeren en ten slotte uitgroeien tot
een geheel normaal organisme, dat behalve door een geringe vermindering in omvang
in geen enkel opzicht van haar soortgenooten afweek. Het herinnerde zich blijkbaar
niets meer van de vreemde verminking, die het had moeten ondergaan.
Het beginsel van dit experiment legde Driesch nu in den volgenden vorm neer:
Alle deelingscellen van een zich ontwikkelend, levend systeem, kùnnen blijkbaar
hetzelfde doen; zij zijn dus a e q u i - p o t e n t i a a l . Onder normale omstandigheden
doen zij echter niet allen hetzelfde, maar werken h a r m o n i s c h samen tot den
opbouw van een volwassen en normaal organisme. Een dergelijk systeem van cellen
(waaruit dus alle meer-cellige organismen bestaan) is dus een h a r m o n i s c h
a e q u i - p o t e n t i a a l s y s t e e m . En hoewel het nu al
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a priori onaannemelijk schijnt dat een dergelijk voortbrengsel in een machinalen
vorm te denken kan zijn en door zuiver mechanische eigenschappen te verklaren is,
ondernam Driesch het, dit nog eens, langs zuiver abstracte logica te bewijzen, - met
een tot op haar uiterste spits gedreven en steeds weer verbluffende scherpzinnigheid.1
Maar indien dus het leven niet bepaald, kan worden door mechanische, dat zijn aan
de materie inherente eigenschappen, dan moet er een andere, niet-mechanische,
immateriëele factor zijn, die de levende substantie langs haar vaste banen leidt. Om
dit alles nader uit te werken blies Driesch een oude, Aristotelische gedachte nieuw
leven in en gaf die kracht den naam van E n t e l e c h i e : ‘datgene wat zijn doel in
zich zelf draagt’. Hoe hij verder naging wat blijkbaar de macht van deze entelechie
is, - wat zij in staat is te verrichten en wat niet, - hoe hij op dezen bodem een
wijsgeerig geheel opbouwde, bekend als het n e o - v i t a l i s m e , - het zou de grenzen
van het met dit artikel beoogde doel verre overschrijden. Voldoende zij het er hier
aan te herinneren, dat zijn veelomvattende geest aan de biologie een zoo goed als
nieuwe tak van wetenschap heeft gegeven, die zich in het bijzonder bezighoudt met
een onderzoek naar de wijze van ordening en harmonie in de levende natuur; naar
de plaats die de verschillende organismen temidden van de hen omgevende wereld
innemen, naar het gedeelte daarvan dat op hun zintuigen vermag in te werken en
naar de mogelijkheden waarmee zij daarop weten te reageeren. Enkele namen moeten
hierbij genoemd worden: in Amerika Jennings met zijn medewerkers, Von Uexküll
in Duitschland2 en ook hier in Nederland vooral Buy-

1
2

Hans Driesch: Logische Studien über Entwickelung, 2 dln.
Over zijn werk een samenvattend artikel van Prof. Buytendijk in het Vakblad voor Biologen,
2e jaargang, No. 1.
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tendijk, - o.a. door een fijnzinnig uitgewerkt onderzoek naar de dierlijke psychologie1).
Toch is er met de overdaad van al deze hoogst merkwaardige en treffende
waarnemingen die de natuur weer als een machtige kunstuiting doen aanvoelen, nog
een andere beschouwingswijze, uitgaande van een ander gezichtspunt, mogelijk.
Men kan zich namelijk voor de vraag plaatsen of al die orde en die planmatigheid
in het leven eigenlijk wel als zoodanig bestaan, dan wel of het misschien niet anders
dan vormsels zijn, schijnwaarnemingen van het menschelijk denken, dat nu eenmaal,
vastgeklonken als het is aan haar eigen wezen, ook niet buiten deze
beschouwingswijze treden kan.
Om te beginnen is het niet onaannemelijk. Dat wij in een bepaalden vorm en in
een bepaald gebeuren een bouwplan meenen te ontdekken, houdt nog niet in dat ook
dit bouwplan er van te voren als zoodanig in is gelegd. Het zou ook een enkelvoudige
en ondeelbare daad geweest kunnen zijn, die onze zintuigen in dien vorm echter niet
in zich op konden nemen en die ons denken, krachtens haar eigen functie, direct
analyseert in een reeks los naast elkaar staande breukdeelen, waartusschen het dan
zelf weer een verband ‘hineininterpretiert’.
Het is Henri Bergson die een dergelijke opvatting huldigt en op buitengewoon
elegante wijze verdedigt. In een schitterend werk, - schitterend zoowel door de wijze
waarop het geschreven is als door de stoutmoedige originaliteit van de ideeën die er
in verkondigd worden, - schitterend ook door de merkwaardig persoonlijke maar
toch scherpe wijze waarin hij die verdedigt, - neemt hij één enkelvoudig en ondeelbaar
levensprincipe aan, het ‘élan vital’, dat zich eeuwig-

1) Prof. Dr. F.J.J. Buytendijk: Psychologie der Dieren.
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durend door de materie voortstuwt en haar op zijn weg het leven inblaast1). Volgens
hem is een van de hoofdkenmerken van al het levende, dat het zich afspeelt in den
‘continue tijd’ en anderzijds is het voor ons intellect ten eenenmale onmogelijk dien
continue tijd te denken. Want zoodra wij dat probeeren, vermoorden wij haar.
Onbewust verdeelen wij haar steeds in ondeelbaar kleine oogenblikken naast elkaar
gerijd, die wij vervolgens, zoo goed en zoo kwaad als dat gaat, weer tot een geheel
summeeren. Wat er dan ontstaat is echter geheel iets anders; Bergson noemt het een
s p a t i a l i t e i t , - in ieder geval heeft het met het gevoel van tijd dat ieder toch in
zich weet, als een positief en continu iets, niets meer te maken. Van alles wat zich
in den waren, continue tijd afspeelt zouden wij dus een averechts beeld krijgen, dus
ook van het gebeuren in de levende natuur2).
Stel, zegt hij, dat iemand zijn arm in een massa ijzervijlsel duwt, zoo, dat hij daarin
na het weer terugtrekken een afgietsel achter laat, dan kan men zeer wel na een
wijdloopig onderzoek tot de conclusie komen dat de ijzerdeeltjes volgens een bepaald
bouwplan geordend zijn, maar in wezen doet men daar de kern van de zaak geweld
mee aan; het was slechts een enkele ondeelbare armbeweging, die de ijzerdeeltjes
in die onderlinge verhouding bracht.
Natuurlijk gaat dit beeld hieraan mank dat er reeds een bepaald bouwplan aan den
arm zelf ten grondslag kan liggen en niet aan het ‘élan vital’ waar Bergson dien arm
mee wil vergelijken. Maar hij gebruikt het slechts om zijn bedoeling nader toe te
lichten; het bewijs ervan zoekt hij geheel ergens anders.

1) Henri Bergson: L'évolution créatrice.
2) Bergson toont aan dat dit niet het geval is met de doode materie, waarop wij dus ongedwongen
onze ‘spatialiteit’ kunnen toepassen.
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De bodem van ons wezen, zegt hij, is het gevoel (niet het begrip) van duur; als wij
alle andere sensaties eens een oogenblik van ons af konden zetten, dan zou het laatst
overblijven een flauw en vaag besef van continu tijdsverloop. En elke leer waarvan
de konsekwenties dit gevoel van tijd tot een leeg woord zouden maken, zou dus in
strijd zijn met wat wij als de essentie van ons wezen beschouwen en het eenvoudig
terugbrengen tot een onvermogen van onze geesteswerkdadigheid. En dat kunnen
wij niet accepteeren. Een levensleer die alle verschijnselen ziet als de deelen van een
vast omlijnd bouwplan volgens hetwelk de levende natuur zou zijn opgetrokken,
doet niet anders dan de ‘totaliteit van de werkelijkheid en bloc in de eeuwigheid
plaatsen, waarbij de schijnbare duur van het gebeuren eenvoudig het onvermogen
uitdrukt van een geest die niet op één oogenblik alles tegelijk kan omvatten’. Vandaar
ook dat bij Bergson het leven in het geheel geen ‘wezen’ heeft, omdat ‘wezen’ iets
uitdrukt dat eeuwig vaststaat en niet aan tijd gebonden is. Alles wat wij van het leven
waarnemen is slechts één ondeelbaar wordingsproces dat haar armen tot in de
oneindigheid uitstrekt en nooit ophoudt te ‘worden’ Niets i s , alles w o r d t . Het
eenige wat nog een ‘wezen’ heeft, zij het dan onontleedbaar, is het ‘élan vital’ en
Bergson vergelijkt het met het scheppend genie van den kunstenaar. Daarmede
bedoelt hij meer dan een beeld alleen. Zooals uit één onontleedbare, geniale conceptie
de ‘Staal meesters’ voortkwamen, zoo ook moet de arbeid van het ‘élan vital’ gedacht
worden en evenmin als het eerste benaderd wordt door een ontwerp te zoeken in de
wijze waarop in elken vierkanten centimeter van het schilderijk de kleuren tegenover
elkaar gezet zijn, evenmin leeren wij het andere verstaan als wij een bouwplan en
een doelmatigheid in de uitingen van het leven trachten op te sporen.
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Ik meen dat het heel zwaar, zoo niet onmogelijk zal zijn, waarlijk objectief te beslissen
tusschen deze opvattingen omtrent het beginsel dat er aan het leven ten grondslag
zou liggen. Bij dergelijke laatste en diepste problemen gaat het trouwens meer om
de bevrediging van ieders persoonlijk causaliteitsgevoel en sympathie, dan om het
vast verankeren van objectieve waarheden. Maar het zou al heel veel beteekenen,
als een ieder beseffen kon dat dus het leven niet als een bijzondere, zij het dan ook
uiterst ingewikkelde eigenschap van de doode materie te verklaren is en dat de
biologie in haar uiteindelijke problemen niet over de middelen beschikt om tot een
eindoplossing te geraken. Voor vele hartstochtelijke natuuronderzoekers zal dit
misschien een zwaar vallende bekentenis zijn, maar wellicht voor nog meer een
verlossing, dat eindelijk weer eens de band hersteld is tusschen biologie en
wijsbegeerte en dat hun onderlinge strijd weer tot een eendrachtige samenwerking
leiden moet. En ten slotte ook dit nog:
Er was een tijd en die tijd ligt nog niet zoo heel ver achter ons, dat het bestudeeren
van de levende natuur en haar liefhebben, - er twee waren. De wetenschap had zich
tè ver van het leven zelf verwijderd. Ook dit hoeft nu niet meer zoo te zijn. Wij mogen
haar nu weer aanvoelen als een kunstuiting, - grooter, mooier en machtiger dan welk
kunstwerk ook door menschen-geest gedacht of door menschenhand geschapen. En
hoe verder wij in haar doordringen, des te beter kunnen wij haar weer verstaan, - tot
in haar nederigste en ootmoedigste uitingen, - als een alles doordringend en alles
bezielend wonder.
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‘Avendlanders’
door Victor J. Brunclair
(Moderne Poëzie IV)
(Ingezonden1))
De bezingers van de late zon in Vlaanderen aanschouwen in dit land nooit dageraad.
Zij laten de vensterblinden zonneschuw geloken op wat zich in openlucht voltrekt.
Polities gesproken beoefent het geslacht dat tans in Zuid Nederland op de helling
staat, de geheelonthouding. Hiermee is reeds zijn rol als geestelik wachter voor een
volksgemeenschap aan de hervormingsdrang die deze doorstuwt ondeelachtig, en
kan het binnen de zuivere belletrie worden teruggebracht en ontleed.
Het stokpaardje van Vermeylen, nl. ons volk uit zijn bekrompen en wereldvreemd
provincialism op te voeren naar een alzijdig wereldburgerschap, is een afgereden
knol, aan de triumphatorswagen der jongeren niet meer in te spannen. Immers waar
een volk algehele medezeggingschap op eigen lotsbestemming wil erlangen, is het
verwerven van politieke waarborgen daartoe noodzaak. Met kulturele herrijzenis is
een volk niet gebaat indien de sociale noden bestendigd blijven door de daadloosheid
van het intellektuele keurkorps.
Het hermetiese individualism der 90ers doet hen vervallen als waardeloos in het
gemeenschapsstreven, waaronder de Vlaamse Beweging zich als een landelike
geleding binnen een universeel verschijnsel heeft geordend.

1) Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Bovenstaand essay is te beschouwen als
een uiting der jongste, meest moderne richting in de Vlaamsche litteratuur, wier orgaan
het Antwerpsche tijdschrift ‘Ruimte’ was en thans, gedeeltelijk, de ‘Vlaamsche Arbeid’.
RED.
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De maatschappelike geesteshouding der Van Nu en Straksers is binnen de anarchie
gevangen gebleven, anarchie die, was zij woest en hartstochtelik, toch geen
bevrijdingsgebaar kon stellen, omdat haar ontbrak een politiese richtlijn, een
volgehouden en doordachte vormingswil, die de regeneratie slechts ziet in haar sociale
realisering en niet in haar ideologiese afgetrokkenheid. Het geslacht rond '90 met
zijn bent epigonen heeft tot verweking van het emotieve geweten geleid in estheterij
die ondergaat aan eros.
Dat gemelike pyjamapoëten hun seks tentoonstellen en de poetisering van hun
huiselike tragiek als schabloon voor kunstproduktie voorop stellen, is voor onze tijd
gans waardeloos en seniel.
In het licht van de gemeenschapstendensen, die in eenklank met het maatschappelik
gebeuren naar het voorplan dringen, is de navelkijkerij van voorheen een overwonnen
standpunt.
Door de intensivering van zijn leven ziet de enkeling zijn ikheid verveelvuldigd
tot massamens. Voorheen gold de zending van de kunstenaar enkel voor het uitoefenen
van individualisties refleks op het maatschappelik gebeuren. Tans heeft deze zending
haar oorspronkelik kenmerk herkregen: zich midden het kollektieve geweten planten
om dit in politiese wending naar een toekomststaat uit te drijven. Deze toekomststaat
is vooralsnog een onbestemde ideologie. Het ligt binnen het gebied der
sociaalhervorming, de geschilpunten die terugslaan op de stoffelike
bestaansvoorwaarden ervan te beslechten. Maar alvast weren wij ons tegen de histories
materialistiese drogstelling die heel de voedingsbodem van het kommunism heeft
aangetast en verdord in een dode eenheidsleer, waarbij de Geest geprimeerd dus
beïnvloed wordt door het stoffelike, sociale midden dat hem omsluit. Het kommunism
heeft de machtkultus
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van het vorige onttroonde maatschappelike stelsel overgeërfd. Het zal erdoor vergaan.
Maatschappelike experimenten, die luk raak op de veelal inerte volkslagen worden
ingeënt, derven de levensvatbaarheid om er organies mee te vergroeien. Alle
realisering groeit door geloof, nooit door wetenschappelike methodiek of politieke
berekening. Aan de bazis van alle menswording ligt ethos. Het is de levende kern
van alle daadkracht, die midden het zieke licht der bespiegeling voos worden zou.
Gemeenlik wordt het streven naar sanering van het sociale lichaam voorgesteld
onder twee grondverscheiden strekkingen. De m a a t s c h a p p e l i j k e , die geestelike
factoren zo niet terugdringt, dan toch in de minderwaarde stelt met betrek op een
hervorming, die meer een uitgedacht p l a n is van een trits beoefenaars der ekonomie,
dan de metaphysieze drift van een opstandige gemeenschap die zich heft naar God.
De e t h i e s e waaronder begrepen al de heilboden met zindelike ziel, de preekgrage
evangelisten, de praatvaars over essentieën van het leven (Verboden te storten). Deze
godsgezanten staan voor zover in 't gelijk, dat inderdaad iedere hervorming het
buitenwaarts openbloeien van een ethies moment is dat van de wereld een
hemelvoorohof maakt, maar dat zondigt hierdoor, dat het maatschappelik noch
staatkundig op de zijnswaarden terugslaat. De ideaaldrang van deze tijd is geroepen
drievoudig een kentering te verwekken, op het gebied van godsdienst, politiek en
ekonomie.
Tot dusver betwistten elk dezer drie geestesuitingen elkaar de voorrang op de twee
overige. De reaalpolitiek die doelvast haar richtsnoer stelt en najaagt zonder de ethiese
zuiverheid van haar beginsel te toetsen is even verwerpelik als het grootsprakerig
messianism dat zich vergaapt aan de blauwe lucht en de daad ontwijkt.
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De weergeboorte van tans als het moment van Paulus kenmerken is haar meteen
verijlen tot een spel van begochelingen. Evenzo kan de socioloog die de morele
waarden bij de uitbouw van zijn stelsel uitschakelt, het maatschappelik evenwicht
slechts begrijpen als de streving naar materiele lotsverbetering midden een bestendigde
defekte zijnsorde. Deze standpunten voeren respektievelik naar de sociaaldemokratie
in haar verworden hedendaags aspekt of naar de kanselrethor. De sociaaldemokratie
verlegt, door haar beperking van het maatschappelik vraagstuk tot loongeschillen de
oplossing ervan in een hopeloze kringloop, omdat de struktuur zelf van het kapitalism
onafwendbaar de stijging van de levensstandaard meesleept na iedere loonsverhoging,
zodat deze haar rezultaat zelf ten dode opschrijft en terug vervalt in de oorzaak van
het kwaad erdoor aangevochten.
De kanselrethor mag gerust de welsprekendheid inzake mensheidsdichting
afdammen. Hij gaat als dilletant wanhuis en komt terug met de processie van het
heilig bloed, geslagen met het teken des kruises. Allegories ware dit typus raak voor
te stellen met een olijftak in de linker. en een doosje wonderzalf in de rechterhand.
In Vlaanderen is de voorwacht veelvormig werkzaam. Het martyrologium in dit
land heeft natuurlik zijn bezingers. Jongelui die de politieke neerlaag van het aktivism
hebben uitgeboet tussen selwanden terwijl de vaandelvluchtigen in het buitenland
heimweevol voor balling spelen, verwoorden hun lijden en hun zielenood. Tussendoor
krijgen zij kroniese deemoedbevliegingen, wentelen zich in as maar blijven diep
overtuigd van hun martelaarschap. Zij koketteren er mee. Als de gevangenisdeur
achter hen toevalt en ze weer in het volle leven staan, dan heeft hun meewaren geen
zin meer en zij betreuren diep de tijd toen het lijden nog zo'n wellust
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was, waarin ze zich dweepzuchtig konden verheerliken.
Wies Moens stippelt in Vlaanderen de lijn verder, door Gezelle, Rodenbach, kortom
de hele partikularistiese groep van het moerenland aangezet. De snaren staan op het
zelfde tuig gespannen. Alleen is er wisseling in de speelwijze van de betokkelaar.
Bucoliese poëzie. Landelik. Stil. Aardappelvelden. Karnemelk. Knievall voor de
koe. De kritiek in Vlaanderen heeft Wies Moens over het paard getild. Bij zijn geval
kwam alles te pas: Ruusbroeck niet het minst. Luister even naar de mystieke zin van
een omschrijving als: ‘de vrouwelike geur van paardebonen’ en wat een extaze vol
diepzin waar het klinkt: ‘Wenk me dat ik zitten kom in Uwe mondhoeken’.
De kritiek in Vlaanderen en ook buiten dit land, is zowat de Vereniging der
beëedigde meters en wegers in de literatuur. Haar instrumenten worden geijkt in de
afspanning ‘Goede Smaak’.
Als zij rotsvast meent het rechte eind beet te hebben is zij er met brio naast. Bewijs:
het geval Moens. Deze literaat heeft in het expressionisties kamp niets te maken.
Zijn vrijvers is geen geldig paspoort om hem daar toegang te verlenen. Want dan
ware het expressionism laat geboren vermits het embryo ten tijde der symboliek zou
te vinden zijn.
Stijlmatig betracht, is het niet door al te stelselmatig om God te roepen, dat diens
Aanwezigheid doorheen de verzen huivert. Mystiek is Moens niet. Zijn Godsroep
lijkt een ordewoord, dat hij zich oplegt.
Geen onthulling van het overaardse. Moens laboreert aan handige mirakelmanie.
Hij neemt God overal mee: op zijn wandelingen door de korenvelden in volle bloei,
of op de veerboot. Toch is hij niet opgenomen in de gemeenschap der engelen. In de
kern is dit de kos-
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terlike vroomheid van een kathekiseermeester met poetiese aanleg.
Laat ons vooreerst trachten God te vinden. En een penetrant spoor dat wij volgen
kunnen is bijv. dit van Rainer Maria Rilke in ‘Marienleben’.
Urbain van de Voorde brengt raaktreffers in zijn beschouwingen pro domo.
De kritiek van Mussche is aanstonds te bezijdigen, omdat zij werd uitgebracht in
het teken der kerkelike dogmatiek.
Elke wassing moet met wijwater gebeuren. De rest is onrein. Sektair.
Godsdienstbeoefenaars doorleven niet het Godsmysterie. Dit wordt vaardig over
de verworpeling, die door schande en schuld het hemelspoor zoekt, niet over de
schijnvrome, omdat hij een chromobeeldeken in zijn brevier heeft liggen en uit het
hoofd schietgebekens reciteert.
Waarom vlucht een kwezelaar het bedrijf van den kwade? Niet om Gods
welgevallen of uit inhaerente voorbestemdheid naar het goede, maar om hiernamaals
gelukzalig te zijn. Levensverzekering Het Eeuwig Heil. V. d. Voorde zegt: Een
prosodies vers kan evenzo modern wezen als ‘fortgeschrittene Lyrik’. Hij aanroept
daartoe Werfel, Zech, Däubler. Ook zonder dit patronaat is de aanmerking juist.
Maar, als we deze louter techniese zaak toch uitvorsen, dan zou ik hierop de nadruk
leggen: prosodie is in zover aanneembaar, dat ze de golfslag in de bewogenheid van
het vers niet stremt. Bij v.d. Voorde zelf is het formale echter tot een essenskwestie
opgevoerd. Techniese vaardigheid in de sonnetvorm. Ja het sonnet. Ik vraag het in
gemoede, welke vrouw die op haar fatsoen staat draagt nou nog een keurs? Waarom
dan de muze zo omgorden? Niet per se is metriek verwerpelik.
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Inzover zij gelijklijnig deinen kan met het flux der gewaarwordingen door de dichter
verwoord is zij welkom. Maar veelal (ook bij U, v.d. Voorde) wordt het een
gelijkmatig en monotoon gestamp, waarbij de tere resonansbodem van het vers
gekrenkt wordt als een madeliefjesland onder feldgraulaarzen.
Met Dada maakt v.d. Voorde korte metten. Wat jammer dat hij daar enkel
mystagogen ziet. Van de kritiek ter voorlichting, die overal oordjeskaarsen opsteekt
als het reeds hoge middag is, ware zulks begrijpelik. De maatstaf voor het onderzoek
ligt hier steeds bij de common sense. Men verwijt Dada dwaasdoenerij. Ik geloof de
bal is raker terug te kaatsen door de bewering: de kritiek doet liever aan
gewichtigdoenerij. Er mogen zich bij Dada uitwassen hebben gemanifesteerd, die
iedere kentering kenmerken, in kern echter is Dada, door zijn uitschakeling van de
rede en zijn inkeer naar het oermenselik instinkt, het zuiverste kriterium midden de
veelvuldige en vaak antipodiese strekkingen die van de moderne esthetiek een baaierd
maken. Na het literair gezwam en de overladen stijlkultus weer een mijlpaal naar
primitiviteit en eenvoud.
Men moet de stroom maar oproeien tot bij het mythies sylphenslot waar Maeterlinck
zijn verbeelding tot stille stemmingspelen vol schijndiepzin omtovert, om te horen
dat de rede maar een wankele kleikluis is midden driftwinden die de mateloze ruimten
der verborgenheden daar omheen bestrijken.
Het subconsciente is voor Logos een doolhof. Het is de grofste misslag der
psychoanalyse de verschijnselen van het onderbewustzijn rationeel te verklaren. De
prikkels daar uitgezonden, zijn niet redematig te ordenen. De zuivere intuïtie wordt
weer de motoriese kracht van het vers.
Hij, die cerebraal zijn omwereld betracht en de ver-
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schijnselen binnen zijn voorstellingsfeer aanschakelt, tot wat gemeenlik
wereldbeschouwing wordt genoemd, verhoudt zich tot het leven afzijdig, omdat hij
alles binnenwaarts projekteert naar het ratio. De kunstenaar leeft zich i n . Niet
voorbedacht, wel instinktmatig.
Aksioom: de dichter van deze tijd moet zijn verstand verliezen. Geen boutade. Dit
impliseert echter niet dat alle stervelingen zonder verstand dichters zijn. Anders zou
het bent der langharen in Vlaanderen vertienvoudigen.
De staat van schouwing waarin een ekstatieker verkeert is steeds een scherp
delirium. De vizioenair heeft met de koele waarnemer, die het leven stelselmatig
naar zich toehaalt en ontleedt, niet het geringste raakpunt. De kunstenaar s t o o t zijn
gevoelens u i t . Hij heeft niets van de ronde zegging der feestredenaars, hoezeer hun
gevleugeld woord ook opwieken mag. Stijlblommetjes vervalen waar zijn zaaisel
plantsoen wordt. ‘Prend l'éloquence et tord lui son cou’ waarschuwde reeds Verlaine.
In Vlaanderen maakten weinigen deze spreuk tot een wachtwoord. Aan de orde
van de dag staat er het altruïsm van would-be tolstoianen, die aanklacht op aanklacht
tegen de maatschappij uitfrazelen en eindigen met een voordracht over
reinleven-beweging of een omhaling voor de St. Pieterspenning tot kultureel genot
van blauwvoeten en blauwkousen.
Uit de plattegrond-realistiek van Stijn Streuvels, die onlangs weer een ‘Prutske’
op de mart bracht, is de Vlaamse literatuur na steeds b e s c h r i j v e n aan het
o m s c h r i j v e n gegaan. Ze heeft zich ontzwachteld uit epiese kleinkunst om onder
te dompelen (het nieuwe doopsel) in oeverloze metaforen met speculatieve inslag.
Zij verhield zich tot het naturalism zoals een krantbericht tot een tragedie en tans
denkt zij het spiri-
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tualism te benaderen door bordpapieren allegorie en klatergoud.
Iedere generatie moet haar voorgangers, die ongeldige opvattingen, de tijdgeest
ten spijt willen bestendigen, koudmaken en met de lijkschouwing aanvangen. We
aanvaarden dus onze nekrologiese rol als goede scherprechters.
Van Nu en Straks wil zich in Vlaanderen overleven. Weren wij ons vooreerst tegen
de wanvoorstelling, die het konflikt oud-jong in Vlaanderen situeert in een politiek
tweespalt. Dit is een nevenzijde van het groot geschil. Wat wij inderdaad de 90ers
voorwerpen, is hun politiek quietism ten overstaan van Vlaanderen's weergeboorte.
Het kultuurflamingantism is tegenover een reeds ingeburgerd beginsel als:
‘beschikking over eigen lotsbestel voor de kleine volkeren’ hopeloos in gebreke
gebleven. Wie voortaan met literaire walg voor het ‘politieke ambacht’ daadloos aan
de noden van ons volk voorbijgaat, om zich te wijden aan kultuur in wereldburgelike
zin, kan misschien talentvol ontwortelen maar nooit midden de volksgemeenschap
opgroeien hart aan hart. Vermeylen's kultuurflamingantism is de late nabloei van het
uitgespannen algevoel der XIX eeuwse kosmopolieten, dat uiteengespat is als een
chimaera voor de kracht der feiten. Het mangelt alle 90ers van pragma.
Zij hebben uit hun voortvarende sociale gezindheden niet de daadwerkelike richtlijn
getrokken om de ideologie, waardoor ze werden begeesterd, maatschappelik te
realiseren. Hun anarchisties individualism bleef in de chaos van de hedendaagse
kollektieve krachten de onschuld zelf, want zonder stellingname. En het werd voor
Vermeylen treurig voorbeschikt dat hij, de kampioen der vernieuwing rond 90, tans
de politieke omzetting van zijn beginselen aanvaardt
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met een mandaat in de IIe Belgiese statenkamer. De 90ers, de Bom uitgezonderd,
hebben zich van alle politiek angstvallig onthouden, omdat ze dienstboden zijn van
het Belgies gezag. Hoe wil Van de Woestyne de mentor der jongeren worden, als
hij onlangs nog krenterig de staatspremie voor letterkunde afdong aan Pallieter
(N.R.C.)?
Rond heel van Nu en Straks hangt nu een stofferige ministerielucht.
De offisieelwording van die groep is ipso facto een bewijs voor zijn verval. Van
hogerhand erkend talent met een Excellentie als schutsengel kan nooit een verdrukt
volk ten goede komen, omdat de Excellentie-kunstbeschermer een der machthebbers
is die het volk knevelen.
Men is voor of tegen de verdrukkers van zijn land. Geen kompromis.
De Vlaamse beweging die tans, ook zelfs door de z.g. radikale frontpartij, slechts
uit de gezichtshoek van het taalkundige wordt betracht, omspant ook ekonomiese en
sociale zijgebieden. Deze liggen braak.
Een doelvast ekonoom en een beginselvast politieker, die in de staatsmanschap
een apostolaat ziet, vermogen voor Vlaanderen meer dan de hele literatuurgeschiedenis
van dit land, 1890 inbegrepen.
Vermeylen heeft een zwak voor de kultuur uit de 4 windstreken en voor open
vensters. Zou hij niet oppassen voor de tocht?
Andere politiekers zijn leper. Zij steken de natte vinger op, om te voelen vanwaar
de wind aanzet. Ook hen kunnen wij niet volgen. Van Cauwelaert en Huysmans zijn
de makelaars in flamingantism. Bemiddelaars tussen volk en staat met als
kommissieloon een zetel in het Antwerps magistraat.
Voor het Vlaams beginsel is er maar een weg: onver-
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minkte, algehele zelfbeschikking over al de vermogens potentieel in het Vlaamse
volk vervat en de politieke waarborgen om deze vermogens te doen gedijen.
Dit betekent de herinrichting van het Belgies staatsbestel op federalistiese instee
unitaire grondslag. Zolang de van Nu en Straksers hun geesteshouding niet in deze
zin wijzigen, staan de jongeren van hen vervreemd.
De literaire najaarshemel over de 90ers konstelleert zich bleek.
Uit zijn alkoof gerezen, neemt Karel van de Woestyne met zijn Modderen Man
een slijkbad. Zolang hij daarin blijft dabben is er geen gevaar. Slijkbaden werken
heilzaam om kwade sappen te verdrijven. Maar als hij ingredienten rondraapt om
anderen konfraterneel mee naar het hoofd te werpen, zeggen wij: halt. Het is een
veeg teeken voor van de Woestyne, dat hij zich beijvert om de barriere neer te halen,
die 90ers en 20ers binnen de esthetiek scheidt. Zijn houding is ongeveer deze: geef me
onderdak in Uw asyl, of ik heet alles wat jullie voortbrengt prullaria.
We hebben zulks vastgesteld toen zijn stem om saamwerking zonder echo bleef.
Hij gaat nou sikkeneurig aan 't kapittelen als een oude peetoom die zijn nakomelingen
onterft.
Wij kunnen niet eens de testamentuitvoerders van de grote Florentijn wezen.
Kunsttheoreties staat hij reeds als glansrijk vertegenwoordiger van het symbolies
tijdperk gerangschikt. In de rotonde der dekadenten werd zijn beeltenis op de eerste
rij bijgezet.
Met hem gaat een generatie ten grond, die het koortsig najagen van schoonheid
deed afdwalen in de bouwval ener wormstekige moraal.
Kan zij deze bouwval weer weids tot een kathedraal uitwelven, dan wordt haar
het mysterie openbaar. De hoekpijlers der jongere kunst steunen op ethiek.
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Deze nu is niet de stelregel van een zedelikheidsapostel en blijft vreemd aan alle
didaktiek. Klemmen wij de kenmerken saam.
De neerslagkunst van alle tijden vond haar oorsprong in het prijsgeven van de
drang naar het mysterie van alle dingen. Haar ontbreekt de geloofsdrift om doorheen
alle menselike passies vredig heen te komen naar schouwing in het overaardse. De
dekadentdichtkunst is in haar ondertoon gallig, levensmoe. En de klanken die het
overprikkeld stemmingslevendaar omheenrankt, slaan vals akkoord.
Een avendlander mint zonsondergang over de meersen. Hij groeit nooit astraal uit
boven zijn aandriften in zuiver godsverlangen.
Als de passiebrand is uitgelaaid, blijft dan geen as voor deemoed? En leidt niet
boetgang naar een heiligdom waarvan het sleutelwoord nooit gevonden wordt door
schriftgeleerden?
Het sensitivism van de 90ers en hun nalopers is kunstkweek van zwammen. Het
verbruik van al de vitale krachten in verdorde zelfbespiegeling. De zaligmaking van
verderf. Psychologies gezien: leedvermaak over eigen ondergang. Seksuele pathologie.
Het aanspitsen van de zieke zenuw, het afstompen van alle drang naar het
godsbeeld. Religiositeit is hen nooit aanhankelik geweest. Deze eigenschappen nu
vormen het panacea der jongere kunst. Laat de voortbrengst voorlopig weinig
omvangrijk zijn. Werd zelfs geen gebenedijd woord belletrie geleverd, dan nog ware
het verworven inzicht reeds een reuzestap vooruit.
De kunst van v.d. Woestyne is een uitgevierd symposion, met overladen
weeldetafelen. De drank verschaalt in de romers en droesem breekt zuur op bij wie
daar lafenis zoekt. Er is een barst in 't kristal.
De feesteling kan verrekken in zijn roes, of in wilde
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walg ontwaken met een greep naar de fluwelen voorhang. Valt die weg, dan ziet hij
de zompen omschapen in tovertuinen waarover nog de straling van een stille ster,
wijl dageraad irisering legt op de ronde horizon. V. d. Woestyne's kunst is een norse
giftbloem in dodelike gracie.
Haar geur slaat bedwelming uit, maar intoxikeert. Daarom hebben de jongeren
haar teelbodem omgedolven.
December 1922

Buitenlandsche litteratuur
door Dirk Coster
Over Rudolf Jeremias Kreutz
R.J. Kreutz is een diergenen in Europa, die, middenuit het bedrijf van den oorlog,
een dier kreten van vertwijfeling en verloochening hebben uitgestooten, die keer op
keer, gedurende de laatste zwaarste jaren, de politieke opinie in de oorlogslanden
verschrikten. - een bevrijdende schrik voor talloozen, een beklemming voor enkelen,
die dan ook dikwijls alles deden, om deze kreten zoo mogelijk nog snel te versmoren.
Hij stelt zich, hoewel minder algemeen bekend geworden, daardoor naast Barbusse,
Duhamel, naast Leonhard Frank, en in zijn eigen land naast Latzko. - Zonder twijfel
is in hem de verloochening van den oorlog het moeilijkst doorgebroken, - moeilijker
dan bij een dier andere schrijvers, die uit hun vreedzaam leven van denken, werken
en dichten middenin een werkelijkheid geworpen werden, die vreemd was en hatelijk
aan alle vezels van hun wezen. Die soldateske werkelijkheid is Kreutz zeker niet
vreemd geweest. Zij was zijn bewust-aanvaarde, bewust-erkende leven. Oberleutnant
Kreutz was beroepsoffcier, en zelfs in de geschriften, die alle den oorlog zoo
hartstochtelijk aanklagen, schemert
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toch nog de oorspronkelijke liefde voor het beroep door. De romantische begrippen
en gevoelens der officierenkaste moeten hem, toen het nog vrede was, voor een deel
eigen zijn geweest, al zal velerlei dwaze uiterlijkheid hem niet verborgen zijn
gebleven. En nog aan het eind van zijn oorlogsboek toont hij een zekeren eerbied
voor ‘den officier’ in zijn essentieele innerlijke gedaante, den door plicht gevormden
en gestaalden mensch, al gaat deze innerlijke gedaante schuil in den ruwen bolster
van het Junkertum1). Hij mag bekrompen en dwaas zijn, maar onmiskenbaar is zijn
doodsverachting, en in zijn vaandelgetrouwheid en zijn eerbegrippen is een mystisch
en ascetisch element, dat eerbied afdwingt, omdat de lagere mensch erdoor wordt
overwonnen door iets dat grooter is, grooter dan hijzelve. En hierin kan men Kreutz
bijvallen, zelfs na den oorlog en al de noodlottigheid, die het mystisch koesteren van
het feodale oorlogsideaal heeft gebracht in alle landen. Wie absoluten moed heeft
en onwrikbaarheid, heeft op één wijze tenminste gemeenschap met een geestelijke
en bovenpersoonlijke wezenlijkheid.
En toch: uit dezen beroepsofficier met zijn kennelijk feodale sympathieën, is ten
slotte het woedend verzet tegen den oorlog losgebroken. Dát geeft zijn oorlogsboeken
tusschen de andere een eigen nuance. Die andere schrijvers waren verdwaalde burgers,
hij daarentegen had eerst nog de prachtige illusie in zichzelven neer te slaan, dat deze
oorlog de hoogste verwerklijking van zijn leven was: de bijna religieuse offerdaad
aan het vaderland. Het stijgend medelijden heeft dit in dezen officier gedaan. In de
grauwe gruwelijke werkelijkheid van het offensief, alleen met zijn wegsmeltende
troep, gedweeë offerdieren die hij telkens weer den dood moest inzweepen, e n d i e
a l t i j d w e e r g i n g e n , - is dit medelijden ten slotte onbedwingbaar geworden.
Als een klagelijk, eentonig, nooit-vermoeid refrein, als een snik van den wind door
telegraafdraden, huilt dit medelijden door de beide deelen van zijn eerste werk: ‘arme
kleinen en onmondigen’, ‘arme zwijgenden en lijdenden’, ‘arme getrapten en
vernederden’, alleen bij getallen geteld. alleen middel en werktuig, en een werktuig
in de stuntelige handen van enkel meedoogenlooze en verwaande dwazen. Want nog
iets anders werd in dezen commandeerenden officier onbedwingbaar: haat tegen de
zinne-

1) De messias-officier die daar de wereld intrekt om de boodschap van vrede te brengen, heeft
twee discipelen gevonden, de vrouw van wulpschheid tot liefde herboren, en de Junker-overste
die duister voelt, dat deze ‘reine dwaas’ een hooger ideaal dient dan het zijne was.
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loosheid en de verwaandheid van hen die met al dit lijden hun dom spel spelen, - een
haat die alweder typisch beroepsmatig zich met bittere hevigheid concentreert op
een bepaalde alles-beheerschende officierenkaste: ‘die flaschengrünen’, de elegante
en geblaseerde officieren der staven en der verbindingslinies, die den oorlog niet
doorstreden, maar die den oorlog doordineerden in hun veilige kwartieren, en die,
tusschen twee neergeworpen kaarten van hun avond-Bridge, in de telephoon snauwen
‘tot den laatsten man’, als uit een verbloedende loopgraaf een laatste kreet om hulp
of aflossing komt (en de opmerkzaamheid verzinkt opnieuw in Bridge). En ten slotte
is er nog een ander soort ‘onnoozelen’, die Rudolf Kreutz met zijn medelijdende
teederheid omringt: het zijn de Don Quichotes van het officiersideaal, de oude en
onbekende kleine aanvoerders. Zij zijn niet flesschengroen en zonder getailleerde
élégance; zij zijn grauw, uitgemergeld en aardkleurig als hun eigen mannen, zij
ontvangen de zinnelooze bevelen en geven ze ootmoedig-gedachteloos door, en ze
loopen, strompelen voorop naar den dood, reeds belemmerd door ouderdomskwalen,
oneindig aandoenlijk en oneindig heldhaftig. Het is deze soort, die, als zij in den
breeden bloedstroom van hun einde liggen (en ze eindigen bijna allen), nog brabbelen
over de voeding van morgen, de kas en de beste dekking voor het regiment. Zoo valt
voor den satyricus Kreutz het vechtend leger bijna zichtbaar uiteen in twee helften:
zij die door toeval of heldhaftigheid alles lijden moeten wat te lijden is en die dit
hulpeloos ondergaan en soms groot worden door hun geduldige aanvaarding, en zij
die door toeval of handigheid niet lijden, en die daarom onmiddellijk beginnen, dat
verschrikkelijk lijden der anderen te exploiteeren, in wie geen mededoogen is en
zelfs geen gedachte aan de anderen. Duizendwerf vervloekte Helden met woorden
en Andermans bloed! Maar lijdenden en niet lijdenden: onvolwassenen allen! En uit
dit alles: uit dit visioen van gelaten heldhaftigheid, die door de domheid wordt
gehanteerd en zinneloos versmeten, daaruit rijst ten slotte de kreet: geen oorlog meer,
niet meer deze waanzin, van wier werkelijkheid wij niets vermoedden, toen wij er
zelf mee speelden en ons door de verguldsel-aesthetiek van uniformen en sportieve
manoeuvres lieten verblinden. De mensch moet leven, werken en werkend volwassen
worden.1) Wie zal nu nog durven zeg-

1) Een Multatuliaansche wending! Eigenaardig is dat Kreutz' eerste boek onder een uitvoerig
motto van Multatuli uitgegeven werd.
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gen, dat deze verstompende afslachting de hoogere levensschool is?
Kreutz is betrekkelijk vroeg door de Russen gevangen genomen en heeft jaren
lang de doffe ellende der Siberische gevangenkampen gekend. Daar schreef hij in 't
geheim zijn aanklagende ervaringen neer. Op pakpapier geschreven, werd deze roman
naar Kopenhagen gesmokkeld, kwam daar in handen van den grooten uitgever
Gyldendal, werd vertaald en heeft in Denemarken, blijkens de 10 drukken in weinig
tijd, in het laatste oorlogsjaar een sterke werking uitgeoefend. Na zijn terugkeer uit
Siberië stelde hij ook de ervaringen van het Siberische gevangenkamp te boek: de
andere strijd, de in seconden afgedeelde strijd tegen waanzinnig-makende verveling,
grauwheid en heimwee, terwijl de onbestemde bedreiging van de Revolutie steeds
wurgender rond de weerlooze gevangen officieren zich samentrekt. Beide
oorlogsboeken zijn kennelijk innerlijke biographiën. Daardoor hebben ze, wat de
zuivere kunstwaarde betreft, niet gewonnen. Men voelt steeds, dat hier nog een
onbedreven schrijver aan het werk is, tot verstikkens toe overvuld van wat hij wil
zeggen, en door twee drangen verdeeld, die niet tot harmonie samensmelten: te
beelden wat hij heeft gezien, maar meer nog: te overtuigen met de conclusies waartoe
hij zich zelf heeft doorgeworsteld. Maar in dezen brandenden overtuigingsdrang
grijpt Kreutz in zijn onbedrevenheid soms naar verdachte kunstmiddelen, romantische
rhetoriek van zeer ouderwetsch-Duitsche soort, een vaderlandsche-vlag soort die nu
tegen
dat vaderland aangewend wordt, een opgedreven mystiek, een soms
jongensboekachtige sentimentaliteit. Maar daar tusschendoor uit zich de geboren
schrijver, voortdurend met bijna argelooze natuurlijkheid de man die menschen ziet
en ze met enkele trekken voor altijd in de herinnering kerft, en een lange rij van
soldaten- en officierentypen komt tot leven. Kortom, beide boeken scheiden zich
onharmonisch af in twee gedeelten: de ruwe en heftige werkelijkheid der milieus,
waarin de scherpe schuine lichtstraal der satyre bijna nooit ontbreekt, en de moeilijke,
door lange meditaties onderbroken evolutie van de hoofdfiguren, die in beide boeken
Oostenrijksche officieren zijn uit feodale omgeving (Zillner in ‘die Grosze Phrase’1),
Baron Von Riedammer in ‘die Einsame Flamme’2)). Moeizaam wikkelen zij zich los
uit de gulden illusies van hun vroeger leven. Zeer moeizaam zelfs. Er zijn telkens

1) Rascher, Zürich 2 dln.
2) Egon Fleischel, Berlin.
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wederkeeren. Nog middenin ‘die Grosze Phrase’ wanneer de eerste onwerkelijke
geestdrift reeds lang is uitgedoofd, erkent Zillner ‘dat op het altaar des vaderlands
stroomen bloeds ten offer moeten vloeien, en dat dit goed is’. - Maar, waarom al die
dwazen en al die exploitanten erom heen, die op deze somber heilige offerplaats
enkel zich zelf zoeken? Wat doen zij daar? - Tot ook dit geloof aan het vaderland
zelf in den mateloozen moord der Karpathen-offensieven ten onder gaat. - En het
boek eindigt met het weemoedig teeder visioen van spelende kinderen in een stadspark
in Weenen, in de gouden middagschemering (Zillner is invalide geworden).
‘Heilanden der toekomst’ zijn zij!1) Zij alleen zijn de zuivere akkers waarin het zaad
van nieuwe gedachten gedijen kan tot nieuwe en betere menschelijkheid. De anderen
zijn reeds zoo hopeloos bedorven. - Hoewel in ‘die Einsame Flamme’ een andere
figuur optreedt, is de innerlijke geschiedenis van deze figuur niets dan de voortzetting
van Zillners geestelijke evolutie. Zillners eindconclusie is het uitgangspunt van Von
Riedammer. ‘De eenzame vlam’ brandt in hem temidden van den stilstaanden poel
van kleine verschrikking, die een Siberisch gevangenkamp is. Menschen worden er
tot kleine duivelen, die elkaar kwellen van minuut tot minuut. Die vlam heeft de
idealen van zijn jeugd verteerd, maar ze brandt verder nog en verteert ook zijn kleine
menschelijkheid. Ten slotte brandt zij rein en strak. De symbolische bedoeling is
duidelijk: dit is de vlam der charitas die het lijden in één enkele ziel heeft gewekt
(terwijl dit lijden in andere zielen de duisternis slechts doffer maakt). De charitas die
vriend en vijand omvat. - Hier is een ontwikkeling, of lievereen bedoeling tot
ontwikkeling, die typisch is voor de mentaliteit der oorlogsschrijvers. Zij bewijst dat
in alle rassen en landen de geestelijke reacties eender zijn geweest, - en er is eigenlijk
geen eenvoudiger bewijs voor het recht van alle internationalisme. - Na de ervaring
en na de gebiechte ervaring, - de drang tot de bezinning over deze ervaring, de drang
tot het samenvattend symbool, dat tevens een afwerend symbool moet zijn. De drang
tot iets, een grooté gedachte, een machtige gestalte, die als een bezwering moet
werken en versperrend aan de poort der toekomst oprijzen kan, een overweldigend
‘dat niet meer’. - Zoo Barbusse met zijn Clarté-beweging, Duhamel met zijn
meditatieboeken. Maar typeerend is ook, dat in dezen drang bij allen meer ongeduld
is, een hijgende

1) Wij hebben reeds meer gewezen op het verband dat er bestaat tusschen de sterk herlevende
kinderlitteratuur, en de stemming en ervaring van de laatste jaren. Hier ziet men, typisch, dit
verband direct en openlijk aangegeven.
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a n g s t v o o r h e r h a l i n g , dan wezenlijk-diepste menschelijkheid. - Duhamels
‘Martyrs’, beeld van het direct geziene leven, staat ten slotte ver boven zijn latere
meditaties, de zwakke gees telijke grondslag van Barbussé s Clarté-beweging is
ternauwernood verborgen gebleven, en ook dit Messianisme, dat het laatste woord
wil zijn van Kreutz' groote ervaringen, doet als geforceerd en onrijp aan, en ontwricht
door enorme sentimentaliteiten. Men voelt den opgejaagden drang er toe, doch de
heilige werkelijkheid van zulk een Messianisme blijft ontbreken. En dit is natuurlijk.
Menschelijke haat tegen den oorlog, menschelijke ernst en menschelijke liefde,
scheppen den mensch nog niet tot heiligheid om, - en wanneer de mensch als
kunstenaar zulk een heilige tot leven zal willen brengen, dan moet hij noodzakelijk
falen. Om dit te volbrengen, schijnt iets anders noodig, iets dat men wellicht de
aangeboren zielsrijpheid noemen kan. Er is nog een andere innerlijke breuk in het
laatste oorlogsboek van Rudolf Kreutz. Terwijl hij eenerzijds het geloof in de
menschheid vooruitstoot en forceert tot in de verte van een onwerkelijk Messianisme,
blijft de satyricus in hem den scherpen blik op de hopelooze bitterheid der
werkelijkheid behouden. Hij die optimistisch overtuigen wil, blijft onveranderlijk
pessimistisch schilderen, zoo zou men kunnen zeggen. - Deze revolutie in Siberie!
- Gruwel van losgelaten en onbetrouwbare roofdieren, die in steeds nauwer kringen
het weerlooze kamp omsluipen. En dezelfde ‘Kleinen en onmondigen’, door wier
lijden in het veld zijn hart van medelijden bijna brak, toonen zich even dwaas en
even wreed, wanneer het toeval hun de macht toewerpt. De wellustige machtspreuk:
‘zal worden doodgeschoten’ nemen zij gretig en zielsvroolijk over.
Na ‘die Einsame Flamme’ schreef Kreutz nog een bundel kostelijke satyrische
novellen - ‘die Vereitelte Weltuntergang’. - Nu de groote menschlievende bedoeling
hem niet boven zijn kracht opjaagt, komt zijn kunstenaarsschap tot een harmonische
ontwikkeling. En het toont zich in volkomen rijpheid, in het kleine meesterstuk dat
hij - gelukkig toeval - aan dit tijdschrift aangeboden heeft, en dat de lezer in deze
aflevering zelf kan lezen: ‘der Verbrecher Siebenhirt’. - Al wat den litterairen aanvang
van dezen officierschrijver bemoeilijkte, is hier verdwenen, - al wat hij reeds van
nature bezat, komt hier tot kracht, en wat hij aandoenlijk bedoelde maar slechts
onbeholpen verwerklijkte, komt hier spontaan en als spelend tot uiting. Men kan niet
aarzelen, deze novelle een der beste voorbeelden
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te noemen der moderne Europeesche schriftuur, - modern vooral door de gespannen
intensiteit der beschrijving, waardoor alle levenlooze dingen een organisch leven
aannemen, waarin menschen krachten worden en krachten bijna menschelijk bewust.
- Een flesch houdt redevoeringen, een hongeroproer wordt een bewegende wolk,
‘aan welks randen krachteloos de politieagenten kleefden’, étalage-cijfers zijn als
getrokken zwaarden, een oude halfverhongerde professor wordt een golf in een
schuimend element. - Hier is een geïntensifieerde beschrijvingskunst, een
transpositie-kunst beter gezegd, - die inderdaad meer mogelijkheden voor de toekomst
biedt, dan de gansche beschrijvingsverfijning van het vroegere realisme, en het is
merkwaardig, dat een der eenvoudigste schrijvers der Duitsch-Oostenrijksche
litteratuur hier onbewust tot een expressionisme komt, dat sterker is dan één der
pretentieuse avant-garde paladijnen der Duitsche litteratuur vermocht te bereiken.
Enkel omdat hij van nature enkel schrijver is, en het talent in deze dingen steeds
beslist. - En wij zwijgen nu van wat kostbaarder is dan dit alles en onvergankelijker:
heel de wereld van weemoed en lijden, die in dit vroolijk verhaal van een
plunderenden professor verborgen ligt, de zware snik waarom ‘d i e We l t s o
i r r s i n n i g t r a u r i g i s t ’, die door een prachtigen en heldhaftigen lach voortdurend
overstegen wordt.
Doch de lezers zullen dit kleine ontroerende meesterwerk, dat als 't ware aan den
nood van de schoone stad Weenen ontwrongen is, zelf lezen. Het doel van deze
weinige regels was vóór alles, de geheele schrijversfiguur van R.J. Kreutz bij den
lezer even in te leiden.
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Tooneel
door Dop Bles
Théâtre des Champs Elysées. Les Ratés door H.R. Lenormand.
Prof. Freud heeft onlangs verklaard, dat de wetenschap feitelijk niet ontdekt maar
slechts de wetenschappelijke waarde bepaalt van het intuïtieve weten der kunstenaars,
terwijl Prof. Ferri zegt: Het is de roeping noch de plicht van den kunstenaar, om de
wetenschap te dienen; zijn arbeid dient de wetenschap als hypothese voor te gaan.
Doch naast deze roeping van den kunstenaar staat nog als taak voor de kunstgevoelige,
het zwakke talent, de bescheiden kunstenaar, die weet uit zich zelf slechts
middelmatige scheppingen te kunnen voortbrengen, de niet absoluut nuttelooze
opdracht, om bekendheid te geven aan actueel wetenschappelijke ontdekkingen,
hiervoor zoo 't kan- geestdrift te wekken, en aldus zijn werk te doen zijn: hetzij de
gewetensvolle bewerking van een erkende idee, de gevoelige artistieke uiteenzetting
van een wetenschappelijke waarheid, of de aanschouwelijke commentaar op een
theorie. De waarde van het dus verkregene kan hierdoor geheel buiten de litteratuur
gelegen zijn. Het hangt hier geheel en al af van de dichterlijke bewogenheid, welke
het wetenschappelijke geval bij den auteur verwekken kon. in hoeverre hier litterair
werd bereikt.
De heer Lenormand is geen kunstenaar, wiens lichtend profetisch vermoeden eens
voor de schuchter volgende wetenschap het voorvoelde weten zal blijken; de heer
Lenormand is eer de zeer begaafde gevoelige mensch, die dank zijn bestudeeren
meer schenken kan dan een enkelen gevoeligen zin of verrassende vondst, die dan
wel 't verrassende van plots oplichtende schoonheid kan dragen, maar toch nimmer
openbarend zal zijn. Want zijn woord zal steeds de heilige huivering der herinnering
aan angstig doorleden zielsgebeuren missen. Bij hem toch groeit het gebeuren niet
uit het donkere leven op, maar voornamelijk uit de, 't zij met het hart, opgenomen
litteratuur.
De gewetensvolle wijze waarop hij zijn methode toepast, doet ons zijn werk boven
alle uitingen van zwakke persoonlijkheid stellen, en hoewel ons zijn Terres Chaudes
en Le Simoun liever
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zijn, gunnen wij hem gaarne blijvend het succes met Le Temps est un songe, zoolang
althans Einstein's theorie in de mode is, en ook de erkenning van Le Mangeur de
Rèves, als verdienstelijke theatrale vulgariseering van Freud's theorie.
Alleen moest een ernstig mensch, een beschaafd kunstgevoelige als de heer
Lenormand beseffen, dat het l e e d van het leven te heilig is, om verwerkt te worden
als een wetenschappelijke theorie.
Zijn Les Ratés toont, dat hij Larousse en Dostoievski serieus bestudeerde als
‘l'homme actif’, maar hij heeft niet begrepen, dat Larousse niet alles zegt, wanneer
hij aldus définiëert: ‘raté: artiste, qui faute de talent ou de chance n'a pas réussi’.
Dat men nog geen raté is, wanneer men zijn spelen niet opgevoerd ziet, wanneer
men geen engagement bij een theater vindt, het leven van den heer en mevrouw
Lenormand zelf had hem dit kunnen bewijzen. Het is wonderlijk-naïef, het toont
zoozeer den theoreticus, den studie-man in dezen dramaturg, dat hij het eigen leven
als uitgangspnnt dorst te nemen voor zijn ‘Les Ratés’, zonder te beseffen dat
Nietzsche's opdracht ‘aux homines actifs’, die hem ‘Terres Chaudes’ als ‘très humble
jalon dans une brousse encore mal défrichée’ deed schrijven, hier niet geheel en al
vergeten mocht worden: En wel dit: dat honger en ellende, niet minder dan de
verschillende klimaten, op de instincten, den geest en het hart van de menschen
inwerken, en dat gedurende het gebrek lijden een psychische en geestelijke verwording
plaats heeft, ‘des déformations psychiques, qui donneraient déjà trop à faire au plus
actif’.
Wij veroordeelen ‘Les Ratés’ in zijn noodwendige mislukking. De ironie ontbreekt,
de waarachtige ironie, en wel omdat deze een zekere belijdenis is van het ideaal,
juist in de schijnbaar meedoogenlooze aanvaarding der realiteit. Ironie is de
uitgesproken miskenning van 't ideaal, miskenning ter verheimelijking, het is het
treffen met eigen hand, al wat te dierbaar is, om door vreemde vingers beroerd te
worden. Om ironie te schenken, de smartelijke en troostende ironie, moet men de
wonde der werkelijkheid even diep in 't hart voelen branden, als 't schroeiend
verlangen naar 't ideaal. In ‘Les Ratés’ ontbreekt deze ironie geheel en al, omdat hier
als werkelijkheid het koel geobserveerde en bedachte gegeven werd, omdat hier, te
veel, zoo niet alles, van litteratuur, tot - 't zij vaak poëtische litteratuur keerde. Hier
ratés, die aldus werden, door een foutieve berekening van kosten, door een al te
berekend middel van den auteur.
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Hier geen fatale noodwendigheid, hier geen machtelooze strijd om zich uit het
drijfzand van eigen noodlot te heffen, hier eer het tegendeel, een moedwillige
miskenning van natuurlijken levensloop om den ondergang te forceeren. Hij wilde
een Fransch vertalen van 't Russisch wezenlijke bereiken.
Lenormand heeft gemeend de uiterste mogelijkheden van de Russische ziel, in
voorzichtige dosis zijn objecten te kunnen injecteeren, en door de bedrijven in 14
tafreelen te verbrokkelen, de psychologische sprongen of bokkesprongen, de diepe
kloven van het ongemotiveerde, voor goed aan 't oog te onttrekken.
Er worden gedachten uitgesproken van onpeilbare schoonheid, maar te Russisch
om door den auteur zelf begrepen te worden. Indien hij de uitgesproken gedachte
van de ‘Hij’: ‘Ik zou mijn ziel willen bezoedelen om jou, nu je zondigde, meer nader
te komen’, indien de heer Lenormand deze woorden in hun heiligende liefde, in hun
vollen diepen openbarenden zin vermoed had, hij zou ze niet als woorden onder
woorden, die bij het uitspreken vergaan, hebben neergeschreven. Zij zouden hier
onuitgesproken zijn gebleven of schier tegengestelde richting aan den tragischen
neergang hebben gegeven.
Dagelijks leest men van nieuwe uitvindingen; de heer Lenormand kan bezwaarlijk
over gebrek aan stof klagen. Maar gelijk het wetenschappelijke onderwerp
gewetensvolle bestudeering verlangt, zoo verlangt het Leven, dat men tot haar komt.
Ook al zou men uit Dostoievski een Ratés-brevier van sublieme schoonheid kunnen
saamlezen, toch, door zijn werken te lezen, en Larousse na te slaan, wordt niet de
schepping geboren, die onverbiddelijk eerbied voor het levende, waarachtige leed
eischt, die meer vraagt van den auteur dan zijn kennis, zijn papier en inkt.
***
Nu Marie Kalff Georges Pitoëff in haar geboorteland introduceerde, kan ons de keuze
van 't stuk niet verbazen, die - afgescheiden van de zeer betrekkelijke waarde - reeds
om de bezetting der hoofdpersonen onverdedigbaar was.
De ‘Hij’ werd als ‘de altijd denkende’, de ‘Zij’ als de intuitieve gedacht. In deze
bezetting echter werd de Zij ‘een Hollandsch liefhebbende, overdenkende vrouw’,
en de Hij een Russisch gevoelsmensch! Dus speelden zij feitelijk elkaars rol, immers
hier was de vrouw de Noordsch cerebrale, en de man het Slavische hart.
Wat de tooneelbouw en regie betreffen, het te groote Holland-
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sche tooneel verstoorde al te zeer. Toch hebben wij de stemming, het van
Gogh-tragische bewonderd dat Pitoëff in enkele tafreelen wist te bereiken, en zeer
treffend in 't persoonlijke der opvatting was de wijze waarop hij in de provinciale
foyer-scène tot aan het groteske, maar ook niet verder gaand dan tot-aan, wist te
realiseeren.
Marie kalff, die wij met tusschenpoozen van enkele jaren in werk van Claudel en
Lenormand zagen, heeft onze overtuiging slechts versterkt, dat zij, met haar beperkt
en vlak talent, dat ten volle in Maeterlinckvoordrachten zich ontplooien kon, niet ten
tooneele moest verschijnen.
Hoe gaarne ook wij, als Hollander, de Parijsche tooneeltoestanden zouden willen
beschuldigen, gelooven wij werkelijk gebrek aan talent - alleen in 't passieve vermag
zij een zekere aandoenlijkheid te beelden - de eenige reden, waarom zij nimmer een
plaats op 't Fransche tooneel kon veroveren. Haar optreden betreuren wij te meer,
zoo hierdoor mevr. Pitoëff niet tot ons kwam, het ongemeene talent dat wij zoo gaarne
bewonderd hadden voor en aleer zij officieel tot ster promoveert. Want dan gaat
onvermijdelijk veel subtiele schoonheid van het onbewuste voor goed te loor.
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Fjedor Dostojewskis Bedeutung fuer die gegenwaertige Kulturkrisis
Von Paul Natorp, Prof. an der Universität Marburg
I
Wenn ich zu Ihnen reden will von F j e d o r D o s t o j e w s k i s B e d e u t u n g f ü r
d i e g e g e n w ä r t i g e K r i s i s d e r a b e n d l ä n d i s c h e n K u l t u r , so ist damit
schon gesagt, dass es mir jetzt nicht zu tun ist um Dostojewski als S c h r i f t s t e l l e r .
Ich bin nicht Literat, und Dostojewski ist weit mehr als nur das. Ich verstehe nicht
Russisch: schon das wäre verhängnisvoll, wenn es gälte ihn als Schriftsteller zu
kennzeichnen und zu würdigen. Aber Dostojewski wollte nicht bloss für Russland
geschrieben haben, sondern für die Menschheit. Er wollte, in allem, worauf es ihm
wesentlich ankam, schlicht als Mensch zum Menschen gesprochen haben, in keiner
Sprache, die nicht, wenn es sein könnte, jedem verständlich wäre.
Meine Haltung zu ihm wird auch nicht die des P s y c h o l o g e n sein. Ich bin es
nicht, oder nur sehr nebenher, aber auch Dostojewski ist es nicht, seiner wesentlichen
Absicht nach; er hat sich mehr als einmal nachdrücklich in diesem Sinne
ausgesprochen. Wohl ist er ein Seelenkundiger und ein Seelenkünder hohen Ranges;
er ist wie kaum ein zweiter hinabgetaucht in Tiefen der Menschenseele, die keiner
vor ihm ermessen hatte. Aber seine eigene Haltung ist nicht die des psychologischen
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Beobachters und Ergründers. Nicht das lebendige Leben der Lebensunmittelbarkeit
zu entreissen, es unter ursachliche oder sonstige Kategorieen und Gesetze zu zwingen,
nach solchen in Klassen zu ordnen, berechenbar und bestimmbar, beherrschbar zu
machen, ist seine Absicht. Nicht irgend welche Logisierung des Psychischen ist
bezweckt (und nur das wäre im eigentlichen Sinne Psycho-logie), sondern viel eher
umgekehrt möchte er, was sonst unter logischen, ethischen, ästhetischen, religiösen
Kategorieen aufgefasst wird, zurückversetzen in die Unmittelbarkeit, in die volle
Individuität, das heisst wörtlich Ungeteiltheit, Unteilhaftigkeit des lebendigsten
Lebens der Psyche. So aber zielt sein Ergründen und Darstellen des Menschen - und
nur mit dem Menschen hat er es zu tun - stets auf ein und dasselbe Letzte: das
u n z e r s t ü c k t e G a n z e d e s M e n s c h s e i n s . In allen seinen Einzelphasen,
durch sie hindurch, sucht und sieht er nichts andres als dies, erkennt es darin
zugrundeliegend und durch alles durchscheinend. Er sieht es im Schlichtesten,
scheinbar Aeusserlichen, Alltäglichen, Gemeinen, Niedrigen nicht minder, sondern
fast mehr als im Seltenen, Eigengearteten, Hochhervorragenden, im kaum zur
Oberfläche Dringenden, Innerlichsten, Eigensten. Einem Goethe ist es bewusst, dass
alles Vergängliche, Sichtbare oder sonst von aussen her Erfassliche nur Gleichnis
ist eines Unvergänglichen, Unsicht-und Ungreifbaren, wie er sagt ‘Unzulänglichen’,
darum Unbeschreiblichen; bei Dostojewski scheint es im Gegenteil, als ob in allem
noch so Flüchtigen, Oberflächlichen, daher jedem Geläufigen, alltäglich Gewordenen
das Ewige nicht etwa tief verborgen, sondern dem einmal dafür hellsichtig gewordenen
Auge offen zu Tage liege und nur beachtet und herausgehoben sein wolle. Seine
Menschenzeichnung will daher streng unterschieden sein von
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allem im gewöhnlichen Sinne Realistischen und etwa Impressionistischen, das man
bei ihm hat finden wollen. Sie hat damit nur eine oberflächliche Aehnlichkeit. Man
bestaunt die psychologische Treffsicherheit Dostojewski'scher Zeichnung des
Menschen in jedem Stadium etwa der Trunkenheit, der Liebesraserei, der epileptischen
Ekstase, des Traums und des unbewachten Wachlebens, der Halluzination, der
geistigen Umnachtung und Verkrampfung jeder Art, der Sünde in jeder Gestalt bis
zur losgelassenen Wut des Verbrechens, und dann wieder der reinen Ursprünglichkeit
der unberührten Kindesseele, der Knaben- und Mädchenstimmung in den Jahren der
Reifung - aber auch der politischen und sonstigen Massensuggestion, im Feinsten
des unmittelbaren Hin-und Herüberwirkens im Gespräch und allem
wechselbezüglichen Handeln. Gewiss spricht er dabei oft genug Selbsterfahrenes
aus; doch empfindet man, es brauchte von dem allen so gut wie nichts ihm draussen
im Leben oder bei sich selbst begegnet zu sein, sondern alles fliesst ihm aus den
Tiefen einer I n n e n s c h a u ; es ist, gerade in allem Letzten und Wesentlichen,
‘expressionistisch’ vielleicht mehr als das meiste von dem, was sich als aus letzten
Innengründen hervorbrechend gibt. Es ist, am fühlbarsten auf den Höhepunkten
seiner Darstellung, etwas wie p r o p h e t i s c h e V i s i o n , was sich da ausspricht.
Es ist nicht bloss e r , D o s t o j e w s k i , der das alles wie im Wachtraum erlebt und
nun heraussprudelt, sondern es ist der M e n s c h , der e w i g e Mensch, der das alles,
durchaus nicht traumhaft sondern in wachster Wirklichkeit, lebt, tut, leidet und darum
aussprechen m u s s , nur für diesmal gerade ihn sich zum Sprachrohr gewählt hat.
Es ist das eine, ewige G a n z e des Menschseins, das sich darin, hellsichtiger als
sonst, selbst erfasst und sich selbst davon Rechenschaft gibt. Darum ist Dostojewskis
Darstellungsart o b j e k t i v
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in einem äusserst selten sonst erreichten Grade; sie hat nichts von dem Subjektivismus
der Romantik. K a r l N ö t z e l kennzeichnet in andrer Hinsicht (davon wird noch
zu reden sein) Dostojewskis Haltung durch das Merkmal der
‘Voraussetzungslosigkeit’; es trifft ganz auch im eben umschriebenen Sinne zu, im
Sinne der unbedingten Nichtvoreingenommenheit durch eigene Stimmungen und
Erregungen oder durch irgend eine ihm voraus feste Stellungnahme sei es theoretischer
Ergründung oder ethischer oder künstlerischer Forderung oder religiöser Ausdeutung
und Wertung. Es ist eine so reine S e l b s t d a r s t e l l u n g d e s M e n s c h e n , des
e w i g e n Menschen, wie sie nicht leicht sonstwo zu finden ist.
Es war dies deshalb so stark und in einer für manchen vielleicht nicht nötigen
Ausführlichkeit auszusprechen, weil es nicht allgemein erkannt zu sein scheint, dass
genau in dieser Eigenheit Dostojewski'scher Darstellung die Bedeutung wurzelt, die
dieser Romanschreiber f ü r u n s hat. ‘Für uns’, das will sagen: für die gegenwärtige
We l t w e n d e , für die tiefgreifende K r i s i s der sich so nennenden ‘K u l t u r ’, die,
in der Menschheit des Abendlands schon seit einigen Jahrhunderten vorbereitet, jetzt
nahe vor dem Punkte steht, wo der Umschlag erfolgen muss. Hat davon Dostojewski
ein Bewusstsein gehabt? Ich glaube ja. Er hat den schon nicht mehr aufzuhaltenden
Einsturz des babylonischen Turmes bestimmt vorhergesagt. Er sieht schon im Geiste
die Ströme Blutes, durch die die europäische Menschheit zu waten haben, in denen
sie, wie bisher im Alkohol, ihre Angst und Qual zu ersticken suchen werde. Den
allzu getrosten Glauben an den sicheren Aufstieg der Menschheit dank dem
unaufhaltsamen Siegeszuge der Wissenschaft und Technik der Naturbeherrschung
und der damit notwendig zugleich wachsenden Weis-
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heit wirtschaftlich-politischer wie volkserzieherischer Organisation - diesen stolzen
Glauben hat Dostojewski nicht gehegt. Den Traum eines, sei es in aller Stille gleich
dem Sonnenlicht vor Tag unmerklich aber sicher heraufrückenden, oder allenfalls
in einem kurzen Gewittersturm sich durchkämpfenden leuchtenden Tages der
Menschheit im brüderlichen Verein der Völker und Volksklassen, einer daraus
erfolgenden gänzlichen Abstellung oder doch beträchtlichen Linderung der
namenlosen physischen, geistigen und sittlichen Nöte nicht bloss einzelner Schichten
sondern aller, in selbst-verständlicher gegenseitiger Hilfe und sittlich-rechtlicher
Gleichachtung aller, die Menschenantlitz tragen; der nahen Erfüllung der
evangelischen Verheissung Ehre Gottes in der Höhe, Frieden der Menschheit auf
Erden dank dem guten Willen aller gegen alle - diesen schmeichlerischen Traum hat
Dostojeswki entweder nie geträumt, oder er ist aus ihm sehr bald wieder jäh erwacht.
Die Zustände gerade der russischen Menschheit, die in schwersten eigenen
Schicksalen ihm in nur zu greller Deutlichkeit vor Augen traten, die Unbestechlichkeit
seines nichts fraglos hinnehmenden und an nichts bloss von aussen her seine Fragen
richtenden Wahrheitsgewissens machte es ihm unmöglich, sich in solch schöne
Träume zu wiegen. Aber auch die fröhliche Tatbereitschaft eines Maxim Gorki ist
ihm fremd. Wohl teilt er ganz mit diesem die innige Ueberzeugung von dem
unzerstörlichen Kern des Guten in dem auch von ihm heiss geliebten russischen
Menschen, in all seiner Verkommenheit und schier unglaublichen Chaotik. Nicht zu
ertöten ist in ihm der Glaube an die hohe Berufung, an die unverwüstliche Jugendkraft
dieses von den verhängnisvollen Irrungen des Westens nur an der Oberfläche
berührten, immer doch natur- und gottnah verbliebenen Volks. Aber seine Hoffnung
stützt sich
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auf ganz und gar nichts Aeusseres. Alle noch so fein erklügelten äusserlich
gesetzlichen, organisatorischen Massnahmen würden den Menschen eben nur von
aussen umschliessen; an seine Seele reicht nichts heran, als was, aus der Seele des
Mitmenschen geboren, sie zu ergreifen und von innen her zu wandeln vermag. Nicht
die edelsten Kräfte des begreifenden Verstandes, des entschlossenen Tatwillens,
nicht die erhabensten bloss menschlichen Schöpferkräfte sind dem bis tief in sein
Innerstes gedrungenen, schliesslich sittlichen Verderb des Menschen gewachsen.
Nur aus der gemeinsamen letzten, innersten Wurzel des Seelenlebens, aus dem tief
in es versenkten S a a t k o r n d e s G ö t t l i c h e n in ihm kann das Heil ihm
erwachsen; einzig dann würde der Mensch auch seinem äusseren Leben die Form
zu finden wissen, die seinem innern Wesen gemäss ist und dem zarten doch
unzerstörlichen Saatkorn den nötigen Schutz auch nach aussen zu bieten imstande
ist. Nicht die Kultur Altindiens, Chinas, Griechenlands, des abendländischen
Mittelalters hat den altindischen, chinesischen, griechischen, mittelalterlichen
Menschen, sondern nur dieser Mensch hat diese Kultur schaffen können. Und nicht
ursprünglich aus den Kräften des Intellekts und des Willens, selbst nicht aus der
beiden überlegenen und schliesslich gebietenden Schöpferkraft der freien Gestaltung,
jener von Goethe hochgepriesenen ‘stolzen Gewalt der Formung’ (vis superba
formae), sondern allein aus dem letzten, tief verborgenen g ö t t l i c h e n Grunde der
Menschenseele heraus ist je der Mensch, ist der G o t t im Menschen erwacht, hat
dann erst jene in sich reichen und wertvollen aufbauenden Kräfte des Menschentums
in seinen Dienst genommen und ihnen die menschliche, die g o t t menschliche Seele
eingehaucht.
Doch wenn man nun diese Antwort ernster durchdenkt,
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so findet man sich bald in noch tiefere Gründe zurückgewiesen. Welches denn ist
die innerste seelische Kraft, von der wir sprachen, im Unterschied von jenen, für
sich gewiss auch hohen und heiligen Kräften des Menschtums? Der Unterschied ist
kein geringerer als derdes U n e n d l i c h e n und des E n d l i c h e n . Endliche Kräfte
sind endlichen Aufgaben gewachsen; es gibt aber noch einen letzten Grund des
Seelischen im Menschen, der allem Endlichen entrückt, vom Hauche des
Ueberendlichen, Göttlichen unmittelbar berührt, ihm wesenhaft zugekehrt ist. Darum
will die Seele des Menschen zuletzt in keine Schranken der Endlichkeit gebannt
bleiben; für sie bedeutet Knechtung schon jede Begrenzung auf bloss endliche Ziele
und Aufgaben. Alles Endliche endet eben; Endlichkeit besagt einmal und irgendwie
Nicht-mehr-sein, jedes solche ‘Nicht’ aber empfindet die ihres unzerstörlichen
J a s i n n s bewusst gewordene Seele des zum vollen Leben erwachten Lebendigen
selbst als nichtig; das echte, alles Ja ausstossende Nein kann sie gar nicht gelten
lassen, ausser für das Nein selbst; die Verneinung alles Nein aber bedeutet schon
Verneinung der Endlichkeit, Anerkennung, zuletzt alleinige Anerkennung des
Ueberendlichen nicht bloss als überhaupt und an sich, sondern für sie daseiend, in
ihrem eigenen, ihr selbst unwidersprechlich bewussten Sein sich bezeugend und
somit ihr kund und offenbar. S e i n bedeutet für alles, was im besonderen ist, Teilhabe
an dem, seinem ganzen Sinn nach schliesslich einzigen, mithin allbefassenden, selbst
des Nichtseins in jedem Sinne unfähigen Ur-Sein. L e b e n aber ist eben dieses Sein,
sofern es sich selber w e i s s als diesem einzigen, allbefassenden Sein zugehörig, in
seiner Ewigkeit ewig gegründet, darum seinem letzten Wesen nach unverletzlich,
keines Abbruchs, keiner Zerstückung fähig. Alles
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besondere Einzelne an ihm kommt und vergeht, aber das ist nur Gelebtes, nicht das
Leben selbst. Jenes alles liegt vor und unter ihm gleichsam ausgebreitet in der Zeitlinie
und in räumlicher oder raumartiger Erstrekkung, es selbst aber, sein sehender Blick,
ist etwas durchaus anderes, es ist in der Zeitlinie, in der räumlichen Erstreckung
überhaupt nicht zu suchen. Versucht man doch, es sich unter räumlichem Bilde zu
versinnlichen, so darf man es nur ganz ausserhalb, gleichsam vertikal zur ganzen
Ebene des Erlebbaren suchen, einer ganz andern Dimension angehörig, der Dimension
eben des Ueber-Zeit-Räumlichen. Darum aber ist a l l e s L e b e n s i c h h e i l i g ,
es w e i s s sich selbst, wofern es sich überhaupt weiss, in seiner letzten Wurzel
überendlich und damit allein voll lebendig. In dieser Ueberlegenheit über Zeit und
Raum bleibt es in sich ganz unberührt vom Vergang des bloss endlich Erlebten und
Erlebbaren. Darum darf es sich unerschrocken darbieten allem bittersten Leiden,
aller drückendsten Mühsal, allem heissesten Kampf, es darf, es muss, je fester es
sich seines ewig unangreifbaren Ja-sinns bewusst ist, um so mutiger entschlossen
allen Widerspruch, alle härteste Dissonanz des zeit-räumlichen Daseins und
Geschehens, alle Sünde sogar und allen Fluch der Sünde auf sich nehmen, es weiss,
es m u s s in das alles getrost hineingehen, um durch es alles hindurch seinen Sieg
zu erstreiten, gerade an ihm sein ewiges Selbst zu bewähren und darüber zu
triumphieren. Erkennt es sich aber so, wird es dieser reinen Gegenstellung gegen
alle Endlichkeit sich erst ganz bewusst, dann wird es ruhig verzichten auf jede endliche
Lösung der Dissonanz in reinen Einklang, auf den endlichen Ausgang alles Leids in
Freude, aller Mühsal in die Befriedigung bleibender Gestaltung, alles Kampfes in
Frieden und Aussöhnung, aller Sünde in innere Lossprechung und Entschuldung.
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Es wird die e n d l i c h e Lösung, eben als endliche, verschmähen und dem Fortgang
ohne Ende, selbst um den teuren Preis des nie erreichten oder auch nur näher
rückenden Zieles, den Vorzug geben, weil in der gänzlichen Erhabenheit über all
solche Scheinlösung erst die Ewigkeit, die Ueberendlichkeit des letzten, tiefsten
Lebens der Seele sich beweist.
Habe ich Dostojewski recht gelesen, so ist mit dem Tiefsten in ihm keine andere
als diese Haltung vereinbar. Nicht ein Zusammenlaufen aller Strahlen in einem Punkt
(K o n v e r g e n z ), sondern Auswickelung des Strahlenkreises um einen bloss
gedachten, nicht gegebenen Mittelpunkt, wie in eine unendliche Spirale, und zwar
nicht in nur einfacher, ein- oder zweidimensionaler, sondern unendlichfacher, ja ich
wage zu sagen unendlich-dimensionaler Unendlichkeit: das etwa möchte, in einem
mathematischen, vielmehr schon hochübermathematischen, vom Mathematischen
nur den Ausgang nehmenden Symbol ausgedrückt, die letzte Lebensansicht
Dostojewskis bezeichnen. Unmittelbar formuliert findet man das bei ihm allerdings
nicht; er spricht niemals die Sprache der Philosophie. Aber recht vieles, nein alles
in ihm weist in diese Richtung und ist mit keiner anderen letzten Voraussetzung
verträglich. Nötzels Kennzeichnung der Eigenheit Dostojewskis durch das Merkmal
der ‘Voraussetzungslosigkeit’ lässt diese weitestgehende Deutung nicht bloss zu,
sondern fordert sie, wie mir scheint. Denn jeder endliche Abschluss würde sofort
unüberschreitbare Voraussetzungen schaffen. Völlig voraussetzungsfrei ist allein die
gänzliche Erhebung über jede endliche Abgrenzung.
Als für das Gesagte beweisend möchte ich an erster Stelle die eigen ergreifende,
tief angelegte kleine Dichtung Dostojewskis in Anspruch nehmen, die den Titel trägt:
‘T r a u m e i n e s l ä c h e r l i c h e n M e n -
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s c h e n ’. Jener Mensch, der sich selbst und den alle Welt lächerlich findet, ist es,
weil aller Welt und ihm selbst als Kind der Welt allerdings höchst befremdend sein
muss, was einzig ein Traum ihm offenbart hat, und was er einzig diesem Traume
glaubt. Einem Traume allerdings von ganz besonderer Art. Am Ende war es gar kein
Traum; jedenfalls ihm ist er von so unwiderstehlicher Wahrheitsgeltung, dass vor
ihm viel eher das wache Leben des Menschen hier auf unserer Erde zum Traum
verblasst. Was ist denn Traum? Warum wäre nicht weit eher dies vermeinte
Wachleben nur geträumt? Jedenfalls er hat in diesem Traum die
Wa h r h e i t g e s c h a u t . Nicht sein Verstand hat sie erklügelt, er hat sie geschaut,
wirklich geschaut; ihre l e b e n d e G e s t a l t hat seine Seele ergriffen und auf ewig
ausgefüllt. Und er hat sie i n v o l l e n d e t e r G a n z h e i t geschaut, so dass er nicht
länger glauben kann, das, was er geschaut hat, sei für den Menschen ein Ding der
Unmöglichkeit. - Und was ist diese Wahrheit? - In einem Anfall nicht sowohl von
Verzweiflung als einer entsetzlichen Gleichgültigkeit gegen alles hatte er seinem
Leben ein Ende machen wollen. Aber spät in der Nacht, eben im Begriff seinen
Entschluss auszuführen, war er, erschöpft vom langen Grübeln, unversehens in einen
tiefen Schlaf gefallen, in dem nun eben der wundersame Traum ihm kam: Ihm träumt,
er hat sich das Leben genommen, aber ein hoher Geist hat ihn durch unermessliche
finstre Weltenräume auf eine sonst der unsern ganz gleiche andere Erde, in eine
Gegend entsprechend dem griechischen Inselmeer, entführt, bewohnt von sonst
menschgleichen Wesen, aber in einem Zustand gleich dem, den die Völkermythen
als den des Paradieses schildern; mit dem Unterschied, dass ihr Paradies nicht eine
Oase auf einer sonst wüsten Erde, sondern ihre ganze Erde, übrigens
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nicht bloss diese, sondern das Ganze der ihnen sichtbaren Welt ist. Denn die Menschen
dort leben in unmittelbarem vertrautem Verkehr, ja innigem Liebesverein mit der
ganzen Natur, auch der Gestirnwelt. Das alles lebt er nun in seinem Traume mit in
so wacher Wirklichkeit, dass er unmöglich daran zweifeln kann, es s e i ganz so, wie
er es geschaut hat. Und so weiss er und kann keinen Augenblick mehr nicht glauben:
der Mensch vermag auch hier auf unserer Erde in Paradiesesunschuld und -seligkeit
zu leben, er braucht nur zu wollen. In e i n e m Tage, in einer einzigen Stunde sogar
würde alles völlig zurechtkommen unter einer einzigen Bedingung: Es l i e b e jeder
den andern so wie sich selbst. Nichts weiter ist nötig, dann würde jeder auch sogleich
wissen, was er zu tun hat. Nur eine verhängnisvolle, verführerische Irrung seines
Verstandes hat es ihn vergessen lassen und ihn von seinem reinen Wesen himmelweit
entfernt. Am ergreifendsten aber wird das vorgeführt (denn auch dies hat er im Traum
mit heissem Schmerz ganz wie wach Erlebtes durchgemacht). wie er selbst, der Sohn
unsrer Erde, auf jenes Traumparadies vergiftend wie eine garstige Trichine, wie ein
Pestbazillus wirkt, bloss dadurch, dass die Menschen dort nach und nach von dem
Leben der Menschen hier auf unsrer Erde durch ihn erfahren, in ihr mühseliges,
gequältes,verderbtes Leben sich anfangs aus reinem Mitleid und Neugier
hineindenken, damit aber von seinem Fluch, vom Fluch des W i s s e n s , unvermerkt
mehr und mehr mitergriffen werden und so zuletzt diesen Fluch mit all seinen
grauenhaften Folgen auf sich laden. Sie lernen kennen den Reiz der Lüge, die
Grausamkeit der Wollust und Eifersucht, und Hass, Vorwurf, Scham, Ehre, alle
wilden Leidenschaften. Daraus folgt gegenseitige Absonderung und Entfremdung,
der falsche Stolz der Persönlichkeit, Abgrenzung
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und gegenseitige Anfechtung des Mein und Dein. So lernt man das Leid kennen,
gewinnt es sogar lieb; man dürstet nach Qual, denn Wahrheit lerne man nur durch
sie. Damals erschien bei ihnen auch - die Wissenschaft! ‘Als sie schlecht geworden
waren, fingen sie an von Brüderlichkeit und Humanität zu schwätzen und diese Ideen
zu verstehen. Als sie Verbrecher geworden waren, erfanden sie die Gerechtigkeit,
schrieben ganze Gesetzbücher zusammen, um sie aufrecht zu erhalten, richteten das
Schaffot auf, um die Gesetzbücher zu sichern.’ Zwar der Glaube an die dereinstige
Seligkeit war schon ganz dahin; fast war schon jede Erinnerung daran erloschen.
Dennoch sehnte man sich, wissend oder nicht, nach ihr zurück, vergötterte den
Gegenstand seiner Sehnsucht, baute ihm Tempel, betete zu ihm als seinem Gott.
Indessen, sollte man nun dahin zurück, so würde man sich dessen weigern. ‘Mögen
wir Lügner, Bösewichter, Ungerechte sein’ (würden sie sprechen), ‘wir w i s s e n
es, wir weinen darum, wir quälen uns deshalb, wir martern und strafen uns, mehr als
der barmherzige Richter, der uns richten wird, dessen Namen wir nicht kennen. Aber
wir haben das W i s s e n , und Wissen steht höher als Gefühl, E r k e n n t n i s des
Lebens höher als Leben, Kenntnis der G e s e t z e des Glücks höher als Glück.’ Die
so zum W i s s e n u m G u t u n d B ö s e erwachte Menschheit w i l l nicht die
ewige Ruhe, sie w i l l die Qual des Leidens. Leiden ist ihr S c h ö n h e i t , nur im
Leiden ist S i n n !
Dies der Inhalt des merkwürdigen Traums. Wie will er gedeutet sein? Ist es einfach
die Forderung der R ü c k k e h r z u r K i n d e s u n s c h u l d durch die Erlösung vom
Fluche des Wissens? Konnte Dostojewski übersehen, dass Kindheit nicht bestimmt
ist Kindheit zu bleiben, dass der Durchgang durch die Reifung eben des
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Wissens, des Wahrheitsgewissens, damit aber durch die Sünde mit aller ihrer Qual,
unabwendlich ist? Mir scheint im Gegenteil eben dies der Traum zu besagen, indem
er zeigt: Wäre dem Menschen ein paradiesisches Kindesdasein, wie er es, mit oder
ohne Grund, im Urbeginn seines Erdenwallens sich denkt, ein zweites Mal beschieden,
so würde es dabei doch nicht bleiben, er würde die Frucht vom Baume der Erkenntnis
ein zweites Mal brechen, sich dadurch die Pforte des Paradieses nochmals selber
verschliessen und die ganze absteigende Stufenfolge der Schuld und des Elends
nochmals zu durchmessen haben, so wie die einst seligen, nun doch wieder in die
gleiche Unseligkeit wie wir gefallenen Bewohner jener fernen andern Erde. Stets
doch hat Dostojewski das Leben geliebt, er hat es heilig gesprochen ganz in seiner
Leidenschaft, seiner Sünde, seiner Qual. Noch in der Hölle würde er es preisen. So
in seinem D m i t r i K a r a m a s o f f . In den zwei Monaten seiner Untersuchungshaft
hat der des Vatermords unschuldig Verklagte in sich den neuen Menschen erfühlt.
In seinem wie unterirdischen Sträflingsleben ist seine Seele durch Leiden wissend
geworden. Nicht wegen der angeblichen Mordtat wird er nach Sibirien gehen, aber
für die leidenden Kinderchen; überhaupt für alle, denn alle sind an allen schuldig.
In seinen Ketten wird er wieder auferstehen zur F r e u d e , ohne die der Mensch,
ohne die Gott selbst nicht sein kann, denn das ist sein erhabenes Vorrecht. Es lebe
Gott und die Freude! Was bedeutet denn Leiden? Ich fürchte es nicht, und wenn es
unermesslich wäre! Es lebt jetzt in mir diese Kraft, dass ich alles ertrage, bloss um
mir jeden Augenblick zu sagen und zu künden: I c h b i n ! In tausend Qualen b i n
ich, in Foltern quäle ich mich, allein ich bin! In Finsternis sitze ich, aber ich lebe,
ich sehe die Sonne, und sähe ich sie nicht, ich weiss doch,
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sie i s t , und das, das ist schon das ganze Leben! - Nicht minder gewiss aber ist das
andre, was, scheint mir, der ‘Traum’ uns künden will: die durch keine Sünde, keinen
Tod, keine Höllenqual je aufhebbare G o t t e s k i n d s c h a f t d e s M e n s c h e n .
Kindschaft kann nicht verloren gehen. Der ‘verlorene Sohn’ der evangelischen
Erzählung war damit, dass er das Vaterhaus verliess, nicht der Kindschaft verlustig
gegangen, er hatte nur seinerseits sie verachtet und vergessen; er brauchte nur zum
Vater zurückzukehren, so war er schon bei ihm als Kind wieder angenommen: weil
die Kindschaft zwar seinem Sinn, aber nicht seinem Wesen verloren war noch je
verloren gehen konnte. Eben deshalb bleibt die Sehnsucht nach der Seligkeit der
Unschuld und der Glaube an sie im Menschen unvertilgbar, und so wird er das
Vaterhaus wieder aufsuchen, sollte er selbst vergeblich anklopfen. Aber die Heimkehr
zum Vater bedeutet dann nicht die Rückkehr zum Kindesstand, wie er zuvor gewesen
war, sondern er muss bedeuten den Eintritt in ein neues Verhältnis zum Vater, und
zwar nicht ein ferneres, sondern unvergleichlich von seiner Seite, für den Menschen
selbst näheres. Nur so kann die evangelische Legende, nur so kann auch Dostojewskis
Traum gemeint sein.
Der ‘Traum’ weist rückwärts auf den Roman ‘We r d e j a h r e ’ (oder ‘Der
Jüngling’), vorwärts auf die ‘B r ü d e r K a r a m a s o f f ’. Diese drei, den letzten
Lebensjahren Dostojewskis angehörigen Werke bezeichnen die Höhe seines Schaffens.
Im ersteren Werk erzählt Wersileff seinem natürlichen Sohne Dolgoruki, der in dem
Roman der Fiktion nach von seinem eignen Werdegang sich Rechenschaft gibt, von
einem Traum, der mit dem des ‘lächerlichen Mannes’ viel Aehnliches hat. Auf seinen
Reisen nach dem Westen hatte der Berichtende in Dresden (hier spielt eine persön-
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liche Erinnerung Dostojewskis herein) in der Gemäldegalerie ein Bild des C l a u d e
L o r r a i n gesehen; im Katalog war es als ‘Acis und Galathea’ bezeichnet; er möchte
es lieber ‘Das goldene Zeitalter’ betiteln. In seinem Traume nun sah er nicht dieses
Bild, sondern das, was es darstellt, als lebendige Wirklichkeit. Eine abgelegene
Gegend des griechischen Archipels wundervolles Gestade, zauberische Fernsicht,
im glühenden Licht eines südlichen Sonnenuntergangs, etwa 3000 Jahre zurück ergriff es seine Seele mit einer Art Heimatgefühl als die Wiege der europäischen
Menschheit, als das i r d i s c h e P a r a d i e s , wo noch die Götter vom Himmel
herabstiegen und mit den Menschen sich gatteten. Schöne Menschen lebten da in
Glück und Unschuld, in Liebe und harmloser Fröhlichkeit, überflutet von Wärme
und Licht der Sonne, die sich ihrer schönen Kinder freute. Ein höchst
unwahrscheinlicher Traum, dem doch die Menschen ihr Leben und alle Kräfte
geweiht, um den Propheten sich gemüht und den Tod erlitten haben; ohne ihn könnten
die Völker nicht leben, nicht einmal sterben! Ihm aber war dieser Traum L e b e n .
Noch nach dem Erwachen lebte er in ihm weiter und erfüllte ihn mit einer nie
gekannten, geradezu schmerzenden Seligkeit und einem Gefühl heisser Liebe zur
ganzen Menschheit. Allein die untergehende Sonne des ersten Tages der Menschheit
- dem selbst im scheidenden Abendlicht Erwachten wandelte sie sich in die
untergehende Sonne ihres l e t z t e n Tages über Westeuropa erklangen grade damals
die Klänge des G r a b g e l ä u t e s ! Es war die Zeit des Tuilerieenbrandes im Aufstand
der Kommune 1871. Gewiss ein durchaus logischer Vorgang; er habe volles
Verständnis, sagt der Berichtende, für die Unwiderstehlichkeit der im Fluss
befindlichen I d e e . Aber als Träger des höchsten r u s s i s c h e n
K u l t u r g e d a n k e n s ver-
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mochte er nicht sich darein zu finden; denn dieser ist der Gedanke der
a l l g e m e i n e n Ve r s ö h n u n g der Ideen. Hier aber wollte der Franzose nichts
als Franzose, der Deutsche nichts als Deutscher sein, beide in der bis dahin höchsten
Anspannung ihrer Kräfte. Nie aber hat der Franzose seinem Frankreich, der Deutsche
seinem Deutschland so schweren Schaden zugefügt wie damals. In ganz Westeuropa
gab es damals keinen Westeuropäer als ihn, den Russen, da er allein empfand: diese
Handlung, und ebenso die Rache des durch sie beleidigten Bürgertums, war durchaus
logisch, aber darum nicht weniger ein Verbrechen an der M e n s c h h e i t . Zwar auf
ihn kam es dabei nicht an; um den r u s s i s c h e n G e d a n k e n handelt es sich. Für
diesen aber gab es in Westeuropa damals kein Verständnis. Es hat die herrlichen
Typen des Franzosen, des Engländers, des Deutschen geschaffen, aber wie s e i n ,
Westeuropas künftiger Bürger aussehen solle, davon wusste es so gut wie nichts,
davon schien es gar nichts wissen zu wollen. Begreiflich, denn s i e s i n d n i c h t
f r e i , w i r a b e r s i n d f r e i ! Sie meinen bloss als Franzosen, als Engländer, als
Deutsche zugleich der Menschheit zu dienen; einzig der Russe weiss, dass er im
höchsten Masze Russe gerade dann sein wird, wenn er im höchsten Masze
Westeuropäer ist. Das ist der wesentliche nationale Unterschied zwischen den Russen
und den andern Völkern. Nicht das viele vergossene Blut, nicht die abgebrannten
Tuilerieen schmerzen ihn so, aber alles, was nun f o l g e n muss. jenen ist beschieden,
noch lange mit einander zu ringen, weil sie noch zu sehr Deutsche und zu sehr
Franzosen sind und ihre Rolle in diesem Spiel noch nicht ausgespielt haben. So leben
sie immer noch jeder f ü r s i c h . Russland allein lebt f ü r d i e I d e e , es hat bereits
ein Jahrhundert lang bloss für sie gelebt. Aber
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wie steht es mit jenen? Oh, ihnen sind noch schreckliche Leiden beschieden, ehe sie
das R e i c h G o t t e s erlangen werden. - Welches Reich Gottes? Und wie würde es
kommen? - Dostojewski unterlässt nicht darauf zu antworten. Denken wir uns, der
Kampf sei schliesslich geendet; nach allen Flüchen, allem gegenseitigen Begeifern
und Auspfeifen sei Ruhe eingetreten, sie sähen ihren Wunsch erfüllt: j e d e r s e i
f ü r s i c h , die einstige grosse I d e e d e r M e n s c h h e i t sei untergegangen wie
die majestätische Sonne auf dem Gemälde des Claude Lorrain - da endlich würden
die Menschen erkennen, wie ganz sie v e r e i n s a m t u n d v e r w a i s t sind. Dann
würden sie sich auf einmal eng aneinanderschliessen, sich bei den Händen fassen
und sich bewusst werden, dass nur sie allein jeder des andern Ein- und -Alles sind.
Das wäre Ersatz für die grosse Idee der Unsterblichkeit, d e r Unsterblichkeit, welche
die Liebe bedeutet. Die ganze Fülle der Liebe müsste sich dann der Natur, der Welt,
dem Menschen, jedem Grashalm zuwenden. Je mehr sie ihrer Endlichkeit sich bewusst
würden, um so unwiderstehlicher müssten sie einander lieben, mit einer Liebe ganz
unähnlich der früheren. Geheimnisse würden sich ihnen erschliessen, von denen sie
bis dahin nichts geahnt hatten. Die Natur würden sie mit neuen Augen ansehen, mit
dem Auge, mit dem der Liebhaber die Geliebte ansieht. Wie aus einem Rausch
erwacht, würden sie es eilig haben einander zu lieben, für einander zu arbeiten,
einander zu beglücken, in dem Bewusstsein, dass ihre Tage kurz und dies alles ist,
was ihnen blieb. Jedes Kind würde wissen und fühlen, dass jeder Mensch es so gut
mit ihm meint wie ein Vater und eine Mutter. Die Sorge für das heraufwachsende
Geschlecht würde ein ausreichender Ersatz sein für den Gedanken an ein Wiedersehen
nach dem Tode. - Wahrlich eine ganz unwahrscheinliche Phantasie!
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Aber stets endete sie mit einer Vision wie Heine's Christus auf der Nordsee: der
Heiland inmitten der verwaisten Menschen, zu ihnen tretend, ihnen die Hände
entgegenstreckend: Wie konntet ihr S e i n e r vergessen! Dann würde ihnen allen
gleichsam die Binde von den Augen fallen und es würde der grosse begeisterte
Hymnus der neuen, der letzten W i e d e r g e b u r t erschallen!
So in dieser Schrift. Voll aufgenommen und in vollem Ausklang entwickelt findett
man dieselben Kerngedanken im letzten grossen Werk: ‘D i e B r ü d e r K a r
a m a s o f f ’, besonders im Ve r m ä c h t n i s d e s S o s s i m a (6. Buch). Unser
Bericht darf hier kürzer sein, eben weil die Motive der beiden andern Werke zum
Teil wiederkehren. Herausgehoben seien nur die ergreifenden Aeusserungen des
sterbenden Jünglings Markell, des älteren Bruders des Sossima: ‘Mutter, weine nicht!
Das Leben ist ein Paradies! Alle sind wir im Paradies, wir wollen es bloss nicht
wissen. Würden wir es wissen wollen, dann wäre schon morgen auf der ganzen Erde
das Paradies zur Wahrheit geworden. Was zählen wir die Tage, wo e i n Tag genug
ist für den Menschen, das ganze Glück zu erfahren? Ihr Lieben, was zanken wir uns,
was prahlen wir gegen einander, weshalb können wir erfahrene Beleidigungen nicht
vergessen? Lasst uns doch sogleich in den Garten gehen, lasst uns lustwandeln,
Mutwillen treiben, einander lieben und loben und küssen und unser Leben segnen!...
Vöglein Gottes, frohe Vöglein, verzeiht auch ihr mir, denn ich habe vor euch
gesündigt. Welcher Gottesruhm war rings um mich her: die Vögel, die Bäume, die
Wiesen, der Himmel - und ich allein lebte in Schmach, ich allein entehrte alles und
spürte gar nicht die Schönheit und den Ruhm!’ Und er weint vor Freuden, indem er
dies erkennt; es verlangt ihn selbst vor ihnen schuldig zu sein,
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denn ihm wird ja Vergebung dafür, und das i s t ja das Paradies. I s t er nicht also im
Paradies?... Wird der Mensch erst diesen einzigen Gedanken fassen, dass j e d e r
M e n s c h f ü r a l l e u n d a l l e s s c h u l d i g ist, dann wird damit das Himmelreich
nicht mehr in der Phantasie sondern in der Wirklichkeit angebrochen sein. Dazu
muss freilich erst der M e n s c h s e l b s t ein andrer werden, er muss ‘einen n e u e n
S e e l e n p f a d einschlagen’. Und dazu kommt er freilich solange nicht, als, wie
jetzt, jeder nur danach trachtet sich in seiner Persönlichkeit abzusondern und auf sich
zu stellen, in sich die ganze Fülle des Lebens zu erfahren: Gerade das führt nicht zur
Fülle des Lebens, sondern zuletzt zum Selbstmord, weil zu gänzlicher Vereinsamung.
Auf die Predigt der L i e b e kommt alles zurück. Ve r z e i h doch jeder dem andern
und fürchte sich nicht vor der Sünde der Menschen, liebe den Menschen auch in
seiner Sünde, denn solches ist schon der Liebe G o t t e s ähnlich und steht über der
irdischen Liebe. Liebet die g a n z e Schöpfung Gottes, die ganze Welt, jedes
Sandkörnchen unsrer Erde, jedes Blättchen habt lieb, jeden Lichtstrahl Gottes! Liebet
die Tiere, die Pflanzen, liebt jedes Ding, dann werdet ihr das G e h e i m n i s G o t t e s
in den Dingen erfassen und Tag und Nacht mehr erkennen, zuletzt die ganze Welt
lieb gewinnen in ihrer Einheit, mit einer Liebe, die die Welt umfasst. Denn alles ist
ja nur e i n Weltmeer, alles fliesst, alles berührt sich; du rührst an eine Stelle, und an
einer andern Stelle der Welt hallt es wieder. Ein heimliches Ahnen ist uns verliehen
von einem lebendigen Bande zwischen uns und e i n e r a n d e r n , e r h a b e n e n ,
h ö c h s t e n We l t . Die Wurzeln unserer Gedanken und Gefühle sind nicht hier,
sondern in andern Welten. Gott hat Samenkörner aus andern Welten genommen und
sie auf diese Erde ausgestreut, so erwuchs sein
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Garten; es ging auf, was aufgehen konnte, das Aufgegangene aber lebt und bleibt
lebendig nur dadurch, dass es der Berührung, in der es mit den anderen
geheimnisvollen Welten steht, sich bewusst wird. Wird aber dies Gefühl schwach
oder stirbt es ab, dann stirbt auch, was aufgegangen war. - So glaube du und zweifle
nicht! Und wenn alle andern daran zweifeln und auf dich nicht hören wollen, und
wärst du der einzige, der daran festhielte, es würde nicht vergeblich sein. Wenn aber
auch nur Einer sich mit dir vereint, so ist da schon d i e g a n z e We l t , das ganze
Weltall der lebendigen Liebe. Dagegen das Leid, nicht mehr lieben zu können, das
und nichts andres ist die Hölle. ‘Einmal ward in dem endlosen Sein, das w e d e r
a n Z e i t n o c h R a u m g e m e s s e n w e r d e n k a n n , einem bestimmten
geistigen Wesen mit seinem Erscheinen auf dieser Erde die Fähigkeit verliehen sich
zu sagen: I c h b i n und I c h l i e b e . Nur dafür war das Leben auf Erden geschaffen,
und mit ihm Zeit und Raum. Er aber verschmähte dies unschätzbare Geschenk, erlebte
keine Liebe, blickte Hohn und blieb teilnahmlos. Scheidet ein solcher dann hin, so
mag ihm wohl hinterher die Einsicht kommen, aber der Durst nach Liebe, der ihn
dann überfällt, wird nicht mehr zu stillen sein, denn es wird nicht mehr Leben und
Zeit sein! Auch alle Qual des Leibes wird dann die seelische Qual ihm nicht
wegnehmen können, alle äusseren Flammen den innern Brand nur schüren, den Brand
des Durstes nach antwortender, tätiger, dankbarer Liebe! Doch ist am Ende selbst in
dieser sengenden Qual eine gewisse Vorstellung jener tätigen Liebe und vermag
selbst dieser schwächste Abglanz von ihr dem unter solcher Qual Leidenden noch
eine gewisse Linderung zu verschaffen. Würde er aber in frevelndem Hochmut auch
diese letzte Spur des Göttlichen in sich selbst zurückweisen und
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damit ebenso sich selbst fluchen wie dem Leben und Gott, dann müsste er brennen
im Feuer seines Zorns ewiglich und würde vergebens dürsten nach Tod und Nichtsein.
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Aan mijn gestorven vriend Jan van den Broek
door Martien Beversluis
I
Het was geen leed toen wij je nedervlijden
in 't kleine graf als aan geruste ree,
want onze herinnering is, als toen wij scheidden
met jou te samen aan de breede zee.
Wij waren hier niet, toen het stil geleide
ging in bevreemding als met vreemden mee.
Maar ons betraand gelaat zag van terzijde
het leege land af naar de lichte zee.
Het was geen leed je lichaam te zien zinken
voor onze oogen tot afwezigheid,
maar langs den muur de wa'tren te zien blinken
waarlangs je zwierf tot in vergetelheid,
en in ons hart als nevel voelen zinken
de droeve wijdheid onzer eenzaamheid.
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II
Je breede boot, die wij den visschers gaven,
omdat die hün behoorde bovenal,
ligt tusschen d'andren in de bekende haven,
nog elken nacht aan den verlaten wal.
En dat deez vrèemden nu het zeil los gaven
(wat jij zoo minde) aan der winden val
en dat in 't zicht, van waar jij ligt begraven,
z'een ander voor den avond binden zal.
Men zegt, t'is wijs t'aanvaarden en te zwijgen,
maar o, nog jong zijn 1 en dit niet verstaan!
Soms wild' ik wild de zee met jou bestijgen
en jou gedachte was mijn zeil, mijn baan,
en in joù durf èn zee èn boot, je eigen,
in laatste vreugd voor altijd ondergaan.
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III
Waarom wordt àl wat is geleden
tot vreugde in mijn gedachtenis?
Zijn wij niet welbewust gegleden
zoowel door licht als duisternis?
Heeft onze mond niet ook beleden
dat wat misschien verachtlijk is?
Waarom wordt al wat is verleden
tot schoonheid in gedachtenis?
Herinnering laat op alle dingen
het stofgoud vallen van haar wiek,
en het voorbijgaan van haar zwingen
maakt stil ons en melancoliek,
maar jou jong leven wil ik zingen
als vreugde, nevel en muziek.
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IV
Eens op een Meinacht deed een zwaar verlangen
mij naderzwerven tot dit diep gehucht.
De bloesem geurde en een waas gezangen
sponnen d'insecten in de zoele lucht.
Maar op den heuvel waar de bosschen omvangen
de lage weiden... heeft een vreemde zucht
om niet te dalen m'als een dwang bevangen
en ik ben angstig in het hout gevlucht.
Daar lag ik droomrig uren achterover,
vlak aan de aarde als een deel van haar,
en speelde doelloos met het duister loover
en onze oogen zagen in elkaar...
tot in de schemering van den eersten toover
een vogel ons weer scheidde, hoog en kláar...
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V
Je kent die baai... waarheen je 't roer vaak wendde
door kalmen wind gestuwd in d'avondschijn.
Aan d'eenen berk en 't kreupelhout herkende
je z'altijd weer en landde... en wierp den lijn.
‘Van hier uit’, zei je eens, ‘zou alle ellende’
‘zou zelfs het sterven mij niet vreemd meer zijn’.
En zei niets meer... je zag de zee ten ende
Zacht in het loover viel de wind als pijn.
Ik was er laatst weer... zag de zee... die rilde
ik dacht ‘je wilde zooals alles wil’
toen plotseling een meeuw, omhoog, met wilde
vlucht, nèerschoot in de zee, met korten gil!
Ik greep de randen van de boot, die trilde,
de zeilen waaiden, maar de wind was stil.
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VI
We kwamen eens in vaart de haven uitgevaren,
Het zeil ontplooid, de schoten ver gevierd.
't Was in September en de eerste dorre blaren
kwamen in vluchten over 't land gezwierd.
De kiel gaf bonzen en de grauwe baren
werden de boorden langs in twee geslierd;
en of er duizend witte vlugge vooglen waren
was 't spatt'als onze boeg kwam door het schuim gestierd.
Wij helden over en we rezen weder,
we zongen lied'ren tusschen 't luid geplas.
Ons zeil stond sterk, gelijk een groote veder
hoog boven 't water, dat òns ad'men was.
We stegen hoog op, en we zonken neder
als heel ons leven rijzen en dalen was.
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VII
En nu deez stilte en dit staande teeken,
de grauwe steen slechts tusschen velen in,
je naam, die velen zullen zien en spreken
gedachtenloos, voorbijgaand als de wind.
En hoe we zelf eens met de vingers streken
als in verveling, langs een naam, als kind,
waarvoor bij 't zien in tranen uit zal breken
een enkle, die dien klank zòò heeft bemind.
Ik kwam deze avond aan het hek en staarde
de koude leegte in dezer eenzaamheid.
En wierp de bloemen die 'k voor jou bewaarde
verloren, in een snik van bitterheid.
Wat geven kleuren hier, op deze aarde?
Nog wanhoop meèr en meer verlatenheid.
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VIII
Dien regennacht! hoe klaar weer voor mijn oogen
zie ik ons drijven tusschen d'oevers heen.
Wij beiden donker, aan de plecht gebogen
en de lantaarn die over 't water scheen.
Een rustig windwaas hield het zeil bevlogen
wij vlotten kabblend door de duisterheên,
toen een paniek plots in een looverhooge
rivierwilg òpstònd, bruischende als een
wegvlucht van vogels door opeens verstoren!
Je sprong óp, schreeuwd' iets, wat ik niet verstond.
En als verlamde vleugels op den grond
vielen de zeilen, bonzend, van hun toren!
het licht vloog uit... en door het angstig rond
klonk de gerekte uitroep van den horen.
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IX
Aan één der bochten, waar de losse gronden
zijn afgebrokt door 't water van den vloed,
staat nog de wilg, half aan het land verbonden,
half in den stroom met zijn gekromden voet.
En ieder jaar wordt hij opnieuw verslonden
en 't wast en daalt en spoelt om hem verwoed.
En riet en wier wordt in zijn kruin gevonden
als d'eerste stilt' het water dalen doet.
En ik herdenk, hoe vaak we samen lagen
onder haar loover den namiddag lang,
en langs den wrong der oude stam opzagen
tot in 't getakt der bevende overhang,
en rond de boot heen vloeide 't eeuwig vragen,
maar wat het leven scheèn... was ondergang.
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X
Wanneer ik dwaal... in herinneringen
Hoe keert dan alles, o alles weer!
'k Hoor in de verte de bengel zingen,
de oude belschommel nabij het veer!
En zie den veerman en alle dingen
rondom hem heen als oneindig teer,
de donkre aak en het vogelzingen,
de lichte stroom in het zomerweer...
En voel ons drijven naar d'overzijde
half met den stroom mee die langs ons liep
en zie den bogert ons naderglijden,
die wit van bloem was en wakker sliep.
Van d'andren oever, was't als wij scheidden,
was 't of een merel ons wederriep.

De Stem. Jaargang 3

320

XI
O stroom van dagen, die maar eender waren!
O troosteloosheid! o weemoedigheid!
ik zwierf langs d'ijsbaan tusschen lange scharen
eens een namiddag van dien eersten tijd.
En langs en met mij met gelijk gebaren
ruischte t'gerij op de bevrorenheid
alsof het niets dan mijn gedachten waren
in eendre rondgang en verlorenheid.
En rondom roerloos lagen wit de landen,
eindloos besneeuwden in doorroosden schijn.
En dicht bij d'aarde stond de zon te branden
straalloos maar helder als doorglansde wijn,
en o! de naglans op gelaat en handen!
en o! het vreemde van alleen te zijn!
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XII
Soms speelt een vriend nu, die je nooit kende,
als van jou leven mij het teer refrein,
't is de nocturne met dat vragend ende,
die j'eens mij zeide je zoo lief te zijn.
Eens zat ik luisterende naar het wenden
der melodiën - in den hoogen schijn
van wat ik dacht als dat onbekende
de een'ge wereld waarin jij zou zijn.
En toen het laatste was weggestegen,
werd onze stilte tot enkel pijn...
ik zag door 't venster waarlangs de regen
kwam neergedruppeld, glinstrend en fijn...
en hoorde 't waaien... bij 't leunen tegen
de donkre plooien van het gordijn.
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XIII
Mij lijkt het leven nu vaak leeg en vlakker
en liefdeloozer en zoo grauw en kil,
dan toen we gleden nog langs haag en akker,
waar het zoo zuiver was en altijd stil.
De klare fluitslag van de merel brak er
hoog uit een bloesemtak en zong April,
wij lagen open en voor alles wakker
in 't zoet verloren gaan van onzen wil.
Soms viel de meidoorn bij 't raaklings glijden
voorbij haar zoetheid in onze boot,
of viel op 't water en dreef terzijde
wit met den stroom mee die haar omsloot,
als nog een glimlach bij het verglijden...
...uit jonge weelde... tot in den dood.
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XIV
En om de bocht heen bij 't verder stroomen
door nazons lichtschijn van roomig-geel,
zagen wij ver al uit zware boomen
het grijze brokstuk van het kasteel.
En niets bewoog meer bij 't nader komen
dan slechts de zeilen in windsgestreel,
als vlindervleugels... bòven het stroomen
en groot voor muren en kapiteel.
Dan kwam een schaduw ons overzinken
die van den muur lag, gerekt en groot.
Dan viel de ketting met luid gerinkel
wanneer je neersprong van uit je boot...
.........................
...ik hoor je stem nog in d'echo klinken,
als van het leven... tegen den dood.

Laren.
2 en 3 Dec. 1922.
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Idealen van het verleden
door J. Welders
Niet altijd en niet voor ieder is het bestaan van een probleem Europa zoo duidelijk
geweest als in dezen tijd van politieke ontbinding en zedelijk verval. Wie nu nog
zou willen betoogen, dat er een probleem Europa bestaat en dat de volken van Europa
den plicht hebben op straffe van ondergang dit probleem op te lossen, zou een
waarheid verkondigen, die aan het Nietzscheaansche verwijt van ‘beleidigende
Klarheit’ moeilijk zou kunnen ontkomen. Immers, wat zich thans voor onze oogen
voltrekt is niet anders dan een felle openbaring van een tegenstelling in de
ontwikkeling der Europeesche verhoudingen, die reeds lang vóór den oorlog bestond,
maar toenmaals door weinigen werd gezien en nog minder begrepen. De tragiek van
die tegenstelling, welke het eigenlijke probleem Europa vormt, ligt daarin, dat de
Europeesche menschheid tot nog toe buiten machte is gebleken haar in een hoogere
eenheid op te heffen, zoodat ons werelddeel thans aan zijn innerlijke verscheurdheid
dreigt te gronde te gaan. Het probleem was weliswaar reeds lang wetenschappelijk
doorvorscht, maar de staatslieden, die het lot der volken bestierden, hebben er zich
weinig om bekommerd. Het werd nooit in den stroom van het politieke leven
opgenomen, nooit tot onderwerp gemaakt van politieke discussie, en nog minder
werd het de stimulans voor een scheppende politieke daad. Het probleem stond dus
buiten het leven
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der gemeenschap en daarom schijnt voor velen thans nieuw, wat in werkelijkheid
op nieuwheid geenszins aanspraak mag maken. Het nieuwe is slechts, dat nu ook de
massa der Europeesche menschheid het bestaan van een tegenstelling in de
ontwikkeling der Europeesche verhoudingen heeft ontwaard; smartelijk dringt het
tot haar besef door, dat die tegenstelling, onopgelost als ze is, onze cultuur ondermijnt
en tot ontbinding brengt. Welke is die tegenstelling en waarin bestaat het probleem?
Het probleem bestaat daarin: twee factoren met elkaar te vereenigen, die beide uit
de levensbeweging der Europeesche menschheid voortvloeien, beide ook door die
levensbeweging worden gevoed, maar waarvan elk wordt voortgestuwd in een
richting, die tegenovergesteld is aan die van den ander, namelijk in de richting van
het individualisme en in die van den gemeenschapszin.
De eerste factor bepaalt de geboorte der nationale idee en de vorming van naties
uit a-nationale volken of volksdeelen, naties met een eigen taal, een eigen karakter,
een eigen verhouding tot God en Mensch. Het is het proces, dat wij in het kort den
opbloei en de verwerkelijking der nationale idee zouden kunnen noemen en dat zijn
bekroning en tegelijkertijd zijn bodem van historischen groei vindt in de stichting
van een onafhankelijken nationalen staat. Voor West-Europa, in het algemeen
gesproken, ligt dit proces reeds eenige eeuwen terug in de geschiedenis; voor midden
Europa: Italië en Duitschland, is de politieke verwerkelijking der nationale gedachte,
die de heugenis oproept aan mannen als Cavour en Garibaldi, Bismarck en Moltke,
nog nauwelijks een halve eeuw oud; voor Oost-Europa valt het proces samen met
de Balkan-oorlogen en, wat betreft Rusland en de Donau-monarchie, vooral met den
wereldoorlog van 1914. Deze laatste heeft geheel het
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Oosten van ons werelddeel in den smeltkroes der historie geworpen, en de nieuwe
of tot nieuw leven ontwaakte naties zoeken en tasten naar de grenzen van hun
nationale zijn en naar de vormen, waarin zij hun staatkundig leven zullen opbouwen.
Zij staan nog pas aan den aanvang van hun taak en voor hem, die de lessen der
geschiedenis heeft bestudeerd, is het niet twijfelachtig, dat hier belangrijke kraters
liggen, waarin een smeulende vuurgloed van nieuwe oorlogen en revoluties zich
ophoopt.
Tegenover dezen factor, die, zij het dan ook met de tendens den chaos der volken
tot kosmos te vervormen, door splitsing en ver-individualiseering, door ‘kernvorming’
zooals dr. G.H. van Senden het heeft genoemd, de ontwikkeling bepaalt, staat een
andere richting van evolutie: de economische vervlechting van Europa tot één geheel.
Ook deze ontwikkeling heeft hare wortels in het leven der Europeesche menschheid.
Ons werelddeel is klein en in talrijke min of meer van elkaar losstaande nationale
staten verdeeld. Doch de bevolking is eenige honderden millioenen groot en moet
trachten op het beperkte en verdeelde gebied zoo goed mogelijk zijn materieele leven
op te bouwen. Het is zonder meer duidelijk, dat zulks slechts mogelijk is in onderlinge
samenwerking, die in zeker opzicht de grenzen tusschen de naties doet verdwijnen
en een internationale idee verheft tot richtsnoer voor denken en handelen. Zonder
een dergelijke samenwerking is Europa in zijn tegenwoordige economische en
geestelijke structuur gedoemd te gronde te gaan. De inzinking van die internationale
idee en haar vervanging door een grof, bruut nationaal machtsbewustzijn drukt zwaar
op de internationaal-denkende geesten en vervult hen met zorg en droefenis. In de
smart om een verloren internationalisme, in een machtelooze hunkering om de
Europeesche idee
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te doen leven in de harten der volken, komt de vrees voor den ondergang en voor de
vernietiging van hooge cultuurwaarden tot zijne wellicht ontroerendste uiting. Toch
zou dit gevoel, dat bij de besten van ons tot een geloof zich kan heiligen,
waarschijnlijk alleen niet voldoende zijn om Europa van den weg des doods te doen
keeren. Een andere factor, blind-werkend en laag bij de grondsch maar bijna
elementair in zijn stuwkracht, zou hier niet kunnen worden gemist: het is de factor
van de materieele levensnoodzakelijkheid. Deze is het, die steeds weer de massa van
het volk in de kritieke tijden van zijn bestaan opvoert tot een besef van internationale
saamhorigheid en haar de macht geeft de beletzelen voor de verwerkelijking der
internationale idee te verbrijzelen. Maar deze factor heeft het tot nog toe - dat is vóór
den oorlog -, juist omdat hij vooral zijn kracht vond in den primairen levensdrang niet veel verder gebracht dan tot een samenwerking op economisch gebied.
Hiermee zijn de twee groote ontwikkelingslijnen van het moderne Europa
aangegeven, die de jongste geschiedenis, ook de geestelijke geschiedenis, van ons
werelddeel hebben bepaald. Het is niet onze bedoeling verder bij dit punt te verwijlen,
omdat het feit van de onderscheiding dezer ontwikkelingslijnen reeds voldoende is
om vast te stellen, dat het noodlottig gevolg van den oorlog en vooral van de
vredespolitiek bestaat in het verder uit elkaar gaan van de ontwikkelingslijnen, in de
noodlottige verscherping van de tegenstelling tusschen de twee Europeesche
levens-verschijnselen. Deze verscheuring in de borst der Europeesche menschheid
zelve en haar onmacht om die tragische gespletenheid te boven te komen, geven aan
het Europa van onze dagen het beeld van een cultuur in ontbinding. De nationale
ontwaking der volken van Oost-Europa is geko-
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men op een moment, dat de nationale vrijheid slechts ten koste van de sociale welvaart
kon worden veroverd en het gebouw der staatkundige onafhankelijkheid slechts op
de ruïnen van het Europeesche volksbestaan kon worden opgericht. Dit wil volstrekt
niet zeggen, dat die nationale ontwaking als een ramp moet worden beschouwd; het
wil slechts zeggen, dat een verachtelijke mediocriteit van de leiders der volken vóór
den wereldoorlog die leiders heeft belet de vormen te scheppen, waarbinnen het
nieuwe nationale leven zich kon kristalliseeren en harmonieus zich kon invoegen in
de Europeesche staten-gemeenschap. En het wil ook zeggen, dat na den oorlog de
politici van Versailles hopeloos zijn gebleven beneden de ontzaglijke taak, welke
hun was gesteld en te klein of te minderwaardig van geestelijke allure zijn gebleken
om te reiken tot de grootschheid der problemen in het Europa van onze dagen.
Hier nu raken wij aan de politiek van Franrijk. Het noodlottig gevolg van den
oorlog is geweest, dat in den Europeeschen chaos Frankrijk de machtigste continentale
mogendheid is geworden. Een Fransche hegemonie is voor ons werelddeel steeds
rampspoedig geweest, doch de ramp is duizendvoudig verergerd, nu we in
subtiel-georganiseerde Europeesche verhoudingen moeten leven. De Fransche
historicus Sorel noemt Frankrijk het dynamische element in de geschiedenis van
Europa. Dat Frankrijk deze glorieuze dispositie tot een fatum voor Europa heeft
kunnen vervormen, vindt zijn oorzaak in de sterke nationale traditie, waaruit het
Fransche volk leeft, een traditie zoo schitterend en zoo suggestief, dat zelfs de
internationale en revolutionaire ideeën aan die traditie zijn opgeofferd. Meer dan
eens in zijn roemrijke geschiedenis heeft Frankrijk een internationale, revolutionaire,
humanitaire idee gediend en
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een Europeesche of zelfs wereld-politiek gedreven. Maar nooit heeft het daarbij
gekend de onbaatzuchtige overgave aan het ideaal, de veredelende macht van het
dienen eener groote idee, zelfs niet in de beperking, die door de
levensnoodzakelijkheid van de eigen natie wordt voorgeschreven: de schittering van
zijn Staat, de macht van zijn wereld-bewegende Revolutie, de grootschheid van zijn
militaire overwinning zijn voor Frankrijk steeds de stuwende kracht geweest voor
een pantersprong naar het hart van Europa. Onder het mom van een Europeesche
politiek heeft het steeds voor eigen grootheid en macht en voor de hegenomie over
Europa gestreden, en dezelfde idealen van het verleden zien wij ook thans, in ons
verscheurde en ontredderde Europa, opkomen. Op het oogenblik is Frankrijk de
eenige mogendheid, die de militaire macht, den wil en de intelligentie bezit om een
continentale Europeesche politiek te drijven, en het doet dit op zijn wijze, dat wil
zeggen op de wijze van het oude ideaal: de onderwerping van Europa aan een Fransche
soldateska. Uit het verleden doemt de bijna legendarische figuur weer op van den
grooten Keizer der Franschen en van zijn continentale politiek: de vereeniging van
Europa onder den hiel van het Fransche militarisme, in tegenstelling tot de Engelsche
wereldpolitiek, die gebaseerd is op een evenwicht der mogendheden. Doch veel meer
dan in het Europa van een eeuw geleden, is deze Fransche politiek thans tot ondergang
gedoemd. Alle groote gebeurtenissen in de politieke geschiedenis der volken, zegt
ergens Hegel, komen twee maal voor. Marx, die deze uitspraak van zijn grooten
leermeester aanhaalt in zijn studie: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte,
merkt daarbij op, dat bij de herhaling de groote gebeurtenis een karikatuur blijkt van
de eerste verschijning. Hierin ligt haar innerlijke tragiek en de oorzaak
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van haar falen; maar in haar werking kan haar noodlottige kracht ongetwijfeld even
sterk zoo niet sterker blijken dan in die van haar voorganger. Frankrijk's tweede
Napoleontische periode kan, en terecht, een karikatuur worden genoemd: anders dan
100 jaar geleden, staat Frankrijk thans, niet aan de spits der geestelijke beschaving;
het heeft geen bevolking, die in aantal alle andere naties van Europa overtreft, het
staat niet tegenover een doffe, a-nationale of ontnationaliseerde wereld, het heeft
geen nieuwe en machtige idee, die de volken van Europa tot vervoering kan brengen
en het enthousiasme kan doen ontvlammen. Het is slechts de mogendheid, met een
verbijsterende militaire macht en met den wil die macht in dienst te stellen van een
reactionaire overheerschings-idee.
En die macht is grooter dan menigeen denkt. Het geroep om beveiliging van
Frankrijk tegen een Duitschen revanche-oorlog is volkomen misleidend. ‘Men heeft
niet te doen’, zoo schrijft in het Maart-nummer van Foreign Affairs de nobele
Engelschman E.D. Morel, de man, die vóór, gedurende en na den oorlog door zijn
publicaties op het gebied der buitenlandsche politiek een stuk van het zedelijk geweten
van Europa representeert en aan deze hooge positie zijn persoonlijke offers heeft
gebracht, ‘men heeft niet te doen met een Frankrijk, dat voor militaire doeleinden
over slechts 40 millioen menschen beschikt, tegenover de 60 millioen Duitschers.
Het heeft in Afrika 43½ en in Azië 23½ millioen menschen onder zijn gezag. En het
heeft al die menschen thans onderworpen aan zijn militaire conscriptie. Het roept
geweldige legers van inboorlingen onder de wapenen en oefent ze om ze in Europa
te gebruiken. Het rekent erop binnen vijf jaren een blijvend leger van 800.000
Afrikanen voor oorlogvoering in Europa ter beschikking te hebben en het zoo noodig
blijvend in Europa

De Stem. Jaargang 3

331
te huisvesten. De invoering van den militairen dienstplicht door Frankrijk in zijn
Afrikaansche bezittingen is een van de groote gebeurtenissen in de
wereldgeschiedenis, die de toekomst der volken geheel wijzigen. En degenen die
roepen: eerbied voor Frankrijk, nu het Fransche militairisme Duitschland poogt te
vernietigen, schijnen geen flauw idee te hebben van de geweldige beteekenis van
den genoemden maatregel en van zijn gevolgen in de meest nabije toekomst.
Bovendien heeft het Fransche militairisme in Europa het Belgische leger bij wijze
van spreken geannexeerd en dit Belgische leger werkt met het zijne samen krachtens
een geheime militaire overeenkomst. Men vertelt ons, dat wij gestreden hebben voor
de onafhankelijkheid van België. In werkelijkheid is echter België thans een Fransche
provincie en het heeft, onder Franschen druk, zijn leger van vrijwilligers vervangen
door een leger van dienstplichtigen. Het Fransche militairisme, verder, steunt Polen
met groote bedragen ten einde het in staat te stellen een leger van 500.000 man onder
de wapenen te houden, onder een staf, die talrijke Fransche officieren telt. De kleine
entente, een politieke vazal van Frankrijk, houdt gezamenlijk een leger van 21½
millioen man onder de wapenen. Onder deze omstandigheden lijkt het roepen om
‘beveiliging voor Frankrijk’ een weinig overbodig! En de heer Ramsay Macdonald
had geen ongelijk, toen hij onlangs in het Lagerhuis de vraag stelde: ‘waar blijft de
beveiliging van Engeland?’
Het behoeft geen betoog, gezien de geschiedenis van Frankrijk, dat het land deze
formidabele macht niet ongebruikt wil laten, nu het in de gelegenheid is zijn
eeuwenoud ideaal: de bereiking van de Rijngrens en de verwerving daardoor van de
hegemonie over Europa, in vervulling te brengen. Een tweede Napoleontische periode
is aangebroken - wij merkten het reeds
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op: in karikatuur - die met de telkens herhaalde verklaring dat elke interventie als
een onvriendschappelijke daad zal worden beschouwd, zich reeds onmiddellijk stelt
tegenover Engeland, dat ook 100 jaar geleden de machtige tegenstander was van de
Napoleontische expansie-politiek. Opnieuw schrijven de Fransche generaals met het
zwaard Europa de wetten voor en men kan niet ver van de waarheid zijn als men
voorspelt, dat deze nieuwe poging om Europa onder het juk van Frankrijk en de
naties en volken onder de macht van het Fransche militarisme te brengen de wegen
opent, waarover Europa eens zijn jonge geslachten zal doen marcheeren. Het kan
dan ook niet genoeg gezegd worden, dat de Roer-expeditie, waarvan wij thans de
beschaamde getuigen zijn, slechts een onderdeel is van de groote politieke combinatie,
die Frankrijk met evenveel talent als vasthoudendheid tot uitvoering tracht te brengen.
Trouwens van de Roer-expeditie kan nauwelijks meer worden gesproken. De bezetting
heeft zich zoozeer uitgebreid, dat de Engelsche troepen in hun enclave feitelijk zijn
belegerd en dat geheel West-Duitschland, van Bazel tot Wezel, afgescheiden is van
het Duitsche Rijk en politiek onder de bevelen staat van de Parijsche machthebbers
en de Fransche soldateska. Volkomen terecht heeft een onzer eerste Nederlandsche
journalisten onlangs tegenover de bekende actie van prof. Kohnstamm de opmerking
gemaakt, dat men verkeerd doet de Roer-actie als iets afzonderlijks te beschouwen,
aangezien zij deel uitmaakt van de geheele zoogenaamde vergoedingspolitiek. Nog
juister ware het geweest ook die vergoedingspolitiek slechts te zien als een der
factoren in Frankrijk's continentale politiek.
Die continentale politiek is, als program, een gevolg van den oorlog en meer
speciaal het gevolg van Rusland's ineenstorting. Vóór den val van het tsarisme had
Frank-
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rijk de macht over Europa met Rusland willen deelen. Door de onthullingen van de
geheime papieren van Iswolski, den toenmaligen Russischen minister van
buitenlandsche zaken, door Th. Wolff in het Berl. Tageblatt zijn wij van Frankrijk's
plannen ten aanzien van een eventueel verslagen Duitschland volkomen op de hoogte:
de vernietiging van den Duitschen eenheidsstaat is natuurlijk steeds de noodzakelijke
voorwaarde voor een overheerschende positie van Frankrijk in West- en
midden-Europa. Ook de geheime tractaten, door Frankrijk met Rusland gesloten,
zijn door onthullingen te onzer beschikking gekomen; Ray Baker heeft de voornaamste
ervan in extenso gepubliceerd in zijn onlangs uitgekomen groot werk ‘Woodrow
Wilson and World Settlement’. Het bedoelde geheime tractaat dateert van begin
Maart 1917, iets vóór de Russische Revolutie en twee maanden na de plechtige
verklaringen der geallieerde mogendheden aan den Amerikaanschen president, waarin
zij de bevrijding der naties en de eerbiediging der nationale rechten als eerste punt
op hun oorlogsprogram plaatsten. Het verdrag, dat door Frankrijk was voorgesteld
en namens de Fransche regeering in Petersburg werd verdedigd door Doumergue,
den tegenwoordigen president van den Franschen Senaat, liet Rusland de vrije hand
voor de bepaling van zijn grenzen tegenover Duitschland en de Donaumonarchie (de
afscheuring van Galicië, dat wil zeggen de knechting van de geheele Oekraïnsche
natie, en de verovering van den Weichsel-mond stond op het Russische westelijke
oorlogsprogram), leverde Polen aan de genade van den Russischen tsaar over en
waarborgde Frankrijk's welwillende houding ten aanzien van Rusland'saspiraties op
Konstantinopel en de Dardanellen. Hiertegenover eischte Frankrijk voor zich op de
herovering van Elzas-Lotharingenbinnen zijn oorspronkelijke grenzen, de annexatie

De Stem. Jaargang 3

334
van het geheele Saar-kolenbekken en het recht om alle gebieden bewesten van den
Rijn van Duitschland af te scheuren, ze bezet te doen houden met Fransche troepen
totdat ‘de vijandelijke staten gezamenlijk de in het vredesverdrag vastgestelde
voorwaarden en waarborgen zonder mankeeren zouden hebben vervuld’ en ze,
vervolgens, aan de Duitsche wetgeving en het Duitsche economische leven te
ontrukken door ze als een autonome en neutrale staat te constitueeren.
Het Verdrag van Versailles heeft die Fransche aspiraties niet geheel bevredigd.
De Roer-expeditie is het middel om de leemten aan te vullen. Op welke wijze dit zal
geschieden is natuurlijk op het oogenblik niet precies aan te geven. Toch zijn er door
gezaghebbende Fransche publicisten reeds genoeg mededeelingen gedaan, welke de
richting aangeven, waarin Frankrijk de consolideering van zijn continentale
machtspolitiek zal zoeken. Philippe Millet, die zeer bekend is met de ook aan het
Elysée nastaande kringen van Seydoux, heeft in l'Europe Nouvelle de punten voor
een Fransch-Duitschen vrede opgesteld, welke een verdere verminking van
Duitschland inhouden: afstand van het eigendomsrecht der Saarmijnen ten gunste
van Frankrijk, het plaatsen van het Rijnland onder internationale controle, het brengen
van de spoorwegen in het Roergebied onder de administratieve bevoegdheden van
het ontnationaliseerde en onder voornamelijk Fransche controle gestelde Rijnland;
en een verdere vernedering van het verslagen Duitsche volk: de erkenning van de
rechtmatigheid der Roer-expeditie, de aanvaarding van alle door Frankrijk noodig
of wenschelijk geachte sancties en de verlenging der militaire bezetting voor
onbepaalden tijd.
Tegelijkertijd versterkt Frankrijk zijn vazallen in Oost-Europa, de Fransche
wachtposten, die op bevel van
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Parijs alarm zullen slaan en de legers zullen leiden naar het hart van Europa:
Duitschland, en naar het hart van de Europeesche Revolutie: Rusland. In Oost-Europa
heeft Frankrijk de banier der reactie voluit ontplooid. Het brengt telkens
nieuw-gevormde naties of deelen van naties onder de vreemde overweldiging van
zijn vazallen en maakt te zelfder tijd die vazallen militair sterk genoeg om die naties
onder het juk eener vreemde heerschappij te houden. Memel, een stad, die voor 98
pct. Duitsch is, is aan Littauen afgestaan, waartegenover Frankrijk's beschermeling
Polen Wilna heeft verkregen en daarmee de sanctie voor de strooptocht van
Zeligowski. Bovendien is Polen Oost-Galicië als prooi toegeworpen. Galicië maakte
vroeger deel uit van de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie en de bevolking,
vooral in het Oostelijk deel, grenzende aan de Russische Oekraïne, bestond uit
Oekraïensche boeren (Roethenen), waarboven de Poolsche ‘szlachta’ (adel) als
grondbezitter troonde. Gedurende de Habsburgsche keizerheerschappij in de laatste
jaren van de 19e en de eerste jaren van de 20e eeuw was Galicië een object voor de
veroveringspolitiek van den Russische tsaar. In Galicië hadden de Roethenen (d. z.
Oekrainers) vrij uitgebreide nationale rechten, een eigen universiteit, het recht op
het gebruik van eigen taal, een eigen bloeiende litteratuur. De nationale
vrijheidsbeweging der Oekraïne - Klein-Rusland, zooals het land officieel in het
vóór-revolutionaire Rusland heette -, bloedig onderdrukt door het met Frankrijk
verbonden tsarisme, had dan ook in Oostenrijksch Galicië haar geestelijk middenpunt,
de eeuwig wellende bron van nationaal enthousiasme en nationaal gedachteleven.
Dit gebied - het is rijk aan hout en petroleum en het Fransche bank- en industrieele
kapitaal heeft er groote financieele belangen! - is als inlijvingsgebied aan Polen
toegewe-

De Stem. Jaargang 3

336
zen. Een nieuwe hoeveelheid recruten is daarmee voor het Poolsche leger ter
beschikking gesteld en reeds heeft de Fransche regeering den maarschalk Foch naar
Warschau gezonden om daar de noodige militaire besprekingen te houden. Dat het
berooide Frankrijk tegelijkertijd een crediet van eenige honderden millioenen franken
aan Polen heeft toegestaan, doet misschien uit financieel oogpunt wat vreemd aan,
maar moet beschouwd worden als een offer op het altaar der continentale
machtspolitiek. Roemenië, de andere groote vazal van Frankrijk in Oost-Europa, een
nationaliteitenstaat als Polen en evenals Polen het land van bojaren (adelijke
grondbezitters), mooie vrouwen en uitgemergelde boeren, heeft nu met Polen een
gemeenschappelijke grens gekregen. Twee staten, één gedachte. Als Frankrijk's
vriend heeft ook Roemenië de verlokkingen ondergaan van het Fransche goud, het
Fransche oorlogsmateriaal, dat in ontzaglijke hoeveelheden naar Roemenië is
gezonden, en het Fransche militaire intellect.
Met de Kleine Entente houdt Frankrijk goede betrekkingen, al is hier de positie
wat moeilijk in verband met Frankrijk's verhouding tot de grensstaten: Italië in het
Westen, de vijand van Tsecho-Slowakije en vooral van Jougo-Slavië, en Turkije, de
gevreesde macht op den Balkan, in het Oosten. Maar de Kleine Entente is voor
Frankrijk, dat liever op de macht van bajonetten dan op die van papieren bepalingen
steunt, een onmisbare schakel in het geheel van zijn vazallen-politiek. Zij vormt de
politieke verbinding van staten, die als waak honden zijn gelegerd om het erf der
Duitsche Oostenrijkers, en zij heeft de taak Duitsch-Oostenrijk naar de keel te vliegen
als dit zijn nationaal zwerversbestaan wil opgeven en ‘des Treibens müde’, den zoeten
vrede, waarvan Goethe zoo ontroerend heeft gezongen, wil zoeken in de gemeenschap
met de groote Duitsche
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broedernatie. Oostenrijk is door honger, ontbering en ellende murw gemaakt en zijne
minister-president Seipel heeft den tocht naar Parijs en Genève - die het
middeleeuwsch Canossa in den schaduw stellen - moeten verrichten om zijn zes
millioen landgenooten voor vertwijfeling en verhongering te behoeden. Het is hem
gelukt, maar ten koste van het eerste recht eener natie het recht op zelfbeschikking.
Oostenrijk heeft het protocol onderteekend, het eerste van de drie, waarin het verklaart
zijn ‘onafhankelijkheid’ in den zin van art. 88 van het Verdrag van St. Germain te
zullen handhaven. Leefden wij niet in een tijd, waarin de hoogste ideeën der
menschheid worden misbruikt om de verachtelijkste handelingen te rechtvaardigen,
dan zou de hier genoemde onafhankelijkheids-bepaling onbegrijpelijk zijn. Doch
men weet, dat onder Oostenrijksche onafhankelijkheid moet worden verstaan het
afstand doen van het recht op nationale vereeniging met de broeder-natie, het recht
op nationale zelfbeschikking tout court. Tot verwondering der Fransche machthebbers
is er in Oostenrijk verzet opgekomen tegen een dergelijke vernedering: de hongerige
bedelaar scheen zich nog te hoog te achten voor het slavenjuk. Doch het verzet is
gefnuikt en de deerne van Genève heeft de vernederende orde der knechting in ons
arme Europa hersteld. Zoo spannen zich de lijnen eener groote Fransche continentale
politiek, mèt den Volkenbond waar het kan, tegen den Volkenbond waar het moet.
De Oost-Europeesche naties, geboren in jong enthousiasme, begroet door allen, wier
internationalisme is gebaseerd op de waardeering van een rijk-gedifferentieerde,
breed en humanitair denkende nationale cultuur, vol jonge hoop en verwachting om
de gemeenschap der naties, door Jaurès eens de schatkamers der beschaving genoemd,
door hun werken en hun denken, hun inspanning en
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hun toewijding te verrijken, - die Oost-Europeesche naties zijn gedegradeerd tot
vazallen in den dienst eener Fransche machtspolitiek, gedeeltelijk zelfs vernederd
tot heloten van vreemde overweldigers. In West-Europa wordt de Duitsche natie
vernederd en verminkt en neergedrukt tot een staat van rechteloosheid, die men vóór
de 20e eeuw in de geschiedenis der cultuurvolken tevergeefs zal zoeken. België staat
onder de vermomde dictatuur van Frankrijk's buitenlandsche politiek en zwaarder
dan ooit is de strijd en het lijden van de Vlaamsche volksgemeenschap voor een
zelfstandige cultuur tegen de door Frankrijk gesteunde Waalsche minderheid. In
Europa stijgt de ellende, de vrees, de onzekerheid. De kleine naties, met name
natuurlijk ons eigen land, voelen zich bedreigd door een, politiek, waarvan zij in de
geschiedenis den noodlottiger invloed maar al te dikwijls hebben ondervonden, en
niet het minst door Frankrijk's continentale politiek graviteert de buitenlandsche
politiek van Nederland weer naar Engeland, in welks handen onze onafhankelijkheid
en ons koloniaal rijk - want ook daarover zal op de slagvelden van Europa worden
beslist - zich bevinden.
Er zijn, onder den onmiddellijken indruk van den grooten, verscheurenden oorlog
velen geweest, wien de vrede boven alles ging. De overwinnaars hebben van die
stemming gebruik gemaakt om een rooftocht zonder weerga in de geschiedenis op
de verslagenen te organiseeren en met een huichelachtige aanbidding van den vrede
de nieuwe slavernij te sanctioneeren. Reeds toen kon men voorspellen, dat deze
mentaliteit niet zou voortduren. Want er is iets hoogers in de wereld dan vrede en
rust: de strijd voor vrijheid en menschenwaarde. Reeds nu - en hoe zeer lijden wij
allen nog onder de wonden en de smarten van dezen gruwelijken
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oorlog - worden andere klanken vernomen. Groote volken en jonge volken hebben
steeds begrepen, dat de leuze ‘geen vrede alvorens de vrijheid is veroverd’, volgens
sommige schrijvers aangeheven door de Engelsche revolutionairen in de dagen van
den Krimoorlog, eeuwig zal blijven leven daar, waar volken of groepen worden
onderdrukt en het hooge ideaal naar vrijheid en zelfbeschikking de ziel in
enthousiasme doet ontvlammen. In Europa staan wij aan den drempel van den tijd,
waarin de lokkende roep van de godin der vrijheid door millioenen zal worden
gehoord en begrepen als een belofte van geluk en opheffing uit vernedering en smaad.
Nog heeft Frankrijk, nog heeft de Volkenbond de macht om met geweld van wapenen
den opstand der onderdrukten te voorkomen of neer te slaan. Maar het is de macht,
die de veiligheidsklep sluit, teneinde het uitstroomen van den stoom te beletten. Het
zijn gevaarlijke middelen, die worden toegepast. Immers eens zal de spanning van
den stoom zoo groot zijn, dat ze de wanden van den ketel zal doen scheuren, eens
zullen de volken van Europa uit hun bukkende slavenhouding zich verheffen en het
schandegebouw van dezen vrede, die op hun ruggen is opgetrokken, in elkaar doen
storten. En dan: wee Europa! Want het rood van den dageraad der volksbevrijding
zal, op dat ontzaglijke moment in Europa's geschiedenis, wellicht niet meer te
onderscheiden zijn van het rood van bloed en vlammen, waarin de Europeesche
cultuur zal verzinken en vergaan.
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Parijsche verzen
door Dop Bles
Er is geen hartstocht schooner dan de haat
de liefde in een brand van vlammen te vernielen
zoodat in goude gloor ten onder gaat
de drang en dorst der zielen.
O vrouw, die ik beminde, zonder zoet gevlei,
die 'k minde om de nacht, en bij het dagen,
met handen die aanbaden, heb geslagen....
'k ben ver van U en daarom: medelij!
En gij zijt zonder mij, en door de straten
doolt gij alleen, die nu de honger weet
en zoo Uw oogen en Uw hart vergaten
zult gij me kennen in Uw duldloos leed.
De zon de domme dooder van de droom
liet tusschen ons te vaak zijn waarheid lichten,
't vermoeide hart moest machteloos dan zwichten,
verzoening zochten wij in streeling stil en loom.
Te vele nachten altijd saamgeklonken
in wanhoop die ons drukte als metaal.
Te vaak als bann'ling aan de weg gezonken
en denkend aan het niet verkregen maal;
Ach hoeveel dagen lagen onze hoofden
waarin geen denking zuiver rijpen kon,
verzaligd op het kussen dat wij geloofden
bleek aureool, die om ons hoofd zich spon.
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En thans te ver van U en van Uw veile panden
de kus van wulpsche mond, de gloed van kranke geest
de smaadlach van Uw oog en streeling van Uw handen,
o 't schaamtelooze schoon, dat huiv'rend is geweest.
Geweest! maar neen, maar neen, zoolang 't begeeren
ons hart niet loslaat als zijn laffe prooi
zoolang zult gij tot mij of ik tot u wel keeren,
zoolang ons spel slechts schendend is en mooi!
Er is geen hartstocht schooner dan de haat,
die onze liefde schroeiend zal vernielen.
Wij moeten verder tot marmerkil TE LAAT,
waar niets blijft, dan gebroken nog te knielen.
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Deze tijd
door Albert Plasschaert
Wie in een golvend water zwemt (en deze tijd is vol deining) ziet misschien niet
altoos (soms toch is hij van de golven bevangen) naar welke kim hij zwemt, maar
hij weet meer zuiver en beter dan ieder, die aan den kant bleef en toeziet uit de verte,
welken smaak het water heeft, dat langs zijn lippen glijdt (of 't bitter en zee-zilt is,
of week en rivier-zoet). Hij weet als geen ander hoe dat water aanvoelt; van welke
warmte het is; wanneer het plotseling koel wordt van een onverwachte kilte, en hoe
onvermoed een trek erin kan zijn, zoodat hij moet gaan laveeren tot eigen behoud.
Hij is van de werkelijkheìd van zijn tijd bevangen, en toch bleef zijn hoofd vrank en
vrij. Hij is de gewezen beoordeelaar van 't eigen tijdperk, hij kan toch kritisch daaruit
zijn hoofd opheffen, en is 't nacht, uitzien naar de sterren. H e t i s v o o r m i j
g e e n n a c h t ; ik zie Euroopniet zinken; ik zie te veel lenigen hartstocht rond mij,
te veel vastberaden moed; te veel erkenning en te veel verlangen; om mistroostig te
zijn, te veel bezinning en te veel verlangen. Het is mogelijk en waarschijnlijk, dat
een oekonomisch stelsel aan 't kenteren is; het is zeker, dat het Oosten zich aangordt
tot weerstand van wat niet meer baat - maar ik zie geen eind; alleen een andersgeschikt
mozaiek, waarin onze kleur niet meer de enkele hoofdkleur is. Maar wat geeft dat?
We zijn gaan denken van 't gehucht tot de stad, van de stad tot de provincie, van die
tot den staat, vandaar tot een gemeen-
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schap, die we de grootste waanden. Er blijkt grooter gemeenschap, mozaiek, te
kunnen bestaan. Is dat reden tot opgeven? Of is de geest, wiens toestand 't
oekonomisch stelsel dwingt te ontstaan, niet groot genoeg om dit nieuwe te bestaan?
Is dit de eerste keer, dat wij zóó groots bestaan in den geest, door den geest? Het is
dat niet; het is geen totale volksverhuizing - de geest moet alleen meer omspannen,
en dat kan hij; dat kan hij, die van het gevoel kwam, en daar waarden uit kristalliseert,
die overreikbaar zijn. En is daarenboven de periode der onzekerheid reeds zoo
langdurig, dat we geen eind meer kunnen verwachten aan het ongewisse? Schuilt
achter al deze onrust niet d'overschatting van een oekonomisch stelsel, dat toch maar
een der vruchten is van de bezige menschheid, en dat afgestooten wordt zoodra het
rijpte, dan valt, en wordt geraapt, genoten en verteerd - en dan mest is voor een
nieuwe rangschikking van voortbrenging en verbruik?
Ik zie geen nacht, maar een dag... anders dan den voorgaanden, in natuurlijke
verscheidenheid dien voorgaanden aanvullend en vervullend...

2
De vraag is te stellen, hoe is feitelijk de tijd al, waarin we leven, en wat beleven we
in onzen zijnden en nog groeienden dag?
Ik heb in een ander verband gesproken over de sinusoïde der geschiedenis; over
de golvende lijn, die regelmatig weerkeert, al is 't op een andren afstand, tot de hoogte
die ze verliet, en die regelmatig neerduikt tot een ander punt, waarheen ze weer zal
duiken, zonder dat ik met dat duiken een verzwakking bedoel, maar een noodzakelijke
tegenstelling, ik zou zeggen: d'andere noodzakelijkheid. En moet ik herhalen, dat
deze sinusoïde grooter, eeuwiger dingen aanduidt dan oekonomi-
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sche stelsels, en dat zij d'erkenning bevat van noodzakelijkheden (het bleek uit de
geschiedenis) van hoogren, meer innerlijken wezenstrek: dat wij, hoe 't oekonomisch
stelsel, of de stelsels ook zijn, ons daartusschen, van 't eene heen naar 't andre toe,
steeds bewegen? En waaraan zullen we bepalen in welken van die twee staten w'ons
bevinden, en welke zijn die staten; wat zijn hun définities, hun kenmerkende
benamingen? Wie zijn de zuiverste getuigen van die staten of toestanden - waar
wordt, onmiskenbaar, wezen en schakeering klaar?

3
Het klinkt sommigen misschien vreemd, maar a a n h e t k u n s t w e r k w o r d t
het eenvoudigst en het zuiverst erkend, wat op weg is, of
w a a r w e o n s b e v i n d e n . Ik moet dadelijk hiër bij voegen, dat er evenmin in
het geestelijke als bij de sterren ooit een stroom bestaat zonder tegenstroom. Wat het
kenmerk van een tijd is, is niet een volstrekte heerschappij. Ondergrondsch wordt
altijd de tijd, die na het tegenwoordige zal komen, voorbereid, en het is van een
ongeschoolden geest, (zooals ook Coenen blijkt te zijn) zich daarover te verbazen.
Allicht is deze tegenwerkende ondergrondsche kracht noodzakelijk voor het evenwicht
der waereld (geestelijk en lichamelijk). Wanneer ik dus zeg, dat d e z e t i j d
r o m a n t i s c h is, dan beteekent dat niet dat er geen realistische tegenstroom
werkzaam is. Integendeel. In de erkenning, dat wij in een romantische periode leven,
is de realistische tegenstroom, ondergrondsch werkzaam, inbegrepen. Maar wat wordt
hier bedoeld met ‘romantisch’? Het r o m a n t i s c h e beteekent voor mij: de
overheersching van het gevoel over den vorm; het romantische beteekent voor mij
(en dat kan eenvoudig uit het voorgaande volgen) het gevoel der gemeenzaamheid
(een tijd met strak gevoel
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voor den vorm is toch die der individuën); het romantische is die staat van den geest,
waar het ‘worden’ voortdurend hoofdzaak is, niet het zijn; het romantische is een
droom van zich steeds schakeerende eenheid; het bevat een onwilligheid zich te
beperken in vaste vormen.
Dat romantische kan verschillend worden belicht. Het kan gulden-goud zijn als een
afscheid; het is gemakkelijk weemoedig, omdat het te groote doelen najaagt; het kan
teeder zijn, als de bekentenis van ziel tot ziel en zonder scheidsmuur; het is nu
t r a g i s c h , dat is: het erkent een moeilijken, telkens bijna opgegeven, maar telkens
hervatten strijd. Onze romantische periode is de periode van het moeielijk, overgroot
gevecht. Er is gisten, verlangen, afkeer - alles uit lust, dit moet herhaald, tot de
grootste eenheid en gemeenzaamheid. Het dogmatische, altijd remmend, is nu
vervloekt. Wij willen niet gescheiden zijn; wij willen elkaar stuttend, steunend, reiken
tot een ongekenden bloey van innerlijken, en daaruit volgenden uiterlijken vrede.

4
W i j w e t e n , d a t w i j m e t t e v e e l l e u g e n s h e b b e n g e l e e f d . Onze
mond is daar nog bitter van; de realistische vormen waren tot leugens geworden,
ongevoelde bepalingen. Wij willen dien leugen doorbreken, en wij breken door dien
leugen - tot wij vermoeid (zóó gaat de cirkelgang) weer neêrzinken zullen in andre
vormen, maar grootere, die tot grootere leugens worden. Maar nu zijn we nog niet
moe. Wij tasten aan. W i j v e r v a n g e n d e n l e u g e n van de plicht (dien stut der
ongevoeligen) door de waarheid der liefde; wij vervangen het medelijden (dat een
neerzien is van den eenen op den anderen) door de genegenheid, de liefde opnieuw,
die geen neerzien is maar
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aanzien. Wat ook de tijd aan te-korten vertoont (en waarom zouden we nu 't toppunt
reeds bereiken) - we zijn vol van den besten wil: er is gisten, verlangen, afkeer,
beweging, ontkenning van het verstarde; er is de wil tot liefde, er is erkenning; we
zoeken werkelijkheid en geen surrogaat; we zijn, op zeldzame wijs, uit op het echte.

5
Het is een dáár-om tijd van verzitten; van 't nemen van
z i t p l a a t s e n . Wat zat, verdedigt zich. Dat is menschelijk; iedereen neigt naar de
rust (zóó is elk kunstwerk, voltooid, een rustpunt voor den kunstenaar) en iedereen,
die een zitplaats ten slotte verwierf, is moeilijk geneigd die over te geven aan een
ander (elke politieke partij bewijst dat). Maar 't neerzitten heeft zijn bezwaren (elke
politieke partij bewijst dat weer!) Die zaten beschouwden zich, vroeger, daar gezet
bij God's genade; we weten nu, dat ze daar plaats kregen bij 's menschen genade, en
dat die voorkeur niet duurt, maar automatisch vervalt. En noodzakelijkerwijze moet
vervallen. Wie den Staat aanvaardt, of de gemeenschap, of welke naam door 't
oekonomisch systeem mag verzonnen worden voor een geheel (functies en afgeleide
functies) aanvaardt iets, dat op een machine gelijkt. Het rendement (de opbrengst)
moet dan zoo groot mogelijk zijn, liefst het rendement in geluk. Ieder deel moet zijn
werk doen; iedereen moet zijn werk doen (niet alleen handewerk!) Een versleten of
belemmerend deel moet door een nieuw, voor zijn doel berekend, worden vervangen;
dat nieuwe deel moet ook, waarvandaan het komt, ingeschakeld worden in het
verband. Dat is het realisme in onzen romantischen tijd. Dat, en dat niet alleen is een
erfenis van het voorafgaande, en die dingen maken het tegenwoordige roman-
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tische zoo zeer krachtig. Het romantische vloog op van den grond der werkelijkheid.
Wij aanvaarden wat is, en wij weten wat niet is. We zoeken geen heiligen, maar
menschen. De heilige is een ontstellende eenzijdigheid; hij snijdt af van het levende
deelen, die leven; wij willen geen verminkten, maar heelen - wij willen geen kasbloem,
maar groei aan de open lucht. Wij erkennen, omdat wij daar-in den beetren weg zien
ter zuivering. Wij verwerpen dus neergezette hindernis. H e t r o m a n t i s c h e i s
a l t i j d t o o m e l o o s ; hetwil altoos den eeuwigen Adem der dingen vlak tegen 't
bloote lijf voelen - er wordt in onzen tijd dus verworpen. Dwang, die vroeger
krom-maakte, schijnt een schande. We zijn revolutionnair; we verwerpen misschien
te veel (elke revolutie gaat eerst te ver - maar het doel is nu geluk door
gemeenzaamheid). We weten misschien niet hoe zich zal formeeren (want formeeren
zal het zich, vorm is rust, en rust is altijd opnieuw na daden noodzaak) en misschien
propheteeren we verkeerd. Maar dat is het minste; verlangen, wenschen, hopen, den
dood ontkennen is 't noodzakelijke, en... verder geven.

6
Nu kon dit alles geschieden plaatselijk, klein van omvang zijn, hoewel diep van gang.
Het is anders.. Het geschiedt van natie tot natie. Zóó het te kenschetsen schijnt mij
het zuiverst in overeenstemming met de feiten. Het gaat van intellectueelen kring tot
intellectueelen kring; het gaat van bewusten tot bewusten - en zóó gaat het over alle
landen. Deze bewusten zijn zij, wien het gevoel het eerst klaar werd, dat de overigen,
nog sluimerend, houdt bevangen. Deze intellectueelen, verspreid over de wereld,
zijn een gemeenschap, en zij erkennen geen grens, die land scheidt van land, in hun
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verstandelijke overwegingen. Zij zijn de gemeenzaamheid des geestes; het
gemakkelijk verkeer, 't gemaklijk te verkrijgen boek heeft deze gemeenschap in staat
gesteld, steeds te zijn op de hoogte, steeds het werk van hen, die 't zelfde zoeken,
snel te kennen. Zij zijn de leiders, klein in getal; internationaal. Deze kostbre
medewerking van den een met den ander heeft één verwarring veroorzaakt. Het
kleine getal is vergroot in de phantaisie; er in werd gedacht, dat de groepen achter
die intellectueelen even ver waren als die leiders. Zij zijn dat niet. Ze komen moeilijk
achteraan - hoewel zij sneller volgen, of bewust worden dan ooit te voren (de waereld
gaat créscendo). Maar zelfs wanneer wij die natuurlijke (en noodzakelijke) traagheid
der massaas verrekenen in onze berekeningen, en dus den tijd niet overschatten, blijft
altijd nog de waarheid bestaan: dat g e e n t i j d a l s d e o n z e g r o o t was i n
verschuiving, opschuiving, eens van zin zijn, hopen op iets
b e t e r s , zij 't dan ook niet overal eender gedacht of geformuleerd; dat g e e n t i j d
als de onze stond voor zóó'n fel kritisch-bezien verlangen.
Onze tijd is een geestelijke volksverhuizing.

B
De vraag is te stellen (en wie wil haar niet verwachten?): ‘Zijn er bewijzen voor al
deze stellingen, of drijft alleen een iel aanvoelen tot deze uitingen?’ Het schijnt mij
toe, dat er bewijzen te over zijn; zelfs zijn er bewijzen, die niet aangenaam zijn om
te doen getuigen. De bioskoop is een bewijs voor het romantische in onzen tijd; in
den meest groven vorm. Ge vindt daar een verdacht misbruik van dat romantische.
Op-
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gezweepte wreedheid; opgezweepte waaghalzerij, persoonlijke moed als een
buitensporigheid gegeven; de ellendeling als type; 't zij koel, 't zij beestachtig, altijd
overdreven, teisteren het gevoel der massa; de vrouw is òf slang òf weerlooze engel;
zij is exces. Het gevoel wordt opgejaagd met een fellen peper van passies - het gevoel
zoekt die prikkeling, die meer dan realiteit is. De automatische verwondering, schrik,
hevigheid, woede, lust, waaghalzerijen der filmartisten bevangen, avond na avond,
stad en dorp. Maar er is edeler bewijs, dat wij tragisch-romantisch zijn. De
schilderkunst bewijst het; het nieuwe, donkre, zware gamma dier schilderkunst is
overtuigend; de figuren, waarin zij zich openbaart, bewijzen het. Ge vindt den
moeiterijken mensch, niet alleen den vermoeiden arbeider. Ge vindt het in 't stilleven;
ge vindt het reeds in de symbolische voorstellingen. Ge vindt het tragisch-romantische,
gulden-verfijnd, in den Sokrates van Erik Satie; in een lied van Leopold door Zagwyn
tot nieuwe muziek geworden.
Ge ziet het opdoemen over ons allen uit Dostojewsky. Zelden is het meer
kenmerkend. Het is ook dáárom, dat deze nu Tolstoy verdringt - bij sommigen.
Dostojewsky's waardeering is geen minachting van Tolstoy in ons; het
romantisch-tragische, met zijn natuurlijken gang naar de grootste diepten is n u
noodig; het realisme wacht weer op d'anderen tijd - om weer te wijken voor het
romantische. Deze waardeering van Dostojewsky is van vóór den oorlog, maar zij
is nu een dwang over de geheele linie. Zij is dat, met recht. De kunst van dezen Rus,
van dezen schrijver (die sommigen, hem verkleinend, tot een apostel fatsoeneeren)
heeft te veel aangeraakt, heeft te veel tot in het warrig struikgewas der ziel nagegaan,
om niet altijd van belang te blijven voor wie kunnen lezen, omdat zij zelven z i j n .
Dostojewsky's
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kunst heeft de woeling van een zee aan zich; haar karakteriseeringen gaan van
binnen-uit; het uiterlijk der personen is sécundair tegenover het gevoelsgebaar; ge
zoudt kunnen zeggen: het gevoelsgebaar schept den uiterlijken mensch. En deze
mensch is altijd hevig: in het goede, in het schuchtere, in de lust, in den glimlach, in
de wreedheid, in jammer, en in de vreugd. Zelden is hij heel; een lamentabele scheur
loopt dikwijls van den kern naar den omtrek.
Er is nog een diepe reden, dat Dostojewsky Tolstoy thans verwint. Er is in
Dostojewsky een vergiffenis, en een ongestremde liefde. In Tolstoy wringt altijd de
hoogmoed zich tot de liefde; daardoor vergeeft hij moeielijk; in Dostojewsky is de
liefde een natuur; zij is niet gedwongen; zij welt van zelve over den rand der bron.
Wij voelen haar nooit als leugen - en zóó we iets niet willen, we willen geen leugen.
We voelen de leugen als een onvrijheid, en het romantische, van zelve tot grootheid
bereid, schuwt de grenzen, die bepaling, beperking, die onvrijheid zijn; het wil
evenmin vergiffenis (ook deze berust op 't aannemen van grenzen) - het is immers
de erkenning van den geest, die alles doordringt; en zal dan 't eene deel, bezeten van
gelijken daimoon, oordeelen over een ander deel van 't geheel? Het romantische is,
omdat het een geheel aanvoelt, gemakkelijk synthetisch. Het leeft niet van feit na
feit; het vindt de vergaande dingen tijdelijke stollingen in den algemeenen stroom het wijst altijd, en ten eerste op die algemeenheid. Het schept, soms te gemakkelijk,
typen, dáárdoor.
Het realisme is het tijdperk der orde; der rangschikking, van den vorm; het
romantische is het steeds-wordende; het romantische is revolutionnair; veel meer
revolutionnair dan de wikkende, constateerende geest. Het erkent niet ten eerste de
vastheid; het is phantasierijk,
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omdat het een verren einder heeft; het is daardoor onzeker, soms, omtrent nabijen
hinderpaal; ongewis in den daagschen daad (een gevaar!)
Het romantische is pantheïstisch, niet dogmatisch. Het moet altijd komen na een'
tijd, die gegevens verzamelt als enkeling na enkeling. Het is de tijd van het overzicht;
de menschelijke geest moet van tijd tot tijd organiseeren - als is die organisatie
vliedend als een droom. We verdragen toch niet steeds boom na boom; we willen
het bosch zien, zijn, en voelen. We gelooven niet steeds in ster na ster; wij willen
sterrenstelsels, matelooze grootheden zich bewegend naar een onbekende kim. De
wetenschap doet, dáárom, nu haar romantischen mantel om; zij is kleurig na kil
geweest te zijn; zij erkent het onbekende en den dieperen drift der dingen; den
harts-tocht in het geschapene, dat zij eerst zag, zonder warmte als een wezen heeft;
als een systeem van materie. Zij wordt minder dogmatisch; zij is niet leerstellig meer,
maar heeft het roerende van de bekentenis.
Dat roerende van de bekentenis, wankel; als een schemer; als een muziek uit
zielsravijnen vindt ge overal. Daarom zijn zij die d'omvattende liefde van den
romantisch-tragischen Dostojewsky dogmatiseeren, nakomers van een verganen tijd,
en inderdaad liefdeloos, meer dan ooit verwerpelijk.
En de bouwkunst?
Vindt ge daar niet het behagen in het picturale, en is dat, in deze verbintenis, niet
romantisch?
En het tooneel?
Niets heeft meer de schakeering van het oogenblik, van het tegenwoordige. De
tooneelspeelkunst is ten eenen male tragisch-romantisch aan 't worden. Het tooneelstuk
is dat; de stem, het gebaar van den tooneelspeler is dat. De tooneelspeler wil niet
meer de scherpe, zilte,
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daaglijksche realiteit; het décor is daarop niet meer gebaseerd. Het tooneel geeft
toppunten van innerlijk; het zielsdécor is waarop wordt gespeeld. Wat achter de
zoogeheeten werklijkheid vroeger schuil ging, komt naar voren, en toont een wild,
droefgeestig gezicht, want het romantische, jagend op een te ver doel, is menigmaal
weemoedig.
Het tooneelspel zoekt dat zielsdécor, en wat lang schuil ging op alle wegen - het
spel met de maskers is daarvan één der symptomen...

Saamvatting
Ik hoop zóó, en niet zonder bewijs, dezen tijd te hebben gekenschetst. Hij is natuurlijk
niet het eind van den geestelijken tochtik erkende mogelijkheid van verder dolen, en
van verdere omdoling. Ik heb evenmin in de bedoeling in en door dit karakteriseeren
een tegengestelden tijd te verwerpen. Dat zou gebrek aan inzicht beteekenen in het
wezen van den menschelijken geest. Deze gaat van verzadiging van het een naar
verzadiging door het ander.
Ik heb alleen gewenscht te wijzen hoe groot deze tijd is, en wat de typeerende
schakeering blijkt te zijn. Ik heb gewezen op den onderstroom, die, als altijd, aanvoert
wat het heerschende ontkent. Ik heb willen zeggen, dat ik geen ondergang gevoel,
maar anders gerichte werking, het best te erkennen, door hem, die dit mee doet en
mee ondergaat, en dat wij, al zien we 't zeker eind van al dit woelen nog niet, trotsch
moeten zijn te midden dezer woeling drijvend te blijven, en zóó fellen stroom, om
't leven laveerend, te kunnen weerstaan en bestaan.
Maart 1923.
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Zelfverweer
Aan de redaksie van De Stem
GEACHTE REDAKSIE,
Om biezondere redenen, lijkt mij de briefvorm geschikter voor dit proza. Het is er
mij niet om te doen een ‘Defence of modern Poetry’ te schrijven, een theoreties
artiékel waarin de grondslagen van het moderne vers voor goed en onomstootbaar
zouden worden vastgelegd. Vrees: dat men aan deze konfessionele schriftuur, in de
gedachte van de schrijver zelf, toch de betekenis van een dictatoriese ‘Art Poétique’
- in literaire zin - zou gaan toevoegen, heeft mij zelfs doen aarzelen of ik wel dit paar
bladzijden in het licht zou zenden. De beslissing: of zij al dan niet in de serie bijdragen
over moderne Poëzie op hun plaats staan, ligt, in laatste instantie, bij U.
Van het recht op zelfverweer wou ik gebruik maken, nu ik in uw tijdschrift van
twee zijden op een even vijandige manier werd aangepakt. Het ligt niet in mijn
bedoeling het dubbel geval tragies op te nemen. Dit wordt dan ook geen pathetiese
pleitrede voor mij-zelf. Alleen een t e r e c h t z e t t i n g - zo zie ik het. Neemt u mij
niet kwalik indien ik daarbij te werk ga als de chirurg die een gebroken arm met een
forse ruk weer in zijn voegen brengt.
Het is wonderbaar. U. van de Voorde, die gekant staat tegen ‘Moderne Poëzie’,
vernoemt terloops de namen van enkele jongeren, en richt dan zijn zwaarste stukken
op één mikpunt Wies Moens. Victor J. Brunclair, die in uw tijdschrift als een
beeldstormer wordt voorgesteld, lijkt het er vooral om te doen om over van de
Voorde's hoofd weg hetzelfde mikpunt te raken: Wies Moens. Ik zou bijna moeten
zeggen: ‘Zeer vereerd, Heren! Dat ik in de weg sta, vleit mij natuurlik!’ Maar ik kan
niet met twee dingen tegelijk koketteren: met mijn dichterschap en met mijn
martelaarschap. Daartoe ben ik Goddank nog niet in staat! Beiden: de volgeling van
Karel van de Woestijne, en de ikonoklast, zijn het roerend eens om te roepen: Wies
Moens is een vals profeet! Laten wij hem de baard afrukken!
Mijne Heren, u vergist zich. Ik ben helemaal g e e n profeet. Hoe zou ik dan een
v a l s profeet kunnen zijn? Er zijn mensen die mij
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voor een s o o r t profeet hebben aanzien. Zij dichtten hymnen aan mij, ontleenden
het ganse liturgiese vocabularium voor hun laudatio, en riepen tot zelfs ‘de kindertjes
geteeld uit anoniem zaad’ er bij te pas! Die mensen hebben mij destijds m é é r verdriet
gedaan dan al de kwalen van mijn ‘m a r t e l a a r schap’ bij mekaar. Intussen wordt
de poëzie van uw dienaar nog steeds als ‘Messianisme’ voorgesteld, en men voert
de aanval tegen deze poëzie op een terrein dat áchter, dat b ó v e n de Poëzie zelf ligt.
Voor van de Voorde is mijn religiositeit een ijl gedroom in het blauw, zonder
wortel in het Leven. Voor V.J. Brunclair is er zelfs heelemaal geen spraak van
religiositeit: het is alles grof kostersbedrog. Het is het oordeel van twee
niet-katholieken over een gelovend en praktizerend katholiek. Beiden zijn in deze
even jammerlik eenzijdig. Van de Voorde heeft niets dan vage spotternij voormijn
kristen-zijn, dat hem helemaal zonder tragiek lijkt, een en al zoeterigheid. Voor V.J.
Brunclair kan alleen de verworpen zondaar in God zijn. Hij, die zo graag de draak
steekt met Tolstoïanen, verkeert hier aan de rand van westerse ideologieën: uitvloeisels
van een ver-humanitarizeerde verdraagzaamheid die met de Rooms-katholieke
gedachte niets heeft te maken. Het gebeurt inderdaad lichter: dat iemand uit schuld
en boete de blinkende weg ter goddelike ekstaze opgaat, dan dat iemand in de brave
monotone gang der niets-brengende dagen voortdurend vervuld zou blijven van het
geweldige werken Gods. Het dor-zijn, en ledig van de Goddelijke genade is daarom
wel de scherpste pijn, en die door de zo gesmaalde ‘Godsdienst-beoefenaars’ wél
wordt geleden.
Hoe weinig de heer V.J. Brunclair in het godsdienstig leven schijnt thuis te zijn,
nemen wij hem ten andere niet kwalik. Wij betreuren het alleen. Er klinkt allerwegen
een roep naar Mystiek. In bars en huizen van plezier wordt God de Vader ten tonele
gevoerd. De verworpeling is hij die onder de tafel zijn roes ligt uit te snikken in de
armen van een publieke vrouw: hij is de mysticus, hij ziet het Aanschijn Gods. - Met
deze ironie heeft wis en zeker de mystiek van Wies Moens, die geen mystiek is, geen
uitstaans. Ik houd mij aan het woord van Paulus tot de Ephesiërs, in het Epistel der
H. Mis van verleden Zondag (4. Maart, 1923): ‘Ontucht en enigerlei onkuisheid of
hebzucht worde onder u zelfs niet genoemd; noch zotte praat of boerterij, wat niet
past, maar veeleer dankzegging.’
Het is niet omdat God mij n i e t doorbliksemt met de eksta-
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tiese visioenen Zijner heiligen, dat ik zal ophouden Zijn naam te aanroepen, ook in
deze gedichten die ter zware reis van dag aan dag, op grote afstanden van mekaar,
worden neergezet als een ruiker van veel wild gewas en misschien ook een paar
zuivere botten, opdat zij zouden aanduiden het spoor van een m e n s . Ik weet: ook
dat stamelen zal God lief zijn. Is niet het voortdurend terugkeren van Zijn naam in
onze mond een teken voor Hem: hoezeer wij Hem nodig hebben, hoezeer wij
verlangen Hem bij ons te hebben, en hoe weinig wij zijn zonder Hem?
Het is waar: in de gemeenschap der engelen is Wies Moens niet opgenomen. De
heer Brunclair heeft gelijk. Honderden, duizenden jaren kan het duren eer hij wél in
deze gemeenschap wordt opgenomen, als hij het ten minste ooit waardig wordt. Man,
laten wij toch niet sollen met de dingen des Geloofs! Iemand die de kerkelike
dogmatiek in een handomdraai van de baan schuift (wat zal de n i e t -orthodoxe
Mussche opkijken!) heeft allerminst het recht de waarheden van het Geloof
puur-literair te gaan interpreteren. Niemand zal het mij overigens ten kwade duiden
dat ik groteliks ontsticht ben door de wijze waarop hier de waarheid van het Eeuwig
Leven, de bezieling van de ganse religieuze kunst der middeleeuwen, tot een vulgaire
levensverzekering als deze waarover dagen lang in het vulgairste proces dat ooit in
België voor het gerecht kwam werd over en weer gepraat, wordt verlaagd.
Ik zou mij allicht nog kunnen warm maken over het feit dat de heer Brunclair zich
herhaaldelik reeds heeft plichtig gemaakt aan tekstverminking. Onder de grove
handen van iemand die dageliks tussen de natiepaarden loopt op de leien te
Antwerpen, wordt makkelik de ‘l a n d e l i k e ’ poëzie van de geurende paardeboon
verkreupeld.
Als ekspressionist doodgeverfd door de ene, als vermomd ekspressionist weer
over de grenzen gezet door de andere, versleten voor martelaar en profeet door allebei
- ziehier wat er van het lichaam en de ziel van uw mikpunt, mijne Heren, is
overgebleven: 1o. een out-cast, met een debiele gezondheid en een boekje op zak dat
voortdurend de aandacht van politie en rechterlike macht op hem gevestigd houdt
(koketterie!);
2o. een gelovig katholiek (wie het als conditio sine qua non stellen van de
staat-van-verworpeling tot het ‘p o ë t i e s ’ beleven van het Godsmysterie een al te
verraderlik symptoon schijnt van een wèl spekulatief kristendom!), lid van de
strijdende kerk, eenvoudig lid zonder veel kracht en zonder veel glans;
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3o. iemand die gelooft: dat innerlike vastheid het breed levensaanvaarden van de
moderne dichter regelen moet, en boven het literair e k s p e r i m e n t , hoe
aventureusschoon het ook mag zijn als uiting van een jeugd, ten slotte gaat stellen:
de kunst die is, uit de aard van haar bezieling zelf, tot heiliging van ons zelf en de
anderen.
***
Het kwam mij voor, Geachte Redaksie, dat dit zelfverweer, waardoor een ergerlik
misverstand uit de weg moest worden geruimd, tans niet langer mocht uitblijven.
Misverstand wegruimen betekent hier: het terrein klaar maken voor de bouw waartoe
wij allen het zuiverste materiaal en de schoonste werkkracht willen bijeenbrengen.
In mijn opstel over ‘Het nieuwe Dichten’ heb ik gepoogd de moderne verstechniek
door geestelike waarden te belichten. Waar ik het aksent lei op het L e v e n , waaruit
alleen de grote dichtkunst kan opvlammen, verdedigde ik in zover een nieuw inzicht
als ik een liefdevol aanvaarden van het leven (met betrekking op de innerlike, de
ziels-gesteltenis van de dichter) stelde tegenover het pessimisties nihilisme van de
de fin-de-siécle poëten. Stijl-poëzie naar de wijze der plastiese kunst, en Dadaïsme
lijken mij reeds overwonnen standpunten. Het een betekent verval tot de anarchie
van het impressionisme, het ander is het ophouden zelf van alle kunst, en zou, als
dusdanig aanvaard, alleen als zuiveringsproces niet als eindresultaat te
verrechtvaardigen zijn.
De dichter die een nieuw levensritme aanvoelt kan niet anders dan de ban verbreken
der geijkte ritmeschema's. Nieuwe ordewetten beheersen hem. De ars poetica uit
onze schoolboeken versmaat en topieken - voldoet ons al even weinig als het
hasard-spel van onderbewuste motoriese krachten, dat ten slotte dan nog kamoeflage
is van zeer doordachte stijlfiguren:. men kan onmogelik met v o o r b e d a c h t e n
r a d e intuïtief - instinktief - te werk gaan. Noch aan een poëzie van geestelike en
vleselike ondergangen, noch aan een wijselik gekamoefleerde kunst-om-de-kunst,
hoe estheties-volmaakt ook beide mogen zijn, hebben wij meer een houvast. Zolang
ons hart en onze geest niet tot rust gekomen zijn in God, wat alleen langs de weg
van het gebed en de boetvaardigheid te bereiken is, zal het wonder ener nieuwe,
vlekkeloze mystiek onder ons uitblijven, en moeten de poëtiese belijdenissen van
hen die God willen

De Stem. Jaargang 3

357
brengen in de wereld in het teken staan van de Augustinus-literatuur: een zich verloren
schreien om God en de blinkende stilten Zijner Vrede uit de onrust en verscheurdheid
dezer jaren. Al wat daarnevens de doem der erfzonde hardnekkig blijft verheerliken,
al wat zichzelf aan hypersensuele nuances en finesses blijft kapot peuteren, zal
geestelik-krachteloos blijven in deze wereld van ongeduld en verloren zijn van de
ziel.
Idealiteit: de geestelike meerwaarde der Poëzie van het nieuw geslacht op de poëzie
van een vorige generatie. Het nieuwe Dichten is allereerst: uiting van een nieuwe
zielsgesteltenis. Een nomenklatuur van moderne dichters is verkeerd wanneer men
hun namen onder mekaar zet, zoals wij dat hebben leren doen in de les van
geschiedenis met de namen van koningen en hun troonopvolgers. Historiese en
vergelijkende kritiek moeten hier veeleer h o r i z o n t a a l gericht zijn omdat zij staan
voor een gemeenschapspogen dat in een algemene geestesommekeer zijn oorsprong
vindt. Waar op de puinen van een materialistiese kultuur allerwegen idealistiese
drang naar schoonheid en goedheid ontluikt, staat de katholiek met de toetsteen in
de hand: de kristelike Caritas. Met deze verklaring wenste ik te besluiten. Nisi
Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant eam: onder dit
vers uit de psalmen, als onder een gothiese boog, ga ik de verdere ontwikkeling van
mijn poëzie tegemoet, een metselaar uitgerust tot de Arbeid. Met de meeste
hoogachting, Geachte Redaksie, verblijve
Uw dw.
WIES MOENS
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Moderne Duitsche dichtkunst
door Urbain van de Voorde
Menschheitsdämmerung. - Symphonie jüngster Dichtung. - Herausgegeben
von Kurt Pinthus. - Berlin, Ernst Rowohlt Verlag. 1920.
Terwijl in de Fransche lyriek, behoudens bij enkelen als Vildrac en Martinet, de
geestdrift voor humanitarisme en de afschuw voor den oorlog al weinig sporen hebben
nagelaten, heeft in Duitschland een zeer talrijke groep oudere en jongere dichters
het voor de algemeene, ver buiten alle politieke grenzen reikende, hernieuwde
menschenliefde opgenomen. Machtiger dan het zelfs ooit de Fransche dichtkunst
gedaan had in den tijd der groote Revolutie (midden in het terreur schreef een A.
Chénier nuchtere stukjes naar antiek model) verkondigde de jonge democratische
Duitsche generatie die in het veld had gestaan haar vlammend geloof in de grootsche
sociale idealen der moderne menschheid. Dat ze daartoe niet had gewacht tot de
legers van het Duitsche keizerrijk op alle fronten hun somberen aftocht hadden
aangevangen (o chutes d'Annibal! Lendemains d'Attilla!) is een bewijs te meer van
de oprechtheid van hun woord. Het raadplegen van de onmiddellijk na den oorlog
in zeer groot aantal verschenen geschriften van allen aard in verband met de nieuwe
orde van zaken bewijst dat er in den loop der vier oorlogsjaren in Duitschland nog
heel wat anders geschreven werd dan hier en daar een ‘Haszgesang gegen England’.
Reeds in 1914 bekende Hasenclever
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in zijn gedicht ‘Gottes Hand über Löwen’: Wir alle haben Schuld! Bij de edelst
denkenden van het Duitsche volk heeft dit schuldbesef - cosmisch schuldbesef! voortgeleefd doorheen den ganschen duur van de krijgsverrichtingen. Reeds gedurende
den oorlog slaagden velen erin hunne nieuwe idealen te verkondigen in hun
dichtbundels, waar de censuur uit den aard der zaak weinig vat op had. Toch was
het slechts na het uitbreken van de militaire revolutie dat een onbewimpelde
manifestatie der denkbeelden en een gegroepeerd optreden mogelijk schenen. En
nog dàn voorzichtig. In 1919 werd b.v. een tijdschrift uitgegeven ‘Das Werkschiff’,
heraut van het humanitarisme, dat echter van de pers kwam, bij het Delphin Verlag
te Munchen, zonder naam van medewerkers of zelfs van redactie. Een vers als ‘Der
Ruf’ in het eerste nummer bewijst nochtans dat krachten van groote beteekenis rond
het tijdschrift waren geschaard. Later kwam het toch tot een openlijke samenwerking,
die vorm kreeg door het uitgeven van jaarboeken als ‘Die Erhebung’ onder de leiding
van Alfred Wolfenstein, die een groot aantal medewerkers rond zich schaarde. Deze
jaarboeken leverden letterkundige bijdragen en ook sociale, meestal reeds elders
verschenen en waarvan enkelen onder den oorlog waren verboden geworden, en die
alle, al waren ze van zeer uiteenloopenden aard, één gemeenschappelijk kenmerk
droegen: Kamp van het nieuwe tegen het oude, alles natuurlijk in het teeken der
Duitsche toestanden: daar werd storm geloopen tegen de inrichting van het keizerrijk,
tegen het absolutisme, het militarisme, het kapitaal, de officieele religie, de gevestigde
moraal; daar werden de groote leuzen verkondigd van Menschelijkheid en Liefde,
van Broederlijkheid en eeuwigen Vrede... Aan het einde van den eersten jaargang
geeft Kurt Pinthus zijn voor
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het jaarboek verkorte ‘Rede für die Zukunft’ waarin hij, steunend op iets analoog
met de Hegeliaansche, zich-zelf verwerkelijkende Ideeën, tracht aan te toonera, dat
de Menschelijke Geest, hoofdzakelijk door de Kunst, in den loop der toekomende
tijden, deze groote Ideeën van Liefde, Gemeenschap, Gerechtigheid zal
verwezenlijken.
Aan dezen Kurt Pinthus danken we nu ‘Menschheitsdämmerung’.
Uit het voorgaande blijkt alreeds in welken geest deze verzameling gedichten zal
samengesteld zijn. Het is overigens suggestief, dat Pinthus in zijn hooger vermelde
rede, waar hij het had over de Kunst het woord ‘Schönheit’ niet gebruikt... Moest er
nog twijfel bestaan omtrent de hoofdstrekking van deze verzenverzameling, dan
wordt die door de voorrede grondig uit den weg geruimd; het heet er o.m. ironisch:
‘Dies Buch... flicht nicht, nach der Mode biederer Groszväterzeit Blüten der Lyrik,
noch Perlen der Dichtung zum Kranz.’
Het is niet de eerste maal, dat de Duitsche lyriek in dienst heeft gestaan van
politieke ideeën. Sinds den aanvang der moderne democratische bewustwording
hebben tal van overigens talentvolle dichters op het altaar der facties geofferd. Men
denke daarbij aan Freiligrath, Herweg, Dingelstedt, ofschoon op hetzelfde oogenblik
een Hebbel zich volstrekt afzijdig hield. De meesten schoten er echter hun beteekenis
als kunstenaar bij in. Niet allen hadden het genie van een Schiller die, hoe ook bezield
door de vrijheids-idealen van zijn tijd, ze in grootsche symbolen wist om te beelden.
Een toestand analoog met dien van de veertiger jaren, blijkt thans, - afgezien natuurlijk
van de strekking der geldende ideeën - de Duitsche poëzie, sterker nog dan toenmaals,
te beheerschen. Maar toch is die invloed niet alles overweldigend. Zijn er enkelen
heelemaal op-
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genomen in de huidige strooming, bij vele anderen is de persoonlijkheid sterk genoeg
opdat de tendens ze niet volkomen vermag te bemeesteren.
Het pleit bovendien trots alles voor het kunstinzicht van den heer Pinthus, dat zijn
Menschheitsdämmerung een nagenoeg volledig denkbeeld geeft van wat in het laatste
decennium de Duitsche lyriek heeft geleverd. Wel ontbreken de namen van een aantal
dichters, die staan of schijnen te staan buiten de kunstsfeer waaraan de auteur zijn
aandacht wijdt, zulks overeenkomstig trouwens met het doel dat hij zich heeft gesteld;
Zweig, Schröder, Kraft, Blass e.a. ontbreken. Maar zelfs zijn m.i. niet al de dichters
van wie hier verzen voorliggen zoo innig met elkaar verwant dat ze noodzakelijk,
met uitsluiting van deze anderen, in één cyclus dienden vereenigd. Enkelen hebben
de catastrophe, die over de wereld is los gebroken, alleen min of meer intens kunnen
vóorvoelen en dit voorgevoel is dan ook in hen hoogstens aanwezig onder den vorm
van die algemeene malaise, die reeds sinds de dagen der romantiek nagenoeg gansch
de Europeesche lyriek kenschetst, in Duitschland inzonderheid met Hofmannsthal
en Rilke. Dat deze laatste in M.D. niet vertegenwoordigd is schijnt mij zelfs tamelijk
betreurenswaardig, met het oog op zijn niet te ontkennen invloed op heel deze
generatie. Anderdeels schijnt het mij gewaagd bij Georg Heym en Georg Trakl,
respectievelijk even vóor en even na het uitbreken van den oorlog overleden, welke
tendens ook te gaan zoeken. Van beide dichters zijn in M.D. merkwaardige stukken
opgenomen. Hun kunst kan echter niet als expressionistisch doorgaan, is veeleer
verwant met het Fransche symbolisme. Heym doet denken aan Baudelaire en
Rimbaud, met zijn griezeligmooie vizies van dood en verrotting en zijn machtige
hallucinaties. Trakl, weemoedig en innig als Mallarmé
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(in zijn goede periode!) en Albert Samain, is m.i. een dichter van groote beteekenis.
Zijn poëzie is als een wonderbare herfst van droom en melancholie, een diepe en
lang natrillende hoboklank vol ontzaglijke droefheid over afscheid, verleden en
vergaan. Doch ik herhaal in deze beide dichters tendens willen zien is mijns erachtens
tendentieus. Want dan ware er tendens in alles wat in de tweede helft der verleden
eeuw, om niet verder terug te gaan, de lyriek aan wezenlijks en eeuwigs in zich heeft.
Ook in Stadler zoekt men te vergeefs rechtstreeks door sociale omstandigheden
bepaalde invloeden; op een specifiek oorlogsgedicht na, ‘Der Aufbruch,’ dat overigens
een aangrijpende kreet is van het vóor den gewelddadigen dood een laatsten zweem
van geluk eischende leven, vind ik in hem niets dat niet eeuwig menschelijk zou zijn:
in doffe geslachtelijkheid de machtige zucht naar reine, zielige liefde; in het leege,
doellooze bestaan het opstandige zoeken naar God; en vóor hij het wel had gedacht,
werd het door hem geformuleerde noodlot tragisch in hem-zelf voltrokken hij viel
reeds in de eerste dagen van den oorlog ergens aan het Westfront...
‘Und Glut und Drang
Zum Letzten, Segnenden. Zum Zeugungsfest. Zur Wollust. Zum Gebet.
Zum Meer. Zum Untergang.’
Aangaande twee andere dichters geeft Kurt Pinthus zelf toe dat ze aan den overkant
dezer generatie staan. Wel zijn ze ten eerste ouder - maar ook Paul Zech is dat - maar
vooral hunne kunst, al is die wel expressionistisch getint, staat buiten alle politieke
agitaties en humanitaire leuzen. De oorlog is over hen heengegaan zonder sporen na
te laten. Het zijn Theodor Däubler en Else Lasker-Schüler. De eerste is vooral een
woordkunstenaar, de Kasimir Edschmid der lyriek. Door zijn
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poëzie blaakt iets van den gloed der zuidersche hemelen waaronder hij werd geboren:
een juichkreet van glorievol en triomfantelijk leven, gedragen op het machtige rythme
van een weelderige, heidensche ziel. (Millioen Nachtigallen schlagen - Der Atem
der Natur). Soms wordt het rythme kalmer, is er zelfinkeer en zelfbeschouwing en
voelt hij zijn diepere gemeenschap met alles wat bestaat, zoo in de bezielde als in
de levenlooze natuur. Zijn beeldspraak is visionair en machtig, maar soms m.i. te
vreemd en gekunsteld, zoodat de onmiddellijke aanvoeling vaak wegblijft en, als
gevolg van den overvloed der snel op elkaar volgende beelden, menig gedicht wat
chaotisch wordt. Van de kunst van Else Lasker-Schüler, althans van wat M.D. van
haar brengt, houd ik niet. Er is weinig rythme in deze verzen. Nuchtertjes en
dood-bedaard, min of meer precieus zelfs, zegt zij heel eigenaardige dingen. Door
hun zonderlinge, onlogische beeldspraak doen deze gedichten bij een eerste lectuur
vreemd opkijken en bekoren ze wel wat door het persoonlijke dat er zeker aan is.
Maar men heeft niets van den inhoud ervan verstaan en derhalve herleest men eens.
Doch dan is de bekoring van het nieuwe verdwenen en vindt men deze verzen tamelijk
leeg. Haar gedichten uit een vroegere periode, toen zij nog niet heelemaal door het
expressionisme, dat al te nieuwdoenerig is, werd beet genomen, zijn heel wat frisscher
en onmiddellijker en vol heerlijk-stroomend gevoel. Thans is zij zeer verdienstelijk
waar het geldt ons de clown-toeren van haar beeldspraak te laten bewonderen. Maar
't is nagenoeg alles. En dit is m.i. niet het wezen der kunst. Ik kan mij ten andere niet
vereenigen met Kurt Pinthus daar waar hij zegt dat zij de eerste is die den mensch
geheel hart laat zijn. Reeds in den engeren kring der Duitsche dichteressen, laat varen
de eerste ‘überhaupt’ is zulks m.i. sterk overdreven
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Ricarda Huch heeft vóor dertig jaar met zulken gloed het hart laten spreken, dat Else
Lasker-Schüler erbij als 't ware verdwijnt.
De meesten der andere nog levende dichters van wie Menschheitsdämmerung ons
verzen brengt, (buiten Stadler sneuvelden nog een drietal onder hen in den oorlog),
hebben medegewerkt aan ‘Die Erhebung’ en zijn dan ook meer uitgesproken
geestverwanten. Voor dezen geldt nu inzonderheid wat K. Pinthus schrijft: ze zagen
zich gedwongen ‘zum Kampf gegen die Menschheit der zu Ende gehenden Epoche
und zur sehnsüchtigen Vorbereitung und Forderung neuer, besserer Menschheit’.
Dat edel voelende menschen zich de weeën van den tijd ter harte nemen is het
gevolg zelf van hun hoogere natuur. Het was dus onvermijdelijk dat heel wat Duitsche
dichters in deze nieuwe periode van Sturm und Drang en wat eraan voorafging, diep
in hun ziel de schrijnende smart dezer jaren zouden gevoelen, gebukt zouden gaan
onder de miskenning der persoonlijkheid van den individueelen mensch, miskenning
die haar oorsprong had gevonden in de kapitalistische maatschappij en haar
tegenhanger het socialisme, waarin de stof zegevierde over den geest en die hoogtij
had gevierd gedurende den wereldoorlog, waar het anoniem geworden individu werd
opgelost in de wezenlooze massa. Het lag voor de hand dat scherpe kreten van opstand
zich gingen verheffen en dat de rechten van den mensch opnieuw gingen worden
geproclameerd. De mensch ging weer trachten zijn persoonlijkheid te heroveren,
zich los te rukken uit dien doffen chaos van allen in alles, die herinnerde aan de
morgenschemering der menschheid en nu dreigde haar avondschemering te zullen
worden. De zegepraal te bevechten van de menschelijke eigenwaarde op de
nivelleerende macht
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van de materialistische massa is wat deze dichters zich hoofdzakelijk tot levenstaak
schijnen te hebben gesteld. Daargelaten dat alle lyrische poëzie op zich zelf reeds
een manifestatie is van de persoonlijkheid en dus krachtens haar diepste wezen de
waarde van de individueele ziel hoog houdt boven de slopende macht van den
materialistischen chaos, zoodat in de poëzie het meest radikale positivisme nog een
vorm van spiritualisme is, komt het er van kunststandpunt in de eerste plaats, zoo
niet uitsluitend, op aan in hoever de artistieke verwezenlijking van deze idealen is
bereikt; met andere woorden: voor de kunst heeft alleen belang in hoever deze poëten
hun gedachten en hun levensgevoel tot schoonheid hebben vertolkt. Zoo niet kwam
de kunst op het peil te staan van goede journalistiek. En dan moet ik al gauw gaan
bekennen, dat ik heel weinig schoonheid kan vinden in de verzen van dichters als
daar zijn: Johannes R. Becher, Karl Otten, Rudolf Leonhard, Iwan Goll en dergelijke.
Hoe eerbiedwaardig het streven van deze schrijvers ook zij, tegenover hun werk, als
kunst, kan ik alleen een negatieve houding aannemen. Deze woordenrijke, vaak
opgeschroefde tendenslyriek doet bombastisch aan en is mij volstrekt ongenietbaar.
Inde diepte gaat hier niets. Hoe ze zich ook inspannen, hun werk blijft over het
algemeen een oppervlakkig manifest-inverzen. Zelfs een Ludwig Rubiner kan mij
niet ontroeren: in zijn meestal lange, eentonig-rythmische proza-gedichten, - al spreekt
er een groote liefde voor de lijdende menschheid uit en een edel verlangen naar
bevrijding en verzoening kan ik dit niet vinden, wat onmiddellijk aangrijpt en ontroert
en dus overtuigt: dien geheimzinzigen, raadselachtigen klank van het woord, die
wondere wending van het rythme, die schoonheid zijn al weet men niet waarom! Even koud laat mij de kunst van een August Stramm. Die zeer willekeurige vorm,
waar-
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mee hij effecten wil bereiken, maar te kort schiet, komt in den grond neer op bijna
kinderlijk gestamel. Gelukkig zijn hier nog een aantal andere dichters als Schickelé,
Wilhelm Klemm, Kurt Heynicke, Wolfenstein, P. Zech, Ehrenstein e.a., die heel wat
sterker persoonlijkheden zijn en den echt lyrischen toon telkens weer diep weten te
treffen. Vooral Kurt Heynicke is een sereen dichter, die in pure harmonieën van het
woord zijn innig religieuse visie van de wereld en zijn diepe, warme liefde voor de
menschheid weet te vertolken. Een merkwaardige persoonlijkheid is ook Walter
Hasenclever. In de gedichten, die genomen werden uit zijn in 1913 verschenen bundel
‘Der Jüngling’, onderscheidt hij zich door de sterk rythmische beweging zijner
nerveuze verzen, evocatie van de tooverachtige aantrekkingskracht der moderne
grootstad op het jeugdige, genot- en vreugdeeischende leven. De oorlog dien hij
meemaakte, zette zijn kunst in het teeken van de humanitaire idealen; grootsch weet
hij meestal ook hier te blijven, alhoewel soms het tendentieuse afbreuk doet aan zijn
frischheid en spontaneïteit en hem in den laatsten tijd als kunstenaar heelemaal dreigt
ten gronde te zullen richten.
Het zou mij te ver brengen al deze overigens merkwaardige dichters, die allen min
of meer ‘expressionnisten’ zijn, maar zich tegen de parodie van het expressionisme:
‘dada’ hebben kunnen vrijwaren, afzonderlijk te kenschetsen. De lezer oordeele zelf.
Toch hoeft er nog een woord gezegd over het ver boven deze allen uitreikende, groote
figuur van Franz Werfel. Al konden ook dichters als Heynicke, Wolfenstein enz. een
te sterken invloed van de tendens uit hun kunst weren en konden ze veelzijdig en
algemeen menschelijk blijven, Franz Werfel weet alles ongescheiden en in één
machtigen drang opgenomen in zijn groote persoonlijkheid te vereenigen. Hij is
zeker de merkwaardigste lyrieker
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van het hedendaagsche Duitschland en een der grootsten die het heeft gekend. Hij
staat onmiddellijk in de lijn die gaat van Goethe over Hebbel en Liliencron naar
Hofmannsthal en Dehmel. Dichter bij de gratie Gods, verkondigt hij in zijn koninklijke
rythmen alles wat de menschheid, de eeuwen door, tragisch heeft doen zijn en
grootsth. Hij kent alle gestalten en extazen van de liefde en heeft groot begrijpen en
meedoogen voor al de ontsporingen van den wellust. Hij weet de verdierlijking der
ellende en den doem van den onmenschlijken arbeid, die het lichaam verwoest en
den geest omnacht. Hij beseft de belangloosheid van het leed van het afzonderlijk
individu met het oog op het grenzenlooze leed van de gansche menschheid. Hij is
een diep en edel geweten: hij voelt zich verantwoordelijk tegenover de Eeuwigheid
voor een weinig geluk als zooveel om hem heen lijdt en vergaat. En hij gelooft aan
de trots alles onverwoestbare souvereiniteit van den mensch, aan de persoonlijke
waarde van een ieder en de broederlijke samenhoorigheid van allen tegenover het
wereldgebeuren: Wir sind! Hij voelt den adem van God - van den geduchten God
van het Oude Testament - het universum doorwaaien en is zich diep bewust van de
eeuwige en mysterieuse bestemming van de ziel. Dit alles wordt vertolkt in
wonderbare gedichten. In prachtige en eenvoudige taal stroomen zijn zware rythmen
door de breede bedding zijner warme menschelijkheid en torsen een rijkdom van
schitterende en onmiddellijk inslaande beelden. En is er soms tendens, dan is ze
nauwelijks waarneembaar. In zijn beste gedichten is het gevoel zoo levenswarm, is
de klank van het woord zoo overtuigend, en is de gedachte zoo, diep en edel, dat
alles wordt gecondenseerd tot één verblindende vizie. Franz Werfel, te midden der
tijdstroomingen om hem heen, stroomingen die hém niet
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beheerschen, maar die hij zelf in zijn machtige persoonlijkheid opneemt en verwerkt,
is de rasechte kunstenaar, die trots alles trouw blijft aan zijn bestemming: vorstelijk
schenker te zijn van schoonheid en harmonie. Want zoo de kunstenaar een zedelijke
roeping heeft te vervullen in de wereld - en ik geloof wel dat hij er een heeft - dan
zal die roeping nooit anders zijn dan schoonheid te geven. Ibsen heeft het reeds
gezegd: de menschen zijn niet van buitenaf te adelen. Maar de schoonheid kan en
zal hen adelen, want alle schoonheid moet door hen-zelf worden doorvoeld. Hoe
onmiskenbaar der Schoonheid tegenwoordigheid ook is, blijft zij voor ieder mensch
een persoonlijk moment, dat een ieder voor zichzelf beleven moet. En, zooals de
Grieken der Oudheid zwangere vrouwen plachten te brengen vóór hun marmeren
godenbeelden, opdat de urenlange, physische beschouwing dier harmonische lichamen
zuivere vormen zou vermogen te verleenen aan de vrucht in haar schoot, zóó adelt
het genieten van de Schoonheid den thans zijner ziel bewustgeworden mensch tot
Liefde en Gerechtigheid. Hij die voor schoonheid ontvankelijk is gemaakt kan geen
slecht mensch meer zijn. De kunstenaar, die zijn wezenloos materiaal weet te bezielen
met dien afglans der Absolute Schoonheid, dien hij zelf heeft opgevangen in de
onbewuste diepten van zijn wezen, en aldus een tijdelijk beleven weet te plaatsen in
het licht der Eeuwigheid, heeft daarmee zijn maatschappelijke roeping vervuld.
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Gedichten
door Johan Theunisz
I Ruïne
Maandoorbeten
klimt de puinval,
in haar steig'ren
geknakt.
Voor de reten
van de toren
lijkt de wereld
verzakt.
Naar beneden
vreemd vergleden,
in de leegte
gekronkeld,
zinken treden.
En verdwijnen
waar een watervlak fonkelt.
In de maannacht
wijkt het zwarte
naar een vluchtig
violet.
En de aandacht
van de ruimte
is als stilt' in
een gebed.
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Maar het maanlicht
overheerscht reeds
al de toppen
in 't rond.
En het aanzicht
van de wereld
wordt weer teeder en blond.

II Ontmoeting
Bij dagbleekt' hadden nimmer wij elkaar gevonden;
dan zouden wij gevoelloos zijn voorbij gegaan.
Maar nu, ‘wijl stilt’ aan alle dingen lag gebonden
in avondstraat, nu zagen wij elkander aan,
één oogenblik.
En 't was ons beid' of stond' aan stonden
wij voor elkanders aanzicht hadden stilgestaan.
Ik had Uw uitgestoken hand gegrepen. We gingen
tezamen verder door de avond-late straat.
Als ik verstolen even naar U blikte, vingen
m'n moede oogen Uwe lach. En vrees noch haat
zag ik meer aan Uw voorhoofd toeven. Alle dingen
vermooiden teeder om Uw wonderstil gelaat.
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III Dieven in een leeg huis
Langs het geheim van de eind'looze gangen,
gaat hun bewegen gebroken en schuw.
Over de trappen, in angsten gevangen,
lichtoverregend en schaduw-behangen
voert hun de stilt' met onmeetbare duw.
Achter de deuren, groot, achtloos geopend,
loeren hun oogen in 't schaduwen zwart.
Stilte, verlatenheid, wreed aan hun sloopend,
heeft hunne stemmen gebroken, en nopend
tot een gesprek zijn hun tongen verstard.
Achter de ruiten bespieden hun oogen
't trieste aspect van de ord'looze hof.
Telkens weer luist'ren ze. Waanzin of logen
meenen ze al dit gebeuren. Bedrogen
voelen ze zich tusschen stilte en stof.
't Scheefzinkend licht door gordijnlooze ramen,
Angstigt hun oogen met vreemheid en vrees.
Stilte. Dan lacht er een luid. En hunne namen
stooten verward in de stilte tezamen.
Oogen staan hard, en hun stemmen zijn heesch.
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IV Torens bij avond
Rank rijzen aan de porceleinen lucht
de slanke torensilhouetten,
en wetten op de horens van de maan
hun flanken en helmetten. Dan hebben z'haar geheel verloren;
de daken kruipen scheef omhoog.
En uit de driften van de boog
der boomen wordt de nacht geboren.
Gebroken dropt een halve wijs
dan: het kwartier. En ginder
beantwoordt traag een ander
z'n stem. De stad wordt grijs
en stil verlaten.
En telkens minder
beweeg.
De straten
leeg.
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Buitenlandsche litteratuur
Kubinke, door Georg Hermann, vertaald door Alice v. Nahuijs, Em.
Quérido, Amsterdam 1921.
Een Hollandsche schrijfster heeft dit boek in ‘den Gulden Winckel’ w.m.n.
‘behandeld’, met verontwaardiging en nationale fierheid! Nationale trots op onze
romankunst, tegenover die der andere volkeren, is wel het laatste wat men van een
Hollander zou verwachten. Trots op onze wetenschap, op onze schilderkunst, op
onze dichtkunst zelfs, die zeker dank zij enkele dichters in het Europa van nu
veelbeteekenend zou zijn, zoo slechts onze taal meer werd gesproken, - dit alles is
begrijpelijk. Maar trots op onze romankunst, de altijd schrale twijg aan den boom
van ons geestesleven! En toch blijkt ook die mogelijk. Deze recensie werd geschreven
in den toon van ‘Heere, Heere, dank dat wij niet zijn als zij!’ De Duitsche grofheid,
de Duitsche smakeloosheid warende zwarte achtergrond, waartegen de Hollandsche
délicatesse blank en rank moesten uitkomen. En dit naar aanleiding van Kubinke!
Arme Kubinke! Zelfs na zijn jammerlijken dood is hij nog een ongeluksvogel en zet
zijn lot zich voort, namelijk door grove dameshanden gemaltraiteerd te worden en
voor sukkel gescholden te worden door de levensgladde parmantigheid, die over zijn
bedeesde en hunkerende menschelijkheid heenziet.
Men vraagt zich ondertusschen af, hoe ter wereld de menschen dan toch lezen,
menschen zelfs die de pretentie hebben hun oordeel af te laten drukken. En toch stelt
Kubinke geen problemen die een uiterst middelmatige intelligentie te boven zouden
gaan. Kubinke is eenvoudig één der aandoenlijkste boeken die de nieuwe Duitsche
litteratuur bezit. Het is een verkwikking temidden van het ontzenuwende geraas der
Duitsche moderniteit. Het is zelfs nog schaamteloos ouderwetsch. Het is menschelijk
en teeder, het is eigenlijk onstilbaar droevig; maar deze droefenis, geincarneerd in
Kubinke, is zoo hulpeloos komisch in zijn verschijnen, dat alle bladzijden van dit
boek van lachen zijn doorbroken. Dat dit lachen soms nerveus klinkt, geforceerd en
stokkend, het is begrijpelijk. Het eert den schrijver, dat hij zich niet overgeven
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wil. Het bewijst in zekeren zin zijn geestelijke dapperheid, dat hij zich zelf het
parti-pris der levenslust heeft opgedwongen, de wil tot bewondering van het leven
omdat het leven is, al is het dan meestal wreed en innerlijk zoo troosteloos. Maar
onder dit vroolijk zelfbedwang golft de droefenis. Hij wil niet klagen met woorden,
hij wil aanvaarden en lachen, maar de zielsklank van dit boek, dat wat in een werkelijk
levend werk nooit kan verborgen worden, is een klacht en eigenlijk een angstwekkend
diepe weemoed. Maar zelden vindt men een weemoed zoo vol en warm en donker
van liefde.
Wij zijn den lezer ten slotte schuldig, hier nog aan toe te voegen, dat Kubinke een
jonge, verlegen kappersbediende is, alleen in het ontzaglijke Berlijn. Dat hij de
gewoonste der gewone menschen is, maar in zijn gewoonheid goed en zacht van
aard. Maar ook de gewoonste der gewone menschen kent den dwang der zinnen en
de hunkering van een hart dat eenzaam is in de ongure menschenwoestijn, waarin
hij als een naamloos stofje verloren is. En deze dwang der zinnen werpt hem in de
quasimaagdelijke sponden van twee jonge en frissche hellevegen, die hem tot dezen
vluchtigen dienst verkiezen bij tijdelijk gebrek aan beter. - Dat Kubinke ten slotte
het groote en zeldzame geluk beleeft, temidden van deze blind en bruutlevende
menschen, één enkele te vinden die is als hij. Maar tot een hartelijke echtvriendschap
en een teeder vaderschap, met een ijverig gedreven en zorgvuldig behartigde
kapperswinkel daarachter, komt het niet. - Want plotseling herleven de erotische
avonturen uit de vergetelheid, plotseling staat Kubinke voor de beschuldiging van
een dubbel vaderschap, waartoe de sluwe deernen, beiden zwanger van denzelfden
theetuin-don Juan, bij instinctieve overeenstemming zijn bedeesde weerloosheid
hebben uitgekozen. De ontzetting over deze overstelping van vaderschappen jaagt
hem in den zelfmoord. Voor het zijn plaats vindt, doet een kleine bries het nietig
menschenstofje zonder weerstand overwaaien in den dood.
Een schijn van grof heid is misschien ontstaan door de vertaling. De vertaalster
heeft het ongelukkige bedenksel gehad, de tallooze dialogen in Berlijnsch dialect,
die in het boek voorkomen, te vertalen in een soort van gefingeerd plat-Nederlandsch,
dat nergens thuis te brengen is. Men bereikt op deze wijze toch geenszins de locale
atmosfeer, die het oorspronkelijke werk omhult en vergrooft de Hollandsche tekst
ermede op noodelooze wijze.
DIRK COSTER
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Boekbespreking
Pauwke's Loutering, door A. Thiry, Luxe-Editie, Em. Quérido.
Amsterdam, 1922.
De verkleinwoordjes, die voortdurend Franz de Backer bedreigen, zijn ook in dit
boekje in abnormaal groot aantal aanwezig. Hoeveel kan men er tellen reeds op het
eerste miniatuur-bladzijdje van Quérido's Luxe-editie. - Maar gelukkig kan ook hier
dezelfde verklaring op den voet volgen: wezenlijke teederheid en kinderlijkheid uit
zich in deze verkleinwoordjes t e direct, en het ware beter geweest, wanneer deze
kinderlijkheid enkel als atmosfeer den versoberden stijl zou omgeven hebben.
Wonderlijk land Vlaanderen, waarin nog zulke verhalen geschreven kunnen
worden, en met dien toegewijden ernst en met die overtuigende kracht en dit geloof
dat dit een werkelijkheid is. Men moet het met schaamte erkennen: aan de Hollandsche
mentaliteit lijkt dit een verhaal van een kind aan kinderen. Een beeldsnijder die vrome
houten beelden snijdt voor de kerken, een beeldsnijder met witten baard die een
argeloos en devoot kind nog is naast zijn grijs kindvrouwtje, - zijn zulke wonderen
nog mogelijk? En de drie oude mannetjes die met een brandend kaarsje hun bedevaart
doen, drie oude mannetjes in den wind vol wanhoop en angst voor hun heilig lichtje:
in welke omgeving kunnen zich drie zulke figuurtjes nog bewegen? En heel het
ongeluk en de zielestrijd van Pauwke, die jubelend en dankbaar eindigt, enkel omdat
de verloren zoon nog berouwvol is gestorven, ver van hem en zijn huisje, - zijn er
nog kinderzielen in dit verwarde en verkilde Europa, die dit zoo kunnen ondergaan?
Wij vragen hier naar de werkelijkheid van een kunstwerk, of het waar .is of waar
zou kunnen worden, en dit is feitelijk niet
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behoorlijk. - Maar deze vraag dringt zich onwillekeurig naar voren, nu de schrijver
met het accent eener dagelijksche werkelijkheid vertelt, wat den Hollandschen lezer
een bijna Middeleeuwsche fantasie lijkt. - Hoe dit ook zij: Thiry heeft aan deze kleine
sprook de werkelijkheid der doorleefde en doordroomde schoonheid gegeven. En
het werkje doet aan, in analogie met het onderwerp, als een dier gesneden houten
beeldjes die men soms nog vinden kan, door een onbekenden dilettant gesneden,
ergens in de 19de eeuw, maar die kennelijk nog uit een Middeleeuwsch gebleven
bezieling zijn voortgekomen.
P.S. In dezelfde Luxe-editie verschenen dit jaar nog de sobere en fijne novelle van
Gerard van Eckeren, ‘De late Dorst’, en ‘Jerusalem’ van J.I. de Haan, benevens ‘Phils
Laatste Wil’ door Emmy van Lokhorst, een aanvulling van Phils drama's die de
meeste lezers bekend zijn.

Henri Barbusse. Het mes tusschen de tanden, Em. Quérido, Amsterdam
1921.
Een felle oproep aan de intellectueelen, in naam van het geleden leed in den oorlog,
zich te ontslaan van hun intellectualisme. Slechts te spreken over dingen die zij
kennen, lijden dat zij geleden hebben, idealen waarvoor zij zich geven willen.

Jack London. Tusschen de Wielen, vertaald door W.L. Leclercq,
Wereld-Bibliotheek, Amsterdam.
In dit boek verhaalt Jack London, hoe men als vagebond in Amerika als gratis
passagier met de groote sneltreinen reist, welke techniek daarbij zich ontwikkeld
heeft, welke gevaren daarbij dreigen, welke moed daarbij vereischt wordt, - een
Homerische moed werkelijk in het geval van den jongen woesten Jack London zelf,
die de Held der Treinen was. Levend is dit boek, schrikkelijk soms (als het verblijf
in de gevangenis en bij de Zigeuners), paradoxaal, maar toch, het beste boek ter
introductie van Jack London heeft de W.B. zeker niet uitgezocht.
C.
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Bibliographische aanteekeningen
Everard Gewin, In den Réveilkring. Hollandia-drukkerij. Baarn 1920.
De vraag, hoe een geschrift als dit, en tegelijk de andere, hoe den Réveilkring te
waardeeren, is in laatste instantie daarvan afhankelijk, hoe wij staan tegenover
o n d e r s c h e i d e n tusschen menschen en geestelijke stroomingen.
Indien wij deze gering achten, althans van minder beteekenis in vergelijking tot
wat voor algemeen-menschelijk moet worden gehouden, zullen wij het Réveil hoog
aanslaan. Want zeker zijn in dien kring algemeen-menschelijke motieven grootsch
en hevig met elementairen hartstocht beleefd. Om maar iets te noemen: wil naar
persoonlijke heiliging, zoo goed als een roepingsgevoel staat en maatschappij naar
eigen ideaal te transformeeren. En dit voor het voornaamste houdende, zullen wij
het in den heer Gewin goedkeuren, dat hij hierop vollen nadruk legde, in en achter
alle uiteenzetting ook van wat ons zonderlingheid dunkt, het nobel-menschelijke
voelbaar maakte.
Het is echter mogelijk in dit alles met den schrijver in te stemmen en dit toch te
zien als eenzijdigheid. Het geestesleven der menschheid wordt opgebouwd uit
menschen en stroomingen, in wie ten laatste soortgelijke motieven werken, in hen
neemt dit alles naar eigen aard verschillenden vorm aan. Dit maakt het conflict der
onderscheiden stroomingen onafwendbaar, hetwelk historischen voortgang mogelijk
maakt; dit maakt ook, dat de later komende, die van dit conflict niet meer deel
uitmaakt, het te zien heeft in wijder verband, hetwelk ook inhoudt, dat hij heeft te
prijzen en te laken of, vindt men deze woorden te sterk, momenten van bijzondere
beteekenis èn tekortkomingen aan te wijzen.
Het geschrift van den heer Gewin doet dit niet: ik leg het daarom met eenige
teleurstelling uit handen.
Misschien zal de schrijver antwoorden: zoo ver reikte mijn doel niet. Maar dan
komt het mij toch voor, dat dit beperkt doel, althans bij een, die zich uitdrukkelijk
voorstelt als de godsdienstige overtuiging van den Réveilkring niet deelende,
openbaart een minderachten van de onderscheiden, die er tusschen menschen en
stroomingen zijn. In het bijzonder dunkt dit mij tekortkoming, waar de beschreven
kring nog volstrekt niet van enkel histo-
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rische beteekenis is, integendeel in het heden nog geweldig voelbaar is.
Ik zou misschien niet zoo schrijven, als ik in deze wijze van teboekstelling niet
een meer algemeen verschijnsel zag, waarin een element van scepsis valt te speuren.
Men denke zich hetzelfde geschrift, geschreven door een geestverwant. Hoe verandert
het volkomen van karakter. Wat echter dan ten volle te aanvaarden is, het doet bij
den niet-geestverwant als tekort aan.
G.H. VAN SENDEN

Eug. de Bock. De Historie van Grisostomos en Marcela. Uit het Spaansch
van Cervantes. Houtsneden van Jozef Cantré. ‘De Sikkel’ te Antwerpen.
Hetzelfde bezwaar als bij Ogiei s ‘Gulsigheijdt’. Ook bij deze luxueuse en
overzorgvuldig gedrukte uitgave kan men het mistroostig gevoel niet bedwingen,
dat te veel zorg besteed werd aan te kleinen inhoud. - Wij vreezen dat ‘de Sikkel’
met deze uitgaven een verkeerde tendenz volgt. - Wil de uitgever zich toeleggen op
schoone, bijna op antieke wijze verzorgde boeken maar dan liggen toch de
meesterlijke fragmenten of bladzijden in onze litteratuur en overal elders voor 't
grijpen! Waarom juist een weinig bemerkte en ondanks alles toch vlakverhaalde
novelle te knippen uit de Don Quichot? en deze te drukken met die statige letter? Naast de verzorging ontstaat hier de indruk van een vluchtige, ter nauwernood
bezonnen keuze. - Een aantal verzen van Hadewych, of de pseudo-Hadewych, of
Zuster Bertken, - Sonnetten van Dullaert of Levius, onbekende meesterwerken der
buitenlandsche litteratuur, dit zouden texten zijn, welke te lezen in zulk een verzorging
een onuitputlijk genot zou zijn. - Van deze verzorging op zich zelve - het blijkt uit
het voorgaande - niets dan goeds. De strakke vertaling van Eug. de Bock is
uitmuntend. Zij doet verlangen naar een volledige nieuwe vertaling van zijn hand
van het geheele werk.

Tondelius' Visioen, Uit alle tijden, Bibliotheek onder Redactie van Dr.
J.C. Tinbergen.
Een werk vol van Middeleeuwsch realisme, Middeleeuwsche beschrijvingskunst, ondanks de abstracte verhevenheid van het onderwerp: hemel en helbeschrijving. Aantreklijk, koddig en krachtig van zinnelijk leven, hoewel volslagen van iedere
verdieping vrij.
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Tooneel
door Dop Bles
Eerste Nederlandsche Tooneelmaand.
De eerste - in telwoordelijke beteekenis - Nederlandsche - in specifiek Haagschen
zin - Tooneelmaand is doelloos door dertig dagen heengegaan. Bovenaan - op 't
program - stond een nationale tooneeltentoonstelling, en deze schonk veel
decorontwerp voor Duitsch expressionistisch werk, hoewel Richard Weichert reeds
verklaarde: ‘Unsere Schauspieler-generation ist durch Neuromantiek und
Expressionismus hindurchgegangen. Der Suchen ist nach einem neuen Pathos.’ Dit
aldus te laat komen, is evenwel gemakkelijk als iets specifiek nationaals te zien. De
Voorzitter heeft in een korte inleiding getracht een zeker bedoelen bij te brengen,
dat de toeschouwer mogelijk nimmer zelf, in al wat ter aanschouwing geboden werd,
ontdekt zou hebben. ‘Er is een strijd om los te komen van het naturalisme, de
natuur-nabootsingen door styleering den weg te banen van de idee. En dan wordt er
nog gestreden voor behoud van het oude ideaal. En uit al dien strijd.... ontstaat een
dubbele strijd, waarvan de symptomen in de tentoonstelling gevonden worden.’
Ook de heer Verkade sprak over zulk een strijd, om van het naturalisme te
verlossen. Toch, al te doorzichtig is dit uitspelen van naturalistische machten, om
eigen machteloosheid te verbergen. Nimmer zal een tijd bestaan hebben, meer ‘open’,
meer ‘vatbaar’ voor al wat vernieuwen wil; ja, de algemeene apathie is zoo groot,
dat reeds met belangstelling gevolgd wordt, niet alleen wat tracht te ontroeren, maar
al wat verbazen wil, of louter verstoren. Elke prikkel, die uit een zekere lethargie
wekken kan, is thans welkom. En zooals een kind. dat zelf geen heil voor zijn pijn
kan weten, terug loopt naar het voorwerp dat hem zeer deed, om het te slaan, en aldus
te straffen, zoo zien wij de verkondigers van nieuwe kunst - de geestlijk en psychisch
machteloozen de aandacht afleiden van hun anemisch ontoereikend bereiken, door
terug te loopen naar het naturalisme, om daarop de machtelooze woede te koelen,
die eigen stumperigheid slechts verwekte.
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Van alle strijd om ideaal, oud of niet, was hier, in deze meer rustige voorzichtige
navolgingen van 't elders bevochtene. nagenoeg niets te bespeuren. Zoo werkelijk
strijd bestond, voorwaar deze tooneelmaand was niet gegroeid als gras tusschen de
steenen van verlaten straat. Want het is deze immense verlatenheid van strijd, van
ideaal op 't gebied van nationaal tooneel, juist deze verlatenheid die de tooneelmaand
in zijn bloedloosheid, in heel zijn geestloosheid een volle maand het beleven mogelijk
maakte. Indien Stendhal's uitspraak. dat afwezigheid van princiepen in gezelschap
als bewijs van beleefdheid zal gelden, juist is, dan kan deze Binnenhofsche
onderneming als toonbeeld van hoffelijkheid gelden.
Geen idee of opvatting, begrip, of bedoelen, geen meening of inzicht, zelfs niet
in meest embryonalen toestand was hier te bespeuren. Vandaar een afdrijven in 't
vaarwater van artistiek snobisme, vandaar opvoeringen van masker- en mirakelspel
tegen entrées, dit snobisme beloerend, terwijl - afgescheiden van deze tooneelmaand
hetzelfde met besparing van driekwart der entree, benevens een geheele avond, later
elders en tevergeefs geschonken werd. Een enkele opvoering bewees, dat het gebodene
niet levend in dezen tijd staat, en 't brengen volkomen nutteloos was.
Trouwens zoo één bedoelen onbewust ontstond, dan was het wel dit, namelijk om
de gasten zooveel als doenlijk bezig te houden, gold de geheele opzet een familiefeest.
Vandaar dat het vervallen van lezingen niet in de dagbladen bekend werd gemaakt;
immers de Commissie meende, dat ‘men’ au fond slechts kwam om bezig te worden
gehouden, om 't even hoe
***
Drie gedachten hebben zich geuit.
Als stem der jongeren klonken van Dalsem's woorden: Laten de schouwburgen
desnoods een tiental jaren gesloten zijn! Deze roep is eerlijker en sympathieker dan
het schijngevecht met het naturalisme; in deze roep ligt in ieder geval de erkenning
van hun eigen onmacht uitgesproken, namelijk om vorm en stijl te geven aan wat
eigen tijd verlangt.
Bescheiden, na dezen uitroep, was het waskerspel, dat onder van Dalsem's leiding
werd uitgevoerd, waardoor naast een zekere schoonheid, ook alle bezwaren aan 't
maskerspel verbonden, ons leerzaam gedemonstreerd werden. Bezwaren en
voorshands onopgeloste moeilijkheden. Wij zagen dat door het opzetten van
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maskers, de mensch zich uiterlijk tot Idee kan heffen, maar dat de stem in wisselende
intonaties en het gebaar in vaak onbewust persoonlijk beweeg al te vaak storend en
verstorend en zelden aanpassend kunnen zijn tot zuivere styleering. Doch wat bovenal
dient bedacht te worden is wel dit, dat men theoretisch wel het beelden van 't
levensprobleem als roeping voor het tooneel kan bepalen, maar dat het praktisch
onmogelijk is om een publiek te vinden van menschen, ten alle tijden gestemd om
zich buiten het reëel verband met 't eigen leven, in de machtige teekenen van 't
eeuwige te verdiepen.
Zoo heeft men ook in Duitschland door de praktijk moeten leeren, dat alles aan
de fantasie overlaten, eerst dan een opgaaf kan zijn, zoo in een volk voldoende
verbeelding leeft om tot schoone droom gewekt te worden.
***
De tweede stem was de apologetische beschouwing van den heer Verkade, wiens
gedachten zich moeilijk formuleeren, niet het minst door zijn grijpen naar voorbeelden
op hem vreemd gebied, en bovenal door de afwezigheid van logischen bouw. Meer
handig dan eerlijk was vaak zijn verdedigen onkiesch de onthulling van een absoluut
onbekend pseudo, dom zijn bewering, dat een slappe tooneelbewerking van Fransch
werk, oorspronkelijk-Neerlandsch genoemd mag worden, gevaarlijk het noemen van
absoluut minderwaardig werk, dat hij geenszins bracht om de litteratuur te verplichten,
en dit al om tot een zeker getal door hem opgevoerde oorspronkelijke werken te
geraken. Hier meer handig dan eerlijk, was hij elders meer eerlijk dan handig, namelijk
in dit zoo openlijk bekennen, dat heel zijn streven niets anders bedoelde, dan
bevrediging voor de acteur-regisseur in hem. Zoolang ik geen subsidie krijg, zelf de
vreugde smaak en de zorgen draag van elk ondernemen, zoolang heeft niemand het
recht mij eischen te stellen.
Hier dus een tooneelleider in 't jaar 1923, die meent door het betalen van zaalhuur
en stedelijke belasting van alle hoogere plichten en verplichtingen ontslagen te zijn,
of om met een vergelijking van den heer Verkade te verduidelijken, de betaalde zaal
is, wat voor de schilder zijn betaald linnen is.
En voor deze opvatting, werd tot heil der dramatiek, bij monde van de voorzitter
de spreker nog dank gezegd.
***
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Idealisme klonk slechts in de woorden van de oude - 't zij eeuwig jonge - Chrispijn
Sr., die rechten opeischte voor de Neerlandsche auteurs. 't Scheen, dat hij althans
begreep, wat buiten onze grenzen aan het gebeuren was, zooniet reeds werd bereikt.
Gedurende heel de maand was slechts Fransch, Engelsch en. Duitsch tooneelwerk
in voordracht of opvoering gebracht, waarschijnlijk, omdat de
Tooneelmaand-Commissie meende, dat met ophangen van eigen decoratief werk
voldoende aan 't nationale geofferd werd.
De herleving van het tooneel ziet men in alle landen gebeuren, en in alle landen
zijn het de dichters die dit wonder volbrengen, dat hierin bestaat, om ver van het
commercieele tooneel, geestdrift te verwekken voor hun bezielde woorden, voor hun
heilige overtuiging, vol nieuw geloof en jonge hoop. Zoo bereikten in Frankrijk: Le
Vieux Colombier, La Chimère, L'Atelier etc., in België: Le Théâtre du Marais, in
Spanje: La Escuela Nueva en in Amerika: The Provincetown Players. Zoo bleek ook
in Duitschland al wat een Reinhardt gebracht had, geen bodem waarop het tooneel
zich vernieuwen kon, en waren jonge auteurs schier verplicht om het woord uit te
stooten, de smart van het vertwijfelde en verscheurde Duitsche hart uit te schreeuwen,
te brengen als confessie, wat niet in bezonnenheid tot kunst mocht kristalliseeren;
want de tijd hiertoe ontbrak.
Alleen in Holland wordt niets begrepen wordt niets verstaan, en krijgt de
onderneming subsidie, die elk doorbreken van inzicht wenscht te voorkomen.
Waarom geen Hollandsch repertoire?
De heer Verkade heeft - mogelijk niet aldus bedoeld - in zekere zin die vraag al
te juist beantwoordt.
Buitenlandsche spelen hebben dit voor - aldus de heer Verkade dat zij hun
speelbaarheid reeds bewezen! Reeds gerealiseerd op het tooneel, worden zij als 't
ware confectiepakjes, die de Hollandsche regisseurs maar hebben aan te trekken.
Het verwijt, dat de Hollandsche auteurs, geen technisch goede stukken schrijven
kunnen, zou dus juister aldus gesteld kunnen worden: D e m a c h t e l o o s h e i d
v a n o n z e H o l l a n d s c h e t h e a t e r - d i r e c t e u r s om het werk te verrichten
dat hun buitenlandsche collega's wel kunnen! Zij allen toch, zij weten alleen te zeggen,
of het werk speelbaar is in de aangeboden vorm, maar zij verstaan hun metier zoo
rampzalig slecht, dat zij niet weten de hand op de wonde plek te leggen.
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Wanneer een Royaards voor een Droomspel of Danton, een Sven Gade of Prof.
Strnad laat komen, om te verwezelijken wat zijn eigen be-legioende eer moest wezen,
dan wil dit zeggen, dat indien morgen een Droomspel of Danton, door een Hollander
geschreven wordt, dit spel door Dr. W. Royaards onvoorwaardelijk geweigerd moet
worden, omdat hij de opvoering niet eerst in Berlijn kan gaan zien, omdat een Sven
Gade of Prof. Strnad geen Hollandsch kent.
Ik hoop ditmaal duidelijk te hebben uitgesproken, wat meer dan meening is: een
weten!
Wanneer zooveel Hollandsch werk ongelezen heimelijk verdwijnt, wanneer zooveel
te zwak werk wordt opgevoerd, dan is dit louter en alleen, wijl onze theater-directeurs
de kijk, het begrip, de kennis van hun vak missen, eigenschappen die ze d a a r o m
als eisch de auteurs willen stellen.
Een buitenlandsch regisseur verklaarde mij, dat jonge Hollandsche dramaturgen
tot hem gekomen waren om raad, o m d a t d e H o l l a n d s c h e
theater-directeurs niet bij machte waren hun bezwaren te
formuleeren.
‘Niet mijn goesting’, ‘niet aanvoelen’, het uur moet eindelijk slaan, waarop meer
motiveering verlangd wordt!
Veel misbaar weet men te maken, zoo een Burgermeester niet al te zuiver zijn
meening formuleert, maar geen verontwaardiging bestaat wanneer het tooneel aan
eerzucht, en intimideerende domheid, aan imitatie-zucht of achterlijkheid smadelijk
blijft prijsgegeven!

Schouwtooneel. H. Ghéon. De Opgeknoopte die werd afgeknoopt.
Ghéon's ‘De Opgeknoopte, die werd afgeknoopt’, is een spel, waarop waarschijnlijk
Nimmer de keus gevallen zou zijn, indien tijdig begrepen was, dat het Hollandsche
publiek volkomen vreemd moet staan tegenover dit werk, hoe representatief ook,
der modern-katholieke richting onder de Fransche jongeren.
Dat ondanks de sublieme vertolking van de Opgeknoopte, Musch als regisseur
eenigszins vreemd tegenover dit werk stond, bewijst de marionnetten-opvoering die
hij er van maakte. Of vreesde hij, dat het publiek, bij gemis aan 't ceremoniëele, het
katholieke ontgaan moest, en 't daardoor de tegenstelling van wereldsch en Goddelijk
recht niet in zinrijk verband zou aanvoelen, en het publiek hierdoor te weinig zou
blijken? Heeft hij daarom getracht
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de aandacht op de handelingen te concentreeren, waardoor juist het tegendeel van
Ghéon's bedoelen wel bereikt moest worden, immers Ghéon gaf de handeling om
de innerlijke beweging, maar niet om de uiterlijke bewegelijkheid. Hier had de regie
toch meer de handeling moeten afleiden, naar wie van alle aardsche band verlost,
Gods wijsheid geschonken zou worden.
Het moet wel deze vrees zijn geweest die tot de marionnettenopvatting voerde,
die wel publiek's aandacht meer bezighield doch volkomen afleidde van de idee.
Doch ziet. Hier een verdienstelijk decor, de Haagsche Tooneel-tentoonstelling
waardig, maar geenszins op deze opvatting bedacht en dus geheel en al detoneerend.
En het nuttelooze van 't masker gedoe - waarmede wij geenszins de miskenning
van 't masker in exclusieve gevallen bedoelen werd ook hier als 't ware
gedemonstreerd. Wat een prachtig masker had Musch met grime bereikt. Van wat
een ontroerende, verheven verdwazing was dit starende kindergelaat wezenloos in
't hooger-wezenlijke! Hoeveel mystiek lag hier uitgedrukt. En welke waarde hebben
bij zoo een grime, maskers als een zekere heer Agterberg in grooten getale
bijeenbracht op de tentoonstelling? Maskers, die niet meer zijn dan gemodelleerde
opwellingen, waaraan pretentievolle abstracties als titels gegeven werden. En deze
carnaval maskers namen meer plaats in, dan de enkele, die twijfelloos tot het
allerschoonste behooren, dat deze tentoonstelling schenkt, en door Hildo Krop werden
afgestaan. Hier ligt achter elk masker het mysterie van een leven.

De Stem. Jaargang 3

385

Aan August Vermeylen
door Urbain van de Voorde
Eén liefde voor den Mensch is uw gemoed
en naar de Waarheid is uw geest één streven Zóó was uw jeugd, zoo is uw rijper leven
hakend naar Iets dat gij wist groot en goed.
Van 't Ongeboren Licht een verre gloed
in u, als ge ook in Jesus' oog zaagt beven,
heeft u op zoek naar d' Oorsprong voortgedreven,
met de' angst des geestes en den drang van 't bloed.
O Wandelende Jood langs donkere aarde
stom wanklend tusschen Hel en Paradijs,
eindlijk wist gij waar 't eeuwig Licht steeds klaarde!
Toen staakte uw geest zijn koorts-doorgloeide reis
wijl hij als Waarheid 't leven-zelf aanvaardde
en Menschenliefde als godlijk groot en wijs.
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Fjedor Dostojewskis Bedeutung fuer die gegenwaertige Kulturkrisis
Von Paul Natorp,
Prof. an der Universität Marburg
II
(Slot)
In dem Mitgeteilten fasst wohl das Wesentliche dessen sich zusammen, was
Dostojewski in den drei Werken, vielmehr im Ganzen seines Lebenswerks
niedergelegt und, weit ergreifender als in solchen allgemeinen Formulierungen, wie
sie hier nur herausgehoben werden konnten, in dem Reichtum und der Unmittelbarkeit
seiner Zeichnung des Menschenlebens in allen seinen Phasen gepredigt hat. Was i s t
das nun? Was isst es u n s ? Ist es Wa h r h e i t ? Ist es etwa nur die bittere Wahrheit
der Ve r n e i n u n g , die Wahrheit, die gleich dem entschleierten Bild von Sais den,
der sie enthüllt, zum Erstarren bringt; die dem L e b e n das Urteil spricht, ihm den
Tod kündet? Oder ist es Wahrheit, die zum Leben hilft, die dem Tode den Stachel,
der Hölle den Sieg nimmt? Ist es die Wahrheit, die zugleich der Weg ist, der Weg
zum Leben, und selber Leben?
Eine solche wollte die alte Wahrheit des C h r i s t e n t u m s sein; und oft scheint
es, als wolle Dostojewski eigentlich nur diese wieder zu Ehren bringen; sogar in
einer ganz bestimmten Form, in der Form des o r t h o d o x e n r u s s i s c h e n
Christentums. Er hat indem leidenschaftlichen Redeerguss seines ‘Idioten’ nicht
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lange vor dem Zusammenbruch, und nochmals in der hochberühmten Dichtung seines
Iwan Karamasoff ‘Der Grossinquisitor’, das römische Christentum in härtester Form
des Antichristentums geziehen; er hat dem Protestantismus, den er nur oberflächlich
kannte, beinahe jeden Rest von Christentum, ja von Gottgläubigkeit abgesprochen.
Darüber wäre vieles zu sagen; ich sehe aber von allen solchen, im Hinblick auf das,
warum es uns hier zu tun ist, schlieszlich nebensächlichen Fragen ganz ab und frage
nur: Was ist an der vorgeführten Grundüberzeugung über Gott, Welt und Menschheit
Wa h r h e i t ; sofern aber Wahrheit, gewisz dem Christentum entstammte, aus ihm
geschöpfte Wahrheit?
Da ist nun die erste Frage, die wir zu stellen haben: Was bedeutet überhaupt der
Name ‘Gott’? Darf der Glaube an Gott so schlechthin vorausgesetzt werden? Ist nicht
‘Gott’ vielmehr von allem Fraglichen das Fraglichste? - Wieder und wieder tritt bei
Dostojewski die Frage nach Gott in der bestimmten, uns seit Nietzsche sehr geläufig
gewordenen Gestalt auf: Ist es eigentlich Gott, der den Menschen, oder der Mensch,
der Gott geschaffen hat? Gilt der ‘Menschgott’, d.h. den sich der Mensch, oder zu
dem er sich selbst macht, oder gilt der ‘Gottmensch’, d.h. der Gott, der, selbst hoch
über dem Menschen, doch in ihm sich bezeugt, zu ihm herabsteigen, in ihm Wohnung
nehmen, ihn zu sich hat hinauf heben wollen? So aber wie so, was besagt dies am
Ende doch von Menschen geprägte, Menschen verständlich sein wollende Wort
‘Gott’? Irgend einen bestimmten Sinn musz man mit diesem Namen doch verbinden,
wenn er nicht bloss ‘Schall und Rauch’ sein, wenn damit überhaupt etwas gesagt
sein soll. ‘Wer darf ihn nennen und wer bekennen, ich glaub ihn? Und wer befinden
und sich unterwinden, ich glaub ihn nicht?’ fragt Faust. Aber doch eben - Ihn! Wen
denn
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oder was bekennen oder leugnen wir, wenn wir ‘Gott’ bekennen oder leugnen?
Darüber wird man am Ende doch Rede stehen müssen.
Nun, Dostojewskis Antwort auf diese erste Frage ist nicht zweifelhaft. G o t t
lieben, lobpreisen, glauben und anbeten, ist für ihn völlig eins damit, d e n
N ä c h s t e n lieben und ehren, an ihn glauben, ja vor ihm niederfallen, wie Sossima
buchstäblich tut; wahrlich nicht, um ihn, den Menschen, aber in ihm Gott (denn in
ihm i s t Gott) anzubeten. Nicht aber den Mitmenschen allein, sondern ebenso alles
Lebendige, die Erde, das Sonnenlicht, die fernen Welten, das Ganze dieser sündlosen
Gotteswelt mit gleich inbrünstiger Liebe, mit Ehr und Preis, Glauben und Anbetung
umfassen und sich davor beugen. Das also bedeutet ihm ‘Gott’: die nicht
hinterdreinhinkende, sondern schlechthin ursprüngliche Einheit a l l e s Lebens im
Urgrunde d e s , seinem ganzen Sinn nach e i n i g e n Lebens. Nicht also noch e i n
andres S o n d e r l e b e n ausser und über dem allein gegebenen, erfahrbaren
Sonderleben der ungezählten Einzellebendigen. Dann könnte mit Grund gefragt und
gezweifelt werden: Gibt es das überhaupt? Es ist doch uns nicht gegeben, es könnte
gar nicht uns gegeben sein,. da jeder nur s e i n Sonderleben leben und neben ihm
nur wieder ebensolch abgesondertes Einzelleben anerkennen kann, ein Leben, sei es
nun gleicher oder niederer oder höherer Ordnung, aber doch wieder nur e i n Leben,
gleichen Begriffs wie das unsre, wenn auch andrer Stufenhöhe. So ergäbe sich aber
stets nur irgend ein ‘Menschgott’, ein Gott von Gnaden und nach den Begriffen vielleicht nach dem erhabensten Begriff - des Menschen. Ganz anders, wenn ‘Gott’
nicht e i n Leben, sondern d a s Leben, a l l e s Lebens Leben, den einigen U r - und
Q u e l l g r u n d des Lebens besagt. Dann gibt es überhaupt kein Sonderleben als von
sei-
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n e n Gnaden, kein ursprüngliches Eigen r e c h t eines Lebens gegen andres und gar
gegen d a s Leben; so wenig wie e i n Sein ist, das etwas für sich wäre, gegen andres
und gar gegen d a s seinem ganzen Sinn nach nur einige Sein. Macht man sich zumal
klar (wie wir es schon taten), dass sich unter ‘Sein’ letzten Endes gar nichts andres
denken lässt als Leben und was zum Leben gehört, was als Bedingung oder Teil
seines Wesensbestandes in es eingeht und ohne es gar nicht wäre, so kann man um
so weniger zweifeln, dass jene Grundbeziehung alles Sonderlebens zu d e m in sich
einigen Leben alles Lebens nicht etwas ist, was man nach Belieben hinzu oder
wegdenken kann, sondern etwas, und zwar das Einzige und Letzte, das schlechthin
i s t und nichtseiend gar nicht gedacht werden kann. Gott ist ‘d e r d a i s t ’, nichts
andres, nichts mehr und nichts weniger, denn was darunter oder darüber oder ganz
ein andres wäre, das wäre gar nicht. Und so kann gar nicht die Frage sein, ob Gott
i s t oder auch etwa nichtsein könnte.
Damit aber erhebt sich das Sein Gottes über alles, was nicht d a s Sein selbst,
sondern bloss e i n Sein ist, so dass jeder fernste Gedanke eines Neben-und
Gegeneinanderstehens und gar Miteinanderrechtens auf gleich und gleich sinnlos
wird; dass von einer Vertraulichkeit zwischen Mensch und Gott, wie so manche
Religiöse sie pflegen möchten, nicht die Rede sein kann. Das Verhältnis ist nicht
bloss das von Töpfer und Topf, es ist das von All gegen Eins, Letztunendlichem, ja
schlechthin Ueberendlichem gegen Endliches, Unterendliches ja Unendlichkleines.
Gälte überhaupt hier sondernde Gegenstellung, dann hätte die Voraussetzung
unendlicher Gottferne des Menschen viel eher Recht als die der erträumten nächsten
Nähe ja des völligen Einswerdens mit Gott, der völligen ‘Vergottung’. Aber eben in
der
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Sonder-und Gegenstellung liegt der Grundfehler, der alle andern nach sich zieht.
Von ihr muss man sich ein für allemal losgemacht haben, dann erst versteht man die
ungeheure Frage nach Gott, versteht aber auch, dass mit der Frage, sobald erst ihr
Sinn ganz klar geworden, die Antwort schon gegeben ist. In keinem Sinne ist dann
mehr das eigene Ich das erst und unabhängig Gewisse, sondern das erst und ewig
Fragliche.
Hier allein liegt die Gefahr der Selbstvergötterung; des Gottes, den der Mensch
sich macht nach seinem Bilde, des ‘Menschgottes’, wie Dostojewski sagt. Aber die
Gefahr ist nun bestanden. Die Frage kann jetzt nur noch die umgekehrte sein: ob und
wie in Gottes ewig in sich selbst sicherm Sein das Sein dieses armseligen Dings, des
‘Ich’, gesichert sei? Um es ganz zu sichern, ist es ratsam es erst einmal ganz in Frage
zu stellen, es ganz ernst zu nehmen mit der ‘Krisis’ nicht bloss der menschlichen
‘Kultur’ - sei es des Abend-oder Morgenlandes oder aller - sondern überhaupt d e s
M e n s c h e n . Nicht G o t t steht in Frage, aber der M e n s c h sieht sich heute, ernster
als in irgendeiner früheren Wende seines Geschicks, vor die Frage gestellt, ob er
überhaupt etwas ist oder nichts; ob er verharren soll, verharren kann in dem
Mittelstand des Menschen, oder für immer aus ihm herausfällt, um entweder unrettbar
zum Tier, tief unter das Tier zu sinken, oder über sich also zum Gott? zum
Menschgott? Nein, aber zum Gottmenschen, zum M e n s c h e n G o t t e s sich zu
erheben.
Oder ergeht die Frage vielleicht nicht an den Menschen allein, sondern an das
Ganze der uns bekannten, von uns vorgestellten oder gedachten We l t in Zeit und
Raum? Mereschkowski besonders hat darauf hingewiesen, dass bei Dostojewski
auch diese letzte, eigentlich metaphysische Wendung der Frage sich anmeldet; er
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weiss doch und spricht von dem schlechthin überendlichen, weder an Zeit noch Raum
zumessenden Ur-Sein, aus dem und zu dem Zeit und Raum nur sind, um in der
Rückkehr zu ihm sich völlig selbst wieder aufzuheben. In der Tat sind Zeit und Raum,
gleich der Zahl, nichts als Grundformen des A u s e i n a n d e r t r e t e n s i n d i e
S o n d e r h e i t . Mit dem Wegfall aller Sonderung wären sofort auch sie versunken
und aufgehoben. Und dies Versinken und Sichaufheben von Zeit und Raum wird
nicht bloss gedacht, es ereignet sich tatsächlich in jedem vollen Bewusstwerden des
Einsseins mit dem unteilhaften, allerfüllten, alldurchdrungenen Ursein, mit Gott.
Vielmehr es, das zeit- und raumbehaftete Sein, braucht gar nicht erst zu versinken
und sich selbst aufzuheben, es i s t sofort in seiner Ganzheit nichtig, sobald es eigene
Wirklichkeit für sich in Anspruch nimmt. Es, und alles, was unter der Form der Zeit
und des Raumes gedacht wird, ist nichts als Z e u g n i s , gesprochenes und
vernehmliches Wort, Aussprache, ‘Erscheinung’, das heisst Zutagetreten,
Heraustreten; heraus aus der selbst über-zeiträumlichen Wirklichkeit; nicht aber
selbsteigene Wirklichkeit. Schon war die Rede von der Konvergenz, dem
Zusammenstreben zur Einheit, der gegenübersteht die Divergenz, das
Auseinandergehen in die grenzenlose Mannigfaltigkeit. Die Einheit aber ist das Erste,
Zugrundeliegende; sie strahlt erst gleichsam aus und bricht sich wie das ewig eine
Licht in die Milliarden Strahlen; nicht als würden diese damit etwas für sich,
selbsteignen Seins, und das ewig eineLicht dann erst deren Summe, sondern sie in
ihrer Allheit, das und nichts andres ist das eine Licht; jeder von ihnen ist also i m
Licht, es, das eine, ergiesst sich in sie, doch ohne damit aus sich selbst herauszutreten.
Ein Heraustreten ist es nur für das Aufnehmende; ihm nur tritt es aus seiner ewig
unteilbaren Ganzheit heraus in dem gerade ihm
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sichtbar werdenden ‘Schein’, als ihm gerade jetzt Aufleuchtendes, ihm
‘Erscheinendes’, das doch immer wieder zurückbezogen sein will in den unaufheblich
einen Urgrund. Wiederum aber ist diese Heraushebung selbst nicht nichts, dies
Erscheinen nicht trügender Schein, sondern, wie gesagt, Wort, Ausspruch, Bezeugung,
S e l b s t b e z e u g u n g . Sogar ‘im Anfang’, uranfänglich ‘war’ dies Wort, dieser
Selbstausspruch; es war ‘bei’ Gott, das heisst, indem Gott war, war auch es; ja Gott
selber war e s , d.h. in ihm sprach, äusserte, entäusserte sich kein andrer als er. Er
selbst war und ist ewig - allerdings nicht e i n Wo r t , g e s p r o c h e n e s Wo r t ,
aber d a s Wo r t , das s p r e c h e n d e , das w o r t e n d e Wo r t , wie das Licht das
Scheinende, nicht der Schein. Und so sind durch es alle ‘Dinge’ geschaffen; die
ganze in Zeit und Raum sich breitende Mannigfaltigkeit der Dinge nichts als eine
einzige, ewige Selbstaussprache des im ewigen Sichaussprechen doch nie sich a u s
sprechenden Wortes, und ist also - nicht Gott, aber Gottes, ganz und gar i n Gott;
also wahrlich nichts überhaupt Nichtiges; zwar nicht Letztwirkliches, aber doch
zeugend von ihm, an ihm teilhabend, uns, den Vernehmenden es offenbarend,
w a h r h a f t von ihm zeugend. So aber ist das Ueberendliche, ist Gott doch uns voll
g e g e n w ä r t i g ; es gegenwärtigt (präsentiert) sich auch im flüchtigsten,
unwirklichsten, augenblicklichsten, in seiner Augenblicklichkeit nichtig scheinenden,
im Ertönen gleich wieder verhallenden Wort, im Aufleuchten gleich wieder
dunkelnden Lichtschimmer über den brandenden Wogen. Und indem so das Ewige
im Augenblick - recht eigentlich im zeitlosen Blick des inneren Auges - sich offenbart,
verewigt sich dem Blickenden selbst der Augenblick, und in ihm es selbst das
Blickende. In dieser Augenblicklichkeit des Ewigen, Ewigkeit des Augenblicklichen
i s t G o t t , und ist der
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gelebte Augenblick, aller gelebte Augenblick, u n m i t t e l b a r z u G o t t . Und das
gilt nicht bloss für das menschliche, sondern gilt für alles Erleben. Wirklich aber
l e b t a l l e s , folglich ist i n a l l e m G o t t , ist alles Gottes und zu Gott, unmittelbar
zu ihm; wie es sich so stark und in schrankenloser Algemeinheit, wie kaum irgendwo
sonst, bei Dostojewski ausspricht. Am direktesten formuliert finde ich es in
Wo l y n s k i s tiefem Buche ‘Das Reich der Karamasof ’ als ‘Gegenwart des
Unendlichen im Unendlichkleinen’. Hinzuzusetzen wäre nur, dass dies ganz auch in
der Umkehrung gilt: die Darstellung im Unendlichkleinen ist der Weg, der alleinige
Weg der Realisierung, der Ve r wirklichung des ewig überendlich Wirklichen,
Ve r wesentlichung des ewigen Wesens für endliches Vernehmen.
Und noch einen Zusatz möchte ich nicht unterdrücken, denn er scheint mir
wesentlich. Dostojewski scheint sich unter dem Sterben ein völliges Heraustreten
aus Zeit und Raum gedacht zu haben. Das bedarf wohl einer Einschränkung. Zwar
halte ich es für sehr gewagt auch nur vermutungsweise darüber etwas auszusprechen.
Aber was die Konsequenz aus den Voraussetzungen wäre, lässt sich sagen. Die
Konsequenz wäre, dass, was uns Sterben heisst, zwar Ueberschritt wäre über die uns
jetzt allein zugängliche, bestimmt abgegrenzte Zeit-Raum-Ordnung, aber in eine
höhere, doch auch wieder zeit-raum-artige Ordnung nur höherer Stufe; etwa wie
Goethe in den ‘Wanderjahren’ in Bezug auf Makarie von den sich weitenden, sich
zur Spirale dehnenden Kreisen spricht. In jeder höheren Seinsordnung möchten dann
die ungelösten Rätsel der nächstniederen ihre volle Auflösung finden, so brauchte
diese darum nicht die letzte zu sein, sondern es würde wohl jede dieser
Seinsordnungen, und wäre es in unendlicher Stufenfolge,
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ihre eigenen Rätsel stellen, die nur in einer wiederum höheren ihre Lösung fänden.
Und so liesse sich denken, dass auch jedes Sonder-Ich in einer nie abreissenden Folge
von Seinsstufen sich durch Problem und Lösung so fortentwickelte, dass für kein
Einzelwesen der Prozess der Schöpfung und Offenbarung je in einer toten Harmonie,
wie die Symphonie in der Schlussfermate, zu Ende käme und abrisse. Die letzte, die
absolute Harmonie bliebe einzig dem letzten, ureinigen Sein Gottes vorbehalten, die
in überschwänglicher, über jeden Ausdruck erhabener innerer Verständigung und
Liebe allen Widerstreit der unterschiedlichen Seinsordnungen nicht erst hinterher
zur Versöhnung bringen, sondern schon voraus im ewigen Einklang beschlossen
halten würde. So wäre alle Sünde, schon ehe getan, vor Gott getilgt, der Hölle der
Sieg, dem Tode der Stachel genommen, alles lebend ewig todunfähiges Leben, tot
nichts als er selbst der Tod.
Aber Dostojewski spricht, wie schon gesagt, nicht die Sprache der Metaphysik.
Wohl unterscheidet sein Iwan unseren ‘euklidischen Verstand’ von einem höheren;
aber der damit sich nahelegende Gedanke einer sich fortsetzenden Stufenreihe von
Seinsordnungen taucht nicht auf; es scheint vielmehr durchweg, als stände, wie in
der allgemeinen christlichen Ueberlieferung, nur der einzige, ab- und ausschliessende
Gegensatz d i e s e s irdisch-menschlichen und d e s einzigen überirdischen Daseins
vor Augen, und bedeutete Sterben ohne weiteres den Abbruch der irdischen und
Anbruch der (einzigen und endgültigen) überirdischen Daseinsform, und zwar für
uns Erdenmenschen, ganz wie wir uns jetzt als Einzelwesen denken. ‘Zweifellos
werden wir auferstehen, zweifellos werden wir uns wiedersehen, und heiter freudig
werden wir uns alles erzählen, was gewesen ist. Ach wie wird das schön sein!’ So
predigt der schei-
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dende Aljoscha Karamasoff seinen lieben Buben. Wie sich das reimt mit dem völligen
Abbruch von Zeit und Raum, verrät er uns nicht. Dostojewski denkt, fühlt, spricht
durchaus mit dem Volke, nach dessen im ganzen damals noch unerschüttertem
Glauben an das kirchliche Bekenntnis. Das hindert aber nicht und beirrt nicht die
Feststellung, dasz sein groszes, stets wieder siegreich durchdringendes Bekenntnis
zum ganzen, überendlichen Leben die mit der kurzen Spanne dieses Erdenlebens
abschliessende Schlichtung alles Widerstreits in einer leeren Endfermate ausschliesst
und den Fortgang ins Unendliche und zwar vieldimensional, unendlichdimensional
Unendliche nicht nur offen lässt, sondern fordert, ja voraussetzt. D i e E w i g k e i t
w ä r e n i c h t d i e g a n z e E w i g k e i t o h n e d i e s e Vo r a u s s e t z u n g .
Nehmen wir es aber einmal so an, wenn nicht als Dostojewskis eigene letzte
Ueberzeugung, dann als das, was aus seinen Voraussetzungen für uns notwendig
folgt, so stellt sich dann erst mit ganzer Wucht die Frage: I s t d a s n o c h
C h r i s t e n t u m , oder geht es wenigstens über das g e s c h i c h t l i c h e Christentum
schon unmessbar weit hinaus? Karl Nötzel hat sich bestimmt dahin ausgesprochen,
dass Dostojewski sich selbst täuscht, wenn er glaubt noch auf dem Boden des orthodox
russischen Christentums zu stehen. Dass er es glauben konnte, hängt zusammen mit
seinem Bedürfnis, gerade im Letzten mit seinem Volke einig zu gehen; es hängt
zusammen mit dem heissen Nationalgefühl, aus dem sein Fürst Myschkin geradezu
die A u f e r s t e h u n g d e r M e n s c h h e i t erwartet durch den r u s s i s c h e n
G e d a n k e n , durch den r u s s i s c h e n G o t t und den r u s s i s c h e n C h r i s t u s ;
mit der tiefen Begründung: ‘Wer keinen Boden unter sich hat, der hat auch keinen
Gott. Wer sich von seiner Heimat losgesagt hat, der hat sich auch von seinem Gott
losgesagt.’
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Aber dem stehen gegenüber die zahlreichen Aeusserungen einer ganz freien, alle
Menschheit, alles Leben, die ganze Welt mit gleicher Liebesinbrunst umfassenden
Gottgläubigkeit, wie wir sie vernahmen, und wie wir sie doch auch in unseren
Eckehart, Nikolaus von Kues, Luther und wiederum Goethe, wie wir sie auch
anderwärts besonders im Osten, so in Gautama Buddha, so jetzt vor zwei Jahren in
Rabindranath Thákkur angetroffen haben, wie sie vor allem auch mit dem Sinn des
Jesus von Nazareth, wie ich glaube, einzig vereinbar ist. Streifen wir also diese
nationalistische Verengung als eine Schwäche, die doch mit der grössten Stärke
Dostojewskis wiederum eng zusammenhängt, einmal ganz ab, halten wir uns
ausschliesslich an die reine, universalistische Gottesidee, wie sie sich an den
entscheidenden Stellen stets in eindeutiger Klarheit ausspricht; so ist ja diese ohne
jeden Zweifel aus christlicher und, wenn man wie billig das Alte Testament ins
Christentum mithineinrechnet, nur aus christlicher üeberlieFerung ihm erwachsen.
Indessen fragt sich doch, ob man darin noch das historische Christentum zu erkennen
hat, oder ein sehr anderes, zum wenigsten eine tiefgreifende We i t e r b i l d u n g
desselben, die wohl mancher als kaum mehr recht christlich empfinden mag. Der
Unterschied, auf den es entscheidend ankommt, scheint mir dieser zu sein: Das
geschichtliche Christentum ist mit seiner Grundanschauung durchaus eingestellt und
eingeschränkt auf eine i n s i c h g e s c h l o s s e n e G e s c h e h e n s v e r k e t t u n g :
den, als g a n z e r L e b e n s l a u f d e r M e n s c h h e i t auf Erden gedachten, streng
abgegrenzten Z e i t r a u m zwischen dem verlorenen Paradies als Anfangs- und dem
wiedergewonnenen als Endpunkt, mit der ebenso einmalig historischen Wende der
Erlösertat des unter Pontius Pilatus gekreuzigten, nach drei Tagen
wiederauferstandenen Hei-
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lands der We l t , keiner andern als dieser zwischen Weltanfang und Weltende zeitlich
begrenzten Welt des M e n s c h e n auf E r d e n . Dieses geozentrische (die Erde in
die Mitte stellende) und infolgedessen christozentrische (Christus in die Mitte
stellende) Christentum aber hat heute keinen möglichen Bestand mehr und kann ihn
nie wiedergewinnen für den, dem diese zeiträumliche Einschränkung nicht mehr gilt;
für den schon ‘Menschheit’ weit mehr umfasst als die paar Jahrtausende Christentum
und allenfalls noch Judentum und Islam, dem a l l e s Menschliche, aber auch alles
Unter-und Uebermenschliche unter dem Auge und der Schaffensmacht der göttlichen
Liebe steht; dem Welten und Welten von Welten, dem alles Unendlichgrosse und
Unendlichkleine, mit der ewigen Vergangenheit und der ewigen Zukunft, nicht tote
Kulisse, einfarbiger Hintergrund bloss dieses enggedachten Menschlichen ist, leer
von Gott und Liebe, von Leben und Tod, Widerstreit und Lösung; sondern auf gleicher
Linie mit dem zeitlich und räumlich Nahen, uns unmittelbar Bewegenden, an Gott
teilhat und erst als Ganzes, in vielfacher ja unendlichfacher Unendlichkeit den
Gedanken Gottes wahr macht und erfüllt. Die wichtige Folge aber dieser nicht bloss
erweiterten sondern schlechthin totalen, in nichts mehr bloss teilhaften Fassung der
Gottesidee ist, was ich nannte die U n m i t t e l b a r k e i t jedes gelebten Augenblicks
jedes Lebendigen - und alles ist ja lebendig - z u G o t t . Kaum möchte aber zu
bezweifeln sein, dass eben diese ‘Unmittelbarkeit zu Gott’ der letzte und ewige Sinn
der G o t t e s k i n d s c h a f t ist, wie Jesus und wie alle grossen religiösen Genien
aller Zeiten und Völker sie nicht bloss gelehrt sondern vorgelebt haben. Diese
Anschauung wahrt also durchaus den Zusammenhang mit dem Christentum und mit
den grossen geschichtli-
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chen Religionen allen, keine ausgenommen. Aber sie überwindet nicht nur die Enge
der Heraushebung einer bestimmten historischen Ausprägung des Gottesgedankens
auf kosten aller übrigen, sondern beseitigt überhaupt das beirrende, die Menschheit
zerreissende Vielerlei der Religionsbekenntnisse, und macht damit die stets doch
behauptete Einzigkeit des Gottes erst zu etwas mehr als einem Wort, das die Tat so
lange Lügen straft, als noch jedes Bekenntnis, jede Nation, schliesslich jeder einzelne
vorgeblich Gottgläubige s e i n e n Gott für sich allein haben will.
Das ist die Krisis des Gottgedankens, in der die Menschheit gegenwärtig steht
oder in die sie einzutreten eben im Begriff steht. Es ist der letzte Sinn der Krisis nicht
bloss der abendländischen sondern überhaupt der M e n s c h h e i t , die bei allem
Wahnsinn der Selbstzerfleischung, ja gerade in diesem Wahnsinn, doch nicht ablassen
kann, sich als ein nicht länger in Stücke, die einander nichts angehen,
auseinanderfallendes Eine und Ganze traumhaft bewusst zu sein. Soll sie nicht
Selbstmord begehen, so wird sie sich besinnen müssen, dass ihr tätlicher Hass im
letzten Grunde Hass des Liebe ist. Noch können wir nicht miteinander einswerden,
aber wir können auch nicht voneinander lassen, jeder seines Weges gehn und den
andern seines Weges gehen heissen, wir m ü s s e n mit ungeheuren, aufs Ganze
gehenden Forderungen einander entgegentreten, heiss miteinander ringen, wütend
aufeinanderprallen, als gälte es uns gegenseitig in Stücke zu reissen. Es geht heute
- das empfinden mehr oder weniger alle - um A l l e s o d e r N i c h t s . Nicht dieses
oder jenes Volk allein oder eine begrenzte Gruppe von Völkern, sondern die
Menschheit steht bereits mitten in der grossen Wende des Dramas, oder naht sich
ihr mit mächtigen Schritten. Sie kann, sie darf vor den tausend Toden, vor den Meeren
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von Blut, die Dostojewski bereits vor Augen sah, nicht zurückbeben, sie weiss, sie
muss da hinein u n d h i n d u r c h . Denn es ist gesagt (Dostojewski hat dies Wort
als Motto vor sein reifstes Werk gesetzt): ‘Es sei denn, dass das Weizenkorn in die
Erde falle und s t e r b e , so b l e i b t es allein, wenn es aber stirbt, dann bringt es viele
Früchte.’ Von dieser tragischen Grundstimmung ist die christliche Ueberlieferung
ganz durchtränkt. In der ungeheuren Wahrhaftigkeit der Dostojewski'schen
Lebenszeichnung aber hat sie eine Gewalt des Ausdrucks erreicht wie vielleicht nie
zuvor. Es ist längst nicht mehr die Not des physischen Lebens und Sterbens allein,
sei es des Einzelnen oder einer gegebenen Gemeinschaft von Menschen, worum es
sich da handelt; es geht um Sein oder Nichtsein, Alles oder Nichts des
M e n s c h t u m s ü b e r h a u p t , alles höchsten wie niedersten an ihm; ja es geht um
das ewige Ja oder Nein überhaupt zum L e b e n . Dostojewski aber entscheidet sich
aus tiefster Lebenserkenntnis, nicht für sich allein und sein russisches Volk, sondern
für die Menschheit, nicht anders als C a r l y l e , mit einer überwältigenden,
herzerschütternden Stärke des Ausdrucks, die aus den letzten Tiefen der
Menschenseele hervorkommt und darum bis in ihre letzten Tiefen dringen muss, im
Sinne des e w i g e n J a : das ist seine wahrlich gewaltige Bedeutung für die
gegenwärtige Krise der abendländischen und damit der Kultur überhaupt der
Menschheit. Doch darf ich damit noch nicht schliessen. Ihrer K u l t u r : das bedarf
nach allem Gesagten noch eines Wortes der Rechtfertigung. Denn was gemeinhin
darunter verstanden wird: Eroberung der Natur durch den Siegeszug der
Naturwissenschaft und Technik; Sicherung des äusseren Lebens durch
wirtschaftlich-rechtliche, darum staatliche und zwischenstaatliche Organisation in
von Geschlecht zu Geschlecht sich forsetzender ziel-
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gerichteter Weiterarbeit, in bewusst geschichtlicher Kontinuität; planmässige Pflege
der geistigen, sittlichen, künstlerischen, religiösen Gemein- wie Individualbildung;
absichtliche Höherbringung auch des literarischen, bildnerischen, musikalischen
Schaffens und der allgemeinen Aufnahmefähigkeit für es; mit einem Wort Erziehung,
wenn es sein kann, aller zu allem Menschlichen, im umfassendsten Sinne - alles das
sind für Dostojewski Angelegenheiten durchaus zweiter Ordnung, bedeutsam als
Hintergrund, als äusseres Gewand für seine ganz nach innen und aufs letzte gerichtete
Zeichnung der Menschenwelt, in der Einzigkeit der Natur und des Schicksals jedes
Einzelnen; nie aber ist es ihm wichtig bloss als solches und seiner selbst wegen, als
allgemeine Aufgabe einer sei es eigengearteten nationalen oder gemeinmenschlichen
‘Kultur’. Gerade so entspricht es der Eigenart der russischen Psyche, deren
gesteigerten Ausdruck wir in Dostojewski erkennen dürfen. Der Russe, wie
Dostojewski, aber nicht bloss er sondern die grossen russischen Schriftsteller alle
ihn kennzeichnen, ist ‘breit’, das heisst er hat Raum in seiner Seele für alles Niederste
wie Höchste; in heissem Lebensgefühl wogt es in ihm auf und ab zwischen steilen
Erhebungen und jähen Stürzen, zwischen Abgründen der Verzweiflung und
Verzückungen überschwänglicher Begeisterung. Er scheut nicht nur nicht, er sucht
mit Leidenschaft dies gewaltsame Ab und Auf, er flieht und verachtet die Glättung
der Wogen zu beherrschter Ruhe und sicherem Durchsteuern zwischen den starrenden
Klippen, Aufsuchen und Nützen der günstigeren Strömungen, zur Rettung in den
sicheren Port. Darum bietet, wie fast die ganze russische Literatur, so Dostojewski
nicht allzuviel dem, der nicht stets am Rande der Abgründe taumeln oder von
gefährlichster Gratwanderung, vielmehr wie nachtwandelnd, nur für Augenblicke
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der Verzückung sich zu höheren Bereichen emporgerissen fühlen, sondern stetig
arbeiten, ausharrend kämpfen möchte um sichere Ziele, um haltbare Güter des
Menschentums, um irgendwie doch greifbare Wirklichkeiten, nicht leere Schemen.
Uns Deutschen besonders liegt von unsrer ganzen Vergangenheit her, als den Erben
der alten Kultur der Mittelmeervölker wie der ganzen mittelalterlichen Christenheit
wie unsrer eignen der letzten Jahrhunderte, schliesslich der ganzen bisherigen
Weltkultur - uns Deutschen, sage ich, liegt eben dies im Blute: jener ‘B a u d e r
E w i g k e i t e n ’, von dem Schiller spricht, zu dem das nie ermattende Mühen langsam
schaffender doch nie zerstörender Arbeit ‘zwar Sandkorn nur um Sandkorn reicht,
doch von der grossen Schuld der Zeiten Minuten, Tage, Jahre streicht.’ In solchem
Sinne aufbauend schafft, wirkt, nach nächstem Anschein, von allen den vielen
Menschen Dostojewskis keiner; während bei unserem Goethe, um von den vielen
nur diesen einzigen zu nennen, beinahe jede Zeile dahin gerichtet ist und dazu
irgendwie Wertvolles beiträgt.
Indessen finde ich bei näherem Zusehen, dass es damit bei Dostojewski doch
günstiger steht, als es zunächst erscheint. Ich lese bei Nöiizel, es führe keine Brücke
von Dostojewski zu Goethe; und ähnlich haben Thurneysen, Gogarten, Hermann
Hesse, und habe auch ich selbst früher geurteilt. Ich kann nach erneuter Prüfung das
nicht mehr ganz unterschreiben; ich finde vielmehr gerade im letzten die beiden
Grossen sehr wohl vereinbar. Im späten Goethe fehlen nicht die Züge, die in
Dostojewski von Anfang an die vorwaltenden sind; umgekehrt lassen gerade die
letzten und reifsten Werke Dostojewskis die entschiedene Richtung auf einen
Wiederaufbau, in einem nach nicht wenigen Seiten gerade Goethe verwandten Geiste,
erkennen. Schon das beste
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Werk seiner ersten, vorsibirischen Schaffensperiode, ‘N e t o s c h k a
N j e s w a n o w a ’, liegt ganz in dieser Linie. Am bestimmtesten ausgesprochen finde
ich es im Nachwort der ‘Werdejahre’: dass es statt des ‘ewigen Einreissens’ aufs
A u f b a u e n ankommt, auf die Vo l l e n d u n g d e r F o r m und wie immer
beschaffene, wenn nur eigene, selbsterworbene, nicht von aussen vorgezeichnete
O r d n u n g . Geradezu einen heimlichen Durst nach Ordnung und e d l e r
S c h ö n h e i t findet er auf dem letzten Grunde des seltsamen Verlangens nach
Umsturz aller Ordnungen, das sich damals in Russland aller zu bemächtigen schien.
Es fehlte nur irgend etwas, woran das geheime Verlangen nach Ordnung sich hätte
anschliessen können. Nur erst den Boden dafür frei zu machen, war der Sinn des
leidenschaftlichen Niederreissens. Zuletzt glaubt doch Dostojewski an eine Zukunft,
wenn erst der ‘Zorn des Tages’ vorbei sei. Aus denen, die ihre Werdejahre
durchgemacht haben (so schliesst der Roman), bilden sich die Generationen. Das
sind Klänge, die sich sehr der Grundstimmung besonders des späten Goethe nähern.
‘Hier oder nirgends ist Amerika’, so könnte das letzte Wort auch, der Karamasoff
lauten. Fast lautet es so im Munde des Dmitri.
Auch bleibt es nicht ganz bei der blossen allgemeinen Forderung, es lassen sich
sehr wohl auch einzelne Bausteine und Richtlinien zum Plane des Aufbaus erkennen.
Zwar mit der Wissenschaft scheint Dostojewski manchmal geradezu seinen Spott
zu treiben. Und doch bezeugt er ihr anderwärts wieder seine gewiss aufrichtige
Hochachtung. Lehrreich ist hierbei, dass für ihn besonders anziehend die Ausblicke
in den unergründ lichen Reichtum der Schöpfung sind, welche die Mikround
Makroskopie eröffnet hat; während die starr gedachte Gesetzlichkeit des Mechanismus
zumal in ih-
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rer gefährlichen Rückwirkung auf die Mechanisierung des Menschenlebens ihm
innerlichst zuwider ist. Mit Goethes unstarrem Gesetz hätte er sich sicher eher
befreundet. Aber dessen ‘schöner Begriff von Macht und Schranken, von Willkür
und Gesetz, von Freiheit und Mass, von beweglicher Ordnung’1), zumal als
Grundbegriff einer W i s s e n s c h a f t des Lebendigen - ‘keinen höhern aber erringt
auch der sittliche Denker, keinen der tätige Mann, der dichtende Künstler, der
Herrscher, der verdient es zu sein.,.’ - dieser ‘schöne Begriff’, sage ich, ist
Dostojewski verschlossen geblieben; er hat überhaupt von Goethe gar zu wenig
gekannt. In der unnachgiebigsten Strenge dagegen behauptet er die s i t t l i c h e
Ve r a n t w o r t l i c h k e i t des Menschenwillens; Pflicht, Ehre, Gewissen bleiben
ihm schlechthin unantastbare Begriffe. Hier könntevielleich auf dem Umweg über
Schiller, den er kennt und liebt, K a n t auf ihn gewirkt haben; doch genügt es
anzunehmen, dass er das gleiche aus der gleichen Quelle, dem reinen sittlichen
Monotheismus namentlich des Alten Testaments geschöpft habe. So kümmern ihn
auch ernstlich genug die Aufgaben einer der Achtung sittlicher Menschenwürde
genügenden Sozialordnung, namentlich Rechtspflege und Strafjustiz, unter deren
abgründlichen Schäden er in eigner Person allerschwerstes zu leiden gehabt hatte.
Nicht selten begegnet man in der Literatur über Dostojewski dem Vorwurf, dass er
sich um die Fragen der E r z i e h u n g zu wenig gekümmert habe. Es ist sehr leicht
darauf zu antworten, dass doch unwidersprechlich sein ganzes schriftstellerisches
Lebenswerk im denkbar höchsten Sinne erziehend sein will und ist. Uebrigens beweist
seine überall ganz geniale, bis in die letzten Tiefen dringende Erkenntnis und
Darstellung des Seelenlebens des Kindes und des Her-

1) ‘Metamorphose der Pflanzen.’
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anwachsenden die stark erzieherische Richtung in ihm. Schon ‘Netoschka
Njeswanowa’, vollends die ‘Werdejahre’, aber auch die ‘Karamasoff’ dürfen im
gleichen Sinne wie Wilhelm Meister oder der Grüne Heinrich oder die Flegeljahre
als Erziehungsromane in Anspruch genommen werden. Der Kenner Pestalozzis fühlt
sich da immer wieder besonders an diesen gemahnt, aber auch an Goethes
Wanderjahre wird, wer darauf achtsam ist, sich oft erinnert finden.
Und das führt noch auf ein letztes. Es gibt keine Erziehung ohne etwas von jener
L i e b e , die, über die reine Achtung der Menschenwürde hinaus, die innerste,
unmittelbarste Beziehung von Individualseele zu Individualseele einschliesst und,
bewusst oder nicht, auf ein letztes, volles Einswerden mit dem andern nicht im
irdischsinnlichen, sondern im ewig-übersinnlichen Grunde des Selbst zielt. Bei
P l a t o steht die ‘Idee des Schönen’ und des auf sie zuletzt gerichteten Liebesdranges,
des ‘Eros’, in genauer Beziehung zur Idee der Erziehung. Der Eros ist ihm ein
gewaltiger D ä m o n , auf der genauen Mitte des Göttlichen und des Menschlichen.
Kaum einer hat diese Mittelstellung des Erotischen in gleich tragischer Tiefe erfasst
wie Dostojewski. Er spricht auf der einen Seite aus: ‘Schönheit ist ein furchtbares,
ein schreckliches Ding, furchtbar, weil unbestimmbar, unbestimmbar, weil Gott sie
uns als R ä t s e l aufgegeben hat. Hier nähern sich die Ufer, hier stossen alle
Widersprüche zusammen. Hier ringen Gott und der Teufel, und der Kampfplatz ist
des M e n s c h e n H e r z ’. Das Dämonische des Eros steigert sich in seiner Nastasja,
seiner Gruschenka geradezu zum Satanischen. Aber auf der andern Seite wieder
heisst es: Schönheit wird d i e We l t e r l ö s e n ! Wie reimt sich das miteinander?
Nun, die Gefahr der Schönheit liegt nicht in ihr selbst, nicht in ihrer Erkenntnis,
sondern in der Bezau-
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berung des ihrer aus dem Ewigen stammenden Gewalt nicht gewachsenen
Erdgebornen; in dem Wahne, das Göttliche in sich selbst, in der eigenen Vollendung
und in der Vollendung des Andern darstellen oder dargestellt finden zu können; in
der Raserei gerade der gottflüchtigen Begier, die die Schönheit dann weckt, wenn
man nicht bis zu ihrem übersinnlichen Ursprung durchschaut. Aber es gibt eine ganz
andere Schönheit als die so verkannte und missdeutete; es gibt eine ganz andere
Haltung des Menschen zu ihr, welche jene Gefahr ganz überwindet, ja überhaupt
nicht aufkommen lässt. Es gibt, wie gesagt, eine ‘edle Schönheit’; das wird besonders
in den ‘Werdejahren’ wieder und wieder ausgesprochen, und in den verzückten
Visionen des verlorenen und des wiederzugewinnenden Paradieses fliesst diese edle
Schönheit ganz in eins zusammen mit dem Edelsten der Menschenliebe, der Weltliebe,
der Gottliebe. Es gibt (mit Wolynski zu sprechen) ein ‘winziges Fensterchen mit
einem Ausblick in jene Welt, aus der der ganze Zauber, die ganze, ewig frische
Schönheit d e s G u t e n stammt’. Das ist die Schönheit, die die Welt erlösen wird,
erlösen durch die r e i n e L i e b e , die sie entzündet, die alle Sünde und allen Fluch
der Sünde austilgt. In der mit unsäglicher Zartheit von Dostojewski oft gezeichneten
reinsten Gestalt der Geschlechterliebe leuchtet das auf; und es braucht kaum erst
gesagt zu werden, wie nahe er sich gerade darin mit unserm Goethe berührt. Muss
ich erst zitieren: ‘Wir heissen 's Frommsein. Solcher selgen Höhe fühl ich mich
teilhaft, wenn ich vor ihr stehe’? Und wem erschliesst sich diese ‘edle Schönheit’?
Keinem als dem unberührten, unbefangen und staunend dem, was ist, geöffneten
Blick des K i n d e s - ich meine des Kindes in jedem Menschen. Und so dürfte ich
weiter zitieren ‘Nur wo du bist, sei alles, immer k i n d l i c h , so bist du
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alles, bist unüberwindlich’. Das ist das ‘Fensterchen’ mit dem Ausblick in die
Herrlichkeiten der jenseitigen, der ewigen Schönheit, der Schönheit des ewigen
Guten. Das ist die Schönheit, die die Welt erlösen wird. In ihrem Lichte ‘löst sich
letzten Endes (ich folge nochmals Wolynski) die menschliche Tragödie und öffnet
sich der Durchblick in das ewig neue, ewig freudige echte Sein. Auch was es irgend
in der Antike Schönes, Grosses, Ganzes gab, ist darin wiedergeboren und zu einer
neuen, milden Schönheit geworden’.
Damit, denke ich, hat die Frage nach der letzten Stellung Dostojewskis zur Kultur
der Menschheit ihre klare, ihre v o l l b e j a h e n d e A n t w o r t gefunden.
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De Liefde
door Jos. Panhuijsen Jr.
J'ai fait la magique étude
Du bonheur, que nul n'élude.
ARTHUR RIMBAUD

Eerste episode
Ze stond aan de tuindeuren, waardoor het licht naar binnenviel, dat glansde in de
kamer, maar meest op het blond van haar haren, dat golfde; ze stond stil, omdat ze
naar buiten keek in den tuin en omdat ze zelf heel stil was, alleen ademde en keek,
haast onbewust van haar vreugde, tot ze nu en dan schrok van haar hart, dat sneller
klopte en juichend het bloed naar haar hoofd sloeg, dan voelde ze zich geheel vergaan
in den wind, die, koel, de warmte van haar lichaam wegwaaide, alleen blij, blij,
ademverstokkend blij.
Hij keek haar aan met dien rustigen blik, dien ze liefhad, die zeker was van kalmte
en toch overvloeiend van een trillende teederheid.
Zijn vrouw, zag je, dat was al wat hij dacht en hij begreep het niet, hij begreep het
niet.
Daar had hij nu jaren gewerkt om het leven stil voor zich uit te leggen en nu was
er dit gekomen, dit onverwachte, onmogelijke, dat alles dof maakte in zijn hoofd,
onmogelijk om na te denken en alles helder te bezien. Hij liep als in een droom, alles
ging werktuigelijk, gedachteloos en toch ging het goed, of hij de buitenwereld toch
nog aanvoelde, zag, als door een doorzichtig waas.
Dit geluk!
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Hij zag haar in het gezicht en de minste trekken, de ernst om die stil lachende oogen,
de teere neus, de stille, wat pijnlijke mond, de meisjesachtige kin, heel dit mengsel
van vreugde en smart, dat een menschengelaat zijn kan, waarop in de gelukkigste
oogenblikken het leed nog te klaarder uitkomt, drongen in hem door, nam hij op als
een weldoordachte teekening, tot het geheim van al de gedachten en gevoelens, die
dit gelaat gemaakt moesten hebben hem overstelpte en hij inzag, dat hij nooit, nooit
dit geheim geheel kennen, geheel voelen zou. - Ik zal je nooit kennen, zei hij, ik zal
je nooit genoeg begrijpen, nooit geheel raden.
- Raden?
Haar gezicht vroeg nog meer als dat groot verwonderde woord; ze begreep er
heelemaal niets van, zij gevoelde zich zoo geheel in zijn bezit, of hij de minste trilling
van haar hart meeleefde, ze had heelemaal niets voor hem te verbergen, niets, dat
was juist haar vreugde en hij vreesde dat hij haar niet kennen zou, dat hij dan vroeg.
Dwaas, dat hij was. Een glimlach speelde om haar lippen. Maar zoo duidelijk zag
hij haar verwondering, dat hij niet meer wist wat hij eigenlijk gezegd had.
Ze begreep hem niet! Ze begreep hem niet! Dat was zoo klaar, zoo zeker. Hij pakte
haar om het middel en danste met haar de kamer rond, toen bedekte hij haar gezicht
met kussen.
Ze begreep hem niet!
Hij lachte uitbundig. Het schalde in de gang, in de keuken, het dienstmeisje voelde
een lach in haar opkirren, een onweerstaanbare, dwaze, vroolijke lach. Zijn vrouw
lachte mee.
Hij had een gevoel, dat het hem heelemaal niets schelen kon; brooddronken, dat
hij een kleine zwakheid in haar ontdekt had, een aardig gebrek.
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Kind, dacht hij en hij streelde haar hand zoo innig, dat ze hem blij aankeek, toen
lachte hij weer, zij ook, het licht in de kamer' leek mee te lachen en de vogels, die
ze eerst niet gehoord hadden, kwinkeleerden mee in den tuin, ook al, heel hun kleine
wereld was vol geluid geloopen.
- En nu naar boven, naar je werk, ik moet de kamer hier mee helpen uitdoen.
- Ja, ik ga; even nog mijn sigaret oprooken.
Hij was werkelijk bang, dat ze te vlug op zou zijn, hij trok heel voorzichtig, maar
ten slotte was het toch gedaan en werd hij naar boven gestuurd. In een oogwenk was
hij de trap op, zat hij voor het lichtraam in zijn studeervertreek.
Hij dacht.
Dat was nu de liefde.
Inspanning van uiterste krachten tot zelfvernietiging en saamsmelting, die breekt
in een snik, had hij vroeger gemeend en nu... Hij voelde zijn hersens strak getrokken,
of hij heel hard gewerkt had, hij moest er erg nadenkend uitzien en hij was gansch
gedachteloos.
O de zon!
Zij viel op zijn gezicht, zijn handen, op den vloer, op de tafel, hij kon er zich maar
niet zat aan kijken, het was te schoon.
Hij rookte de eene sigaret na de andere.
De tijd ging, langzaam, haasten hielp hem toch niet.
Vandaag zou het zoo zijn en morgen zoo en overmor en en zoo onberekenbaar
lang.
De grootste vijand van den mensch was verslaan.
Hij rekte zich uit en hij sliep.
Ze kwam de kamer binnen, ze was heel stil de trap opgegaan, ze vermoedde het wel.
Luiaard, dacht ze en ze glimlachte of ze een buitenge-
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wone ontdekking deed en toch was het geen ontdekking, ze glimlachte juist, omdat
ze het vooruit reeds geweten had.
Ze pakte hem onhandig bij de schouders en schudde hem door elkaar.
- Word toch wakker, zit toch heel den mooien dag niet te verslapen, het eten staat
al klaar.
- Ik kan er heelemaal niets aan doen, zei hij geeuwend. Ze lachte, hij ook, ze lachten
zichzelf en elkaar uit.
Ach jij!
De liefkoozing, de wederzijdsche bedwelming, de gesloten oogen in de zon, de
tijd, die verliep, gedachteloos verliep.
Toen ze naar beneden gingen voelde hij, als de beslotenheid van zijn studeervertrek
in de levende stad, hun droom in de wijde, wijde wereld.
Er was een gewarrel van veel gezichten om hem heen, koude en gloeiende.
Nu had hij heel zijn leven gegeven om een beetje te begrijpen en nu was hij, heel
blij wel, maar dof, dof, zonder begin en zonder einde, zonder verleden en zonder
toekomst.
- Kijk eens.
Ze stonden samen voor de open tuindeuren.
- Wat ben ik een dwaas, dacht hij nog.
- Kijk nu eens even!
De blauwe lucht, de witte wolken, het licht, zwaarder en voller nu. Even zwaar
en vol als deze rijpende zomerdag, zoo waren zij ook. Toen zag hij in den tuin de
rozenstruiken, de middenste, de grootste, die boven al de andere uitstak, droeg een
bloem, bloedrood. Er was een roos ontloken.
***
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Hij lag met hevige koorts.
't Gymnasium was weer begonnen, maar daar hij zijn jonge vrouw thuis wist, had
hij maling gehad aan zijn latijnsche lessen, had hij les gegeven als in een bedwelming,
als een machine, met zijn bewustzijn apart, ver weg levend; toch was alles nog goed
gegaan, heel zeker en juist, buiten hem om leek het, kwamen zijn woorden en, toen
hij die tweeledigheid bemerkte, was dat zelfs een zeer intens, intellectueel genot voor
hem geweest, maar op 't laatst hadden er de jongens de lucht van gekregen.
Toen begon het, het werd heel erg, maar, eigenlijk onverschillig, had hij het juiste
oogenblik om in te grijpen voorbij laten gaan en ze hadden hem gekweld, een heele
week lang, zooals alleen een opeenhooping van feitelijk onbelangrijke dingen een
mensch kwellen kunnen, vreeselijk, daarbij nog de onrust, die hem toch al de laatste
dagen bezighield.
Nu lag hij ziek.
Het was avond, het gedempte licht liet de eenzaamheid van het vertrek zien; zijn
vrouw was even naar beneden. Stil; daar begon het weer, dat was de hartslag, daar
sloeg het omhoog tot in zijn keel, dat hij kuchen moest; hij wachtte, tellen duurde
het eer het bloed weer werd weggestooten.
Alweer, alweer, die stilstand, dat hart, dat even stil stond.
Daar ging het weg. En wijl hij luisterde naar het bloed, dat telkens oversloeg, werd
hij bang, dat die stilstand daarna aan zou houden, verbeeldde hij zich, dat die rust al
langer duurde, naar het hart harder sloeg.
God!
Een warme gloed sloeg hem rood naar het hoofd, daar joeg het bloed omhoog,
zoo heftig, dat hij luid kuchte en zijn handen ineenkrampte, daarna dat wachten, tot
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het weer ging en dan angstig, ademloos de opjaging. Telkens opnieuw.
Met zijn heete oogen zag hij vanuit zijn ineenkrimping de stilte, voelde hij die.
Zoo zou de dood komen.
De dood; in zijn koortsigen geest zag hij het einde, de plotselinge verblinding,
midden in het licht van den dag. Hij keek terug op het leven.
Maar hij had nog niets begrepen, er waren duizenden dingen, die hij nog niet
gezien had met zijn gretige oogen, hij voelde zich zoo onverzadigbaar nieuwsgierig
naar zomerdagen, naar licht, blauwe lucht, naar zijn vrouw, dit laatste, waar hij nog
niets van begreep.
Daar zwoegde weer dat hart omhoog, tot in zijn keel, daar leefde benauwend, fel
luisterend die angst.
De dood, dat was de wand van den nacht, steil, ondoordringbaar, hoog, om de
vuisten op kapot te slaan; dat hielp niet, hij bleef, hoog, steil, onwankelbaar, rustig.
Hij wilde niet, hij wilde niet, hij klemde de tanden opeen, het hart joeg daaronder en
hamerde en trilde en zuchtte tot in zijn keel, hoe meer hij zich inspande.
Moe viel hij terug.
Daar was zijn vrouw binnengekomen en droogde hem het zweet van het voorhoofd.
Hij werd rustiger; zij was bij hem, hij begreep het niet, zij was zoo kalm, het was
of ze de lucht om zich heen trok en stilhield.
En uit die stilte om haar heen keek heel haar verleden naar hem toe, al wat zij
geweest was, toen hij haar nog niet kende, machtig bedwongen tot kalmte, al wat
had gelachen en geschreid, maar zoo, dat je den snik en den lach nog ried, als
verwonderde oogen onder gesloten leden.
Toen brak het voor zijn heet gezicht heen door de oppervlakte en hij hoorde den
snik, die zweepte tot een
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gil en toen den lach, den lach, eerst als van een geplaagd meisje, maar dan uitdagend,
tartend, honend, hij sneed door de kamer.
En zij zat rustig en ze keek naar hem, haar kalmte maakte hem wild.
Opeens voelde hij dien slag weer omhoog en hij kromp ineen.
- Wat is er?
In haar schrik schoot haar hand, helpend, naar hem toe, maar, geprikkeld stiet hij
ze weg en keek haar hard aan. Ze was daar zoo van geschrokken, dat ze het niet
helpen kon, dat de tranen haar in de oogen schoten.
Hij zag het, hij richtte zich op.
Plotseling overstelpte hem het verwijt, ontnuchterde hij van zijn koorts.
Wat had hij gedaan?
Hij zocht haar handen en de zorg, die ze heel dien dag voor hem gehad had, brak
ineens zoo in haar uit, dat ze haar hoofd op het dek lei en schreide.
Zijn handen gingen over haar blonde haar, dat hem de vingertoppen troostte met
zijn zachtheid.
Hij was niets dan verwijt.
Hij had het zoo graag willen zeggen, maar hij kon het niet, zijn handen alleen
streelden door.
Toen, door haar tranen heen, keek ze op en glimlachte. Die lach viel als een zoet
woord in zijn ziel en verwijdde zijn leed, dat het wegstroomen kon.
- Arme menschen, zei hij.
Ze sloeg haar armen om zijn hals en ze kusten elkaar en blijheid en verdriet sloegen
tegeneen tot een onzegbaar gevoel van verwarring en vreugde, te schoon, om niet
vermengd te zijn met vrees, dat het wel gauw gaan zal.
Ze klemden zich vaster aaneen.
De tijd joeg omhoog tot het oogenblik.
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- Arme, arme menschen!
***
Heelemaal hersteld was hij nog niet, maar juist omdat hij zich nog wat zwak voelde,
was het heerlijk om in de namiddagzon te zitten, dien rustigen goudglans in den
stillen tuin, warm als een mooie lentedag, niet meer, en daarom zoo vol verlangende
matheid, als hij zelf nu was. Weggedoken in den leuningstoel, sloot hij zijn oogen
en kreunde genietend, glimlachend om zichzelf.
Alleen hoorde hij nu en dan het jongentje van de buren, dat bij hem speelde en in
het vuur van zijn spel, vriend en vijand tegelijk, lange gesprekken, in zichzelf,
tusschen die twee partijen deed plaats grijpen.
Hij heette Hans.
Zijn vrouw had het eerst opgemerkt, dat in den tuin ernaast, vanuit het prieel, soms
meer dan een uur lang achter elkaar, gesproken werd.
Dat was Hans, die voorlas en de woorden neer liet druppelen naar het einde van
den zin, met een zwaarwichtigen, ernstigen toon in zijn jonge, hooge,kinderstem,
een grappig effect.
- Boven op de rots werd een man zichtbaar, die spiedend rondkeek. De beweeglijke
vleugels van zijn edele, gebogen neus trilden als in spanning, zijn adelaarsblik
doordrong het verschiet en, hoewel hij zich geheel in bedwang hield, overtoog een
toornig rood zijn edel, gebruind gelaat. Hij was gekleed als een prairiejager, een
breedgerande sombrero stond op zijn golvende, ravenzwarte haren. Het was Don
Rodrigo Fernandez de Toledo’.
En zoo ging het door, altijd dezelfde ernstige stem, on-
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verstoorbaar; of het verhaal sleepte, of de gebeurtenissen zich opeenhoopten tot een
gevaar, dat elk oogenblik uitbreken moest, hij bleef de woorden achter elkaar
druppelen.
Hij was een veld van raadselen, tien jaar, geheel kind nog, en ernstig, dat je soms
geslagen stond van verwondering en niet lachen kon.
- 't Is heel mooi, zei Hans, of hij langzaam, na veel overweging, zijn overtuiging
neertelde.
Hij vond alles mooi, er was geen jongensboek, of het was goed, geen kever, geen
vlinder, geen postzegel, of hij was heel goed.
Gaf je hem iets, een stuk gomelastiek, een peukje potlood, hij nam het tusschen
zijn ernstige vingers en je kon er verzekerd van zijn, dat hij er in enkele oogenblikken
iets aan ontdekte dat dit bepaalde van alle andere peukjes en alle andere stukken
onderscheidde.
- Hans!
- Ja mijnheer.
- Kom eens hier, jongen.
Hans kwam dadelijk; hoe verdiept in het spel ook, had hij toch oor en oog genoeg
voor andere dingen, wijl hij zeer veel belangrijk wist en niet het minst dat mijnheer
hem riep.
- Je hebt zeker wel eens ooit gedacht, wat je zou willen worden.
- Ja mijnheer.
- Nu, wat was dat dan?
- Ontdekkingsreiziger mijnheer.
Het had geheel de uitdrukking van een vast besluit en daar hij tot zijn verwondering
zag, dat mijnheer verrast scheen, begon hij uit te leggen.
- Ja, zoo door die woestijnen, daar is het heel heet, 't is niet gemakkelijk, je lijdt
heel veel dorst, gewoonlijk is er geen water genoeg, dan zie je een oase, maar dat
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is geen echte, als je er dichtbij komt, is ze weg, dan moet je den buik van je kameel
opensnijden, die heeft water in zijn maag. Dat zijn heel vreemde dieren, ze hebben
twee bulten op hun rug, maar ze kunnen het heel lang uithouden.
- Je gaat dus naar de warme landen?
- Ja; daar zijn allemaal kokospalmen met die waaiers, daar zitten kokosnoten in,
als je naar bovem klimt, kun je ze er uithalen.
Als je nu midden in zoo'n woestijn bent en je ziet zoo'n palm, dan pak je zoo'n
kokosnoot, daar zit melk in, die is heel zoet en dan heb je geen dorst meer.
Als je op zee schipbreuk lijdt en je zit op een stuk van het wrak, dan moet je
wachten tot het regent, want als je het water van de zee drinkt, dan krijg je nog meer
dorst, dat is veel te zout, dat moet je goed onthouden, want als je schipbreuk geleden
hebt, duurt het gewoonlijk heel lang voor het gaat regenen.
Maar ook zou ik nog wel graag ergens anders naar toe willen.
Daar mijnheer hem vragend aankeek, ging hij door.
- Heelemaal naar de ijszee, de noordpool ontdekken net als Shackleton, daar heb
je van die heel hooge ijsbergen en witte beren, dat is expres zoo, dan kun je ze niet
zoo gauw zien. Toen het sneeuw was hebben we dat gespeeld in de poort, die gaat
naar omlaag en dan ging de slee vanzelf en dan stieten we met stokken tegen den
grond en zoo gingen we weer omhoog.
's Avonds heb ik toen slaag gehad, want ik had mijn broek opengescheurd.
Hij was uitverteld, nadenkend keek hij den tuin in en toen mijnheer niets meer zei,
droop hij weifelend af.
Vreemd; die jongen verlangde, uit alles wat hij zei bleek, dat hij, die toch zoo tevreden
van natuur scheen,
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al een beetje moe was van wat hij had en zocht naar het nieuwe in die vreemde landen,
omdat het nieuwe, ongekende, dat voor hem, het kind, het avontuurlijke was, hoop
beteekent, hoop op nog iets meer, op iets daarachter, iets, dat onze verwachting geheel
vullen zou.
Dat deed het nieuwe nooit.
Want nu, hij betrapte er zich op met een zachten schrik, hij verlangde ook.
Ook hij droomde vaak van een vreemd gewest, loom van zon en hemelblauw en
kleurig, donker en zoet van avondschemer.
Het heetverlangde vervulde de ziel een oogenblik, of de vingers het verwachte
tasten, maar niet houden konden, het verwachte was het verwachte nooit.
Zijn vrouw kwam lachend de tuindeuren uit.
Haar haar glansde.
De zon was weggegaan, de schemer begon donkerder zich te verdiepen in den
tuin.
Hans was weg.
Alleen zij en hij.
En in deze stilte van samen bij elkaar te zijn, alleen, droomde hij om haar gestalte
den avond, het duister in het vreemde land, in kleuren donkerder en dieper, violet,
blauw, donkerrood, donzig en glanzend als late vruchten en over haar en om haar
het oude park, de oude boomen, zwaar en weelderig als het geruisch van den wind
in hun kruinen; het eenigste licht een groen stuk lucht, het eenigste geluid het water
der fonteinen en onmerkbaar haast den zwaren, loomen adem van den naderenden,
zwoelen zomernacht.
Zoo was het.
Zoo rees, lang geleden, een huiverende mond naar een heimelijk vrouwengezicht,
dat stil was van een ongekend gevoel.
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Een vogel floot het lied, tusschen vreugd en smart, van het schemeruur.
Hij voelde zich met trillende vingertoppen en moede oogen.
Als onbewust rees hij omhoog en kuste haar; zij was donkerder en onbegrepener
dan ooit.
Hij zuchtte.
Vol van verleden dingen en vaag van toekomstige. En het klaagde in hem.
***
Ze wandelden in het bosch.
De hond van de buren holde, tot groot vermaak van Hans, die mee was mogen
gaan, dan hier, dan daar heen, uitgelaten als hij was zooveel vrij veld te hebben
tusschen al die boomen.
Soms stond hij stil en snoof de lucht op.
Hans ook.
Die dacht dan aan zijn roodhuiden.
Het licht wemelde door de hooge, bruine pijnen op den gladden naaldengrond;
boven het donkere groen met de plekken lichte lucht, die als blije oogen waren, als
je lang omhoog keek.
Het was stil van middagwarmte en toch weer niet, want de zon overal en de lucht
was als een levend, vroolijk geruisch, nog heviger soms, als, ver weg, gelach en
gepraat hoorbaar werd van andere menschen, die ook ronddwaalden, alleen, als
opeens vlakbij stemmen opgingen, merkte je, met een schrik de stilte en de
eenzaamheid.
Hij voelde het genot van de aarde, dat de menschen verloren hebben, om het maar
een enkelen keer, meest nog onzuiver, terug te vinden, het genot van te leven als een
dier, instinctmatig, als een boom, als een plant. Warmgestoofd van zon, onder de
lucht, bleek van blauwte, met den wind langs de heete wangen, voelde
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hij de volmaakte onverschilligheid van ieder gebaar en iederen wensch en iedere
daad, hoorde hij, als hij zijn vrouw aankeek, eenzelfde woord weerkomen op een
lichte golving van gevoelens.
Lieve, lieve, lieve, lieve.
Zijn hand, die naar de verleidelijke vrucht, die haar gelaat was, gaan wilde, viel
weer terug, omdat het hem niets schelen kon, niets, omdat het zoo, voortgaande naast
haar, goed was.
Alleen voelde hij een neiging om licht schertsende woorden te zeggen, die over
de dingen heengaan.
- In deze bosschen zul je wel dikwijls geweest zijn.
- Dat kun je begrijpen, de leukste dagen van mijn meisjestijd zijn altijd hier geweest,
's zomers waren we er het grootste gedeelte van de week, 's winters ook wel een keer,
maar veel minder, dan was alles zoo grijs en donker, dan was het er te ernstig voor
ons en ernstig waren we maar een enkelen dag, maar 's zomers dan liepen we door
het gekronkel van het bosch, dan waren we blij met de vrijheid en het licht.
Haar stem klonk als een heel koor van kwetterende meisjes.
- Eerst als de avond kwam werden we stiller, een luidruchtige lachte nog na en
trachtte nog wat te stoeien, maar op 't laatst waren we toch allemaal meer stil verheugd
dan uitgelaten.
Ze vertelde zoo, dat hij werkelijk eventjes het gezicht kreeg van die meisjes in
den komenden avond, de gezichten vervaagd in den schemer, maar de oogen glanzend
daarin, stille, lichte dingen.
- Dan dachten we aan het geluk.
Ze lachte om dat gekke, groote woord, dat toch waar was.
Ook hij was feitelijk niet in die stemming, schertsend waagde hij een andere vraag.
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- Dan kwamen de jongens je halen.
- Ja, zei ze lachend, er was er een bij, die was waarlijk, tot over de ooren, op me
verliefd; hij was een beetje een vreemde kerel, stroef, maar als hij eenmaal op dreef
kwam, dan was hij geheel zenuwen, dan bewoog compleet alles aan hem, dan
begonnen zijn oogen, die toch altijd nogal hel waren, te fonkelen.
Hij las veel.
Hij las me altijd voor, gedichten, verhalen, eens een heelen middag.
Ik weet er haast niets meer van, maar soms was het heel mooi.
Ze zweeg, ze keek voor zich uit, zonder dat ze zag.
- Vertel verder.
- Dien middag; hij had heel lang voorgelezen en toen het uit was, werd hij
onbegrijpelijk stil. De zon ging al onder, nog was het licht, maar toch begon het al
te schemeren. Ik werd een beetje bang, het was kil en ik begon een verbazenden zin
te krijgen om vlug naar huis te gaan, maar ik durfde het niet zeggen.
Hij zat daar zoo stil, of hij nooit aan weggaan denken zou.
Ten laatste stond ik toch op, opeens was hij naast me en trok mijn hoofd naar zich
toe.
Ik schrok hevig, weerde hem af, ik voelde zijn mond langs mijn haren strijken,
maar reeds was ik weggevlucht tusschen de boomen, ik liep maar door, ik keek niet
om, maar toen ik, op den weg, ten slotte stilstond en wat tot bezinning kwam en hem
heelemaal niet meer zien kon, zag ik hem toch in mijn verbeelding, daar bij het ven,
onder de boomen, zijn lange gestalte opgericht, met zijn vreemde oogen, troosteloos.
Toen heb ik, hoe dikwijls ik in het geheim ook met hem gelachen heb, een beetje
verwijt gevoeld.
Ze lachte om over die herinnering heen te komen.
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- En toen; later?
- Ik heb hem nog wel gezien, maar hij was stroever dan ooit, hij heeft nooit daarop
gezinspeeld en hij heeft nooit meer voorgelezen, of met mij alleen trachten te zijn.
Het was uit.
En dat is nu mijn eenige avontuur geweest.
Natuurlijk hebben anderen wel eens hetzelfde geprobeerd, maar dat was iets anders,
dat bleef bij scherts, was tenminste niet ernstig.
Het licht was matter geworden, ze waren gekomen bij het groote ven.
- We zullen maar eens gaan zitten, hier bij den kant.
- Ja; dat is goed, ik ben wat moe.
- Hans! Hans!
Hans was onder hun gesprek een heel eind verder geloopen, lag nu ergens in het
bosch met den hond te ravotten, even later echter verscheen hij tusschen de struiken.
- We gaan hier wat zitten; kom. Hans, moe van den middag, kroop dicht tegen
mevrouw.
De zon was aan 't ondergaan; over het vlakke water, dat de lucht zuiver weergaf,
begon, aan den eenen kant, een roode gloed op te komen, terwijl het overige gedeelte,
blauw nog, groener begon te worden. Tusschen de boomen, als een donkere massa
tegen den golvenden oever, ging de aschkleurige schemering hangen.
Van heel den middag was niets in hem overgebleven dan een leeg gevoel van
onvoldaanheid en een jachterige onrust, of er nog iets komen moest.
- Gek; 't is net of de dag nog niet om is, of er nog iets komen zal, of ik nog iets
verwacht.
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Ze streelde de haren van Hans, die dat heel prettig vond en zich buitengewoon
stilhield.
- Ik verwacht ook, zei ze.
Om haar woorden was de stilte van een lang verlangen. Ze bukte zich voorover
en kuste Hans op het voorhoofd.
- O! zuchtte Hans.
En terwijl hem leegte en onrust wee maakten, was zij ernstig en stil als haar
opgeheven, onbewust gelaat naar de nachtlucht.
***
Hij verwachtte.
Hij hield zijn hoofd nog eens onder het kraantje om er de laatste, duffe nachtresten
uit weg te spoelen.
Toen werd hij zich eerst recht bewust van den morgen. Hij zong; het was een
melodie van lang geleden, die onbewust in hem opjuichte, een opeenhooping en
afdaling van klanken in enkele momenten.
Hij keek uit.
Hij leefde weer, zonder dat hij aan hoefde te knoopen aan den vorigen dag, want
in dezen gekken tijd lagen de dagen, de uren zelfs uit elkander gegooid, ieder dingen
op zich.
Het helderwitte licht waaide over de groene velden achter het huis naar de blinkende
kim.
Kom; niet aan het raam blijven staan, naar beneden, zijn vrouw wachtte en de
koffie zou ook al klaar zijn. In enkele schreden schoot hij de trappen af, de huiskamer
in.
Zijn vrouw zat al aan tafel, maar hij ging nog niet zitten, hij ging voor het raam
staan, keek den tuin in. De rozen stonden in bloei.
Zijn vrouw zat na te denken, met een glimlach om den mond.
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Dat deed hem goed.
- O; ik zie het aan je gezicht, je verwacht iets, ik ook en we hebben niets te
verwachten, we hebben alles.
- Ik verwacht toch; dat heb ik je gisteren al gezegd.
- Ja; als het zoo staat, dan kan ik er ook niets aan doen.
Dus welbeschouwd, ik verwacht iets, ergens uit het oneindige, met een gevoel,
ook lichamelijk, of ik honger heb, terwijl ik hier in de kamer alles heb, wat een
mensch met een gezond verstand en een onbegrijpelijk veine, verwachten mag.
- Je praat onzin.
Hij zei niets meer.
Hymen o Hymenaee, dacht hij, waarlijk hij praatte onzin, maar waaraan de schuld,
dan aan dit alles, dit, wat hem onmogelijk maakte er rustig bij te gaan zitten en na
te denken, om te kijken, wat hij wou en wat hij bereiken kon, als vroeger, dien tijd,
toen hij de dagen vooruit wist, wel wat gelijkmatig, maar ieder met zijn eigen
genieting, rustig en prettig.
Geen gebeurtenis had hem uit zijn lood kunnen slaan, omdat haast nooit iets
onverwacht kwam.
En nu; je wist compleet niets vooruit, ieder uur was een wonder, dat was heel
aardig in het begin, maar hij hield nu eenmaal niet van wonderen. Hij wou de dingen
begrijpen.
Hymen o Hymenaee!
Hij ging zitten.
Het ijle licht in de kamer was van een morgenachtige, beloftevolle leegte.
Het dienstmeisje bracht de koffie binnen, ze had roodbekreten oogen en toen ze
zag, dat mijnheer haar verbaasd aankeek, schokte ze van een ingehouden snik;
onhandig snel was ze weg.
- Wat mankeert die?
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- Begrijp je dat niet? Als een meisje huilt; ze maakte haar zin niet af.
- O ja!
Hij zette, tot haar groot vermaak, een arme zondaarsgezicht, of hij het ongelijk
van zijn heele soort op zich voelde vallen.
- Nu moet je me niet laten lachen, ik heb, met horten en stooten, het heele verhaal,
tusschen veel huilbuien door, gehoord en ik kan het werkelijk niet belachelijk vinden,
ik heb met haar te doen.
- Maar wie zegt nou, dat ik het zoo vind, integendeel ik kan er me heel best
indenken.
En waarachtig; hij dacht er zich in, dat meisje had iets als een toekomst gehad,
iets waar je heelemaal niets van weet, dat je maar raadt, het moet er heel licht en
vroolijk zijn daar en zoolang als je door de dagen gaat met het gezicht daar naar toe,
boven alle gesjouw en geploeter, ben je zelf al vroolijk en licht. Nu was er geen
uitzicht meer, nu was er niets als de wand van de keuken, als de bezigheden, die je
doen moest, om er het leven in te houden en waarvan je nu eerst den dreun, de laffe,
eentonige wijs in je hoofd hoorde.
Zonder uitzicht, waarlijk, dat was verschrikkelijk.
O; hij wist verbazend goed, dat dit niet zoo bleef, dat een mensch zich telkens
weer een toekomst schept, maar zij wist dat niet op dit oogenblik, zij dacht daar niet
aan, voor haar was het nu zonder uitzicht, voor altijd, met den witten wand van de
keuken en de laffe eentonige wijs der eeuwigzelfde bezigheid.
Uit de keuken hoorde je de gorgelende snikken van een nieuwe huilbui.
Hij voelde heel goed de wanhopigheid van dat kind, daar in dat snikken, dat dit
niet kon, dat dit niet mocht, dat dit niet mogelijk was; hij begreep heel goed de
berusting daarna, die zoo triestig en leeg zijn zou, als ze
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tot de ontdekking kwam, uitgeput, zonder hoop, dat we heelemaal niets weten van
wat mag en mogelijk is, als ze onverschillig zou worden, alleen met een doffe pijn
in haar hoofd en een roep naar rust.
Het leed van de menschen geleek zoo op elkaar; wat je waart, dat deed er niet toe.
Maar waarachtig, daar had hij toch niets mee te maken, het was werkelijk, of hij
zelf zoo triest was en moe.
Hij was me toch een eigenaardig heer.
- Vrouw!
Ze was al bezig met afruimen, hij ging naast haar staan.
- Wat wou je zeggen?
Ja; dat wist hij niet meer, weer die dofheid in zijn hoofd, dat verre verlangen, of
er iets komen moest, die moeheid, waarachtig hij had een uitzicht, maar hij had er
danig zijn genoegen van.
Genoeg, genoeg; al wat hij hebben wou was hier. Hij pakte haar ruw bij het hoofd
en kuste haar op den mond, dat haar lippen pijn deden, dat ze kreunde.
- Jou heb ik, dat is genoeg.
Toen ze hem in de oogen keek, schrok ze.
Die zochten.
(Slot volgt)
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Souvenir apathique
door Dop Bles
Ik zie
je ponnie
- een leugen, fijn-wulpsch, maar zachter en daarachter
de nacht met maanlicht er tegen
en donkere hellende stegen.
Wij
door het vlammende zwaard heengezonden,
als twee schamele vagebonden
aan 't dolen - apachen waren verscholen,
een doode lantaarn als wachter.
Ik zie
je mond,
verdord papaverrood,
je tanden, die
in honger groot
het brood
in stukken braken
verbrokkeld op het laken - en 'k hoor je klagen
wijl 't verzwond,
eer nog de nacht zou naken!
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Ik zie je handen
rustloos zoeken en verstranden
in 't doelloos uur der leege dagen,
of heel je tenger wezen
half opgerezen,
gebogen naar de schemering
aan 't lezen,
waaraan gedachte geenszins hing;
de losse vellen, vogels lamgeslagen
vervlarden op de grond.
Je oogen
in wimper kostbre kanten,
hel als brillanten,
en daarin
bewogen
zwoel de zin
naar giftig-schoone loogen.
En dan:
Een pad in 't bosch
en jij nerveus, je staat
de haren los
met bleek, te bleek gelaat,
wil zingen 't eigen lied - maar kan het niet!
je stem is heen - alleen
een schor geluid schroeit door het vroege uur.
Nu zie 'k de muur
met je portret
als danseresse bloot van voet
in bessenrood gewaad,
verloren staat...
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De straat
die eerste nacht,
je lach
brutaal gebaar
als van een slet,
het gloeiend vuur
der cigaret - - De Boulevard
bij 't donker doodsch plantsoen,
je blauwe heliotropen volle hoed
en in een groene gloed
't felijnen lijf dat zwichte
en op je mond
als droeve klacht
die zacht verzwond,
Verlaine's edel-lichte
poezie:
‘Voici - -’
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Godsvrede1)
door Urbain van de Voorde
Hij die zou gedacht hebben, - op grond b.v. van Wies Moens' lezing over het ‘Nieuwe
Dichten’, die als met een orgelpunt werd besloten door een ‘jong, fris vers van Victor
Brunclair’ - dat er een roerende eensgezindheid bestond onder de revolutionnairs in
de Vlaamsche litteratuur, moet thans vaststellen dat hij zich zeer heeft vergist... ‘La
Montagne déchire ses enfants’ en, moderne ofschoon goddank onbloedige
Fouquier-Tinville, is het de heer Brunclair zelf die onmeedoogend al wie geen
‘certificat de civisme’ overleggen kan, gewaarmerkt door... ja door wien?... naar de
valbijl van het expressionisme verwijst. Wies Moens is onder de slachtoffers van dit
literaire schrikbewind. Dit is der wereld gang. Un pur trouve toujours un plus pur
qui l'épure.
Dat ik er zelf met een veel lichtere veroordeeling van afkom, daar hij mij alleen
aangaande minder belangrijke vormkwesties een veeg uit de pan geeft, doch zich
voor het overige min of meer met mijn beschouwingen schijnt te vereenigen of althans
onbesproken laat, ligt eigenlijk ook in de lijn van de zich altijd herhalende
geschiedenis... Ook ‘la Plaine’ werd door de mannen met de rooie muts veelal met
voorkomende inschikkelijkheid bejegend, al was het ook uit de hoogte van hun
revolutionnair pontificaat.
In zijn ‘Zelfverweer’ heeft daarop Wies Moens een flinke gelegenheid laten
voorbijgaan Brunclair op zijn plaats te zetten daar waar deze laatste zeker te ver gaat
in zijn afkeuring of liever

1) Hoewel dit artikel feitelijk een tweeledig karakter draagt: een persoonlijk verweer dat zich
echter verderop (en gelukkig) uitbreidt tot een studie over een zeer belangrijke kwestie: de
houding der jongere Vlamingen tegenover de z.g. Van-Nu-en-Straksers, - plaatsen wij terwille
van dezen persoonlijken aanhef, dit stuk, gelijk het ‘Zelfverweer’ van Wies Moens,
eenigermate ter zijde van onze publicaties over de dichtkunst in Vlaanderen en Holland. Wij
verklaren tevens het persoonlijk debat hiermede voor geeindigd.
DE REDACTIE
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in zijn bespotting van de poëzie van den dichter der ‘Boodschap’. Op een hopelooze
manier verwart hij kunst met confessie, komt ten slotte vertellen dat hij katholiek is
en oud-veroordeelde, al dingen die we reeds wisten en die niet interessant zijn, van
een kunststandpunt bekeken. Maar vooral hoe onjuist stelt de heer Moens de polemiek
voor als zou i k hem tot mikpunt gekozen hebben van mijn aanval en als zou hij mij
in den weg staan! Dit is eenvoudig-weg ongehoord. H i j v e r g e e t d a t h i j h e t
is die den ‘Haard der Ziel’ heeft getracht uit den weg te
r u i m e n : ‘Kunst van het vorig geslacht’ variatie op ‘twintig jaar te laat’ en daarmee
amen en uit. Nu nog noemt hij mij ‘de volgeling van Karel van de Woestijne’... Och
kom! waarom precies van den dichter van het ‘Vaderhuis’ zóó veel meer dan van
tallooze anderen die vóor mij zijn gekomen? Ik heb de pretentie niet geen voorgangers
te hebben en zoo maar als een bolied uit de lucht gedonderd te zijn. Elders heb ik
aangetoond in hoever ik mij de resultante weet van alle leven, voelen en denken, en
artistiek scheppen ook, in de vele eeuwen vóor mij. En de nauw verholen, oneerlijke
insinuatie als ware mijn kunst alleen een afkooksel van die van Karel van de Woestijne
laat ik over aan diengene die zelf, al erkent hij zich geen voorgangers, voor vorm,
techniek, beeldspraak en geest van zijn kunst, heel wat meer verschuldigd is aan R.
Tagore en E. Lasker-Schüler, om van den Bijbel niet te gewagen, dan hij ooit zal
kunnen bewijzen dat ik speciaal aan Van de Woestijne zou te danken hebben!
Wies Moens noemt zijn verweer alleen een terechtzetting. Mijn eerste artikel was
ook een terechtzetting. Zoo kan men terecht zetten tot in der eeuwigheid. In laatste
instantie zal er geen van ons toegeven dat hij ongelijk had, dat laat zich reeds voorzien.
Alleen diegenen die nà ons komen, zullen nopens deze heele polemiek een definitief
oordeel kunnen vellen en dan in de eerste plaats op grond van wat elk van ons
eventueel aan blijvende schoonheid zal hebben geschapen. Dàt zal toon aangeven,
niet onze verschillende levensbeschouwing. Overigens zijn wij het omtrent dit laatste
punt in den grond misschien wel eens. Alleen onze ‘wegen tot God’ verschillen. Wat
doet dit ertoe, als we ten slotte op het zelfde punt samentreffen? Hoe zou ik kwalijk
gaan nemen dat iemand katholiek is of israeliet of wat anders? Daar waar ik mijn
meening zei over Wies Moens beoogde ik toch alleen zijn p o ë z i e , d.w.z. in hoever
hij zijn houding tegenover het leven tot s c h o o n h e i d had weten te vertolken.
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Datgene waarin hij hier te kort schoot zijn wij, nevens verschuldigde waardeering
voor het schoone dat hij heeft gegeven, niet verplicht te overzien, alleen omdat dit
te-kort-schieten het gevolg zou zijn van een bepaalde, aan den dichter heilige
overtuiging. Ik herhaal nog eens dat het er voor een kunstenaar alleen op aan komt
ons intens zijn levensgewaarwording te doen gevoelen. Daarbij treden dan
onmiddellijk, als van ondergeschikt belang voor de kunst, confessie en levenshouding
van den artiest op den achtergrond. Dat de heer W. Moens overigens niet vreeze:
niet één ernstig mensch heeft hem ooit voor een profeet of een Messias genomen.
Dat zulks in sommige onbenullige kringen misschien het geval is geweest heeft geen
beteekenis. Het heeft hem zelfs verdriet gedaan. Ik hoop het voor hem.
In ander opzicht wil ik hier nog aan toevoegen dat ik mij niet kant tegen moderne
poëzie, en dat ik niemand, o m d a t hij expressionist is of meent te zijn, wil
doodverven. Wat is expressionisme feitelijk? Nog niemand heeft het duidelijk
aangetoond. Een vormkwestie is het niet. Zulks is uitgemaakt voor het besproken is.
Het gaat hier om den g e e s t der moderne kunst, maar deze geest is geweldig komplex.
Er is, chaotisch ondereen, opstand van de ziel tegen de sloopende macht van materie
en massa; er is intuïtief beleven dat op te vlammen tracht tegen het trotsche, kille
rationalisme van de vorige eeuw; er is cosmisch smartgevoel tegenover het vroeger
individualisme, er is warmer menschelijkheid en er is trachten naar een zuiverder
liefde, los van dof-zinnelijke, verlagende sexualiteit, er is boven dit alles een
vóór-gevoelen van een soort nieuwe Gods-incarnatie, een nieuwe, natuurlijker religie,
die alleen het essentieele van de bestaande zou huldigen. Kan men, in het vaderland
van het expressionisme, zich grondiger tegenstelling indenken dan Kurt Heynicke
en Lasker Schüler, dan R.M. Rilke en Hasenclever, dan Frans Werfel en Klabund?
Ik geloof te mogen aannemen dat in mijn werk óók enkele der bovenbedoelde naar
hooger en beter trachtende levensmanifestaties voorkomen. Waarom zou ik dan
minder ‘expressionist’, minder ‘modern’ zijn dan menige anderen die meenen, alleen
meestal op grond van hun losgerafelden vorm, zich expressionist te mogen noemen?
Maar ik houd niet van étiquettes in de kunst. Naam en vorm doen er niets aan toe:
het wezen, de geest is alles.
En wat den vorm in de kunst betreft, wijs ik alleen nog hierop dat het in geen geval
mijn bedoeling is dezen tot een essenkwestie op te drijven zooals Brunclair het mij
verwijt. Ik heb toch
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immers uitvoerig trachten aan te toonen dat de vorm nimmer een principieele
beteekenis hebben k a n . Het is bijna kwade trouw dan nog met dergelijke goedkoope
beweringen te komen aandraven. Indien ik zelf liever metrische verzen schrijf dan
dynamische, dan is dit alleen persoonlijke voorkeur. Het vrijvers van andere dichters
kan ik onvermengd waardeeren, als hun kunst maar nog iets meer biedt dan precies
alleen het vrijvers, den dikwijls gezochten vorm, die al te vaak in de plaats treedt
van de werkelijke lyrische emotie, van den rythmischen gevoels- en gedachteninhoud.
Ik geef overigens aan Brunclair ruimschoots toe dat het metrisch vers veelal in
eentonig gestamp ontaardt ja ook wel bij mij. Dit ligt echter niet aan de techniek van
het vers, maar alleen aan het feit dat op dit oogenblik de levensintensiteit niet sterk
genoeg was, of ook dat eenvoudig-weg het scheppingsvermogen in gebreke bleef,
de zielegolvingen tot een zuiver vloeiende harmonie te versmelten met de elementen
van de taal.
Welk dichter kan zeggen dat elk vers hem gelukt? Wellicht is nog nooit een
gedichtenbundel verschenen, in welke taal ook, waarin de zwakkere, tot verdwijning
gedoemde stukken niet meerderheid waren. Dit is nu eenmaal het noodlottige van
de lyriek, deze misschien wel hoogste, meest definitieve, maar tevens ook
ondankbaarste der kunsten. - Alle menschelijke vermogens: gevoel en gedachte,
intuïtie en rede treden er scheppend in op. Hoe zelden echter vereenigen zich alle
deze factors tot een zuiver geheel onder de mysterieuze inwerking van het rythme
als lyrisch levensprinciep! Hoe zelden wordende laatste diepten der menschelijke
ziel onvergankelijk uitgedrukt in een wonderbaarlijk monument van taal, gaaf en af
naar inhoud en vorm, naar beeldspraak en klankexpressie, naar gedachtendiepte en
levensgevoel! Nog onlangs werd door Maeterlinck erop gewezen hoe weinig aan het
nageslacht wordt overgeleverd van het werk der grootste dichters zelfs; van Verlaine,
die volgens hem het meest essentieel lyricus was van de Fransche XIXde eeuw,
blijven slechts een karig aantal verzen.... Ik kan hem alleen daarin beamen; ook bij
ons zullen van Guido Gezelle, die bij even sterk lyrisch vermogen nog veel
oorspronkelijker was en rijker aan rythmen, ofschoon misschien minder representatief
voor zijn tijd dan deze ‘pauvre Lélian’, slechts enkele gedichten aan de volgende
generaties overgemaakt worden. Maar ik geloof dat de weinige van een dichter
blijvende stukken, omdat ze het volledigst de vertolking zijn van het essentiëele in
den mensch, de kostbaarste en
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duurzaamste edelgesteenten uitmaken in het kultureele patrimonium van een volk.
Precies ook daarom is er reeds reden genoeg den vorm van het lyrisch gedicht zoo
onkwetsbaar mogelijk te maken. Immers:
L'art robuste
A seul éternité.
Le buste
Survit à la cité.1)

De metriek met haar spel van heffingen en dalingen, haar rijmen en haar strophen is
geen waarde op zich zelf, heeft geen leven, is geen doel. Zij is alleen een middel om
op een mooier, welluidender, hechter, definitiever wijze, op een wijze die beter
bestand zal zijn tegen verzwakking, verwering en verval, de lyrische momenten van
den poëet vast te houden en hun rythmisch communicatie-vermogen te onderlijnen
en te versterken. Zoo laat zich ook de gewoonte der Ouden verklaren het lyrisch
gedicht te z i n g e n met begeleiding van de lier. Het gezongen woord moest natuurlijk
nog sterker inwerken en werd bovendien beter van mond tot mond verspreid dan het
gesproken woord, hoe gekadanseerd het ook was. De meest lyrische gewrochten der
middeleeuwen, waaronder van de allerschoonste, zijn als liederen bewaard gebleven
en aldus tot ons gekomen. En anderzijds is het niet voor niet dat de Grieken der
Oudheid de poëzie de taal der goden noemden. Onberedeneerd hebben alle volkeren
in het verleden door een gaandeweg volmaakter wordende metriek de schoonheid
en de duurzaamheid van het lyrische woord intenser gemaakt. Ook op dit gebied zal
wat altijd waar is geweest in het verleden ook voor de toekomst een geldige waarheid
blijven. Het is wel speciaal het ontbreken van de laatste sporen van techniek dat het
dynamisch vers vaak zoo onbeholpen en prozaisch maakt. En niets is afschuwlijker
dan het ten slotte in banaal proza uitvallen van een rythmische zielegolf. Hooger
toonde ik aan waaraan het ligt dat een metrisch vers soms eentonig gestamp kan
worden. Maar hier vermag dan ook het vrijvers geen hulp te brengen. Als de
wezenlijke lyrische bezieling ontbreekt, zal geen vorm of geen techniek een
begoocheling van leven kunnen schenken waar het echte leven afwezig is. En hier
wil ik er den heer Brunclair nog terloops op wijzen, dat de vormen in de poëzie niet
een ‘keurs’ kunnen zijn waarmee de muze zich omgordt, ze zijn veeleer haar
stoffelijke belichaming die ik, wat mij betreft,

1) Théophile Gautier.
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met inachtneming natuurlijk van de noodzakelijke harmonie, liefst zoo hecht en zoo
stevig mogelijk, heb... Ze is van marmer, geloof ik, de Venus van Milo? Doch haar
wezenlijk leven, haar ziel, dit is het rythme en het rythme alleen. Daarom geloof ik,
dat waar het den dichter gegeven is een superieure lyrische gemoedsgolving zoo
zuiver, zoo onvermengd mogelijk uit te drukken in een beeldschoonen, onaantastbaar
forschen vorm, het hoogst is bereikt wat de lyriek te scheppen vermag. En een dichter
moet niet veel zulke verzen schrijven, - zooals het b.v. met Kloos het geval is - om
van wege zijn volk, van wege de menschheid zelfs, recht te hebben op de hoogste
waardeering die een kunstenaar te beurt kan vallen.
De grondtrek nu echter van het opstel van den heer Brunclair is een verregaand
gebrek aan waardeering, of zelfs maar aan inschikkelijkheid voor het geslacht dat
vóór het onze is gekomen. Eens te meer is hier de fatale drang van den Germaanschen
geest voorhanden, zich-zelf met verbeten wrok af te breken en te vernietigen;
misschien heeft dit noodlottig instinct schuld eraan dat het Germaansche genie, steeds
worstelend met chaotische machten, deze harmonie van klaarheid en orde niet kent,
die het apanage zijn van den Latijnschen geest. Niettegenstaande het spoedige
opeenvolgen der literaire scholen in de laatste eeuw in Frankrijk is daar niet het tiende
deel besteed aan norsche liefdeloosheid en venijnig sarcasme waarmee ten onzent
de aanhangers van de verschillende kunstrichtingen of de vertegenwoordigers der
opeenvolgende generaties elkaar belasteren en verguizen. John Keats werd door zijn
belagers ten doode bespot en gemarteld. In Duitschland, van de Sturm und
Drang-periode af tot de huidige woelingen van het expressionisme stond iedere
geestelijke en literaire evolutie in het teeken van een hardvochtigen strijd. Het
opkomen der tachtigers in Holland en later hun innerlijke geschillen waren rijk aan
brutale, platte en vooral zeer ongepaste, want ongegronde scheldpartijen. Thans is
in Vlaanderen de geest van kritiek op de spits gedreven. Een paar driftige jonge
menschen halen alles neer, voorgangers en tijdgenooten. Hun optreden motiveeren
ze niet ofwel ze steunen zich op een verwarde phraseologie waaruit ze, gelet op
talrijke tegenstrijdigheden, blijkbaar zelf niet wijs kunnen worden.
Niemand kan beweren aan het voorgeslacht niets te danken te hebben. Natuurlijk
is men daarbij niet gedwongen alles over te nemen waaraan de voorgangers waarde
toekenden. Het ware zelfs zeer noodlottig onwrikbaar op het zelfde standpunt te
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blijven staan in alle uitingen van leven, voelen en denken. De allereerste voorwaarde
voor den kunstenaar is zonder twijfel zich zelf te zijn, en zijn eigen persoonlijkheid
te ontwikkelen in harmonie met nieuwere daarzijnsomstandigheden. Met epigonendom
is inderdaad de kunst niet gediend. Hij zal trachten zoo mogelijk zijn zielsleven op
een steeds hooger vlak te voeren, en hij zal daarbij van het voorgeslacht, bij
uitschakeling van het accidenteele, het tijdmatige, het bijkomstige, alleen datgene
overnemen wat bij dezen zelf een trap hooger was naar het volmaakt Schoone, Goede
en Ware. Doch hij zal niet vergeten dat hij zelf maar een mensch is, dus fataal aan
het onvolkomene geklonken, dat niettegenstaande zijn beste bedoelingen ook veel
overbodige, modistisch en onwezenlijks in zijn streven zal gemengd zijn en dat zijn
gansche optreden door het nageslacht even vernietigend zal mogen beoordeeld worden
als hij zelf met zijn ouderen heeft gedaan.
Als ik het goed voor heb, laten zich de beschouwingen van den heer Brunclair,
van alle bijkomstigheden ontdaan, die overigens niet de kunst weinig uit te staan
hebben, tot de volgende punten herleiden: De jongere Vlaamsche dichter zal in zijn
werk rekening houden met de politieke en sociale nooden van zijn volk en het geheel
zal steunen op de ethiek. Dit programma werd, vooral wat het eerste punt betreft,
reeds behartigd door ‘Ruimte’, een in 1919 te Antwerpen uitgegeven tijdschrift, dat
zeer krank een paar jaar heeft kunnen leven. De ons door dit schrift gebrachte
belletristische bijdragen, o.a. verzen van Paul Verbruggen, Wies Moens, Paul van
Ostayen, Marnix Gijsen, hebben mij nooit kunnen diets maken waarin ze meer
verband zouden hebben gehouden met de Vlaamsche gemeenschap dan de gedichten
van Karel van de Woestijne of van Maurice Roelants. In zoover werd dus het
hoofdpunt van het programma niet nagekomen. Ten andere, wat heeft het te
beteekenen? Hebben eenerzijds de Van-Nu-en-Straksers de Vlaamsche beweging,
cultureel en politisch verruimd, het zal anderzijds een hunner grootste verdiensten
blijven de literatuur, inzonderheid de lyriek, te hebben losgemaakt van het strijdend
flamingantisme waarin van Willems en Ledeganck tot Vuylsteke, Frans de Cort en
Rodenbach het hooger poëtisch wezen dier dichters onderging. De Vlaamsche cultuur
was ten slotte niet gebaat met al die vele zangen waar de Gulden Sporen en de Van
Artevelden overvloedig werden bijgehaald. De negentigers, onder de superieure
geestelijke leiding van Vermeylen, hebben de Vlaamsche letteren met eenmaal op

De Stem. Jaargang 3

436
het hoogere algemeen-menschelijke plan geheven waarin de literatuur in het overige
Europa reeds stond en hebben dan ook onmiddellijk werken geproduceerd die gerust
kunnen wedijveren met het beste dat bij de naburige naties werd geschapen. Het
wezenlijkste dat de Duitschers na vierjarige bezetting van Vlaanderen over den Rijn
hebben meegedragen zijn de verzen van Gezelle en een vertaling van ‘De Wandelende
Jood’.
Dat het bij verscheidene Van-Nu-en-Straksers bij één boek is gebleven moet nu
precies niet zoo kwalijk genomen worden. Brunclair zelf verklaart dat het verworven
inzicht reeds een reuzenstap vooruit is, zelfs zonder ‘een gebenedijd woord belletrie’.
Het hoogere inzicht in het wezen van de kunst dat de vorige generatie heeft opgedaan
is van zoo ver dragende beteekenis geweest, dat zelfs op dit oogenblik, waar de
negentigers m i s s c h i e n als kunstenaars hun laatste woord hebben gesproken, zelfs
diegenen onder de jongeren die volstrekt meenen de Vlaamsche zaak beter te kunnen
dienen dan hun onmiddellijke voorgangers het gedaan hebben, zich wel wachten hun
kunst weder in het teeken der strijdende politiek te plaatsen, instinctief overtuigd als
zij thans zijn, dank zij de Van-Nu-en-Straksers, van de artistieke en cultureele
minderwaardigheid van dergelijk werk. Ik zeg, dank zij de Van-Nu-en-Straksers,
want zonder dezen schakel in de geschiedenis der Vlaamsche Letteren, zou thans
waarschijnlijk ook Brunclair nog versjes rijmen op zijn Prudens van Duyses of
hoogstens even zelf tot het inzicht komen van wat de generatie van 1890 voor ons
heeft gedaan.
Het is onrechtvaardig en kleingeestig de negentigers te verwijten dat ze buiten
hun volk zouden staan. Er zijn nog meer manieren om aan Vlaanderens ontvoogding
te arbeiden dan meetings te geven of den mondheld uit te hangen. Het feit alleen dat
een Vlaming in het Nederlandsch zijn werken uitgeeft is reeds een machtige
manifestatie van Vlaamsche overtuiging, het is een bijdrage van Vlaamsche cultuur,
een steen in het gebouw van Vlaanderens eindelijke zelfstandigheid. Het is tevens
een bewijs van zelfopoffering, want het tegendeel van het behartigen van eigenbelang.
Ieder ontwikkeld Vlaming kent Fransch nagenoeg even zoo goed als zijn moedertaal;
het zou hem weinig moeite kosten zijn werk in het Fransch te publiceeren om aldus,
benevens tot financieele voordeelen, heel wat spoediger te komen tot die off cieele
erkenning met een Excellentie tot schutsengel, waar Brunclair van spreekt. Dat de
van Nu en Straksers het niet gedaan hebben is reeds een waarborg voor hun gaafheid
als Vlaming. De nuan-
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ceering van hun politisch flamingantisme is private zaak en heeft vooral absoluut
niets te zien met de kunst. Het is zelfs een beetje onnoozel met Vlaamsch-politiek
geharrewar te komen aanzetten in een polemiek waar het de belangen geldt van de
gansche zoowel Noord- en Zuidnederlandsche literatuur. De houding van de
Vlaamsche kunstenaars tegenover het aktivisme heeft niet de minste beteekenis voor
hun werk. Men kan, van het standpunt van Vlaanderens absolute heil, deze houding
goed- of af keuren. Doch men moet in ieder geval verdraagzaam genoeg zijn om toe
te geven dat, zelfs indien alle Vlaamsche intellectueelen en kunstenaars aan de
aktivistische politiek hadden meegewerkt, de Vlaamsche zaak misschien niet beter
zou gediend geweest zijn dan nu er een groot aantal zijn afzijdig gebleven. Niets
bewijst inderdaad dat de massa van het volk dàn zou meegegaan zijn; er valt zelfs
zeer ernstig aan te twijfelen en gezien de wending die de oorlog eindelijk genomen
heeft, had het opgaan in het aktivisme van alle vooraanstaande Vlaamsche geesten
misschien voor langen tijd de volledige ontreddering der van haar intellectueele en
politieke leiders ontbloote Vlaamsche beweging beteekend. Maar ik herhaal: met de
kunst zelf heeft dit alles niets uit te staan. De lyriek kan geen manifest worden van
een politieke gezindheid van welken aard ook, want zulks is strijdig met haar innigste
wezen. Alleen onvermengd als uiting van de persoonlijke ziel in de Al-ziel kan de
poëzie bestaan, en dan onsterfelijk van geslacht tot geslacht. Maar alle onzuiverheden,
vreemd aan haar wezen, die zij in zich opneemt, bewerken ten slotte, vroeg of laat,
haar val. En het is precies omdat er meestal zooveel bijkomstigs en onwezenlijks in
de lyriek voorhanden is dat zoo weinig ervan leef baar blijft in een volgende generatie.
Ga ik dus met Brunclair in geen geval akkoord aangaande het eerste punt van zijn
poëtisch programma, ik kan mij integendeel heelemaal met hem vereenigen daar
waar hij het heeft over de e t h i e k als hoekpijler der nieuwe kunst. Wel omlijnt hij
deze ethiek tamelijk vaag als een ‘trachten God te vinden’ als een - buiten alle
confessie staande - ‘drang naar het mysterie van alle dingen’. Maar ik geef toe dat
men bijna noodzakelijk vaag moet blijven als men deze domeinen van het
onderbewuste betreedt. Het diepste zieleleven met zijn fluïdaal, geheimzinnig
tastvermogen in de cosmische duisternis, de intuïtieve zucht van het wezen die fataal
overheen alle schommelingen zich richt naar het Ongeborene, het Eeuwige, het
Absolute, als de magneet naar de pool, dit alles is zeker niet zoomaar in een
handomdraai in woor-
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den te vatten. Alle intuïtie is persoonlijk, en daarbij uiterst moeilijk te bepalen; haar
intensiteit verschilt van individu tot individu; bij zeer velen zal ze misschien geheel
uitgeschakeld worden ten bate van de Rede, die misschien zelf niets anders is dan
een tot het uiterste logisch geworden intuïtie om zich eindelijk weer bij haar te gaan
aansluiten in den eeuwigen kringloop der menschelijke zielestroomingen. In zoover
de intuïtie individueel is, alsook het Godsbeleven, is een kunst die zich daarop steunt
noodzakelijk individualistisch, dus heelemaal in strijd met de gemeenschapskunst hier meer bepaaldelijk met de Vlaamsch-nationalistische - die de heer Brunclair
nastreeft. De twee punten van zijn programma druischen zoo volstrekt mogelijk tegen
elkaar in. Gemeenschapskunst moet gesteund zijn op een kerkelijk-godsdienstige of
politisch-maatschappelijke samenleving, op een geordende, algemeen aangenomen
positieve grondstelling die een volk, een staat, de menschheid beheerscht.
Gemeenschapskunst is bijna anoniem en een ieder heeft er deel aan. Zoo was de
kunst van het oude Egypte, besloten in een voor ons onontcijferbare godsdienstige
en maatschappelijke formule, zoo was de gothiek der christelijke middeleeuwen,
bepaald door een wereldsynthese als sindsdien niet meer werd bereikt. Zoo zou
misschien de kunst van Henriette Roland Holst en geestverwanten kunnen worden
als het politiek kommunisme geroepen was de maatschappij te gaan hervormen. Maar
van het oogenblik dat men de kunst herleidt tot een uiting van persoonlijk ethisch
levensgevoel is gemeenschapskunst uitgesloten. Ik meen te mogen aannemen dat de
door Brunclair voorgestane nieuwere richting in de Vlaamsche letteren veel meer
belang hecht aan het ethisch moment dan aan den geest van Vlaamsche politiek, die
ze beweert te behartigen. Daaraan ligt het wel dat de sporadische belletrie van deze
groepeering al heel weinig kenmerken van uitgesproken Vlaamsch nationalisme
aanwijst, doch integendeel zóó individueel is, dat de lezer, niettegenstaande den
besten wil, er onverhelpbaar vreemd tegenover komt te staan. Want met deze intuïtie,
- zij weze metaphysisch, ethisch of andersz - insdient men uiterst voorzichtig te zijn.
Heeft het rationalisme een te overheerschende rol gespeeld in de verloopen eeuw,
thans dient men niet in het andere uiterste te vervallen en, onder voorwendsel de
stem van de intuïtie te gehoorzamen, in de regionen van het nevelachtige te gaan
verzeilen. Het symbolisme was gedeeltelijk ook intuïtieve kunst - dit is alle kunst
overigens, want louter rede is tot scheppen machteloos - toch is het alleen leefbaar
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gebleken daar waar het logisch of ten minste eenigermate volgbaar was. Nu dient
men niet uit het oog te verliezen dat wat de voortreffelijkheid van een kunstwerk
uitmaakt zijn gehalte aan geestelijke of beter zielige waarden is; deze zijn de factors
die ertoe bijdragen kunnen het leven op een steeds hooger vlak te brengen; doch om
dit doel te bereiken moeten die zielige waarden op zulke wijze in het kunstwerk
aanwezig zijn dat ze ook door anderen dan door hun schepper zelf kunnen worden
ingeleefd. Zoo niet is alle streven nutteloos en ijdel. Wel verklaart Brunclair dat de
moderne dichter zijn verstand moet verliezen en dat zulks geen boutade is. Doch wij
zijn zoo vrij deze meening alleen in zoover te deelen als hier bedoeld wordt de heilige
waanzin der superieure zielen, diegene die de menschheid heeft doorwaaid van Jesaïa
en Diogenes tot Spinoza en Bach, deze waanzin die niet de verwoesting der redelijke
vermogens is, maar dezer hoogste verscherping; de waanzin der profeten en der
mystici, der hervormers en der groote dweepers der gedachte; de waanzin der heiligen,
deze kunstenaars der zielige contemplatie en de waanzin der artiesten, deze heiligen
der scheppende ziel; deze waanzin m.e.w die het tegendeel is van het nuchtere gezond
verstand der burgerlijke doorslagluidjes, van den geldgier der sjacheraars en bankiers,
en ook wel van de zieldorre spitsvondigheid van geleerde, droogstoppelige doctors,
die ten slotte aan laag water spijkers zoeken; deze waanzin, waarbij de mensch,
opgestegen uit de regionen der stof, het mysterie van alle Zijn benadert en als de
steeds hernieuwde incarnatie is van het primordiale wereldgeweten. Maar voor zoover
alle deze ‘geesteskranken’ hun waanzin in scheppende kunst hebben vertolkt is het
verbijsterend vast te stellen hoe hier alles gehoorzaamt aan een hooger Logos, dat
zonder veel moeite door onze geestelijke vermogens kan worden gevolgd. Waar
echter in de moderne kunst deze soevereine logiciteit afwezig is, zullen wij tot het
einde toe weigeren als visionnaire intuïtie te aanvaarden wat in den grond niet anders
is dan bewuste of onbewuste mystificatie van menschen, die misschien wel degelijk,
in den banaalsten zin van het woord, hun verstand hebben verloren.
Ethiek, niet tot een gevestigde, schoolsche moraal verstard, zal, oplevend in de
kunst, steeds een pregnant persoonlijk karakter dragen. Den weg tot God heeft
een-ieder voor zich-zelf te vinden, gesteld dat hij het gepast oordeelt dien te zoeken.
Het is hoogst verkeerd van wege Brunclair in onkieskeurige, vlakaf brutale
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termen, kunstenaars, wier werk niet het kenmerk draagt van een inleven in het
Godsmysterie zooals hij het meent te moeten verstaan, af te breken en te smaden.
Alles ten gronde toe neerhalen is niet zoo moeielijk, al doet hij het met geest en
schitterende figuren. Maar zijn half vaag, half tegenstrijdig criterium, gepaard met
een volstrekt gebrek aan argumentatie, is niet afdoende genoeg om ons te overtuigen.
Sectair noemt hij Mussches kritiek, daar volgens deze ‘elke wassching met wijwater
moet gebeuren.’ Maar Mussches meening schijnt ten minste gesteund te zijn op
christelijke levensleer, die, sinds eeuwen door de Kerk vastgelegd, nauwkeurig
omlijnd en met beweegredenen omkleed is, al blijft ze beangstigend bekrompen.
Doch voor akolieten is een aldus gemotiveerde kritiek meestal afdoende. Brunclair
echter, zelf weergaloos fanatiek, heeft niet eenmaal de traditioneele overtuigingskracht
van dogma en conventioneele moraal om zijn advies te staven. Hij geeft ons ‘zijn’
meening ten beste, zonder een bewijs aan te brengen van de voortreffelijkheid van
deze meening en daarmee moeten wij het voorloopig maar stellen. Doch wanneer
zal men er nu eindelijk eens toe komen, overheen alle verschil van levensopvatting
en kunsttheorie, en alleen gehoorzamend aan de voorschriften van een zekere
geesteseerlijkheid, de Schoonheid te aanvaarden en te begroeten overal waar zij zich
voordoet? De poëzie van een kunstenaar als Karel van de Woestijne verdedigt zich
zelf. Indien zijn Modderen Man misschien geen stijging beteekent van 's dichters
wezen naar een hooger en zuiverder menschelijkheid, dan dient hij daarom nog geen
afbreuk te doen aan zijn voortreffelijkheid als artiest. M. i. zijn integendeel de meeste
stukken uit zijn jongsten bundel van een kernachtige, gave soberheid van taal en
rythme, die voor hem een vernieuwing is na de soms al te zwoele overladenheid die
den stijl zijner vorige bundels kenmerkt. Hij benadert er dichter den wezenlijken
toon der lyriek, die met enkele eenvoudige woorden haar doel weet te bereiken. En
anderzijds lijkt mij kritiek aangaande het wezen van deze kunst ten minste voorbarig.
Volgens den dichter zelf is ‘De Modderen Man’ slechts het eerste deel van een
uitgebreider cyclus, die naderhand verschijnen zal. Al lijkt deze stelselmatigheid,
waar het lyriek betreft, wel wat verdacht, toch is wachten hier de boodschap. En dan
nog, zelfs al moesten deze uiterst zinnelijke verzen (kan er dan voorgoed geen spraak
meer zijn van zinnelijkheid in het leven en de kunst?) niet gevolgd worden door een
nieuwen bundel die loutering zou beteekenen, dan nog verdient Karel van de
Woestijne, èn om de
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onmiskenbare schoonheid van een aantal stukken van zijn Modderen Man, èn om
de onvergankelijke pracht van ettelijke zijner vroegere verzen, de waardeering van
ieder onvooringenomen criticus, die nog niet gefanatiseerd is door kliekjesgeest en
blinde parti-pris. Dat men zijn kunst niet moet nabootsen spreekt van zelf; gèèn kunst
moet men nabootsen. En als zooveel jongeren zijn gaan rijmen op de kadans zijner
alexandrijnen, dan bewijst zulks alleen hun zwakte en zijn kracht. Alleen sterke
persoonlijkheden vermogen anderen te beïnvloeden. Dat er zeker ook te reageeren
valt tegen den geest dier kunst daar waar zij zich misschien te veel in de richting der
ongelouterde zinnelijkheid zou bewegen, wil ik niet ontkennen. Doch een aanval op
het diepste wezen dezer poëzie zal in laatste instantie wel vruchteloos blijken, in
zoover het sinds de oertijden der kultuur het wezen is van alle lyriek. Waar Van de
Woestijnes houding tegenover de jongeren dezen te rechte of ten onrechte minder
bevallen mag, heeft zulks niets te maken met de kunst zelf. Het beste dat wij jongeren
daartegenover doen kunnen is werken en produceeren. Het verworven inzicht in het
een of ander ding is m.i. - Brunclair vergeve 't mij, - niet voldoende om, als wij eerlijk
willen zijn, ons zèlf, laat varen anderen te overtuigen. Wat zoo'n inzicht van
religiositeit, zoo'n drang naar het godsbeeld, - stemmingen die als gezegd noodzakelijk
vaag blijven, en Brunclair bepaalt ze ook niet nader - zoo'n inzicht, niet betoond door
degelijke praestaties, heeft geen grooter beteekenis voor de kunst dan het navelkijken
van een Indischen fakir. Die heeft immers óók een inzicht verworven!
De antagonie tusschen de verschillende kunstrichtingen en ook tusschen de kunst
en de kritiek is heden ten dage scherper geworden dan ooit. Het is niet voldoende
kunstenaar te zijn en schoonheid te geven, het moeten nog een zeer bepaalde kunst
en een zeer bepaalde schoonheid zijn met het etiquette erop van dit kappelleke of
van gene secte. De kritikus vraagt zich eerst af of het werk dat hij voor zich heeft
soms niet van een andersdenkende stamt, want daarmee meent hij zeker rekening te
moeten houden in zijn beschouwingen. Als een katholiek dichter zich in de somberste
termen over den dood uitlaat en overal, overal akelige lijkkisten om zich heen ziet,
die daar als bij tooverslag opdoemen, dan is zulks uitstekend; want hij, katholiek,
denkt daarbij immers, zooals voorgeschreven, aan één der vier uitersten. Maar als
een niet christelijk dichter - of althans niet christelijk zooals de kritikus - het ook
eens over dood en leven heeft en ze nu
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ook precies in niet al te lachende kleuren schildert, dan is hij een hoogmoedige
pessimist, die alles ontkent, en wanhoopt aan Gods genade. Ondertusschen worden
beslist minderwaardige talenten in de wolken geheven, alleen maar omdat ze
geloofsgenooten of anderszins geestverwanten zijn, terwijl de anderen op soms
gemeene wijze worden verguisd, belasterd en bespot. Dit ware niet zoo erg, - ten
slotte behalen werkelijke schoonheid en wijsheid toch altijd den zege - indien daardoor
niet werd bijgedragen om de verwarring te vergrooten en gedeeltelijk het
scheppingsvermogen te belemmeren. Het zal wel vaak voorkomen dat ontluikende
talenten, afgeschrikt, niet meer zichzelf durven zijn en zich, althans tijdelijk, op
sleeptouw laten nemen door een of ander ‘cènacle’. De ontwikkeling onzer kultuur
naar hooger op kan onder dusdanige tyrannisatie enkel lijden. Wel ben ik geen van
dezen welke er volstrekt van overtuigd zijn dat kunst noodig is tot het welzijn van
een volk. Ik wil zelfs gaarne aannemen dat een zeer beschaafde natie perfekt een
paar eeuwen zou kunnen leven zonder dat er ook maar het minst aan kunst gedaan
wordt. Wie weet ten andere of wij in deze richting niet heenstevenen? Symptonen
ervan, en dan nog suggestieve, zijn onmiskenbaar voorhanden. In het leven neemt
het door den mensch gemaakte - de machine - meer en meer de overhand op het
geschapene door God: de levende natuur. Leven en maatschappij gaan al meer op
een mathemische formule gelijken; verstarde, geometrische, ziellooze vormen nemen
de plaats in van het zuiver en natuurlijk groeiende. De drijfkracht der machine, deze
droom van een vervallen engel - treedt in de plaats van de drijfkracht van het diepere
leven. Deze materialistische concipieering van het heelal is uitgesproken vijandig
aan het leven - en dus aan de kunst. Maar de kunst heeft getracht zich te verdedigen.
Zij heeft haar oorsprong, de levende natuur, Gods lichte schepping verraden, en heeft
een compromis willen sluiten met de machine. Overal om ons heen doemen de
manifestaties op van deze nieuw geordende kunst. Versmaad worden de natuurlijke,
aangeboren vormen, de levende, sprekende lijnen. De oer-zuivere natuur wordt
verdrongen, in haar plaats treden vreemdsoortige, cerebrale oorscheppingen, bepaald
door technische rechtlijnigheid, zoodat een wereld ontstaat van kubussen, obelisken
en pyramiden. Het frissche beeld heeft geen waarde meer, dit beeld dat wordt ontleend
aan de ongeschonden natuur; alleen gangbaar is wat van de alles overweldigende
techniek wordt afgezien. Deze kunst is zoo karakter-
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loos als een katoenspinnerij, zoo stug en zoo zieledoodend als een machinehall. Zij
heeft er niets bij gewonnen zich af te wenden van wat haar sinds eeuwen had bezield.
Haar poging het heelal te synthetiseeren in den geest van het intellectualisme, moet
m.i. ten slotte haar vernietiging door de levenslooze wereld der machine bewerken.
Ceci tuera cela. Indien zij nog verder voortgaat op den ingeslagen weg, dan is zij
niet langer meer de steeds vernieuwde incarnatie van den Al-Geest, maar de laatste
belichaming in koude, liefdelooze versteening van den demoon der cerebraliteit die
Iwan Karamazow tot waanzin folterde. Weldra is de schilderkunst dan alleen nog
goed om ergens decoratief een fabriekswand te bedekken en de poëzie, ja die kan
aldra geheel verdwijnen of dienst doen als specimen van ver gebrachte typographische
vaardigheid. Want d i e kunst is dood, welke door de levende natuur niet meer wordt
bepaald. Komt er geen reactie, ja ethische en metaphysische reactie, die weer den
mensch en speciaal den kunstenaar terugbrengt naar natuur en leven en hun eeuwig
mysterie, niet alleen in de strekking maar ook in de beelding der kunst - dan is dezer
vonnis voltrokken. Dan komt wellicht dit interregnum waar alle zielige schepping
zal ontbreken en waar de mensch, geheel opgegaan in de wereld die hij zich heeft
gemaakt, en verstoken van hooger geestelijk genot, in zielslethargie voortleven zal
aan de oppervlakte der stoffelijk aarde. Ik laat in het midden of hij het aldus goed of
kwaad zal hebben. Maar misschien zal deze overgang in zoover nuttig zijn dat
intusschen de verborgen wellen van het zielige leven, niet meer ondoelmatig afgeleid
en verspild, de noodige krachten kunnen verzamelen om opnieuw, terwijl de oudere
kultuur langzaam is vergaan, op het een of andere punt der aardbol, wonderbaar en
machtig op te borrelen in een vernieuwde en gelouterde kunst, ettelijke eeuwen nà
ons.
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Mankes
Een karakteriseering
door Plasschaert
AAN WALTER VAES
Ge vindt in ieder tijdperk, hoezeer het ook bewogen wezen moge, een' schuwen
schilder, die door zijn werk ons 't innig uur der bepeinzing doet genieten. Jaren
geleden was dat tusschen de leerlingen van Allebé P i e t M e i n e r s , die, in weinig
stillevens, door wat vruchten, door den tegel met den vliedenden Amor, door een
doek met een kleur als die van verschaalden wijn, d o o r d e w a r m e s t i l t e ,
d i e d a t a l l e s t e z a m e n b o n d , dat teeder genoegen ons schonk: ons te
bezinnen, eenvoudigweg, maar niet zonder warmte, niet zonder gloed, niet zonder
kracht. Niet zonder kracht. Deze, hoe betoomd, getemd, hoe ook geworden tot den
gloed van een laat uur, of herfstelijk, moet er zijn, moet altijd er wezen; zij doet, en
zij alleen, het bitse bijten van den tijd weerstaan. Na Meiners kwam Mankes, ietwat
anders geaard, maar uit op het innerlijk uur als Meiners. H i j , M a n k e s , i s d e
s c h u w e s c h i l d e r, w i e n h e t k o n i n k r i j k d e r A a r d e w e r d g e g e v e n .
Hij is de eenzame, die eenzaam was, waar hij ook verbleef. En deze schuwen hebben
den wensch, soms, de stof te ontkennen, en enkel te worden tot geest. Dat is een
onjuistheid; de stof moet overwonnen worden, niet ontkend - want zij is altijd noodig
materiaal. Zij moet alleen bevrijd worden door gloed en evenwicht van haar aardsche
zwaarte. Een
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tijd lang heeft het geleken of Mankes het verkeerde pad der ontkenning wou gaan,
enieler en ieler wordend zijn wezen zou doen verdampen, tot het vormloos geworden
verdween voor 't zoekend oog. De schilder, immer verzot gebleven op de
schakeeringen van het wit, schilderde toen die ijle werken, waarin de factuur wijst
op dien wensch en op het gevaar van verkeerdgeplande spiritualiteit; de fout, die een
van Mankes' schilderlijke voorgangers, Matthijs Maris, tot geen enkele bate, ons
deed zien.
Thijs is een der invloeden, dien ge bij Mankes vindt, en ge vindt er den invloed
van zeer vroege Duitschers. Deze beide invloeden zijn geen tegenstanders. Ook Thijs
vond bij Duitschers uit den vroegen tijd wat hij zocht - al bracht hij diepen zwier in
iets, dat eer trouwhartig-nauwkeurig was. Mankes, minder zoel en zinnelijk dan
Maris, heeft die nauwkeurige trouwhartigheid ongeschonden gehandhaafd; zijne
karakteriseering van koppen is, als bij die vroegeren, in alle soberheid zoo realistisch
mogelijk als zijn temperament dat verdroeg. Hij heeft in de koppen, en in zijn hoekige
figuren de ielte, die een gevaar was, gemeden. D e k l e u r v a n M a n k e s i s i n
m e n i g w e r k v a n b i z o n d e r e k r a c h t . Hoe teeder de voorstelling ons moge
aandoen, en hoe innig-lichtend het wit moge zijn - er is staegheid van kunde, en
sterkte der verwen. Het spreekt vanzelf bij zulke schuwen en eenzamen, en innigen,
dat de ‘vorm’ dan zijn diepste geheim moet afstaan; dat zij ieder deel van dien vorm
met hun innerlijkst wezen willen doordringen. Te voortdurend is hun beschouwing
toch van alles wat zij schilderen; groote langzaamheid, nauw-omcirklend en bepalend
geduld is hier een zeer eigen trek. Mankes heeft in zijn werk, dat het meest geldt,
stofuitdrukking en vorm. Hij geeft geen herinnering aan beide, zooals
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Anna Abrahams dat in haar bloemen kan doen; hij maakt uit beide geen bloemen
van kleur zooals Isaac Israëls deed in zijn van zon doorvloeide straatgezichten uit
Indië (er zijn geen luchtiger, vluchtiger rooden van papavers dan sommige rooden
uìt Isaäc's Indisch werk!); Mankes' minder tierige schilderkunst (innerlijken zijn
steeds bedeesd) heeft, hoewel met bevende lippen soms werkend, nooit een vlucht
gezocht buiten of boven wat zij zag. Integendeel; z i j h e e f t z i c h d a a r i n
ingegraven, tot dat alles warm was van 't diep doorwoelen.

B
Wat schilderde Mankes? Wat teekende hij?
Zichzelven; twintig keer zeker. Niet uit ijdelheid; uit nieuwsgierigheid, en omdat
dit een model was, dat zijn eenzaamheid kon vergrooten, niet haar minderde. Om
een oog te schilderen, een mond, een maagren kaak, een hevigen rooden mond; om
't wit van een hemd, om een hand op het wit van dat hemd, schilderde hij zichzelf,
om een breeklijk lijf, om een langaanziend, verstolen, soms toch hevig kijken. Dadelijk
begon hij daarmee, en zette dat voort zoo goed als tot het eind. Uit teederheid
schilderde hij de bezige moeder; om 't spel der hoekige vormen den vader; Douwe;
soms een kind, soms een vrouw, in een kamer vol verdroomde witten, soms buiten
met haar beesten bezig; soms een man, vóór zijn koebeesten, kleurig à la Segantini.
Dat is (dat was zéker vóór de volledige tentoonstelling) de minder bekende Mankes.
De andere Mankes is die van de stille bloemen, der stille dieren; van spreeuwen, van
geiten, eksters, hanen, uilen; van een raaf, van een valk op een tak (en de kleur van
't geheel is als die van welkend blad), van perkamenten boekjes, van een fleschje
met geel vocht tegen allerlei ‘witten’;
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van de van innerlijk licht lichtende Aäronskelken; d'andre Mankes is de ietwat
japansche van den zwierigen Haan; de houtsnijder van den kraai, het kuiken, van de
zilverwyandotte; en hij, die in landschap (geteekend) en in zijn kopergravures, of in
een ets de werkelijkheid op een ander plan die het sprookje is, zuiverweg verstond.
Deze Mankes was met geen luidruchtigen roem omkleed. Maar hij had
bewonderaars; en hij vond een waardeering, die nimmer door hem verflauwde. Hij
was een van die schilders, die ge de g r o o t e p r o v i n c i a l e n zoudt kunnen noemen,
zooals ik Fantin Latour dat eens noemde tegenover zijn uitbundiger tijdgenooten.
Deze ‘provincialen’ zijn geen zwakken noch verzwakten; ze zijn sterk en zeker, maar
hun sterkte en hun zekerheid is voor de meesten niet openbaar - omdat zij bovenal
getrouw zijn, en innig. Het zijn geen vernieuwers, maar voortzetters, of hervatters.
Ze doen hun tijd niet kantelen naar den hun eigen kant; ze missen het opdringende,
het haast onbeschaamde, dat een groote roem bij tijden vertoont - zij zijn die zich
terugtrokken uit het rumoer, om het uur der bepeinzing niet verloren te doen gaan.
Ze zijn zeker niet de grootsten, maar ze zijn even onmisbaar als de grootsten, omdat
zij veiligheid zijn tegenover de overmaat. Zóó is Mankes; innig tot in zijn meest
hartstochtelijk oogenblik; vol kiesche stilte en aandacht tegenover de stille dingen;
krachtig zonder dat ge dat als krachtsuiting gevoelt; als hij op zijn best is, een schilder
van een eenzaam en rijk uur.
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Aanteekeningen
door Dirk Coster
De IG-uitslag
Wij vragen het ons eigenlijk al jarenlang stilzwijgend af, al brachten wij die
verwondering tot nog toe niet naar buiten: hoe lang nog? Hoelang nog zal die
nuttelooze en noodelooze uitslag aan de huid van onze taal blijven voortwoekeren:
de ig-uitslag? De lezer begrijpt niet wat dat voor een ziekte is? Ziehier dan een
ziektebeeld. - Het is genomen, en dat is van belang! - uit het werk van een schrijfster,
die ondanks alles, ondanks de cacographie die zij voor litterair schrijven aanziet, een
ongewoon talent toont1):
‘Nou éentje,’ wroegerIG tegen 't schrijnIG en schami g opstuwend verzet in zich,
teugde ze aarzelend van de stroopIG-zoete likeur’. Hier heeft men, op één vierkanten
centimeter taaihuid, vier boutons bijeen, 't Gewas kan natuurlijk overal zoo welig
niet zijn, ons taalorganisme biedt er eenvoudig geen plaats voor! - Maar toch, als we
maar eenige bladzijden doorlezen bij dezelfde talentvolle schrijfster, hebben we
alreeds aangetroffen: ‘kraaierig’, ‘spottig’, ‘schreiërigheid’, ‘zweeterig’, ‘kreunerig’,
‘hijgerig’, ‘schorrig’, ‘schamig’, ‘saaiïgheid’, ‘peinzig’, ‘smekerig’, ‘brakerig’ - we
houden nu maar op, wij hebben natuurlijk de officiëele ‘igs’ die tot ons taaleigen
behooren, niet vermeld, alleen de kunstmatig gekweekte. En dit in enkele bladzijden
proza! En hoeveel jaren duurt dit al? Hoeveel jaar al hebben we op de troostelooze
velden dier uitslag moeten staren, en moeten zien, hoe het Nederlandsche
beschrijvende woord onder dit en nog vele andere bekleedsels een verfrommeld,
onnoozel en ietwat ordinair uitzicht aannam. Hoe dikwijls zag men stijlen die feitelijk
méér gezond waren, dan zich uiterlijk aan liet zien, op deze wijze verleelijken en
ook innerlijk verzieken, want de mogelijkheid tot een natuurlijk-rhythmische
ontplooiing werd door allerhand gedribbel belet en gebroken. Bijna alle schrijvers,
bij wie in Holland

1) Alie Smeding, schrijfster van ‘Menschen uit een stil stadje’ en ‘Sterke Webben’. (Brusse,
Rotterdam).
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het plastisch zien sterker was dan het stylistisch vermogen, wier stijlgevoel dus
uitdenaard zwakker werkte en minder weerstand bood, zijn door deze ziekte min of
meer aangetast. En dit zonder eenige noodzaak, eenvoudig bijwijze van besmetting,
en gedachteloosheid en sleur hebben voor deze besmetting de baan geëffend. Zulk
een afwijking is van meer belang dan de z.g. grammaticale afwijkingen, die men
dikwijls zoo fel vervolgt. Want een grammaticale afwijking raakt zelden het diepste
organische wezen van een taal, de levenszenuwen dier taal, namelijk klank en
rhythme. Men zou een proza kunnen schrijven vol grammaticale afwijkingen en dat
toch klaar en zuiver als vloeiend water zou kunnen zijn, en als water zoo lenig in het
volgen der beweging van de dingen. - Maar zulk een proza kan men nimmer schrijven,
wanneer het natuurlijk rhythme zich verstrikt en verdribbelt in dergelijke aanwendsels
De dingen zelf dribbelen ook niet, zij bewegen en wenden, en het rhythme van de
taal volgt hun wending en beweging. Een enkele maal misschien dribbelen ze, - een
kind dribbelt, een klein beekje of een plas water kabbelt, - welnu, dan zal de
kunstenaar ook wel het juiste plastische woord voor deze v e r k l e i n d e beweging
vinden. En als hij dan toevallig het daarvoor aanwezige woord niet mocht vinden,
dan kan hij een kunstmatig ‘igje’ inschakelen. Onzentwege! Het blijft toch altijd
uitzondering!
Maar zelfs het kleinste verschijnsel heeft zijn diepere oorzaak. En dus is er aan
dit ‘igje’ nog wel wat meer verbonden. Zien wij rond naar degenen, die het ontstaan
dier taaiziekte het meest bevorderden, die er het duidelijkst door aangetast werden
en de besmetting het meest intensief doorgaven, dan zijn het vooral scheppers van
het kleine realisme, van den z.g. familieroman, die naar voren treden.
En dit nu is een merkwaardige samenval. Het bewijst dat ook achter dit minieme
‘igje’ een zeker psychologisch proces verscholen ligt. Het realisme dat met dezen
familie-roman is ontstaan, is vóor alles-een verkleining geworden van het leven. Men
meende vóór alles het leven objectief en naar waarheid te moeten beschrijven, men
concentreerde zich zoodanig op de preciese levensnauwkeurigheid dier beschrijvingen,
dat men, vóór men het goed van elkaar wist, dit leven al beschrijvend angstig verengd
en verkleind had. In dit realisme is het leven geheel verhuiselijkt, - en dus ook werden
alle gevoelens getemperd en krompen in tot huiselijke en burgerlijk-toelaatbare
maten. - Welnu: tusschen deze ig-ziekte aan de buitenhuid der beschrij-
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vende taal en de levens- en bewutszijnsvernauwing die na de wijde expansie van de
N. Gids ontstaan is, tusschen deze beide verschijnselen is een verband! - Want deze
verigging der woorden wijst natuurlijk steeds in de richting der verkleining. - Men
kreunt niet, men is kreunerig, een beetje dus maar en kwaad kan het niet. Men is niet
vol van wrok, men heeft geen wrok, maar men is ‘wrokkig’, - bloedstorting uitgesloten
en er komt geen schandaal van! Men beeft niet, men is alleen maar beverig, - en zoo
trippelt het leven ons glimlacherig voorbij. Zoetjes! Zoetjes!
Een ding moet men volledig erkennen: vooral in de scheppers zelf van onzen
familie-roman is de igjesstijl de keerzijde van een uitstekende kwaliteit: een soort
van krampachtige nauwgezetheid tegenover het leven. - Men wil het leven en zichzelf
niet vergrooten door zijn woorden. Wanneer men bij een ongeluk op straat niet
gesidderd heeft, zeg dan niet dat men siddert, kom er voor uit dat men alleen een
beetje beverig is geweest! Dat is goed en dat is eerlijk, al was het niet noodig geweest,
die nauwgezetheid o.m. door opzichtige woordverkleiningen te manifesteeren. En
ook zij die het leven nog kleiner zagen en kleiner beschreven, - de typische
‘schetsenschrijvers’, hebben er niet zooveel bij verloren. Al zou hun kleine visie
gaver en dus schooner te voorschijn getreden zijn, wanneer zij bijtijds hun
dribbelnotities voor een geregelden volzin hadden weten te verwisselen.
Maar jongeren, zij die bij voorbeeld, ook in hun realisme, het leven weer minder
huiselijk zien, zij die meer elementair zijn, - waarom doen die nu nog mee? Aan een
oudere als Quérido hebben zij toch een genoeg waarschuwend voorbeeld! Hoezeer
heeft deze Quérido zijn groot aangelegd rhythme verknoeid en verkracht door dozijnen
aanwensels die hij dreigend afficheerde als plastisch schrijven en vernietigende
originaliteit, en waarvan de igjesstijl er één (van de vele) is, - En een jongere als Alie
Smeding! Een schrijfster van zoo diepe, zuivere bewogenheid, en die toch letterlijk
de igjes-passie heeft, en die dus deze groote golvende bewogenheid voortdurend
kunstmatig aan de buitenzijde verkleint door haar gedachteloos-geworden
kromspraakje. Nemen we een voorbeeld uit haar laatste boek.1) Wanneer men, dwars
door de naargeestige leelijkheid heen der beschrijving, als door een onverklaarbare
suggestie daar een jong meisje letterlijk hoort k r e u n e n onder de wonden die de
liefde haar toebrengt,

1) ‘Sterke Webben’.
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dan komt direct daarnaast een andere Alie Smeding staan en leutert erover hoe
kreunerig, schreiërig en hijgerig zij wel is! Aan zulke contrasten ziet men eerst hoe
afschuwelijk de natuurlijke groei van een taal, de natuurlijke ontplooiing van het
bewogen rhythme, door ingevreten aanwensels kan bedorven worden.
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Nederlandsche litteratuur
door Dirk Coster
Jongere schrijvers
Aardebanden door Herman de Man, P.N. van Kampen 6 Zoon, Amsterdam
1922. - OPEN ZEE door Jo de Wit, A.W. Sijthoff, Leiden, 1922. - Elisabeth
Zeraike, Kinderspel, A.W. Sijthoff, Leiden.
I
Het eerste boekje dat wij hierboven schrijven, is onbetwijfelbaar het werk van een
jong en nieuw talent. Of dit talent harmonisch uit zal kunnen groeien, is daarbij een
ietwat nijpende vraag. Wat er bijzonders in is, is zeker het resultaat van een bijna
onbewuste spontaneïteit, maar naast deze spontaneïteit is er terzelfdertijd iets
krampachtigs in dit boek, iets geforceerds en scheefgetrokkens, dat wellicht is
voortgekomen uiteen hoogmoedig-grootschen opzet. Deze schrijver heeft natuurlijke
gaven, maar daarnaast de voortdurende neiging, deze gaven boven hun kracht op te
drijven en ermee te verrassen, zelfs te verbluffen.
Het verhaaltje is zeer eenvoudig. Een dorpsherberg ergends in een Hollandsen
dorp aan de rivier, en de dochter des huizes in haar verhouding tot de diverse gasten
die zij bedient. Een meisje op den rand van den gevaarlijken leeftijd, in wie de
onbevrediging grillige droomen wekt die deze gasten omspelen. Tot de droom
plotseling op een nacht werkelijkheid wordt, dank zij de tusschenkomst van een soort
Don Juan, een geestige handelsreiziger, die dadelijk daarna verdwijnt en haar
bevredigd en berustend achterlaat, heldhaftig wachtend
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op een moederschap dat de bekrompen dorpsomgeving haar zeker zoo smaadvol
mogelijk zal maken.
Wat de schrijver uitnemend heeft gezien, dat is het Hollandsche landschap, van
een groote rivier doorstroomd, en daarin dit vegetatieve vrouwelijke bestaan, traag
en toch bewogen door halfbewuste begeerten, en dat zich dringt naar een doel dat
haarzelf nauwelijks bekend is. - Deze vegetatieve vrouwelijkheid wordt zelfs
eerbiedwekkend en symbolisch, omdat al wat er aan zielskracht in sluimert, reeds
duidelijk voorvoelbaar wordt gemaakt. - Met werkelijk buitengewone fijnheid wordt
dit successievelijk geopenbaard in haar verhouding tot de verschillende gasten, die
elkaar opvolgen in de herberg. - Zij heeft haar laatsten vroolijken minnaar eigenlijk
niet 't meest lief. Hij doet alleen de daad aan haar waarnaar zij onbewust dringt als
naar de vervulling van haar wezen. Maar met de vroegere gasten heeft zij dieper
verhoudingen. Verhoudingen zoo onmerkbaar, dat deze gasten dit zelf ternauwernood
bemerken, niet bemerken welke geheime zielskrachten zij openbreken in de stijve
herbergdochter, die hen stuursch en verlegen bedient. Eén ervan is een vader met
een lief klein meisje, - de ander is een man die juist zijn vrouw verloren heeft. - Die
vader met het meisje neemt zij in haar geheime teederheid op, en met den bedroefden
man lijdt zij zóo mede, als slechts een vrouw kan lijden, - zonder grens die Ik van
Ik scheidt, eenvoudig smartwordend met de smart die naast haar woedt. - Door deze
toevallige passanten voor-beleeft zij de hoogste mogelijkheden van haar leven in
twee wonderlijke momenten: met het kind, waarop zij eenige uren passen moet,
sluimerend tegen zich aan, in het wijde geurende Hollandsche avondlandschap, komt
het voorgevoel van haar toekomstig geluk als een heiligheid over haar, een langzaam
wegglijden in den stroom der
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universeele liefde, - en met de handen van den schreienden gast in de hare, in blind
medelijden gegrepen, voor-beleeft zij al het leed dat zij lijden wil en ten slotte krijgt
te lijden, smartelijk-moederlijk mede-lijden met wat wankelend is en zwak. Daarnaast,
naast deze beide momenten waar dit onhandige verhaal plotseling stijgt tot het
sublieme, is het spel met haren minnaar bijna klein en automatisch. En
bemerkenswaardig en van fijne psychologische beteekenis is hier nog, dat juffrouw
Therèse de menschen tot wie zij in verhouding treedt, ternauwernood als individuen
ziet. Zij ziet slechts ‘den vader’, ‘het kind’, ‘den bedroefden man’. Dit vegetatieve
wezen is nauwelijks nog een mensch, nauwelijks nog een Ik, - maar reeds is zij een
moeder.
De schrijver heeft zijn boek ‘Aardebanden’ genoemd. - En telkens verder in dit
verhaal wijst hij nadrukkelijk naar de ‘aardekracht’, die deze onbewuste vrouw heet
te doorvoeren, en hij gebruikt zelfs drastisch-nauwkeurige beelden, om de werking
van deze aardekracht toch vóor alles duidelijk te maken. In laatste instantie echter
is deze titel en deze tendenz misleidend. - Hij zou met veel meer recht zijn boek
‘zielskracht’ hebben kunnen noemen. Want zoo deze schrijver een klein nieuw
psychologisch accent in onze litteratuur te geven weet, dan is het juist dit; dat hij in
deze aardekracht, in dit praeludium van het moederschap, de ontwakendezielskracht
zoozeer voelbaar maakt. Wat is het anders dan de ontwakende ziel in dit doffe
sluimerleven: deze letterlijke hemelvaart1) met het kind in de armen, hoog boven haar
armelijke herbergbestaan en de dorpspraatjes vanover de toonbank? En het blinde
mede-weenende medelijden, bewusteloos als in een roes? Had de schrijver het doel

1) Letterlijk, omdat zij ten slotte inslaapt, en in den droom zich weg voelt glijden over de landen,
steeds met het kind in de armen.
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bereikt, dat hij blijkens dien titel beoogde, dan zou hij waarschijnlijk niets bereikt
hebben en niets gegeven, niets dat werkelijk oorspronkelijk was. De muziek van het
zoogen, de eeuwige voortzetting van het vleesch, de heerlijkheid der geboorten, is
door het naturalisme genoeg en tot verzadigens toe verheerlijkt. Wij weten het nu:
de moeder is er voor het kind, en dat kind weer voor het volgende kind en zoo voort,
en het is verheugend dat dit niet eindigt. Maar hier is het moederschap v o o r d e
m o e d e r z e l f . Hier is deze drang tot moederschap voor alles een plotselinge
innerlijke bloei in een dof en tot nog toe harteloos bestaan. - En dit is het bijzondere
van dit boekje. - Men zou kunnen zeggen: zoo het zeker ‘aardekracht’ is die in
juffrouw Therèse werkt, het blijft niet bij deze aardekracht... En al zou dat kind dier
droomen ten slotte geen bijzon-dere vermeerdering der menschheid blijken, al zou
het zich met de jaren consolideeren tot een volslagen onverschilligen herbergier, eenmaal is ergends op aarde een ziel tot schoonheid aangegloeid.
En verder kan men van dit boekje niet veel goeds meer zeggen. Reeds dadelijk heeft
de schrijver de spontane symboliek van zijn werk verstoord, door er een opzettelijke
en geforceerde symboliek aan toe te voegen. Hij verleent aan zijn heldin de manie,
om alle gasten tot in het onbescheidene uit te vragen naar hun respectieve moeders.
Zelfs de ruwste liefkoozingen laat zij zich welgevallen, om iets over de moeder van
haar aanrander te hooren. Wij begrijpen waar de schrijver heen wil, wij begrijpen de
symbolische bedoeling, maar daar hij vergeet, deze manie uit het karakter te verklaren,
daar hij het ingewikkelde proces waaruit zulke mania ontstaan, zelfs niet aanduidt,
- blijft dit als een zonderling en komisch bedenksel in de lucht hangen. Dit is jammer,
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en het is wellicht een gevolg van technische onbedrevenheid. De schrijver had hiervan
meer kunnen maken; - de eerste linksche uiting van een sterke en bijna fatale
voorbestemdheid.
Erger is ten slotte, dat de bijfiguren in dit verhaal vrijwel allen wezenloos zijn.
Alleen de rustieke figuren hebben een schijn van leven. - De anderen spreken valsch,
bewegen valsch, en dit ondanks het aplomb waarmede de schrijver ze op het tooneel
der handeling voert. Vooral de partner van Therèse, de vroolijke minnaar, is een
paskwil. De geestige conversaties van dezen reizenden don Juan zijn vrijwel
onverdragelijk, en zij vullen vele bladzijden. Dit zou geen bezwaar zijn, wanneer ze
eenige groteske waarde hadden. Maar het is duidelijk helaas, dat niet alleen de
logementsdochter deze conversaties boeiend en geestrijk vindt. Ook de schrijver
brengt ze met voorliefde over. Ziehier echter een sprankel van dit intellectueele vuur:
‘Is dat een wenk, G o d e s v a n m i j n l i e f d e s h e r s e n v a k .’
De stijl van dezen jongen schrijver is van een natuurlijke lenigheid. Doch ook
deze stijl is van forceering niet vrij gebleven. Een grof soort mooischrijverij en een
streven, om nog lichter en nog leniger te zijn, om spelend lenig te zijn, verleidt hem
voortdurend tot een soort van familiare smakeloosheid, die afstootend is. - Deze
familiare smakeloosheid is ons uit het Hollandsche realisme voldoende bekend, en
kan dus niet verbazen. Alleen, het is tijd dat zij eindigt. De illusie dat frischdoen en
familiaardoen ons dichter bij het beschreven leven brengen zou, begint thans reeds
schromelijk ouderwetsch te worden. Alleen het vloeiende zuivere woord kan dit
volbrengen, het zuivere en eenvoudige woord. En in de oogenblikken van ontroering
weet deze schrijver het te hanteeren. Zijn realisme wordt er niet minder overtuigend
door. Maar zelfs in deze oogenblikken van
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ontroering gaat hij zich nog plotseling te buiten aan uitdrukkingen als: ‘moest ze
rillen, of haar gebeente ervan kraakte.’ Ondanks de realistische zwier en het
Quéridiaansche geweld dezer plastische uitdrukking zijn ons in de werkelijkheid
geen rillingen bekend die tevens beenderen zouden doen kraken.
Kortom: deze talentvolle schrijver toont naast de natuurlijke gaven van zijn talent,
de voortdurende pretentie zichzelf tot een surplus te forceeren, tot meer litterair-zijn,
meer geraffineerd-zijn dan hij werkelijk is. De kracht dier natuurlijke gaven heeft
hem echter gered, de kracht dus van zijn onbewustzijn. Of dit onbewustzijn meerdere
reddingsdaden voor hem zal volbrengen, het lijkt nog onzeker, omdat reeds dit
verhaal, waarin zulke plotselinge diepe accenten zijn, telkens de neiging toont om
weg te zakken in een pretentieuse en smakelooze onbeduidendheid. Veel zal reeds
gewonnen zijn, wanneer de schrijver deze litteraire pretentie van zich af zal kunnen
wentelen, waardoor een passiviteit zou ontstaan, waarin ontroering, eenvoud en
aandacht vrijer zouden kunnen opbloeien.
(Wordt vervolgd)
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Tooneel
door Dop Bles
Le Vieux Colombier. Vildrac: Le Paquebot Tenacity.
Hoe droef of ver van huis het hart ook doolt, immer moet de waarheid simpel zijn,
die het als werkelijk bezit zich eindelijk verwerven zal. En de litteratuur zal immer
in zijn meest zuivere uiting en diepste belijdenis deze schijnbare tegengestelde
uitersten geven: het grenzenlooze van den dool, of de teere kontoer van 't verworvene,
één lichtende waarheid in de simpele schrijn van een enkel woord.
Het zal ten alle tijden de droomer zijn, die de geliefde omhangt met de glanzende
gewaden van zijn zielsverlangen, en beschroomd ver van haar blijft, in vrome vrees
de heiligheid van dien glans te breken. En het zal wel ten alle tijden de pootige kerel
zijn, die met krachtige armen grijpt naar de vrouw, voor hem jonge meid, die zijn
brutale kussen wacht. Want het is niet het smachten van de ziel, maar de magnetische
kracht der zinnen, die de hartkloppen bindt.
Dit eeuwig ware en eeuwig droeve heeft Vildrac gegeven, in het simpele kleed
der alledaagsche werkelijkheid.
Twee jonge kerels, Bastien en Ségard zullen naar Canada gaan, om een nieuw
leven in de nieuwe wereld te veroveren, want Bastien heeft de energie, den zin voor
realiteit, om ook den droomer te doen slagen, hem, Ségard, die dit droomen
evenzoogoed in Parijs zou kunnen doen.
Maar in de herberg van 't havenstadje, waar zij eenige weken moeten doorbrengen
is Thérèse, voor Bastien de jonge vrouw, voor Ségard het wezen van zijn droomen.
En tot haar droomt hij een verklaren van zijn liefde uit, tot haar, die graag luistert
naar dien netten, aardigen jongen, die zoo prettig vertelt. Als zij eens, onder deze
bekoring, zich af voelt drijven naar 't land van jeugdherinnering, dan springt zij snel
op, bang werkelijkheids kostbren tijd te verdoen! Werkelijk is haar de liefde van
Bastien; zij zijn onverbiddelijk aangewezen op elkaar, omdat hij de flinke kerel is
en zij de knappe meid.
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Beiden vluchten! Droef, zielig, armoedig ontdaan van allen droomglans, blijft Ségard
achter, en gaat maar te vroeg naar de boot, nu de herberg, waar hij zoo vertrouwd
was, waarom het heengaan uit Frankrijk hem plots gevoel van heimwee gaf, nu die
plek van Thérèse en zijn droom verlaten, een vreemde ruimte werd, die hij voor 't
eerst nu ziet. Dit al gaf de heer Jean Le Coff; een enkel onhandig gebaar, een vreemde
verlegen blik, liet ons heel zijn innerlijke onbeholpenheid voelen waarin hij stond,
daar in de zichtbare leegte om hem.
Trouwens, heel de vertooning was prachtig afgestemd, hoe volkomen was hier
bereikt. Noemen wij alleen nog Hidoux, de Fransche filosoof, zooals men ze in Parijs
onder het volk steeds treft, hun levenswijsheid tusschen twee glazen door oreerend.
Hoe gaaf en beschaafd gaf deze Hidoux het juiste accent, het noodige reliëf aan dit
gebeuren! ‘Pris sur le vif’, hing alles hier toch van den juisten inzet af.
Het was een zeer schoone opvoering en wat het gretig applaudisseerende publiek
waarschijnlijk niet begreep, dat was wel dit: dat Vildrac's Paquebot tot die spelen
behoort, die onze Hollandsche tooneeldirecteurs, indien 't oorspronkelijk was, als
onspeelbaar zouden weigeren.
Na ging het voortreffelijk vertolkte La Pie borgne van René Benjamin, waarin het
jonge praatzieke vrouwtje Mme Jordaan meer na lag dan de Thérèse in Le Paquebot.

Hofstad Tooneel. Vildrac: De vrachtboot ‘De Volharding’.
De Hollandsche opvoering bewees, dat Vildrac's werk als naturalistisch spel opgevat,
een zekere waarde behoudt en een werkelijke aandacht nog vinden kan. Het nut van
zulk experimenteeren ontgaat ons echter geheel en al. Het bedoelen van Vildrac ging
nu volkomen verloren, wat wel het sterkst bleek uit Chrispijn's opvatting van Ségard,
die ons de sentimenteele zwakkeling, de haast chronisch verliefde gaf, maar niet de
gevoelige droomer, wiens droom haast alle zinnelijkheid sublimeert. Hoewel Gérard
Vrolik als Hidoux een kostelijk en beschaafd type gaf van den gemoedelijken
drinker-werkman, misten wij hier wel het meest het Fransche, nu het filosofische
verloren ging. Sophie Carelsen. zoomin als Mme Jordaan gaf ons de ware Thérèse.
Ook zij schonk niet de jonge vrouw, die plots de coup de foudre krijgt. Bron was
verdienstelijk als Sebastien. Lydia Lievens had weinig begrip hoe een herbergierster
zich 's mor-
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gens vroeg wel voelt, als zij zich onvoorbereid alleen voor al het werk ziet staan.
Uit de Hollandsch-naturalistische opvatting vloeiden alle bezwaren voort, die men
verwijtend zou kunnen noemen, doch die men - eenmaal deze opvatting aanvaard slechts ten koste der konsekwente doorvoering zou kunnen opheffen.

Het Rotterdamsch Tooneel. De Motor, door J. v. Randwijk. Jubileum
Jules Verstraete.
Nu Jules Verstraete zelf mocht bepalen in welk werk hij zijn 25-jarig tooneelloopbaan
wilde herdenken, moet het welde vriend en niet de kunstenaar geweest zijn, die een
keuze deed. ‘De Motor’ is een spel van naïeve oppervlakkigheid, en de auteur J. van
Randwijk bewees te beseffen hoe verzijn vermogen ging, door zich te bepalen tot
eenige tooneelen in opvolging, en het concipieeren van een tooneelwerk feitelijk niet
eens te beproeven. ‘Geschikt voor dilettanten’ is de welverdiende aanbeveling,
alhoewel ook daar, gezien hetcommercieele van 't onderwerp, een mindere
tooneelachtige behandeling van realiteit verlangd mag worden. Meer dan een
gevalletje werd niet gegeven, en veel meer dan typeering was ook niet te bereiken.
Al wist Jules Verstraete voor den hoofdpersoon belangstelling te winnen, de enkele
momenten waarop hij te ontroeren vermocht, waren de luttele oogenblikken, waarop
hij - los van alle taal - in stil spel meerdere verdieping kon geven.
Het gebeurt zoo zelden dat wij dezen voortreffelijken acteur in een belangrijke
creatie mogen aanschouwen, dat wij 't slechts betreuren kunnen dat de vriend den
kunstenaar had doen zwijgen. Een werkelijk schoone creatie werd niet bereikt, en
dit pleit geheel en al tegen het werk, immers Verstraete is in staat een rol ver boven
het bedoelen der auteurs op te voeren. Noemen wij slechts zijn creatie - jaren gelee
- van den alcoholischen vader in Van Waasdijk's ‘Trojaansche Paard’.
Hier was niets hoogers bedoeld dan de gemeene burgerman, die al te vaak naar
de flesch grijpt, het al te bekende type uit naturalistisch spel. En wat vermocht
Verstraete te geven! Heel die scène van den zich bedrinkenden man wist hij te
verheffen boven alle realiteit, het gebeuren kreeg het onwezenlijke van tragische
fataliteit, er hing een wondere sfeer, verzadigd van 't on-tijdelijke, waarin toen - kreet
van 't Heden - de onrustige hartstocht van een Chrispijn was als 't knetteren van een
weerbarstige vlam.
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En daar, waar de tekst niet meer was dan wat banale dialoog, wist hij heel een bedrijf
te vullen met dit wonder doorschijnen van de smartelijke menschenziel, gaf hij iets
van die geheimzinnige zielsdoorstraling, die Dostoievski door al zijn figuren laat
doorbranden, waardoor alle werkelijkheid in 't transparante iets onwerkelijks krijgt.
Dit wist hij te geven, schepping uit eigen ziels-mogelijkheden, terwijl een Verkade
bewees, dit wonderlijke zelfs niet aan te voelen, toen hij 't zichtbaar in zijn
Karamazows, slechts behoefde te herkennen.
En dit vermogen, dat de begenadigende gave moet zijn van den komenden acteur,
dit is wel het meest eigene van Verstraete's talent, dat het eigene van twee volken en
twee tijden harmonisch verbindt. Het schoone gebaar, de warmte van den Vlaming
kreeg in Hollandsche verdieping het innerlijke. Zoo is 't de veelzijdigheid, het
technisch beheerschte intuïtieve van een vorig geslacht, die hem in staat stelt bewust
esthetischen vorm te geven aan 't geen, al te vaak nog, stijlloos de kunstuitingen van
onzen tijd slechts verontrust.

De Haghespelers. De Gebroeders Karamazow. Regie: A.W. Stellwagen.
‘Der Junge Mann (Dmitri) war sehr betroffen, witterte einen Betrug, geriet auszer
sich und schien fast den Verstand zu verlieren. Dieser Umstand führte dann zu der
Katastrophe, deren Wiedergabe der Gegenstand meines ersten, einführenden Romanes,
oder besser gesagt, sein äuszerer Anlasz ist.’
Het goede van Copeau en Croué's tooneelbewerking is wel hierin gelegen, dat
voorzichtig en devoot in den geest van Dostoievski te werk werd gegaan. Zij begrepen,
dat een dramatiseeren slechts rechtvaardiging kon vinden, zoo de uiterlijke aanleiding,
het feitelijk gebeuren, tot het noodwendig bijkomstige bepaald bleef. Wat ontstond
is dan ook geenszins een tooneelbewerking in den commercieelen zin van het woord.
Onder tooneelbewerking verstaan wij toch het prostitueeren van een kunstwerk, om
aldus de bewondering - vaak in haar ontaarding tot mode - te exploiteeren; een
tooneelbewerking is doorgaans de winstgevende bevrediging der kleinzielige
nieuwsgierigheid, der belangstellende bekrompenheid, de brutale hulde aan de effekten
der uiterlijkheid.
Deze Fransche bewerking is een kiesche poging om met behulp
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van Dostoievski's weergalooze schepping een zekere theatrale verwezenlijking te
geven van dit wezenlijk moderne, dat voorshands nog geen dramaturg voorbeeldelijk
gaf: het psychisch en geestelijk konflikt in de Idee geheven; de expieerende mensch
in zijn smachtenden en smartelijken strijd tot de zuivering. In hoeverre de bewerkers
dit bereikten, kunnen slechts zij beoordeelen, die de opvoering aanschouwden onder
Copeau's regie in Parijs bereikt.
De uiterst zwakke bezetting, die de Haghespelers ondanks aller inspanning konden
schenken, deed het in zekeren zin, zij bewees echter bovenal het fascineerende van
Dostoievski's schepping, het geweldige van 't probleem waardoor de aandacht
gespannen bleef, bij het weinige dat plastisch geschonken werd.
Van Dalsum was de eenige die een gave creatie gaf, zijn Dmitri - hoe aanvechtbaar
ook - was een zuivere beelding van een doorgevoerde opvatting. Bij het overspannen
nerveuze paste de verwaarloozing der kleeding, doch meer dan dit, was in heel deze
opvatting de uiterlijke verschijning, het karakteristieke van Dmitri verwaarloosd,
heel de creatie bleek ingesteld op de emotioneele reactie. Zijn drift, zoowel in 't
extatische als in 't physieke, ontbrak en hierdoor moest niet alleen in I een noodwendig
reliëf verloren gaan, maar het geheel miste door dezen nerveuzen inzet de geleidelijke
ontwikkeling, de culmineerende bewogenheid. Lijnrecht hier tegenover stond
Verkade's opvatting van den vader, die geheel op de uiterlijke beelding bedacht was,
en zeker het geheel daar ten goede kwam, waar de luidruchtigheid van deze liederlijke
verschijning mocht vullen. Doch in 't gesprek met Iwan, wanneer hij Groesjenka
wacht, werd niets meer bereikt dan een zeker lachsucces, dat zelfs gewild scheen.
Hoe stemmingsvol was dit tooneel bij Copeau. Verre van lachwekkend, maar van
een angstige tragiek van den verworden mensch. Somber en zwaar hing er de nacht
en het schuifelen van Smerdiakow leek wel het zichtbare vleugelwieken van den
naderenden dood. Niet Verkade alleen had hier schuld. Joh. de Meester Jr. was
geenszins in staat Iwan te creëeren, ook al toonde hij zich in 't laatste bedrijf een
acteur met zekere begaafdheid, in staat een zware opdracht althans te vervullen. Doch
Iwan, het koortsig brandende hart in een ijsharnas van verstand geslagen, gaf hij niet:
eer deed hij denken aan een door liefde gekwelde Musset-figuur, terwijl Gilhuys als
Smerdiakow onnoodig de gedachte wekte aan zijn Zot Lowietje in Teirlincks
Vertraagde Film. Zoo moest de aangrijpende scène tusschen hem en Iwan, wan-
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neer hij uit 't hospitaal teruggekomen, Iwan als diens zichtbaar geweten nadert,
wanneer hij verschijnt als het levende wapen, door Iwan tegen zijn vader gehanteerd,
dit moment van diepe doorpeiling moest wel volkomen verloren gaan; hier toch
keerde het wapen zich niet tot Iwan zelf, hier brak de rede niet in 't redelooze eindelijk
uit.
De beide vrouwenrollen werden als 't ware in mineur gespeeld, zeer zeker de
veiligste opvatting om, nu elk bereiken bij de aanwezige krachten uitgesloten was,
althans zoo min mogelijk te verstoren. En misschien moeten wij hierom de regie
prijzen, om 't feitelijk strategisch beleid, waardoor - dank dit voorzichtig doen
hanteeren der taal - de dialoog voldoende over 't voetlicht kwam, zonder te veel te
verliezen.
Het bleek juist gezien, dat Dostoievski, zelfs in een dusdanige bewerking, bij
zwakke mits niet misleidende vertolking, zich tot de harten richt.
Goed was het decor in 't klooster, doch miste de noodige stemming en omgrenzing
in de overige bedrijven.
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Boekbespreking
Henri van Booven. Bij vreemde menschen. Maatsch. voor goede en
goedkoope lectuur. A'dam 1922.
Dit boek is innemend door zijn eenvoud en waarheidsliefde. De schrijver heeft zich
ten doel gesteld een samenvattende kritiek op zijn hoofdfiguur, respectievelijk op
zichzelf en zijn opvoeding te geven, die als typisch heeft te gelden voor een opvoeding
eind 19de eeuw, ‘waaraan zorg besteed wordt’. Jammer dat het boek zooveel meer
samenvattende beschouwingen dan beeldende herinneringen brengt. Indien de
schrijver zich deze samenvattende kritiek niet ten doel had gesteld, indien hij
onbevangener, deemoediger ontvankelijk ware geweest voor de uit zijn onbewustheid
opstijgende gezichten, er zou zich hem wellicht meer wezenlijks omtrent zichzelf
hebben geopenbaard.
Hoe oprecht de schrijver ook waarlijk is, het bewustzijn is nu eenmaal altijd een
advocaat van kwade zaken, waar het de zelfkennis geldt, een goochelaar en een
zorgvuldig bewerker van herinneringen. De zelfbeschuldigingen, waarmede Thomas
zich geeselt, kunnen ons hier niet misleiden. Kwelling en vreugde brengen hem zijn
herinneringen, maar geen zelfopenbaring, geen zelfverlossing.
De zelfkennis is niet enkel het resultaat van doorzicht en wil, zij is in hoofdzaak
genade, al is er dan ook geen genade zonder den wil daartoe.
MADELEINE BÖHTLENGK
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Het Kefermarkter altaar
door Just Havelaar
Te Kefermarkt, klein, feodaal plaatsje niet ver van Weenen, bevindt zich een der
meest synthetische scheppingen van de Duitsche kunst, het Wolfgangsaltaar, dat het
koor vult der parochiekerk.
Het werk dateert uit een der grootste tijden van de Duitsche cultuur, uit de eerste
jaren der 16e eeuw, tijd van hevige beroeringen, van felle spanning op alle gebied,
van machtig maatschappelijk leven.
Ligt 't aan de veelheid der uitingen in dien tijd, dat het altaar zoo onbekend bleef?
Stifter had, in 1853, met den nadruk van 't enthousiasme gewezen op dit monument
der Duitsche sculptuur; Hermann Uebell wijdde 't in 1913 een uitvoerig, rijk
geïllustreerd artikel in ‘Kunst und Kunsthandwerk’ (16e jaarg. afl. I); maar het altaar
schijnt tot de werken te behooren, die men steeds nieuw ontdekt.
Hermann Uebell noemt Riemenschneider als de waarschijnlijke auteur. Dat men
aan dezen begaafdsten beeldhouwer van het toenmalige Duitschland denkt, spreekt
van zelf. Onloochenbaar is de overeenkomst in karakter tusschen het altaar en
Riemenschneider's kunst. Toch meen ik, dat de karaktervolle, maar soms wat
provinciaal aandoende Riemenschneider in geen zijner andere werken die hoogte en
vooral die wijdte van vizie bereikt heeft van het Kefermarkter kunstwerk. Wij hebben
hier te doen met een dier werken, die de Duitsche Gothiek besluiten. Nog is de geest,
de con-
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ceptie Gothisch, hoewel het zwaar en krachtig naturalisme der plastiek reeds vol-uit
Renaissancistisch aandoet. Het ornamentale en architectonische gedeelte toont die
verwikkeling van motieven, die overdadigheid van sierende lijnen en bloeiende
festoenen, die overheersching van den decoratieven zwier over het constructieve
beginsel, waardoor de décadentie van den Gothischen stijl gekenmerkt wordt. Het
is niet meer de stijl van een strakke en verklaarde monumentaliteit. De typeering der
beelden is reeds sterk verindividualiseerd. Er schijnen portretten bij te zijn.
En toch heeft de geheele schepping nog een zoo synthetisch karakter als de
sculptuur der Renaissance niet meer bereiken zou.
Reeds de opbouw van het werk, dat als een kathedraal in miniatuur onder de hooge
welving van het kerkkoor verrijst, bezit de architectonische geslotenheid der oude
gemeenschapskunst. Boven het voetstuk, in een vierkante omlijsting, staan, gescheiden
en vereend, de drie, meer dan levensgroote heiligenbeelden, Wolfgang, Petrus en
Christophorus, die het centrale motief vormen der geheele schepping. De zij-luiken,
welke niet gesloten kunnen worden en dus reeds een anachronisme werden, een
conventie, bestaan elk uit twee, boven elkaar geplaatste paneelen, die, in sterk reliëf,
de Verkondiging, de Geboorte, de Aanbidding der Koningen en de Dood van Maria
uitbeelden. Boven deze vaststaande luiken - een gewaagde fantasie! - verheffen zich,
vrij in de ruimte, de ranke riddergestalten van S. Joris en Floriaan, terwijl, tusschen
de krijgshaftige wachters in, het centraal gedeelte bekroond wordt door een hoog
stijgende, rijk en luchtig uitgewerkte torenbouw van sierlijke bogen, zuilen en
pinakels, in welker nissen Maria en twee vrouwelijke heiligenfiguren geplaatst zijn
en de borstbeelden van een profeet en van een prediker.
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Een statig beeld vormt de torenspits, die zich in den schemer van 't kerkgewelf
verliest.
Veel typeert dit schrijnachtig altaar als een werk uit den vervaltijd der Gothiek.
Maar juist in zulke werken kan een tijdperk zich nog uitdrukken met een pathetische
kracht, als had de kunstenaar beseft, dat 't geen hij schept voor 't laatst wordt
uitgesproken.
't Was in de jaren, dat Grünewald zijn onstuimig, extatisch en daemonisch altaar
schilderde, dit werk waarin de Germaansche mystiek zich nog eenmaal beeldend
vertolkte met een zichzelf verscheurende hevigheid. Aan deze, soms haast sadistisch
aandoende hartstocht is het Kefermarkter altaar vreemd. Eerder moeten wij ons dien
anderen jongen tijdgenoot, den beheerschten Dürer denken, die toen reeds zijn
geduchte ‘Apocalyps’, de reeks verbeeldingen van zijn ‘Maria-leven’ en een gedeelte
van zijn ‘Groote Passie’ voltooid zal hebben, 't Was in de jaren, dat Dürer
krampachtige pogingen deed, zich aan de oude tradities te ontworstelen en zich den
breeden stijl, de klare plastiek der Italianen eigen te maken. Indien men 't
gemaniëreerde en kleingeestige werk van Dürer's voorgangers beschouwt, zelfs dat
van een Schongauer, is 't duidelijk genoeg, wat Dürer drong tot de ontginning van
nieuwe gebieden. Maar wie de machtige sculptuur van 't Kefermarkter altaar ziet,
gaat vermoeden, dat het bevrijdende van Dürer's streven eenigszins overschat wordt,
dat althans de Duitsche beeldhouwkunst vanzelf, en buiten de aesthetiek van 't
Italiaansch klassicisme om, zich evolueeren kon en die forschheid en vitaliteit kon
winnen, welke de tijd verlangde. Dürer's laatste groote schepping, de apostel-figuren
uit München, heeft geheel de kracht en geheel 't grootsch karakter der heiligenbeelden
van Kefermarkt.
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Zeer veel van Dürer's geest vinden wij in het Kefermarkter altaar terug: het geweld
van zijn Florentijnsche apostelkoppen, de diepte en de psychologie van zijn markante
portretten, het dramatisch karakter van zijn symbolische prenten; doch in Dürer drong
een wil, die tegen den geest van deze laat-Gothische schepping inging. De historische
beteekenis van dezen wil worde volkomen erkend; maar in het historische behoudt
de persoonlijkheid haar waarde en de grootheid van den mensch en kunstenaar Dürer
voelen wij stellig niet het meest in den theoretiseerenden klassicus, doch in den
representant van den Germaanschen geest met zijn religieus realisme. De Dürer, dien
wij 't meeste liefhebben, is niet te denken buiten de Gothische sfeer.
Een Gothische sfeer veronderstelt een psychische doordringing van de realiteit;
een Gothische sfeer is een sfeer van worsteling. Want de aardsche werkelijkheid
komt er in botsing met de metaphysische gevoelens en ideeën. En aan deze worsteling
dankt de Gothiek haar strevend, stijgend, hartstochtelijk pathos.
Een Gothische sfeer is de sfeer van 't menschelijke dat òpstijgt naar 't goddelijke
héén, een sfeer van eeuwige hunkering. Alles hier is beweging, een beweging die
zich in een zingende vrijheid opheft. Alles is er menschelijk en vol karakter, vol
grimmige karakteristiek vaak, maar 't karakteristieke is er niet om zich zelf gezocht;
het verruimt zich naar 't algemeene, het rijpt tot een symboliek die van 't daemonische
tot 't hemelsche toe alle gradaties van 't innerlijk leven omspant. De toevalligheid
der verschijning wordt er opgeheven in de algemeenheid der bovenwerkelijke
waarheid. De realiteit der aarde en de realiteit van ons zinnelijk, verstandelijk,
empirisch wezen, is er doorvlaagd van de g e e s t e l i j k e realiteit.
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Dit is de Gothische sfeer, welke in dezen tijd opnieuw ons als een vertrouwdheid
aandoet.
***
Wonderlijk heeft de beeldhouwer van het Kefermarkter altaar zijn groote beelden
weten te differentieeren en ze tegelijk weten te verheffen tot algemeene typen, die
de typen zijn van 't menschelijk leven ten opzichte der religie.
In 't midden, kolossaal, praalt de gemyterde bisschop, Wolfgang, met zijn kromstaf
en zijn bijbel, 't embleem der kerk aan zijn voeten. Hij blijft, in zijn deinende beweging
naar omhoog, de vol-uit aardsche mensch. Alles aan den geduchten kerkvorst spreekt
van verzekerdheid, van positieve en praktische daadkracht. Hij is gewend de groote
ideeën in hun aardsche verwerkelijking te zien. De praktijk van het leven rechtvaardigt
een compromis met den hemel, zoolang een welgezindheid ten opzichte der menschen
de stuwkracht blijft. Zwaar, vleezig is de gespierde kop met de sterke kaken, de plooi
van gulle goedheid om den zinnelijken mond, de lijn van wilskracht om den neus en
de kin, het klare kijken der wijd geopende oogen. Geen droomer is hij, geen fantast!
Hij weet wat de macht op aarde waard is en hij zal haar ten goede wenden. Een haast
nuchter godsvertrouwen verheldert zijn blik. Er is veel trouwhartigheid in dit gelaat,
dat bijna banaal kon schijnen. Hij kwelt zich niet met veel gevraag. De waarheid is
gegeven: de vraag zij slechts, hoe haar praktisch toe te passen!
Ter rechterzijde van dezen gemoedelijk-imposanten vertegenwoordiger der aardsche
kerk, staat hij, op wien de geestelijke kerk eenmaal gegrondvest werd, Petrus, de
onstuimige. Als de ander praalt ook hij in 't zwaar ornaat zijner hiërarchische
waardigheid. Maar gansch
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deze statie valt weg tegenover 't geweld van den kop! Hier niet de praktische, nuchtere
vroomheid van een gevestigde moraal en niet de preoccupatie hoe het groot beginsel
te voegen in de verhoudingen der wereld, niet het aardsche machtsbesef, dat door
goedheid van hart zich te rechtvaardigen heeft; maar hier heel de primitieve
onstuimigheid van hem die van zijn geloofswaarheid vol is. Een bijna ruwe kop, man
van 't volk, geest zonder eenige achtergedachte, zonder verwikkeling of diplomatie,
te goeder trouw, zooals slechts de groote hartstochtelijken dit vermogen te zijn,
strijdend zonder verbittering, fel zonder wreedheid, brandend. Het groote woord der
verlossing heeft hij geloofd en hij heeft er, in de zwakheid van zijn menschelijke
aandoeningen, om geleden, en hij heeft er zijn leven voor gesteld. Gansch het leven
ziet en begrijpt hij vanuit zijn ééne overtuigdheid, zijn ééne liefde, die hij, vurig,
brengen wil aan alle menschen, opdat allen zich bevrijden mogen. Er is een hevige
ernst, een heelheid van geloofskracht, een drift van apostolische liefde in dien klaren,
vasten kop, met de rimpels der gespannen wilsconcentratie tusschen de brauwen,
met de extatische oogen, de mond die spreekt, die predikt. Tot de krullen om zijn
kalen schedel toe schijnen aan de vurigheid van zijn spontanen geest deel te hebben!
Ter anderer zijde zien wij hem, die de jonge kerk droeg naar de oude wereld, opdat
zij vernieuwd zou worden: Christophorus, in zijn wijden, zwaar plooienden
pelgrimsmantel, moeizaam steunend op den boomstam, zijn staf, terwijl de forsche
linkerhand het Godskind, dat op zijn schouder neerzit, teeder beschut. De apostolische
geloofskracht van Petrus is in dezen drager der nieuwe wereld-gedachte, naar binnen
ingekeerd. Hij spreekt niet, de machtige Christophorus; hij predikt niet tot menschen;
hem verteert 't inwendig vuur. In hem
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werd 't geloof een lijden, een worsteling der ziel, die bekommerd is om de grootheid
van de taak op aarde; het werd een stilte van innige bezinning. Wonderlijke gestalte
van titanische kracht en van meditatieve verdroomdheid. Een melancholie hangt
zwaar over dezen reus, een melancholie die niet uit twijfel of uit geestelijke
vermoeidheid voortkomt, maar die aandoet als een zielsverzuchting naar rust. De
mystieke smartelijkheid dezer symbolische figuur, die gebukt gaat onderden
goddelijken last welken hij te dragen heeft, wordt heiliger nog door 't contrast tot de
onbewuste en ongebroken schoonheid van het kind op zijn schouder.
En dan eindelijk, ter weerszijden en boven deze middengroep, verrijzen de ranke
riddergestalten, die als twee variaties op een zelfde thema zijn. S. Joris, de heilige
van het ridderschap, is mij van dit tweetal wel de meest kenmerkende. Deze slanke
figuur in zijn modieuzen harnas heeft een haast zwevende lenigheid in zijn wezen,
een intelligentie tot in zijn gespierde leden toe. De fijngebouwde kop krijgt iets
teeders, iets vrouwelijks onder den zwaren strijdhelm. Men voelt in hem den edelman,
den hoveling, behendig in de schermkunst, minnaar van poëzie, weemoedig en
vermoeid als een die te veel begrepen heeft, 't Is of men hem vaak ontmoette, al zijn
de ridders een legende geworden. Hoogheid van geest en zuiverheid van gemoed
vormen de ideale eigenschappen der geestelijke en wereldlijke aristocratie.
Maar in dezen verfijnden edelman is, als een vlam, het religieus besef gerezen,
dat zijn leven verlicht enbeheerscht, dat hem zijn kastetrots doet overwinnen en hem
al wat hij is en heeft doet geven aan de zaak die de heilige zaak werd van zijn ziel
en van de gansche menschheid.
***
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Vier mensch-typen zijn hier synthetisch geheeld, die vier vormen vertegenwoordigen
van het middeleeuwsch, godsdienstig leven: de priester, de apostel, de mysticus en
de ridder. Maar, als steeds in de middeleeuwsche kunst, krijgen deze historische
gestalten een directheid, een kracht, een algemeenheid van uitdrukking, waardoor
zij de grenzen van den tijd verbreken en tot ons nog onmiddellijk spreken. Want de
realiteit van den geest is eeuwige realiteit, hoewel een cultuur zelden de kracht heeft
boven de duizendvoudige verschijningen van het vlietende leven uit de enkelvoudige
waarheden overtuigend uit te drukken in de synthese der verbeelding. Deze kracht
bezat, vierhonderd jaar geleden, nog de stervende cultuur der middeleeuwen in deze
schepping van een, zijn vormen geheel beheerschenden, kunstenaar, naar wiens naam
slechts gegist kan worden.
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De liefde
door Jos. Panhuijsen Jr.
(Slot)
Tweede episode
Het werd een obsessie.
Hij dacht aan haar altijd, altijd, of zij er was, of zij er niet was; op straat, op het
gymnasium, boven op zijn kamer, alleen aan zijn studie, zelfs tusschen het gesprek
met een collega door, dacht hij nog aan haar.
Hij had haar gezicht zoo bekeken, bespied, beloerd kon hij wel zeggen, dat het
zich in zijn geest had gegrift als een ets, tot het minste trekken om oogen en mond,
hoe ze keek als ze lachte, of als iets haar niet aanstond, hoe 's morgens, in den avond,
's nachts, hoe ze was als ze iets aanreikte, als ze zich uitrekte; hij had, als een
teekenaar, de lijn in zijn geest en vingers van haar minste bewegingen, het
karakteristieke van haar heele wezen; als ze er niet was, hoefde hij maar met zijn
oogen te knipperen en ze stond voor hem, beter als een portret of een teekening, want
hij kon ze laten leven, als een marionet, die op zijn gedachten bewoog.
Hij kende haar door en door, als een beeld; zeer aandachtig bezoeker van museums,
kende hij zoo ook beeldhouwwerken en schilderijen, die hem bijzonder waren
opgevallen.
Het was een genot voor zijn geheugen en zijn vasthoudingsvermogen, die
oproepingen, als de zeer vluchtige, maar daarom zoo doordringende emotie van
sommige impressionistische teekeningen.
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Ja, bij kende haar door en door, maar juist die scherpe opname van heel haar uiterlijk,
dat vreemde, gracieuse kleed om haar innerlijk heen, deed het onbegrijpelijke van
haar gevoel en geest nog ondoordringbaarder voorkomen.
Hij voelde, maar hij was toch te apathisch om er iets tegen te doen, dat hij de
laatste dagen, voortdurend met haar bezig, toch volkomen naast haar leefde, dat hen
niets verbond.
De warrige intimiteit en het nog warriger geluksgevoel van de eerste dagen, was
voor hem al als jaren geleden. Toch schuilde er iets onder deze sloome
onverschilligheid, toch was het meer afmatting, wapenstilstand.
Als er iets gebeurde, zou weer de drang in hem opkomen, die hij eerst als
verwachting gevoeld had, maar die hij langzamerhand had leeren kennen als een
wensch om in haar door te dringen, om haar duidelijk te zien als ze was, om op zijn
gespannen intuïtie de minste golving van haar gevoel en geest mee te voelen.
Vreemd doel en zeer onmogelijk, want nooit zou de waarheid van zijn ondervinding
beslissend te toetsen zijn.
Toch wilde hij dat.
Hij was een begripsmaniak, die alles in vormen vatten wilde, alles zien, alles
begrijpen.
Hij zag op.
Juist zoende, aan de deur van een heerenhuis, een slagersjongen een dienstmeisje
begeerig op den mond en het wulpsch gezicht van het kind, dat maar half verschrikt
deed, drong als een schrik in hem door.
Dat gezicht hield hij vast, dat tergde hem nog, toen hij thuis was, de lust, die glimt
als een lascieven lach uit het halve duister van vrees en schaamte; hij walgde er van,
maar kwijt worden kon hij het niet, het bleef, het bleef, als een gezicht uit een droom,
zoo dichtbij, dat het soms
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is, of het kolossale afmetingen aanneemt, als bergen tegen een lavalucht.
Het veranderde niet, verstard, maar toch scheen er onmerkbaar iets aan te verglijden
en opeens werd hij er zich onweerlegbaar van bewust, dat het de trekken van zijn
vrouw droeg.
Zijn vrouw.
Ze zat bij hem, boven het witte laken van de tafel, ze at, ze was rustig, ze
glimlachte.
Hij kende niets, dat zoo stil en zoo zuiver was als de glimlach van zijn vrouw en
zoo zou zij geweest zijn, dat kon niet.
Och kom; hoe was hij dan geweest, hij werd werkelijk kinderachtig, iedereen kent
het begeeren op zijn tijd, ook zij had het gekend, dat was heel goed en heel natuurlijk,
daar was ze niets minder om, hij hield er meeningen op na als een kostschoolmeisje.
Het verhaal van dien middag in het bosch met dien vreemden kerel schoot hem
door het hoofd.
Daar had je het al, toen was zij onder den invloed van dien lust geweest, dien alle
menschen ondergaan, ondergaan moeten.
Dwaze aarde, gekke menschen, die er op leefden, ronddraaiend op haar baan door
het heelal, gisteren en vandaag en morgen, zoo was het geweest onmetelijke tijden,
zoo zou het zijn even onberekenbaar lang.
En hij maakte zich moe met al zijn zeer vreemde gedachten, die wel niemand ter
wereld begrijpen zou, die wel iedereen krankzinnig zou vinden.
Haar kennen, dat was immers niet mogelijk en dat was nergens voor noodig, dat
diende nergens toe.
Hij keek haar aan, ze leek een beetje triest, ze zou het wel gemerkt hebben, dat hij
weer zoo vreemd was de laatste dagen.
Weer dat gezicht, dat lugubere gezicht, dat verwron-
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gen tusschen angst en glimlach, zulk een laffe begeerte afglansde en hij liet zich
tergen, liet zijn gedachten en verbeelding maar den vrijen loop, hij was gek en laf,
hij moest zich verzetten en rustig zijn, blij met zijn geluk. Alleen het lichamelijke
was goed in de liefde had hij er gens gelezen, waar wist hij niet meer; al dat denken
was onzin, alleen het lichamelijke.
Maar waarachtig, daar was zij toch ook te goed voor, dat wist hij toch ook beter;
wat een warboel van hersenschimmen in zijn hoofd, wat een leeg werkende machine
zoo'n schedel.
Hij at.
Alleen het geluid van een vork en het bescheiden getik van de pendule; de kamer
was leeg als hij zelf, hij bestond haast niet meer, zijn vrouw was als een wassen
beeld, iets onverschilligs.
Stil nu maar, stil nu maar, geen gedachten, geen gevoel, zoo is het goed.
Hij zonk weg, zooals je een enkelen keer wel eens bewust in kunt slapen, alleen
voor zijn oogen het grijze venster.
- Zou je niet wat voortmaken, het is al laat, zoo meteen kom je nog te laat op de
les.
O; het leven begon weer, dat laat je nooit met rust. Dat herbeginnen van het leven,
als men zonder wensch is.
***
Hij is in de slaapkamer, het licht is nog niet aangestoken; de vale, donker blauwende
ramen met het grijze wit der gordijnen aan weerszijden; hij staat er voor, de handen
in de zakken. Nu gaat het licht aan, komt de kamer vol gelen glans, maar hij kijkt
naar buiten naar het azuren donker boven den tuin, naar de nachducht en de
eenzaamheid.
Zijn vrouw kleedt zich uit, hij voelt haar bewegingen
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achter zich, geprikkeld, maar dan herkrijgt hij weer het gezicht op den nacht, wordt
hij weer rustig, koud, onverschillig.
De dagen gaan, de nachten gaan, hij is als een bewustelooze in het leven geworden,
al de dingen die leefden, hoe kort geleden nog, zijn nu dood, hijzelf, als hij vroeger
was, als kind, als knaap, hij ook.
Hij staat met zijn handen in zijn zakken, lusteloos, te lusteloos om zich uit te
kleeden.
Hij keert zich om, als in gedachten, maar hij denkt bijna niet.
Zijn vrouw ligt al te bed, haar meisjesgezicht klein boven het witte laken, een lief
gezicht, waarlijk heel lief; hij kan niet begrijpen, dat hij het niet altijd zoo aardig
vindt; hij glimlacht, zij glimlacht terug.
- Zou je ook niet komen?
- Ja, dadelijk.
Maar even besluiteloos blijft hij staan.
De maan komt achter een wolk uit en schijnt in den tuin, weer kijkt hij uit het
venster.
De rozen bloeien nog altijd.
De tijd gaat door en de gevoelens volgen elkander op als maan na maan, eerste
kwartier, volle maan, laatste kwartier, alleen kun je ze niet vooruit berekenen.
Hoe zal hij over een maand zijn?
En de menschen, die de jaren in stukjes deelen, die zorgen voor dit en zorgen voor
dat; hij was voorgoed genezen van het vooruitzien van het leven, van zijn hoogmoed
zichzelf de wet te kunnen voorschrijven, hij was heel deemoedig geworden, hij
wachtte af, of eigenlijk afwachten was het nog niet eens, hij liet zich gaan.
Zwaarmoedig?
Neen; dat was hij niet, bij wist heel goed dat er nog veel gelukkige oogenblikken
zouden komen, maar daar had hij nu niets aan.
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Kom; hij ging ook naar bed.
Hij kleedde zich langzaam uit, zijn vrouw verroerde zich niet, zijn oogen zochten
haar.
Daar kwam het weer, hij bracht zijn handen aan zijn hoofd, maar hij kon het niet
beletten, die gedachte overmeesterde hem toch.
Dit had hij niet gezocht, hierom had hij niet met een heet gezicht zoo menigmaal
voor den nacht gestaan, of hij breken zou van dankbaarheid, dit was het niet, dat hem
de heldhaftige zekerheid gegeven had, of hij, in haar bezit, de heele wereld zou
beheerschen kunnen, dit was niet de kracht, de moed en de teederheid, die toen zijn
hart deden kloppen, dit was de ontgoocheling, dit was de leegheid, de ontkenning
van alle levenswaarde.
Hij had gedroomd.
Hij zou haar naar de oogen gekeken hebben, een en al teederheid, hij zou van haar
gezicht afgelezen hebben de minste blijheid, de minste pijn, den minsten wensch en
wat zag hij op haar gezicht, dat gezicht boven het witte laken, dat lieve gezicht in
den gelen, vertrouwden schijn van de lamp, een vreemde was ze voor hem, een
poppengezichtje uit een modeblad.
- Kom nu toch.
Hij was klaar, hij stapte het bed in, keek haar aan.
Een bloedgolf schoot naar zijn hoofd, tot in zijn oogen. Het was nog zoo, het kon
niet anders, ze was van hem, ze moest van hem zijn, met lichaam en ziel, het moest,
het moest.
Hij greep haar vast, ze kreet, ze voelde zijn nagels in haar schoudervleesch, maar
hij hoorde het niet, hij kende zichzelf niet meer, zijn wil spande zich tot de hoogste
kracht van zijn heele wezen, de tijd dolde om hen heen, als een duivelsche
schimmendans uit de hoeken der kamer, den tuin daarbuiten, in de omlijsting
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van het venster, als een hard, donker gelaat, dat keek naar den vergeefschen strijd,
naar de schokkende opeenhooping van een krankzinnig streven.
De nacht, over de heele aarde de nacht, doortrild van de wenschen en de wanhoop
van duizenden wezens, als een gegons en geroep van stemmen en daarboven uit de
kreet, de kreet van den mensch, die omhoog wil naar het heet verlangde, dat hij raadt,
niet kent, maar dat anders is dan aliiet andere, het wisselende, dat vaststaat en blijft,
groot, rustig verschrikkelijk.
Zijn zenuwen gespannen tot krankzinnigheid toe, gilt hij zijn kreet omhoog, als
een vergeefsche vuist naar de nachtlucht, dan valt hij neer, zijn stomgeslagen gezicht
moe op de kussens met groote oogen, zijn hand zoekt gedachteloos over het dek.
De liefde, inspanning van uiterste krachten tot zelfvernietiging en saamsmelting,
die breekt in een snik.
Daarna niets, niets, alleen een roep naar rust.
En de triestheid van dat alles.
***
Ze zagen elkaar zoo min mogelijk aan.
Dat was zoo al den heelen dag geweest, nu was het middag, er begon al een lichte
mist neer te zijgen, blauwig grijs, die de struiken omkleefde.
Er was een leegte tusschen hen, waarvoor hun blikken duizelden en die ze toch
telkens schuchter zochten, als de ander niet keek.
Hij voelde zich buitengewoon afgemat en toch had hij den vorigen nacht lang
geslapen, zwaar geslapen, na de katastrofe.
Ja; dat was het geweest, een uiteenspatting van opgehoopte verwachting, die haast
zonder vertrouwen is; arme vrouw, ze was zoo goed, hij was zoo onberede-
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neerd woest en hartstochtelijk geweest, ze moest erg geschrokken zijn, of, dat
misschien maar even, meer, erg in hem teleurgesteld.
Maar hij was heelemaal terneergedrukt nu, het zou niet meer voorkomen.
Zijn oogen zochten de duizelende leegte tusschen hen beiden en ontmoeten de
hare, er gleed een schuchter schijnsel van bevangenheid door het klare van die oogen
heen, maar toen zag hij dat ze ze niet neer wou slaan, evenmin als hij de zijne; de
hare werden toen vol van een diepe, smartelijke teederheid. Er is een vergeving zoo
groot, dat men onrecht zou doen om deze te verkrijgen.
Hij zag ze geheel nieuw in het gezicht, zag wat een vrouw zijn kan aan zorg, aan
zoekende, voorzichtige teederheid, zag de grootheid der vergeving, die alles opneemt
met even pijnlijk trekken der lippen en oogen en dan wegbergt achter een groote
stilzwijgendheid. De stilzwijgendheid van die donkergehouden vrouwenportretten
van sommige oude meesters, alleen het lichtovaal van het gelaat in het glanzende
donker, dat elk oogenblik een nieuw gevoel opwekt in den toegenegen kijker.
Hij zag zichzelf opeens, ook met nieuwe oogen, heel jammerlijk naast haar, die
hem aan kon kijken met dit verstilde gezicht, dat zooveel, haast zonder inspanning,
te verzwijgen wist, wat hem zichzelf nog armzaliger deed schijnen.
Hij werd benauwd van dien blik.
Waarachtig; hij was niet veel waard.
Met een gevoel van opluchting hoorde hij de bel overgaan.
Dat was een collega, die hem spreken moest.
- Kom maar hier; in den tuin is het prettiger, riep hij hem toe.
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De collega was een klein mannetje; vol, gladgeschoren gezicht, kaal; dik, op korte,
wat gebogen beenen. Hij had de gewoonte, als hij iets gewichtigs zei, bedachtzaam
over zijn schedel te wrijven met zijn platte hand, wat, ondanks het komische gezicht,
zijn woorden ernstiger en overwogener deed schijnen, dan ze eigenlijk waren, feitelijk
waren ze heelemaal niet overwogen, ze waren alleen maar gevoeld.
Hij had altijd een zeer bepaald onderwerp te bespreken, maar daar hij niet met de
deur in huis wou vallen, was het onafwendbaar voorbestemd, dat hij alles en alles
behandelen zou, behalve dat enkele, gewoonlijk zeer eenvoudige, waarom hij gekomen
was.
- Het doet me genoegen mevrouw, u weer eens te zien; u weet nauwelijks hoe'n
prettigen indruk ik altijd mee naar huis neem, als ik hier geweest ben, het is hier zoa
goed, het ruikt hier zoo goed, ik geloof werkelijk, dat de zon voor uwen tuin het
mooiste en het zachtste licht bewaart, precies in de straat plaagde ze mijn oogen, tot
ik hier ïn de gang kwam, u weet maar half, hoe koel het in de gang is, het is er zoo
koel, dat je met genoegen de gedachte in je voelt opkomen, dat het buiten minstens
tachtig graden zijn moet, want dat je anders onmogelijk zoo heerlijk de koelte van
uw gang had kunnen gewaarworden en hier in den tuin, hier is het altijd de heerlijkste
namiddagstemming, die ik op heel de wereld genoten heb.
- En toch heeft hij veel van de wereld genoten, zei haar man.
- Ja; ging hij peinzend door, je kunt je niet voorstellen, waar ik al niet geweest ben
en wat een stemmingen ik niet doorgemaakt heb, alles wat mijn leven nu prettig
maakt, heb ik, al reizend verworven.
- Dan zal het er wel vreemd uitzien in uw huis. Neen mevrouw, bijna niets
meegebracht, als ik iets
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meegebracht had, zou ik al die stemmingen vergeten en dat zou jammer zijn; ik zou
al die kunstvoorwerpen, herinneringen, ten laatste als dingen zien, doode dingen, nu
kan ik dat alles oproepen, ik hoef maar over mijn hoofd te strijken en dan zie ik het
weer en, daar ik het niet tasten kan, moet ik het tastbaar maken, moet ik het laten
leven, dat doet een kuriositeit nooit.
- U leeft dan als in een droom, misschien leeft u altijd zoo, zei ze verwonderd.
- Altijd mevrouw, maar dat doet u ook en uw man en alle menschen, we zien
allemaal hetzelfde, maar toch allemaal anders, we maken er een droom van, die een
schoonen en die een leelijken, die een vroolijken en die een droevigen en de schoonste
oogenblikken zijn, als we niet alleen weten, maar ook voelen, dat we droomen, omdat
zich dan de mogelijkheid opent, hoe schoon het zijn moet, als we niet droomen.
Hij streek zeer bedachtzaam over zijn schedel.
- Het leven is een raar iets, mevrouw.
Mevrouw lachte, het mannetje lachte ook en hun lach zwol aan, vol, niet luid toch.
Ze begrepen elkaar uitstekend.
Hij stond er bij en hij begreep er niets van.
- Uw man is nog veel te jong om dat te begrijpen. Ze lachten weer.
Toen zijn collega weg was, natuurlijk zonder ook maar aan het eigenlijke doel van
zijn komst gekomen te zijn, zaten ze weer alleen. Zij glimlachte stil voor zich uit en
hij voelde, dat deze vreemde zijn vrouw beter begreep als hij, dat die beter haar
wijsheid en haar teederheid zag, dat die de macht kende, die haar vroolijk kon maken,
wat hij zoo zelden vermocht, omdat hijzelf niet vroolijk was. Vroolijk zijn; hij voelde
zich bevrijd van
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al wat hem gekweld had, vroolijk en waardeerend al wat hij door haar aan stille
vreugde kreeg.
Hij sloeg zijn arm om haar hals, maar voor hij zich tot haar overboog, kuste zij
hem op den mond.
- Jongen, zei ze.
Hij voelde zich zoo vrij van alle angst, van elke kwellende gedachte, dat hij haar
hoofd achteroverboog en haar lang aankeek, met een glimlach op het gezicht. Zijn
blik was als een belofte.
Het was gedaan, hij zou haar niet meer kwellen, noch zichzelve, met al die
nuttelooze onrust, daarvoor was hun bestaan te schoon en te goed.
Hij kuste haar terug op den mond.

Derde episode
Er zou een kind komen.
Toen ze het hem gezegd had, had hij haar lang aangekeken, voor hij het goed
begreep; ze was verlegen geworden onder zijn blik, die nadacht, maar toen het
eenmaal goed tot hem doordrong, was hij zoo blij geweest, dat ze geschreid had van
dankbaarheid; hij had haar vastgenomen bij de schouders en had haar natte wangen
gekust.
Ze was een wonder voor hem geworden.
Ze moest telkens weer glimlachen om de jongensachtige bezorgdheid, die hij nu
elk oogenblik van den dag weer toonde voor de toekomstige moeder, dat gaf een
nieuwe, schoone vreugde aan haar verlangen, dat was als de streeling van een
voorzichtige hand en ze had hem nu liever dan ooit, want ze zag er aan, dat de zorg
voor hem nu voorbij was.
Hij stond wel vaak nog in gedachten, maar als hij dan opkeek en zij zag hem aan,
dan glinsterde het in zijn oogen en ze wist, dat hij aan hetzelfde dacht als zij.
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Hij hield van kinderen, maar nog nooit had hij er goed over nagedacht, nu zou hij er
zelf een krijgen.
Wonderlijk een kind te zijn, aan het begin van het leven te staan, alles nieuw, alle
indrukken van gezicht, gehoor, reuk en smaak geven een onvermengd nieuw gevoel,
ieder ding heeft een ongereptheid, dat het lichtend en begeerenswaard maakt, heel
de wereld ligt te veroveren voor dien onuitsprekelijken blik van het kleine kind, er
zijn nog geen gedachten, geen namen, die de dingen terugschuiven, alleen het gevoel
en het opnemen, het opnemen van al wat nieuw is telkens en telkens weer, het eene
wonder na het andere.
Hij zou zorgen, dat zijn kind lang kind bleef, dat het niet te gauw geplaagd werd
door gedachten, dat het de wereld lang, lang nieuw zou zien.
En hij peinsde er over, hoe hij het behoeden zou, voor wat hem lastig geweest
was, het zou worden, wat hijzelf niet volkomen had kunnen bereiken, een schoon,
diepvoelend, gaaf mensch.
Dat was de droom van den vader, dat was zoo altijd geweest, dat zou altijd zoo
zijn.
Vanuit het raam zag hij, hoe Hans in den tuin speelde met den hond, die rond hem
heen sprong, telkens happend naar het been, dat de jongen plagend iederen keer
terugtrok, dartel rolde hij soms in het zand, de pooten omhoog; het licht speelde om
hen beiden heen.
Hij klopte tegen het raam.
Hans keek op.
Kom eens hier, wenkte hij.
En, de hond hem achterna, holde Hans de keuken in, de trap op.
- Wat is er?
- Ik heb postzegels voor je, ik heb ze gisteren gekregen.
- Laat ze eens zien!
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Hij haalde de rist postzegels onder een boek uit.
- O! zei Hans.
Het waren er wel een stuk of twintig, natuurlijk heel mooie. Hans bekeek ze
aandachtig, voorzichtig liet hij ze tusschen zijn vingers glijden, zijn hart klopte sneller,
hij had er een kleur van gekregen.
- Ik had er nog maar twee van, nu heb ik ze haast allemaal, zooveel van die heeft
er niemand op de heele school. Zijn die allemaal voor mij?
- Ja; ik kan er toch niets mee doen.
- Dank u wel, mijnheer!
Het was onbegrijpelijk voor Hans, dat een mensch met die postzegels niets kon
doen, maar lang dacht hij daar niet over na.
- Ik heb een jonge kat gekregen, zou mijnheer die willen? vroeg Hans in de
overstorting van zijn dankbaar hart.
- Neen jongen; hou jij je kat maar hoor.
Hans zette een teleurgesteld gezicht, hij voelde de afwijzing van zijn geschenk,
dat hij waarlijk gaarne gegeven had, een beetje als geringschatting en dat griefde
hem. Mijnheer merkte het.
- Vraag het maar eens aan mevrouw, of die ze niet wil. Het gezicht van Hans
klaarde op.
In een oogwenk suisde hij naar beneden en vloog in het prieel, naar mevrouw.
Daar scheen het beter te gaan, want een oogenblik later kwam hij weer te
voorschijn.
- Ik mag ze geven, riep hij naar boven en hij danste bijna het poortje uit, om zijn
geschenk te gaan halen. Toen mijnheer beneden kwam, lag de kat al in mevrouws
schoot en Hans stond er stil naar te kijken. Je wist niet waar hij nu het blijst mee was,
met de postzegels, of met het aannemen van zijn eigen geschenk; wonderlijk, goed
kind.

De Stem. Jaargang 3

486
Mevrouw streelde den jongen met haar blik.
- Je bent een goeie kerel Hans, als weeën jongen krijgen, moet hij op jou lijken.
- Stil; zei Hans, je moet nooit op iemand zwetsen, als hij er zelf bij is, want dat is
heel vervelend.
En hij holde weer het poortje uit.
***
De dagen waren gegaan, de lange dagen, daarna, vreemd omneveld, de herfst, die
altijd om hem heen had gestaan als een laat verlangen, als een gemis.
Nu was het winter.
Buiten lag de tuin kaal onder de blauw glanzende, witte sneeuw en de donker
wordende, paarsige lucht, die een gevoel opriep van wijdheid en eenzaamheid.
Zijn vrouw zat bij de kachel, op haar schoot snorde de poes.
De schemering in den winter was hem altijd de volkomen eenzaamheid van ieder
mensch op zich, zoo sterk bewust om dat wijde, verstarde land; nu was zijn vrouw
bij hem, ze was moe, ze begon kringen onder haar oogen te krijgen; ze was wel niet
goed, zijn vrouw, ze werd ook een beetje langzaam, gauw afgemat.
Hij was weer zoo alleen, maar hij wou niet aan zichzelf denken, aan haar slechts,
al leek het wonder van het kind nog zoo ver.
- Je moest wat lezen lieve, dat verzette je wat.
Haar moe gezicht klaarde op.
- Neen, zei ze, ik hoef niet te lezen, ik heb genoeg om over na te denken, als je
dat hebt, hebben boeken geen zin, je moest alleen wat meer met me praten, dat ik
het niet vergeet, maar jij denkt er al minder aan.
- Ja; zei hij, 't is nog zoo ver, en tot dan leven we alleen maar vooruit.
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De doodsslaap van den winter keek bij die woorden van alle kanten de kamer binnen.
Hij ging de verveling tegemoet, te zwak om voortdurend vervuld te zijn van hoop.
Maar in haar groeide het.
Zij hief haar gezicht omhoog; er was geen uitdrukking haast op te bespeuren, het
was leeg en blank van verwachting; met blinde oogen zocht ze het licht, dacht hij en
hij werd ontroerd om het vrouwelijke in die verwachting.
Zij voelde, dat er iets komen zou, zij voelde dat, als iedereen het voelt, dat het
leven eigenlijk iets heerlijks bewaart, maar, terwijl hij redeneerend dat verlangen
wegpraatte, gaf zij er zich aan over, zonder vragen, zonder redeneeren, maar vast
overtuigd van de waarheid van haar voorgevoel.
Nu was dat het kind voor haar, vroeger was het iets anders geweest, hij misschien,
ze was dus teleurgesteld, of neen, toch niet, ze nam het geluk met al zijn ongeluk,
ze triomfeerde er over en alle pijn en alle smart vermochten niets tegen haar, omdat
haar gevoel, haar liefde zich nooit verloochende en krachtig stond tegen ieder
bedroevend feit.
Ze had de liefde.
Daar was niet over te praten, dat bleef trots alle geredeneer, dat was zoo krachtig,
zoo oersterk als de barende natuur.
En als een openbaring zag hij onze gevoelens, die doorwerkten trots ons verstand,
trots onze begripswaarheid, honderdmaal leugen gescholden, maar overtuigd van
zichzelf.
En zij leefde haar gevoel, zij groeide uit haar sympathie, zij was een stuk ongerepte
natuur en toch wist ze zoo peilloos zeker wat goed en wat slecht was.
Ja; goed en wijs was ze zonder dat ze redeneerde.
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Haast met vereering keek hij haar nu aan; maar ze zag er zoo moe uit, dat hij
medelijden met haar kreeg.
Haar handen streelden gedachteloos de snorrende kat. Hij stak het licht aan, liet
het gordijn zakken, toen stond hij besluiteloos.
- Ga zitten en neem een boek; dat vind ik zoo gezellig in het lamplicht, als je leest.
Ook hij vond dat gezellig, zoo af en toe opzien van de bladzijde naar de warme,
stille kamer en het zachte licht en zijn zachte vrouw.
Hij las; haar handen streelden gedachteloos de fluweelen huid van de kat;
gedachteloos streek ze opeens terug en daar had je het lieve leven aan den gang.
Poes blies, klauwde haar over de hand, dat er de bloedstrepen opzwollen, bang
terugschrikkend, joeg ze de nu angstige poes van haar schoot, die schichtig rondliep,
want hij, kwaad, omdat hij de gewonde hand zag, wilde ze te lijf; gemiauw,
scheldwoorden, de kamer leefde weer. En zij lachte, lachte werkelijk helder en blij.
Hij zag haar aan, las van haar gezicht zijn heftige, komische verontwaardiging,
toen lachte hij ook, de poes kroop in een hoek.
Stil was het weer, maar glimlachend boog hij zich over de bladzijde en zij leek
minder moe.
Een langen, warmen avond in het zachte licht, hij las niet veel, hij voelde zich te
welbehagelijk.
Hij kon onmogelijk wat om die vreemde menschen geven, nu hij zichzelf zoo
tevreden voelde.
Af en toe keek hij op, een vluchtigen blik, die bijna niets zag.
Zijn vrouw huilde, overvloedig vloeiden de tranen haar over de wangen, maar ze
glimlachte toen hij keek.
- Wat is er?
- Niets; kijk maar niet, ik kan er niets aan doen, ik ben zoo blij.
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Ze snikte.
- Hoezoo dan?
- Ik zal alles hebben, wat een vrouw hebben kan, zei ze.
Dat begreep hij niet.
Ze was zoo ver van hem, zoo ver, vreemd; wat hij nooit zou gedacht hebben,
daarom juist hield hij nog meer van haar.
***
Ze was ziek; ze had zachtjes gekreund in den nacht en nu in den morgen ging hij
door het grijze licht naar het gymnasium, met die herinnering in zijn hart, als een
stille blijheid, want hij had de gave van troosten gekregen.
Hij was verrast, hoe anders het leven allengs werd dan hij altijd gemeend had, en
met een lach in zijn oogen keek hij naar de boomen op den singel, die reeds uit
begonnen te loopen en die toch zoo triestig waren in den mist, keek hij naar de
zorgmenschen, die met een bitter gezicht om het slechte weer zich naar hun kantoor
haastten.
Hij had lang wakker gelegen, meenende dat ze al sliep en opeens had hij haar
gehoord, erg geschrokken.
- Wat is er?
Haar hand had de zijne gezocht en ze had niets gezegd.
- Zeg het dan toch.
Maar ze was blijven zwijgen.
Het leven is werkelijk heel anders dan ooit een mensch meent.
Hij had zijn hand losgemaakt en haar haren gestreeld, haar oogen waren weer
dichtgegaan en terwijl zijn vingers over de zachtheid van haar haar heengleden, had
hij de goedheid van het leed gevonden.
Dit weet iedereen, doch niemand durft het zich vol-
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komen bekennen, het brengt de menschen bij elkaar en hij wist, dat ze nu de pijn
liefhad om zijn hand op haar hoofd.
En ook hij had haar pijn lief, omdat hij nu troosten kon, omdat dit zulk een vreemd
genot is, ook om zijn schijnbare onzelfzuchtigheid.
Troosten is de eenige waarachtige hoogmoed van den mensch, dacht hij.
Hij had zich boven haar gevoeld en begrepen, dat hij nu werkelijk iets gaf, dat
waarde had.
Het scheen als een wit licht in den nacht.
En een oude gedachte van al die menschen, de ontelbare, die toch allen hun leven
droegen en hun tobbende hersens, al de velen, die leden, nu, op de wijde aarde, in
dezen nacht, al, die hun smart in hun hoogmoed verkropten, al die geslagen hun
tranen gaan lieten, al die wanhopig biddend hun handen onbewust omhoog hieven,
kwam als een niet te ontwijken heerlijkheid voor zijn geest en hij voelde een diepe
zucht wellen om te troosten en zich weg te geven, geheel, zonder voorbehoud,
juichend van geluk.
Het leven was allengs anders geworden en het was anders dan ooit een mensch
dacht; nu meende hij het zoo, misschien morgen al, zou hij het weer niet zoo meenen,
maar hij voelde, dat hij langzaam ging naar een dieperen onderstroom, zijn gevoelens
verdiepten zich, zijn handelingen, hij zou zeggen, minder overdacht, werden vast en
zeker.
Hij schrok; hij begon op haar te lijken, dacht hij en dit was voor hem zulk een
verrassing, dat hij onbewust zachtjes zingende het gebouw intrad.
De kinderen zaten al een uur in de klas.
Even het rumoer, dat noodwendig behoorde bij het wisselen van leeraar en dan,
zoodra ze zijn stem hoorden, was het weer stil; zijn stem klonk opgewekt,
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uitnoodigend tot belangstelling, en de belangstelling kwam er.
En terwijl hij sprak overzag hij ze, de meisjes en de jongens, opgeschoten, met
levendige oogen, nu hun aandacht gespannen werd; hij zag er de bedwongen kracht
achter van die jonge hersens en die jonge lichamen.
De jeugd, dacht hij en hij voelde de kracht van de komende lente in zijn bloed, als
zij.
De jeugd, de krachtige beweging naar de toekomst, onbestemd, maar daar dachten
ze niet aan; het werken om het werk.
En hij voelde de groote dankbaarheid voor de eeuwig barende aarde, nutteloos
leek dat eeuwige streven voor de tastende gedachte misschien, maar zoo zeker, zoo
goed voor het gevoel en hij geloofde aan hen en aan de toekomst, zooals zijzelf dat
deden.
Hij kon, al sinds een tijd wondergoed met hen opschieten; ze vonden hem een
vreemden kerel, gesloten als hij was, maar langzamerhand hadden ze eerbied voor
hem gekregen.
O vrouw, dacht hij bij zichzelf, dat doet de sympathie, de sympathie alleen.
***
De lente maakte de struiken al lichtgroen en de lucht was zachter, de menschen waren
onrustiger, ook al wisten ze het niet; het was de herleving als altijd, de eeuwige
wederkeer en hij proefde er den scherpen smaak van met een duizeligheid in zijn
hoofd.
Zijn vrouw zat in het licht; ze had diepe, blauwe kringen onder haar oogen, die
daar boven lagen weggedoken, smeulend van verlangen, zoo het scheen; haar
mondwas moe van uitputtende, te vaak herdachte hoop. Het kind zou gauw komen.
En het zou opgroeien, zoo dacht hij, het zou grooter
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worden, volwassen, tot het verwonderd, als hij nu, den dwazen wederkeer der
seizoenen zien zou en van de loomheid van den zomer droomen.
Waartoe?
Het zou zich in het leven gooien, dat hem moe weer in zichzelf terugwerpen zou,
als een zee, om na te denken, mistroostig, en terug te gaan naar het leven, dat hem
weer aan zichzelf weerom zou geven.
Waartoe?
Ze dacht misschien, dat hun jongen iets meer zou zijnr als een ander, dat hun
jongen, bovenmenschachtig, ten slotte de wereld eens veroveren zou; kom, kom; hij
zou zijn als iedereen, dikwijls een walg aan zichzelf hebben en aan al zijn tobberij,
maar daar was niets aan te doen, komen zou hij toch, zoo zeker als nu de lente
weerkwam en hij zou zijn leven leven, het leven van honderden en duizenden gelijken,
allen menschen toch maar en de afstand van den kleinsten tot den grootsten was,
goed beschouwd zoo klein, het vernisje ontwikkeling, bovendien nog zoo weinig
genotvol, was zoo'n pietluttig onderscheid.
Maar komen zou hij toch en leven, daar hielp al dit gejerimieer niets aan.
Waartoe?
En zij dacht; weineen, zij dacht niets van dit alles, zij zou haar jongen nemen als
hij was en wat daasde hij van een jongen, het kon evengoed een meisje zijn, dat was
niet te bepalen vooraf, nietwaar?
Hij lachte om zijn dwaasheid.
God en als het een meisje was, dan was dat allemaal heet anders, dan kwam het
er niet op aan, wat ze dacht, dan ging het er maar om wat ze voelde en misschien
was dat voor een jongen ook het noodzakelijkste, wat hij voelde.
Na zijn ontgoochelend geredeneer, verwonderde hij
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zich weer eens, hoe weinig hij in die stemming zichzelf was; begreep hij ook, dat hij
zich toch langzamerhand vinden zou, als hij was, zooals nog niet lang geleden, toen
zijn vrouw zich een nacht zoo ziek had gevoeld. Ze had haar handen in den schoot,
ze keek, dat bleek, altijd eendere gezicht met de diepliggende, smeulende oogen nu.
Hij voelde de onrust en de koorts van de lente voos onder zijn huid en terwijl hij
in den spiegel keek, zag hij hoezeer zijn oogen op de hare leken, ook weggedoken
in de kassen, ook smeulend, een zieken, donkeren, verlangenden blik.
In de kamer den doordringenden geur van jasmijntakken en de zon daarbuiten, de
lauwe zon, die glansde van de bleeke lucht omlaag, met een schitterschijn, als de
droom van een jong meisje.
Hij voelde een onberedeneerde begeerte en een zalige moeheid en den lust tot een
dwaze geestdrift om het keerend seizoen.
Zijn vrouw keek met het bleeke, altijd eendere gezicht, vol verlangen en hij zuchtte
diep, dat zijn lichaam beefde.
Teederheid en hartstochtelijkheid; geestdriftig elkaar en de wereld aan te zien in
den schijn van zijn koortsige oogen, in een droom over de aarde te gaan, dat was
misschien het eenigste.
Zijn vrouw stond op, hij stond naast haar en keek haar in de diepe oogen, hij voelde
de onrust en de koorts van de lente voos onder zijn huid. Hij hield haar vast omklemd
in zijn omhelzing en kuste haar; teederheid en hartstochtelijkheid, het leven om het
leven.
***
Hij had beloofd niet boven te komen voor het afgeloo-
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pen was; ze had wellicht gedacht, maar niet gezegd, dat het hem te zeer aangrijpen
zou.
De dokter was er al; boven een gedempt geluid van schreden, zacht gepraat, af en
toe een onderdrukten kreet.
Hij zat hier voor een boek, dat hij trouwens niet zag en rookte sigaretten, de eene
na de andere, wat hij trouwens niet wist.
Het was de verwachte dag, daar boven kwam het kind. Hij was erg bleek, zijn
lippen beten zich vast op elkaar. Het zou goed gaan, hij hoefde zich niet bang temaken,
dacht hij, maar hij overreedde zich niet.
Alweer snerpend een weggedrukten kreet.
Dat vlijmde telkens door hem heen; hij krampte zijn handen tot vuisten, maar hij
kon niet stil blijven, terwijl zij daarboven pijn leed en onrustig liep hij de kamer op
en neer.
Als hij nu maar eens iets wist, maar niemand kwam.
Nu liepen ze rond, vlugger zou hij zeggen; hoorde hij haar weer.
Of dat nooit ophield; hij had zijn zakdoek in zijn hand, frommelde hem weg
tusschen zijn vingers, hij kreeg bijna de tranen in zijn oogen, zoo heftig hield hij zijn
tanden opeengeklemd.
Waarachtig hij kon goed begrijpen, dat de man, die naast hen woonde, in de
huiskamer piano gespeeld had, terwijl dat boven hem gebeurde, het was om gek te
worden.
Hij stond voor het raam, maar hij zag niets van wat buiten gebeurde, hij luisterde
slechts; weer dat gestommel en toen opeens, hard, een gil.
O god!
Het gekreun hield aan, werd toen stiller, stil.
Wel nog zacht gepraat en geloop, maar haar hoorde hij niet meer.
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Hij wist niet wat hij dacht, hij voelde zich ellendig van onzekerheid. Als nu maar
iemand kwam; hij ging weer zitten voor zijn boek.
- In den morgen toog hij uit; licht waren de bosschen van groen en de hemel schitterde;
hij wist; dat hij optoog naar de schoonheid, die hij altijd als de zijne voorvoeld had
en die wonen moest daar heel ver achter de bleek blinkende kim.
Hij las het werktuigelijk, zonder den zin ervan te begrijpen, werktuigelijk draaide
hij enkele, onbewust doorloopen bladzijden om.
Wat zat hij hier te doen; hij wachtte toch of er niemand komen zou.
Doch niemand kwam.
Hij wist niet hoe lang hij er wel gezeten had, voor de deur openging en de
verpleegster binnentrad.
Maar toen was het, of opeens weer al zijn bloed naar zijn hoofd schoot; hij sprong
op van de tafel en greep de verpleegster bijna vast.
- Hoe is het?
- Het is een jongen.
- Ik vraag, hoe het met mijn vrouw is, schreeuwde hij bijna terug.
- Goed, heel goed, antwoordde de verpleegster nu. Hij vloog de trap op, maar aan
de deur van de slaapkamer stond hij opeens stil.
Vrouw, dacht hij, vrouw!
Voorzichtig maakte hij de deur open en op de teenen kwam hij binnen.
Daar lag ze, ze was zoo wit als een doode, ze had de oogen dicht, maar ze ademde
en hij beefde van vreugde toen hij die op en neergaande beweging zag, de beweging
van het leven, ze ademde en haar gelaat was zoo
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zacht als hij het nog nooit gezien had, ze sloeg de oogen op en glimlachte.
- Een jongen, fluisterde ze.
Behoedzaam kuste hij haar.
Daarnaast in de wieg, die hij nu eerst zag, lag het leelijke vodje van een kind.
Het licht stroomde de kamer binnen, het glansde op het bed, op de wieg, op den
kalen schedel van den dokter en hij bekeek het nadenkend, zoo schoon het viel op
een hoek van de gepolitoerde kast.
Het was afgeloopen, goed afgeloopen; hij kon zich zijn geluk nog niet voorstellen,
viel op een stoel, de handen op zijn knieën, maar zijn gezicht was dwaasblij.
De dokter sprak tegen hem, gedempt, maar hij hoorde maar af en toe een woord,
knikte maar; het was goed, het was allemaal goed, hij wist het wel en hij keek naar
het op en neergaan van het dek op haar regelmatige ademhaling.
Toen voelde hij de hand van de verpleegster op zijn schouder.
- Zou u niet wat gaan eten?
- Ja; dat zal ik zeker doen.
Maar hij verroerde zich niet en waarachtig, hij glimlachte met zichzelf, de tranen
rolden over zijn wangen. O de zon, de zon in de kamer, op het bed, op een hoek van
de kast, in de brilleglazen van den dokter en op zijn kalen schedel.
Geluidloos lachend rees hij omhoog.
***
Het kind werd grooter, het werd meerdere malen gewogen, het werd grooter en
zwaarder.
Het was een heel gewoon klein kind en hij was een gewoon mensch, die dat alles
aanzag met belangstelling,
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met genoegen zelfs; de tijd van toen hij anders dan een ander zijn wou, was nu
tamelijk wel overwonnen. Hij zat schriften na te kijken met geen bijzondere
belangstelling, maar hij had dat al zoo dikwijls gedaan, dat hij de fouten, haast zonder
opletten bemerkte, als ieder leeraar, die vertalingen na te zien heeft.
De quintessens van het leven, zooals hij die vroeger had willen abstraheeren, alle
schoone dingen bijeen in een smaakvol verband, het anderszijn dan een ander tegen
elken prijs, om zich een beetje te kunnen bewonderen, dat leek hem nu zoo'n onzinnige
mechaniek toe, dat hij stilletjes glimlachte.
Hij was een gewoon mensch, die niet teveel redeneert, die werkt en afwacht.
De zon viel op zijn gezicht en hij keek peinzend naar buiten.
De zomer zou nu wel gauw komen, de boomen zwaar van loof en de hitte en de
luiheid van de achtermiddagen ergens op de hei, dat je de aarde voelde en de avonden,
als het stil werd en de hemel groen; de aanblik der aarde, merkte hij nu eerst goed,
had hem steeds veel ontroeringen geschonken, de velden, de bosschen, een blinkende
lucht of een wolk konden hem treffen als een schoon, bewogen menschengezicht,
de aarde was een gezel van alle menschen, rustig, gesloten in zijn onverstoorbaarheid,
diep.
Dat was iets van de quintessens, maar hier was het geen toezien alleen, hier was
het beleven, leven.
En dan zijn vrouw en dan het kind, het werd een goede tijd.
Als het geluk en de waarde van het leven niet in eenvoudigheid te bereiken waren,
dan bestonden ze niet; maar ze waren er; zijn vrouw, het kind en hij, dat waren de
drie vertegenwoordigers van alle menschen, een gezin dat was de heele wereld en
van alle kanten kwam
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naar hen wat de wereld geven kan, iedere vreugd, iedere smart, die waarachtig zijn;
het leven, het leven op de aarde, die van hen was, die zich spiegelde in hen en allerlei
gevoelens, het verborgene leven, losmaakte.
De komst van telkens nieuwe uitzichten, nieuwe verwachtingen, doorwrocht van
teederheid en vreugde en leed en hartstochtelijkheid en den opbloei van een nieuw
leven naast hen.
Kijkende, leerende zou hij veel van zijn jongen leeren, zou hij den samenslag, de
ontwikkeling van gevoelens en begeerten zien, zou hij dieper in zichzelf doordringen
en daardoor ook zou hij dat vreemde wezen, dat zijn vrouw was, beter leeren
begrijpen.
De jaren zouden hen beiden dichter en dichter bij elkaar brengen en hun jongen
en de kinderen, die nog konden komen, zouden onder hun oogen opgroeien.
Zij zouden ernstig en blij zijn van veel zorg samen, en hun kinderen, hoe onstuimig
hun karakter misschien wezen mocht, zouden goed zijn.
Hij stak een sigaret op en rookte met genot, terwijl hij den rook nakeek; hij deed
niets meer.
Even later kwam zijn vrouw binnen.
- Kom je niet beneden zitten; hij slaapt.
- Ja; ik ga mee.
In de huiskamer, bij de tuindeuren, stond de wieg in het licht.
Zij boog zich over het slapende kind heen en werd niet moe te kijken.
Hij stond er bij en keek ook, maar niet alleen naar het kind, ook naar zijn vrouw;
de zon viel op haar haar, dat glansde en liet de teerheid van haar huid zien.
- Ik ben zoo blij, zei ze.
En met dien glimlach op het gezicht was ze zoo jong, zoo jong, als toen ze pas
getrouwd waren, de ernst,
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dien hij later zoo vaak gemerkt had, was nu niet te zien bijna; ze leek een meisje, dat
heel blij is met een verwachting, een feest over enkele dagen, een ontmoeting morgen.
Ze waren weer vol verwachting allebei; terwijl hij haar gezicht tusschen zijn handen
nam en haar kuste, voelde hij, dat ze opnieuw gingen naar de toekomst, als alle
menschen dat doen, telkens en telkens weer.
Het geluk was er nog niet, dat kwam eerst morgen, zooals het geluk dat altijd doet
en morgen, dat was het kind.
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De grenzen van het geweld
door J. Welders
De uitspraak, dat veel meer dan de oorlog, de overweldigingsvrede verantwoordelijk
moet worden gesteld voor de ramp van Europa's ondergang, is bijna tot gemeenplaats
geworden. Het besef ervan heeft de geesten hier en daar tot opstandigheid gebracht
en aan profetische woorden over het gevaar voor Europa's toekomst heeft het in den
laatsten tijd niet ontbroken. Maar het verval, dat de intellectueele en zedelijke krachten
van ons werelddeel sloopt, heeft belet, dat uit die geesteshouding van enkelen een
verlossende daad kon worden geboren. De kracht tot regeneratie, de scheppende
fantasie, die door een kosmisch levensbeginsel over de chaotische verwarring vermag
te zegevieren, ontbreekt ons en zoo drijven wij steeds verder af naar den oceaan van
verwording, waaruit geen redding meer mogelijk is. Wanneer, nochtans, telkens en
telkens weer een hartstochtelijk protest wordt geuit tegen de noodlottige
overwinnaarspolitiek, dan is het omdat die politiek zich hult in het priesterkleed der
rechtvaardigheid en daardoor in het Europa van onze dagen een leugenatmosfeer
schept, die de geesten afstompt en de strijd voor Europa's opheffing bemoeilijkt.
Men weet het: tegenover de verwijten van een brute machtspolitiek en van een
onduldbare minachting voor zedelijke rechten wijst de overwinnaarsgroep steeds
met een zekere verontwaardiging op de opgelegde, maar, wat de betaling betreft,
nog steeds niet tot uitvoering ge-
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komen schadeloosstelling. Alle daden van geweld, alle daden van matelooze willekeur,
die Europa tot ontbinding en de Europeesche menschheid tot vertwijfeling brengen,
vinden aldus hun verklaring en rechtvaardiging en een kritiek erop beteekent niets
meer of minder dan een beleediging van de majesteit van het Recht. Duitschland,
toch, heeft, te midden van een vreedzame wereld, een greep gedaan naar de macht
en daarmee den grooten oorlog tegen de hoeders van gerechtigheid en beschaving
ontketend. De schade, welke het daardoor aan zijn bestrijders heeft toegebracht, is
het zedelijk verplicht te betalen. Zoolang die betaling niet is geschied, zoolang zijn
onrecht en misdaad ongestraft gebleven. De oorlogsschatting, aan Duitschland
opgelegd, draagt daarom niet alleen het karakter van een materieele schadevergoeding,
zij is veeleer, ook door het namelooze leed, dat ze het Duitsche volk toebrengt, te
beschouwen als een boete voor gepleegd verraad aan de heiligste rechten der
menschheid. Het geschonden geweten der menschheid zelf eischt die straf, en
Duitschland is er toe veroordeeld krachtens een vonnis, door het tribunaal van de
naties der wereld uitgesproken.
De theorie is eenvoudig, maar ze is niet juist wijl de praemisse niet deugt.
Duitschland's uitsluitende schuld aan den oorlog is niet bewezen en de gronden,
waarop het tribunaal der wereld Duitschland als vredesverstoorder heeft gebrandmerkt,
zijn nooit openbaar gemaakt. Het verzoek daartoe is zelfs hooghartig van de hand
gewezen. Op een vraag, indertijd gesteld door den leider der Duitsche vredesdelegatie
Brockdorff - Rantzau, hoe de commissie, die door de geallieerde en geassocieerde
mogendheden was gevormd tot onderzoek van de schuldvraag, tot haar befaamde
conclusie van Duitschland's uitsluitende schuld aan den oorlog
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was gekomen en daardoor Duitschland had gestooten buiten de zedelijke gemeenschap
der volken, luidde het antwoord van Clemenceau, den president der vredesconferentie:
‘E n r é p o n s e n o u s a v o n s l ' h o n n e u r d e d i r e q u e l e s P u i s s a n c e s
Alliées et Associées considèrent lesrapports des
Commissions, instituées par la Conférence de la Paix comme
des documents d'ordre intérieur qui ne peuvent vous être
t r a n s m i s .’ Hiermee was een juridische en zedelijke kwestie door een machtswoord
beslist en was aan het verdrag van Versailles de rechtsbasis ontnomen. Het is echter
gewenscht zich duidelijk te maken, dat dit alles voor de practijk der
overwinnaarspolitiek van weinig beteekenis is geweest. Duitschland was verslagen
en het moest zich voegen naar de eischen van de overwinnaars, onverschillig of die
eischen al dan niet zedelijk waren gerechtvaardigd. De uitspraak omtrent de schuld
was slechts de bedriegelijke tooi, waarin de willekeur kon schuil gaan. Ook wanneer
de bedriegelijkheid van dien tooi kon worden aangetoond, bleef de willekeur
onaangetast. In het Europa van onze dagen, waarin de gewapende macht de wetten
dicteert, die ieder op straffe Van ondergang heeft te gehoorzamen, kan de
rechtsschending niet worden bestreden. De Volkenbond, zelf een veile en corrupte
macht in de handen der overwinnaars (‘the evil thing with the holy name’, zooals hij
in Amerika wel wordt genoemd), is daartoe niet bereid en niet bij machte en aangezien
geweld met geweld slechts gekeerd kan worden, is de tijd voor de inperking van de
willekeur nog niet aangebroken. De rechtsbasis, met andere woorden, moge
ondeugdelijk gebleken zijn, de oorlogsschatting, als schadeloosstelling gecamoufleerd,
bleef niettemin gehandhaafd. En aangezien het bedrag van
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die oorlogsschatting in het vredesverdrag niet is genoemd, hadden de staatslieden
en de volksleiders de vrije hand om met fantastische milliarden een ijdel, schoon
niet ongevaarlijk spel te spelen. Als een tooverpaleis uit de Duizend en een nacht,
zoo liet men voor de oogen van het gefascineerde volk de fabelachtige milliarden
glanzen en schitteren, en als een flonkering van de onverbiddelijke gerechtigheid,
die het Woord tot Vleesch zou maken, was daar het scherp gewette zwaard, dat de
betaling van de alle grenzen der verbeeldingskracht te buiten gaande geldsom zou
waarborgen. Aldus werd een mentaliteit geschapen, die al te gemakkelijk geneigd
was de fantasie voor werkelijkheid te nemen of althans voor verwerkelijking vatbaar
te achten. Niets, trouwens, scheen gerechtvaardigder. Duitschland was onmachtig.
Moest het dan niet, met of zonder protest, elk bedrag als te betalen oorlogsschatting
accepteeren? Inderdaad scheen het dan ook volkomen geoorloofd elke grens voor
de uitbundige fantasieën te loochenen. De grens, immers, lag daar, waar de macht
der overwinnaars niet meer reikte, en aangezien die macht de geheele aarde omspande,
was de grens niet meer van deze wereld. Fabelachtig zijn dan ook de bedragen, welke
in dien tijd, de eerste maanden na de onderteekening van het vredesverdrag, worden
genoemd en die als een schitterend geschenk het volk als prijs voor zijn offers worden
aangeboden. Zelfs een deskundige als de Fransche minister van financiën Klotz
meende het bedrag der schadeloosstelling veilig op 375 milliard te mogen stellen.
Het is ook in dien tijd, dat de idee wordt geboren om in Midden-Europa het Duitsche
slaven volk te creëeren, dat, prijs gegeven aan de willekeur van zijn West-Europeesche
meesters, met de militaire rijzweep gedwongen zal worden zijn arbeidskracht te
geven voor de verrijking
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van de overwinnaars, en zulks gedurende zoo vele jaren, dat zelfs aan den horizont
van het huidige geslacht het licht der vrijheid nog niet opdoemt. Keynes heeft
daartegen een dringende waarschuwing geuit: wij weten niet, zoo zegt hij, welke
gevolgen een dergelijke situatie met zich zou sleepen; wij hebben in de moderne
geschiedenis immers geen voorbeeld van een volk van blanken, dat tot slaven is
gemaakt, en kunnen dus niet vermoeden hoe zulk een volk op een dergelijken
onwaardigen toestand zal reageeren. Na deze uitspraak van Keynes heeft de wereld
veel kunnen leeren. Maar indien wij al hebben leeren beseffen, dat een weerlooze
industrieele bevolking in het zoogenaamd lijdelijk verzet een sterker wapen heeft
dan velen konden vermoeden, zeker is het, dat wij de slavenhoudersinstincten der
West-Europeesche volken en de nagenoeg onbeperkte mogelijkheid om een
bajonettenpolitiek te voeren, sterk hebben onderschat. In zooverre is Keynes'
pessimisme ongegrond gebleken.
De overwinnaars, intusschen, waanden zich veilig achter hun muur van militaire
machtsmiddelen. Een berekening van de door hen geleden schade werd opgesteld
en in een nota verwerkt. Die berekening, welke later een felle kritiek had te verduren
wegens haar exorbitante schade-calculaties, is een document van een waarlijk
verbijsterende geestesgesteldheid. Een grotesker schouwspel van minutieuse
becijfering ter bemachtiging van een fantastische prooi heeft de wereld wel nooit
gezien. Hier sloeg de ernstige en waardige nauwgezetheid in haar tegendeel om: ze
werd tot een pathos voor becijferde eerlijkheid, die nog meer den lach dan de
verontwaardiging opwekte. Behalve de fr. 218½ milliard van Frankrijk, de fr. 70
milliard van Engeland, de fr. 73 milliard van Italië en de fr. 36½ milliard van België
(alles hier in ronde getallen genoemd), paraisseeren als posten
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op de nota o.a. nog: Peru met £56.236 plus fr. 107.389; Siam met 9.179.298 goudmark
plus fr. 1.169.821; Haïti met $80.000 en fr. 532.593; Brazilië met £1.216.714 plus
fr. 598.405; Liberia met $3.977.135. Men ziet: waanzin met methode! Een dergelijke
overwinning van zakelijke preciesheid en administratietechniek is blijkbaar aan onze
twintigste eeuw voorbehouden geweest. De overwinnaars wisten wat hun te doen
stond. Bij besluit van 29 Januari 1921, te Parijs genomen, werd de Duitsche
oorlogsschatting, na al de reeds geschiede of nog te geschieden amputaties op het
grondgebied van den overwonnen vijand, vastgesteld op 226 milliard goudmark (1
goudmark is op het oogenblik circa 10.000 papiermark!) De betaling werd als volgt
bepaald:
2 annuïteiten

van M.

2 milliard

(1 Mei '21 - 1 Mei
'23).

3 id.

id. M.

3. milliard

(1 Mei '23 - 1 Mei
'26).

3 id.

id. M.

4. milliard

(1 Mei'26-1 Mei
'29).

3 id.

id. M.

5. milliard

(1 Mei'29-1 Mei
'32).

31 id.

id. M.

6. milliard

(1 Mei '32 - 1 Mei
'63).

Boven deze 226 milliard, die Duitschland, afgescheiden nog van restituties, kosten
voor bezetting, commissies enz., had te voldoen, moest Duitschland zich verplichten
42 annuïteiten, te beginnen 1 Mei 1921, te betalen, gelijkstaande aan 12 pet. van de
waarde van den Duitschen uitvoer in elk dier 42 jaren.
Met dit voorstel is het drama der ‘vergoedingskwestie’ geopend. De
overwinnaarsgroep had het opgesteld, Duitschland had te betalen. Mocht het onwillig
blijken dan zou het' zwaard voor de prompte betaling zorg dragen. Maar nu verhief
zich in Europa, dat hoe langer hoe meer de basis van zijn levensbestaan zich zag
ontzinken, een macht tegen de gepantserde vuist van het geweld, die sterker was dan
deze: de wetten der economie, die, o wonder in dezen tijd van willekeur, door
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geen dictaat zich ter zijde lieten schuiven. De overwinnaars, die voor alles oog hadden,
behalve voor dat eene: hoe de economische levensmogelijkheid van het verminkte
Europa te waarborgen, weigerden aanvankelijk met die nieuwe, in haar geduchtheid
nog onbegrepen macht rekening te houden. Zij durfden het bestaan dier wetten te
tarten en te negeeren. Het eenige echter, dat zij daarmede bereikten, was een steeds
verder om zich heen grijpend proces van verarming. Europa werd een oord van
verschrikking, een woestijn van ellende en honger. Het is de tragische schuld der
overwinnaars, niet te hebben begrepen, dat zij door hun Shylock-politiek de bijl
legden aan de wortels der Europeesche volkswelvaart en ons werelddeel prijs gaven
aan de machten van anarchie en ontbinding. Slechts zeer langzaam dringt dit besef
door, maar het kwaad is reeds te ver, dan dat het, naar wij vreezen, anders dan door
wapengeweld kan worden opgeheven. Trouwens, nog steeds wordt, met name door
Frankrijk, in de schadeloosstellingspolitiek het levensbelang van Europa bij de
imperialistische idealen van de eigen natie achtergesteld. Onder het mom van die
politiek heeft Frankrijk ons werelddeel tot chaos verbrijzeld en belet het de
kristallisatie van een nieuw Europa. Zelf in een positie, die niet ver is van het
financieel bankroet, vreest het een regeling, welke zijn financiën zou kunnen
herstellen, omdat een dergelijke regeling niet vereenigbaar is met de bestendiging
der chaotische toestanden, welke voor die Fransche machtspolitiek een onontbeerlijke
voorwaarde is. Zoo is de geschiedenis der schadeloosstellingspolitiek de geschiedenis
van het onmachtig verweer der verzwakte Europeesche menschheid tegen den
wurgenden greep van het Fransche militairisme. Dat hierbij Europa de verliezende
partij zal zijn, althans voor de eerste decenniën, is nauwelijks te betwijfelen.
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Het is niet onze bedoeling de historie der schadevergoedingspolitiek te schrijven,
zooals zij door de mogendheden in tallooze conferenties sinds de boven gememoreerde
Parijsche besluiten is gemodifieerd en gewijzigd. Ook zullen wij niet spreken over
de diverse vaststellingen der schadeloosstellingsbedragen, welke telkens gematigder
werden en telkens een duidelijker getuigenis aflegden van het feit, dat de overwinnaars
in de noodzakelijkheid verkeerden gestadig achteruit te wijken, gedreven als zij
werden door den nood onder hun eigen landgenooten, die, als een gevolg van het
negeeren der economische werkelijkheid, geteisterd werden met de plagen van
werkloosheid en verarming. Waar wij alleen op willen wijzen, is op de omstandigheid,
dat de schadeloosstellingspolitiek der overwinnaars door haar onvoldoende
economische fundeering, gedoemd was ineen te storten.
De gecompliceerdheid van de verhoudingen, waaronder wij in de moderne
maatschappij leven, maakt een schijnbaar zoo eenvoudige zaak als het opleggen van
een oorlogsschatting aan een overwonnen en weerloos land tot een uiterst moeilijke
kwestie. Zelfs in 1870, in verhoudingen die vrij wat eenvoudiger waren dan die
waarin wij thans ons bevinden, zijn de kwade gevolgen van de door Duitschland van
Frankrijk geheven oorlogsschatting niet uitgebleven. Voor Frankrijk zelfwas het
opbrengen van de geeischte som weinig bezwaarlijk: de oorlog had kort geduurd,
het land kwam nagenoeg intact uit den oorlog en het was bovendien in bezit gebleven
van zijn volle souvereiniteitsrechten, zoodat het bij de geldgevers nog volop crediet
genoot. Duitschland echter ondervond de gevolgen van zijn overwinnaars-hoogmoed.
Het kreeg plotseling de beschikking over formidabele geldmiddelen, welke buiten
elke verhouding stonden tot de kapitaalbehoeften van
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het nog betrekkelijk weinig ontwikkelde bedrijfsleven. Die overvloed van kapitaal
prikkelde tot speculatie en hoogst speculatieve bedrijfswerkzaamheid en gaf aan het
bedrijfsleven een zoo plotselingen, feilen, doch voozen bloei, dat het door zijn eigen
koorts werd gesloopt en in de hevige crisis van 1873 tegen den grond werd geslagen.
Wat hier de aandacht verdient is het feit, dat niet het betalende, doch het ontvangende
land de onmiddellijke schadelijke gevolgen van een politiek van brandschatting had
te verduren, een feit, zoo opvallend en zoo fascineerend, dat later enkele Engelsche
schrijvers er toe gekomen zijn zelfs de mogelijkheid van een oorlogsschatting, welke
van voordeel zou kunnen zijn voor het ontvangende land, te betwisten en te ontkennen.
Ook op dit gebied, zoo moest hier de conclusie luiden, was geven zaliger dan
ontvangen. Of, en in hoeverre, deze zienswijze op juistheid aanspraak mag maken,
blijve hier buiten beschouwing. In ieder geval bleek een politiek om een overwonnen
vijand tot het opbrengen van een oorlogscijns te dwingen, meer en grooter
moeilijkheden in zich te houden dan men aanvankelijk vermoedde.
De overwinnaars van 1918 stonden dus bij de bepaling van de ‘schadeloosstelling’
voor een zeer lastig probleem. Niet dat het hun tot nog toe niet is gelukt de
moeilijkheden onder de knie te krijgen, is dan ook het groote verwijt, dat tegen de
samenstellers van het vredesverdrag en de tollenaars der oorlogsschatting met reden
mag worden gericht, maar dat zij die moeilijkheden bewust hebben genegeerd, of,
wat ten minste even minderwaardig is, die moeilijkheden voor eigen machtspolitiek
hebben misbruikt. De groote fout bij het bepalen van den aan Duitschland op te
leggen oorlogscijns is de overweging geweest, dat Duitschland's productie-capaciteit
ongeschonden was geble-
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ven. Deze overweging was al feitelijk onjuist wijl aan het Rijk groote en zeer rijke
gebieden waren ontnomen, aan zijn burgers aanzienlijke buitenlandsche beleggingen
en bezittingen waren ontroofd en de productiviteit, door psychische oorzaken,
voortvloeiende uit den oorlog en de blokkade, en door materieele omstandigheden
als verwaarloozing, sterke slijtage van machines enz., sterk was verminderd. De
cijfers van het door den Volkenbond uitgegeven Monthly Bulletin of Statistics spreken
in dezen een duidelijke taal. Maar afgezien van al deze redeneeringen, was de
overweging van Duitschland's ongeschonden productiekracht, voorzoover ze in
verband werd gebracht met de aan Duitschland op te leggen oorlogsschatting, van
weinig of geen beteekenis. Immers over 't algemeen genomen en behoudens dus de
gevallen van leveringen ‘in natura’, kan Duitschland den hem opgelegden cijns
slechts betalen uit de opbrengst van zijn producten. Om echter een opbrengst van
die producten te verkrijgen, is het niet alleen noodzakelijk producten te hebben, maar
is het minstens even noodzakelijk koopers voor die producten te vinden. Met andere
woorden, Duitschland kan slechts betalen door zijn uitvoer van goederen (en diensten)
enorm te versterken. Inderdaad zien wij dan ook direct door Duitschland geweldige
pogingen aanwenden om zijn export uit te breiden. Het stuitte echter daarbij op twee
belemmeringen. Ten eerste was de koopkracht der wereld verzwakt en bleek het dus
uiterst moeilijk de aangeboden goederen aan den man te brengen. Duitschland trachtte
den toestand te forceeren door de prijzen van zijn producten zoo laag te stellen, dat
de kooplust werd geprikkeld en de producten binnen het bereik der verzwakte
koopkracht werden gebracht. Doch nu trad een tweede belemmering naar voren. De
moor-
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dende Duitsche concurrentie verstoorde het industrieele leven van vele landen en
bracht er een diepgaande malaise. Tal van bedrijven werden stil gelegd en er ontstond
een beangstigende werkloosheid. Engeland vooral heeft daaronder geleden: het
ëngelsche werkloosheidspercentage, dat vóór den oorlog ongeveer 2 pct. bedroeg,
is in 1921 tot zelfs boven de 20 pct. gestegen en is na een gestadige daling nog steeds
12.3 pet. (Maart 1923), een verzesvoudiging dus van het percentage van vóór den
oorlog. In alle landen - ook in ons land - werd op maatregelen gezonnen om door
bescherming van eigen industrie en bedrijfsleven den strijd tegen de Duitsche
concurrentie te voeren. Voor Duitschland beteekende dit een bemoeilijking van zijn
uitvoer en daarmee een verzwaring van zijn verplichtingen, welke uit de
oorlogsschatting voortvloeiden. Zoo veroorzaakte de aan Duitschland opgelegde
schadeloosstelling een verarming van Duitschland, maar bovenal ook een verarming
van alle andere landen, die hun bedrijfsleven, als gevolg van Duitsche concurrentie
en Duitsche armoede, zagen kwijnen en achteruitgaan.
Daar kwam nog een zeer gewichtige factor bij. Duitschland is arm aan grondstoffen
en wat zijn eigen bodem oplevert aan voedingsmiddelen is te gering om de bevolking
in leven te houden. Slechts een hoog opgevoerde en fijn georganiseerde industrieele
bedrijfswerkzaamheid is bij machte de levensmogelijkheid van zijn 60 millioen
inwoners te verzekeren. Voor die industrieele bedrijfswerkzaamheid is echter een
onafgebroken invoer van grondstoffen noodzakelijk, en naarmate Duitschland meer
producten wil fabriceeren, naar die mate moet het ook meer levensmiddelen en
grondstoffen invoeren. Zelfs, dus, indien het voor Duitschland mogelijk zou zijn met
zijn ‘ongeschonden productie-capaci-
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teit’ een ontzaglijke hoeveelheid producten te fabriceer en en daarvoor de koopers
te vinden, dan nog zou tegenover dien sterk verhoogden afzet een zeer groote import
staan van grondstoffen en levensmiddelen. En die import moet worden betaald. De
middelen daarvoor worden gevonden uit de opbrengst van zijn producten. De
overwinnaars-groep kan dus onmogelijk de hand leggen op die volle opbrengst, daar
hiermee de bron zou worden verstopt, waaruit de geldstroom voor de oorlogsschatting
moet wellen. Slechts datgene wat Duitschland overhoudt, nadat het zijn import heeft
betaald, is dus voor het voldoen van zijn schadeloosstellings-verplichtingen
beschikbaar, en ook dit niet eens geheel! Zoo ziet dus de theorie van ‘Duitschland's
ongeschonden productiekracht’ eruit. Men begrijpt hoe falikant een berekening moest
uitkomen, die op een dergelijken voozen grondslag was opgesteld.
Om te doen zien welk een noodlottige fout door de leidende staatslieden der entente
is gemaakt bij hun oorlogsschattings-politiek, zij het ons veroorloofd in enkele cijfers
(ontleend aan een artikel van prof. Verrijn Stuart in het nummer van 11 October 1922
van Ec. Staf. Berichten) een beeld te geven van Duitschland's situatie op de
wereldmarkt vóór den oorlog. In het tijdvak 1909-1913 bedroegen de invoer en de
uitvoer gemiddeld per jaar:
Invoer.

Uitvoer.

(in millioenen mark)
Grondstoffen

4460.5

1256.4

Voedings- en
genotmiddelen

2601.0

804.9

Levende dieren

255.1

9.9

Halffabrikanten

1101.0

916.8

Fabrikanten

1308.0

5257.8

_____

_____

9725.6

8245.8

Totaal
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In die periode van Duitschland's grootsten bloei was de waarde van zijn uitvoer
kleiner dan die van zijn invoer: het verschil bedraagt rond 1½ milliard mark.
Natuurlijk kreeg Duitschland die 1½ milliard mark invoer niet cadeau. Het betaalde
ervoor uit gelden, voornamelijk als rente op zijn buitenlandsche beleggingen
verkregen. Duitschland is echter voor het grootste deel van die buitenlandsche
beleggingen beroofd. Het is dus wel gedwongen zijn invoer in te krimpen en daarmee
overeenkomstig zijn uitvoer te verminderen. Dat er op deze wijze van een betaling
der oorlogsschatting niet veel terecht kan komen, is zonder meer duidelijk. Het gevolg
van de ruwe en ondoordachte politiek, door de overwinnaars met betrekking tot de
schadeloosstelling gevoerd, heeft dus tot gevolg gehad, dat de verarming en de
desorganisatie van Duitschland en van geheel Europa buiten Duitschland in
ontstellende mate is toegenomen. Norman Angel's voorspelling in zijn merkwaardig
boek The great Illusion is, als een noodzakelijke consequentie van de verblindheid
der Europeesche staatslieden, volkomen bewaarheid.
Maar hier is het punt, waarop deze economische kwestie omslaat tot een politiek
probleem van de eerste grootte. Er zijn door beide betrokken partijen - Duitschland
eenerzijds, de overwinnaarsgroep anderzijds - fouten gemaakt. Doch er is één land,
waarvan men niet meer kan beweren, dat het fouten maakt, doch dat men moet
beschuldigen elk streven naar een oplossing van het schadeloosstellingsprobleem te
saboteeren. Dat land is Frankrijk. Voor Frankrijk is de oorlogsschatting steeds het
wapen geweest om Duitschland te vernederen, te verzwakken en te houden in een
toestand van ontwrichting en slavernij, zonder welken de greep van Frankrijk naar
de hegemonie over Europa tot mislukking is gedoemd. Het is Frankrijk's bedoeling
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niet geweest de kwestie tot een oplossing te brengen, het was slechts zijn streven de
kwestie onopgelost te houden ten einde daarvan een politiek gebruik te maken.
Duitschland moest een land zonder souvereiniteit en zonder grenzen blijven, open
voor Frankrijk's expansie-expedities, zoowel op politiek als op economisch gebied.
Het is zonder twijfel, dat in de kabinetten van Engeland, Italië en Amerika dit streven
doorzien wordt en daar een verbitterde oppositie opwekt. De groote ramp voor ons
werelddeel is echter, dat op het oogenblik Engeland een eminent politiek leider
ontbeert, die de krachten dier oppositie weet te vereenigen en tegen Frankrijk te
richten. Want - tenzij dan het Duitsche volk naar de wapens grijpt en in een
revolutionairen opstand den Franschen vijand velt, kan, politiek gesproken, een
dergelijke actie alleen van Engeland uitgaan. Wij ontveinzen ons volstrekt niet, dat
een dergelijk optreden tal van moeielijkheden moet overwinnen, en ook niet, dat
Engeland, binnen de capaciteit zijner middelmatige politieke leiders van het oogenblik,
maatregelen treft om de Fransche heerschers tot toegeven te brengen. Het maakt zich
los uit de verwikkelingen, welke het buiten Europa de handen bonden, en hetheeft
met Amerika een verhouding van vriendschap geschapen. Bovendien betoont het
een sterke sympathie voor Italië, dat als Middellandsche Zee-mogendheid steeds de
rivale van Frankrijk is geweest en, als gevolg van Frankrijk's vazallenpolitiek ten
aanzien van de kleine entente, den Balkan en Voor-Azië, nu ook te la nd Frankrijk's
optreden met zorg en argwaan gadeslaat. Naar het ons toeschijnt, is het Engeland's
bedoeling in de allereerste plaats ervoor te zorgen, dat een regeling in de
schadeloosstellingskwestie wordt gevonden. Het wil daarbij, op kosten van
Duitschland, een bedrag voor de oorlogsschatting zien vastgesteld, dat belang-
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rijk hooger is dan Duitschland in zijn jongste nota heeft genoemd. Het komt daarbij
niet alleen tegemoet aan de wenschen van Frankrijk en diens Belgischen vazal, maar
ook aan die van Italië, zijn engeren vriend. Voor Frankrijk en België, die enorme
sommen hebben opgebracht om de verwoestingen te herstellen, is dit zonder meer
duidelijk. Wat Italië betreft, diens positie ten aanzien van het jongste Duitsche voorstel
wordt duidelijk weergegeven in de antwoord-nota. Het verwerpt dat voorstel, zooals
het in Januari de voorstellen van Bonar Law heeft verworpen, wijl Italië's financieele
positie te precair wordt indien het land niet meer ontvangt dan het hem toegestane
percentage van de zoo sterk verminderde schattingssom. Dit wordt duidelijk als men
bedenkt, dat Italië alleen £340 millioen aan de Vereenigde Staten en £475 millioen
aan Engeland schuldig is. Daartegenover zou het van Duitschland krijgen ongeveer
10 pct. van de oorlogsschatting, na aftrek van bezettingskosten enz., hetgeen neerkomt
op £240 millioen volgens het voorstel van Bonar Law en slechts £100 millioen
volgens het voorstel van Cuno. Een verhooging van het Duitsche aanbod is voor
Italië dus wel zeer gewenscht. Anderzijds schijnt Engeland ook wel geneigd te eigen
koste tegemoet te komen aan de wenschen van Frankrijk en België, door er desnoods
in toe te stemmen, dat uit dê oorlogsschatting eerst het herstel der verwoestingen
wordt bekostigd, terwijl pas van een eventueel restant Engeland zijn deel zou
opeischen. Voorts schijnt het ook geneigd kwijtschelding aan zijn schuldenaren te
verleenen en vertrouwt het, dat ook Amerika dit voorbeeld tot op zekere hoogte zal
volgen, zoodra dit ziet, dat Europa bereid is voor het probleem der schadeloosstelling
de oplossing op de eenig mogelijke basis te vinden.
Waar het Engeland dus vooral op aan komt, is op een
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definitieve regeling van het probleem, waarbij het, en o.i; terecht, het totale bedrag
der oorlogsschatting als een kwestie van niet-primaire beteekenis opvat. Als eenmaal
de kwestie van de vergoedingen zoo is geregeld, dat Duitschland orde kan stellen op
zijn financiën, de grondslag voor een rustige bedrijfswerkzaamheid kan worden
gelegd en het vertrouwen kan worden hersteld, is de kwestie van eenige milliarden
meer of minder niet van zoo heel groot gewicht. Bij een goede regeling zal het door
Bonar Law voorgestelde bedrag van £2½ milliard wellicht betrekkelijk gemakkelijk
door Duitschland kunnen worden opgebracht, bij een slechte regeling kan zelfs de
betaling van de door Duitschland voorgestelde £1½ milliard een onmogelijkheid
blijken. Zoo schijnt de weg naar de oplossing niet zoo heel moeilijk te vinden. Toch
mag men hierbij twee belangrijke factoren niet uit het oog verliezen. De wetten der
economie hebben aan Frankrijk's geweldpolitiek grenzen gesteld. Doch de greep
naar het hart van Duitschland heeft aangetoond, dat Frankrijk den strijd tegen die
wetten niet wenscht op te geven, al stort het daarmee Europa in een namelooze
ellende. Het gaat ook voort met zijn geld en zijn militair intellect het militairisme in
de nieuwe staten van Midden- en Oost-Europa tot een formidabele en agressieve
macht te organiseeren. Een dergelijk optreden kan niet alleen door economische en
financieele tegemoetkomingen worden bestreden. Hier is een superieure, sterke en
vastberaden politiek noodig, bereid en in staat den dollen hond aan den ketting te
leggen. Het zoogenaamd lijdelijk verzet aan de Roer is daartoe in het geheel niet bij
machte; daarvoor zijn andere machtsmiddelen noodig, machtsmiddelen die er zijn
of anders moeten worden gevonden. Een tweede factor is de geheele status van
Europa, die zoodanig door de vredesverdragen is ver-
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minkt en geschonden, dat een regeling van het schadeloosstellings-probleem slechts
een onderdeel is van een algemeene politiek tot herstel van ons werelddeel. Wij voor
ons gelooven niet, dat een verbetering van Europa's positie anders dan door
wapengeweld, dat het karakter van een revolutionairen strijd om de vrijheid zal
dragen, kan worden verkregen. Wapengeweld, echter, kan de vernietiging bereiken
van een de vrijheid en het leven onderdrukkende macht, het kan niet de economische
waarden scheppen, die elk volk en speciaal, als gevolg van de eigenaardige
economische structuur van ons werelddeel, Europa behoeft. De wereldgeschiedenis
heeft echter in haar groote momenten steeds de geestelijke waarden gesteld boven
de directe economische noodzakelijkheid en deze karaktertrek der historie, die haar
grootschheid en haar tragiek uitmaakt, zal zich ook in ons arme, verscheurde
werelddeel niet verloochenen. Wanneer evenwel ook dan, evenals in 1918, de geest
der vernieling de scheppende werkzaamheid van een nieuwen opbouw belet en de
Europeesche menschheid, door gebrek aan leiders en karakters, hopeloos blijft
beneden de taak, welke de geschiedenis haar ter vervulling heeft opgedragen, zal
Europa's toekomst zijn beslist. Het kenmerkt den geest van vervlakking in het Europa
van onze dagen, dat voor deze groote en allerbelangrijkste problemen geen oog is
bij de leiders der volken en men reeds verheugd is wanneer het gelukt de kwestie
der schadeloosstelling tot een schappelijke oplossing te brengen. Zouden wij op het
oogenblik naar dien geest worden geoordeeld, dan zouden de teekenen aan den wand
waarschijnlijk ook voor ons den ondergang voorspellen.
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Nederlandsche litteratuur
door Dirk Coster
Jongere Schrijvers
Aardebanden door Herman de Man, P.N. van Kampen & Zoon,
Amsterdam 1922. - Elisabeth Zernike, Kinderspel, A.W. Sijthoff, Leiden.
- OPEN ZEE door Jo de Wit, A.W. Sijthoff, Leiden, 1922.
II
Elisabeth Zernike heeft een derde klein boekje uitgegeven: ‘Kinderspel’. Na de
moeizame ongelijkheid in Herman de Mans eerste werk, wordt men hier opeens
opgenomen in een doorschijnende atmosfeer, waar het leven diep en rustig ademt,
waar de schoonheid het natuurlijk eigendom der dingen lijkt, waar de woorden - uit
geheime diepten oprijzen en er op eenmaal zijn, stil en wiegelend in hun rhythmische
fluistering, soms tot een zucht zwellend, soms zich tot een kleine kristallen melodie
verdichtend, die tastend stijgt en stijgt en dan opeens weer zwijgt, - ... want om alles
hangt een zwijgen en een schroom.
Verder kan El. Zernike op deze wijze nu niet meer gaan. Het is of zij nog eenmaal
alles wat pril in haar figuren was, - of laten wij meer bepaald zeggen, in haar Sytske,
haar meest volgroeide vrouwenfiguur - of zij alles wat in deze Sytske pril was, en
heilige kinderdroom, en onschuld die zich niet beroeren liet, - afgescheiden heeft
van het andere dat ook in Sytske was en soms in haar dreigde: dofheid, liefdeloosheid,
ironie die soms tot een soort van kleinburgerlijke laat-

De Stem. Jaargang 3

518
dunkendheid verengde, - of zij dat alles nog eenmaal afgescheiden heeft en er dit
figuurtje Erna mee bezield heeft, dit wonderlijk meisje dat droomt, en liefkrijgt, en
het zelf zegt (‘ik wilde vragen... of je me een arm wou geven’) en dan weer terugwijkt,
en eigenlijk niet wil, met een geheimzinnigen drang niet wil, alsof zij de fluistering
in zichzelf bewaren wil, en luisteren blijven, tot ze weer terugvloeit naar de onbekende
verte waaruit zij tot haar kwam. ‘Go to a nunnery, go’. - Zij gaat niet ‘to a nunnery’.
Zij geeft zich eindelijk volkomen willig over aan haar menschenlot, en weet al spoedig
niet meer wat haar weerhield om zich geheel te geven aan wien zij toch geheel
liefheeft. En van het gansche boekje, dat toch voortdurend over kleine reëele dingen
handelt, blijft één enkel beeld ons bij: stil, schijnend licht, een kinderblik die zich
langzaam opent, onbetogen en verwonderd, verschrikkelijk bijna in zijn peillooze
helderheid. Als een verwijt verschrikkelijk.
Verder kan Elisabeth Zernike zeker niet gaan. Er is geen twijfel mogelijk: dit
boekje is een einde. Eeneinde zoo verheuglijk als denkbaar is: van een maagdelijken
zielsdroom de zoo zuiver mogelijke uitdrukking, die dus niet meer herhaald kan
worden. Wie zou willen gelooven dat een ziel oud is, en soms van zeer ver komt,
wie zou willen gelooven aan een uiterste schoonheid die niet meer door het verstand
aantastbaar is, zou het in enkele fluisteringen van El. Zernike kunnen hooren, gelijk
hij het hooren kan in een enkele gebroken stameling van Leopold, een enkele
jubelend-hooge melodie van Boutens. Maar zij kan niet voortgaan met dit fluisteren,
het zou eenmaal tot een zeurend geprevel moeten verdorren en vergroven. Het leven
is helaas een verwikkeling, - een verwikkeling die soms toch weer een nieuwe
ontwikkeling schijnt te kunnen worden. En zou El. Zernike voor dit leven, voor deze
verwikkeling
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geen aandacht in zich zelf bespeuren, geen feitelijke diepe aandacht, dan is het te
hopen dat zij de kracht vindt om te zwijgen. - Zoo iemand rustig zwijgen kan, dan
is zij het. Zij heeft het onvergetelijke gegeven. Toch liggen de elementen tot die
verwikkeling zeer duidelijk in haar werken verspreid, wanneer wij dit éene werkje,
dat onberoerbaar in zich zelf gesloten is, uitzonderen. Er is bij voorbeeld méér in
Sytske dan enkel die droom, al is het die droom die haar droevig figuurtje dien glans
geeft. Er is ook meer in ‘Een Vrouw als Zij’. Er zijn conflicten-scheppende krachten
in beiden. Zij zijn niet enkel naamlooze ziel, zij zijn ook karakters, al werkte de
schrijfster deze karakters niet uit. Een conflicten-scheppende kracht vooral was in
‘Voorjaar’, een zwoele en broeiende, bijna booze kracht. Hier vooral was El. Zernike
al zeer ver van haar eerste helderheid verwijderd. Is El. Zernike een schrijfster in
den gewonen zin des woords? - Zoo ja, dan zal zij eenmaal ertoe moeten komen,
deze krachten tot botsing te brengen, (al zal niemand dit van haar eischen), en
misschien zelfs tot een nieuwe harmonie (al kan men dit nog minder van haar eischen).
Alreeds de klaar en bitter-bewuste botsing zou vol beteekenis en schoonheid kunnen
zijn. - Men heeft hier eenvoudig af te wachten. En haar te danken voor wat zij gegeven
heeft.
Een vreemd auteurslot is aan Jo de Wit beschoren geweest, vreemd en niet zonder
beklemmende pijnlijkheid. Zij is beroemd, daar gaat niets vanaf. Zij is allang beroemd,
wij meenen wel vier, vijf jaar. En zij dankt deze roem aan iets, dat men eigenlijk een
vergissing noemen moet, een collectieve vergissing der critiek. Zij gaf aan den
aanvang van haar roem een bundel schetsen uit, waarvan de titel feitelijk de eenige
bijzonderheid was, ‘Donker Geluk’ heette deze bundel schetsen. Of deze
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gelukkige titel eenige bevooroordeelde suggesties heeft geschapen, of er een soort
verwachting is ontstaan, die onder zulk een diepzinnigen titel alleen maar diepe,
ténebreuse psychologische problemen durfde ontdekken: we weten het niet. Een feit
echter is, dat deze pijnlijkonbijzondere verhaaltjes, zonder klank genoteerd, plotseling
omgeven werden door een atmosfeer van eerbiedige bewondering en verwachting.
Waarom dit zoo ontstaan is, we hebben het nooit begrepen. Dit waren
meisjes-schetsen, - zij 't dan van een vrijgevochten meisjesachtigheid. Allerlei liefden
van bijzonder ondefinitief karakter werden er ontbonden, aaneengebonden, verbroken,
- er werden handen geknepen, starre blikken gewisseld, getroost gezoend en zelfs
nog wat meer, en de atmosfeer waarin dit half-sensueele half-dialectische spel zich
afspeelde, zou men wellicht beter de sfeer der donkere verveling kunnen noemen. Dit statige Donker Geluk had wel iets van een Handboekje voor Flirtation, in den
artistieken stijl van onze dagen en met opsomming van de attributen daarbij
benoodigd. Eén novelle was er, waarin iets van dieper klank en wijder bedoeling
zweemde, waarin een overgave was. Het was een wandeling met een kind in den
maanavond, een boodschap naar het dorp, en de stille bevrediging over de schoonheid
van den zomeravond smolt er samen met den zachten droom der moederlijkheid voor
het kind. Eigenaardig dat deze moederlijkheid de meest levende en onverwachte toon
van dit boekje schiep, en niet de ongelukkige liefde, wier kunst-regelen in dit ‘Donker
Geluk’ bijna methodisch werden opgesteld. Een tweede boek volgde hierop.
Ongetwijfeld aangemoedigd door dezen niet vermoeden bijval, wier algemeenheid
geen twijfel toeliet, ging Jo de Wit in deze zelfde richting door, - nu echter was de
kleine schroom die Donker Geluk omsluierde gevallen en zij deed het
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dik en dapper over. Weer de cyclus der beschaafde aesthetische liefde,
aanknoop-eerste kus-en-afscheid, nu echter verdofd van uitvoerige gewichtigheid
en verzwaard door zinnelijkheid, een zoo beschaafde zinnelijkheid evenwel, dat zij
zelfs, zooals de criticus Nijhoff terecht opmerkte, geen val meer heeten mocht. Het
eigenaardige van dit boek was, dat 't ook hier niet tot een liefdesconflict kwam, maar
dat de flirtation hier feitelijk eindeloos uitgelengd werd en tot onnatuurlijk-hevige
consequenties doorgedreven, althans voor Hollandsche verhoudingen. Maar het zijn
deze consequenties niet, die het liefdesconflict maken, dit kan alleen ontstaan door
wat de mensch bij genoemde consequenties zich denkt of voelt. Die vermoeiende
tusschentoon echter van halflijden en halfgeluk, die zich niet eens van deze halfheid
bewust wordt! Want dit doffe zware boek droeg namelijk den titel van ‘de Branding’,
en dat was een zelfbedrog op zich zelf. En tegenover deze duidelijke verzwaring
kwam de critiek op haar vergissing terug. Zij werd streng voor Jo de Wit, terwijl zij
toch zelf dat boek had helpen kweeken. En zoo keerde alles tot het oude en tot de
goede orde terug. Alleen Jo de Wit behield haar roem en den bitteren nasmaak.
Zoodat wij hier voor de eigenaardige situatie staan, dat met dit boek een reeds
beroemd schrijver voor haar debuut blijkt te staan, haar wezenlijk en dus zeker
beslissend debuut. Hier in ‘Open Zee’ kiest zij werkelijk zee, naar open wateren of
een stille schipbreuk. Want er is geen twijfel aan mogelijk: de kunstsoort die Jo de
Wit totnogtoe bedreef, mist iedere toekomstmogelijkheid, zelfs al flikkerde nog even
de belangstelling rond haar op. Nu nog hoogstens getolereerd, zal zij, de verengde
en stijlloos genoteerde liefdesnovelle,
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binnen korten tijd gestorven zijn. - Er was in Jo de Wit altijd reeds, blijkens de
uitingen in haar critieken over andere schrijvers, een intelligentie aanwezig, die dit
vrij duidelijk vermoedde, een intelligentie die zich aansloot aan de enkele tonen van
diepere menschelijkheid in haar eerste werk, die in geen verband stonden met het
overige, het erotische dilettantisme. Terwijl een deel van haar wezen de dichtstbij
liggende kansen met eenige behendigheid exploiteerde, zag een ander deel van haar
wezen over zich zelf heen weg naar iets anders. Een gevaar was daarbij duidelijk,
dat zij nu de kleine novellistiek plotseling voor de ‘hooge litteratuur’ verwisselen
zou, met al den ijver die de revoluties pleegt te kenmerken. Eindeloosheden,
zielsvreugde en eeuwig heimwee, lagen als zoovele klemmen en voetangels op haar
nieuwen weg. Zou zij de fascinatie der metaphysische horizonnen weerstaan? - Ook
dat was een der vragen die ertoe drongen, dit nieuwe boek met groote benieuwdheid
te openen.
Om op deze vragen dadelijk te antwoorden: men kan niet anders zeggen, dan dat
dit nieuwe boek een wezenlijk debuut kan heeten, een geslaagd debuut op een gansch
ander plan onzer litteratuur. Ondanks de groote ongelijkheid dier schetsen, en in
zekeren zin dóor de ongelijkheid dier schetsen, omdat deze ongelijkheid getuigt van
een groote inspanning om zich van oude vormen te ontdoen om nieuwe te vinden,
van den moed om te vallen, maar ook den moed weer op te staan. Bij den aanvang
dier lectuur liet dit zich niet zoo aanzien. Deze aanvang was een felle teleurstelling.
‘Voor den dood’ heet deze eerste novelle, en het scheen of Jo de Wit den weg naar
genoemde horizonnen met beslistheid insloeg. De onmiskenbare drang naar
vernieuwing in deze novelle toont hier niets dan de meest betwijfelbare resultaten.
Dit schrijven is een jammerlijk trachten naar stijl dat
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tot niets dan een weeke en slappe versierdheid leidt, en tot plastische vondsten waarin
de opzet tot ontstellend ‘onverwachte schoonheden’ onbescheiden naar buiten gluurt.
Misschien kan men zulk soort schrifturen niet genoeg haten; ze vervalschen alles,
ze spelen een spel met wat treurig en ernstig is. De zorg waarmede Jo de Wit dezen
jongeling die zoo ziek is, schoon en behoedzaam om hals brengt, is wreed litterair.
Het ergste is zeker nog dat hij na dit lange elegische sterven plotseling nog verzint
‘schreeuwende dood te gaan’. Het ergste is dat deze opschrikkende schreeuw
klaarblijkelijk bestemd is als een genadeslag op onze in weeke tranen bijna opgeloste
hoofden. Zou de schrijfster zelf deze novelle het schoonst geacht hebben, en haar
daarom welbewust voorop geschoven hebben, dan is dit om te vertwijfelen, niet aan
Jo de Wits talenten, maar zeker aan haar vermogen tot zelfcritiek. Een andere novelle
moeten wij volslagen uitschakelen, eerdat over dezen bundel werkelijk te spreken
valt. (Het gesloten boek). Zij is trouwens een haast preciespassend pendant op dezen
subliem-stervenden jongeling: de subliemstervende maagd. Er zijn kleine verschillen.
Zoo heeft hier het streven naar stijl tot een beschroomde navolging geleid van een
der weinige stylisten bij uitnemendheid, die wij bezitten: het statige schrijden, in
bijna ongenaakbare schoonheid, van Van Genderen Storts stijl, zooals het vooral in
‘Kleine Inez’ tot kracht komt, stapt zij aarzelend na. Maar helaas: de ongestyleerde
struikelingen daarbij, en de afwezigheid van dien onmerkbaren wisselglans van
ironie, die nooit bij Stort ontbreekt, om te zwijgen van den grooten droom en de
donkere hunkering, die aan dezen stijl eerst het karakter van trotsche en smartelijke
geslotenheid geeft! - Een ander onderscheid met de vorige novelle is nog: Jo de Wit
legt ditmaal den na-
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druk op de demonische psychologie van den mensch, die dit sterven met zijn verwarde
zelfzuchtige gedachten begeleidt. En geeft daardoor alleen een treffend voorbeeld,
hoe men het diepste gegeven nog vervalschen en vervlakken kan door te veel en te
subliem te willen. Dat bijvoorbeeld een jong student een stervende vriendin troost
en verwent, dat deze vriendin hem liefheeft en het indirect ook toont, dat zulk een
verhouding den jongen man bijwijlen benauwt en zijn jonge levenslust remt omdat
hij niet altijd op deze hoogten blijven kan, schrijnende tweespalt dus tusschen
troosten-willen en afkeer-van-lijden: het is begrijpelijk. Het zeer diepe motief ligt
hier open voor ons. Het was niet noodig geweest, dit tot demonische folteringen op
te zweepen, - daar er geen sprake van een band is die door haar naderend sterven
trouwens onmogelijk wordt. - Daardoor wordt ook de ‘kleine wreede trek’ die zich
in die dagen voor immer ‘aan zijn mondhoek’ vestigt, een kokette arabesk. Dat verder
één ondenkbaar kort oogenblik de gedachten van dien jongen man bij dezen
naderenden dood verwijlen, en erger bij de erfenis die hem van deze vriendin wacht:
het is wederom begrijpelijk in dien zin, dat het een manifestatie is van de
eeuwig-menschelijke boosaardigheid.
Nogmaals: welk een motief! Een motief voor den ouden Tolstoy, of, beter nog,
voor Stendhal, die beide zijden zou weten te erkennen, terwijl Tolstoy's vrome
grimmigheid hem te ver naar de ééne zijde lokken zou, die van de rulle en losse
zelfzuchtigheid van het gezonde leven. Maar de beginnende schrijfster wil er alles
van hebben, en verliest daardoor het werkelijk-menschelijk motief uit het oog. Zoodra de jonge man deze ontdekking in zichzelven heeft gedaan, slaat hij van
ontzetting aan 't zwerven, bedelend langs de wegen van het groot Europa. Tenminste:
‘met w e i n i g g e l d ging
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ik op reis e n d o o l d e ’. Men hoore den plechtighollen val dier zin! En als hij op
zijn boetetocht eindelijk de doodstijding hoort van de harteloos verlatene: ‘toen begon
ik te lachen, eerst zacht en dan luider, ik krabde met mijn nagel over mijn gezicht
en daarna begon ik te zingen. Ik onderging den wellust van den waanzin’. Maar heel
het schrille drama eindigt toch met dubbel voordeel: hij incasseert de erfenis en
behoudt het boeiende wreede trekje naast den mondhoek.
Het moge misschien hard zijn dit kille litteraire verzinsel zoo uiteen te halen, maar
de beduchtheid dat deze dwaasheid andere dwaasheden telen zou in onze litteratuur,
moge deze hardheid verontschuldigen. Want al mogen wij een bedachtzaam volk
zijn, onze litteratuur toch bleek immer een onbegrijpelijk goede voedingsbodem voor
alle dwaasheden en voor de zotste maniën. En deze dwaasheid is hier alleen te
verklaren, doordat een vlug bewustzijn, onderwezen ook door buitenlandsche
litteratuur, hier aan het eigenlijk wezen of de diepere vermogens is vooruitgeloopen.
Men moet deze dingen uitschakelen, alvorens over dezen bundel te kunnen spreken.
Want ten slotte blijven deze diepere krachten niet achterwege. Het merkwaardige
van dezen bundel is juist dat men dit bewustzijn als 't ware zienderoogen door deze
diepere krachten achterhaald ziet. Met andere woorden: Jo de Wit heeft meer
schoonheid en meer diepte gezocht, en zij heeft die ook gevonden! Om die te vinden,
heeft Jo de Wit ten slotte slechts één ding te doen gehad: zij had haar aandacht af te
wenden van de erotisch-psychologische problemen, die zij voorloopig toch niet te
verdiepen vermocht, en deze aandacht op de omgeving te vestigen. Die omgeving,
het doen en laten en lijden der menschen, blijkt in haar een gulle effusie van
medeleven te kunnen oproepen, - en dit is wellicht zeldzamer dan men denken
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zou. In een der vorige boeken hier besproken ontmoetten wij een figuur wier
levensdiepte in een eigen-aardige moederlijke intuïtie lag, hier ontmoeten wij een
schrijfster wier diepste klank voorloopig die eener eigenaardige moederlijkheid is,
een zekere, moeilijk definieerbare gulheid die de verschijnsélen van het leven warm
omglijdt en met een plotselinge intuïtie diepten van hun wezen raadt. Nu verklaart
zich ook dit plotseling zoo diep accent in haar eerste werk. - Doch ook de vlakheid
harer erotische psychologie verklaart zich hier wellicht. Een mannelijk realist moet
eerst iets van zichzelf begrijpen, aleer hij iets van de wereld begrijpt. Een vrouwlijke
natuur begrijpt soms iets van de wereld, voor zij wat van zichzelf begrijpt.
Doch er zijn meerdere en oudere schrijfsters, die dezelfde toon hebben. Ina
Boudier-Bakker is er het meest aantreklijke voorbeeld van. Wat kan hier echter 't
verschil tusschen de jongere en oudere schijfster zijn, iets dat op een algemeene
ontwikkeling zou kunnen duiden? Wellicht is dit het verschil: dat de jongere schrijfster
zich (met veel moeite) bewuster litterair georiënteerd heeft, dat zij meer schoonheid
en daardoor ten slotte ook meer diepte zoekt. Het is moeilijk, inniger te zijn dan Ina
Boudier-Bakker, maar het is mogelijk méér schoon te zijn in de afbeelding van het
leven en vooral: meer synthetisch. - Bij gelijke warmte soms is er in enkele novellen
van Jo de Wit een drang naar synthese, naar een samenvattende verhaalsplastiek, die
de gestalten vaster doet oprijzen, meer climax ook die de zielen hun laatste fond doet
openbaren, met een ditmaal waarachtige onverwachtheid. - En in deze richting ligt
de eenige ontwikkelingsmogelijkheid voor ons realisme. Geen kunstmatige reacties:
verplichte vluchten in de hemelen der sublimiteit zullen altijd belachelijk blijven.
Maar het werkelijk leven kan tot meer synthese gebracht worden en daar-
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door tot meer schoonheid. Mevr. Scharten-Antink ging hier trouwens reeds voor. En
dit verbindt zich met het volgende: er kan meer aandacht ontstaan voor de onverwacht
ingrijpende, de irrationeele krachten van het leven. Ze zijn altijd aanwezig, ze maken
de menschenziel eerst tot de menschenziel. - Zij zijn veel meer aanwezig dan het
beeld onzer realistische litteratuur ooit zou doen gelooven. Ook de Hollandsche
levens toonen onophoudelijk verwikkelingen, die men Dostojevski-aansch zou kunnen
noemen, ieder oogenblik en overal rond ons, wanneer men slechts een Dostojevsky
had om ze te beschrijven en ze aan allen te toonen. - Op twee wijzen kortom is het
Hollandsche realisme versleurd geraakt: aesthetisch en psychologisch. Het is versleurd
geraakt door de uitvloeiende notitie, die het leven door kleine veelheid ontkrachtte
en de gestalten de symbolische kracht onthield, waartoe iedere gestalte in kunst
onwillekeurig wil groeien, - en het is versleurd geraakt in een kleine psychologische
logiek, waarbij de groote illogische krachten van het leven met een eigenaardige
bangelijkheid werden uitgeschakeld, wanneer men er niet met een dommen hoogmoed
als ‘overwonnen Romantiek’ op neerzag. Maar het zijn toevallig juist die illogische
krachten, die voor het leven meestal beslissend zijn. De wedergeboorte der liefde,
der vroomheid, de dwaasheid der opoffering, bijna iedere ‘volte-face de l'esprit qui
se modifie’, - zij zijn alle illogisch! Zij overrompelen vanuit het onbewuste het
bewustzijn en zetten dit bewustzijn eigenmachtig om. Uit het litterair-vertolkte
Hollandsche leven daarentegen scheen zich het geheim verwijderd te hebben.
Deze drang naar synthese en climax (ook in de beschrijving van het gewoonste leven)
in welke climax de irrationeele krachten van het leven uitteraard soms
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plotseling hun beteekenis bewijzen, zij 't een beteekenis omgeven van geheim.
(Stendhals gansche psychologische mathemathiek, de scherpste in Europa, eindigt
in verwondering, in geheim) - iets daarvan vereenigt deze drie jongere realisten.
Herman de Mans herbergdochter wordt plotseling bijna een stille heilige van het
gedroomde moederschap; El. Zernike fluisterde van den onuitsprekelijken schroom
voor menschelijke liefde in een hart dat toch overvol was van die menschelijke liefde,
- en Jo de Wit is het gelukt, in één schets bovenal, om het wonder waar te maken der
zelfvergetende bewondering, het wonder dus der schoonheid. Twee moeders, en een
brandende zomerdag aan zee. Een bleeke zwakke moeder met haar ziek kind, die
samen armelijk en hulpeloos nederhurken onder de meedoogenlooze en laaiende
kracht van den dag, een kracht die hen uitstoot, waaraan zij geen deel mogen hebben,
terwijl het stralende visioen van zee en strand zich als een flikkerende koortsdroom
uit hun moede blikken verwijdert, - onbereikbaar ver en onwezenlijk. - Maar een
andere moeder en haar kind gaan langs haar over de gloeiende duinen, zoo sterk en
levend dat zij als 't ware deinen op den stroom van diezelfde kracht, die haar en haar
kindje heel dien dag zoo wreed geteisterd heeft. En inplaats van den bitteren nijd
dien zij in zich verwacht, rijst plotseling in de zwakke moeder de bewondering, de
deemoedige bewondering voor wat blijkt te k u n n e n zijn. En de avondschemering
na den wreeden zonnedag is mild voor haar en vol droevig geluk: zonder dat zij het
wist, is de weemoedige zegen der schoonheid, het zelfverloochenend aanschouwen,
over haar geweest en heeft veel bitterheid verzacht. Zij weet alleen, in haar eenvoudige
gedachten, dat toch het leven ‘n i e t o v e r a l z o o d r o e v i g i s a l s i n h a a r ’.
- Deze kleine schets is het hoogtepunt van dezen bundel.
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Deze beide gestalten staan tegen een horizon! Zelfs al zou Jo de Wit niets anders
geschreven hebben, dan nog zou dit werkje het teeken van een mogelijke toekomst
zijn.
Maar er is nog iets meer. De novelle ‘de late Geboorte’ kan vrijwel ondanks enkele
weekheden en onhandige inventies, naast de Moeders gesteld worden. Dit is het
verhaal van den zwijgzamen, schijnbaar onbegaafden, zwakken jongen man, die,
door allen vrijwel uitgestooten, eindelijk een vriend krijgt en onder invloed van dien
meer bewusten vriend, die voor hem spreekt en hem leert spreken, plotseling van
zichzelf bezit neemt, plotseling uit zijn deemoedige maar liefdevolle onbewustheid
ontwaakt tot een persoonlijkheid, die zijn waarde begrijpt en die krachtens die waarde
naar zijn deel geluk zal durven streven. Een diep motief, maar opgelost. Velen dier
‘onnoozelen’, vol van een diep en liefderijk leven, gaan schuw het leven door. Het
schijnt hun verboden, het geheim van hun wezen ooit aan anderen af te staan. Zij
kunnen het niet uiten. Zij weten zelf niet dat het in hen is. En zij verstommen meer
en meer. Misschien gaan daardoor nog geen essentiën verloren. Men kan wel
aannemen, dat alle onbewuste zielsschoonheid een even onbewust geluk verleent,
een stille innerlijke zuiverheid die haar licht van schoonheid wel naar buiten uitgiet,
al was het ook over een bloem op een binnenplaatsje. - Maar even zeker is het, dat
zij, tenzij zij de weerstand eener bijna-heiligheid bezitten, onder den druk der
omstandigheden, waarnaar zij zich willig en deemoedig voegen, meestal innerlijk
afsterven zullen, en nooit weet iemand welke melodie verloren ging. Dit is de
psychologische diepte van deze schets: Jo de Wit heeft deze blinde kansrekening in
het leven gezien. Een bijna verlorene ontwaakt hier in het leven en voor het leven.
- Vrijwel voor het
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eerst in onze litteratuur heeft Jo de Wit voor zulk gebeuren aandacht gehad.
Meer in de middensfeeren van het leven spelen novellen als ‘de Vrienden’.
Zij zijn voortreffelijk, met nerveuse scherpte en strakke stijging geschreven.
Gevaarlijk is hier een streven naar uiterlijke mondaine sierlijkheid, - niet zoo invretend
gevaarlijk evenwel als het streven naar innerlijke sierlijkheid, dat de laagtepunten
van dit werk beteekent.
Overziet men dus deze drie jongere realisten tezamen, dan blijkt Herman de Man
het verst van de schoonheid verwijderd, de minst geordende en de zwakst bewuste,
en die toch letterlijk, ondanks dikwijls grove bedoelingen, door deze schoonheid
overrompeld wordt. El. Zernike geeft deze schoonheid, ook in de afbeelding van het
meest dagelijksche leven, als in een droom zoo licht en onbevochten, - dezelfde
schoonheid, wier wenschelijkheid aan Jo de Wit het helderst bewust werd, (welk
bewustzijn zij met vele vergissingen moest bekoopen), om haar ten slotte toch,
bovenal in de evocatie der twee moeders, te verwerklijken. Eén diepe gelukkige trek
hebben zij drieën nog gemeen: bij geen van drieën ontbreken de momenten, waarin
de kracht der ziel of de drang van het onbewuste (men schrappe den term dien men
niet verkiest) de kleine, hopeloos-gesloten logiek van het dagelijksch leven doorbreekt.
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De sterkste
door J.C. van Schagen
Ik heb den tijd.
Ge moet U niet haasten. Ik kan wachten.
Ge kunt mij gerust uitstellen, van dag tot dag. Ik ga niet weg.
Ge kunt uittrekken met de groote jacht, zoolang Ge moet.
Ik zal wel op Uw huis passen.
Maar aan het einde, als Ge terugkeert, rijk en machtig en zoo moe,
Zal ik daar staan.
Dan zult Ge mij herkennen en Uw rust aan mij drinken.
Ik heb den tijd.
Ge moet mij niet zoeken. Ik ben overal.
Ge hoeft niet te speuren in geheime boeken. Ik lig open en bloot op straat.
Ge hoeft den weg niet te zoeken, Ge kunt mij niet missen.
Ge kunt gerust maar verder gaan en mij vergeten.
Maar eens zult Ge stilstaan, bevreemd, om een oude herinnering,
En ik zal voor U staan.
Dan zullen wij tezamen vloeien en Hetzelfde zijn.
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Ik heb den tijd.
Ge moet mij niet ontvluchten. Ik ben onafwendbaar.
Ge kunt U vermommen en Uw naam verliezen in de groote steden.
Ge zult daar oud worden en gezeten en geëerd
En Ge zult nog wel eens om mij lachen als om een kinderbijgeloof, dat zijn greep reeds lang
verloor.
Maar onontkoombaar is mijn nadering en die verre dag,
Dat Gij mij in de oogen zien moet
En verzinken.
Ik heb den tijd.
Ge behoeft mij niet te weerleggen, ik heb geen gelijk.
Ge behoeft Uw stem niet te verheffen, ik zal zwijgen bij Uw betoog en Ge kunt mij gerust
bespotten.
Ge kunt mij omsluiten met Uw redenen. Ge kunt mij inmetselen met Uw argumenten.
Ik zal mij niet verzetten.
Maar aan het einde zult Ge Uw gevangenis leeg vinden,
Want mijn wezen is niet van tijd en ruimte en het komt en gaat Uw bewustzijn voorbij,
Dan zult ge zwijgen en vergaan.
Ik heb den tijd.
Ge hoeft U niet te wapenen. Ik strijd niet.
Ge kunt mij gerust verdringen. Ik sta niet op mijn plaats.
Ge kunt mij dwingen met geweld. Ik ben zwak als water.
Ge kunt mij dooden. Ik hecht niet aan mijn vorm.
Maar onder Uw handen zal ik opstaan, want ik ben onverdelgbaar. Ik ben als het aether, dat
stof en ruimten vervult.
En als Ge gansch en al verwonnen hebt en triomfeerend praalt ten troon,
Dan zult Ge rijp zijn en mij toevallen, als een beursche vrucht.
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Ik heb den tijd.
Ge kunt gerust wat spelen; ik kan wachten.
Ge kunt Uw deugden verplegen en verzaken wat laag is en gemeen.
Ge kunt Uw pijlen op alle doelen schieten. Ik kan wachten.
Ik kan wachten Uw leven lang; ik kan wachten reeksen van geslachten.
Ik kan wachten volkeren en beschavingen voorbij.
Ik kan wachten den gang der tijden.
Maar ééns, een dag, als de Golven komen,
Zullen wij samen zijn
Niet dan wat water van de groote zee.
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Buitenlandsche litteratuur
Marie-Paule Salonne. Ma maison dans la Brume aux Editionsde
‘Belles-Lettres’ 1922.
Marie-Paule Salonne, een meisje nog in jaren, is dichteres en aldus vrouw, ja meer
dan vrouw in haar machtigen drang tot scheppen. De groote droomen, de matelooze
verlangens namen haar wezen nog niet in bezit, doch hun aanwezigheid verraste en
verschrikte haar reeds in scherpe vizioenen. Deze vizioenen van het naderende leven,
van de komende erkenning en herkenning van eigen lichaam en ziel, vonden wellicht
een zekeren terugslag in 't gebeuren van 't daagsche leven. Doch dit persoonlijk, zoo
kleine gebeuren heeft zij versmaad, om weer te geven wat haar hevig beroerde, en zoo zoekt het kind bescherming bij de moeder voor 't eerste pijnen bij 't ontwaken
van geest en hart. - tot de natuur van 't eigen land is zij gevlucht, waar zij groot en
eeuwig weervond wat haar verontrusten moest in 't onverklaarde. In de natuur van
't eigen land, Bretagne, vond zij zichzelve weer, in deze natuur kon zij zich vrij geven,
zichzelve verbeelden, scheppen buiten zichzelve, sublimeering van hartstochtelijk
verlangen. Haar eigen levensdrift, de ongebreidelde wil die geen doel nog kent, in
de zee, den wind, den nacht hervond zij deze innerlijke onrust, en vond aldus de rust.
‘Je n'ai pas peur de vous, ô mer, ô vent, ô bruit,
O, ténèbres, - ressac d'une harmonie immense!...

De opdracht geldt: ‘La terre Bretonne, où je suis née à la vie, la Langue Française,
qui m'a fait naître à la pensée.
Boven de branding uit zag zij de onmetelijke harmonie, boven den Bretonschen
grond vond zij in haar taal de idee.
Verloren in 't grootsche decor van haar land is zij het meest zich zelve nog, zij
zoekt zich zelve nog in wat haar droomen 't meest na mag zijn.
Uit deze verzen slaat een zilte zeewind op, de golfslag dreunt in het rythme na.
‘La chanson du barde’ is ook haar lied:
Nul n'est aussi libre que moi,
Parmi les hommes que Dieu garde;
Goupillon, sceptre, ou hallebarde,
Rien ne vaut la lyre du barde,
Qui ne subit aucune loi...
Nul n'est aussi libre que moi!...
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Wachtend, afwachtend, verwachtend met drift of ongeduld, is al wat groei noch
onrust kent haar nauwelijks de werkelijkheid. Een dorp in sneeuw is haar ‘le payssage
fait au fusain’.
‘Les maisons, en bonnets de nuit, dans leur façade,
S'enfoncent sous des draps déchirés sur les bords
Rien ne fait plus de bruit, quand on marche, dehors;
Et le village entier a l'air d'êre malade
..................
Ces blancs - trop blancs - fonts ressortir le noir, - trop noir, -

En elders inspireert haar de schoonheid der plastiek, tot deze gevoelige vondst:
Le toit de chaume est presque à bas,
La porte n'a pas de serrure.
Sommes-nous sûrs de n'avoir pas
Pénétré dans une gravure?...

Haar driftig verlangen het leven te omvatten, te beleven, dees toomlooze ijver doet
haar den zomer haten, die 't lichaam met zijn vurige vingers verontrust, den geest
met zijn heeten adem met loomen dommel omhangt.
Je hais le long jour moîte où la chaleur déprime,
Où l'on est lêche, où l'on s'endort,
Où le corps, délaissé de tout ce qui l'anime,
Se sent plus triste que la mort!
Tu m'as tout pris, Eté: courage, joie, envie
De ce que j'aimais autrefois...

***
Deze jonge vrouw, die haast magnetisch wordt afgestooten van 't kleine en
middelmatige, heeft slechts een enkel klein gedicht de liefde gewijd, die nauw
schrampend langs haar ging. Het is of zij voorvoelde dat eens de dag komen zal
waarop 't hart door den schroeienden schicht getroffen zal worden, en dat de zielskreet
dien zij dan zal slaken, niet den voordraf vraagt van eerste schermutseling.
Al'âge où tout l'être frissonne
Des premiers amoureux chagrins,
Par les soirs et par les matins,
J'ai pleuré de n'aimer personne...
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Plus tard, de son troublant parfum,
Une âme a frôlé ma souffrance:
Et j'ai connu l'indifférence...
Et j'ai pleuré d'aimer quelqu'un.

Deze bekentenis was ook niet meer dan de gevoelige vastlegging van een simpel
beleven. Geen wonder, want de liefde is haar nog de al-omme goddelijke schijn en
't moment is nog niet gekomen, waarop deze verblindende glans in één straal zal
inbranden haar hart.
Want ook in de liefde is 't meer nog 't geweten dan het hart, dat verklaring verlangt.
Van geestlijke onrust spreken reeds de citaten: Ovidius en Brizieux, Nietzsche en
Sully-Prudhomme, de Kerkvaderen en Musset ontleend. En deze niet louter geestlijke
onrust ligt in den titel van de laatste saamvatting: ‘Le Bénétier sans Bruit’.
Vriendinnen ziet zij het klooster kiezen. Voor haar liggen de beide wegen nog
open. Een keuze deed zij, keuze die voorshands niet meer is dan 't inslaan van gekozen
pad.
‘J'ai préféré, mes soeurs, à votre nimbe pâle,
L'auréole des pleurs versés de chaque jour,
Et jai trouvé meilleur que la paix virginale
Le tourment éternel de l'impacable Amour!...’

Deze eeuwige kwelling die zij tot zich roept, tot zich trekt, zal ook eens tot haar
komen, om dan en de vrouw en de dichter tot ontvangen gereed te vinden.
D.B.
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Aanteekeningen
door Dirk Coster
Het Amsterdamsche drama
Men kent het vermakelijk conflict bij het Koningsbezoek in Amsterdam. Burgemeester
De Vlugt leeft in een monarchen-leege tijd. Het ontbreekt hem dus begrijpelijkerwijze
aan routine om met koningen om te gaan. En wat de oorzaak ook zij: of de ongewone
situatie en het goud der borsten hem op de zenuwen is geslagen, of dat hij zijn
officieele speech tot een geestelijke beteekenis heeft willen opvoeren, - hoe het zij,
hij heeft een onhandig compliment gemaakt! Hij heeft onze litteratuur erbij gehaald,
- en gesproken van het tekort aan fantasie in o n z e litteratuur en de fantastische
rijkdom der Skandinavische! Het was inderdaad een twijfelachtig compliment, en
bovendien de wending miste oorspronkelijkheid. - En als men maar lang genoeg op
dit woord staart, dan wordt het bij graden verschrikkelijker, en men kan er zich
aangenaam bij opwinden. Deze burgemeester heeft toch maar, om een koning te
vleien, onze litteratuur verraden! - En wie zijn litteratuur verraadt, verraadt toch
eigenlijk zijn land! - En wie zijn land verraadt, verloochent toch eigenlijk zijn ziel!
- En in den hoogsten staat der opwinding kan men den armen burgemeester met zijn
onhandig compliment nog wel zien als de duivel zelf!
In Frankrijk of Griekenland, waar dergelijke publieke spelletjes geliefd zijn, zou
men het misschien met de auto-suggestie zoover gebracht hebben. Hier in Holland
is het alleen aan Couperus gelukt, dien staat of één dier staten van opwinding te
bereiken; we hopen dat het bij één der lagere staten gebleven is! - Hij, een schrijver
van wereldnaam, heeft zich terecht in zijn fantasie getast gevoeld. En opwinding
steekt altijd eenigszins aan. De Vereeniging van Letterkundigen kon nu niet
achterblijven en gaf een bezadigd officiëel protest af, en ‘de Telegraaf’ schreef een
enquête uit over het fantasiegehalte in onze litteratuur. - Dat wil hier zeggen: een
twaalftal bekende schrijvers ontving op een goeden dag een lang telegram, met
betaald antwoord voor twee
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honderd woorden, met verzoek zich in deze twee honderd woorden uit te spreken
over het fantasie-gehalte onzer litteratuur. En daarmede was het dan ook tegelijk
gedaan. Met die antwoorden zonk de kleine gisting die Couperus verwekt had, plat
neer. Al wist de beleefdheid van dit twaalftal zich niet te onttrekken aan de fascinatie
van z o o betaalde woorden, - die antwoorden klonken lusteloos en de meeste ervan
was de beleefde inspanning aan te zien, het betaalde getal woorden vol te krijgen.
Het onhandige compliment bleek bij de meeste schrijvers 't ééne oor in, 't andere uit
te zijn gegaan. Enkele schrijvers deden een zwakke poging, eenige werken op te
sommen ‘waar fantasie in was’ (een onhandige poging, want 't gaat immer om h e t
g e h a l t e der fantasie en die is niet op te sommen in een betaald antwoord); anderen
gaven met beleefde omsluiering te verstaan, dat burgemeester De Vlugt gelijk had,
maar dat 't waarschijnlijk per ongeluk was; Quérido's antwoord stak als gewoonlijk
ver boven de andere talentvolle antwoorden uit, door zijn pyramidale smakeloosheid
nl., en slechts één inzender had den moed, de verzwegen grondstemming van de
anderen open uit te drukken. Carry van Bruggen, femme terrible, - seinde: ‘je me'n
fiche’.
Daarmede was het incident afgeloopen. Maar het is merkwaardig, dat dit
onbeduidende conflict een ander incident heeft uitgelokt, dat feitelijk pijnlijker is,
en waarover niemand iets zegt. Zooals gewoonlijk, grepen ettelijke onbeduidende
scribenten de pen en benutten deze gelegenheid, om op hun beurt ongevraagd hun
gewichtige meeningen over het fantasiegehalte onzer litteratuur aan de wereld mede
te deelen. Volslagen onbeduidende scribenten, en hun opsomminkjes van boeken
waarin fantasie is en waarin geen fantasie is, hun wenschen en grieven kunnen ons
onverschillig laten. Maar door hun organen bereiken deze scribenten eenige
tienduizenden lezers. En tegenover die lezers nu is het ongehoord, welke toon deze
scribenten tegenover onze litteratuur durven aanslaan, en vooral: welk een
leugenachtige voorstelling zij, met merkwaardige eenstemmigheid, van dit conflict
geven. Een voorstelling hierop ongeveer neerkomend: ‘heel het litteraire dorp’ in
paniek samengevlogen op het forum der Telegraaf, om als een razende kudde
pluimvee te snateren tegen den man, die den moed had hun de droeve waarheid in 't
gezicht te zeggen!! Deze eenstemmigheid behoeft overigens niets te verwonderen;
het is idée reçue, een soort conventie bijna, om een litteratuur-en-bloc met een soort
vooropgezette minachting te behandelen. Overal, in alle landen, ontmoet men de
voorstelling
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van het zootje elkaar benijdende, kijvende, lasterende, ijdele, boosaardige ‘officieele
schrijvers’. Waarom toch? De ééne groep geestelijke arbeiders is zeker weinig beter
dan de andere, en zij die door deze snauwende minachting zich boven deze litteratuur
trachten uit te heffen, toonen door hun toon reeds, dat juist zij allereerst een
geprononceerde aanleg tot dit lasteren en kijven hebben. Er zijn twee oorzaken voor
deze zonderlinge conventie: ten eerste zijn zelfs in een bloeiende litteratuur
beginselverschillen en helaas ook persoonlijke veeten steeds onvermijdelijk gebleken.
Dit komt overal voor, maar in een litteratuur worden deze verschillen steeds i n 't
o p e n b a a r uitgevochten. En ten tweede: iedere litteratuur heeft steeds een breede
zelfkant van kleine scribenten, die zich onvermijdelijk miskend achten en zich
onvermijdelijk door deze meestal gewaande miskenning met dit grof dédain troosten.
Zij vooral zijn het, die het publiek eraan gewennen, dat er over een litteratuur-en-bloc
op een toon gesproken wordt, - die ten opzichte van iedere andere groep intellectueelen
als ontoelaatbaar onbeschoft zou gelden. En in dit gansche Amsterdamsche geval is
dus een inconsequentie die doet glimlachen: terwijl men zich ernstig ergert over een
goedbedoeld compliment, laat men zonder duidelijk protest passeeren, dat een aantal
scribenten aan tienduizenden lezers een grofverdraaide voorstelling van dit conflict
en van onze litteratuur opdringen. Doch nu deze scribenten hun gewone vage
insinuaties door deze positieve leugen hebben versterkt, is het misschien de moeite
waard op deze inconsequentie even te wijzen: het dorp (waarin dus ook onze edelste
intellecten wonen, een Henr. Roland Holst en Boutens, een Leopold en Van Looy,
om er slechts enkelen te noemen), het dorp is n i e t in razernij geraakt, n i e t in
paniek tesamengevlogen, om zijn gekwetste ijdelheid oorverdoovend uit te kakelen.
Eén schrijver heeft zich geërgerd, en verder heeft een groot dagblad een aantal
schrijvers geprest om een antwoord, dat zij, volgens de gewoonste
burgerlijkebeleefdheid, voor 't meerendeel niet geweigerd hebben. Willen deze
scribenten wellicht dit erratum alsnog aan hun lezers mededeelen? Of is hunne
gedachtelooze onbeschoftheid boven zulke kleine bijzonderheden verheven?
Conclusie: zoo er iets afstootends, grofs en pijnlijks in dit conflict is geweest, dan is
het ontstaan door het nageschrijf dier ongevraagde adviseurs.
Bij de kwestie zelf, hoe gering zij ook is, heeft men het gevoel dat het woord waar
het op aankwam, niet gezegd is. Zeker
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heeft burgemeester De Vlugt in één opzicht gelijk gehad, maar heel de inkleeding
van zijn maxime doet blijken dat het per ongeluk was. Hij heeft eenvoudig de zwakten
der beide litteraturen aan elkaar... geconfrontreerd. Voor zoover wij weten lijdt de
de Skandinavische litteratuur evenzeer aan overmaat van fantasie, aan een soort
verschaalde fantasie-conventie, als de Hollandsche litteratuur aan een soort verdofte
realistiek. Onlangs nog heeft de W.B. een product dier Skandinavische bazar-fantasie
laten vertalen en het was naarder nog dan de slapste Hollandsche novelle. Wij kunnen
dus zeggen dat deze beide nationaal-litteraire ongesteldheden waarschijnlijk aan
elkaar gewaagd zijn, - en de vergelijking hiermee staken.
Dat er in onze litteratuur verder weinig werken van fantasie zijn aan te wijzen, het
is begrijpelijk! - Ieder land heeft zijn fataliteit, maar het gaat er om zijn eigen fataliteit
goed te begrijpen, Wie zijn grenzen kent, kent ook zijn macht. De directe fantasie,
de omzetting van het dagelijksch leven tot iets anders, tot sprekende kleuren en
uitbundige beelden, - zal in Holland een uitzondering moeten blijven. Eenvoudig
omdat het Hollandsche leven, het Hollandsche landschap de gegevens missen, de
stimulans tot zulk een directe fantasie. Wij hebben ons slechts te verheugen, dat wij
op dezen regel inderdaad prachtige uitzonderingen bezitten als Prins' wonderbare
‘Koning’, Van Schendels ‘Zwerver Verliefd’, Van Oordts ‘Irmenlo’ (van Warhold
in dit verband te spreken, is wel een zeer essentieele vergissing, want juist in Warhold
zonk de schrijver van Irmenlo terug tot een zwaarmoedig middeleeuwsch
museum-realisme), en enkele werken van Couperus en van Moerkerken. De groote
aangewezen mogelijkheid voor ons proza ligt daarentegen zeker in het zich
verdiepende realisme. - Ondertusschen is ook hier nog niet te veel bereikt; de
burgerlijke verdoffing van dit realisme is de ziekte geweest die zich altijd weer
toonde. Slechts enkele werken wijzen erop, welk een grootsche dingen, welk een
diepe schoonheid door een realisme, dat zich verdiept en gansch van leven doorgloeid
wordt, in ons land nog bereikt zou kunnen worden: Van Looy in zijn stijging naar
‘Jaapje’, De Meesters ‘Geertje’, waarin de storm van den hartstocht zich baanbreekt,
mevr. Scharten-Antinks ‘Sprotje’, El. Zernike's tot droom geworden dagenleven,
Van Genderen Storts monographiën der intellectueele levens, - ziehier enkele teekenen
slechts die de mogelijkheid van een ongekenden bloei van dit realisme in beginsel
bewijzen. En daarbij kan nog bedacht worden, dat de
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scherpe kracht van den beschouwenden geest, die zich in Holland eeuwenlang uitgeput
en verward heeft in het theologische dispuut, den laatsten tijd zich vrij gemaakt heeft
en tot een nieuwe uitingswijze en dus tot schoonheid is geworden. Het groote essay,
zooals dit in Frankrijk en Engeland geleefd heeft, is bezig te ontstaan. Carry van
Bruggens Promotheus, Havelaars latere essays, Plasschaerts trotsche beschouwingen,
Coenens levens-satyre, ziehier eenige teekenen dier herleving.
Dit alles tesamen geeft zeker nog geen beeld van een groote litteratuur, maar het
is bijeengenomen niet zoo gering, en het is wel aan te nemen, dat de meeste litteraturen
in het huidig Europa met hun nationale zwakten evenzeer te worstelen hebben en
geen van allen een bloeitijdperk doormaken. Maar het woord waar het om gaat, moet
hier nog gezegd worden: onze litteratuur bloeit wel zeer zeker, en het zijn o n z e
d i c h t e r s die deze litteratuur tot een totnogtoe ongekenden bloei brachten. Wij
moeten erin berusten, niet in alle genre's uit te munten. Wij moeten tevreden zijn,
dat slechts op één plaats de aanwezige zielskracht van een tijd en een land tot haar
hoogste uiting komt, dat ergens dus deze zielskracht zich versnelt, verhevigt en
verziek en de electrische vonk der extase, de vonk van het geniale aanschouwen
ontspringt. En wat geeft het ook, waar die vonk ontstaat en ontspringt, zoo het slechts
gebeuren wil?
Een litteratuur blijft middelmatig ondanks alle verdienste, als nergens in die
litteratuur zich de zielskracht tot deze vonk verdichten kan, een litteratuur beleeft
een bloeitijdperk, wanneer op één plaats één enkele ziel bij ‘dit licht der eeuwigheid’
op het leven terugzien kan. En er zijn er in Holland meerderen zelfs geweest! En het
deed dus haast wat belachelijk aan, dit opsommen van onderwerpen ‘die toch
werkelijk fantastisch’ zijn bij onze schrijvers, - als daarnaast een Henr. Roland Holst
heel de edelst menschelijke tragedie van medelijden en schuldbewustzijn beleden
heeft in onvergankelijk fatale strophen, een Boutens met zijn Morgennachtigaal en
zooveel andere liederen, de extatische vlucht der ziel boven haar leed tot muziek
bracht, in een Leopold de uiterste teederheid gefluisterd heeft, zoo zuiver en zacht
als niet meer van de aarde, en ten slotte naast hen nog de gansche gestalte van een
Guido Gezelle rijst, - gansch een leven waar schoonheid en heiligheid één gloed, één
zang geworden zijn, on-onderscheidbaar, - en een zang in onze taal! Wij mogen wel
als zeker aannemen, dat geen litteratuur in de wereld, na 1900, een schoonheid gekend
heeft, zoo verscheiden en toch tesamengeno-
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men, zulk een organische eenheid vormend als door deze vier dichters in onze taal
verwerklijkt is.
Dit alles is niet vertaalbaar en de wereld zal van deze schoonheid nooit iets anders
dan een zwakke vertalingsschemer zien. Doch dit toeval let niet. Het is de schoonheid
v a n een land die v o o r het land is, en het doel der innerlijke waarden is niet, er
tegen anderen mede te pralen.
Maar het is goed, dat wij het tenminste allen in ons eigen land weten en voor deze
schoonhetd dankbaar zijn. Maar aan dit algemeene weten ontbreekt nog wel wat,
helaas, in dit land zelf!
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Tooneel
door Dop Bles
N.V. Het Hofstad-Tooneel. De Spiegel der zotheid, door Mr. C.P. v.
Rossem.
Luid en luidruchtig heeft de Heer Mr. C.P. van Rossem het verkondigd: hij zou,
malgré tout, d.w.z. malgré al het behaalde succes, geen blijspelen meer schrijven
van de waardeloosheid die men van hem gewoon was, neen hij zou de la, la literatuur
vaarwel zeggen, om serieus de à la dramatiek te beoefenen. Toen gaf hij zijn
‘Wedergeboorte’ à la Molière, die ondanks zijn imaginaire zieke (garanti sur facture)
als een fausse couche werd beschouwd, in stee van als de geestelijke herrijzenis van
Molière huldigend te worden aanbeden.
Toen is deze Mr. auteur kwaad geworden en heeft zijn woede uitgesproken tegen
en in de pers.
Molière scheen de man niet, althans de juiste talisman niet. Hij wendde zich dus
van Molière af en klopte bij Erasmus aan. Een goed begin is 't halve werk, en hij
begon den titel bij Erasmus te halen. Doch waarschijnlijk uit bijzondere sympathie
voor dezen Rotterdammer, noemde hij dit spel niet: ‘De lof der Zotheid’ (immers
dan zou men in den loop der eeuwen steeds aan Mr. van Rossem en nooit meer aan
Erasmus denken bij 't hooren van dees titel) maar ‘De Spiegel der Zotheid’. Wie zich
aan een ander spiegelt.... De Heer Mr. auteur vergat mèt bespiegeling, ook de loutere
spiegeling, die zacht ware geweest in Hans Martin's ‘Vrijbuiter’! Daar had hij dan
gezien, dat zijn jonkheerlijke held veel gemeen heeft met dezen ‘Vrijbuiter’, namelijk:
het gemeene. Gemakkelijker dan in zijn eigen productie had hij ingezien, hoe
goedkoop het is en hinderlijk pedant het aandoet, hoe irriteerend van zelfoverschatting
en dom van geestloosheid het toch is, om een zoogenaamde geestige held ten tooneele
te voeren, wiens geest in ad-rem-antwoorden steeds zegeviert, doordat deze held
uitsluitend tegenover menschen geplaatst wordt, die een voldoende dosis gezond
verstand missen, ja vaak het imbeciele naderen.
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Het minderwaardige van zulk een strijd, waarbij de tegenpartij het minste middel
van verweer ontnomen wordt, schijnen beide auteurs niet te beseffen; beiden genieten
te veel van hun één-oogschen koning. En al ware dit niet reeds ruimschoots voldoende,
deze heeren werden nog met de karakteristieke familietrekken van Droogstoppel
bedacht, namelijk met het sentimenteele en philistijnsche. Doch wat een Multatuli
geeselde en met walging vervulde, werd hier met verheerlijking geschonken. De
Heer van Rossem maakt wel is waar bescheidener misbruik van 't sentimenteele,
doch 't philistijnsche is hier niet minder. Ook deze held moet voor een ervaren
vrouwenkenner doorgaan; hij weet dus op welke wijs en onder welke omstandigheden
een getrouwde vrouw het gemakkelijkst te winnen is. Geen wonder dus, dat hij zijn
spel speelt op het moment waarop zij de achting voor haar man verliezen gaat. En
als hij zich dan aan 't slot als de schijnheilige schurk gedraagt, dan weet de auteur
niets beters te doen, dan dezen schijn den gloed van 't waarachtige te geven. Ja, de
auteur stond zoo blind tegenover de eigen schepping, wiens bittertafel geestigheid
hem mogelijk bedwelmde, dat hij zich inspande zich met dezen held te vereenzelvigen.
Zoo spreekt deze provinciale jonkheer in termen, de coulissen ontleend, en citeert
historische feiten door Mr. van Rossem terwille van feuilletons bestudeerd.
Een bespreking van dit werk, waarvan het weinige der opvoeringen, - ondanks de
zeer goede vertooning - wel het beste werd, is van eenig nut, omdat, eer de leerlingen
des Heeren van Rossem zich aan 't voorbeeld vergrijpen, nu op 't minderwaarde van
dezen helaas Hollandschen tooneelheld waarschuwend kon gewezen worden.
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Ueber die Liebe
Von Emil Lucka
1
Wenn man philosophisch über die Liebe spricht, darf man nicht bloss die
Geschlechtsliebe, die Liebe zwischen Mann und Frau, vor den Augen haben. Sie ist
nur ein Weg, wenn auch der unmittelbarste und menschlichste, der den Einzelnen
mit seinem Gefühl an ein umfassenderes Leben schliesst, ihn über sich selbst
hinausführt, ihn reiner und grösser macht. Doch andere Wege der Liebe sind nicht
weniger menschlich und wahr, wenn sie auch kaum mit solcher Regelmässigkeit
beschritten werden. Liebe im weitesten Sinne ist das Gefühl, durch das der einzelne
mit einem anderen Menschen, mit der ganzen Menschheit, mit der Natur, mit dem
Weltall in Gemeinschaft tritt, durch das er aus seiner Verschlossenheit herauskommt,
sich einem Höheren hingibt, mit aller seiner Seligkeit darin zu verströmen. Es gibt
zwei Arten, sein Ich zu erhöhen, es intensiver, wie in einem Rausch zu füllen: in der
stärksten Z u s a m m e n f a s s u n g s e i n e r s e l b s t liegt der Genuss der Macht
und der Eitelkeit mit allen ihren unerschöpflichen Formen. Ein Mensch erweitert
triumphierend seine Grenzen gegen alle anderen Menschen und gegen die Welt, er
dehnt sein Ich immer mächtiger über andere aus und beherrscht sie. Mächtig sein
heisst ja, sein Ich über andere erhöhen, und diese NiveauDifferenz, diese
Potenzialspannung geniessen; seine Eitelkeit erfüllt sehen,
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heisst: höher scheinen als andere und sich am Schein genügen lassen, den Schein
geniessen.
Dies ist die eine Gruppe von Möglichkeiten, sein Ich stärker, reicher und mit Lust
zu fühlen; von ihr will ich nicht sprechen, ich habe anderswo Näheres ausgeführt.
Die zweite Möglichkeit findet nicht an der Herausarbeitung der Grenzen ihre
Befriedigung, sondern an der A u f h e b u n g d e r G r e n z e n , sie vermag daher,
immer weitere Schranken brechend, ins Unendliche fortzuschreiten. Sie ist die Liebe
im aller umfassendsten Sinn. Lieben heisst, seine Individualität aufgeben, sich in ein
anderes, einen anderen Menschen, in die Welt ergiessen, heisst der Macht und der
Eitelkeit entsagen und das höchste Glück in der Hingabe seiner selbst finden.
Meinstens glauben wir, dass die egoistische Stärkung und Vereinigung der Grenzen
die Erhöhung unseres Daseins gewahren müsse; aber dem gegenüber lebt eine
heimliche Sehnsucht in der Seele, wenigstens einmal, wenigstens vor einem Menschen
diese scharfe Abgrenzung hinwerfen zu dürfen, sich liebend aufzulösen.
Vielleicht ist es erlaubt, ein wenig von der Psychologie ins Metaphysische
auszuschweifen. In manchen Augenblicken überkommt es uns wie etwas Rätselhaftes
und tief Erschreckendes, dass die Menschheit in Millionen einzelne Seelen zerspalten
und dass jede Seele zugeschlossen ist um sich allein. Warum haben wir Menschen
nicht ein grosses, einheitliches, gemeinsames Leben, warum schlägt nicht alles
Lebendige im seligen Gleichtakt eines einzigen Herzens? Ist die Wurzel alles Seins
nicht eine? Das ist die tragische Urtatsache des Menschenlebens oder, bei anderer
Tönung des Gemütes, die Sünde von Anbeginn, die Ursünde. Wenn hier eine etwas
freie, aber vielleicht nicht widersinnige Deutung der sogenannten Erbsünde versucht
werden
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darf, so möchte ich sagen: Im ersten Menschen ist alles Menschensein noch Eines
gewesen, ein Ganzes, ein untragisches, ein paradiesisches Sein. Die Menschheit, die
Adam genannt wird, war ein einziger Mensch nur. Mit dem zweiten Menschen aber
ist diese Ureinheit schon zerstört, der Schritt vom ersten zum zweiten Menschen ist
der allerprinzipiellste und folgenschwerste in der Entfaltung der Menschheit.
Menschheit und Seele sind nicht mehr eine ungeschiedene Tatsache, der Mensch ist
etwas vom Dasein Abgelöstes geworden, etwas auf sich selbst Ruhendes. Die
Menschheit ist in einzelne Seelen zerlegt, deren immer mehr werden, und so ist
Vielheit und Vereinzelung, ist Hass und Kampf entstanden. Die Sünde, die grosse
Sünde der Zerrissenheit, die Tragödie der Menschenvielheit, die sich hasst und
verzehrt, hat eingesetzt und will nicht wieder enden. Im Menschen ist aber ein tiefes
Gefühl, vielleicht eine Erinnerung an erste ungeschiedene Seligkeit: Dass dies nicht
sein sollte, dass es Unrecht, dass es - wenn wir diese Tonlage noch einen Augenblick
festhalten wollen - Sünde ist, sich hassend zu vernichten anstatt liebend Eines zu
sein. Ein übermenschlich Liebender, ein Gott wird herabgerufen, hebt in einem
Herzen allergrösster Liebeskraft die Sünde von Anbeginn auf, erlöst die Menschen,
die ihm gleich sind in der Liebe, aus ihrer Vereinzelung dadurch, dass er die Grenzen
niederreisst, die sie von einander scheiden, dass er alles Menschenleben in ein
All-Leben, in ein ungeschieden göttliches Leben löst, mit dem Vater, dem Urleben,
zu einem macht. So ist Vielfalt und Feindseligkeit in der grossen Liebe getilgt, die
Sünde vernichtet. - Diese Abschweifung soll nicht dogmatisch genommen worden,
sondern nur in das Verständnis der Liebe hineinführen, soll die Sehnsucht des
menschlichen Herzens klarlegen. Denn die Sehnsucht ist da, und ist lebendig,
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in jedem Herzen zu seiner Stunde: Die Sehnsucht nach Aufhebung der Schranken,
nach Auslöschen der Grenzen mit ihren feindlichen Spitzen, die Sehnsucht nach
Liebe.

2
Jeder Jüngling und jedes Mädchen fühlt die Begierde, einmal über sich selbst
hinauszukommen, sich hinzugeben, sich in ein Anderes zu verlieren. In dem
Augenblick, wo diese Sehnsucht ihr Objekt gefunden hat, wo der Mensch plötzlich
weiss: hier is mein Glück, hier enden Unruhe und Sinnlosigkeit - in dem Augenblick
ist die Liebe eingetreten, die Gewissheit, dass sich hier die Pforte auftut ins Grosse,
ins Umfassende. Das untrügliche Gefühl verkündet: zu diesem Menschen hin, durch
diesen Menschen hindurch führt der Weg aus schmerzhafter Zerstückelung ins Ganze.
Und nun wird alle Kraft eingesetzt, dieses Höchste, dass sich so zwingend auferlegt,
zu erreichen. Gelingt es nicht, dann vermag der Liebende sein Leben fortzuwerfen,
weil er sich ganz verloren fühlt, ausgestossen aus dem heiligen Reigen des Lebens.
- Alles das tritt natürlich nicht klar ins Bewusstsein, aber es lebt in der Seligkeit und
im Schmerz der Liebe. Der Liebende hat ein durchaus gutes Gewissen, er spricht
sich die höchste Berechtigung und die Pflicht zu, seinem Gefühl zu folgen. Auch der
folgt ja seinem Gefühl, den es zur Ausschweifung oder zum Verbrechen drängt, aber
er tut es, weil er schwach ist, etwas in ihm widersteht. Der Liebende jedoch
identifiziert sich mit seinem Gefühl bis zu letzten. Das K i n d hat noch keine
entschieden abgeschlossene Individualität, es bewegt sich noch in einer Sphäre
allgemeinen Lebens, es ist zwar naiv selbstsüchtig wie das Tier, aber ihm fehlt noch
die bewusste Abgegrenztheit der Erwachsenen, die sich den Egoismus zum Leitfaden
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genommen haben. Weil Kinder im psychologischen Sinne noch keine Menschen
sind, darum haftet für unser Fühlen noch etwas von der ungebrochenen Einheit des
Naturlebens an ihnen. Sie sind, wie die Theologen sagen, von der Sünde, und wie
wir es verstehen, von der Zerspaltenheit des Menschenlebens frei. Daher können
Kinder unmittelbar G e g e n s t a n d der Liebe für uns sein wie die Blumen; wir
spüren, dass sie noch in jener grossen Einheit stehen, der all unser Liebestrachten auch wenn wir es nicht wissen - zugewendet ist. Wir können vor ihnen des strömenden
Gefühles teilhaft werden, das sich vor einem Anblick vollendeter Naturschönheit
einstellt, nicht vom Subjekt zum Subjekt, sondern vom menschlichen Subjekt zum
Naturwesen hin. Für das Kind selbst ist die Liebe nicht ein grosser Aufschwung,
eine Erschütterung des ganzen Daseins, ein Hinübergleiten in eine andere Welt,
sondern Beharren in seiner eigenen, natürliche Offenbarung seines Wesens, Das
Kind gibt sich ohne Hemmung aus, es drückt gleichmässig Menschen, Tiere, Pflanzen
und Spielzeug ans Herz und an die Lippen, es steht mit allen Menschen auf ‘Du’,
kurzum es lebt noch in einer vormenschlichen Sphäre, es steckt noch viel tiefer im
paradiesischen Zustand, in jener ungeschiedenen Einheit des Lebens, die der
erwachsene Mensch schon zerrissen hat, um in einer Sonderzelle sein Dasein zu
finden. So sind Kinder Wesen vor dem Sündenfall (und wenn ihnen eine moderne
Theorie Sexualität zuspricht, so ist es eben Sexualität und Perversion vor dem
Sündenfall), sie sind noch nicht durch den tragischen Riss hindurchgegangen, der
den Menschen von der Natur und den einen Menschen vom anderen trennt und
feindlich scheidet. Im Kind ist die Liebe noch nicht Liebe des Menschen, das heisst
Sehnsucht nach Zusammenschluss und Angst vor Vereinzelung und dann höchste
Erfül-
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lung, sondern unmittelbarer Reichtum und glücklicher Besitz; und wenn die Sprache
des Alltags die Kinder Engel nennt, so hat sie recht. Das haben die Kinder vor uns
voraus, das macht sie uns reizvoll und wunderbar - das müssen sie aber auch
überwinden, um Menschen zu werden.
Im Z e i t a l t e r d e r G e s c h l e c h t s r e i f e pflegt sich bei jungen Männer und
bei jungen Mädchen eine Unsicherheit einzustellen. Sie sind nicht unbefangene
Kinder mehr und sind doch auch noch nicht ganz hineingetreten in die Isoliertheit
des reifen Menschen. Diese Unsicherheit steigert sich bis in die zwanziger Jahre,
häufig zur Verbitterung und einem Gefühl völliger Verlassenheit und tiefer
Enttäuschung, manche stehen dem Selbstmord nahe. Die Welt ist etwas Unheimliches
und Rätselhaftes, etwas Schreckliches und Quälendes geworden, sie vermögen sich
nicht mehr so recht aufzuschliessen, sind voller Misstrauen, kriechen in sich hinein
und wissen zu mancher Stunde nicht, wie noch weiter leben. Das unindividualisierte
Dasein des Kindes, der Quell aller Kinderfreude und aller Naivetät ist dahin, mit
Schauder und Angst finden sich die jungen Menschen isoliert und einsam. Ihren
Fühlen (nicht ihrem Verstand) dämmert das Bewusstsein jener Urtragik, jener
Erbsünde, dass wir Menschen das Leben nur noch in seiner Zerspaltenheit kennen ob durch eigene Schuld, wie der Begriff der Sünde voraussetzt, das vermag freilich
niemand zu sagen. Dieser Zustand gerade der Besten unter den Heranwachsenden
erscheint älteren Menschen oft lächerlich, ‘grün’, sie verspotten etwas, was ihnen,
den stumpf gewordenen Spiessbürgern, doch weitaus überlegen ist. Denn die seelische
Situation der Jugend vor dem Aufbrechen der ersten Liebe ist etwas Bedeutendes
und Tragisches, etwas das zum tiefen Wesen der Menschheit gehört.
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Das beschriebene Stadium weicht entweder allmählich der Trägheit des Alltags, ein
bürgerlicher Beruf nimmt mehr und mehr Besitz vom Menschen - selten von Frauen,
oft von Männern - der Mensch altert, noch jung an Jahren, heiratet und begnügt sich
und befriedet sich in irgend einer regelmässigen Beschäftigung, die von regelmässigen
Vergnügungen unterbrochen wird. Oder mit der e r s t e n L i e b e tritt das Wunder
ein. Jäh, nicht in allmählicher Umwandlung ist das Gefühl von Zwecklosigkeit, von
Langerweile, von Lebensüberdruss dahin, alle Angst ist geschwunden, von der Liebe
aufgezehrt, Quellen brechen aus, neue Kräfte sind da, das Leben leuchtet in niemals
noch geschautem Glanz - die Welt wird schöner mit jedem Tag, man weiss nicht,
was alles noch werden mag! Die grosse Lösung der Menschheitstragik ist plötzlich
ins Gefühl getreten, vor dem Anblick eines zweiten Menschen hat es aufgeschrieen:
Du! Du! Wenn wir auch diesen einmaligen Blütenflor unserer grämlichen Aufgabe
entsprechend zerpflücken und in ein dürres Herbarium pressen wollen, so müssen
wir sagen, dass solch ein Mensch aus seiner quälenden Vereinzelung herausgetreten
ist durch den, der ihm zu Gefühl der Liebe verholfen hat. Er weiss sich auf einmal
berechtigt im Leben, erblickt Sinn und Schönheit überall, hat den Weg gefunden,
der zur Einheit führt. Denn das ist der Sinn und die tiefere Bedeutung seines
Erlebnisses: Dass er nicht mehr verschlossen und verloren ist wie ein Weizenkorn,
das aufs Gestein fällt, sondern dass er seinen Erdboden gefunden hat, sich einzusenken
und Frucht zu bringen. G e g e n l i e b e hat ihn aktiv aufgenommen in den heiligen
Kreis. Das Gefühl der ersten Liebe birgt etwas Geheimnisvolles, und es ist auch in
Wahrheit geheimnisvoll und wunderbar, dass plötzlich ein anderer Mensch da ist,
in den man sich mit allem den seinen
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auftösen kann und muss, dass der unfassbarerweise dasselbe will wie ich zu seinem
höchsten Glück. Wollte ers nicht, dann wäre der Weg zwar gefunden, der Eingang
aber versperrt. Nicht mehr im selbstsüchtigen Wollen wird letzter Mittelpunkt gefühlt,
der natürliche Egoïsmus ist verschwunden und einer höheren Einheit dargebracht
worden, der Einheit mit dem geliebten Menschen. Das Gefühl seiner selbst lebt jetzt
nicht mehr in der inneren verschlossenen Sphäre, sondern in der Verbundenheit mit
dem Geliebten. Von diesem Augenblick an wird der Mensch reiner, er sieht genauer
und peinlicher auf seine Handlungen und auf seine Regungen sogar, er schämt sich,
wenn etwas nicht ist wie es sein sollte. Auch Fremden gegenüber empfindet er mehr
Wohlwollen, lässt einmal einen Vorteil fahren, den er halten könnte, er wächst über
manches allzu Einge-engte hinaus. Es hätte keinen Zweck, die Wunder, die die erste
Liebe wirken kann, aufzuzählen und zu zergliedern; die Dichtung aller Völker ist
voll damit. Aber beweisen nicht alle diese kleinen Züge der Vermenschlichung und
Erhöhung, dass auch der Mittelmässige mehr werden kann als er in Wirklichkeit ist,
wenn er durch die Liebe über sich selbst hinausgerissen wird? Wie platt sind die
späteren Verse manches Jünglings, der in der Glut der ersten Liebe Erstaunliches
hervorgebracht und sich daher selbst für einen Berufenen gehalten hat. Mit Recht!
Er ist berufen gewesen zur Zeit der ersten Liebe, er hat Welt und Menschheit mit
den Augen eines Höheren angeschaut als er in Wahrheit ist, mit den Augen dessen,
den die Liebe aus sich selbst genommen und einem reicheren Dasein eingefügt hat;
ist der Räusch vorüber, so sinkt er kraftlos zurück.
Die meisten Liebenden haben nur die Person des geliebten Menschen im Sinn und
sind nicht imstande, über ihn hinauszublicken und zu fühlen. Es geschieht nicht
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selten, dass der Egoismus nun auf die Gemeinschaft mit dem geliebten Menschen
übertragen wird, dass sich Ichsucht in Wirsucht verwandelt und dass diese
umfassendere Selbstsucht nun gegen alle anderen Menschen ebenso schroff, ja
vielleicht noch schroffer Stellung nimmt als der primitive Egoismus des Einzelnen.
- Anderen jedoch öffnet sich mit einem Schlage die Welt. Sie wissen plötzlich, das
ihre Liebe nicht im Geliebten endet, eine Ahnung höheren Einheit und höherer
Seligkeit lebt in ihrem Gefühl. Die bis dahin niemals geschwärmt haben, besingen
jetzt nicht nur die Augen der Geliebten, sondern auch die Schönheit des Frühlings,
die sie nun zum erstenmal sehen, sie lauschen nicht nur der Rede, die von ihren
Lippen kommt, sondern auch dem Bächlein, das sich durch die Wiesen plaudert. Stirb und werde! - Dieses Wort Goethes umfasst das Geheimnis der Liebe: Stirb als
der Zugeschlossene, als der in deiner Einzelheit Verängstete der du gewesen bist!
Werde Mensch im weiteren Sinne, Liebender, der Einheit und Zusammenhang
gefunden hat, der in seinem Gefühl das jedem Menschen aufgegebene Problem der
Urtragik gelöst hat.
Das ist das Ausserordentliche und nicht Wiederkehrende der ersten Liebe:
Schranken fallen, die gequält haben und die man doch nicht had sehen können, weil
man eben ganz in sie eingeschlossen war; plötzlich wächst man über alle Enge seines
früheren Ich hinaus und hinüber, in die Einheit mit einem anderen Menschen hinein.
Eine nie erlebte seelische Situation: innigste Gemeinschaft ist eingetreten. Zum
erstenmal erfährt der Mensch das berauschende Gefühl: Ewigkeit, erfährt es in
Gemeinschaft mit dem Geliebten, schöpft es aus dieser Gemeinschaft. ‘Ewig’ ist ja
das eigentliche Wort der ersten Liebe, ewig wird sie währen, muss sie währen - und
das Gefühl täuscht nicht; in ein höheres
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Leben selig einmünden, bedeutet: dass Vergänglichkeit endet, dass Ewigkeit anhebt.
Die Liebenden e r l e b e n E w i g k e i t im Auslöschen ihres Ich, in der Extase
höchsten Verbundenseins. Mit diesem Augenblick der Verwandlung fängt die Welt
neu an. Jede wahre und grosse Liebe ist nicht nur Umschöpferin der Seele, sondern
auch Weltschöpferin, aus Brüchigkeit und matter Beengung ist in seligem Aufschwung
eine neue Welt hervorgegangen.
Doch kaum jemals sind die überschwenglichen Verheissungen der grossen Liebe
dauernd wahr. Das ist der ärgste Schmerz und die bitterste Enttäuschung, die dem
echten Menschen zustossen können, dass er sich wieder als ein Vereinzelter finden
muss, dass sein Gefühl, das imperatorisch Ewigkeit verkündet hat, in den Alltag, in
die Oednis zurückebbt. Das Gefühl ‘Ewigkeit’ ist nämlich falsch gedeutet,
herabgezogen worden. Man hat geglaubt, dass die Ewigkeit, die die Liebe verkündet,
lange Zeit, bis zum Tode währen wird, also vierzig oder fünfzig Jahre, und begnügt
man sich auch damit nicht, so ahnt man vielleicht eine Liebe über den Tod hinaus.
Aber die Ewigkeit, die das Gefühl verheissen hat, ist wirkliche, metaphysische
Ewigkeit gewesen, Umbrechen des bisherigen engen Daseins in ein absolutes Dasein,
Einmünden bedrückten Lebens in Seligkeit. Dem aber ist der Mensch oft nicht
gewachsen, er hat das Aufglühen eines nie geahnten Neuen, einer höchsten Quaktät
ins Quantitative verschoben und missdeutet.
Nur wenige Menschen vermögen die Gewalt der ersten Liebe mit ihrer ganzen
Verzücktheit ein zweites Mal zu empfinden. Die Enttäuschung ist ja einmal erfahren
worden und lässt sich nicht mehr aus der Seele tilgen. Es ist der eigentliche
E r o t i k e r , der Mensch, dessen Lebenselement die Liebe ist, der das Gefühl
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immer neu und immer mit höchster Intensität erlebt, nicht anders als wäre es das
erste Mal. Der grosse Erotiker ist so ungewöhnlich wie der grosse Künstler. Als sein
Idealtypus ist D o n J u a n aufgestellt worden, eine legendäre Gestalt, an der jedes
Jahrhundert arbeitet. Er liebt immer aufs neue mit seiner ganzen Kraft und
Hingegebenheit als das Genie der Liebe, denn ihm sind die Frauen und die Gefühle,
die sie ihm schaffen, verschieden und reich wie dem Künstler seine Werke, deren
jedes er schaffend liebt, als hätte er nie noch etwas anderes gemacht. So wird dem
grossen Erotiker die erste Liebe immer neu und immer anders geschenkt, während
der alternde Mann mittlerer Gefühlssphären, wenn er an seine Erlebnisse zurückdenkt,
zu der Einsicht kommt (die ihm wohl für Weisheit gilt): dass es doch eigentlich
immer dasselbe gewesen ist.
Aber in der Kraft Don Juans liegt auch seine Schranke: seine Liebe bleibt immer
Frauenliebe, sie vermag sich zwar phönixgleich zu erneuen, gewinnt aber niemals
einen anderen Gegenstand, schwingt sich niemals auf kosmische Höhe. Das macht
ihn ja den Frauen, denen kosmisches Fühlen fremd und unheimlich ist, so teuer, sie
spüren, dass sie ihm Anfang und Ende sind.

3
Fast alle grossen Künstler sind auch grosse Liebende. Wieder und wieder tut sich
ihnen eine Pforte auf, mag sie nun durch einen Menschen hindurch führen oder
unmittelbar in die Natur, in die Menschheit, in Gott. G o e t h e spricht von der
wiederholten Pubertät des Künstlers, das heisst von seiner Kraft, immer wieder aus
Vereinzelung ins Höhere zu wachsen, und man hat herausgebracht, dass er alle sieben
Jahre eine andere Frau geliebt hat. Die Kraft, die andere meistens nur einmal über
sich hinaufreisst und die dann langsam im
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Alltag versickert, bricht in solchen Menschen wieder und wieder durch - immer
inniger mit der Schöpferkraft verbunden, die sich im Strömen der Liebe entfaltet. In
dieser rhythmischen Frauenliebe Goethes spüren wir den erhabenen Rhythmus eines
Daseins, das aus sich hervorsteigt, verzehrend, spendend, schaffend und wieder in
sich eingeht zu neuer Sammlung. Wir ahnen hier eine Lösung der Urtragik, die nicht
nur vorübergehend ist wie die erste Liebe, die jeden einmal Seligkeit und Einheit
fühlen lässt, sondern die eine wahrhafte Lösung bedeutet. Der Mensch vermag sich
nun einmal nicht ins All-Leben, ins Göttliche zu ergiessen, wie es der Mystiker
ersehnt; doch ein grosser Rhythmus von Ausweitung und Einziehung ist uns von
Goethe vorgelebt worden. Dieser Rhytmus wird gewiss nicht nur in seinen
Liebeserlebnissen zu finden sein, sondern auch in anderem, in seiner Naturversenktheit
zuförderst. Denn öfter noch und tiefer als durch die Liebe einer Frau hat Goethe den
unmittelbaren Zusammenhang mit der Einheit des All-Lebens gefunden.
Weltseele komm, mich zu durchdringen!
Das ist der selige und doch demütige Ruf der grossen, der k o s m i s c h e n L i e b e .
Weltseele dringt ein in den einzelnen, hebt ihn hoch auf, macht ihn gut, weise und
schöpfungsvoll. Das stellt den wahren Genius hoch über den grossen Liebenden,
dass er ein Liebender ist - und noch viel mehr.
Denn im Menschen sind noch andere Möglichkeiten der Liebe, die einmal wirklich
und lebendig werden können, und bei manchen höheren Menschen gibt es eine
stufenweise Entfaltung: Das ewige Recht und die ewige Schönheit der Jugend ist die
Geschlechtsliebe, die Liebe im engeren Sinn. Lieber sie aber wächst manchmal etwas
Neues, die kosmische Liebe. Solche Liebe scheidet prinzipiell von der anderen, dass
sie
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Liebe nur von einer Seite her ist, dass sie nicht Erfüllung in der Gegenliebe finden
kann, die die Liebe zwischen Mann und Frau wohl nicht bedingt, aber krönt.
Kosmische Liebe wird daher am häufigsten bei Phantasie-menschen auftreten, die
aus Eigenem das ganze Reich der Liebe zu schaffen vermögen, dann bei solchen,
deren Leben sich natürlicherweise einsam vollendet; schliesslich bei Enttäuschten
(was dann freilich nicht mehr das Rechte ist). Menschenliebe, Naturliebe, Gottesliebe
sind Offenbarungen des selben Urgefühles, das nun nicht mehr am Einzelnen haftet
wie die Geschlechts-liebe, freilich auch nicht gestaltlos ins Leere fliessen darf. Oft
genug entartet nämlich das Gefühl wirklicher Liebe in eine gewisse verständige und
lauwarme Menschenfreundlichkeit, in ein gleichmässiges Wohlwollen, in ein
salbungsreiches Schwätzen. Heute ist wieder einmal die grosse Konjunktur der
Menschenliebe. Horcht man auf diese Reden, so wird man zu seiner Verwunderung
einen Ton bitteren Hasses vernehmen. ‘Der Mensch ist gut! Ihr sollt ihn lieben!’
wird gepredigt. Aber hinter den Worten klingt es anders hervor: Ihr Nichtswürdigen,
warum liebt Ihr den Menschen nicht? Ihr sollt totgeschlagen werden, denn in euch
ist keine Menschenliebe!
Die wahre kosmische Liebe haben wir aus dem Vers Goethes vernommen:
Weltseele komm, mich zu durchdringen! - Sie schwingt schon leise in dem schönen
Kindergebet:
Müde bin ich, geh zur Ruh,
Schliesse meine Aeuglein zu.
Vater, lass die Augen Dein
Ueber meinem Bette sein!

Das Kind löscht ruhig aus im Schlaf und gibt sich einem Höheren in die Hände, oder
wie es so schön heisst: Die Augen Gottes sind über seinem Bett. Ebenso will
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der wahre M y s t i k e r als einzelnes Bewusstsein und als einzelne Seele verlöschen
und in die grosse Liebe einsinken, die er doch nicht zu fassen und nicht zu bannen
weiss. Er spricht von der Geburt Gottes in seiner Seele. Aus der inbrünstigen Liebe
des Einsamen wird das Gefühl göttlicher Gegenwart geboren - göttlicher Gegenliebe.
Wahre Gottesliebe, das heisst wahre R e l i g i o n , ist ja nichts anderes als vertrauende
Hingabe des ganzen Gefühlslebens und mit ihm des ganzen Menschen an ein geahntes,
höheres, göttliches Dasein, gedanklich ausgesprochen: Der Uebergang vom
beschränkten Individuum, vom Einzelnen und Eingeengten ins volle und Ganze, die
Hingabe des Endlichen ans Zeitlos-Ewige. Religion ist Erlösung des Mangelhaften
im Vollendeten. Was das Gefühl der deutschen Mystiker verkündet, das lehren die
Upanischaden in ihrer abstrakten Art. Anfang und Ende der brahmanischen Weisheit
ist ja, dass die Einzelseele, der Atman, der Weltseele, dem Brahman gleich ist, dass
Einzelseele in Weltseele eingehe und auf höre, als ein Gesondertes zu bestehen.
Dieser Gedanke spricht klar aus, was das Gefühl der Liebe, wie wir es gedeutet
haden, birgt, was sich in der Liebe durchsetzt. So kann man die Lehre des Veda eine
Theorie der kosmischen Liebe nennen. Dort ist es freilich nicht Liebe, sondern nur
eine Theorie dazu, denn Liebe kann nie etwas anderes sein als unmittelbare Gewissheit
des Fühlens; wenn wir sie analysieren und deuten, stümpern wir doch nur an ihr
herum.
Im Herzen manches mittelalterlichen Mönches und mancher Nonne lebt eine
inbrünstige Sehnsucht, sich Gott völlig hinzugeben, sich in ihn aufzulösen, zu enden
als das, was man ist, vernichtet werden im ewigen Wonnebrand, in der grossen
verzehrenden Liebes-flamme der Gottheit. Vielleicht haben manche Nonnen
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des 14. Jahrhunderts tiefer den Sinn der Liebe verstanden als unsere Zeit; sie konnten
sich nicht anders begnügen als mit dem Letzten. Einige von ihnen haben, bei alle
Verirrungen der Phartasie, Worte starker Liebe gefunden, und es ist unzulänglich,
alles dies in Pausch und Bogen für pathologisch zu erklären, denn krankhaft ist immer
nur die Uebertreibung und Verdrehung des Echten in der Seele, das Schöpferische
nie. Die Gottesminne, das zitternde Sehnen in ein geahntes höheres Dasein hinein
ist echte Liebe in unserem Sinn: Uebersteigung der Einzelheit, Einmünden in ein
Höheres, in die Seligkeit des ungeschiedenen All-Lebens, das hier Gott oder Christus
heisst, bei den wahrhaft erleuchteten Mystikern allerdings kein persönlicher Gott ist,
sondern alles umschliessende, alles in sich tragende Gottheit, ‘der Grund’. Jedes
Zeitalter hat die ihm gemässe Form kosmischer Liebe zur Entfaltung gebracht, das
deutsche 14. Jahrhundert (das bis in die Mitte des 15. reicht) ist die grosse Zeit der
Gottesliebe, die von einem engen biblischen persönlichen Gott aufsteigt ins ‘fliessende
Licht der Gottheit’. In dieser seelischen Strömung wird der grosse Sinn der Liebe:
das einzelne Ich ein zuschmelzen in ein Höheres, den Schmerz und die Tragik der
Zerspaltenheit aufzuheben in der kosmischen Einheit zum erstenmal - von früheren
fragmentarischen Wallungen abgesehen - ganz erfasst, eine höchste Form der Liebe
ist hier zur Vollendung gekommen. Wenn der T h e i s m u s der offiziellen
Konfessionen einen persönlichen Gott annimt, so mag das dem aller-primitivsten
Bedürfnis entgegenkommen und wohl auch den Wünschen der spekulativen
Theologie; echte strömende Gottesliebe kann aber nur dann bestehen, wenn
stillschweigend oder ausdrücklich die Persönlichkeit - dass heist die Einschränkung
nach dem Bild des Menschen - fällt und ein mystischer oder ein pantheis-
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tischer Zug in die Gottesvorstellung eindringt. Denn das ist gerade das Wesen der
kosmischen Gottesliebe, dass sie über jede Einzelheit, und sei es die einer göttlichen
Person, hinausstrebt. Ein abgesonderter reiner Geist kann nicht geliebt werden, damit
Gott geliebt werde, muss er in einer unmittelbar gefühlten Beziehung zur Welt und
zu den Menschen stehen. - Dagegen lebt selbst im indischen Fanatiker, der sich vor
den Schwerterwagen des Gottes wirft, um von ihm zermalmt und ausgelöscht zu
werden, eine Ahnung kosmischer Liebe, wie verzerrt sie sich auch aussern mag.
Dasselbe Grundgefühl offenbart sich hier, das aus jenem Kindergebet spricht.
(Slot volgt)
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Historisch idealisme
door Just Havelaar
Waar de primitieve samenleving zich ontwikkelde tot een bewuste, geordende eenheid,
kwam algemeen de mensch in een toestand van massale knechtschap te staan ten
opzichte der goddelijke machten, die in vrees werden vereerd. De godheid alleen
bezat zelfstandigheid en regeerde tyrannisch over den mensch. De enkele, die uit de
slaafsche kudde van 't menschdom zich tot een zelfstandige persoonlijkheid ophief,
werd aan de grillig-dreigende godheid gelijk: een tyran te midden der slaven, een
tyran door de massa vereerd dáár hij de godheid onder hen vertegenwoordigde. Het
is de roem der Indiërs het beginsel der menschelijke onvrijheid tot zijn metaphysische
consequentie te hebben opgevoerd.
Diepzinnig is de Indische levensleer, volgens welke de mensch als zelfstandigheid
geen geestelijk bestaansrecht heeft en alle persoonlijkheidsgevoel waan blijft, zonde
is, zoodat eerst wijs wordt wie zijn zelfheid verliest. - De tyrannie heeft in 't Indische
denken geen plaats, zelfs niet de goddelijke tyrannie, want de godheid bezit hier geen
zelfheid, doch is de wereld-ziel waarin alle bewustzijn en alle leven vervloeit. De
taak des menschen wordt dan: n i e t te zijn. Zijn taak is, het gevoels- en wils-leven,
ook in de hoogere en hoogste vormen van geluk of liefde, tenslotte te overwinnen,
om langs den
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weg der contemplatie in het niet-zijn, in 't Nirwana, op te gaan.
Diep is de Indische gedachte, vroom de Indische geestes-houding, edel de Indische
verwezenlijking. Maar de Europeesche gedachte ontwikkelde zich langs andere
banen. - De tyrannisch vrije Godheid der oude, theocratische tijdperken (en alleen
de Godheid tenslotte kan tegelijk als tyrannisch en als vrij worden gedacht), werd in
Europa vermenschelijkt. Tyrannisch mocht de natuur zijn, de goddelijke geest echter
breekt deze tyrannie. En 't ideëele beeld ontstond van den mensch, die naar zijn
goddelijk wezen zelfstandig is en vrij.
Zeer langzaam heeft zich deze groei voltrokken.
In den Athener Socrates eeren wij den eersten zelfstandigen geest, den eersten
mensch die de vrijheid in zich zelf ontdekte. Maar in de Grieksche wereld, waaruit
Socrates voortkwam, konden nog slechts enkelen, te midden der massa, vrij zijn, n.l.
de filosofen. Want alleen het denkleven verhief den mensch boven zijn natuurlijke
gebondenheid. En bij 't verschemeren der oude religie bestond voor de velen geen
verlossingsmogelijkheid meer, geen diepe troost boven den nood van 't leven, geen
verheffing boven 't wezenloos bestaan der dagelijksheid, der zakelijkheid en der
dierlijkheid. De tyrannie der oude goden was gebroken: de massa van 't Grieksche
volk had zich te voegen in de sfeer der natuurlijke menschelijkheid. De mensch werd
de maat aller dingen. De Rede - deze nieuwe, Grieksche godheid - kosmisch en van
een verheven zedelijkheid voor 't hooger, wijsgeerig bewustzijn, werd door de massa
met 't menschelijk verstand vereenzelvigd. De geest verzandde in sceptische
zelfgenoegzaamheid. De moraal, een zaak van inzicht voor de filosofen, werd er een
van taktiek, van geordende zelfzucht en van praktisch nut voor den burger. Tegenover
het begrip der
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deugd stond, naar 't Grieksch bewustzijn, niet het kwaad en niet de zwakheid, maar
de dwaasheid: en wat het vlak en nuchter verstand dwaas heet, kan men nog dagelijks
ervaren!
Echter, op den duur laat 't leven zich nooit rationalistisch verengen. Het is hier de
plaats niet na te gaan hoe in de Hellenistische cultuur mystische elementen uit 't
Oosten werden opgenomen, hoe de sceptische verstands-moraal, die zich tot een
streng en egocentrisch plichtsbesef verscherpte bij Epictetus, tot vromer wijsheid
zich verinwendigde bij een Aurelius of Seneca, hoe de Grieksche Logos zich weer
mystisch verhief - doch ook verijlde - bij Plotinus, kortom hoe, naar Dr. G.A. v.
Bergh v. Eysinga's woord, een vóór-Christelijk Christendom in de Hellenistische
cultuur groeide. De beteekenis van 't Christendom zelf wordt door deze
vóór-geschiedenis slechts belicht. Zij doet immers beseffen, dat het Christendom
een diepe, historische noodzakelijkheid was, een noodzakelijk resultaat in de evolutie
van 't Europeesch bewustzijn; bovendien, en tegelijk, doet zij tóch weer de zelfstandige
waarde, de explosieve kracht beseffen van dit Christendom, dat de spitsvondige
rationalisten onzer dagen vaak schijnen te waardeeren als een nog-wel-smakelijke
hutspot, toebereid uit de klieken van een niet al te best verteerd feestmaal.
Sedert Christus' verschijning zijn niet langer slechts enkelen vrij en zelfstandig,
de meest bewusten, maar vormt de mensch in zich zelf, dóór zijn mensch-zijn, een
een heilige zelfstandigheid. - Dat de mensch moet zijn ‘wedergeboren’, dat hij de
waarde van 't leven heeft te stellen niet in zijn zinnelijk en verstandelijk, maar in zijn
oneindig wezen, om vrij te worden en in waarheid menschelijk, wist de Socratische
Griek zoo goed als de Christen; echter, voor den laatste waren niet uitslui-
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tend de intellectueel begaafden uitverkoren, maar kon een verschoppeling het
hemelrijk ingaan, omdat niet wijsgeerig inzicht, maar gewetenskracht en liefde den
mensch bevrijden. En in alle menschen leeft de kracht van 't geweten en de liefde.
Thans wordt de idee zelf van 't mensch-zijn: vrijheid. God, de tyrannische Jaweh der
Joden, is in Christus mensch geworden; door Christus is 't menschdom naar zijn
beginsel Goddelijk, dus vrij. Vrijheid onderstelt zelf-verantwoordelijkheid: Christus
is de universeele en essentieele mensch, die de menschheid bevrijdt door zich voor
de schuld van ieder verantwoordelijk te voelen.
In Indië werd de Gods-tyrannie opgeheven door opheffing van 't vrijheids-beginsel
zelf; in de Christenheid door dit beginsel te vermenschelijken en te veralgemeenen.
Voor den Indiër heeft de vrijheid een negatieven zin: vrij is, wie zich van zijn
menschelijkheid, van het leven, verlost; voor den Christen wordt de vrijheid het
centrale en positieve beginsel: de vrijheid, die een nimmer eindigenden strijd doet
ontbranden, is 't goddelijk licht in iedere ziel. De geest krijgt hier een worstelend,
handelend, scheppend karakter.
Dit Christendom kon in Israël ontstaan, omdat de Joden tusschen zich en hun
dreigenden Noodlots-Heer den profeet stelden, die, boven koningen, priesters en
wetten verheven, de onmiddellijke vertolkers waren der Godheid. Toen de laatste
profeet verscheen, was God uit zijn eenzaam hemelrijk getreden, was 't menschdom
uit zijn slaafschheid verlost, zoodat vrede op aarde dagen kon en de ‘eeuwige, eenige
God’ in de menschen een welbehagen kreeg.
Het besef, dat de mensch meer vrij is, naarmate hij zijn goddelijk wezen dichter
benadert, is 't persoonlijkheidsbesef, dat de verantwoordelijkheid omvat,
verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf en van de mede-
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menschen. Door dit persoonlijkheidsbesef wordt het zedelijk voelen de hoeksteen
van alle geestelijk leven.
***
Het geestelijk leven blijft gegrondvest op den zedelijken strijd. Vanaf het oogenblik
dat het kind - zij 't maar even, zij 't maar in een koekjesprobleem - zijn instinctieve
zelfzucht wezenlijk overwon, vangt deze strijd aan, treedt het kind uit de sfeer zijner
natuurlijke onschuld, wordt het in geestelijken zin mensch. De moraal dus is geen
taktiek, geen wetboek, geen verdrag, geen weten, maar een kracht, de geestelijke
kracht, die 't levensdrama zinrijk maakt. Ons geestelijk leven krijgt wezenlijkheid
door zich in 't zedelijke te bevestigen.
De moraal drukt den geest uit als handeling. Moraal openbaart het drama van den
geest, die in 't aardsche ondergaat, die aardsch wil worden, maar om zich te beproeven
en, beproefd, zich op aardsche wijze te bevestigen.
‘Niet volkomen te willen zijn, heet zonde’, sprak Hieronymus. Vandaar, dat
zelftevredenheid een onmiskenbaar teeken is van geestelijke inzinking. De
zelftevredenheid en de zedelijkheid zijn elkander even tegengesteld, als stilstand en
groeikracht. Zelftevredenheid is levens-verzieking. De strijd der moraal heeft geen
einde.
Alleen door aanvaarding van dien strijd wordt 't leven wezenlijk. Want niet datgene
wat i s , noemen wij wezenlijk, doch dat wat z i j n m o e s t . Ook wij zelf worden
wezenlijk niet door ons innerlijk te vormen naar 't geen wij uiterlijk vertoonen, doch
door meer te benaderen wat wij voelen te m o e t e n zijn. De idealen zijn 's levens
wezen. En het leven zoekt in ons zijn eigen ideaal-verwezenlijking. Daarom is de
ware natuur van
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't leven niet een zijn, maar een worden. Het andersworden is 't kenmerk van alle
leven, het anders-willen het kenmerk van allen levenden geest; zoodat de essentieele
houding van den mensch die van de daad is. De daad vertolkt het beginsel van het
leven in zijn geestelijken drang.
God, die de geest is, wil dat wij zijn werk volbrengen op aarde. Hij roept het
heldendom in ons op. Noodig heeft hij ons als de dienaren zijner zaak: het rijk der
gerechtigheid en der liefde te stichten, het eeuwig rijk, dat ieder voelt, dat nooit zal
zijn, dat niemand verloochenen kan zonder zijn waarachtigheid te verliezen. De
menschelijke wereld is 't materiaal dat ieder onzer te bewerken werd gegeven, zij
belichaamt de taak, die wij voortdurend te aanvaarden hebben, zij is de objectiveering
van ons innerlijk plichtsgevoel.
***
Het leven bestaat door zijn onvolkomenheid; de geest verwerkelijkt zich door en in
de onvolkomen werkelijkheid; de historie, dit meest sociale beeld van den zedelijken
drang, heeft een ideëele beteekenis1). Wie het geestelijk leven als een strijdend en
scheppend leven verstaat, wiens eigen leven in den psychischen zin

1) Er worde hier bij voorbaat aan herinnerd, dat vele krijgsgebeurtenissen en vele daden van
politieke avonturiers slechts een onbeduidend fragmentje vormen der geschiedenis van een
tijdperk. In onze historische belangstelling schuilt vaak nog veel barbaarsche romantiek, veel
sadisme. De ware geschiedenis van 't oude Hellas of van 't Renaissancistisch Italië, heeft een
belang, dat 't relaas der veeten en twisten tusschen steden, families of potentaten niet
vermoeden doet. De wezenlijke geschiedenis van een volk wordt bepaald door de ordening,
die 't zich schiep, door zijn besef van recht en menschelijkheid, door zijn worsteling om de
eeuwige utopie der vrijheid, door zijn opvattingen van plicht, liefde, lot, levensbestemming,
door zijn religie, door die gevoelens en gedachten welke het in zijn legenden en liederen, in
zijn kunst, in de scheppingen van zijn arbeidskracht en intelligentie uitdrukt, scheppingen
waarvan soms slechts scherven en fragmenten bewaard zijn, die soms bestaan uit de gave
monumenten van 't eenzaam genie.

De Stem. Jaargang 3

567
historie heeft, is de volgroeide persoonlijkheid. Van volken en beschavingen geldt
hetzelfde.
Dat volk bezit en schept geschiedenis, dat zich zijn geschiedenis h e r i n n e r t .
Historische herinnering heeft een volk, indien het de geschiedenis van zijn eigen tijd
verstaat. Een volk, dat de geschiedenis van zijn tijd niet bewust doorleeft, vormt zich
niet, leert niet, groeit niet: het leeft in een sfeer van wezenlooze illusies en van doffe
apathie. Wee het volk, welks dichters, denkers of priesters geen historisch geweten
hebben en meenen boven den strijd hunner dagen verheven te zijn en in 't eeuwige
te leven.
Omdat de mensch het beginsel van eeuwigheid in zich draagt, juist daarom is hij
een historie-scheppende kracht. Spinoza, de strakke, abstrakte dogmaticus, zal ons
nooit het bezielend voorbeeld zijn van den wijsgeer, die de wereld ziet ‘sub specie
aeternitatis’.
***
Wij hebben slechts om ons heen en naar binnen te schouwen, om de waarheid van
het hier betoogde onmiddellijk te erkennen.
Wie dadenloos berust in 't heden en in 't zijnde, leeft niet naar waarheid in het
heden, maar leeft in datgene wat was. Hij teert op de geslachten, die eens dit heden
maakten. Hij tracht het verleden te bestendigen. Hij is een mensch van de wereld die
reeds voorbij ging, die haar bestaansrecht reeds verloor. - Wie, berustend in het
heden, in 't eeuwige te leven meent, ontdekt wellicht, dat de wijsheid van een bijbel
ook voor hem nog wijsheid is; hij ontdekt, dat de kardinale dogma's van 't verleden
een waarheid bevatten, ook voor hèm; maar deze ontdekking - die kostbaar zijn kan
- weerhoudt hem van 't moeizame zelf-onderzoek. Zulk een
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onderzoek leidt hij in de veilige banen der overlevering; het is geen onderzoek meer,
maar wordt een vergaren van bewijsmateriaal voor uitkomsten die eenmaal de
uitkomsten waren van moediger, oorspronkelijker, spontaner geslachten. Wat eenmaal
scheppende overtuiging was, wordt copiëerende verzekerdheid1). Op deze wijze echter
zal hij niet licht tot hen behooren, of hen voorbereiden, die op hunne beurt
eerbiedwaardige verwezenlijkingen overleveren aan de komende geslachten. De
wijsheid van 't verleden wordt 't diepst eerbiedigd door hem, die haar tot nieuw leven
wekt en die op eigen risico tracht wijs te worden.
Een groot kunstenaar schept eeuwige waarden, want wat eenmaal schoon was,
blijft schoon voor immer; wat eenmaal bezield was, blijft bezielend. Doch waar vindt
men den grooten kunstenaar, die geen revolutionair was? De schoonheid, die hij
brengt, is noodzakelijk n i e u w e schoonheid. - Ik spreek van den kunstenaar, daar
deze ‘vereeuwigt’, maar door te ‘scheppen’.
Er zijn momenten, dat de tijd en zijn rusteloosheid, dat de wereld en haar duizende
conflicten, voor ons bewustzijn schijnen weg te vallen. In alle graden van kracht en
van klaarte verlichten deze ons bestaan. Er zijn momenten, dat wij den hemel geopend
zien. En nooit was de wereld ons schooner. Zoo wezenlijk zijn deze stralende
momenten, dat wij daaraan onze kracht danken en onze liefde. Van uit zulke
momenten leven

1) Dit zou men de typisch reactionaire gezindheid kunnen noemen. Zij vindt haar consequentie
bij hen, die den inhoud van een leer niet langer als brandende waarheid in zich voelen, maar
zijn symbolen en tradities toch ongeschonden wenschen te handhaven, omdat deze vertrouwd
aandoen en omdat ze nuttig zijn voor de massa. Heel het geloofsleven (in religieuzen of
ethisch-maatschappelijken zin) wordt dan een zaak van psychologische taktiek. Wie aanvangt
bij de taktiek ten opzichte van zich zelf, eindigt noodzakelijk bij de tyrannie ten opzichte
zijner mede-menschen. De tyrannie is geestelijk onzin, tenzij ze op zulke taktiek berust.
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wij. Maar de vrede heeft in strijd zich om te scheppen, zal men er den zegen van
behouden.
***
Wij meenen niet meer, dat een buitenwereldlijk God zijn schepping - en voor ons
besef dus allereerst de menschheid - leidt volgens een vooraf bepaald plan en naar
een vooraf bepaald doel. Wij gelooven, dat God, die de wereldgeest is, door zijn
schepping, door den mensch, zich verwezenlijkt in de wereld en in den tijd naar een
zich zelf bepalend doel.
Maar het gevaar ontstaat, dat, na de overwegend passieve houding der oude religies
ten opzichte van het wereldgebeuren, een te sterk actieve houding het menschelijk
gemoed ontwrichten gaat. Indien het historisch idealisme den religieuzen inhoud
verliest, indien de mensch zijn eigen menschelijk willen, kunnen en denken
overschatten gaat, indien hij aan overgave en aan vertrouwen inboet, dan vervalt hij
in een onrust, in een strevend ongeduld; dan wordt hij de fanaticus van het
rationalisme; dan wil hij zelf het doel bepalen, èn het doel èn den weg; dan gaat hij
het leven offeren aan zijn kortzichtige theorie, die hij zijn beginsel noemt. Dit gevaar
is reeds in vervulling gegaan.
Dat de politiek slechts in bezonnenheid zedelijk te voeren is, heet het inzicht der
flauwhartigen. En heel de cultuur wordt door de zelfverzekerde strevers van het
modernisme verpolitiseerd, d.i. als partijbelang en partijstrijd begrepen ten koste van
waarheidszin en menschelijkheid.
De geschiedenis der menschheid, zelfs die harer roemrijkste fazen, is vol
verbijsterende boosheid, maar indien, door deze gruwzame verwordingen heen, toch
krachten ten goede zich omhoog worstelden, nooit zijn deze winsten te danken aan
politiek fanatisme.
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Integendeel heeft het politiek fanatisme, zelfs dat der hooge beginsels, in werkelijkheid
niet anders dan boosheid voortgebracht.
De mensch wordt een diplomatisch beest indien hij niet vóór alles en in alles zijn
onbevangen waarheidsdrang getrouw blijft. Zoo taktiek het wapen is van den
Anti-Christ, dan vormt tyrannisch fanatisme wel de slechtste consequentie der
taktische schijnmoraal. Wat te denken van een sociale heilsleer, die in den
wijsgeerigen en religieuzen waarheidsdrang een gevaar ziet? Sinds wanneer sluiten
bezinning en bezonkenheid scheppende strijdvaardigheid uit? Zal een menschheid,
zal een klasse, die in de taktiek der systematische geestes-verenging gedrild werd,
onze ongelukkige wereld wijzer en schooner maken?
Aan den mensch moest gewanhoopt worden, indien hij niet een weinig profeet
geboren was. Dit aangeboren profetisme waarschuwt hem den toekomstdrang noch
te verloochenen, noch te dwingen. Het is de godskracht in hem, die de afgodsbeelden
der behouders, zoowel als die der theoretische utopisten, de afgodsbeelden der taktici,
verbrijzelt. Het keert zich tegen beider dogmatiek. Het is realisme in den
beschouwelijken en eeuwigheids-besef in den actieven zin. In overgave strevend te
zijn: dit was en blijft 't geheim der menschelijke wijsheid.
***
Want twee ziekten bedreigen den innerlijken groei van enkeling en menschheid: de
altijd systematiseerende en voorbarige verstandelijkheid en de altijd chaötische
gevoelsdrift, de levensverstarring en de levensverwildering. Ongevormde tijden
vertoonen beide ontaardingen in haar levenlooze ploertigheid. Waar zij woekeren,
sterven de kiemen van schoonheid, wijsheid en liefde. Waar blijft de vrijheid?
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Deze twee tegengestelde symptomen van een zelfde levensverzwakking, wijzen op
twee zedelijke krachten, die eveneens onscheidbaar blijven: de concentratie en de
expansie, de kracht die ons op ons zelf terugdringt, die de uiterlijke wereld
verinwendigt, èn de kracht, die ons tot de menschheid drijft en tot de daad; de kracht,
welke 't leven dieper, en die welke 't ruimer maakt; de wil die naar binnen zich keert
en de wil die naar buiten uitstuwt; de geest die zich bevestigt en de geest die zich
weg geeft. In ieder mensch werken beide, hoewel bij ieder de nadruk valt of hier, öf
ginds.
De ziel wordt in de eenzaamheid zich zelve openbaar, maar de mensch bevestigt
zich in den strijd van 't leven. Niet slechts omvat de gevormde persoonlijkheid beide
krachten, maar ook onderstelt elk dezer haar tegendeel om in den zedelijken zin een
kracht te zijn. Concentratie zonder den expansieven drang verarmt in een onvruchtbare
zelfvervuldheid; de expansieve drang zonder de concentratie verliest zich in de
veelheid. In haar afzonderlijkheid vervloeit elk in het leege.
Niet alleen bevrijdt de concentratie uit een louter zinnelijke emotionaliteit, uit de
chaos der driften en der stemmingen, maar ook uit de woestijn der abstracties. De
concentratie, boven-zinnelijk en boven-verstandelijk, is een verzameling van
zielskracht, een verinwendigde activiteit. Zij is een gespannen stilte, die sterk maakt.
Zij is 't vermogen, alle storing van buiten af te weren, zoodat de ziel zelf spreken
gaat. In haar diepste mogelijkheid wordt zij een gebed, maar dan ook het gebed in
zijn edelsten vorm: niet 't vragende, zelfs niet het worstelende, maar 't gebed dat ons
in levend contact brengt met die liefdeskern binnen in ons, waar het Zelf tot den
grond van 't Al terugkeert. Zij is 't gebed der volkomen overgave. Zij is de bevrijding.
Wij, Westerlingen, beseffen te weinig, beseften steeds
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slechter, hoe arm een leven is, dat arm blijft aan concentratie.
Indien ik rijk was, zou ik geen kunstverzameling aanleggen, noch, op
Amerikaansche wijze, mijn woonplaats een bibliotheek schenken, ik zou geen groep
steunen, geen fonds stichten, maar ik zou, in een ernstige en eenzame streek, een
leeken-klooster bouwen. In dit klooster zouden geen lezingen, leergangen,
conferenties, voorstellingen of opvoeringen, geen godsdienstige samenkomsten van
welken aard ook plaats hebben. Het leven daar zou een leven zonder afleiding of
afwisseling zijn en bij de menigte een roep van onduldbare verveling moeten krijgen.
Ieder zou welkom zijn die tot zich zelf wil keeren. - Maar vergeefs zin ik op middelen
om te verhoeden, dat vorst noch staat te eeniger tijd dit klooster sloopen, want
ongetwijfeld zal het staatsgevaarlijk blijken, zoowel in deze samenleving als in ieder
ander. Dit huis der concentratie immers wordt de geboorteplaats van waarheidsliefde
en gewetensmoed. Geen plaats zoo gevaarlijk voor de wereld, zoo vruchtbaar voor
het leven, als die waar de mensch zich zelf is. Geen plaats zoo noodig!
Zal dit godsdienstvrije klooster echter kracht ontwikkelen, dan zal niemand het
langer dan een afgepaalden tijd mogen bewonen, want na de concentratie is steeds
de expansie noodig. Wat ware ons een wijsheid, welke zich niet in daden uitte? Want
naar onze daden zullen wij beoordeeld worden. Het schoonste verleugent, zoo 't zich
niet in strijdend leven verwerkelijkt. De godheid moet een lijdend mensch worden.
De geest moet aardsch drama worden; de idee moet het zwaard kunnen voeren, zooals
aan den anderen kant, het zwaard slechts door de idee geheiligd kan zijn.
Was dit de hooge droom niet der middeleeuwsche ridderschap? Dezen ridderdroom
uit de sfeer der romantiek
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en uit de verenging van den aristocratischen kaste-geest te bevrijden, hem in 't
dagelijksch leven en in de breede gemeenschap te verwerkelijken, is thans de strekking
der Europeesche religie, die de eenheid van de idee en van het zwaard, van geest en
wil, in de liefde bevestigd zag. Want liefde is een willen zonder gewelddadigheid,
een ingekeerdheid zonder wereldverzaking.
Doch een aarzeling bevangt ieder, die den geest van 't Christendom oproept in
dezen tijd der wilde natuur en der harde verstandelijkheid. Op 't Christendom dat
was, kunnen wij ons niet beroepen, want wij weten hoe het voortdurend de idee aan
het zwaard verried, hoe het tyranniseerend Europa en daarna de verre win-gewesten
overweldigde, hoe het 't zwaard hief, zelfs om te bekeeren, hoe het gewelddadig zich
bevestigde, handhaafde en uitbreidde om tenslotte zich zelf te verscheuren. Echter,
een historisch Christendom gaat mij niet aan. Ik heb noodig met mijn Christendom,
met 't onze van thans, zooals het, als waarheid en als kracht, leeft in de harten. De
vraag, of deze waarheidskracht nog Christendom kan heeten, of het Christendom
wellicht reeds ‘overwonnen’ is, vormt een onderwerp van discussie, maar voorloopig
geen centraal levensprobleem. Want een nieuwe religieuze levensleer groeit langzaam
uit de oude: er zijn evoluties, er is geen breuk. En overigens: ware wijsheid wòrdt
niet overwonnen; zij kan slechts opgaan en zich voortscheppen in een ruimer of
noodzakelijker vorm.
Van uit dit Christendom het leven beschouwend, weet ik, dat in 't rijk van den
geest voor geweld geen plaats is. Ik zie, dat de gewelddadig willende mensch de
voorbarige en willekeurige mensch is, niet de verwezenlijker van een toekomst, niet
een mensch door wien God zich historisch realiseert. De door zijn geloof bezielde
dringt geen overtuigingen op, zelfs niet met een geestelijk
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zwaard. Het zwaard heiligt zich door den geest te dienen; het kan hem slechts dienen
door datgene, wat òngeestelijk is, te verdelgen. Nooit nog was het zwaard een
schepper: het blijft een moordtuig. Laat 't moorden, wat 't leven belaagt. Nooit kan
het zwaard geestelijke waarden veroveren of propageeren: de geest groeit uit zich
zelf, in overgave. Het zwaard vermag slechts leugen, laster of lafheid te vellen.
Sint-Joris, de heilige van het strijdend ridderschap, hief zijn zwaard, niet om te
bekeeren, maar om den draak te dooden.
Waarom revolutionair? Omdat deze wereld geen waarheidszin en geen
grootmoedigheid kent, omdat hebzucht en gemeenheid haar beheerschen, omdat
gansche volken stoffelijk en geestelijk vernietigd worden, omdat de machthebbers
geen zedelijk gezag hebben en onze wereld in den afgrond van nieuwe oorlogen
voeren, omdat de ontwikkelden zonder moed en zonder geloof zijn en zich liever
verheffen op hun kunstzinnigheid, op hun dilettantische belangstellingen, op hun
subtiele beschaving, dan op eigenschappen van karakter, omdat het volk in een dof
materialisme bevangen blijft terwijl over alle klassen heen, zelfs over die der
kunstenaars, het zelfgenoegzaam ploertendom lawaait, omdat de menschen elkander
noch vergeven, noch eerbiedigen, omdat ieder hard is naar buiten en zacht voor
zichzelf, omdat er geen ernst, geen liefde, geen teederheid, en geen verheffing is in
deze eerlooze, leege en laffe wereld. Maar nooit zijn wij revolutionair omdat wij een
systeem of een nieuwe levensleer willen opdringen. Het volk komt in opstand indien
het honger lijdt. Heel onze menschheid lijdt bitter honger, honger naar
menschelijkheid. En wie zich zijn honger, zijn groote armoede, bewust is, komt in
opstand. Maar wat komen zal, laat hij over. Voorspellingen, theorieën en systemen
zijn nooit een druppel menschenbloed waard.
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Niets kostbaars kan men dwingen zonder èn de winst èn zichzelf te verminken. Actief
kan men zijn tegen kwaad en leugen, volkomen passief heeft men te blijven ten
opzichte van deugd en waarheid; actief tegen 't leed, passief ten opzichte van 't geluk.
Geluk noch wijsheid laten zich veroveren. Brave menschen zijn zij, die de goedheid
hebben nagejaagd; maar zulke eigengerechtigde braafheid is 't gebalsemd lijk, van
't geen eenmaal levende goedheid was. Actief heeft men te zijn tegen 't negatieve,
volstrekt passief ten opzichte van 't positieve, dat ook in ons zelf het eenig positieve
en actieve beginsel vormt. Op ééne wijze slechts kan 't actieve beginsel in activiteit
verwezenlijkt worden: op de wijze der liefde. Want liefde is Wil geworden Geest.
Maar wie dan ook op deze eene wijze niet actief was, zal alles verliezen wat hij won.
***
De geest kan zich nooit als machtswil openbaren, zonder in zijn tegendeel terug te
zinken. De wil tot macht is een willen van 't geweld; en alle geweld is een
verkrachting, niet een kracht. Geweld blijft boosheid, die zich door boosheid slechts
handhaaft.
Deze boosheid, historisch gezien, zal soms onontkoombaar blijken en soms
vruchtdragend. Zonder Alexander, Caesar of Karei den Grooten laat de Europeesche
cultuur zich niet denken. De beteekenis der Fransche revolutie, hoe ook overschat,
voelt toch ieder. En wanneer omtrent de persoonlijkheid Napoleon alles gezegd is,
wat haar uit de vooze sfeer eener verliteratuurde romantiek rukt, wanneer wij
Napoleon in zijn menschelijke geringheid zien, zelfs wanneer wij - wat juister is in hem het verpersoonlijkt machts-ideaal erkennen, dat Europa een eeuw lang
begoochelde, wanneer wij het Napoleontisch idool met heel de kracht
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onzer humanistische overtuiging neerslaan, - dan blijven wij toch beseffen, dat iets
in Napoleon uitrijst boven 't begrip zijner moraal-kritici: dat is, naar Goethe 't zag,
zijn ‘daemon’, dat is zijn historische geroepenheid, datgene wat uitrees boven
Napoleon's eigen bewustzijn.
Wie den geest begrijpt als een levenskracht, een scheppende kracht van
zelfontwikkeling, wie aan den tijd een ideëele waarde toekent, wie de historie in 't
rijk der ideeën betrekt, wie deze levens-conceptie ziet als een der zuilen onzer cultuur
en religie, heeft de onrusten en de vernederingen van Europa's moeizame wording
dieper te verstaan, dan den meesten moralisten gegeven is. Alle groei voltrekt zich
in worsteling; alle worsteling, in 't gebied der zedelijke waarden, is tragisch; en het
tragische onderstelt boosheid. Het kwaad blijft noodzakelijk in 't wordings-proces
van den geest, want aan zijn tegendeel wordt de geest zich bewust. Onschuld is nog
geen goedheid. Dit geldt in persoonlijken, doch ook in historischen zin, omdat de
historie het geestelijk drama in de gemeenschap aangeeft, omdat zij de brug is tusschen
persoonlijkheid en gemeenschap. Niemand echter, zelfs de grootste niet, zal ooit
gerechtigd zijn deze boosheid aan te roepen. Terug schouwende kan erkend worden,
dat 't kwade ten goede werkte; zoolang men echter in 't kwaad verkeert, moet kwaad
als kwaad bestreden zijn. Gebillijkte boosheid voert ons dieper in den dood van 't
booze.
In zwakke tijden zijn er steeds, die wachten op de catastrophale ommekeer,
meenend recht te hebben op een leven van wrokkende negatie zoolang die ommekeer
illusie blijft. Het zijn deze niet, die de wereld verder brengen. Of het
religieus-psychologische feit der zedelijke ‘wedergeboorte’ zich historisch - dus
maatschappelijk - als revolutie openbaart, valt te betwijfelen op

De Stem. Jaargang 3

577
goede gronden. Doch al ware dit zoo: werd ooit iemand ‘weder geboren’, die dit
vernieuwings-proces bewust afwachtte, of 't opriep? Het streven zij: zoo te leven,
dat 't moment der wedergeboorte voorkomen wordt. Wij willen het kwade niet
moraliseerend verdringen, maar 't ons bewust maken opdat het goede mogelijk zij.
Is dit ooit reden het te waardeeren, te begeeren, het systematisch in een program op
te nemen? Niets kan gedwongen zijn, minst van al onze scheppingsdrang. Diepe
dingen geschieden niet haastig. Hoe haastiger zij geschieden, des te meer onrecht
slepen zij mede en des te onvolkomener verwezenlijken zij zich.1)
Wij moeten leeren stil te zijn, in onze nerveuze, doch krachtelooze activiteit. Er
is zwakte en gemis aan vertrouwen in al dit ijveren naar 't nieuwe. De nieuwe cultuur,
de nieuwe religie, de nieuwe mensch! Hoe zal ik weten wat komt en niet is? Hoe zal
ik bepalen wat zijn zal? Hoe zal ik God voorschrijven den weg zijner
zelfverwezenlijking op aarde en in den tijd? Of hoe zal ik mij bezielen door datgene,
wat geen realiteit heeft, wat ik mij denk? Hoe zal ik wezenlijk worden door te leven
in de ongevormde wereld mijner verzinsels, al noem ik deze ook droomen en idealen?
Is in al dit roepen om vernieuwing niet evenveel gewelddadigs en willekeurigs als
in het aanroepen en afwachten eener revolutie? Vruchtbaarder - en moeilijker! - is
't streven naar verwezenlijking, naar vervolkomening van 't geen zich door zijn
levenskracht rechtvaardigt. Noodiger is: ons onze vele ön-wezenlijkheden af te
wennen, die der versleten dogma's, der ondoorleefde leuzen, al de onwezenlijkheden
van onze leugenachtigheid, traagheid, waanwijze heerschzucht, van onze
zelfmisleiding en lafheid.

1) De scherpste tegenstelling tot 't hier betoogde vormt de bekende opvatting, door Lassalle het
eerst uitgesproken, dat geleidelijke verbeteringen der maatschappij als een kwaad te
beschouwen zijn, daar zij de kans verminderen op een revolutionaire omwending
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Terwijl wij ons zelf verwezenlijken in nog nooit vervulde vormen, zal de nieuwe
wereld reeds geboren zijn. Want de toekomst leeft als heden in ons hart. Zij i s reeds.
Onze daden zijn de profetieën; wij zelf de belofte.
Het nageslacht zal dankbaar hen erkennen, die iets w a a r maakten: want deze
maakten 't nageslacht m o g e l i j k . Niet vernieuwing, doch verwezenlijking is 't doel
van 't leven. En elke verwezenlijking i s een vernieuwing.
***
Het stil zijn is te eeren, omdat de daad aan 't begin en aan 't einde der wereld staat.
De twee zuilen der menschelijke psyche, die der concentratie en die der expansie,
die der zelf-ingekeerdheid en die der sociale gezindheid, rijzen niet als eeuwige
gescheidenheden nevens een, maar worden door een boog overspannen. Dat is de
boog van het idealisme.
Men spreekt dit woord niet gaarne uit. Niet gaarne wordt men idealist geheeten,
omdat alle voorbarigen, eigenwijzen en sentimenteelen, zoo gemakkelijk praten van
hun idealen. Voor velen zijn idealen die soort overtuigingen, waarvan men de
consequenties niet aanvaardt... Die soort gevoelens noemt men idealen, die buiten
ons leven staan, die men zich denkt of droomt, die nooit tot een tragedie worden, die
geen strijd veroorzaken, waar men nooit zijn leven aan geven zou. Menigeen is aan
zijn idealen zedelijk te gronde gegaan. Al te onnadenkend scheldt men idealist, wie
geen werkelijkheidsbesef, geen kritischen zin, geen psychologie bezit en ook geen
moed of daadkracht.
Idealen zijn geloofszekerheden. Zij zijn de ideeën onzer daden en gevoelens, de
beelden, uit ons werkelijkheidsleven gevormd en boven ons klein bestaan verrijzend.
Zonder idealisme, was niet mogelijk de zedelijke daad. Zonder idealisme had ons
leven geen zin.
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Wie klein denkt van 't geen hij doet en is, doch groot van 't geen mogelijk ware en
wezenlijk blijft, wie alle werkelijkheden telt en toch het boven-werkelijke als
wezenlijk ziet, wie in overgave streeft daar hij vertrouwt, wie wil en toch schouwt:
dat is de idealist.
Wij handelen zedelijk, daar wij ons idealen stellen. De idealen zijn de
werkelijkheden van den geest; zij zijn het wezen en de geest der werkelijkheid. Ik
kan eerst zeggen iemand bij benadering te kennen, indien ik zijn intuïtief idealisme
begrijp. Ik begrijp zijn idealisme, indien ik de innerlijke moeiten van zijn leven zie,
de problemen die zijn leven beheerschen.
Wat geldt van den geest, die zich in ieder onzer openbaart, geldt, naar reeds gezegd
werd, evenzeer van den geest die zich openbaart in de geschiedenis der menschheid.
Een volks-gemeenschap, een cultuur, wordt gekend aan de idealen, die haar
werkelijkheden zin en samenhang geven, hoewel zij nooit werkelijkheden wòrden.
Een gemeenschap vormt zich en leeft door de geestelijke waarden, welke zij bevat,
door haar tradities, in zoover deze nog levende krachten zijn, zich vernieuwen en
zich tot profetieën omscheppen.
De idealen vormen het cement der gemeenschap: datgene wat de enkelingen
verbindt tot een cultuurmacht, die op hare beurt weer de enkelingen steunt en bezielt.
Zonder zulk een idealisme, blijft een collectieve menschen-groep de optelsom van
individuën, die door geen hooger wet, dan door die der natuurlijke zelfzucht gedreven
worden zich aaneen te sluiten. De idealen vormen de ziel eener volks-gemeenschap:
zij zijn het beeld van dat leven, dat 't belang en 't geluk der afzonderlijke individuën
te boven gaat.
Zulke idealen echter wordt een volk - evenals de enkeling - zich slechts in de
werkelijkheid bewust, in de werkelijkheid, die steeds de verkeerde waarheid is.
Idealen
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zijn levend en machtig, voor zoover zij uit een stoffelijke noodzaak, uit een nood,
geboren worden. Hier vallen historisch materialisme en idealisme te zamen.
Ook de stoutste en eenzaamste schepper van nieuwe levens-waarden blijft de
schepping van zijn tijd en van stoffelijke omstandigheden. In 't rijk van den geest is
voor de willekeur geen plaats. Beethoven was in onze dagen een andere geweest.
Hij had een andere taak gehad. Slechts uit het tijdelijk en stoffelijk voorhandene kan
de eeuwige geest zich zijn beeld boetseeren. Idealen zijn geloofs-waarden, spontaan
gevormd in den strijd der werkelijkheden.
Het is noodzakelijk zich deemoedig van deze onloochenbaarheden te doordringen.
Maar even noodzakelijk is 't, aldus niet van 't fanatisme der zelf-overschatting weg
te zinken in 't fatalisme der zelf-ontkenning. Want de mensch is instrument, doch
geen machine. Zich bewust makend hoe omstandigheden het leven bepalen, voelt
men nietig zijn persoonlijk willen, wenschen en denken, nietig, niets, ten opzichte
van 't groot historisch gebeuren over onze hoofden heen. Echter, wie een ideëele rede
erkent in dit gebeuren, al blijft hem het doel onkenbaar, wie gelooft dat deze rede
zich ook in hem zelf strijdend uitdrukt, kan het profetisme, waarvan gesproken werd,
nooit loochenen.
Is niet het levenslot van elken mensch gedeeltelijk door omstandigheden bepaald,
door die van zijn geboorte, zijn opvoeding, zijn milieu? Vanuit de stof gezien, is de
mensch slechts product en van allen kant gebonden. Maar vanuit den geest gezien
is hij vrij en voor zichzelf verantwoordelijk. - Verstandelijk en empirisch beschouwd
weet ik mij en al mijn handelingen bepaald; desniettemin blijft mijn wils-vrijheid
een ziels-ervaring, een irrationeele overtuiging, zonder welke ik geen dag kan leven.
Mensch weet ik mij, naarmate ik vrij ben. De
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praktijk van 't leven dwingt mij tot een geloof in mijn vrijheid. Want mijzelf vanuit
mijn stoffelijke bepaaldheid beschouwend zal ik, fatalistisch in mijn lot berustend,
dieper zinken in mijn stoffelijkheid. Ik word minder dan ik was, zoodra ik den
zedelijken strijd niet langer aanvaard. Kan een opvatting waar zijn, die mij verlaagt?
De waarheid eener opvatting wordt niet rationalistisch bewezen, doch door het leven
zelf aangetoond. Waar is de levens-opvatting, die mijn kracht vermeerdert.
Ik kan mij slechts verlossen en opheffen door mij vanuit mijn vrijheid aan te vatten,
door mij een verantwoordelijke, zedelijk-willende persoonlijkheid te weten, door
den God in mij te gehoorzamen. Naar deze ziens-wijze wordt het bepaalde van mijn
wezen geen doffe fataliteit, maar de stof die mij gegeven is, de materie waaruit ik
het beeld mijner geestelijkheid heb te boetseeren. Mijn lot is niet de doem, doch de
t a a k van mijn leven.
Aldus heeft ook ieder zijn historische taak. Slechts weinigen zijn geroepen deze
taak te volvoeren door zich te werpen in den politieken of maatschappelijken strijd
hunner dagen, maar ieder is geroepen zijn sociaal geweten te gehoorzamen, door den
strijd van 't eigen leven met ernst te strijden, en zich menschheid te weten. Want
ieder is een voorbeeld, ieder een kracht, ieder een invloed, ieder een uitbeelding van
't algemeene leven. Maatschappelijke hervormingen werken slechts uit, indien zij de
objectiveering zijn van geestelijke hervormingen, van den collectieven wil ten goede,
die zich uitbeeldt in het collectief idealisme van een volk en van een tijd, in een
religieuze cultuur tenslotte. Niemand heeft het recht zijn licht onder een stolp te
plaatsen. Het licht zal dooven onder dien stolp; het zal branden alleen indien de ruime
lucht zuiverend toe kan stroomen. Aan groote, strijdende karakters, is behoefte, want
in hen leven de groote idealen het klaarst. In hen het
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klaarst brandt de offer-drang, die 't waarachtigst kenmerk vormt van den mensch.
Want niet ons persoonlijk geluk tenslotte vormt het motief van ons leven, doch
de taak welke wij van binnen uit gedwongen worden ons te stellen. Niet om het loon
streven wij ten goede en doen wij ons best, doch daar een innerlijke wet ons daartoe
dwingt. Niet naar de resultaten kan een leven beoordeeld worden, maar naar de
intensiteit van zedelijk willen, naar den ernst, waarmede dit leven geleefd werd.
In ons werkt iets, dat dieper maant dan de drang naar persoonlijk geluk, iets
waarvan dit geluk afhankelijk blijft. Ik wil 't heiligheid noemen. Heiligheid leeft in
den mensch, die zich deel weet van een geestelijke macht, welke 't louter menschelijke
en individueele overstijgt. Intuïtief gedrongen wordt de mensch de beperkingen zijner
ikheid te doorbreken, want de mensch heeft beteekenis niet door een toevallig en
afzonderlijk exemplaar te zijn van 't menschdom, maar door menschheid te worden.
Wij zijn méér mensch, naar gelang we minder subject zijn.
Een dieper drang beheerscht ons, dan die der subjective voldoeningen. Al voerde
deze drang ons niet tot geluk, wij zullen iets kennen dat sterker is: de innerlijke
gerustheid.
Deze drang vormt den mensch tot een historie-scheppende macht.
***
Er zijn er, die als blindelings hun historische taak vervullen, die door den geest
gedreven worden als door een fatum. Zij zijn persoon geworden massa. Ik heb van
hen gesproken: Napoleon blijft een duidelijk voorbeeld. De Napoleons onzer dagen
vindt men zelden bij veldheeren, eer bij zuiver technische staatslieden, handels-
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genieën, industrieelen, bedrijfslijders, organisatoren. Hun taak, hun daemon, overtreft
verre hun bewuste persoonlijkheid. Hoe grooter zij zijn, des te meer boosheid verweeft
zich in hun doen, hoewel die boosheid historisch gerechtvaardigd wordt. Zij zijn de
volstrekt expansie ven, die vreemd blijven aan de concentratie in zedelijken zin. Hun
concentratievermogen richt zich op het concrete doel dat zij zich stellen, doch dat
het ware doel van hun doen, het gods-doel, niet is: de verovering, verdediging of
versterking van een rijk, de vestiging eener kolonie, de stichting en organisatie van
een onderneming.
Er zijn anderen, die uiterst bewust hun taak, hun historische, tijdelijke taak,
vervullen. Tot hen behooren gewoonlijk de door een ideaal gedreven staatslieden en
politici, de leiders eener sociale beweging. Een Robespierre, een Lenin zijn machtige
voorbeelden. Zij zien slechts het tijdelijke hunner taak, die hen zoo volkomen
beheerscht, dat zij buiten dit tijdsprobleem niets onderscheiden en hun ééne doel
absolute, eeuwig-geldende waarde toekennen. Het historisch belang dezer figuren
overtreft eveneens de belangrijkheid hunner zelfstandige, innerlijke persoonlijkheid,
hoewel zij meer dan de eersten heroën zijn in de psychische beteekenis van 't woord,
sterke, offervaardige, bewuste geesten. Ook zij hebben, door hun fanatische
eenzijdigheid, deel aan de boosheid; maar deze wordt meer door hun bewuste doel
geheiligd, door hun doel, dat thans waarlijk het doel is, een misvormd en eenzijdig
fragment van 't wezenlijke gods-doel; het doel, het beginsel, waar zij zich zelf en de
menschen aan offeren.
Er zijn er echter ook, die van uit een algemeen inzicht hun taak vervullen, hun
taak wier betrekkelijke en voorbijgaande waarde zij beseffen en die zij toch met
overtuiging dienen. Hun doel blijft de afschaduwing van de
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lichtende idee. Zij kennen de overgave, de vertrouwende berusting in het leven, zij
weten dat de gave der voorspelling den mensch niet gegeven is, al is hem het
profetisme aangeboren. Zij offeren het leven niet aan een theorie. Zij dwingen niets,
noch naar binnen, noch naar buiten. Maar toch, zonder dogmatiek en zonder scepsis,
strijden ze hun strijd. Zulk een strijd echter wordt in menschelijkheid gevoerd.
Deze zijn de meesten naar den geest, al blijven zij de minsten naar 't getal. Zij zijn
in beginsel ook de meest algemeenen: de volledige menschen, die de expansie en de
concentratie, de daad en de idee, het innigst vereenigen. Zij zijn de diepste invloeden.
Steeds zullen deze drie onderscheidingen blijven bestaan. Want de menschelijke
psyche verrijkt zich, maar verandert niet. Op drieërlei wijze kan de mensch groot
zijn: door macht, door leerstelligheid en door liefde. Men zal ze steeds herkennen,
niet slechts in de leidende historische figuren, maar in 't geheel der menschheid.
Echter, waar de historie gezien wordt als het drama van den zich verwezenlijkenden
geest, waar deze geest wordt gezien als een scheppende, een zich voortdurend weder
om-scheppende en door vernederingen en beproevingen heen zich vervolmakende
kracht, - daar mag vertrouwd worden, dat tenslotte de ongewelddadige, de ‘zachte
krachten’, naar het woord der dichteres het ‘zeker zullen winnen’ op de gedrevenen
en op de eenzijdige fanatici, opdat het rijk der gerechtigheid, der menschelijkheid
en der zedelijke vrijheid, dat door de besten steeds voorvoeld is, de lichtende waarheid
worde, wier moraal de gemeenschap beheerscht.
Winter 1921/22
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Vroege lente
door Peter van Maarn
Zie deze lucht, vol gezeefd licht, een neevlige zee,
glanzend, teer, wit, als een vroom aarzelen
tegen donkeren wand, drachtig van sneeuwherinnering.
En die ééne, over-ijle veer, één zalige vraag!
Groen, streelend groen, zooals wij groen niet meer wisten
is mijn tuin met al die knoppen, waarin mijn hart zwelt.
De rozen botten roekeloos: het is mijn eigen verlangen en angst.
In den perelaar breekt het onstuimig: roode bloemknop-banden,
en het is het overschuimen van mijn eigen bloed.
Mijn hond snuift jachtig langs het schietend gras.
Er loopen duiven, wiegend-loom op den dak-nok;
De geluiden worden alle anders in mij:
de klokgalm zingt door den middag, maar een motor
ronkt norsch, als een ongeduldig maar nog beschaamd dier,
langs de joelige weg vol menschen.
En ineens zie ik, uitstarend van de kamer
het volkomene: de mysterieuse dans der muggen,
bedwongen orgie, godsdienst, staande in de lucht, En er sliert om het huis een zwaai vol vogelgetwetter.
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O waarom zit ik nu als een gewond dier
met zware wimpers en bitter getrokken mond?
Er is angst in mij, die met den avond wordt trillende melancholie.
Het wordt lente, mijn bloed wil zingen als een motor,
maar mijn hart is laf en zwaar van slaap.
O Lente, gij siddert in mij, als een koorts, die opgolft.
Maar mijn hart, Lente, is voor u te slecht!
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De beteekenis der litteratuur voor het leven
door Dirk Coster
Proeve van populaire uiteenzetting1) (Fragment)
...Wat - zoo kan men vragen - is ten slotte eigenlijk litteratuur, litteratuur in de
eenvoudigste beteekenis van dit veel te speciaal en veel te intellectueel klinkende
woord? Het is wellicht gemakkelijk te zeggen, wanneer men alle bekommeringen
om het detail der definitie voorloopig vergeten wil of een tijd lang uitschakelen. Het
eenige wat men dan kan antwoorden, is: litteratuur, dat zijt gij zelf in
uitgesprokenheid, dat is de weerspiegeling van U zelf, de alzijdige, volkomen zuivere
weerspiegeling van den mensch, van het menschelijk wezen. Litteratuur als begrip,
dat zijn alle de groote litteraire werken van alle tijden tesamen gedacht, dat is het
menschelijk wezen uitgesproken, alleen maar in ontzaglijk vergroote proporties,
oneindig verwijd, verdiept en verfijnd. Litteratuur is de openbaring van den mensch,
al wat hij is en wat hij kan zijn, vanaf zijn duisterste diepten tot aan zijn hoogten
waar iets goddelijks begint. Denkt men zich de menschheid als één groot lichaam,
dan is de litteratuur daarvan, van dat lichaam, één der hoogste levensfuncties: de
bewustwording van zichzelf, en dat op de klaarste en zuiverste wijze, met zoo weinig
mogelijk zelfbedrog, zelfverwarring of verblinding. - En iedere kleine afzonderlijke
mensch die op aarde komt, volbrengt deze levensfunctie voor zich weer opnieuw. Ieder denkt over zichzelf, ieder herinnert zich de schoone oogenblikken van zijn

1) Voor de eerste maal gelezen 1 Maart 1915, te Rotterdam.
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leven, iedereen die smart ondergaat, tracht deze smart uit te denken, tot klaarheid te
brengen; iedereen die gelukkig is, spreekt dit uit in woorden, wordt zich bewust dat
op zulk een dag van geluk de zon feller schijnt of de schemering zachter en
vertrouwelijker is dan te voren. Het geeft niet of hij het voor zichzelf uitspreekt of
het anderen zegt, het geeft ook niet of dit bewustzijn of deze woorden bliksemsnel
in hem opschieten en dan weer verdwijnen; hij maakt het zich bewust. Welnu: als
men dit doet, dan volvoert men als mensch precies hetzelfde, dezelfde levensfunctie
vervult zich, als in het grootere lichaam de menschheid geschiedde toen het zich een
litteratuur schiep, toen het als 't ware een litteratuur uit zich afscheidde. Men schept
litteratuur voor zichzelf, om het zoo uit te drukken. Over zichzelf na te denken, zich
te herinneren wat men was en zich bewust te worden wat men zou kunnen wezen:
het is in alle menschen een onwillekeurige litteraire handeling. - En nu denken bijna
alle menschen dat zij die litteraire handeling kunnen volbrengen zonder de minste
hulp der bestaande litteratuur, waar en hoe die ook bestaat. Zij missen den tijd en de
aandacht ervoor. Zij meenen er geheel buiten te staan, en ontkenen daaraan zelfs een
zekere hoovaardigheid, als zou dit een ongeschreven diploma van menschelijken en
mannelijken ernst zijn. En deze menschen vergissen zich op bijna komische wijze.
Zij weten zelf niet dat zij geheel onder den invloed van de litteratuur staan, al is het
dan een litteratuur van den armzaligsten rang, een tienduizend maal verzwakt en
verbleekt afschijnsel van de werkelijke litteratuur. - Zij weten zelf niet, dat heel hun
wezen en zelfs hun daden door die litteratuur in zekeren zin bepaald worden of geleid!
Want bedenken wij het volgende. Ons over alle dingen zoo helder bewust te worden
als zelfs de gewoonste mensch vermag, het woordenvinden voor alle ge-
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voelens en gedachten die in ons opkomen, het is maar niet zoo gegaan. Dit wonderbaar
menschelijk vermogen wordt dagelijks en gedachteloos gebruikt, doch onoverzienbare
eeuwen van geestelijke inspanning liggen daar achter. Het woordenworden van onze
gevoelens, de geestelijke structuur der eenvoudigste gedachte, is een proces geweest
van eeuwen en eeuwen. En ieder dier woorden en meer nog iedere combinatie dier
woorden, ieder beeld, iedere gedachte, ieder vertolkt gevoel, is eenmaal een kostbare
vondst geweest, de inval van een genie tusschen de menschen. De andere menschen
werden eenmaal, toen die nu gewoongeworden uitdrukking nog levend aan de bron
van een ziel ontsprong, erdoor getroffen, zij herkenden iets van zichzelf erin en
namen het over, om op hun beurt zichzelf te kunnen uiten, en met de eeuwen werd
zij het eigendom van alle menschen. Zij werd spreektaal kortom. En deze spreektaal,
die vaste zinswendingen, die groote en vaste begrippen en algemeene gevoelens, die
vullen nu in hun versleten staat, hun verstorven staat, letterlijk alles wat gedrukt
wordt, de kranten en hun feuilletons, de slechte romans en novellen, de brochures
en politieke redevoeringen, alles en nogmaals alles. En de menschen lezen dat, er is
bijna niemand van eenige primaire beschaving die absoluut niet leest, er is dus bijna
niemand, - en dat is het zonderlinge en toch eenvoudige feit - die niet onder den
invloed staat van al die vastgestelde geschreven woorden-reeksen, die toch eenmaal
levend waren, dat wil dus zeggen: die niet met behulp van die gedachten en begrippen
zich rekenschap wil geven van zich zelven. Het is voor hen een hulpmiddel, maar
die breede massa die buiten alle litteratuur schijnt te staan, wordt in werkelijkheid
geheel door litteratuur beheerscht. Heel hun geestelijk bestaan is bekleed als 't ware
met litteratuur. Vroeger was ieder
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mensch die niet las, of liever die niet de begeerte toonde om te lezen, een soort van
ongeloofwaardig verschijnsel voor mij, dat ik geneigd was niet zonder
nieuwsgierigheid op te nemen. Hij was toch een mensch, hij had gedachten en
gevoelens en toonde wel duidelijk de behoefte om ze te uiten, ze te toetsen aan de
gevoelens en gedachten van anderen, - en hij verachtte boeken, waar alles van dit
leven in uitgesproken is! - Doch ten slotte geeft men zich rekenschap van het feit,
dat deze menschen aan dezen onontkoomlijken menschelijken drang toch altijd weten
te voldoen, zij 't dan zonder het zelf te weten. De drang is aanwezig, maar te zwak
om hen tot een keuze te dwingen. Zij grijpen 't eerste 't beste, en zijn met dezen schijn
tevreden. Zij lezen op zijn minst toch nog hun krant, en als zij zelfs dat niet doen,
dan spreken zij met anderen die op hun beurt weder een soort van wandelende
misdrukken van die kranten zijn. - Ik begeef mij in deze uitweiding om u te overtuigen
van den absoluten eenvoud en noodzakelijkheid van de litteraire levensfunctie, nl.
een zoo groot mogelijk deel van het leven in woorden bewust te worden, het te
openbaren of deze openbaring van anderen te verstaan.
Maar dit zijn de gebrekkige hulpmiddelen voor hen die de bron niet kennen, en
die nu trouwens reeds te verward zouden zijn, te zeer gewend aan de ‘gestoken staat’
der woorden, om nu nog de ware litteratuur te kunnen verstaan, de ware litteratuur
die het felle wezen van de dingen geeft. En omdat wij ons hier naar deze ware
litteratuur willen bewegen, kunnen wij hen verder met rust laten. Wat wij slechts te
onthouden hebben is dit: dat iedere menschengeest zich van nature naar het wezen
der dingen wil bewegen en naar het wezen van zichzelf, en dat hij zichzelf in dien
drang naar het wezen verwoordt om zichzelf in dit bewustzijn te aanschou-
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wen. Dat verschaft een aangeboren geluk, een soort van bevrijding die toch ook weer
een soort van verbinding met anderen is, een wijze van wijder leven, van zichzelf
vereenigd te weten met anderen. - Wat beteekent b.v. de groote siddering, die door
een menigte voert bij de woorden van een groot vaderlandsch1) lied? Dit
vaderlandsche1) gevoel was er al, dit gevoel kan in enkele seconden in wezen niet
sterker worden, maar toch, zoodra dit gevoel van allen in woorden op gaat leven, op
datzelfde oogenblik ontstaat die groote trilling. Het is het geluk van de bewustwording
dier gevoelens, het is het geluk het van binnen verscholen gevoel buiten zich te zien,
zichzelf erin te herkennen, maar scherper, feller en dieper dan men dit uit eigen kracht
ooit zou vermogen. Welnu: de ware litteratuur, het wezenlijke litteratuurgenieten is
die bewustwording omtrent zichzelf, maar nu niet meer met vage woorden en gestolde
woordenreeksen, die slechts slordig daaraan beantwoorden, maar onmiddellijk,
zuiver, zoo veel mogelijk naar het wezen. - Wie waarlijk het groote geschreven woord
leest, leest wat hij is, en leest het beter, scherper en feller dan hij het ooit in zichzelf
zou kunnen lezen. - En dit dank zij den arbeid die de kunstenaar voor hem, om
zijnentwil volbracht heeft. Deze arbeid van den kunstenaar is dus: de dingen meer
naar het wezen te zien, beter en feller dus, dan aan anderen gegeven is, en dan dat
wezen te uiten, aan anderen te openbaren, met die openbaring aan alle anderen vooraf
te gaan. De kunstenaar is de mensch, die als 't ware weer nieuw op de wereld komt.
Hij heeft een natuurlijke hevigheid van leven medegekregen, die hem alle dingen
feller doet zien, in zichzelf, buiten zichzelf, maar ook dit zien is hem niet genoeg,
hij zou er niet tevreden mee kunnen zijn, hij kan het niet binnen-

1) resp. religieus of socialistisch.
1) resp. religieus of socialistisch.
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houden, hij moet het openbaren. Niet aan een enkele die toevallig naast hem leeft,
maar aan allen, niet op een bepaald moment, maar voortdurend. En al is dan alles
reeds uitgesproken, hij stoort er zich niet aan. Hij moet het opnieuw zeggen, omdat
hij het opnieuw ziet. In nieuwe woorden soms, maar soms ook in de meest bekende,
meest gewone woorden, maar dan hebben die woorden een nieuwe trilling, een
nieuwe levenssiddering ontvangen, die men het rhythme noemt, en die de persoonlijke
levenstrilling is van den sterker levenden mensch die ze uitspreekt. De kunstenaar
is altijd gelijk en hij blijft in zekeren zin steeds gelijk aan het kind, dat met
verwonderde oogen in een nieuwe wereld wordt geworpen, een wereld van wonderen,
waar alles wat den lateren mensch levenloos schijnt, vol leven is, waar al het
schijnbaar onpersoonlijke een persoonlijk leven aanneemt. Er zijn daarin, in die
wereld van het kind, ontzettende en liefelijke wonderen. De nacht, de ziekte, de pijn,
de eenzaamheid zijn ontzettende wonderen voor het kind, - de dag, de zon, muziek,
de dieren, de liefde van goede menschen zijn schoone en goede wonderen voor het
kind. Het staat er ademloos tegenover, het drinkt hun verschijnen op, en het vraagt
innerlijk ‘waarvoor dat alles, al dat bewegende om mij heen waarin ik ben en dat ik
toch zelf niet ben.’ Die verwonderde vraag, dat verwonderde aanzicht van de dingen,
dat als 't ware in de duizend kleine kindervragen uitbreekt, versterft in de meeste
latere menschen, onder den dwang en den nood van het dagelijksche leven. Maar in
den kunstenaar versterft die vraag nooit, de vraag naar het wonder der wereld en
daarbij het gevaarlijk raadsel van zijn bewogen binnenste. Wat bij anderen half
versterft - want versterven is het woord niet, het is meer een insluimeren dat ik bedoel
- dat ondergaat bij hem een lang ontwikkelingsproces. De aanwezigheid
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der uiterlijke wereld verdiept zich in hem, d.i. op de voortdurende vraag naar het
wonder der wereld komen antwoorden, zijn innerlijk antwoordt erop, er ontstaan
gedachten over de wereld, maar dat alles behoudt bij hem de heftigheid der nieuwheid,
der kinderlijkheid in den hoogsten zin, in den Evangelischen zin van het woord, dit alles, visioen, gevoel, gedachte, en de wijsheid waartoe dit alles zich soms ten
slotte verklaart, heeft bij hem een wezenlijker klank, een nieuwer klank, een klank
van heftiger doorleefdheid. Wanneer hij de wereld aanziet, dan wordt deze wereld
wezenlijker voor zijn oogen en levender: de zon is méér zon, méér vuur dat
terzelfdertijd verslindt en voedt en eeuwig is, de bloemen zijn méér bloemen, meer
drinkende en ademende wezens, de dieren zijn méér menschelijk bezield, en de
mensch - nadert God. Ik zeg hier nadruklijk: deze verheviging van leven, die ook
een meer wezenlijk-worden van het leven is, vindt slechts plaats in de grootste
kunstenaars, zij die telkens weer de wereld de boodschap der vernieuwing brengen,
zij die de slaap der gewoonte en het doffe onverwonderde aanvaarden steeds door
bestrijden. Wanneer ik hier van den kunstenaar spreek, dan is natuurlijk voor alles
de kunstenaar bedoeld in zijn zuiverste en volkomenste gedaante: het genie, dat aan
alle talenten vooruitschrijdt en hun het wachtwoord geeft. En wanneer zulk een
kunstenaar zich over zijn eigen binnenste neerbuigt, geschiedt hetzelfde: ook daar
ziet hij een leven dat anderen niet zagen. Hij ziet in zich zelf de duisterste aandriften,
de schimmen der bitterste zonden, de verleiding tot de laatste en uiterste wanhoop.
‘Ieder draagt zijn afgrond mede’, zeide de groote Pascal toen hij zijn doordringenden
blik plotseling van de uiterlijke wereld af moest trekken, en hem naar binnen richtte.
Maar ook zijn hoogste krachten weet de kunstenaar zich bewust
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te maken en de schoonste mogelijkheden zijner menschelijkheid: de macht tot liefde,
tot deemoed, tot aanbidding en verloochening, - en zich zoo hevig bewust te maken,
dat hij als dichter uitbarst in zang, of als romanschrijver een wereld van levende
figuren schept, die alle eigenlijk deelen zijn van hemzelf, zijn eigen vleesch geworden
eigenschappen, d a t h i j v a n d a t a l l e s n i e t z w i j g e n k a n .
En wij zelf gaan dan tot den kunstenaar en vragen hem, ja, eigenlijk om anders
niet dan om het leven, om het leven te m o g e n zien. Ik sprak van die kinderlijke
verwondering die in de menschen zou versterven. Gansch versterven echter kan zij
niet, zij kan in verreweg de meeste menschen zelfs niet heelenal insluimeren. In allen
blijft levenslang die drang naar het wezen, naar helderheid omtrent zichzelf en de
wereld, als een vage kwelling aanwezig. Ik heb zooeven gezegd dat de groote massa
der menschen zich door dezen drang naar zelfbewustzijn gedrongen voelen tot slechte
litteratuur. Zij voelen wel dat het ergends heen moet, maar zij weten niet waar het
heen moet. Zij willen zichzelf in het woord aanschouwen, doch het vaagste woord
is hun zwakken drang al genoeg en zij meenen dat zij zich herkennen. Maar het zal
u wellicht thans begrijpelijk zijn, waar het heen moet! U zult wellicht thans willen
toegeven, dat eerst het genieten van de litteratuur der grootste meesters het volle
genot geeft, d e v o l l e b e v r e d i g i n g v a n e e n a a n g e b o r e n
l e v e n s f u n c t i e . Eerst daar vinden wij het genot van het zuivere levensbewustzijn,
het zoo zuiver mogelijke levensbewustzijn, van de openbaring van de schoonheid in
ons zelf en in de wereld. Eerst daar hebben wij het geluk, kwellende vermoedens tot
heldere beelden, tot levend weten te zien worden, en dan het diepe verband dat ons
bindt met heel de menschheid. - Wat ons in groote kunst
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verrukt, dat is een verwonderlijk ontwaken van ons gansche wezen, een ontbloeiing
van onze eigen ziel. Want dadelijk reeds vin den wij in de groote kunstwerken der
litteratuur velerlei situaties en gevoelens, die met de onze direct overeenstemmen.
Dan herinneren wij ons het eigen leven feller, schooner en wijder dan wij dit tevoren
zelf vermochten; wij kunnen zeggen: ‘ d a t b e n i k . ’ - Maar bij dit directe en
eenvoudige blijft het niet. Er is nog iets dat vreemder en dieper is. Er zijn in deze
boeken ook situaties en gevoelens, die wij niet schijnen te kennen en die wij zeker
n i e t beleefd hebben. En toch verstaan wij ze, het schijnt ons toch niet vreemd te
zijn. En de oorzaak daarvan is eenvoudig: dat de mensch van dit alles de kiem, de
aanleg in zich heeft, een aanleg die door het leven is onderdrukt. Alleen maar een
zeer klein deel van den mensch kan in het leven, in het dagelijksche leven uitgroeien.
Het overige, al die andere soms bittere, maar dikwijls ook edele eigenschappen, die
worden door de omstandigheden verpletterd, onderdrukt, in een levenslangen sluimer
gehouden. Eén tiende van den mensch leeft eigenlijk maar, de rest is schijndood.
Maar ook dit, die kiem-gebleven krachten in ons, heffen zich, door den aanslag, door
de prikkeling van het kunstwerk, als 't ware uit den sluimer omhoog, de mensch
herkent zich, in den geweldigen spiegel van het kunstwerk herkent hij zich en hij
z i e t w a t h i j h a d k u n n e n w e z e n . Dat hij een figuur in een boek begrijpt,
dat hij met liefde of geestdrift zijn Ik met dit ander Ik te samen voelt slaan, het bewijst
eenvoudig dat eenzelfde kracht in aanleg in hem aanwezig is. Want men begrijpt
alleen maar, wat men zelf is. Het verschil tusschen een kunstenaar en een lezer is
dus niet zoo groot als men zou kunnen denken. Hoe vreemd dit klinkt: iedere
waarachtige lezer is een medeschepper, een mede-kunstenaar. Want de kunstenaar
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zelf heeft juist hetzelfde proces ondergaan als de lezer, alleen heeft hij het dieper en
heviger ondergaan. Ook deze kunstenaar is voor 9/10 onderdrukt door het leven.
Maar de krachten die ook bij hem geen uitweg vonden, die is hij zich zoo fel bewust
geworden, ze zijn zoo hevig uit zijn slapende diepten opgeschoten, dat hij ze tot
levende figuren van zijn boeken heeft gemaakt. - E n h e t z i j n n u d e z e l f d e
k r a c h t e n i n d e n l e z e r, d i e h e m d i e f i g u r e n d o e n b e g r i j p e n .
Het is hetzelfde proces, maar er is een verschil in sterkte, in hevigheid, in verhitting
als 't ware. Wat bij den één, den kunstenaar, tot schepping werd, wordt bij den ander,
bij den lezer, tot een begrijpen, tot een medeleven. En wanneer dus de lezer in een
boek een figuur vindt, die hem zeer vreemd schijnt en die hij toch
verwonderlijkerwijze begrijpt, dan kan hij toch nog zeggen: ‘en toch ben ik dit ook’,
of liever: ‘dit had ik kunnen zijn’. Buig u over een boek, en ge buigt u over u zelf!
En deze zelfherkenning uit zich op tallooze wijzen. Men heeft in zijn leven de
vage herinnering behouden aan donkere en woeste begeerten, ze zijn soms zelfs op
een gegeven oogenblik gevaarlijk dicht aan de oppervlakte gedrongen, en weer
verdwenen en vergeten, maar nu in de wereld der boeken komt men vroeg of laat
tegenover een figuur te staan, in wien zulk een verlangen belichaamd is, door wie
het zich uitviert over de wereld, en men ziet hoe zulk een figuur de worstelling met
die wereld aanvaardt, of verpletterd wordt door de ijzeren wetten van het leven, die
willen dat alle kwaad zichzelf vernietigt in vergelding. Men leeft dan in zulk een
figuur zijn eigen mogelijk levenslot. Maar het zelfde waar het de edeler krachten van
de ziel betreft. Als lichte gestalten komen zij ons tegen in ontroerende herkenbaarheid.
De kracht van liefde b.v., waarvan een mensch één oogenblik heeft durven
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droomen, één bedeesd oogenblik van zijn jeugd, ziet men door levende menschen
daar werkelijk gedragen, men volgt hun gang door de wereld, men ziet de schoonheid
van hun lijden en de stralende hoogten die ze soms bestijgen, waarheen onze voeten
ons nimmer meer zullen dragen. Het leven in de kunst kortom is een ontzaglijke
verwijding van het eigen leven. Men leeft altijd zich zelf, maar men leeft zichzelf in
alle mogelijkheden, op alle plannen van het leven en onder iederen aanstoot van de
omstandigheden. Men gaat uit als mensch en men ontmoet zichzelf als 't ware - als
de menschheid zelf. Er is ook iets droefgeestigs in dit geluk van te lezen, een groote
weemoed zelfs. In die wijdheid waarin men zich zelf zoo roekeloos vervoeren laat,
die wijdheid van alle droomen, blijft altijd de herinnering aan de enge bepaaldheid
van het dagelijksch zelf, als het knellen van een band die ons eindelijk plotseling
terugrukt, als gevangen vogels in een machteloozen vlucht verstoord. Maar al is deze
oogenblikkelijke bevrijding soms smartelijk, zij blijft een bevrijding en dit voor alles
is noodig.
En zoo kan men zich afvragen, wanneer ten slotte den menschen de oogen zullen
opengaan, wanneer zij zelve zullen ontdekken, dat zij veel dichter bij de litteratuur
staan dan zij droomen. - Wanneer zij toch eindelijk de noodzakelijkheid en
onontkoombaarheid van deze litteraire levensfunctie zullen begrijpen, en begrijpen
zullen, dat, wanneer zij toch gedoemd zijn onder den invloed van het geschreven
woord te leven, het toch maar het beste is, onder den invloed te leven van de schoonste
geschreven woorden die er zijn, en zich niet tevreden te stellen met wat hun door
een onverschillig toeval toegeworpen wordt.
24 Februari 1915
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Tien kwatrynen
door Plasschaert
1
Het bosch verjongd, droeg loof en nachtegaal;
wij liepen bloeiend-zinnend door het ritslend groeien;
de dingen waren muzikaal tot aan 't vermoeien,
en d'avend zeeg; wijd-open stond der starren zaal.

2
PORTRET

Wat lange honger en wat lang verwachten,
wat hopen, en hoe onverzadigd zijn!
hoe 'n droefenis bij dag, hoe 'n droom in nachten;
hoe 'n zucht om eindelijk vertroost te zijn!

3
PORTRET

Een mild-verborgen lach, een wachtend vreezen,
een rank bewege' als wind-gezwiepte boom;
een trots natuurlijk, licht-geroerde schroom een kussend aanzien, een gewillig-wezen.

4
Uw lange hand lei onbevreesd zich zacht op mij,
(geen blad valt wankeler in langen herfst,
geen overreding dringt meer stil in 't hart)
de tijd werd traag; de ziel, opwiekend, wist zich vrij.

5
MORTIS HORA

De dag, dat wij de verste reis beginnen,
zal blank zijn van een rustig koelend licht;
de drang zal over zijn der felle zinnen,
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6
Wij weiden onze lammren tot zij stil zijn,
verzadigd starend langs het grijze gras;
de wolken aarzlen; de wind verstilt zijn bas,
de maan komt op - hoe teer de dingen pril zijn!

7
De luchtge en open rozen en deez anjelier
maken de kamer verfijnder dan een tuin:
en hier, zooals in 't laat beschaduwd duin,
beleven dingen 't mysterieus vertier.

8
Adieu, de zomer, die te kort was, gaat nu deizen;
het hart verlangt naar stilte en naar een boek;
de ziel is thuis voor lang en mild bezoek;
en zoet groepeeren herfst zich, stilte en gepeizen.

9
Ons hart op zoek - wie vindt zijn pad?
wie bet de voeten, d' oogen mat?
wie vindt, wat ik niet meer bedacht?
wie spreidt voor slaap de volle vacht?

10
LANDSCHAP

De nacht was blank-bevracht van klare starren,
de stroomge zee ontving 't wijd licht der maan;
de branding zweeg, en stilte bouwde 'n baan,
die lag van 't blauwend strand tot waar de nevels marren.
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Kindermoord1)
door Herman de Man
Janus zat in de derryschouw en keek loom naar de keuen. Zijn lakensch pak, dat hij
ter begrafenis gedragen had, hong weer in de leege bedsteê op de til, achter een groen
saaien kleed.
Daar zat hij nou in die schouw. Van hem en Tonia was met Vaders doodval die
schouw geworden, en de keuen en de koei en 't geld in 't kabinet en alles wat overig
op de hofsteê was. Ineens was hij boer geworden, boer met een groote doening. Want
dat het contract dat Vader met den Rentmeester had loopen op den eenigen zoon zou
overgaan, dat hoefde geen woorden. Meneer La-fayette had op hem niks tegen en 't
werken verstond hij zoogoed als Vader bij zijn leven,
Zoo bleef hij dus achter, met Aal, die doof was. Wat zou nou 't huis leeg zijn, als
Tonia met Bart weer gunterwijd op hun molen zaten. En de winter was in 't zicht...
't Kooihondje zat ook in de schouw en lekte aan zijn mouw, maar Janus kwam niet
omlaag met zijn handen. Dat Vader zoo heen moest gaan zonder goed en wel bij
kennis te komen, zonder Tonia gedag gekust te hebben. Een raar ding was de dood,
als hij kwam onder je eigen dak; daar wier hij koud van, als hij er diep op dacht.
Vader lag al onder 't zand; verleën week liep hij nog stram maar flink over de werf
en had hij te gezeggen over het werk. Aan de boomen was 't niet te zien, dat

1) Fragment uit den roman ‘Rijshout en Rozen’.
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Vader weg was voor goed. 't Land ook, dat had zijn gewone uitzicht en dat noopte
janus, om ook te zijn als gelijk wanneer, 't Land lag stom en stil, zonder wind. Witte
damp vloeide er geruchtloos overheen; meer beweging was er niet, tot aan de kim
niet. Maar in, maar onder het land daar gebeurde het onzichtbare leven onafgebroken.
Zóó ook mierde het binnenin den jongen boer, al was zijn kop zoo effen als allen
dag.
- 't Leven vreet zijn eigen op - was een van de spreuken van Vaders geweest, als
er spraak was van misgewas. Dat beurde ook bij Janus in zijn kop; hij vrat zijn eigen
op, hij docht zich een gat in den kop en klaarheid en rust bij zijn eigen vond hij niet.
Nievers niet, ook weer hier, in die schouw niet...
Maar ze is toch ook een drieste, die meid van Giel Klompé, een... e... ja en d'r
oogen, waarmeê ze een mensch zoo raar aankijkt, 't Is misschien maar 't beste dat
Vader naar den Hemel is. Hij was gestorven zonder het juiste besef van wat op zijn
werf, bijna onder zijn oogen gebeurd was.
Straks wier Stans weer het eenige vrouwmensch op ‘Land voor Water’. Tonia
ging heen en Aal, die telde niet. Om hààr, om haar alleen draaiden al de jonge
poldergasten en ze brochten haarkammen voor heur mee uit de stad. Anderen weer
stukken zeep of reukwerk en dan mochten ze heur zoenen, de een zoo de ander.
Maar toch... als Stans ze moei wier, dan sloeg ze al dat volk voor den bek. Stans
was een felle, dat wist hij thans goed. Ze lokte de jonge kerels, maakte ze heet en
liep dan sarrend achteruit. Als er een te ver wou komen en haar neerlei in de half
opgeschoten griend, of op een kaai, dan vocht ze woest tegen hem en zijn lusten,
maar in den regel verloor ze, want verliezen wou ze.
Maar waarom was ze al maanden lang in de keet ge-
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bleven en waarom zag hij heur niet meer wegtrekken, met een poldergast, wat dieper
dan rechttoe het land in? 't Was geweest, nadat hij haar alleen op een warmen
Juliavond was tegengekomen, in 't hooge hakhout van de landscheidingskaai. Zonder
berekening of overleg, had het weelderige wezentje toen hèm gegeven, waar ze de
anderen om vechten liet. Meiden van 't land kunnen rare grillen hebben, net als de
hitten. Haar gril was geweest, dat ze zijn stijve rechte kop en zijn lang,
boerschvergroeid lichaam mooi vond en dat ze geloofde in wat hij zoo zei, tijdens
z'n lustigheid, 't Eigen volk, het poldervolk verzaakte ze om hem. Tja, poldervolk is
maar poldervolk en omdat het geen eigen huis en kent is 't rauw en voor een
vrouwmensch wreed. In Janus heeft Stans de bedaarde plichtsgetrouwe werker gezien,
zoo zijn Vader er een was. Want al had de ouwe Goof de keetmeid het huis ontzegd,
Stans had altijd hooge bewondering voor den boer gevoeld. In die binnenkamer,
waar zij niet treden mocht, daar las hij, dat wist ze van Vader Giel, uit dikke boeken
der oudheid. Daarop had ze zitten peinzen in de keet en dat had ze leeren zien als
een haar onbegrijpbaar maar rijk leven. Zij, de verhanselde keetmeid, die geen
Moeder, geen huis, geen gezinsleven bezat, zij smachtte naar die wonderlijkheid,
vrucht van veel teederheid en rust, zonder natuurlijk zich dat bewust te zijn. En zoo
zij zich overgegeven had aan den jongen lijzigen boer, die minder felheid in gansch
zijn lijf borg dan zij in heur eene pink, Janus, die een lompe en langzame, maar
onweerstreefbare passie met zich meedroeg, gelijk de hevigheid van een
langzaam-gaanden, doch wis moordenden waschbeer, dan was dat geweest omdat
ze door deze overgaaf dacht nader te treden tot dat onbekende, lokkende leven, dat
zich daar voltrok in de deftige pronkkamer, die ze kende bij reputatie.
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En toen was er wat geweest in den jongen boer van dankbaarheid, iets dat zijn lomp
gelaat verfraaide voor een wijle. De teerheid die het vreemde meidje zoo roekeloos
zocht, weerspiegelde slechts even in 't gemoed van Janus, en lei op zijn hardvochtige
wangen een vervluchtigenden glans van dank en dat was door het rijpe haarfijne
vrouwwezen aangevoeld en dat was het begin geweest van een koppige,
onberedeneerde liefde bij haar, voor dien groven boerenzoon. Een genegenheid,
waarvan omstanders plegen te zeggen - hoe is het mogelijk, dat zooiets bestaan kan.
Maar bij Janus zat de lustigheid voor. Dat bekende hij zijn eigen alleen maar, als
hij van haar oprees en ontdaan terug naar 't huis liep. 's Morgens, als hij in zijn bedsteê
aan haar dartel en fel meidelijfje lag te denken, dan praatte hij zijn eigen voor, dat
hij van heur hieuw, veel van heur hieuw en dat zij zijn somber achterlandsche leven
vermooide en er waarde aan gaf. Maar Janus was een van 't soort, dat makkelijker
anderen bedriegt dan zijn eigen en daarom duurde dat versierde denken over Stans
de keetmeid nooit lang.
Janus zat in de schouw en zat er lang. Niet eerder rees hij, met stramme beenen
er uit op, dan toen de donker lag over het land. Spits was al eerder opgesprongen en
stond vief en met gespannen pooten op den schouwneus. Z'n glimmende zwarte
oortjes bevoelden als tasters de fijnste geluiden, want de natte leeren neus rook ievers
vreemdigheid.
‘Kwaad volk Spits?’ vroeg Janus zacht, en Spits wier nog actiever. Toen hoorde
Janus 't ook. Dat moest zijn... ja..., 't was op de Tiendewegkaai. Met de kluiterrijf,
die aan den kant lag, haalde hij de schouw over. 't Wier kil in den natten avond, Janus
huiverde. Waar voer hij op aan, wie of wat maakte daar des avonds zoo laat nog
geluid op de kaai? Expres, om daar achter te
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komen maakte hij wat geplons in 't water, of 't voor 't eerst was dat hij voer en de
boom hem onhandig lag. 't Is geen dievenvolk, dacht Janus, om op verhaal te komen,
want het kooihondje zweeg al stil, voor op de schouw. Hij zag de kaai oprijzen, 't
was als een schaduwvlek in de melkwitte zee waardoor hij voer. Meteen viel 't hem
in, wis en waarachtig zeker - 't was Stans, dat moest Stans zijn.
Schuins schoof de schouw met de punt in het riet; Janus stapte aan land en haalde
een natpoot. Dâlijk wier 't water heet en hinderlijk in zijn klomp. Gunterwijd, aan
den overberm lag iemand in het gras, ja ze was het, Stans...
‘Lig'ie daar weeral?’ vroeg hij snauwend. Eerst zweeg ze, maar driest keek ze hem
aan. ‘'k Bin mijn eigen baas, as je dàt maar weet. En jij mocht je eigen weleris
schamen, baas Janus, en niks van andere menschen zeggen. Dat wéét je zeker wel?’
Omdat ze vlug was opgestaan kreeg ze meer praats. Janus stond tegenover haar
en greep naar d'r pols, maar greep mis.
‘Overdoen...!’ sarde ze; ‘'k Weet ommers wel, dat je niet van me afblijven kan.
Zoo is dat volk’, kloeg ze tegen het land. Tegen het land, want Janus luisterde niet.
't Was zonde; vandaag nog had hij zijn vader in het graf helpen dragen,... nu al weer
stond hij tegenover dat kleine giftige frommes en hij ervoer, dat zijn lusten sterker
wieren, dan zijn trots en de dwang der manieren was. Hij wou wel een heeleboel
zeggen, maar de woorden braken den nek over elkaar, aleer ze'm over de tong waren.
‘Niet zoo...e...giftig meid,’ suste hij en probeerde wéér haar te vangen, maar nijdig
schudde ze 'm af.
‘La' me los vuilik. Nou bin 'k weer goeds genog veur jou, van de week wou je me
slaan. Waarom joeg je
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mijn van de deeldeur weg? Waarom most ik liegen veur jou? Bin je soms vergeten,
dat ik een keind van je draag? Maar dat ga ik d'een of d'anderen dag rondzeggen op
'tdarp, vrome huichelaar. Trouwen doe je me niet, jij trouwt met gien meid, zooals
ik, zonder geld. Jij mot de dochter van een graver niet, dat is jouw stand niet. Wel
is ze goeds genog om d'r vol te maken. Máár... je Vader het ons geheurd,’ gierde ze
opeens woest. ‘'k Zag hem vallen, ik keek naar den appelenboom. 't Komt 'em toe
de gluiperd. Wat had ik 'em gedaan, bin ik soms gien minsch? Al die vrome
huichelaars mosten doodvallen.’ Toen zweeg ze en overzag de ramp die ze verwekt
had met haar woord. En ze zag, dat het bar was. En toen won weer, omdat de jonge
boer daar zoo verdaan in zijn schoeren hong, de gulheid van haar vrijgevig, dartel
meidezieltje het, van de daaraan verbondene haat en dat vulde haar oogen met tranen.
Was de ouwe boer zoo slecht geweest, dat zijn doodval haar vreugd moest doen?
Was Goof Brouwer een huichelaar geweest? Zonder heur oogen toe te doen, als in
een voorbijzwiepend visioen, zag ze hem weer in 't leven, zoo hij geweest was, voor
hij viel. Ze zag zijn bedaarden strammen gang, de bewegingen van zijn groote
gebiedende handen, ze zag hem het huis intreden, om te gaan lezen in het Boek, ze
zag hem ernstig pratend met meneer den Rentmeester, en hem kalm en met overleg
de bevelen uitdeelen tegen Vader Giele, die zelvers gezegd had, dat Goof Brouwer
een beste, een heldere boerman was geweest.
Ze zei toen niet veel meer, maar haar mild medelijden, de overslag van haar humeur
was gevoeld door den man, dien ze met haar wreed woord zoo getroffen had. Janus
stak zijn handen uit en ze liet hem begaan. ‘Stans, meid... zou Vaders ons gezien
hebben achter de keet? Wat dink' ie...’
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‘Nee' Janus, nee', 'k zee 't er maar om, hij het ons niet gezien. Waarom bin je zoo
nijdig op mijn Janus? Bin ik dan van jou niks meer?’
Hij weerde haar af, met zachtere kracht dan zijn gewoonte was. ‘'k Ga dan maar
naar de keet,’ zei ze half huilend en ze trok een late bloem af.
‘Trouw je me?’ hijgde ze heesch, toen hij weer als een langzame, vanzelf
bewegende machine naar haar greep.
Hij knikte heftig van ja, maar zij... neen toen vertrouwde ze 'm niet, want zijn asem
ging weer zoo zwaar en in zijn oogen kwam weer dat wilde hebberige waar ze zoo
bang van was en dat ze toch telkens weer bij hem wakker roepen moest, alsof een
hoogere wil dan de hare daar de hand in had.
Ineens viel ze in een andere gedachte. Als een fluweelen poes kwam ze naar hem
toe. Zóó zacht. Op zijn bonkige schouders lei ze haar armen, en 't ruige wildharige
kopje van 't welige meidje, dat bleef onbestemd voor zijn duistere oogen zweven.
‘Janus, Janus!’ smeekte ze met een verre stem, ‘toe trouw me joh, ik bin toch veul
en veul meer voor jou, dan welke boerenmeid, al het ze geld.’ En toen hij, die veel
te lomp was om naar den eisch voor vrouwen lief te zijn, haar bekant doodneep in
zijn armen... lachte ze in vreemde vervoering hem toe.
De jonge, weer overwinnende boer sloot met zijn open mond haar mond en Stans,
ze huilde van lust.
Ze gleden op den grond, zonder geluid, zoo koeien neerglijen in het gras. ‘Je Vader
is nou uit den weg Janus, hij het me niet gemaggen, maar bin jij je eigen baas nou
niet? Toe joh, trouw me nou, ik bin toch goed veur je Janus... En 't is toch jouw keind,
dat ik draag.’ Daarop wier 't even stil. Ging daar wat groots om in de hersens van de
twee menschen, die samen op een
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kaai van 't achterland waren, voor 't laatst aldus bijeen? Aan 't kind, dat uit een
keetmeid geboren kan worden, wou Janus maar liever niet denken; wat moest hij
gaan aanvangen met zoo'n wurm? Maar 't meidje zelf, dat zoo weelderig, daarbij zoo
gewillig was, ja 't meidje dàt was iets anders. Was ze een jongen geweest van haar
slag en afkomst, met den nek had hij heur nog niet bekeken, vroeger niet en nu niet.
Want vroeger was hij toch de eenige gronderver van den boer, en thans, nou was hij
zelf de boer en heer en meester over de doening.
Maar een frommes heeft een schreefie voor. Toch Tonia, zijn zuster, toen ze nog
een vrij deerntje was, zou nooit of nooit met een daggelderszoon gegekt hebben. En
nou die Stans. Ze borg zich zoo heelegaar weg in zijn ongemakkelijke strengeling.
Ze weerde maar even en gaf zich schielijk en huilde toen.
‘O Janus, Janus, wat hebben we gedaan... wat mot dat worden? Ons keind Janus,
je bin toch gienbeul Janus’. Hij haalde een bramenrank naar zich toe en stak de
sappige blauwe vruchten in zijn mond.
‘'t Is toch jouw keind, dat ik draag’, dreinsde ze opnieuw.
‘Mijn keind?’
‘Toe nou Janus, word nou toch 'ns wakker. Hoor nou goed, toe joh’.
‘Wie zegt mijn, dat het mijn keind is?’ Hij hief zich wat op, schuins op zijn
elleboog. En keek haar aan, valsch en lomp. Toen, toen was ze de furie weer.
‘Wàt? Wat wou je zeggen daarmee? Lillike vulik, eerst me'n keind maken en dan
zeggen...’ Stans stikte bekant in haar woorden. ‘Je mòt met me trouwen!’ gilde ze;
‘je mòt of ik zeg 't 'an je fijne zuster. Je Vader in zijn graf weet er het naaste niet van,
maar nou zallen ze 't wèl weten, allegaar, loeder!’
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Ze greep zich vast in zijn haar en trok fel, zoodat zijn oogen traanden.
Janus schudde haar af, stond op. Hij voelde, dat dik bloed als een nevel naar zijn
kop trok, zoo de vloed komt over de Lek. Zijn oogen knepen samen onder de vinnig
trekkende brauwen en in zijn ooren gierde hellemuziek.
Vóór Stans wist, dat de ander woest was tot het uiterste, had hij haar achter in den
nek. Z'n langzame groote kracht wierp haar ploffend neer. Ze gilde niet, de keetmeid,
maar veerde op en reet met heur nagels zijn hand open.
Maar zijn logge aanval kwam gewisselijk terug. Als het langzame vallen van een
boom over een breekbaar week lichaam was zijn vechtmanier. Haar nagels waren
dáártegen niet machtig genoeg. Want weer hing zijn zware greep in haar nek, de
moordende vingers gleden feilloos naar haar strot, die hij dichtneep. Vaag was het
hem, of hij zijn doode Vader wreekte, alsof zijn Vader zóó gediend had willen zijn.
Blauw wier de keetmeid; ze reutelde en in haar leden krampte de dood. En Janus
liet los. Want de dood, die hij voor 't eerst van zijn leven gezien had als een nabije
verschrikking, had hem zoo bang gemaakt van den dood. Maar Stans Klompé, de
keetmeid, ze leefde nog. Wel hijgde ze moeilijk zwaar, wel liep het brakke water
tusschen heur lippen uit, maar ze leefde.
Ze opende de oogen, zag Janus, die zwaar met z'n knieën op heur lichaam douwde
en over haar vel liep een bevert van schrik.
‘Janus... la'me los, Janus!’ smeekte ze zwaar asemend: ‘m'n keind, dink om m'n
keind Janus, het stikt, la' los.’ ‘Als je je bek houdt, denk erom. En... je mot van 't erf
af.’
Met ontstelde oogen beloofde ze hem alles, alles wat
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hij maar vroeg. Want ze zag in de zijne den moord... ze zag dat de moord in den
jongen boer overwonnen had, dat een menschenleven zijn hooge heiligheid voor
hem verloren had.
‘Volgende week,’ ging hij even helsch en wreed voort, ‘denk er om, volgende
week ben je weg, of ik steek je 't hart af. En met niemand over 't keind praten, of ik
steek je 't hart af... denk erom.’
Met heel haar sterke gespannen leefdrang ontwaarde zij, dat hij meende wat hij
zei. Maar ze ontglipte hem met een lenige beweging, waarop hij niet was verdacht
geweest. En nu had hij haar nog wel weerom kunnen dwingen, maar hij meende dat
de schrik er onwrikbaar inzat bij die astrante meid en daarom liet hij heur vluchten.
Want er moest ommers een eind komen aan dat spul.
Heel om de kooi moest Stans loopen, op haar bevende beenen, om terug te geraken
bij Vaders in de keet. Janus kon oversteken met de schouw. Trillend en met droge
oogen huilend en schokkend, verdween ze tusschen het krakend hakhout en de
bramenranken. Janus greep de kluiterrijf, voer over en liep op 't achterhuis aan, waar
hij naar de deur van de keet kijken kon. 't Duurde lang, wachten duurt altijd lang;
eindelijk zag hij haar 't huis ingaan. Ze kroop bekant, dat zag hij goed genoeg al was
't ook nacht.
Tonia zat gedempt, zoo 't past in een sterfhuis, met meneer den Rentmeester te
praten, toen Janus, de drager van zooveel woeste emotie, die al weer kil verborgen
lag achter zijn starre dommelijke oogen, binnenkwam. Ze keken raar op; waar kom
jij vandaan dochten ze. Janus wou 't gevraag voor zijn. ‘'k Bin lang weggeweest, is
't niet meneer Lafayette’ zei hij zelf. ‘Maar een minsch is zijn eigen niet, na zoo iets,
daar zal onze Tonia ook wel weet van hebben.’ Zuchtend ging hij
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zitten. Tonia vroeg - wil je koffie Janus - maar antwoord is er niet gekomen.
‘Tja’ zei de Rentmeester: ‘'t is een heel ding.’ En daarmeê was 't gepraat van alle
kanten uit en ze keken naar elkaar en dochten aan Vaders.
't Is erg beklemmend hier, overdacht de Rentmeester en omdat hij nu niets meer
te doen wist op ‘Land voor Water’, zocht hij zijn hoed en nam afscheid, met een
welgemeend hartelijk woord aan de verweesde groote kinderen, die alleen bleven in
't benauwd stille huis, alleen tot den anderen ochtend, want dan zou Bart Brok' weerom
komen en over Zondag blijven, voor de regeling van 't versterf.
En nèt was meneer Lafayette heengegaan of daar wier haastig aan de gesloten
deeldeur gewrikt. Spits, die uit zijn eigen naar 't huis teruggeloopen was, toen Janus
de keetmeid op de kaai had gevonden, Spits vloog woedend op z'n ranke pootjes de
deel over en braakte koperklankig alarm.
Janus grendelde de bovendeur open en daar stond de ploegbaas Klompé. Een
angstscheut zwiepte door zijn bloed, maar de Vader kwam blijkbaar zijn meidje niet
wreken, want er klonk deemoedige smeeking in zijn stem. ‘Janus, je zuster jong, is
ze d'r nog. Haal d'r, laat ze kommen naar de keet, haal d'r. M'n meid, m'n arme keind...
ze leit in de kraam. Ze sterft, ze bloeit onder mijn handen weg... haal je zuster baas.’
Maar Tonia was er al. Aan Janus moest zij zich vasthouden. ‘'t Is bar...’ was 't
eenigste wat hij zei, de jonge boer.
Tonia sloeg een doek om en liet zich door Giel Klompé naar de keet brengen.
Opgeschrokken en ontdaan zaten daar de mannen in een kring en er wier raar
gefluisterd, dat is te verstaan. Zoo ver ze konden, zaten ze van de strooimatras af,
waar dof kreunend en soms hoog uit-
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gillend de keetmeid lag. Tonia boog zich daar overheen met een heldhaftigheid en
sterkte van wil, die de Brouwers eigen is in uren van nood. Ze vonden bij 't meidje
een dood, onvolgroeid en haast nog vormloos kindje. 't Was maar als een klomp, zóó
nietig. Van de mannen was er al een naar den Dokter toe. ‘'t Zou een jongen geworden
zijn,’ zei die, toen hem de doode vrucht getoond werd. Zoo lag de hofsteê in groote
beroering. Janus sloot zijn oogen en zijn ooren. Een woeste angst vrat door zijn
wezen. En dien voornacht nog, vluchtte hij naar 't Kasteel.
(Slot volgt)
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Buitenlandsche litteratuur
Maxim Gorki. De Moeder. Em. Querido. Amsterdam. MCMXXI
Ik zal één bladzij uit Gorki's roman: ‘Drei Menschen’ niet licht vergeten. Het is daar,
waar de bochel Terentej met den kleinen Ilja het dorp ontvlucht om in de stad geluk
te zoeken. Het is nacht. Langs den zoom van het bosch sjokt het gebrekkige karretje.
De jongen houdt zich slapend. Maar dan klinkt een gerekte kreun als van een
wondgeschoten dier naar omhoog. Hij denkt aan wolven. Doch de kreet trilt voort
en dan erkent hij: 't is zijn oom, wiens leed naar buiten gutst. Als de jongen zich
beweegt zwijgt hij en 't leven hervat zijn plichtmatigen gang. Maar de lezer kan 't
geluid niet meer vergeten. Het steunen is de beweegkracht geworden, waar 't boek
op drijft. Ze is slechts verder vanzelfsprekend, zoodat vermelding niet meer noodig
is. Ook op een schip denken we niet meer aan 't stampen der machine, pas als deze
stilstaat schrikken we op. Als hier het rythme van het leed zou stremmen zouden we
ook opschrikken. Echter deze motor weigert nooit. Maar ofschoon we soms mochten
begrijpen dat het eigenlijke leven van Gorki's menschen juist bestaat in dit drijven
op het leed, hetgeen zij dan gewaar worden als een onbegrepen verwachting, waar
toch zij belanden mochten en als verwondering over de grillige feiten, waarlangs zij
willoos worden heengesleept, toch poogt Gorki gretig ons met misleidende
uitvoerigheid de omstandigheden te teekenen, waar deze sombere passagiers, als in
stations op hun onbegrepen tocht verwijlen. In waarheid hebben zulke halteplaatsen
weinig belang voor de personen, al doet ook de schrijver ons telkens weer weten,
welke menschen zijn held ontmoet en in welke verhouding hij tot hen staat, wat zijn
werk is, en in welken gemoedstoestand hij dat vervult. Doch de weemoedige
verwachting en de verwondering blijven ongerept en de gedachten door het werk
gewekt weten slechts zelden den in zijn zielsverlangen ingesponnen mensch te raken.
Dat is wel een groot verschil tusschen Gorki en Dostoiewsky. Bij den laatsten werken
de ervaringen juist in zoo hevige mate bevruchtend, niet dat deze worden
nagetheoretiseerd, maar
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elke ervaring opent een nieuwe ader, waardoor de stroom naar binnen bruischt van
elementair, oerkrachtig, redeloos leven, de ziel ter loutering gegeven. Deze cosmische
werking, die zich ook van de menschenziel als middenstof bedient, tart Dostoiewsky
tot het gigantische gebaar, deze kracht het hoofd te bieden en ze te ontsluieren. Een
oogenblik stralen zijne helden in den schijn van dit bovenwereldlijke licht, maar
worden verblind en worden doodgebliksemd. Gorki's houding nu is ingetogener,
menschelijker en daardoor minder geniaal. 't Ongeduld dat den ander opjoeg het
Licht aan te oogen, kent hij niet, wel rust in hem de zekerheid dat een macht,
ontspringend buiten het psychologisch verband, het leven beheerscht. Maar dit besef
blijft onbewust, dwingt hem niet de verhouding van zijn wil tot deze machten te
bepalen. In zijn verbeelding weren de menschen zich als koortslijders tegen hun
vizioenen. Oneindig verloomd zien we het strekken hunner ledematen en inplaats
van de heldere spreektaal lijkt hun gestamel op het murmelen van een ijlende. Al
tracht Gorki naïvelijk die bewegingen en het geprevel zoo te rangschikken dat het
samenstemt tot een beeld, dat zich in de werkelijkheid mogelijk ook zoo ongeveer
zou kunnen voordoen, toch is dit schijn, daar we niet door dit beeld, maar door den
cadans van het niet uit de werkelijkheid verklaarbare worden geboeid. Daarom zijn
in Gorki's boeken die passages het mooist, waar we het heimelijk verteren door het
onverklaarbare voelen. Dan wordt een inblik gegund in het gebied, waar Dostoiewsky
zich binnen zal wagen.
Zoodra echter deze, voor alle leed met helderziendheid begaafde schrijver zich
opmaakt om de kennis zijner intuitie met zijn intellect tot bewustzijn te heffen, bereidt
hij ons een teleurstelling.
De mysterieuze weemoed, waardoor zijn personen zonder onderscheid gegrepen
worden, onderschat hij. Hij erkent haar dieperen, mystischen oorsprong niet en begaat
daardoor de vergissing het onverklaarbare te willen verklaren uit de aanleidingen,
die nog binnen het gezichtsveld liggen. En daarom bereikt Gorki met zijn onderzoek
slechts dat zijn levensbeschouwing vervlakt. Dit blijkt onmiddellijk wanneer hij deze
kijk op de wereld omzet in 't scheppen van een verhaal, waarbij dan natuurlijk alle
speling voor diepere werkingen voorkomen wordt. Als een schrijver van tendentieuze
romans gaat hij bij zijn opzet te werk. Hij bouwt een soort vesting voor ons op,
waarbinnen alle leed en alle medicijn daartegen, opzettelijk ter onzer leering, wordt
gekweekt. Hij zal demonstreeren hoe kapitalisme van alle droefheid
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oorzaak is en waar zijn voornemen slaagt, toont hij ons een kijkspel vol
ongeloofwaardigheid. Hij die 't leed niet zien wil als ingeschapen in den mensch,
zich openbarend in de natuurlijke en daardoor schoone slooping van het leven tot
den dood, moet wel tot den waan geraken dat de menschen zondeloos en absoluut
gelukkig waren, wilden de omstandigheden slechts gunstig zijn. Zulke menschen,
die niet de kiemen van hunnen ondergang in zich dragen, teekent hij. In dezen roman
zijn het Pawel en Sascha, Natascha, Sophie en Nicolaï, alle figuren, wier
eendrachtelijk smettelooze leven zich voedt met de tranen der ontroering over hun
vaag gebleven heilstaat-ideaal, met den roes van 't avontuurlijke en met de geestdrift
tot vernielen van al 't bestaande. Een utopie, zoo dwaas eenzijdig, alle perspectieven
missend dat zij onze aandacht loslaat en ons vrijelijk mijmeren doet over het
niet-redelijke, onbegrijpelijke, dat uit deze samenleving gebannen is en dat juist
Gorki bedoelde, toen hij zijn weemoed schiep.
Gelukkig heeft echter veelal de kunstenaar het plan van den propagandist verijdeld.
Terwijl Gorki meent te demonstreeren, hoeveel leed het kapitalisme tusschen de
menschen heeft gezaaid, toont hij ons, hoe menschen het hun ingeschapen leed binnen
de maatschappij bewust worden. Hij laat droevig droomenden slaapwandelen langs
de gangen der afzichtelijk geteekende kapitalisten-maatschappij. Er blijft ruimte
tusschen dien droom van weemoed en de ellende, die de mensch door de
maatschappelijke resultaten van zijn onverstand ondervindt. Het verband tusschen
het leed van den droom en de vorm, waaronder deze bewust wordt ontgaat Gorki.
Hij scheidt wat niet te scheiden is en sticht daar0mee verwarring. Want òf zijn lezer
wordt door dien grondtoon van bestaansleed gegrepen, en in dat geval zal Gorki's
systeem van verwijt tegen het lot der menschen hem bevreemden, òf hij volgt enkel
het betoog en ontmoet een populaire illustratie van reeds tot gemeengoed geworden
leuzen.
Deze roman ‘de Moeder’ is één van Gorki's boeken, die 't meest van de onjuiste
interpretatie van zijn eigen zielsleven te lijden heeft gehad.
Ook hier is de trilling van het leed aanwezig. Bij den aanvang van het boek
overmant het ons, we hooren zijn klank, wanneer het samengepakt, zich manifesteert
in geluid: de schrille fluit der fabriek. En ook verder blijft het dreinen als motregen,
die door de kleeren dringt en feilloos het lichaam weet te verstijven. Op
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den bodem van smook, roet en groezelige wanhoop is de figuur geteeld, die 't boek
draagt: de Moeder. Maar de ellende is voor haar als een dek van sneeuw geweest,
waarbinnen haar hart ongerept is gebleven. De smaad haar door den bruten, dronken
echtgenoot aangedaan, die haar trouwde om zijn wellust te dienen, wist niet de kern
van haar wezen te raken; zij is typisch voor de eigenschap, die ik als kenmerkend
voor Gorki schetste: de ondoordringbaarheid der menschen voor de omstandigheden.
Want men kan niet zeggen dat deze Pelagea, de mishandeling haar door den
echtgenoot aangedaan heeft geduld, evenmin dat haar man haar eigenlijk mishandeld
heeft. Zijn instinct en zijn dierlijkheid uitte de wilde weerstand tegen het onrecht van
het bittere leven, tierend en vloekend en in zijn mond nam het vorm in het woord,
dat alles en allen omvatte, zijn vrouw incluis: ‘tuig’. En het lichaam der vrouw
kreunde onder zijn slagen en kromp ineen voor zijn lallende dronkemanstaal en werd
schuw van angst, links en zonder zelfvertrouwen. Maar haar ziel lag in haar met
gesloten oogen en wist wel dat deze slagen niet haar bedoelden, dat hiertegen zich
te weren domheid zou zijn.
Ja, de tragedie, die zich in het huis van de Wlassow's afspeelde, bestond daarin
dat er geen tragedie tusschen hen bestond. Ergens op de wereld vloekte een verbitterd
man zijn leed uit. Ergens op de wereld bleef een vrouweziel slapen, omdat de
wreedheid kon bestaan dat het beetje zonneschijn, noodig om de schoone ziel te doen
ontknoppen, was afgedekt. En toevallig kruisten de uitingen van deze wanhoop en
van die verhongering elkaar op één punt. Misschien ook heeft wel ooit de ziel dezer
vrouw de oogen een oogenblik opengesperd als haar man, leunend tegen den muur,
beneveld van drank, als een stervend dier zijn onbegrijpelijke melodieën uitrochelde.
In den geest van den zeer diepen Gorki zou dit opschrikken in erkenning eener ziel
voor de onbewuste uitingen van eene andere, voldoende zijn geweest om eene
verhouding vol waarde te achten. Helaas, (ik zeide het reeds) 't is niet de allerdiepste
Gorki, die in dit boek aan 't woord is. De betooger heeft het noodig geacht de figuur
te scheppen, die zoo vervuld is van zijn toekomstgedachte, de heilstaat, waar geen
kwaal meer toegang vinden zal, dat de ondergrondsche klacht wordt overstemd. De
moeder, met haar fijn-intuïtieve ziel, kon, zonder het zich bewust te zijn, misschien
ooit den dronkaard begrijpen en vergeven. Maar de zoon verweert zich. Pawel is, als
hij den stok opneemt en den vader dreigt te vellen, vijftien jaar. Het is zijn eerste
bewuste daad. Doch in dit optreden ligt heel
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zijn verder leven, het aanvoerderschap der onderdrukten, besloten. Inderdaad het is
flink en 't is vooral verstandig, zichzelf te beschermen; het is moedig den geweldenaar,
die zijn vader is, te lijf te willen. Er blijkt uit trots en zelfvertrouwen. Wat nog niet
hieruit blijkt, maar wat ik aan deze karakteristiek volledigheidshalve toe wil voegen,
is zijn leergierigheid, zijn autoriteit en zijn groote schranderheid. In één woord, hij
is voorbestemd te worden een edel mensch en in den besten zin, een nuttig mensch,
in zooverre dat hij de vernedering, hem en zijn klasse-genooten, de arbeiders
aangedaan, spoedig ontdekken zal en dat hij, zonder zichzelf te sparen, zich in zal
spannen deze vernedering, zoo niet te wreeken, dan toch te herstellen.
Misschien is het gelukkig dat er menschen als Pawel Wlassow bestaan. Ze weten
uit een buiten de werkelijkheid staand idealisme de kracht en de vreugde te putten,
waarmee hun verstandelijke concepties worden gevoed. Naast den glans van hun
geestdrift dooft alle twijfel aan de toereikbaarheid hunner theorieën. Doch dit besliste
vertrouwen in de juistheid van hun daden moet worden betaald, n.l. met doof te zijn
voor den storm van het sterven, waarmee de menschen dwars over de wereld naar 't
onbekende toe worden gesleurd. (Door Gorki's weemoed ruischt de storm, en in
Ruusbroeck's vreugde is hij hoorbaar!)
Of is 't, dat ik eenzijdig zie en zijn juist de enthousiasten, de hervormers en
revolutionnairen, die leven en sterven voor een voor den buitenstaander soms pover
ideaal, juist de ‘en theou asthmoi’, in Gods adem staanden, de door den storm
gegrepenen en is hun vreugde het gieren van den storm zelf en hun ideaal, het
lokkende waanbeeld, waarin zich het hiernamaals voor hen kleedt? Ik weet het niet,
maar ik wilde dat de dichter Gorki ons dit had getoond. Doch neen, Pawel Wlassow
begreep de dronkenschap van zijnen vader niet. Hij is een figuur, zooals Gorki er
gelukkig weinig geschapen heeft, hij is voortgekomen uit het brein van den betooger
en niet uit dat van den kunstenaar.
Anders ‘de Moeder’. Toen Gorki den scheppingsdrang in zich voelde, waaruit dit
boek geschreven worden zou, maar toen hij nog alleen was met de leegte van het
ongeborene, die hem met droefheid beladen scheen, zag hij in zijn verbeelding het
eerst de moeder. In de stilte lag ze als een groote, grijze boot, betuigd slechts met de
riemen, die haar naar de eeuwigheid zouden roeien. Het is jammer dat de schrijver
ons niet dit simpele beeld gegeven heeft, maar 't noodig heeft geoordeeld zijn schip
nog met de machines te bevrachten, waardoor het voor menschelijke doel-
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einden bruikbaar werd. Hoe overbodig met dit apparaat van meetings-enthousiasme,
liefdadigheid en propagandasport een ziel te beladen als die van Pelagea!
Ze had een heilige kunnen worden, maar werd het niet. Want haar schijnbare
bevrijding houdt in een nieuwe dwang. Tegen de gedachtencomplexen, die op haar
af worden gestuurd, kan zij zich met haar ongeschoold verstand niet weren. Bij de
geboorte van haar bewustzijn is bepaald in welke richting dat bewustzijn werken zal,
zoodat ze onder de suggestie van anderen handelt, hoewel ze meent uit eigen initiatief
te werken. Ze lijkt wel een bloem, die had moeten bloeien, zoo maar, en zachtjes
welken, en die men nu op ijzerdraad heeft geprikt tot haar duurzaamheid. Dat
ijzerdraad behoort bij 't geraamte, waar 't boek op rust, den opzet, voor welken het
noodig was dat vrouw Wlassow zich ontwikkelde onder de hoede der socialistische
idee, van gedrukt, angstig dier tot welbewust, vrij en nuttig mensch. Maar de
onvergetelijke conceptie van haar wezen kende haar die eigenschappen toe, welke
moeilijk in nut zijn te waardeeren, doch die haar begaafd maakten tot heiligheid. Zoo
kent de moeder b.v. den zin van het wachten.
Wat de avontuurlust is bij den man, is 't wachten voor de vrouw; het is de uiting
der primitieve, laat ons 't noemen Dionysische vroomheid, in haar actieve en passieve
gedaante, die uit het besef ontsproten is dat het leven ten allen kant aan het oneindige
grenst. Dit wachten omvat meer dan het verbeiden eener ophanden zijnde gebeurtenis,
maar zweeft over de verbeelding zulk eener gebeurtenis heen, beroerende tegelijktijdig
de gebieden der innigste wenschen en der vroomste gelatenheid, tusschen welke
tegenstrijdige regionen de ziel een verzoening bevechten moet. Daarna pas kan ze
zich de dagelijksche beslommering toewenden, maar behoudt van den ijlen strijd 't
gevoel, dat ze in den hemel heeft geleefd. Voor de moeder echter was het wachten
niet een toevallige onderbreking van haar leven, maar 't vormde den geheelen inhoud
van dat leven, dat tusschen de voor haar onbegrijpelijke verschijnselen van 't
revolutionaire denken was ingeklemd. Door te wachten op straks, op morgen, op de
toekomst als de deur van het huisje zich weer voor nieuwe raadsels zou openen,
diende deze vrouw het wonder, dat langs haren zoon in haar bestaan gekomen was.
Toch denke men niet dat Pelagea in een uitzonderingstoestand leefde, omdat het
wonder achter 't sleutelgat op haar wachtte. Ik geloof dat ze dit gemeen heeft met
alle vrouwen en zij allen
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bijna ontmoeten het wonder via den man. Nu denk ik niet dadelijk aan den hartstocht.
De groote verdieping, die uit het karakter niet te voorspellen was, maar welke direct
dat deel van het wezen openlegt, dat dieper dan het karakter schuilt en soms zelfs
strijdig daarmee blijkt te zijn, ontvangt zij in den strijd met den man. Die daden van
den man, die dwars door het haar heilige web van eigen verlangens heenbreken, zijn
opzichzelf om te weenen, wreede zelfzucht, (of deze den schijn van bruut egoïsme
door redelijkheid weerleggen kan of niet) dit alles openbaart de vrouw haar ongeweten
diepte en alle zeer wordt ruimschoots beloond door de ademlooze vreugde, dat een
zielsgebied, zóó diep, dat zij het zonder den dwang van den man nooit zou durven
vinden, plotseling zingend voor haar begint te leven. Tot het aantoonen, van het
verschijnsel, hoe leed, dat onvermijdelijk voortvloeit uit de verhouding van man tot
vrouw, voor de laatste opsteeg tot haar helste vreugde, is de beschrijving eener
huwelijksverhouding niet het meest geëigend.
De blindelingsche overgave aan den liefdesdroom, zóó dat deze alle verstandelijke
overwegingen breekt, de eenige voorwaarde toch om de eindelijke verzoeting te
bereiken, wordt binnen het huwelijk door de daarmee strijdige eischen van de
hartstocht-fantasie, gekruist.
Omdat Gorki de zielsontwikkeling van Pelagea, zooals hij die bij de conceptie
van zijn boek zag, (de conceptie van den kunstenaar, die hij om nevenmotieven later
negeerde), zoo ongecompliceerd mogelijk wilde houden, koos hij de in romans minder
gezochte verhouding van een vrouw tot een man, die van moeder tot zoon. Want de
moederliefde is superieur en enkelvoudig tevens. Op haar laagste trap, wanneer ze
zich niet boven het instinct verheft, bereikt ze reeds die algeheele overgave, de
volkomen zelfverzaking, voor de met het kind meegeboren illusie. Gorki heeft in dit
boek van zijn hoogachting voor de primitieve moederlijkheid getuigd. Als de moeder
de terechtzitting bijwoont, waar haar zoon het verbanningsoordeel zal hooren en hij
met zijn frissche, gezonde lichaam voor de ziekelijke en jaloersche rechters zit, dan
geldt haar grootste verontwaardiging, de smaad het lichaam van haar kind door hun
blikken aangedaan.
‘Voor haar, de vrouw en de moeder, die het lichaam van den zoon steeds
dierbaarder was dan wat men ziel noemt, was het een verschrikkelijke aanblik... enz.’
Dit is dan echter een van de weinige momenten in het boek, waar
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iets van de typische geaardheid der moederliefde blijkt, tot onze teleurstelling. Gorki
laat de beloftevolle gegevens, die zijn karakters bieden, voor de ontwikkeling van
het verhaal in den steek en dat verhaal vloeit niet voort uit 't wezen van die figuren.
In strijd met Gorki's bedoeling negeert Pelagea alle mogelijkheden, die haar leven
biedt ten bate van de gladde afwikkeling harer taak. Haar liefde tot den zoon kent
geen groei en daardoor geen strijd. Zij is een vrouw, die het wachten kent, doch dat
wachten heeft niet den noodzakelijken weerslag van den verwoestenden twijfel.
Hoewel zij met veel menschen omgaat en zij partij kiest in maatschappelijken strijd,
kent ze nauwelijks eenig zielsconflict. Ze weet niet van 't verdriet, dat 't ééne goede,
vaak slechts ten koste van het andere kan bestaan. In één woord, ze kent den duivel
niet. Langs een omweg stuiten we opnieuw op het groote euvel van Gorki's werk,
zijn wijsgeerige kortzichtigheid. Aan het binnen de grenzen der redelijkheid gedrongen
wereldbeeld ontbreken de machtige polen van hemel en van hel.
We zouden echter een onrechtvaardigheid plegen, wanneer we Gorki alle gevallen
verweten, waar de dieptes der ziel worden genegeerd voor een fletse hersenschim.
Er zwerven ook door dit boek gestalten, bij wie deze glimlachende onverschilligheid,
dit achteloos optimisme in haar natuur schijnt te liggen. Ik denk nu in de eerste plaats
aan ‘den Oekrainer’. Indien we zijn uitingen met hetzelfde cynisme bejegenen, ligt
het misverstand aan ons of liever aan het verschil van ras, dat ons van den Rus scheidt.
Het wil me voorkomen (het is een aanvoeling en alle pretentie van
wetenschappelijkheid wijs ik van de hand), dat het Russische volkskarakter in zooverre
van het West-Europeesche verschilt, dat de Rus eenige verschansingen mist,
waarachter wij Westerlingen schuilen. Terwijl de West-Europeeër zich geörienteerd
heeft in zijn wezen, zooals dat met zijn wenschen is ommuurd en zich verbaast als
brutaal weg deze borstwering bezwijkt, dringt het leed bij den Rus schijnbaar zonder
groote catastrofe in zijn hart. Hij huilt en verwondert zich niet daarover, 't is alsof
hij heel zijn leven zoo heeft gehuild. Zijn smart is als regen, zonder schakeering, een
da capo ad infinitum van dreigend verdriet. Maar de Westerling wil zich aan het leed
niet wennen; hij kent het slechts in zijn negatieve gedaante, de verbrijzeling eener
illusie. Daarom kent hij honderderlei smart, terwijl de Rus weet te spreken van ééne
smart. En wanneer de Westerling zich door 't gezichtsbedrog laat foppen en van een
heilstaat droomt, denkt hij aan de reconstructie al zijner wenschen, geheven tot
onaantastbare
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sterkte. Maar de Rus mijmert misschien over 't gevoel dat het zeurende leed
complementeeren zou: de zoet-schrijnende vreugde, die zoo beeldloos is als de smart
voor hem was.
Moge 't al wat boud gesproken zijn de Russische ziel in 't algemeen te noemen,
ik geloof dat het er in de ziel van Gorki eenigzins aldus moet uitzien.
We kunnen er blij mee zijn. Want al heeft zijn aard ertoe meegewerkt dat hij ons
in dit boek op een wel erg vaal en oninteressant optimisme vergast, diezelfde aard
heeft hem tevens gemaakt tot den beluisteraar bij uitstek van de fatale, onafwendbare
weemoed-stemmingen, die als onwaarschijnlijk wit licht ook deze gedaanten
omspoelen.
GABRIELLE VAN LOENEN

Boekbespreking
Carry van Bruggen. Avontuurtjes. Em. Quérido. Amsterdam 1922.
Carry van Bruggen is een schrijfster van verwonderlijke vruchtbaarheid, en bijna
even verwonderlijk talent. Pas heeft zij in ‘Het Huisje aan de Sloot’ hare
kinderherinneringen neergeschreven, en met zulk een welslagen, - of een tweede
bundel met kinderherinneringen volgt. En bij ieder ander schrijver zou zulk een
herhaling een verzwakking zijn, - niet zoo bij Carry van Bruggen! Inderdaad evenaart
haar talent hare vruchtbaarheid. Deze nieuwe bundel is niet minder, integendeel: zoo
mogelijk nog beter, al behoudt hij 't zelfde karakter.
Eén kindertype heeft Carry van Bruggen in deze beide boeken zeer duidelijk
gegeven, voor altijd bijna herkenbaar: het intelligente kind, - het bij uitstek intelligente
kind, kunstenaar in kiem, geheel beheerscht door haar fantasie en door deze fantasie
voortdurend in een tweede verhevigde wereld levend. Het is er ver vandaan, dat dit
intelligente kind daarom een koud kind zou zijn, - vooral in den tweeden bundel
wordt dit vermoeden, dat bij de lectuur van het ‘Huisje’ soms wel even rijzen wilde,
in den lezer degelijk onderdrukt. Maar de fantasie is in dit kind zulk een
overheerschende functie, dat het andere deel van het kinderleven, het liefdeleven,
daarnaast nauwelijks bemerkbaar wordt. Het is er daarom toch wel. Vooral in het
tweede boek
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wordt de goede Joodsche vader, die het zoo moeilijk heeft in het leven, die zoo taai
en deemoedig slooft voor zijn gezin, en die zich toch nog in de mooie kamer opsluit
om in 't geheim ‘een boek’ te schrijven, met groote liefde beschreven, dat wil hier
tevens zeggen: met groote liefde en vereering door deze kinderoogen aangezien.
Maar het is toch vóór alles de buitenwereld, die dit kind in beslag neemt. Wat heeft
zij niet voortdurend te zien, te ruiken, te proeven, te onderscheiden, te overdenken,
in heel die wereld om haar heen, wat hebben die kleine fantasie en intelligentie het
druk! Wat een duizelingwekkend grootsche reis volbrengt zij, als zij met haar vader
naar de groote stad wandelt. Wat een wonderen ontdekt zij in de bedauwde
morgentuin, - en welk een vreemde bijna duistere droom is de beklimming van een
groot zeeschip, bemand met kleurlingen, dat in het haventje van het stadje komt. Dit alles is levendig, en in de hoogste mate interessant. Deze gretigheid naar het
leven, die alle kleine verschijnselen voor dit kind zoo scherp waarneembaar maakt,
is bijna fascineerend en deelt zich aan den lezer mede - het lijkt wel de edelste sport
die denkbaar is: zooveel en zooveel mogelijk in het leven te zien, te proeven, te
ontleden, te begrijpen! In de hoogste mate interessant dus, maar toch... niet altijd in
dezelfde mate ontroerend! - Voor dit te veel aan interesse en dit eigenaardig tekort
aan stille ontroering in deze boeken zijn waarschijnlijk twee oorzaken te vinden: niet
steeds vertrouwt men deze jeugdkroniek volkomen! Men kan zich soms moeilijk
verweren tegen het gevoel, dat de schrijfster deze herinneringen hier en daar met
haar later bewustzijn bijwerkt, - dat zij deze kindersensaties vermengt met sensaties
van later tijd, waardoor iets van de diepe argeloosheid verloren gaat. - En dan ten
tweede: Carry van Bruggen blijft ook als kunstenares altijd meer een heldere geest,
dan een diep hart, - een hart zoo diep dat het aan ieder woord de geheime toon kan
meegeven, die onvergetelijk blijft wanneer men haar eenmaal gehoord heeft. - Maar
men kan dit ten slotte niet eischen. Dit verwonderlijk intellect en dit bijna onbeperkte
talent schenken ons reeds genoeg, al wordt haar centrale taak daarmede tevens wellicht
aangegeven: het klare beschouwende ontleden van de problemen van het leven en
de geschiedenis.
DIRK COSTER
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Tooneel
door Dop Bles
Het Nederlandsche Tooneelverbond is wel het best met een loterij te vergelijken. De
plaatselijke bestuursbaantjes zijn dan de prijzen, een zetel in 't Hoofdbestuur is de
gedroomde hoofdprijs. Edoch, een plaatsje in een afdeelingsbestuur is - gezien den
prijs van 't lot - reeds een zoete belooning. Dank 't repeteerende herkiesbaar, wordt
men schier onmerkbaar tooneel-autoriteit, stijgt men zoo hoog, dat de sprong b.v.
naar een commissarisstoel van een heuschelijk gezelschap een zekere stramheid in
been en hoofd gedoogt. Dit bereiken grenst aan gelukzaligheid. Dan kan men b.v.
met een oud-Hollandsch koen gebaar een acteur de deur wijzen van Thespis tempel,
en als deze dan in zinsverbijstering om hulp naar 't verbond toesnelt, dan kan men
hem daar opwachten met een: ‘Hier ben ik ook!’ Doch 't zou al te zeer van boos opzet
getuigen, te beweren, dat louter tot persoonlijke vreugd dit verbond te sterven vergat.
Immers eens per jaar verheft het zijn stem, luid weerklinkend door het land! Dan
komen alle afdeelingen te zaam, aandragend de diepe wijsheid in een jaar van
roerlooze bespiegeling vergaard.
Problemen van schier heilige geheimzinnigheid worden dan tot Weten gelouterd.
Zoo dit jaar de vraag, of het Tooneel beschermd wordt door een concurreerend
optreden tegen een tooneelgezelschap.
In Haarlem had men namelijk een goedkooper middel uitgedacht om zich ‘de
Spiegel der Zotheid’ voor te houden, dan zich te wenden tot 't gezelschap dat het
opvoeringsrecht nu eenmaal verkregen had.
Trouwens een Dr. Ketting zette uiteen, dat om leden te werven men beter deed
voortaan maar het Haarlemsche middel na te volgen. Daar was proefondervindelijk
bewezen, dat om leden te verkrijgen, men ‘andere dan tooneelvoorstellingen’ moest
geven, eerst dan kregen de aspiranten een voorstelling van 't beoogde doel.
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Doch, nòg belangrijker dan dit al, was de groote traditioneele redevoering des heeren
Jhr. A.W.G. van Riemsdijk, die op dezen traditioneel grooten dag gemeenlijk
‘z i e n d e ’ wordt, gelijk men dit - in een, 't zij op een ander gebied geestlijk milieu
- pleegt te noemen.
Waarschuwend riep de jonkheer uit wat hij zag:
Wi j s t a a n v o o r e e n a l g e m e e n t o o n e e l f a i l l i e t!
Een paniek ontstond.... niet, waaruit ten duidelijkste bleek, dat 't verbond geen
aandeel bezat en hart noch geest in 't algemeen tooneel belegd had, ja dat de algeheele
verdwijning geenszins beletten zou ‘een flinke propaganda voor 't verbond’ en de
herdenking van 't 50-jarig bestaan van de Tooneelschool. Welk een voldoening zoude
het voor 't verbond zijn, indien 't volgend jaar de overleving van 't Tooneel in een
50-jarig schoolbestaan gevierd kon worden. Tooneelschool zonder Tooneel; Holland
zou de première hiervan beleven!
Maar méér nog zàg de voorzitter, als een boos teeken: namelijk, het zich vormen
van vele gezelschappen. Helaas, hij keerde tot de werkelijkheid weer, alvorens de
oorzaak aanschouwd te hebben. Dit is wel jammer, immers de beeldspraak lievende
dramaturg-voorzitter had mogelijk dan aldus geëindigd:
- ‘Ons Tooneel geestlijk dood, doordat d e s p e l e n naar den schouwburg trekken1),
is het ontbindingsproces ten prooi gevallen. Het valt uiteen in vele gezelschappen,
welke hereditair belast, reeds bij de geboorte opgewacht worden door de open muil
van 't algemeen failliet (neque Mea Culpa). Welnu, laat ons dan propageeren, laat
onze afdeelingen als larven te voorschijn kruipen uit alle poriën van 't lijk onzes
Nationalen Tooneels. Hoe dooder het Tooneel, hoe heeter de zon van onze
rasverbonderigheid, hoe sneller wij heel dit uitgeteerde kreng met onze afdeelingen
bedekken, opdat men ook van ons doode tooneel zeggen kan:
‘On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague,
Vivait en se multipliant.’

Maria Orska
Lulu in Wedekind's Erdgeist is niet de bedwelmend zoete wonderschoone bloem,
die doodend de lippen streelt, zij is niet het zich verteerende vuur, dat het magnetisch
aangetrokken hart verschroeit, zij is de wellust niet, die als een zon de levenssappen

1) ‘Is het eigenlijk wel het spel, dat ons naar den schouwburg trekt?’
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zuigt; Lulu, deze Duitsche Erdgeist, is het monster, geboren uit 't chemische proces
der theorie, meer resultaat van zielloos samenstellen, dan saamstelling tot het
ziellooze, in den tragischen zin van 't woord. Want in deze vrouw huilt niet den
waanzin om de innerlijke leegte, zij is louter leeg van menschelijkheid, zij is een
plastische voorstelling van het animale en hysterische kwaad in de vrouw, de
fotografische getrouwe en hierin juist onware beelding, die verbeelding uitsloot, van
gulzig-heete geslachtsdrift. ‘Le goût allemand est une idée de la nature comme elle
se voit ordinairement avec ses défauts et non comme elle pourrait être dans sa pureté’
schreef Félibien in 1706.
Wedekind ging echter verder; de volledige som der gebreken leek hem natuur.
Maria Orska, een actrice van buitengewoon kunnen, meer sluw echter dan
geraffineerd, meer volkomen in 't overwogene, in het nooit feilende berekende, dan
in haar overgave, meer verbluffend dan ontroerend, heeft deze Lulu gegeven in één
tot in kleinste details doorgevoerde en niet zonder fantasie gebouwde creatie, welke
desalniettemin vaak daalde tot een brutaal en kunstloos beeld van de verwording van
't Berlijnsche leven. Haar opkomst verried reeds dra een gebrek aan distinctie, de
charme van 't subtiele ontbrak zoo goed als geheel. Mogelijk gaf deze actrice ons te
weinig, door al te kwistig te bedenken met wat hedendaagsch Berlijn verlangt.
Zóó in Verneuil's Blijspel Karussell - wanneer zullen impressario's begrijpen gaan
dat Fransche blijspelen, op Duitsche wijs gespeeld, voor ons Hollanders uiterst
onbelangrijk zijn? - waar zij vóór-lachte, telkens vooraf zelf lachte en dan even bleef
meelachen, opdat publiek ook zonder luisteren geen lachgenot missen zou.
Toch had zij hier momenten waarop zij te ontroeren wist. Maar wat leeren
dergelijke gastvoorstellingen ons bovenal? Misschien wel dit: hoe laag 't Berlijnsche
kunstleven staat en hoe hoog de zilveren gulden.
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Ueber die Liebe
Von Emil Lucka
(Slot)
4
Wie kommt es eigentlich, dass wir, wenn das Wort ‘Liebe’ fällt, zuerst oder sogar
ausschliesslich an die Liebe zwischen Mann und Frau denken, als ob sie allein Liebe
wäre und nicht anderes? Der Mensch ist weder ganz Seele noch ganz Leib, er stellt
vielmehr eine unlösbare Einheit von Leiblichem und Seelischem dar, und die
Geschlechtsliebe allein vermag diese Einheit in Schwingung zu setzen. Nur sie ist
Sehnen der Seele und Trieb des Leibes zugleich. Vaterlandsliebe, Menschenliebe,
Naturliebe, Gottesliebe ruhen fast nur im Seelischen, das hier seinen höchsten Gipfel
erreichen kann; wir Menschen einer misstrauischen und psychologisch geschulten
Zeit wollen freilich nicht so durchaus glauben, dass die Gottesliebe ganz im seelischen
Kreise verharrt, wir argwöhnen, dass sie ihre Ausstrahlungen ins Leibliche sendet,
und haben überhaupt ein gewisses Misstrauen gegen rein seelische Gefühle, ein
Misstrauen, das meistens berechtigt sein wird. - Wo wiederum einseitige Begierde
des Leibes zur Vereinigung besteht, sprechen wir, auch wenn sich diese Begierde
nur auf eine bestimmte Person bezieht, nicht von eigentlicher Liebe, sondern von
Sinnlichkeit, und schalten auch diese Sphäre gern von der wahren Liebe aus. So
kommt es denn, dass uns die seelisch-sinnliche Liebe
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zwischen Mann und Frau, völlige Hingabe des einen Menschen an einen anderen,
als die einzige wahre Liebe gilt, dass wir geneigt sind, alles andere nur für
Nebenformen gelten zu lassen, wenn nicht gar als Entgleisungen zu entwerten. Nur
diese eine Liebe geht ja von der menschlichen Einheit, die nun einmal
seelisch-sinnlich ist, auf eine andere menschliche Einheit, und wieder zurück, und
erfüllt so das Bedürfnis nach Auflösung eines ganzen Menschen in der Gemeinschaft
mit einem anderen ganzen Menschen.
Vielleicht ist dem einen oder dem anderen mein Buch ‘Die drei Stufen der Erotik’
bekannt, und er findet nicht gleich den Zusammenhang des eben Gesagten mit dem
dort Niedergelegten. In diesem Buche habe ich die Sinnlichkeit als die Form der
Erotik aufgestellt, die zuerst in der Menschheit erscheint, die zweite Stufe ist die
seelische Liebe, die unsinnlich ist, und in sich selbst beruht, und endlich die dritte
Stufe die Vereinigung beider verschiedenartiger Elemente zur seelisch-sinnlichen
Synthese, zur modernen Liebe. - Will ich nun heute dies letzte allein als die eigentliche
Geschlechtsliebe gelten lassen? Die Sache erklärt sich einfach: Ich habe dort eine
G e s c h i c h t e d e s L i e b e s g e f ü h l e s in der Menschheit zu geben versucht,
jetzt aber interessiert mich das Historische nicht, sondern nur das, was wir heute als
wahr und lebendig empfinden. Und für uns Menschen der Gegenwart ist das die
dritte Stufe der Erotik, die Einheit seelischer und sinnlicher Liebe. Die Sexualität
äfft Geste und Gefühl der echten Liebe im Körperlichen nach, ersehnt Vereinigung
wie jene, aber ihr fehlt die metaphysisch-übersinnliche Weihe, die den geliebten
Menschen zum Symbol des Kosmos wandelt. Denn für den wahrhaft Liebenden ist
der Geliebte Stellvertreter der Welt. In ihm ruht alle Schönheit und alle
Vollkommenheit beschlossen, in ihm ist
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zum Höhepunkt gesteigert, was in der Welt Wert und Bedeutung hat. Das ist ja der
Gemütszustand des wahrhaft Liebenden, und er geht nicht irr, er ist nicht das Opfer
einer Täuschung, in seinem Gefühl hat sich wirklich die Vereinigung seines Ich mit
der Welt vollzogen, die durch den geliebten Menschen vertreten ist. ‘Selbst dann bin
ich die Welt’. (Tristan und Isolde). Nichts Fremdes ist geblieben, die Welt ist in die
Vereinigung dieser beiden eingegangen, alle Sehnsucht des Daseins hat sich erfüllt,
Vereinzelung und Angst sind geschwunden, in der höchsten Extase ist ein neues
Sein, ein Bewusstsein höherer Ordnung angezündet worden ohne ich, ohne du,
gesühnt ist die Erbsünde in der höchsten Liebe, das Bewusstsein der Menschheit ist
nicht mehr vielfach zerspalten, Einheit alles Seienden ist geschaffen. Könnte dieser
Zustand dauern, so wäre die Welt vom Fluche erlöst, jede Tragik aufgehoben,
Vollkommenheit und Harmonie eingetreten.
Aber die Extase weicht. Und wenn die Liebenden nicht im höchsten heroischen
Aufschwung des Liebestodes ihr Sonderdasein enden, so fallen sie wieder in zwei
Menschen auseinander, wenn auch erhöht und gestärkt, durch die schmerzhafte Glut
der Vereinigung hindurchgegangen. Wäre freilich echter Liebestod möglich, dann
hätten diese beiden die Tragik des Menschenseins vernichtet, wären aus einer
natürlichen Zweiheit zu einer übernatürlichen Einheit geworden. Hier muss man
verstummen.
Eine Wechselwirkung besteht zwischen L i e b e u n d S c h ö n h e i t und sie wird
am allerstärksten den Liebenden fühlbar. Der Kreis ist unauflöslich: Das Schöne
wird geliebt, das können wir leicht begreifen, aber auch das Geliebte wird schön.
Wie diese beiden Gewalten Schönheit und Liebe zusammenhängen, das ist über
Menschenverstand, und was man darüber vermuten
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könnte, wäre unzulänglich. Der Mensch, der von Schönheit oder von Liebe ergriffen
wird, - meistens beides untrennbar geeint -, erfährt ganz jäh d a s B e w u s s t s e i n
d e s U n v e r g ä n g l i c h e n i m Ve r g ä n g l i c h e n . Das ist aber wieder Erhöhung
seiner selbst in eine andere Sphäre, Fühlung kosmischen Zusammenhangs.

5
Wenn ein Mensch niemals in irgend einer Form Liebe erfahren hat, oder noch mehr,
wenn er im Aufflammen seines echtesten Gefühles zurückgestossen und missachtet
worden ist, dann wird er leicht in Isolierung und Verschlossenheit hineingedrängt,
verliert immer mehr jeden Zusammenhang mit dem Leben der Welt und den anderen
Menschen. So einer wird oft ganz und gar egoistisch, boshaft und voll mit
Menschenhass. H a s s ist das der Liebe entgegengesetzte Gefühl, ist ein sich
Zusperren gegen den Zusammenhang mit den Menschen und mit der Welt. Der
Hassende vergräbt sich immer mehr in sich selbst, ohne doch meistens sich selbst
zu lieben - er baut immer höhere Wälle um sich auf. Er pflegt und nährt seinen Hass,
er liebt ihn sozusagen, und er ist geärgert und beleidigt, wenn er durch irgend etwas
aus seiner Isoliertheit herausgerissen wird und seine feindselige Stellung mildern
oder aufgeben soll. Eigentlich b ö s e ist die endgültige Verhärtung und Absonderung
einer Seele, die sich um und mit Hass gewappnet hat; das schwächere Wort b o s h a f t
meint nicht so sehr prinzipielle und radikale Ablehnung jedes sympathischen oder
Liebesgefühles, sondern mehr die durch den Mangel an Liebe eingetretene bittere
Gemütsstimmung. Menschen, die wegen ihrer abstossenden Hässlichkeit oder aus
anderen Gründen ihr Bedürfnis nach Liebe niemals stillen konnten, pflegen, wenn
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ihnen nicht ein Schatz innerer Güte zu Gebote steht, verbittert und boshaft zu werden;
sie können den Schmerz und den Neid nicht überwinden, wenn sie anderen reichlich
gewährt sehen, was sie selbst entbehren müssen.
Wird ein Mensch, der in Bitterkeit und Hass lebt, einmal zu seinem eigenen
Schrecken und gegen seinen eigenen Willen vom Aufflammen der Liebe überrascht,
so kann eine so tiefe Umwandlung in ihm geschehen, dass ihr nichts anderes im
Seelenleben gleichkommt. Es gibt wahrscheinlich keinen grösseren Umsturz als den
jähen Uebergang vom Hass zur Liebe. In einem geringeren Grade zeigt diesen
Uebergang jeder Akt des Ve r z e i h e n s . Da wird alles Hassende und Feindselige,
das sich gegen einen Menschen gekehrt hat, weggeschafft und vertilgt, der Wall wird
abgetragen und der Zusammenhang der Liebe in die Seele eingesetzt. Wer wahrhaft
verzeihen kann, der ist der echten Liebe fähig, die alle Grenzen aufhebt und zur
Einheit führt.
Hass ist der positive Gegensatz der Liebe - wenn man überhaupt von einem
positiven Gegensatz der Liebe sprechen könnte. Denn obgleich der Hass für die
Feststellung des seelischen Bestandes ein tätig Wirksames, ein Positives also, bedeutet,
für die höhere Betrachtung ist doch nur die Liebe positiv und schöpferisch, was ihr
widerstrebt, ist Negation ihres Wesens und ihrer Kraft und bedeutet daher eine
Verneinung. (Dieser Gedankengang führt unmittelbar in eine der tiefsten und
wichtigsten Entscheidungen hinein: ob nämlich das Böse eine positive Macht ist
oder nur die Verneinung des Guten, ob die Welt-Konstruktion des Passismus die
richtigere ist oder die des Christentumes). Doch es gibt noch eine andere Negation
der Liebe, die Negation, die aus der Entbehrung der Liebe entsteht: Die A n g s t .
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Bei manchen jungen Menschen stellt sich eine unerklärliche Angst ein, Angst, dass
man für immer zur Einsamkeit verurteilt, ausgeschlossen sein könnte aus der
Gemeinschaft der Liebe, dass man in seiner Vereinzelung erfrieren müsste und
gänzlich verloren gehen. Das ist auch, aufs höchste gesteigert, die Angst vor dem
Tode. Man besitzt nichts als sein Ich und das hat sich nicht hingeben können an
höheres Leben, nun muss es verstäuben und verwehen. Menschen, die sich in völliger
Liebe einem Höheren anvertraut haben, fürchten den Tod nicht. Von gleicher Art ist
die Angst, ausgeschlossen zu sein dem ewigen Kreis der Liebe und des Lebens. Der
Hass wendet sich aktiv gegen jeden Zusammenhang, bekämpft ihn, will Vereinzelung
- und kehrt sich noch gegen sich selbst, indem er das eigene Ich anfrisst und lähmt.
Die Angst bittet um Liebe, und sie wird nicht gewährt. Ueber ihre beiden
Verneinungen kann die Liebe siegen, sie gibt Trost und Gewissheit, dass das
Vereinzelte aufgenommen wird ins Ganze. Dann schwindet die Angst, dann kann es
auch geschehen, dass der Hass erweicht wird und sich löst (wie im Epilog von
Dostojewskis Raskolnikow, wo plötzlich alle von Hass und Eigensucht aufgerichteten
Dämme unterm Anhauch der Liebe hinschmelzen). Alle diese seelischen Vorgänge
sind in den verschiedenen Lehren der Theologie von Gottesliebe, Sündenangst,
Verstocktheit, teuflischem Hass und anderem ins System des Christentumes
hineingenommen worden.
Schwerer als für den Mann ist für die Frau E n t b e h r u n g d e r L i e b e zu tragen.
Die Frauen leiden noch mehr, wenn sie von jeden Zusammenhang, von der seligen
Lösung in einen anderen Menschen ausgeschlossen sind. Der Mann, der ohne Liebe
durchs Leben gegangen ist, pflegt nicht selten kalt und selbstsüchtig zu sein, aber
meistens hat er doch Anschluss an
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irgend etwas Objektives gefunden, gibt sich seiner täglichen Beschäftigung hin, er
vergisst sich über seiner Arbeit oder er hat eine Liebhaberei erkoren. Die Erfahrung
lehrt jedoch, dass den Frauen dieser Ersatz im Objektiven nicht genügt und auch nur
selten gelingt. Jeder kennt den Typus der Frau, der niemals Liebe empfangen noch
gegeben hat, man weiss, dass diese Frauen von Grund aus unglücklich sind, gepeinigt
vom Bewusstsein eines verfehlten Lebens. Sie hängen im Leeren, werden ohne Halt
hin und hergeweht. Ich will nicht weiter davon sprechen, wie solche beiseite
geschobene Frauen Ersatz für Liebe suchen, wie sie sich manchmal an lächerliche
Geschöpfe und Dinge verschwenden oder sich im Dienste einer Idee zu vergessen
suchen.

6
In G o e t h e ist zuerst die Liebe zum erscheinenden All, zur Natur, ganz lebendig
und wirksam gewesen. Er ist im Lauf seines Lebens der Natur immer näher
gekommen, schauend, sinnend, erkennend, hat alle ihre Bereiche durchwandert und
sich einverleibt. Sommernächte sind gewesen, wo er sich nicht vom Leben der Erde
und von den Gestirnen lösen konnte, er hat, ohne äusseren Grund, im Freien
geschlafen - als Erster! (wie Petrarca als erster Mensch ohne einen äusseren Grund
auf einen hohen Berg gestiegen ist). Weil Goethe ein Liebender im höchsten Sinn
gewesen, hat er auch die Gegenliebe der Natur empfangen, sie hat ihm treue Organe
verliehen zum Schauen und zum Erkennen. Das Verhältnis Goethes zur Natur
entspricht der liebenden Hingabe des Mystikers an die Gottheit, die ihn mit ihrer
Gegenliebe lohnt, im tiefsten ist Gemeinschaft, wenn auch alles Sichtbare und
Scheinbare in verschiedenen Kreisen abrollt. Und wenn der alte Goethe plötz-
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lich das Verlangen spürt, ‘sich wieder mit den Urelementen zu befreunden’ und von
den Menschen zu den Steinen hinabsteigt, so ahnen wir die grosse heilige Liebe,
ahnen wir, dass die Menschheit auf ihrem höchsten Gipfel wieder ins Leben der
Natur eingeht - um aus ihr noch grösser und noch reifer hervorzutreten. Da ist
mythisches Fühlen gleichwie bei einem Zauberer der Vorzeit.
Ich habe schon gesagt, dass jede starke Kulturepoche eine Form der kosmischen
Liebe aus sich herausgebiert: Das Griechentum die Schönheitsliebe, das späte
Mittelalter die Gottesliebe, die Zeit der Aufklärung die Menschenliebe, unserer Zeit
aber, und das dürfen wir am Vorbild Goethes erkennen, ist die L i e b e z u r N a t u r
bestimmt. Sie äussert sich auch als E r k e n n t n i s d e r N a t u r und die hat einen
Nebenweg urbar gemacht, der sich fast hundert Jahre lang als wichtigster, manchmal
als einziger behauptete. Aber den immer abstrakter und mathematischer werdenden
Methoden der Naturwissenschaft ist die Liebe ganz fern; nur der Anschauung, dem
unmittelbaren Erlebnis, nicht der abstrakt-gedanklichen Forschung entkeimt die
Liebe zu dem in Schönheit erscheinenden All.
Zum Schluss will ich ein wenig von der Allgemeinheit und Zeitlosigkeit der
Darlegung abgehen und einen Blick auf die Menschen unserer Zeit und auf ihre Liebe
werfen. Dieser Blick ist nicht allzu erfreulich. Wir werden immer mehr von den
anonymen Mächten der Technik und der Gesellschaft unterjocht, immer weiter in
Teile aufgefasert, bei dem einen wird die eine Fähigkeit bis zum äussersten
ausgebildet, während alle anderen verkümmern, bei dem anderen eine andere. Diese
hoch getriebene Arbeitsteilung ist charakteristisch für unsere Zivilisation, sie formt
die Menschen von heute wie keine andere Macht; jeder muss an seiner Ecke stehen
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und Tag für Tag seinen Handgriff tun - hämmern, rechnen, Akten schreiben, durchs
Mikroskop schauen, Prozesse führen, politische Reden halten - immer dasselbe. Je
mehr Menschlichkeit in einem steckt, desto mehr leidet er unter diesem Zwang. Die
Vereinzelung, die sich in der Tatsache einer in Individuen zerspaltenen Menschheit
ausdrückt und die wir als die Urtragik und das Urleid verstanden haben, spitzt sich
im Zeitalter der Zivilisation noch einmal zu erschreckender Enge zu: nicht nur, dass
ich der eine Mensch bin, der seine Anlagen, seine Neigungen, seine körperliche
Konstitution, seine gesellschaftliche Stellung zu tragen hat; ich muss auch noch den
grösseren Teil meiner Tage immer eines, immer dasselbe tun! Und doch wäre es
fatalistische Tatsachen-Anbetung und Götzendienst vor der Naturwissenschaft mit
ihren Gesetzmässigkeiten, zu behaupten, dies müsste so sein und nach historischen
Analogieschlüssen den Untergang des Abendlandes zu verkünden. Unser Tiefstes
weiss, dass es nicht so sein muss. Es sind auch gegen den Dämon Zivilisation, der
die menschliche Einheit zerstört, gegen das notgedrungene Spezialistentum hundert
Mittel und Mittelchen ersonnen worden, von der trivialsten Zerstreuung nach der
Arbeit wie Kartenspiel und Einschlingen von Tagesneuigkeiten hinüber zum Sport,
der wenigsten einen körperlichen Ausgleich bietet, zu künstlerischen Bestrebungen
jeder Art und vielem anderen. Nie hat es eine Zeit gegeben, die die Einheit und
Ganzheit schaffende Macht der Liebe hoch gehalten hat wie unsere. Die Menschen
schreien nach Hilfe, nach Seelenrettern und Heilanden. Geängstigte, jedes Haltes
Beraupte, die sich nicht in die Geschlechtsliebe retten können, hunderte, die dem
wirren Getriebe, dem Durcheinander-brüllen der Schlagwörter nicht gewachsen sind,
greifen nach allem, was ihnen geboten wird, seien es Träume
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von Gerechtigkeit und ewigem Frieden oder Geheimlehren oder sie finden reuig ins
Tor der Kirche zurück. Mysteriöse Verheissungen kommen der Herrlichkeit und
kommenden Heiles werden von Erleuchteten und Erweckten, von leibhaftigen Profeten
ausgerufen. Es hat zu jeder Zeit Privatheilande und Seelenfänger gegeben, aber
niemals so viele wie heute, wo die Menschen gequält und ohne Hilfe sind. Das Meiste,
was auf diesen heute so bettelbreit gewordenen Strassen wandert, ist enttäuschte und
hungernde Liebe, die Zusammenhang um jeden Preis gewinnen will, sei es mit
Geistern von Verstorbenen, sei es mit höheren Welten, deren Geographie
aufgezeichnet wird. So ist man doch nicht mehr verloren und vereinsamt in der kalten
feindlichen Welt, man ist nicht ein elendes vereinzeltes Körnchen, sondern Glied im
Reich der Erweckten und Erlösten. Auf die Psychologie der Führer ist hier nicht
einzugehen, wir wollen annehmen, dass sie allesamt von ihrer Sendung überzeugt
sind, jeder von der seinigen. Gross ist ja die Suggestionskraft, die eine starke und
zielbewusste Männlichkeit auf schwankende Frauen und auf passive Männer übt.
So wird die Sehnsucht vieler Menschen nach Zusammenhang und Ganzheit auf
unklare und auf krumme Wege geleitet. Andere jedoch lassen sich in ihren natürlichen
Gefühlen nicht beirren, hoffen nicht auf besondere Offenbarungen, sodern suchen
die Liebe, die unserer Zeit so angemessen ist wie die mystische G o t t e s l i e b e dem
14. Jahrhundert: Die Liebe zur Natur. Mehr und mehr bricht die Erkenntnis durch,
dass sich uns in der Natur das grosse Leben der Welt in Sichtbarkeit und Schönheit
offenbart, dass wir nicht in magischen Zirkeln mit Hingabe der Nervenkraft und der
Urteilskraft suchen müssen, was taghell vor aller Augen liegt. Jeder Garten am Rande
der Stadt ist ein rührendes
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Zeugnis der Liebe, die sich des rechten Wegens bewusst ist. Es werden ja nicht nur
Kartoffel gebaut, sondern auch Blumen, man will ja nicht nur eine Beschäftigung
für seine freie Zeit haben, sondern auch Luft atmen und den Himmel über sich fühlen.
Die hier arbeiten und die anderen, die hinausfahren, wann immer sie nur können,
ahnen, dass sie so die wahre Ergänzung ihrer Zerrissenheit, den Anschluss ans höhere
Leben finden werden. Wenn ich mich an die Türen stelle, wo die Jüngerinnen und
die Jünger der Okkultisten, Anthroposophen, Urchristen und sonstigen
Seligkeitsverkünder aus verfinsterten Räumen treten, lese ich auf den Mienen, wenn
nicht heimliche Enttäuschung: Hochmut des Adepten, sehnsüchtige Frage nach dem
Wunder, das sich nicht erfüllt, hysterische Verzückung; niemals hat dort eine Seele
wirklich zum Frieden gefunden. Die Menschen aber, die aus der Natur kommen,
mögen sie auch noch so sehr dem Sportteufel verfallen sein, haben Kraft und
Fröhlichkeit gewonnen. Der Blick vom Gipfel löscht für eine kurze Zeit auch im
stumpfsten Rekordgehirn die Ziffern aus.
Wir stehen ja erst bei Anfängen, aber wenn es überhaupt eine Rettung vor der
menschenfressenden Zivilisation gibt, so liegt sie nicht im Bibellesen und nicht im
vorwitzigen Trachten nach überirdischer Erleuchtung, sondern in der Liebe. Parallel
dem Anwachsen von Arbeitsteilung und seelischer Vereinsamung wächst das
Bedürfnis nach dem Heilmittel. Von den wenigen Einzelnen, die gleich den grossen
Mystikern früherer Zeiten in unmittelbarer Ergriffenheit die Gottheit ahnen, ist nicht
zu sprechen. Auch andere, Zweifelhaftere mögen ihre besonderen Extasen haben,
meinetwegen soll alles wahr sein, was die verschiedenen Ueberwisser lehren. Aber
für die Vielen, die in ihrer Seelenangst um Rettung aus Dumpfheit und Enge flehen,
für die sind das
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verderbliche Locklieder; oft erst nach Jahren, nach verlorenen Jahren kommen sie
darauf, dass man ihnen Steine für Brot gegeben hat. Der Weg, der dem Menschen
von seiner untrüglichen Seele gewiesen wird, was immer er sei, wie immer er denke,
ist nur einer: Der Weg der Liebe. Wer in der Geschlechtsliebe zur Ruhe gekommen
ist, weiss es; doch auch die anderen mögen in der Richtung gehen, die ihnen die
Seele selber weist; vielleicht findet einer im liebenden Dienst der Menschheit den
Frieden oder in der Liebe zu einer Landschaft. Ich rede nicht von Geheimnissen, die
dem Jünger erst nach langem harten Dienst entschleiert werden sollen, sondern von
Dingen, die offen zutage liegen und um die doch gerungen werden muss. Die Grössten
unserer Zeit sind voraus geschritten, jeder kann ihnen folgen.

7
Das Verhältnis, das sich der Mensch zur Welt gewinnen kann, hat in der Liebe seine
letzte Formung gefunden. Die Liebe im weitesten Sinn löst für das Fühlen das
objektive Problem des Menschen: wie steht der eine zum All, wie verhält sich das
Einzelne zum Ganzen? Und die Liebe offenbart dem Gefühl nichts anderes als was
die weisesten Menschen, die unbekannten Verfasser der Upanischaden, Eckehart,
Goethe als ihre letzte Einsicht verkündet haben: Einzelseele, geh hin zur Allseele!
Weltseele, komm mich zu durchdringen! Oder wie es Christus ausspricht: Ich und
der Vater sind Eines. Geschaffen wird das Grosse aber nur aus der Seele des
Menschen, und es vollbringt sich unmittelbar in der Liebe.
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Kindermoord
door Herman de Man
(Slot)
De nieuwe boer op 't land
In 't barre van den Winter trokken de poldergasten heen, 'n elkeen naar zijn huis, of
die geen thuiskomen hadden, naar een logement in de stad van Tergouw. Meneer
Lafayette had er een eind aan moeten maken, al was er nog werk overig gebleven.
Want op het Kasteel zaten ze weken lang met Janus opgescheept, die niet naar ‘Land
voor Water’ terug wou; want - de vloek leit erover - zei hij. De Rentmeester had
ontzag gehad voor 't leed van dien boerenzoon; hij als simpel rechtzinnig mensch
had dien schrik in Janus' oogen weten te waardeeren. Een groote liefde voor den
Vader moest deze zoon geborgen hebben, achter de toch zoo starre glazen oogen.
Vroeger had meneer Lafayette het nooit erg op Janus gehad, altijd meende hij iets
gluiperigs in diens oogen te zien, nu ging dat over.
Als de Rentmeester des ochtends wakker werd, dan had hij maar het raam uit te
kijken om Janus te zien, die als een keindsch mensch naar de hoogende griend van
‘Land voor Water’ stond te turen.
‘Janus, jongen, ga toch naar huis terug jongen, 't zal er toch eens van moeten
komen,’ ried hij zoo vaak, maar
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bot bleef Janus weigeren, telkens herhalend dat het de vloek was, die teisterde het
goed.
Maar van alles wat er 'beurde op ‘Land voor Water’ wist hij toch slinks op de
hoogte te blijven. Meneer Lafayette vertelde hem alles te goeder trouw. En om bij
Janus de belangstelling gaande te houden, vroeg hij hem raad en bijstand in veel wat
het poldertje aanbelangde. Ook als Evert Brokking, een broer van Bart z'n
schoonbroer, op 't Kasteel kwam, om raad bij den Rentmeester te vragen, want hem
was zoolang 't bestier van de hofstêe opgedragen, dan wist Janus 't wel altijd zoo aan
te leggen, dat hij, zonder den schijn van nieuwsgierigheid te verwekken, alles te
weten kwam wat er omging in den polder. Zoo vernam hij heel sicuur dat nog niemand
wist, wie de keetmeid in 't ongeluk had geschopt, want met de koppigheid van een
hit bleef zij zwijgen daarvan. Maar Janus wist wel, dat een geheim nooit in der
eeuwigheid kan blijven rusten in een vrouw en dat de keetmeid zweeg uit vrees;
daarom bleef het Vaderhuis een vulcaan voor hem, daarom had hij maar één woord
en wel - de poldermoffen moeten van 't land, of 't werk af is of niet. ‘Meneer de Rentmeester’, zei hij op zekeren winteravond, toen hij na veel twijfelen
de vaste weet had, dat Stans hem niet vernoemd had: ‘We hebben de zonde op de
werf gehaald, dat hebben we. Met eigen oogen hebben we 't aanschouwd... ze hokken
maar bij mekaar, of er gien God of Gebod bestaat. En de straf, meneer Lafayette, de
straf blijft niet uit. Vader leit in 't graf en 't zondekeind stierf in 't lijf van de
overspelige meid... As we dat volk nòg langer op 't erf houwen wordt 'et van eigens
onze beurt.’
Daartegenin wist meneer Lafayette vele schoone spreuken en wijze en liefderijke
overwegingen, maar 't hart van Janus Brouwer verafschuwde de zonde te zeer, dan
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dat hij daaraan toegeven zou. 't Wier een vruchtloos gepraat, dat zag de Rentmeester
gauw genoeg in; aan die heftige onverzettelijkheid herkende hij den dooden Vader
en om der wille van hèm, van Goof, zwichtte hij na lang aarzelen. 't Werk was nog
niet af, maar wat er aan overig was kon zuiver zoogoed door daggelders worden
afgemaakt, was 't gedacht van Janus en daarin moest hij hem werkelijk gelijk geven.
Maar toch, meneer Lafayette had het volk in hun keet op het land willen laten tot het
voorjaar, om de mannen niet weg te sturen in het barre van 't jaar, als het overal aan
werk ontbrak. En zijn principaal, de Jonker, had dat goedgevonden, zooals die alles
goedvond wat de Rentmeester morrelde, want onder diens handen gedijde de streek
en wier nievers gemor vernomen.
En daar stond die Janus, toch ook geen kind meer, heel dat plan in den weg.
Op dien avond spraken ze met elkaar als man tegenover man. ‘Janus’, herbegon
dan eindelijk de Rentmeester: ‘als ik ze nou weg doe, de gravers, ga jij dan dadelijk
weer naar “Land voor Water” terug?’
‘Dat weet 'k nog zoo net niet, meneer’, was slim zijn weêrwoord.
‘Maar Janus, 't kan toch zóó niet voortduren, jongen. Jij loopt hier mee voor spek
en boonen en ginder verloopt de doening. En de ouwe Aal zonder goed toezicht, dat
is ook niets gedaan, heb ik al gezien. 'k Heb hier sinds ik bij den Jonker ben, al rare
dingen beleefd Janus en veel kuren verdraagd, maar jij maakt het toch wel wat àl te
bar. Hoor nu eens Janus... jij gaat Maandagavond naar de hofsteê terug en dan zal 't
vreemde volk weg zijn, daar zorg ik voor. Dan nemen we 't contract van je Vader
zaliger en we schrijven 't op jouw naam over. Maar wil je van mij eens een raad
aannemen? Jij moet een vrouw hebben, jij moet trouwen.’
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‘Ikke trouwen?’
‘Ja Janus en jij moet een goeie oppassende vrouw zien te krijgen. Zoo altijd alleen
op “Land voor Water” door blijven boeren, dat kan nooit goed uitdraaien. Jij moet
iemand hebben jong, die je 't huis aangenaam maakt, dan vergeet je vanzelf wat er
allemaal gebeurd is in het afgeloopen jaar. Je hebt een paar centen en een mooie
bouwerij, waar voortgang in zit, jij zult best een goeie vrouw vinden. En - zeg eens
op, wat denk je daar nu van, heb 'k gelijk of ongelijk?’
‘Nou - meneer Lafayette, wat zal 'k zeggen... als je me 't nou vraagt...’
‘Ja Janus, jij moet leeren aanpakken. Jij durft te weinig. 't Zal misschien in 't eerst
nog wat zwaar zijn te dragen, maar dat went wel. Als jij maar eerst een goeie lieve
vrouw hebt, die voor je zorgt. Een man mensch als jij heeft dat noodig. Zeg me nu
eens rechtuit Janus, want ik heb 't beste met je voor, neem je 't aan?’
‘Wat zal 'k zeggen... 't is maar 'n kwaaie vraag, zoo opeenze.’
‘Och kom, is Tonia dan ook niet gelukkig? Die krijgt daar mettertijd weer een
kindje bij, ze hebben goed hun brood, Bart Brok' is een oppassende jongen... en
waarom zou je 't ook niet wagen? En hoor eens - ik weet misschien wel een oppassend
meisje voor je...’
‘Zoo.’
‘Ja, dat meen ik. En jullie zullen elkaar best aanstaan. Laat je nu eens geraden zijn
van mij. In ieder geval Janus, ga je Maandagavond even met me mee naar “Land
voor Water”, is 't niet?’
‘Nou, vooruit dan’, zei Janus lijzig, ‘we zullen 't eris afzien, maar meer beloven
doe 'k niet.’
‘Zoo, dat mag 'k hooren. Zoo is 't goed, kerel.’ De Rentmeester klopte hem
bemoedigend op zijn rug en liep de kamer eens door.
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Bij 't raam bleef hij staan.
‘Janus!’
De ander keek éven op.
‘Janus, waarom kijk je me nooit aan?’
‘Ikke meneer?’ Vlammen sloegen naar zijn hoofd.
‘Ikke kijk 'ie ommers an.’
‘Zoo, ja, dan is 't goed. Ja 't is wel een heel ding voor je, kerel, maar je moet den
kop niet laten zakken. Ik zelf heb ook veel verdriet gekend, al erg jong. Vader is ook
dood en kort daarop ging Moeder. Kom Janus, geef me 'n hand, we hebben nu toch
eens ernstig gepraat waar, en je doet wat je beloofd hebt.’
Toen hun handen ineen lagen, vroeg Janus: ‘Wie is dat frommes, meneer
Lafayette?’ Er glinsterde wat in zijn oogen, maar dat kon ook wel van 't lamplicht
geweest zijn.
‘Teuntje van Klaveren, uit het Benedenend’, zei de ander argeloos weg: ‘ze woont
bij d'r oom in, bij Gijsbert de Gier. Je kent haar zeker?’
‘O die?’
‘Zoo, je weet dus wie 'k bedoel?’
‘Ja ja, 't is die hooge, die rooie. 'k Hou anders van gien rooie dakkies.’
‘Och kom Janus, dat is toch maar een idee. Wat maakt dat uit?’
‘Alles, meneer Lafayette, alles. Rooie haren, slecht gevaren, heb 'k altijd vernomen.’
‘Kom - dat zien we dan nog wel af. Maar morgen zal ik het bepraten gaan op
“Land voor Water”, dan weten ze alvast dat ze vertrekken kunnen.’
‘Ga je dat zelf bedisselen, meneer Lafayette?’ vroeg hij verschrokken.
‘Dat spreekt hè. D'r is geen boer op 't land. Of wilde jij 't ze gaan aanzeggen. 't Is
anders geen prettige boodschap voor 't manvolk, vooral niet voor Klompé, hij heeft
z'n gezin te onderhouden.’
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‘Gezin? Die meid toch zeker alleen maar. Nou, die zal best d'r eigen kunnen
bedruipen, dat is er wel 'an waar te nemen. Ja, waarom heb je d'r eigenlijk niet
weggejaagd, ze brengt ommers niks dan schande en vloek over 't erf?’
‘Janus, je oordeelt hard, jongen,’ vermaande meneer Lafayette. ‘'t Is al ongelukkig
genoeg voor het meisje, dat het zoover gekomen is en moeten wij haar nu allemaal
maar in den steek laten? Weet je niet meer wat hier geschreven staat?’ Meneer
Lafayette nam den statigen Statenbijbel uit het boekenrek.
‘'k Weet het meneer, ik weet het. Maar een minsch is maar een minsch en heel je
huis wordt er toch maar op aangekeken, dat vat je zeker zoo wel. Maar wat had je
dan eigenlijk gewild, meneer? Dat volk weer heel den winter te eten geven?’
‘Och, zou dat onze plicht niet zoo'n beetje geweest zijn? We hebben ze van den
zomer toch tegengehouden ergens anders werk te vinden.’
‘'t Had bonken geld gekost meneer, dat overblijven. As je noueris wat 'an dien
vent gaf, 'an dien Klompé, om den winter zoo'n bietje deur te scharrelen?’
‘Meen je 't, Janus?’ De Rentmeester sprong verheugd van zijn stoel. ‘Wil je dat
ik dàt doe? Daaraan had ik ook al zitten denken. Weet je wat; we geven ze allemaal
twee maand en Klompé een viereljaar. Ga jij 't ze brengen Janus? Dan ben je er
meteen getuige van dat ze optrekken.’
‘'k Neem 't aan,’ zei hij gauw en daarop drukte meneer Lafayette hem ontroerd de
hand.
‘Morgen regelen we dat nader, Janus; de Jonker maakt geen bezwaren, dat denk
ik tenminste niet. Zoo gaat dan alleman vredig van 't erf weg en alles komt weer in
de voegen. Maar nu laat je me even alleen, want er is schrijfwerk. Jij verlegt
morgenochtend op den appel-
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zolder 't fruit zeker wel wat. Nu Janus - en nu goede moed, jong. Denk erom wat je
me beloofd hebt. Je Vader zaliger zou er plezier van beleefd hebben.’
Janus zei gauw een groet en schoot aan de deur zijn klompen aan. Omtrent den
druivenwingerd bleef hij erover staan nadenken.
Zijn omtreklijnen waren al bekant gelijk aan die van Vader Goof in zijn vijftigste,
maar wat Janus miste, dat waren diens forsche gestrenge oogen, waar hij al 't volk
dat werkte op het goed mee de baas bleef. Voor die oogen had ontzag geheerscht.
En van den zoon ging niet die ijzeren beveelkracht uit, dat had meneer Lafayette al
overwogen en dat was ook door 't werkvolk al gezien. En toch, hoewel 't gezag van
den ouwen boer soms als een beklemming over de hoeve had gehangen, als je aan 't
volk gevraagd zou hebben, - wien kies je van de twee, den Vader of den zoon - dan
zou gebleken zijn, dat liever dan de slapheid en de willekeur hun de ernst en 't bevel
waren.
Janus mocht tevreden zijn over zijn eigen. Hij was daar aan een groot gevaar
ontsnapt. Tot nog toe had die meid gezwegen, misschien om later des te venijniger
heur slag te kunnen slaan. Want bij het uur van vertrek, als ze wist, dat zijn
worghanden haar niet meer achterhalen konden, zou haar tong wel losgekomen zijn,
zoo hij er ten minste zelf niet bij was om dat te voorkomen. Maar Maandagmorgen,
met het geld in zijn boek zou hij daar staan als de barsche boer, als een die weet wat
hij wil en die niet wijkt, nievers voor. Hij zou heur 't zwijgen opdringen met zijn
duistere oogen, waar zij alleen zoo'n angst voor had. Als hij eerst maar weer voor
die deerne stond, dan hitste zijn bloed vanzelf wel en dat brandde de wraakgloed in
zijn oogen, dat wist hij, en hij had haar daarvan zien sidderen. Hij riep Spits, die met
hangende ooren naar zijn voeten gleed.
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‘Liggen Spits’ beval hij gedempt. 't Fijne kooihondje maakte zich klein en liet zich
overzij glijen. Janus krauwde wat over Spits zijn kop en slungelde heen, naar het
bijgebouw waar zijn bed stond.
En ja, dien Maandagochtend stond hij weer, voor 't eerst na bekant twee maanden
op 't oude vertrouwde erf, waar hij kind was geweest en dat deed Janus waarachtig
goed. Met het vele geld in zijn boek en 't commando dat hij geven kwam, voelde hij
zich toen daar voor 't eerst waarlijk de boer.
De keetmeid zag hij, toen hij nog pas aan den draai van het toepad was, uit het
achterhuis komen; daarover kon hij nu wel nijdig zijn, maar 't verbaasde hem niet.
Want van meneer Lafayette wist hij, dat ze in 't huis verpleegd was geworden en
daar naderhand gebleven, omdat Aal 't wel wou.
Spits danste uitgelaten over 't erf, rende door 't huis, kefte tegen Aal op en tegen
de mannen en vocht al dâlijk weer met Mie de lappenkat en met de ouwe zeug, die
acht biggen geoond had en daarom niet door Spits geïnspecteerd wilde worden.
Als naar gewoonte formeerden de drie hoofsche kalkoenen een gevechtsfront tegen
Spits, omdat die zich bemoeien kwam met hun daaglijkschen wandel en lustig vlogen
de veeren in 't rond. Spits verloor, maar hield toch nog moed overig om achter den
bok te gaan draven, wat een zeer nutteloos werk was, want zóó keerde 't sterke beest
met de krulhoorns omlaag zich naar hem om, of jankend bij voorbaat, rende hij weg
op 't huis aan waar hij zich veilig wist.
Janus zag dat spul lachend aan. D'r zat vievigheid in Spits, zoolang die niet achter
de kippen draafde, mocht hij dat wel. 't Poldervolk liep wat te klungelen aan horren
en hakhout.
Hij riep zoo gauw 't een schofttij was de mannen rond
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hem achter de hooitas en bracht hun kortaf het bericht. Ze zwegen daarvan beduusd
en Janus betaalde uit. Niemand kloeg openlijk. En Giel Klompé die meer kreeg dan
de anderen betaalde hij in 't huis. Hij werd door den ouwen huzaar bedankt met een
jovialen handdruk. Dat stelde Janus gansch op zijn gemak. Ook de Vader wist het
niet; die meid had dus wél den schrik te pakken, er was nievers wat uitgelekt.
‘Kom je nou weer zelf op de hofsteê wonen Janus?’ vroeg Klompé. ‘De
Rentmeester had gezegd, dat'ie je vooreerst op 't kasteel noodig had.’
‘'k Weet nog niet, 't zal de tijd leeren,’ was zijn listig weêrwoord. Meer liet hij
niet los. - Je moest weten - dacht hij.
Toen bleef Janus alleen in den huis en hij zat daar nog geen kwartier of een van
't poldervolk kwam binnen, vragend om een brief, van dat hij hier gewerkt had en
zijn best had gedaan.
‘Baas,’ zei die, ‘weet jij wie 't'em geflikt heit? Niemand anders dan d'r Vader zelf,
maar je zegt 'et teugen niemand.’
Janus ging daar niet op in. Hij beloofde den brief en toen dat vernomen was,
kwamen een voor een ook de anderen daarom.
Ze beschuldigden elkaâr, en ook op Giel Klompé zelf hadden nog enkelen
prosontie1).
‘'t Kan mijn niks verschelen,’ zei hij tegen allemaal, ‘of ze nou van den hond of
van de kat gebeten is. En dan... wie van jullie zal d'r heelegaar vrij van uitgaan?’ Aan
allen beloofde hij een getuigbrief.
Onderwijl keek hij goed overal rond om af te kijken of nievers wat gestolen werd.
Want reeds pakte 't volk z'n bezit in pakken en mandekoffers.
Op de til, waar hij vroeger, toen hij nog zelf de boer

1) Presumptie.
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niet was, placht te slapen, scharrelde Stans. Ze sloeg heur oogen voor hem neer.
Janus keek over de til heen op de deel, of niemand hem kon hooren; op de deel was
Aal alleen en Aal was doof.
‘Heb je in m i j n bed geslapen al dien tijd?’ vroeg hij.
‘Ja baas Janus,’ zei ze onderworpen.
‘Zoo en nou gaan jullie heen. 't Is je geraaien geweest, je hebt den muil gehouwen.
En zorg nou maar dat het praatje nievers anders vandaan komt, want dan zou je nog
niet gelukkig zijn, waar jullie ook uithingen, verstaan?’
‘Ja baas Janus.’
Ze bukte zich om door te gaan met pakken. Toen zag hij het, ze was ouwer, stiller
en voornamer geworden. En met iets van zelfverwijt vroeg hij haar, of ze al heelegaar
genezen was.
‘Ja baas Janus.’
‘Oh. Zoo. Ja ja. Heb je d'r ook 'an Dominées niks van verteld?’
‘Neeë baas Janus.’ Ze pakte weer door.
‘En zijn ze allemaal nou wel goed geweest veur je, toen je daar lag?’
Haar hoofd kwam omhoog in verwonderd blij gebaar.
‘Had jij 't beschikt, Janus, dat 'k uit de keet kommen mocht?’
Hij knikte stug van ja. En toen bleven ze elkaar zoo aankijken op de til en ze gaf
hem haar hand en zei - ‘dankie Janus, dankie. Had je me dan niet heelegaar vergeten
Janus.’
En dàt riep de lustigheid weer wakker bij hem. Zoo dicht bij zijn eigen bed stond
zij, wier zwakte hij kende, wier lichaam hij kende, zij die hem vertrouwd en later
niet verraden had. Ze hield nog van hem, dat wier hem daar helder en ze had alles
alles stil voor zichzelf gedragen om hèm te sparen.
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Hij hield heure hand stijf vast en Stans, zij sloeg weer haar oogen neer. Dat gaf aan
haar kopje iets iels, iets raars, dat hem bedeesd en eerbiedig deed zijn.
‘Stans,’ monkelde hij, vlak bij haar voorhoofd, ‘wil je hier blijven als meid bij
Aal?’
Ze wikkelde zich dâlijk los. ‘Neeë Janus, nee' hoor, niet als meid. Ik bin nog bang
van je. Als ik hier bleef, dan droeg ik gauw wéér een keind van je, en je trouwt tòch
met een ander. La' mijn maar stil weggaan met Vaders mee.’
Er kwamen toen menschen 't huis in. Daarop liep Janus schielijk de leer af. Mooi,
als een beeld had hij haar 't lest gezien, toen ze zijn voorstel afwees. En weer beneden,
in de pronkkamer, waar niemand hem stoorde, daar overlei hij dat 'et een beter meidje
was, dan hij een vent. En dat het jammer was, dat heure Vader geen boer en was.
In de pronkkamer schreef hij ook de getuigbrieven; dat was een danig lastig karwei,
daar stonden zijn vingers zoo nog niet naar.
't Schrijf- en 't optelwerk was altijd door Vaders verricht, nu stond hij daar zelf
voor. 't Kwam toch nog klaar, alvorens ze tot heengaan gereed waren.
Janus deelde de brieven uit en liet Aal wat appelen en elk een reep spek ronddeelen.
Maar Stans wou daar niks van hebben, ze had al vracht zat, zei ze.
Janus zei daarna de mannen aan, dat de Rentmeester niet op 't kasteel was, maar
dat hij hun groeten liet. Want bekant allen hadden ze naar meneer Lafayette gevraagd.
De jonge boer stond op 't verhoog bij de Lopiksche kaai, toen de stoet langs kwam,
gaande op Kapel aan, waar een beurtvaarder op de Stad woont. Stans Klompé, zelf
ook beladen, liep naast heur Vader en keek strak naar den grond. Een triestige
karavaan was 't geweest,
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door den dooischen wintermiddag. Janus keek ze na, tot aan den krom en riep toen
Spits, die 't niet begreep die uittocht. Samen betraden ze daarna 't vreemd stille erf.
Bij de kooi stond de leege keet en de armoeiige deur hing open in de scharnieren.
Eerst nog wat verdaan door de ongewoonte liep Janus door 't huis. En die ouwe
doove Aal liep achter hem aan, vroeg niets, zei niets en ze keek maar.
‘Wat mot je Aal?! Mot je wat?!’ riep hij d'r in 't oor, maar ze knikte van neen en
slofte weg op heur afgetrapte muilen. Aan de pomp bleef ze weer zonder nut staan
en keek naar hem.
Ze wordt keindsch, ze is me ontwend, docht Janus. Dien nacht voor 't eerst sliep
hij in het bed van Vaders, want dat kwam hem thans toe als de boer.

Kwade geruchten
Wit en bedaard ging de Winter over de grienden; ‘Land voor Water’ sliep.
Daaromtrent de hofstêe, waarbinnen Janus de Lente zat te wachten, roerden geene
andere geluiden dan van een zwarte kauw alleen. Dien nacht was een zwaan van 't
Kasteel in een wak van 't Wiel doodgevroren en de kraaien vraten de witte vogel,
die stijfgevroren in 't ijs zat uit, en ze pikten in het nu weerlooze lijf en besmeurden
't met rauwheid, vuil en wonden.
Spits stond actief in de sneeuw en zag over de kaai een man naderen, die moeizaam
tegen de klonterige sneeuw vocht. Z'n nerveuse ooren gingen daarvan rijzen, en
sidderden licht als snoekvinnen. 't Dunne staartje wees recht naar de deeldeur, die
bewaakt werd door hèm. Maar daar kwam eensklaps kwispeling in, uitbundige
kwispeling die heel 't slanke hondenlijfje meedeinen deed. Doch omdat Spits een
hond was, die de afstand
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die hem van menschen scheidde zuiver had leeren onderscheiden en ook omdat de
sneeuw hem te koud was, sprong hij den Rentmeester niet tegemoet.
Ze hadden een vertrouwelijk gesprek met elkaar, dat uit lieve woordjes zeggen en
pootjes geven bestond. Enkele trouwhartige likken had Spits ook nog wel voor den
Rentmeester over. Want in den buitenzak van diens duffelschen bonker zaten
suikerklontjes en die kraken zoo smakelijk tusschen witte hondentanden.
En Janus zat onderwijl in de keukenkamer en keek van 't boek op. Wat Vader toch
eeuwig en altijd gezien had in dat duistere boek. Bijbellezen was
Christenmenschenplicht, daar had hij vrede mee. Maar wat was te vinden in ‘Flavius
Josephus’, Vaders lijfsboek? En dan in ‘Eens Christens Reyse na de Eeuwigheijdt’,
wat boeide daarin Vaders? Dat laatste boek was nog wel in lastige Duitsche letters
gedrukt, daarvan gingen zijn oogen tranen, als hij er lang op staarde.
Maar dees winter duurde zoo lang en het was zoodanig stil op ‘Land voor Water’
en als hij niet las en niet wrocht aan 't een of 't ander, zag hij zooveel beelden, en dan
nog...
En voor berouw was Janus niet geschapen. Zoolang er maar bezigheid was om
hem heen was 't goed, maar 't stille alleenzijn reeg zijn keel toe. Daarom zocht hij
zelfs Aal, en Aal die keek maar en ze zei niets. 't Was of er iets dreeg vanbinnen bij
Aal, maar nooit of nooit beurde er iets. Ze deed haar werk en ze keek maar, en altijd
naar hem, naar Janus.
Nu hoorde hij wat. Vreemde stemmen, neen geen vreemde stemmen, meneer
Lafayette was daar. Janus lei het boek op tafel en kwam de deeldeur open doen.
‘Middag meneer,’ zei hij met overleg. Meneer Lafayette stampte de sneeuw van
zijn laarzen. Onderwijl wipte, slank en kwiek gelijk een wezel Spits de onderdeur
over.
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‘Middag Janus, dag Aal. Verandering van weer aan de lucht, menschen.’ Hij krauwde
eerst nog wat over Tonias kop, want dezelfde laatste koei stond nog op de deel, en
nam dan een stoel bij 't vuur. Aal droeg wat takken en teenenbast aan.
‘Hoe is 't ermee ouwetje?’ riep hij heur toe.
Ja - knikte ze en nam ook een zit, voor 't kousenstoppen. Zoo zaten ze lang nevens
elkaar, ongeweten genietend van de fijne stilte en de gezonde geur die er hong
vanwege de knetterende takken op de vuurplaat.
‘Koffie, meneer?’ vroeg Janus, nadat de Rentmeester zijn korte Duitsche pijp
gestopt had.
De ander knikte dat het goed was en Janus hield Aal de blinkende koffiemolen
voor en dat begreep ze, zonder woorden.
Ze maalde 't scherpriekende goedje en dook weg in de grijsheid rond het vuur,
waar ze om en nabij de watermoor wat rondscharrelen bleef. In de keuken kwam de
goede reuk van versch gezette koffie hangen. Spits sliep hoorbaar, met zijn kop tegen
't been van den Rentmeester gedrukt, die daarvan niet verzitten dorst.
‘Wat las je, Janus?’ vroeg hij.
‘Ouwerwetsche geschiedenis meneer, Flavius Josephus.’
‘Zoo, dàt. Je weet zeker wel waarom ik kwam, hè?’
‘Beljaat meneer, ik kin 't zoo denken; zeker over Teuntje van Klaveren. Ze mot
me niet, 't is verkeken.’
‘Hè?’
‘Neeë. 'k Dink zoo, ze het wat beters op 't oog, dat dink ik’.
‘Zoo zoo. Dat is een tegenvaller, ben je er heen geweest?’
‘Ja gister, hoe zou ik het anders weten. Maar 't wier niks, dat zag ik gauw genog.
'k Bin er achteraf nog niet eens zoo rouwig om, meneer. Dat rooie dakkie zie je,
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dat rooie dakkie. Anders een bonk van een meid’.
‘En een goed meisje Janus en dat is toch de hoofdzaak. 't Was anders wel beter
geweest voor jou, hier op het land. Wil ik er zelf nog eens over praten gaan?’
‘Bel neent, meneer Lafayette, bel neent. Veur haar zes anderen. Je het gelijk, 'k
mot trouwen; hier in de alleenigheid wordt een minsch keindsch, maar 'k zal bestig
wat vinden. 'k Zal goed zoeken, bin je dan tevreën?’
‘Ja maar, jij zoekt al zoolang. Hoe oud ben je ook weer? Vierendertig? Ja Janus,
't is een mooie leeftijd en je bent nu wel een man in goeie doening, maar eindelijk
moet het er nu toch van komen.’
‘'k Zal bestig wat vinden meneer.’
Aal schonk de koffie in en presenteerde bruine babbelaars, waar meneer Lafayette
Spits mee verblijdde.
Aal was doof.
‘Wat zei Teuntje?’ vroeg de Rentmeester, terwijl hij nog bukte naar Spits.
‘Ja n' ja, nou je 't vraagt weet ik het eigens niet. Maar d'r Oom, die most me
heelegaar niet.’
‘Je trouwt met dien oom toch niet, zou 'k denken. En dan, die de Gier zal wel
bijdraaien, daarken 'k hem voor.’
‘Juist, dat zee 'k ook bij mijn eigen. Maar als dan 't frommes er maar tierigheid in
had, ze is mondig en hoeft om niemand wat te laten, maar ze wil niet. 'k Bin te oud,
of te arm, of te lillik...’
‘En je wilt niet, dat ik er eens over praten ging?’
‘Ja wat zal 'k daarop zeggen, meneer Lafayette, 't staat je vrij er heen te gaan, als
het tenminste veur jezelve is. Waag eris een kansie, misschien het ze meer zin in een
Rentmeester dan in een griendboer en wat betreft dat rooie dakkie, daar schijn je zelf
gien bezwaar in te zien. Maar veur mijn zou 't ontwerk zijn erop af te gaan.’
‘Janus, Janus’, lachte de Rentmeester, ‘probeer jij nu mij uit te huwelijken? Dat
wordt een mooie boel.’ En
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daarna ging zijn blik het raam uit, over de hoog getaste bevroren sneeuw.
Zóó doof was doove Aal niet, of alles had ze gehoord en veilig had ze 't geborgen
in haar kwaadaardig geheugenarchief, waar alles prompt geordend stond. Zoo was
altijd Aal een giftige batterij, waar het verderf uitbraken kon, op de beroerdste
oogenbiikken.
Meneer Lafayette zocht er een vrome behoudende ziel achter, maar Janus begon
erg in Aal te krijgen, al liet hij wijselijk niets merken daarvan.
Er wier weer koppig gezwegen. Uit de pijpen van de beide mannen steeg een
broebelgerucht, dat aan de volslagen stilte niets afdeed.
Eindelijk, omdat hij bang was, dat de avond hem onderweg overvallen zou, stond
de Rentmeester op. 't Is ànders hier in 't huis geworden, sinds Goof heen is, 't huis is
me minder vertrouwd thans, overlei hij.
‘'k Heb, Janus, daar nog voor je zitten nadenken,’ begon hij weer.
‘Kan jij van de week eens naar Jaarsveld rijden? Daar even door het dorp is een
buitenwaardsche hofsteê, d'r is ook wat geld, al is het huurspul. Daar woont Engel
Mel en die heeft twee dochters, tusschen de twintig en vijfentwintig. De namen
schieten me zoo gauw niet te binnen, maar ze hebben geen rood haar, dat kan ik je
wèl vertellen.’
‘Zoo.’
‘Ja Janus en 't moeten goeie meisjes zijn voor de boerendoening en zacht van
karakter ook. En hun hofsteê ligt net als de jouwe een eind uit den bewoonden slinger,
ze zijn 't achterafwonen dus van jongsaf gewend. Je kon er kwansuis een paar stukken
voor den Jonker komen brengen, die van den Notaris terug zijn gekomen, want ze
wonen van ons.’
‘Ja - ja - ja.’
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‘Rijdt je d'r eens heen, Janus?’
‘'k Zal 't afkijken, meneer Lafayette, als 't niet baat, schaadt het niet. Ik kom morgen
wel even naar den Dijk, maar ga nou. Niet dat ik 'ie weg wil hebben, maar 't gaat
donkeren en 't is kwaad gaan in den avond over die sneeuwkaai.’
Ze gaven mekaar een hand voor gendag. Aal zag dat en knikte. Meneer Lafayette
wier uitgelei' gedaan door Spits, die hem bracht tot aan het voormalig koeihok. Daar
gekomen werd hij weerom gefloten.
En Janus, terug alleen, zocht het boek weer op, maar lezen ging niet. Iets was niet
richtig. Door zijn bloed woelde een onrust, die stilaan vorm verkreeg. Waarom had
Teuntje van Klaveren en heur oom Gijsbert de Gier hem niet gemaggen?...
Toen Janus luiken sloot en slapen ging, slapen in het kille opkamertje, waarvan
de ruiten wit bevroren waren, met blommen die grilliger nog leken door 't waaierend
kaarslicht, waar hij schuins doorheen keek, toen wist hij 't nog altijd niet.
***
Tot het taaie gerucht er was: - Janus Brouwer en die kleine keetmeid... en nievers
kwam 't vandaan, niemand was zegsman.
Janus vernam het pas, nadat hij op vier, vijf hofstêeën de kous op den kop had
gekregen. Hoe hij 't vernam is niet bekend. 't Kwam, gedragen op den wind. 't Wier
overgebracht door den wind, 't was de wind misschien zelf, die 't spel verraden had.
Al weken lang broeide 't praatje zonder dat Janus er weet van had.
Meneer Lafayette wist het, êer Janus 't vernam, maar hij borg het op, geloofde er
niet aan, volgens zijn zeggen. Maar op zijn goedigen kop kwam een trek van verdriet.
Lag er dan een verdoemenis over dat huis
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achter in de grienden? Was daar dan niets dan ramp, ramp en nog eens ramp te
kweeken? Hoewel hij eerst die praatjes van zich afgeschud had, kwam hij toch
eindelijk tot nadenken. Tja, 't gedrag van Janus na dat geval met die dochter van
Klompé, ja 't moest erkend worden, dat was toch wel héél vreemd geweest. Eerst dat
vluchten van ‘Land voor Water’, zoo iets was bij z'n leven nog niet voorgekomen
en dan Janus zijn eisch: dat volk eraf, of ik eraf...
Maar 't was toch ook goed mogelijk, dat het gerucht juist daar zijn geboorte in
had. Toch... 't was een vreemde zaak. Meneer Lafayette was een vent van doorzetten,
daar stond hij voor aangeschreven en 't kwam ineens in hem op: - 'k wil 't weten, ik
moet, ik zal den zegsman vinden.
En hij zocht en peilde en schoof voorzichtig zijn ooren naar voren, luisterde scherp
en lei valstrikken, maar kwaadsprekerij is als hooibrand, aan d'eene zij is 't uit, ievers
anders laait het weer op. 't Gerucht was koppig, maar iel. Niemand wist het fijne
ervan, niemand. De zegsman lag op 't kerkhof. Maar wáár was het, dat wist een elk
op 't dorp, in IJsselstein en Oûwater, in Lopik, in Kapel, tot in de stad van Ter Gouw
en Overlek, wáár was het - Janus en die kleine keetmeid...
Al lang hadden de manmenschen op het dorp hem van bezijen aangekeken als hij
over het dorp liep. En 't vrouwvolk kletste hem, van achter blauwe horren en vitrage
gordijntjes na, met venijnige woorden, die hij weliswaar niet hoorde, maar waarvan
toch een geringe nagalm zijn ooren bereikte.
't Was Janus, als hij op 't erf van de hofsteê stond en hij keek naar de bewoonde
Benschopsche buurt, of hij aan 't huis en de stilte er rondom waarnemen kon dat er
gunterwijd over hem gekletst werd. Alsof er ragfijne
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geluiden van daar naar ‘Land voor Water’ als herfstdraden door de lucht zweefden
en fijne trillers in zijn ooren legden.
Niemand liet hem evenwel iets rechtstreeks merken, dat was zoo niet de manier
van Benschoppers. Kwam hij in een winkel, dan was het - dag Janus van Goof van
't Water, boert het nogal daar achteraf? Groeit de griend al? - Maar Janus voelde,
zelfs in de gewoonste gesprekken, dat hij gemeden werd en 't was misschien daaruit
dat hij 't eerst gewaar werd, dat een gerucht omtrent hem door het dorp ging.
Hij werd daar bangelijk van. Wel zei hij tegen zijn eigen: - 't is niks Janus, 't zijn
maar wijvepraats en daar is geen praatje zoo groot, of 't bloeit in drie dagen dood maar dat nam zijn angst nooit gansch en al weg. En meneer Lafayette liep er ook al
mee rond, dat was aan 's mans gedragingen goed te zien. Welke ontaarde klappei
zou toch heur bek geroerd hebben? Een voor een ging hij alle mogelijkheden na. 't
Allereerst en dat lag voor de hand, dacht hij scherp aan vrouw Vergeer, de weeuw
die de keetmeid verzorgd had in die dagen. 't Was een felle kletskrant, die Jaan
Vergeer en dat was ze als kind op school al geweest. Zij kon dus de zegster zijn. Of
anders - Juffrouw Neeltje de vroedjuffrouw, maar die was slechts tweemaal en dan
nog heel kort op ‘Land voor Water’ geweest. Neen, 't moest, moest wel Jaan Vergeer
wezen.
Op een dag begon schuchter meneer Lafayette erover tegen Janus. 't Kwam haast
vanzelf ter sprake. De goede man vertelde bij horten en beetjes welke moeite hij zich
al getroost had om den zegsman te vinden.
‘Wil je 't weten?’ brieschte Janus. ‘'t Komt van Jaan Vergeer; Jaan Vergeer die
gore kwâbek, ik heb d'r nooit vertrouwd. Je gelooft er toch zeker niet aan, meneer
de Rentmeester? 'k Wil 't hooren uit je eigen
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mond, dat vat je!’ Hevig wond hij zich op, z'n lang pezig hoofd werd wit en dreigend.
‘Janus, jongen, nu moet je kalm blijven. Neen, ik geloof niet in die praatjes, ik
geloof nooit aan kletserij, maar je moet redelijk zijn en erkennen, je hebt ze aan jezelf
te danken, jongen.’
‘Wat krijgen we nou??’
‘Hoortoe,’ hernam kalm de ander: ‘wie is 't geweest die als een schooljongen
vluchtte toen Klompé zijn dochter een miskraam kreeg? Wie dorst niet naar de hofsteê
terug aleer dat volk weer weg was? Jij!...’
‘En wat ga je daarmeê zeggen, meneer?’
‘Janus, Janus, doe die dreigende oogen neer, wij zijn immers elkanders vijand
niet? Ik zeg 't je nog eens, ik zelf gelóóf er niet aan, maar wel moet ik erkennen, dat
je aanleiding hebt gegeven tot die praatjes, hoewel je dat dan zonder erg gedaan hebt.
En daarom moet je niet één mensch beschuldigen. Vrouw Vergeer die gaat vrijuit.’
‘Hoe weet je dat, meneer? Ik zeg je, dat ze 't wel gezeid heeft.’
‘Ik zou net zoo goed kunnen vragen, - hoe weet je dat ze 't w e l gedaan heeft maar dat kan me niet eens schelen. Vrouw Vergeer heeft die laster n i e t onder de
menschen gebracht. Ik ben er indertijd geweest, ik heb trouwens overal nasporing
gedaan.’
‘Ja, ze zal 't fijne zelvers niet zeggen.’
‘Hou nou op Janus, ik w e e t dat ze d'r onschuldig aan is,’ wedervoer hij korselig:
‘en hiermêe moet het uit zijn, 't verveelt me. En 'k blijf erbij, jij moet gaan trouwen,
dan gaan al die praatjes den grond in.’
‘Trouwen? Trouwen? Wie wil mijn? Overal wijzen ze mij met den vinger achterna,
tot Overlek toe. Spreek dan maar van trouwen.’
‘Als we, Janus, voor jou geen vrouw vinden in Benschop, dan gaan we zoeken
om Ter Gouw of in Booreft.
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En vinden we in Booreft niet, dan trekken we naar de Hazerszou' of anders op
Rotterdam en als je nog wil op de Graafstreek aan. In elk geval, jij m o e t een vrouw
hebben en die komt er ook.’
Ze zwegen mokkend. Dat was maar een chagrijnig gesprek geweest met den
Rentmeester, vond hij achteraf. Voor 't eerst was meneer Lafayette met krakeel
weggegaan van 't land. Meneer zal 't zat worden, al die drukte, ging er bij hem om.
Maar dat Jaan Vergeer de verraaister was, dat wou toch zijn kop niet uit.
Maar Janus had dat mis. 't Verraad woonde onder zijn eigen dak, 't zat mèt hem
aan tafel. En hij, noch de Rentmeester kwam op die gedachte.
De jonge boer moest het vanzelf wel leeren verduren, en daarom zette hij er dwars
zijn kop tegen in. Maar als hij alleen zat in de voorkamer, of als hij wakker lag in 't
groote bed, waar plaats in was voor man en vrouw, dan sprong het berouw tegen
hem op, of misschien was dit geen berouw, êer spijt. Spijt, omdat het toch uitgekomen
was ten leste. En in het uiterste denken, spijt, dat hij zich had afgegeven met zoo'n
meid, omdat ze... nou ja, wat weelderig en tierig was en hij toen al zoo van vrouwen
verlaten leefde in het achterland.
Hij verweet zichzelf de domheid, maar dat hij 't kind vermoord had dat ze droeg
onder heur hart, werd niet als een misdaad door hem gevoeld.
Hij verweet die meid, dat ze met hare loklijkheid tusschen hem en zijn later geluk
was komen staan, en 't volk van Benschop en daar rondom verweet hij hun duivelsche
trek in kwâpraterij, hoewel ook hijzelf daar niet vrij van was als 't maar een ander
betrof, al besefte hij dat thans zoo niet.
Aldus - het meeste verwijt viel buiten hem - zuiver gemeten was dit het berouw
van den jongen boer, 't was gering.
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Toch verviel hij bijwijlen in groote gebaren van uitbundig leed. Dan lag hij ter bedde
en kromp ineen, vervloekte zijn eigen en schold zijn eigen en riep God aan, Vader
en zelfs Stans; dan smeekte hij om vergiffenis tot God, tot Vader en tot Stans... maar
omdat het zoo stil, zoo danig stil bleef in de opkamer na zoo een woeste vlaag, kwam
't verstand weer gauw zijn hersens indruppen en dan lag hij zich te schamen voor de
muren en voor zichzelf.
En als 't daarna dag wier, was hij weer de drieste boer, met den kop listig vooruit.
Meer en meer kwam hij tot het vaste voornemen, dat hij nu waarlijk trouwen moest,
nu hij zich zoo verstoken wist van alle vriendelijke buurschap, zoo alleen in 't
achterland.
Meneer Lafayette deed danig zijn best daartoe. En zie, ten leste gelukte het. Toen
Janus in 't ergste alleenzijn zat, toen de Lente nat en winderig over het land kwam
dansen, betrad ze zijn achterland, waar hij placht te turen, over het erfboek van Vaders
gebogen, 't boek waarin hij niet vond, wat Vader erin had gezien. Ze was jong, blond
en ze was deemoedig. Weinig geld bracht ze mee.
't Was een kalme brulleft geweest in de Boorefsche Meie, waar ze geboren en
gewonnen was. Meneer Lafayette was getuige en reed mee terug naar 't land.
‘Willemeintje Verkerk’ zei hij, toen hij even alleen met haar was op de deel: ‘nu
heet je Vrouw Brouwer. Je moet met Janus een beetje... ja wat zal 'k zeggen... van
geven en nemen weten zie je... dan zal 't best gaan tusschen jullie.’ Willemeintje in
heur stemmige bruidskleeren, knikte van ja en bleef met Janus alleen. Ze had zoo
gauw geen wederwoord gereed gehad voor den Rentmeester van het land.
‘Ze is een mooi bruidje, meneer,’ zei Janus met gloed, toen hij meneer Lafayette
uitliet dien avond. Op de kaai

De Stem. Jaargang 3

659
naar 't Kasteel toe, keek deze nog veel malen om, naar 't groenbemoste dak van de
oude hoeve, waar eens Goof Brouwer woonde, de gestrenge.
***
De winter die daarop volgde bracht het eerste kooigewin. Nieuwe bezems vegen
schoon, dat is waar, maar nooit nog had een kooi zóóveel trek. Vrachten vol kostbare
bout werden naar de Lek gereden. Janus leerde met een ouwen kooiknecht het nieuwe
fijne bedrijf steeds zuiverder.
Omstreeks dien tijd droeg Willemeintje al een kind. Erg stil werd de vrouw, erg
stil, want zelden kwam een buur op ‘Land voor Water’ en die kwamen bleven nooit
lang. En in Janus heure man zat geringe aanspraak.
De jonge boer leefde naar Vaders trant, gelijk 't een Godvruchtig mensch betaamt.
Kwade geruchten wieren niet meer vernomen; op ‘Land voor Water’ keerde rust.
Meneer Lafayette zag dat met vreugde aan.
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Leven
door Annie Salomons
En iedren ochtend komt het licht weer valen
Door 't strak gordijn, en wordt de dauwwind wakker;
Weer groeit een dag in haastige geluiden.
En iedre lente breken knoppen open
En juicht een vogel, of het nu zou komen...
Maar zomer jaagt naar herfst; de boomen dorren.
En altijd zijn we blij om kleine kindren;
We staren in den vijver van hun oogen,
Alsof zij kwamen om den ban te breken:
Ze worden groot als wij en dor en deftig.
En ergens ligt een vrouw, en bijt haar handen,
Omdat haar pijn niet langer is te dragen.
Toch zal ook zij weer eens langs winkels treuzlen
En blij zijn om een welgeslaagde blouze.
Want zelfs de smart is slechts een gast in 't leven,
En gaat voorbij, nadat hij ons vertrapt heeft.
En gaat voorbij, als kinderen en lentes;
Als droomen en als liefde...
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Aanteekeningen IX
door Dirk Coster
Boerenbedrog
Onze litteratuur heeft weer een nieuw genie te incasseeren. Na Herm. van den Bergh
den kosmische, na Marsman den extatische, J.M. Hondius de heilige. Als tevoren
maakt zich de jonge criticus Roel Houwink de gehoorzame en ernstige impressario
van deze nieuwe verschijning. Zeven kolommen doen in de Gulden Winckel over
hem bescheid; een portret toont hem in werkmanskiel; het genie is op het oogenblik
bezig, ‘in Friesland het volk te bestudeeren’.
De jonge mensch J.M. Hondius zullen wij er buiten laten. Het is mogelijk en voor
hem te hopen dat hijzelf het eerste slachtoffer dier mystificatie is. Want zou hij zelf
deze foto ter publicatie hebben gegeven en met dit commentaar, dan zou dit voor
hem een bedenkelijk moreel signalement zijn. Wij willen dus zijn onwetendheid
daarvan a priori aannemen, - en zijn werkelijke litteraire prestaties even aanstippen.
Enkele critiekjes en twee miniatuur boekjes. De critische stukjes geschreven in den
toon, die de mode van na 1918 is. Het kenmerk dier mode is, dat de ‘abstracte
wreedheid’, om met Dostojevsky te spreken, de steenharde en steengladde pedanterie
der latere jongensjaren zich er zoo schaamteloos in ontbloot, als misschien in geen
enkele vroegere generatie mogelijk is geweest. - De jeugd zal steeds wel eender zijn
geweest, reeds het feit dat Dostojevsky in 1870 dit wonderlijke woord kon vinden,
dat recht tegen de Romantische illusie der ‘jeugdige gevoeligheid’ ingaat, bewijst
het. Wij waren allen zoo, en die ons voorgingen waren óók zoo, en zoo voort. Wij
verachtten met een absolute nonchalante verachting de gansche wereld, alle gedachten
wier portée wij niet voelen konden, alle werk van anderen waar wij de moeiten zelfs
niet van vermoedden, alle betrekkelijkheid die wij door anderen aanvaard zagen, maar als wij probeerden om deze verachting duidelijk te etaleeren, riepen wij
onwillekeurig een reactie wakker. Ergends vandaan kwam dan wel een harde,
treffende, pijndoende botsing, een terechtwijzing, die ons dwong, zij 't niet zonder
de geheime troost en trotsch der miskenning, - de overtuiging van de grenzelooze
waarde van
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ons Ik wat meer verhuld te houden. - Maar het typeerende van de toestanden na 1918
is nu, dat deze reactie uitblijft. Sterker nog: dat deze pretentie, die zich met kalme
schaamteloosheid breed maakt, thans door ouderen wordt aanvaard, zij 't aarzelend.
De oorzaken van dit verschijnsel zijn, zelfs in hun eigenaardige gecompliceerdheid,
ten slotte duidelijk en wij zullen ze nog wel eens ontleden. Ook de stukjes van Hondius
waren geschreven in de kille zwakke toon dier abstracte wreedheid en onverstoorbare
aanmatiging. Aanheffen in dezen zin: ‘ik ben zuiver’, ‘ik schrijf vanuit mijn
zuiverheid’. Gedachten, rhythme, kracht van taal of beelden: afwezig. Een zekere
fanatieke vage inhameringskracht, waarmede werd aanbevolen ‘niet te denken’, ‘niet
te willen’ etc. Maar verder nauwelijks een golfje dat een persoonlijke geestelijke
bewogenheid naar buiten brengen kon. De boekjes: vage uitstortingen van een
18-jarige ziel in de trant der thans meest populaire boeken: het onvermijdelijke
‘geestelijke dagboek’ in de Werthertrant (de gemakkelijkste vorm voor het ongeduld,
waarmede men weergalooze scheppingen van zichzelf verwacht: men begint maar
op een goeden dag en men kan hopen, dat als men dagelijks een kwartiertje ermee
doorgaat, er op een anderen goeden dag misschien wel een boek zal zijn geboren,
zoo groot en roemruchtig als Goethe's Werther-dagboek) en een heel klein, heel dun,
heel kinderlijk copietje van Dostojevsky's Idioot, - een heiligenbeeld van Reims dat
met een kinderlijk bevend potloodlijntje nagetrokken werd. Een andere idioot,
Sebastiaan, begint met, net als de echte, een armelijke kamer te huren, en dat gedaan,
begint hij, net als de echte, rond te wandelen door de wereld, van drama naar drama,
conflicten ontwarrend door zijn aanwezigheid, alle officieele belemmeringen, net
als de echte, vernietigend in het stille licht van zijn blik, - stervende kinderen (een
lieve sentimenteele toevoeging van Hondius zelf) troostend met fluitspel en ten slotte,
of liever: een slot is er niet aan. De schrijver wist niet meer, of het ging hem vervelen,
en toen moest Sebastiaan maar dood. Dat alles op zeventig kleine bladzijdjes,
nogmaals: een heiligenbeeld van Reims met een kinderlijk beverig potloodlijntje
nagetrokken. Geen andere waarde, dan dat het bewijst, dat Hondius de Idioot zoo
onuitsprekelijk mooi gevonden heeft. En op zichzelf kan het een verdienste en een
belofte genoemd worden: de Idioot zoo onuitsprekelijk mooi te hebben gevonden,
dat de vingers jeukten om het óók zoo te doen. Ziehier ‘het oeuvre’ waar 't om gaat.
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Wij wilden daarover niet spreken. Wij wilden thans alleen het technisch procédé
aanwijzen, volgens hetwelk valsche reputaties worden opgebouwd. Aan dit oeuvre
wijdt nu de Gulden Winckel zeven kolommen critiek. En een criticus bouwt de
reputatie op van Hondius die onder het volk leeraart en werkt, nadat hij eerst zijn
vernieuwend oeuvre heeft geschapen. Hoe gebeurt zoo iets? Het is aardig om het te
bestudeeren en de misschien onbewuste behendigheid te zien, waarmede Roel
Houwink dit werk volbrengt. Bewust of onbewust, heeft hij zich rekenschap ervan
gegeven, wat ongeveer tot de attributen behoort van de vroegere geniën, die in de
wereld opgekomen zijn. Tot die attributen behooren: 1. de geestelijke hiërarchie, de
wegbereiders en medestanders, 2. de nieuwe boodschap die zij brachten, en 3. éen
der gewichtigste: de tegenstanders! En volgens dit gegeven plan bouwt nu de Heer
Houwink zijn reputatie op. Allereerst komt de hiërarchie. Van den Bergh en De Vries
behooren er toe. Tegenover de ‘kosmische bewogenheid’ van Van den Bergh ‘die
paganistisch is’ staat het ‘religieuse eenheidsbesef van natuur en mensch’ van
Hondius. - Verder en dit wordt door een allergewichtigste spatieëring de wereld
kondgedaan, ‘staat H. lijnrecht tegenover Hendrik de Vries.’ - Ziehier de meester
temidden der meesters. - De paganistische meester Van den Bergh heeft, als dichter,
in werkelijkheid eenige brutaal verwarde imitaties van mevr. Roland Holst, van
Gorter en Verwey gepubliceerd, en deze Onzin-op-Andermans-rhythme heeft enkele
vrienden zoozeer begeesterd, dat zij haar tot kosmische dronkenschap hebben
uitgeroepen, en deze reputatie heeft zich totnogtoe gehandhaafd, zij is waarachtig in
onze litteratuur gedrongen, en de Heer Van den Bergh, die ondertusschen toch ouder
geworden is, heeft totnogtoe verzuimd haar openlijk terug te wijzen of door
persoonlijker poëzie haar te logenstraffen. De andere meester, die der lijnrechte
tegenstelling, De Vries, is een echt, zij 't klein dichter. Hij heeft enkele schrille, zij
't uiterlijke impressies gegeven, die suggestief zijn, in den stijl der impressionisten
van na 1890, hoewel zwakker omdat de tijd zwakker is. - Ziehier de hiërarchie. Het
gaat hier om enkele halfgelukte pogingen, maar 't let niet, onder de suggesties der
spatieering, der groote vage woorden en van den zwaarmoedigen ernst, - ziet men
in drie nissen drie meesters staan.
Nu moet de meester zelf zijn accent hebben, zijn boodschap moet omschreven
worden. - En dus ontvangen wij de inlichting omtrent ‘de theorie van Hondius’ (gelijk
men zegt: ‘de
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wet van Keppler’): ‘zijn verhouding tot den mensch nadert wat men genoemd heeft:
het clarté-humanisme, doch mist alle politieke inslag’. - Dat ‘de theorie van Hondius’
neergelegd is in misschien nog geen half dozijn boekbesprekinkjes, ieder van eenige
dozijnen regels, wie weet het? en wie zou het uit de slinksche aanwending dier groote
woorden, bij de onbestemde associaties die zij wekken met de biographiën van groote
mannen, ooit kunnen vermoeden? De weg is veilig, want iedere deugdelijke contrôle,
ieder scherp critisch instituut ontbreekt immers in onze litteratuur sinds lang. - En
daar dus de weg veilig geacht kan worden, gaat de criticus over tot ‘de werken’:
‘door milde bemiddeling van Sebastiaan spreken zij (de figuren van dit werkje) geen
vernuftige woorden die situaties scheppen en zich verwarren in een spitsvondig
wederwoord; doch wat hun stemmen verluiden is weinig anders dan de (soms
demonische) ban hunner gebaren, welke ieders wezen gelijkelijk onthullen en
wederom bemantelen’.... en zoo gaat het door een tijdlang. - En verder: ‘bijna als
een droom is dit: broos en onwerkelijk ondanks momenten van helle-smart, ondanks
de wijde open teederheid die ons uitvoert boven een hulpeloos, schuldbewust
medelijden en die het gansche verhaal zwijgend omvat.’ - De lezer vergete niet: dit
m e e r -d a n -m e d e l i j d e n blijkt niet ontbloeid in een levenswerk van de diepte
en het kaliber van een Hamsun, Tolstoy of Stendhal: dit gaat om J.M. Hondius, - om
een allerjongste die een aandoenlijk kinderachtig imitatietje van de Idioot de wereld
inzond. - Wij verwonderen ons verder nu over niets meer. Wij verwonderen ons niet
meer dat Sebastiaan een ‘nieuwe schoone weg opent.’ - Wij verwonderen ons niet,
dat Houwink één voorzien bezwaar precies weet te ondervangen, - door even, langs
de neus weg, bij die ‘nieuwe schoone weg’ Dostojevsky èn Philippe te vermelden,
door welke nonchalante bijstelling van Philippe's naam de aandacht van de
letterlijkheid dier Dostojevsky-imitatie weggelokt wordt. Wij verwonderen ons zelfs
niet meer, wanneer dit alles met de suprême phrase wordt bekroond: ‘Moge de muze
Hondius in elk opzicht gunstig zijn; hij kan meer bereiken met zijn “methode” dan
in het kamp van zijn tegenstanders wordt vermoed.’
Als wij ergens een ‘methode’ zien, dan is het in deze critiek van Roel Houwink
en wij bewonderen hare dialectische doelbewustheid. Want dit is immers de laatste
toets die alle biographiën der groote mannen voltooit, de slotformule van het recept:
de tegenstanders, aan wier woede, aan wier veelheid de kracht der nieuwe
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verschijning afmeetbaar is, zij die het licht weer wilden dooven, ‘de eeuwige
reactionaire tegendruk die de dynamische kracht van den nieuwen geest’ enz. enz.
(zie alle, vooral Duitsche biographiën van groote mannen). Met deze laatste toets is
het beeld van Hondius den heilige voltooid. En er zijn er niet één of twee van die
tegenstanders, er is ‘een kamp’!! Waar dit kamp op 't oogenblik zijn tenten heeft
staan, - vermeldt de Heer Houwink niet. (Waarschijnlijk is er nog nooit één enkel
woord ten nadeele van dezen Hondius gedrukt.) Maar dat moet nu op den duur vanzelf
terechtkomen! Want iedere criticus die thans het boekje van den Heer Hondius ter
bespreking krijgt en objectief zijn meening zou zeggen, b.v. niet anders zou kunnen
zeggen dan dat in Hondius naast de absolute arrogantie der jeugd een zekere vage
dringende volte is waaruit misschien eens een eigen toon zou k u n n e n komen, weet
nu waar hij heengaat. Hij wordt gedeporteerd naar ‘het kamp’! Het staat nu nog leeg,
maar op die manier moet het automatisch volloopen. En zoo kan zelfs de gewoonste
recensie nog ter vermeerdering van Hondius' glorie dienen!
En zoo dus lezen de lezers van een gevestigd maandschrift over een nieuwe kunst
en een nieuwe richting, zij lezen over ‘de theorie van Hondius’ en ‘zijn methode’,
over de ‘demonische gebaren’ van zijn romanfiguren, zijn baanbrekers en
medestanders, zij zien het wonder zelf in de werkmanskiel waarin hij het volk
bestudeert, - zij hooren van het leger van zijn tegenstanders die in ‘hun kamp’
nederhurken en zijn onweerstaanbare opgang beloeren - en zij schamen zich diep
dat zij van dit alles tot nog toe niets wisten. Dat zij niets dan een woordenrad voor
oogen kregen, - zullen zij nooit weten. - Het staat immers in een gevestigd
maandschrift. - Integendeel, zij houden deze naam als een zacht verwijt in hun ooren,
en komt hij nog ergens te hooren, dan bevestigen zij in hun schaamte haastig: ‘o ja,
de groote schrijver, die immers in Friesland het volk bestudeert’. Blaam kan hen niet
treffen voor hun serviliteit tegenover gedrukte meeningen. Blaam treft alleen den
jongen criticus, die zijn talent misbruikt, om voor de krachtelooze grillen van dezen
tijd een dialectische bevestiging te scheppen, die er toe meewerkt, om onze jongste
litteratuur tot de jammerlijke karikatuur van de Nieuwe Gids te maken, die
langzamerhand bezig is te ontstaan.
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Een wereld in wording
door J. Welders
I
Slechts drie menschen, zoo luidt een eenigszins paradoxale bewering van een
diplomaat uit de vorige eeuw, hebben de Oostersche Kwestie begrepen: een Duitsch
diplomaat, - hij is eraan gestorven; een Russisch diplomaat, - die is er gek van
geworden; en ik, - maar ik heb haar vergeten. Een beschouwing te wijden aan de
Oostersche kwestie, zooals wij in dit opstel willen doen, zou na deze uitspraak
eigenlijk een gewaagde daad moeten heeten, ware het niet, dat de genoemde kwestie,
als gevolg van de gebeurtenissen der laatste jaren, opnieuw een der beheerschende
factoren is geworden van de internationale politiek. Een begrip van die internationale
politiek en van de internationale verhoudingen kan dan ook niet worden verkregen
zonder zich althans in groote trekken rekenschap te geven van de problemen, die
door de geboorte van het nieuwe Turkije en de vorming van een nieuwe, Islamitische,
midden-Oostersche wereld aan het buitenlandsche staatsbeleid van de groote en de
koloniale mogendheden worden gesteld. De noodzakelijkheid om de wereld te
begrijpen, waarin wij leven en werken, dwingt ons dus wel ons met het hachelijke
vraagstuk bezig te houden, n'en déplaise de waarschuwing van den diplomaat-in-ruste.
Trouwens, tot aanmoediging moge ons dienen de wetenschap, dat de diplomaten,
hoeveel respect ze overigens
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mogen verdienen voor hun capaciteiten, hun menschenkennis, hun gematigdheid en
hun glad opportunisme, nooit hebben uitgeblonken door breedheid van historischen
blik of diep inzicht in de idealen en de levensbeweging van naties en volken. Zoodat,
willen wij maar zeggen, de omstandigheid, dat de opgelost gewaande Oostersche
kwestie telkens opnieuw in de laatste eeuw als een schrikbeeld is opgedoemd voor
de verbijsterde oogen van de diplomaten, niet zoozeer behoeft te liggen aan de
onbegrijpelijkheid van het beangstigend probleem als wel aan het onvermogen van
diplomaten om, achter de politieke kwesties, de nationale aspiraties en geestelijke
beweegkrachten te zien, die, versluierd en verminkt vaak, in het politiek gebeuren
tot uiting komen.
Dat een diplomaten-uitspraak niet per se een barrière behoeft te zijn op den weg
van het vrije onderzoek heeft de geschiedenis der laatste jaren overigens eclatant
bewezen. De mannen, die na den oorlog de taak op zich hadden genomen een nieuwe
politieke wereld te scheppen, hebben nagenoeg op elk gebied de noodlottigste fouten
gemaakt, welke slechts te maken waren. Doch nergens misschien hebben zij zoo
misgetast als in het Turksche probleem. Hadden zij zich los kunnen maken van de
gangbare diplomaten-opvattingen en zich niet laten leiden door de
machtsoverwegingen, welke het probleem steeds hebben verplaatst maar nooit
opgelost, dan had de wereld geen getuige geweest van de opstelling van een Verdrag
van Sèvres, dat van alle slechte vredesverdragen het sterkst getuigde van de onmacht
der samenstellers om de moeilijkheden te begrij pen, die zij meenden te kunnen
regelen.
Trouwens van de Engelsche en zelfs van de door haar op sleeptouw genomen
Fransche politiek was nauwelijks anders te verwachten. Voor de Engelsche politiek
had de Oostersche kwestie slechts twee aspecten: wie
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zal meester zijn over de Dardanellen, en hoe beheerschen wij den landweg naar Indië,
of, zooals een Fransch schrijver (Jacques Kayser: l'Europe et la Turquie nouvelle)
het venijnig uitdrukt: hoe kunnen wij Indië uitbreiden tot aan de kusten van de
Middellandsche Zee. Dat Engeland die overwegingen, zuiver uit machtspolitiek
geboren, gehuld heeft in het kleed van godsvrucht, christelijkheid en menschenliefde
is niet anders dan het volgen van een traditie, welke misschien tot de kenmerkendste
karaktertrekken behoort van het Engelsche volk en waarvan het imperium in ieder
geval ongemeen veel profijt heeft getrokken. Voor Frankrijk was de Oostersche
kwestie vooral een vraag naar de beste bescherming van zijn groote kapitaalbelangen
in Turkije, waaraan de Fransche geestelijke belangen (school en kerk) in Syrië
ondergeschikt waren gemaakt, en daarnevens de vraag, wie de heerscher zou zijn in
het oostelijk bekken van de Middellandsche Zee; Frankrijk, meester in het westelijk
bekken, wenschte in het oostelijk bekken een steun tegenover Italië en Engeland.
Dat Frankrijk, bij de opstelling van het Verdrag van Sèvres, die belangen eenigszins
heeft verwaarloosd, is Clemenceau later ten hoogste kwalijk genomen, maar vindt
natuurlijk zijn verklaring in den wensch van Clemenceau om Frankrijk's positie
tegenover Duitschland zoo sterk mogelijk te maken, desnoods met verwaarloozing
van alle andere Fransche belangen. Ook de Fransche politiek, die gaarne de allures
aanneemt van een idealistisch streven, op de vrijheid en het welzijn der volken gericht,
maar achter dit brilliante mom een nationale machtspolitiek verbergt, even
fascineerend door haar hardnekkigheid als irriteerend door haar grenzeloos farizeïsme,
heeft het kleed der zalvende ethiek niet versmaad, toen het gold den Turken den
‘vrede van gerechtigheid’ op te leggen. In zijn rede voor
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de Turksche vredesdelegatie wist Clemenceau niet beter het vredestractaat in te leiden
dan door de delegatie voor te houden, dat de Turken overal waar zij zich in den loop
der eeuwen hadden gevestigd de beschaving en het economische leven hadden
vernietigd, zoodat, naar men daaruit moet concludeeren, de hardheden van het verdrag
niet anders waren dan de uiting van een noodzakelijkheid om die beschaving en dat
economische leven der menschheid tegenover de Turken te verdedigen. De waarheid
van Clemenceau's woorden is misschien moeilijk betwistbaar, maar wel mag de vraag
worden gesteld, of zij pasten in den mond van een vertegenwoordiger van
mogendheden, die tientallen jaren lang door hun campagne van ophitsing en
ontbinding den opbloei van een geregeld Staats- en economisch leven in Turkije
onmogelijk hadden gemaakt, en die, luttele maanden geleden slechts, een verdrag
van Versailles hadden gewrocht, dat, wat onrecht, vernietiging van economische en
zedelijke waarden en machtsmisbruik aangaat, in de moderne geschiedenis van
Europa zijn gelijke niet vindt.
Het Verdrag van Sèvres volgde dan ook de doodgewone, ouderwetsche manier
van de Oostersche kwestie te ‘regelen’: met een volledig voorbijzien van de
geographische, nationale en geestelijke factoren, werd de oplossing van het probleem
geheel bepaald door de machtspolitiek van de toevallige overwinnaars, met het
natuurlijk gevolg, dat het probleem volstrekt niet werd opgelost, maar eenvoudig
van vorm veranderde; de deuk in den elastieken bal werd slechts geëffend door den
bal op een andere plaats in te deuken. Zoo bleef het Verdrag van Sèvres hopeloos
beneden de bescheidenste eischen, welke als voorwaarden voor een vreedzame
ontwikkeling der Oost-Europeesche en West-Aziatische gebieden moesten worden
gesteld, en men
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mag van geluk spreken, dat het verslagen Turkije, anders dan de Duitsche Republiek
die den lijdenskelk ledigt in plaats van hem te verbrijzelen, geweigerd heeft het
Verdrag te aanvaarden. Het heeft daardoor de nieuwe orde van zaken geen tijd gelaten
zich te consolideeren tot den onmogelijken toestand, waaruit slechts een wereldoorlog
de verlossing had kunnen brengen, maar vóór dien de wapenen opgevat om zich de
grondslagen van zijn bestaan te veroveren. Dat het daartoe komen moest, was voor
ieder duidelijk, die de mentaliteit der krijgshaftige Turken kent en niet blind was
voor de propagandistische en militaire kracht van het eveneens door het verdrag in
zijn belangen geschade Rusland. Trouwens, zelfs de Turksche vredesdelegatie, zonder
contact met de levende volksziel in Anatolië, liet daaromtrent geen twijfel. In een
brief aan Millerand, van 25 Juni 1920, schreef ze daarover o.a. het volgende:
... ‘Het verminkte Ottomaansche Rijk zou beroofd worden van nagenoeg alle
attributen van de soevereiniteit, zoowel naar binnen als naar buiten, maar zou
tegelijkertijd verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van het vredesverdrag en
van de op elken Staat rustende internationale verplichtingen.
Een dergelijke toestand, die het rechtsgevoel geweld aandoet, zou zoowel een
logische onmogelijkheid als een juridische ongerijmdheid vormen. Immers, eenerzijds
is het onmogelijk een Staat te handhaven en hem tegelijkertijd te berooven van zijn
juridische bestaansvoorwaarden, en anderzijds kan er geen verantwoordelijkheid
bestaan zonder vrijheid.
Of de geallieerde mogendheden zijn van meening, dat Turkije moet blijven bestaan,
en in dat geval moeten zij het ook de mogelijkheid laten te leven en zijn verplichtingen
na te komen door zijn rechten van vrijen en verantwoordelijken Staat te doen
eerbiedigen; òf de geal-
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lieerde mogendheden zijn van meening, dat Turkije moet verdwijnen en dan moeten
zij hun doodvonnis zelf ten uitvoer brengen, en den veroordeelde, die niet eens
gehoord is, niet verzoeken het vonnis door zijn handteekening te bekrachtigen en
aan de uitvoering ervan behulpzaam te zijn.
Dit laatste alternatief zou echter openlijk in tegenspraak zijn met de plechtige
verklaring, die de inleiding vormt van het vredesvoorstel en waarin de mogendheden
hun wensch uitdrukken om den oorlog “te vervangen door een hechten en duurzamen
vrede”. Want niemand zal het voor mogelijk houden op vreedzame wijze, in korten
tijd en definitief, twaalf millioen menschen te vernietigen, die vastbesloten zijn hun
recht en hun onafhankelijkheid te verdedigen.’
De leiders der wereldpolitiek, aan wie te kwader ure, in een donkere periode van
Europa's geschiedenis, de schepping van een nieuwe politieke wereldorde was
toevertrouwd, hebben het onmogelijke echter wel voor mogelijk gehouden en onder
de auspiciën van Lloyd George is er zelfs een Grieksch-Turksche oorlog voor gevoerd.
Doch de rekening der overmoedige overwinnaars was verkeerd opgemaakt: gesteund
op de bajonetten van het Kemalistische leger heeft het nieuwe Turkije, als
onafhankelijke en soevereine Staat, zijn intrede gedaan in de Europeesche wereld
en daarmee de Oostersche Kwestie opnieuw, maar nu in een anderen vorm, aan de
orde gesteld.
***
De Oostersche Kwestie, als politiek probleem, ontstaat uit de botsing tusschen de
expansie- en veroveringspolitiek der groote Europeesche mogendheden en het streven
der Balkanvolken naar zelfstandigheid en onaf-
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hankelijkheid. Haar grondslag vindt ze in de geographische verhoudingen, die dit
oostelijkste schiereiland in de Middellandsche Zee verbinden met de kusten en de
hoogvlakten van Voor-Azie - de Egeïsche Zee is volstrekt geen scheidende, maar
veeleer een verbindende factor - en het aldus vormen tot een gebied, dat zich uitstrekt
van de Adria tot den Indus, dat wil zeggen tot de poorten van Indië en Midden- en
Oost-Azië, en welks beheersching op zich zelf reeds weinig minder dan een
wereldmacht vormt. Anderzijds hebben diezelfde geographische omstandigheden
een ongehoorde volkensplitsing tengevolge gehad. De steile bergketenen en
onbegaanbare hellingen (in het Westen in de richting: Noord-Zuid, in het Oosten in
de richting: West-Oost) en de betrekkelijk korte onderlinge afstand hebben het geheele
schiereiland verdeeld in talrijke kleine, voor het onderlinge verkeer moeilijk
toegankelijke gebieden.1) Het behoeft dus ook geen verwondering te wekken
eenerzijds, dat Griekenland de bakermat is geworden van de Europeesche cultuur:
immers het lag het dichtst bij Azië en het was, dank zij zijn sterk gelede, Oostelijke
kust open voor de conceptie der Aziatische beschavingsinvloeden, anderzijds, dat er
geen Balkannatie is ontstaan, die het geheele schiereiland beheerschte, doch de cultuur
slechts het aanzijn heeft gegeven aan stad-staten. Als later de West-Aziatische cultuur
doordringt naar Italië, het middelste schiereiland, vindt zij ook daar weinig tegenstand
dank zij de langgerekte, open kust, maar daar bestond, anders dan in den Balkan, als
gevolg van gunstiger geographische verhoudingen, de mogelijkheid om de
heerschappij over het geheele schiereiland in de handen van één volk te brengen.
Het

1) Men raadplege daarover: A. Philippson: das Mittelmeergebiet; Theod. Fischer:
Mittelmeerbilder; Walther Vogel: Das neue Europa und seine historisch-geographischen
Grundlagen; James Fairgrieve: Geography and World Power.
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Iberische schiereiland, het westelijkste van de drie, was voor de opneming der
Oostersche beschaving het ongunstigst gelegen: het massieve, vierkante binnenland
eenerzijds, het gebrek aan een sterk gelede kust met goede havens anderzijds, sluit
het land afvoor invloeden van buiten en schept den eigenaardigen toestand, waarbij
het binnenland de kust overheerscht; aan den anderen kant vormden deze
geographische factoren de beste mogelijkheid om het geheele Iberische schiereiland
duurzaam tot politieke eenheid, onder de heerschappij van één volk, te vereenigen.
Het is duidelijk, dat geographische factoren een zeer belangrijke factor vormen
voor de bepaling eener buitenlandsche staatkunde en het is misschien de grootste
fout geweest in alle oplossingen, die de diplomaten voor de Oostersche Kwestie
hebben uitgedacht en waarbij dan meestal het ideaal was de Turken ‘buiten Europa’
te zetten, dat met die geographische omstandigheden geen rekening is gehouden.
In de Oostersche Kwestie laten zich drie fasen onderscheiden, waarvan de eerste
wordt bepaald door de overheersching van den Balkan door de Turken, de tweede
door de nationale ontwaking en den nationalen vrijheidsstrijd der christelijke
Balkenvolken, en de derde door de geboorte van een nieuw, sterk Turkije, den wekker
en den toeverlaat van de Islamitische volken van West-Azië en Noord-Afrika.
In de eerste fase is het probleem nog betrekkelijk eenvoudig en Napoleon's gezegde,
dat de beheersching van Konstantinopel de heerschappij beteekende over de geheele
wereld, heeft dan ook voor de verhoudingen uit dien tijd een vrij groote mate van
juistheid. Inderdaad is een sterke mogendheid, die Konstantinopel beheerscht, dan
in staat Rusland af te snoeren van de rest van Europa en het te laten verkommeren,
en tevens het
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Engelsche imperium in Indië te bedreigen. Juist de vrees, dat Napoleon de Fransche
legers naar de Dardanellen, zal leiden, verbindt de beide rivalen Rusland en Engeland
- welker onderlinge rivaliteit steeds het behoud is geweest van Turkije - in den strijd
tegen den keizer der Franschen. Zoodra deze zijn heerschersdroomen op de slagvelden
van Leipzig en Waterloo ziet ineenzinken, neemt de onderlinge rivaliteit tusschen
de beide mogendheden om de heerschappij over de Zeeëngten weer een aanvang.
Maar als honderd jaar later hetzelfde gevaar opnieuw opdoemt en nu niet het Fransche
maar het Duitsche Keizerrijk een overheerschende positie op de brug tusschen Europa
en Azië dreigt in te nemen, vinden de beide rivalen elkaar weer in een
bondgenootschap. Intusschen waren de verhoudingen zeer sterk gewijzigd. De groote
politieke idee der 19e eeuw, de idee der nationale vrijheid, had ook op den Balkan
de volken uit den slaap van machteloosheid en onverschilligheid gewekt en de
verhoudingen gerevolutioneerd. Wij behoeven hier niet uit te weiden over de
ontzaglijke veranderingen, die de sociale en politieke toestand op den Balkan daardoor
onderging; wij hebben het proces van de ontbinding der oude verhoudingen en het
opbloeien van nieuwe gedachten en idealen uitvoerig behandeld in het artikel, dat
wij onder den titel: De kritiek der Wapenen in De Stem van December 1922 hebben
gepubliceerd. Dat resultaat van het werken dezer ongekend actieve krachten was
verbijsterend. In een halve eeuw werd verkregen wat vijf eeuwen strijds niet hadden
vermocht: de vrijheid werd bevochten op de Turksche overheerschers. De grondslagen
der Turksche heerschappij werden door een onweerstaanbare geestelijke macht
ondergraven en ze stortte eindelijk onder het geweld van wapenen ineen.
Het is duidelijk, dat de Oostersche kwestie onder deze
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omstandigheden zijn aspect ging wijzigen. Op den Balkan was Turkije onherroepelijk
verzwakt en tegelijkertijd zetten Engeland en Rusland de volken in Voor-Azië en
Arabië, voor zoover ze onder Turksch bewind stonden, tegen de Turksche regeering
op. En terwijl in alle deelen van het uitgestrekte, maar innerlijk-onsamenhangende
rijk de opstanden tegen het centrale bestuur in Konstantinopel opvlamden, gesteund
door het geld en de wapens der meest belanghebbende groote mogendheden,
onthielden diezelfde mogendheden Turkije de noodige geldmiddelen en het noodige
prestige om zijn financiën in orde te brengen en de spoorwegen te bouwen, die ook
de uiterste deelen van het Rijk onder de macht van de hoofdstad zouden brengen.
Turkije verzwakte en geraakte al meer en meer in de schuldslavernij bij de financiers
in het westen, achter welke financiers trouw de respectieve staten met al haar
machtsmiddelen de wacht hielden. Hoe langer hoe meer raakte de verdeeling van
het nog overgebleven Turksche Rijk en de bezetting van Konstantinopel binnen den
kring der politieke mogelijkheden en alleen de vrees, dat een ander misschien door
een coup d'état of door een aanslag met de wapenen zich van het zoo begeerde object
zou meester maken, deed elk der mogendheden aarzelen de kwestie der verdeeling
van den Turkschen buit openlijk aan de orde te stellen.
Er was echter nog een factor, waarmede rekening moest worden gehouden en die
zelfs in deze fase van de Oostersche kwestie van wereldpolitieke beteekenis was:
wij bedoelen den wil bij de christelijke Balkanvolken om hun eigen lot in handen te
nemen. Tot nog toe waren ze weinig anders geweest dan de stukken op het schaakbord,
waaraan de groote mogendheden hun spel speelden. Hun welvaart, hun politiek en
cultureel streven, hun economische ontwikkeling, alles werd op-
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geofferd aan de eischen van de expansie-politiek der Europeesche imperialistische
staten; het aanleggen van een spoorweg, de vaststelling van een tarief van
invoerrechten was aanleiding tot de ernstigste gedachtewisselingen en de duisterste
intriges tusschen de kabinetten in de hoofdsteden van Europa. Ze hadden, de
christelijke Balkanvolken, weliswaar hun vrijheid bevochten op de Turksche
geweldheerschappij, maar ze waren daardoor slechts vaster geketend aan den
imperialistischen zegewagen der Europeesche politiek. Hun onderlinge verdeeldheid
werd voor de meeste dier imperialistische Europeesche mogendheden een factor van
gewicht en een politiek middel in den strijd om Konstantinopel, en alle diplomatieke
intriges werden aangewend om die verdeeldheid te scheppen en te bestendigen.
Rusland was in dit diplomatiek gedoe de spelbreker. Het wist, ten eigen bate, de idee
te doen opkomen, dat de christelijke Balkanvolken zich moesten vereenigen en in
1912 kwam de Balkanbond tusschen Griekenland, Servië, Montenegro en Bulgarije
tot stand, het groote werk van Venizelos. Voor Rusland beteekende de Balkanbond
de groote macht, die in staat zou zijn de Donau-monarchie te vernietigen. Den jongen
Balkanstaten zou dan de buit in het Westen lokken en achter hun rug om kon Rusland
inmiddels de tsarenvlag hijschen op de transen der Aya Sofia.
Het plan, dat den Russischen minister van buitenlandsche zaken, Iswolski, alle
eer aandeed, was schoon bedacht, doch kwam voorloopig falikant uit. Want de
Balkanbond, eenmaal tot stand gekomen, nam eigen belangen tot richtsnoer van zijn
handelen en wendde de spits tegen Turkije, dat onder de slagen der vereenigde legers
op de slagvelden van Kirkilisse en Boergas ineenzakte en zich aan de Tsjataldsja-linie
nauwelijks kon handhaven. Voor de ontstelde oogen der Europee-
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sche diplomaten was een nieuwe macht getreden: de ‘zevende groote mogendheid’
was geboren. Wel kregen de leden van den Bond al spoedig een bloedig geschil om
de verdeeling van den buit, maar ook toen zetten zij zonder veel complimenten den
tsaar van Rusland, die zich het scheidsrechterschap had bedongen bij eventueele
onderlinge oneenigheid, buiten de deur en traden tegen elkaar in oorlog. Dat hiermee
een politiek werd bedreven, die, hoezeer ze ook tegen Rusland inging, koren op den
molen was van Oostenrijk-Hongarije en Italië, bewees slechts hoe sterk de
Balkanstaten in de politiek der groote mogendheden waren verstrikt.
Hoe langer hoe meer naderen nu de draden der Europeesche politiek elkaar op
den Balkan en met grimmige duidelijkheid zien de leiders der Europeesche staatkunde,
dat het uur niet ver meer kan zijn, waarop de gewelddadige oplossing van de
Oostersche kwestie niet langer meer kan worden vermeden. Nog is er aarzeling. Men
vreest de plotselinge machtsverschuiving, die uit de verdeeling van Turkije het
noodzakelijk gevolg zal zijn en die de rivaliteit der groote mogendheden onderling
scherp zal doen oplaaien. Het beeld van een Europeeschen oorlog doemt reeds op
aan den horizont en het is fascineerend genoeg om althans enkele mogendheden voor
de gevolgen van hun eigen politiek te doen terugdeinzen. Maar de omstandigheden
zijn sterker dan de menschen en Europa drijft naar de catastrophe.
Wil men de aspiraties leeren kennen van het toenmalige Europa ten aanzien van
de verdeeling van Turkije, en een idee verkrijgen van de politieke combinaties, die
het grondgebied van het te verdeelen rijk in het vervolg zouden beheerschen, dan
leze men wat een van de beste kenners der internationale verhoudingen, Victor
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Bérard, daarover heeft geschreven in de Revue des peuples d'Orient van September
1913:
‘Armenië aan de Russen, Arabië aan de Engelschen, Mesopotamië en
Centraal-Anatolië aan de Duitschers, - men moet blind of een diplomaat zijn om niet
reeds sedert een jaar te zien, dat al die verbonden tusschen financiers en regeeringen
tenslotte moeten uitloopen op de landing, zeer binnenkort, van de Engelschen in
Kowel, de Franschen in Beyrouth, de Duitschers in Mersina en de Russen in
Trebizonde. Maar men zou de vraag kunnen stellen, wat er dan zou gebeuren met
Westelijk Anatolië, dat heele Turksch-Grieksche gebied tusschen den Archipel en
den Bagdadspoor. Wij vernemen nu juist, dat de toekomst van dit laatste deel van
het Turksche rijk reeds verzekerd en geregeld is: de Italianen, die Rhodes en de kleine
zuidelijke eilanden reeds beheerschen en toezicht houden op de westelijke kust,
krijgen toegang en de mogelijkheid van verdere penetratie in het binnenland door
de haven van Adalia en door de toekomstige spoorlijn, die in deze haven haar
uitgangspunt vindt en haar zal verbinden met de Duitsche spoorwegen van Bagdad
en Smyrna-Isbarta. En ziedaar dan de complete likwidatie! Men is het eens over de
koek en men kan er nu het mes in zetten, zonder onderlinge twisten of misverstanden
tusschen de deelhebbers te riskeeren. Iedereen zal tevreden zijn, waarmee ik bedoel:
iedereen, die bij het spel betrokken is, dat zijn de financiers en de journalisten. En
de Turken zullen zich tevreden moeten stellen met wat men zoo goed zal zijn hun
op de beide oevers der zee-engten te laten. Als wachters over de Dardanellen en den
Bosporus, zullen die goede Turken drie bekoepelde steden behouden: Broessa,
Adrianopel en Konstantinopel, de internationale haven van Smyrna en nog eenigen
grond voor bebouwing, teneinde voort te kunnen gaan met
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de betaling van de coupons hunner geconsolideerde schuld... Het spel zal gespeeld
zijn, de Turksche kies zal pijnloos zijn verwijderd.
‘Opdat de operatie gemakkelijk zal kunnen geschieden, tot verwondering van de
westelijke volken, die haar zullen hebben te betalen, maar tot genoegen ook van hun
financiers, die er van zullen profiteeren, is er slechts een voorwendsel noodig: een
kleine opstand in Syrië of een klein moordpartijtje in Adana, Wan of Erzeroem. De
opstand kan direct gefabriceerd worden, maar de moordpartij is nog makkelijker,
b.v. een Armenische slachting, die een Russische interventie in Erzeroem zal uitlokken
en tegelijkertijd de Russische oorlogsschepen zal leiden voor Trebizonde, de
Italiaansche voor Adalia, de Duitsche voor Mersina, de Fransche voor Beyrouth, de
Engelsche voor Kowel.
In September 1911 bestonden er nog drie Turkijes: het Europeesche, het Aziatische
en het Afrikaansche. Toen in September 1912 Afrikaansch Turkije verdween,
resteerden er nog slechts twee; er was nog slechts één, namelijk Aziatisch Turkije,
in September 1913; ik geloof, dat men in September 1914 zal spreken over den tijd,
toen er eens een Turkije bestond.’
De geschiedenis is eenigszins anders geloopen dan de scherpzinnige Fransche
schrijver heeft vermoed. Zich baseerende op de onderlinge harmonie der mogendheden
om de koek zoo gelijkmatig mogelijk te verdeelen, heeft hij de vastberaden politiek
van Rusland om, desnoods ten koste van een Europeeschen oorlog, op Konstantinopel
en de Zeeëngten de hand te leggen sterk onderschat. Inderdaad beheerscht Rusland
van nu af aan de Europeesche politiek. Terwijl tusschen Duitschland en Engeland
onderhandelingen plaats vinden om ten aanzien van beider invloedssferen tot een
vergelijk te komen en een tractaat wordt opgesteld, dat aan den
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vooravond van den wereldoorlog slechts geteekend behoefde te worden om van
kracht te worden, neemt Rusland welbewust de maatregelen, die hem de heerschappij
over de Dardanellen en daarmee de beheersching van geheel Oost-Europa moeten
verschaffen. Terwijl het door zijn gezant te Belgrado, Hartwig, de Servische nationale
krachten tegen Oostenrijk-Hongarije mobiliseert1), worden in Petersburg de
conferenties gehouden onder leiding van Sasonow, den Russischen minister van
buitenlandsche zaken, om de situatie in Konstantinopel te bespreken. Baron Giers,
Rusland's gezant in Konstantinopel, neemt aan deze besprekingen deel. Wij schrijven
dan Februari 1914. In een conferentie van den 8en Februari wordt vastgesteld, dat,
indien de Turken de heerschappij over de Zeeëngten zullen verliezen, Rusland de
vestiging van een andere mogendheid er niet kan toelaten en zich genoodzaakt zal
zien zelf zich er van meester te maken. ‘Het succes van deze operatie zal afhangen
van de snelheid van uitvoering en deze weer van de voorbereiding.’ Die voorbereiding
is nu het onderwerp van nauwkeurige studie. Onderzocht wordt hoe de samenstelling
en de mobilisatie zal zijn van het expeditieleger, hoe de toestand is van de
transportwegen, van de vloot in de Zwarte Zee, van de spoorlijnen in den Kaukasus.
Alles wordt zorgvuldig voorbereid en de tsaar geeft er zijn goedkeuring aan na inzage
van een geheim rapport, dat door den minister van buitenlandsche zaken is opgesteld.
Ziehier de belangrijkste passages uit het rapport:
‘... De tegenwoordige situatie, die tot een min of meer snelle ontbinding van Turkije
kan leiden, legt ons op dringende wijze de verplichting op van nu af aan de
mogelijkheid onder de oogen te zien, dat de kwestie der

1) Zie: Causes of the War by M. Bogitschwitsj, Servisch zaakgelastigde te Berlijn.
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Zeeëngten opnieuw aan de orde wordt gesteld. Wij moeten dus onze houding ten
aanzien daarvan bepalen.
... Zonder verwijl moeten wij dus overgaan tot versterking van onze strijdkrachten
- en vooral van onze zeestrijdkrachten - in het gebied van de Zwarte Zee, opdat wij
bij machte zullen zijn de kwestie der Zeeëngten op de door ons gewenschte wijze
op te lossen zoodra de crisis uitbreekt. Aangezien het onmogelijk is te voorzien
wanneer zulks precies zal plaats vinden, is het noodzakelijk onze krachten in het
gebied der Zwarte Zee zoo spoedig mogelijk te ontwikkelen, en dat op een
voortvarende manier en zonder een datum vast te stellen...
... Wat de Zeeëngten aangaat is het ons historisch probleem ons er van meester te
maken. Ook indien dit gepaard zou gaan met een verlies aan krachten, dat ongunstig
op onze ontwikkeling zou werken, zou de conclusie niet anders mogen luiden... Ten
einde ons den uitgang naar de Middellandsche Zee te verzekeren, moet onze
heerschappij zich over de beide Zeeëngten uitstrekken; het bezit van den Bosporus
alleen zou slechts van beteekenis zijn voor de verdediging van onze belangen op de
Zwarte Zee. Deze heerschappij kan gepaard gaan met het bezit van een kleiner of
grooter achterland, dan wel zich bepalen tot enkele plaatsen, die voor de verdediging
van de Zeeëngten van gewicht zijn.
... Voor de verovering der Zeeëngten kunnen wij slechts op eigen kracht
vertrouwen; op een samenwerking met anderen mogen wij onze hoop niet stellen.
Hoogst waar schijnlijk zullen wij het probleem slechts in
e e n E u r o p e e s c h e n o o r l o g t o t o p l o s s i n g k u n n e n b r e n g e n . Indien
dat zoo is, zijn wij gerechtigd te onderstellen, dat de vloten van Engeland en Frankrijk
die van het Drievoudig Verbond tot werkloosheid zullen doemen en dan nog alleen,
wanneer
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onze bondgenooten geen nederlaag hebben geleden. Hieromtrent mogen wij onze
verwachtingen niet te hoog spannen...
... D e m o g e l i j k h e i d o m o n s v a n d e Z e e ë n g t e n m e e s t e r t e
maken hangt af van een gunstige situatie. Deze te scheppen
is het doel van het werken van het ministerie van
b u i t e n l a n d s c h e z a k e n .’
De politiek van Rusland ten aanzien van de Oostersche kwestie is hier scherp
afgeteekend. De gunstige situatie is de wereldoorlog: hij wordt door Rusland
voorbereid en ontketend. Nog slechts één stap blijft over: Turkije te nopen in te
grijpen en dat wel aan den kant der Centralen. De instructies van Giers, den
Russischen gezant te Konstantinopel, zijn duidelijk en brutaal: Turkije moet tot vijand
van Rusland en zijn bondgenooten worden gemaakt. Ook dit gelukt. Een overeenkomst
met Frankrijk verzekert ten slotte Rusland de trouwe ondersteuning voor den greep
naar Konstantinopel, zoodra de oorlog, die voor de beschaving, de vrijheid en het
recht der kleine naties wordt gevoerd, ten gunste van de hoeders dier beschaving is
beslist. Maar de goden in hun eeuwige wijsheid hebben anders beslist.
Aan den drempel van de periode, waarin de groote droom van Peter den Groote
in vervulling zou gaan, is het Rusland der Romanows ineengestort. Dit en de nationale
herleving van Turkije geven het aanzijn aan de derde fase der Oostersche kwestie.
Wij zullen haar in een slot-artikel behandelen.
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Louis Couperus
door Plasschaert
I
Het wezen van den schrijver Louis Couperus vertoont twee geaardheden, waarvan
d'eene voor velen eene onmogelijke gaans-genoot lijkt naast de andere, en ook als
zoodanig strafweg zou worden ontkend, zoo beide niet gevonden werden
onmiskenbaar-vereend in meer dan één levens-uiting, in meer dan één sterk-gebonden
eenheid. Toch is een ander voorbeeld van dergelijke samenstelling vlak vóór de hand,
en vlakbij. Ik wil van Looij hier niet noemen (innerlijk te veel van andere schakeering)
bij wien ge (op hoe zuivren zoeten zeiltocht!) uit de binnenkamer laveert naar milde
zeeën en stille stroomen van een open, eeuwigen hemel; Toorop is het andere
voorbeeld. Bij hem, als bij Couperus, treden phantaisie (dat is niet-daaglijksche
groepeering der dingen) en psychologie te samen op, soms beurtelings in wisselgang;
soms innig verbonden in eensgezindheid.

II
Ge vindt inderdaad bij Couperus p s y c h o l o g i s c h r e a l i s m e , en wat phantaisie
genoemd wordt. En het is in de natuur van den geest uit te zoeken wat hem het sterkst
en het zuiverst werd verwerkelijkt; wat hem lijkt te zijn van grootsten duur. Het
psychologisch realisme van Couperus bezit voor mij den
meest vasten kern, en den meest le-
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venden ommetrek; het is rijker aan afmeting, eenvoudiger,
m e t m e e r a d e m , g e s c h a k e e r d e r d a n h e t a n d e r e . Het is het realisme
van een d a n d y , wien het bizondere trok, het subtiele niet tegenstond; wien het
ongewone en 't kostbare, het perverse en zelfs het tegennatuurlijke wekte tot nagaan
en dreef tot onderzoek. Maar - onmiddelijk moet hier worden toegevoegd: dit
dandyschap (een innerlijke trek bovenal!) gaat nooit hatend langs het eenvoudige
(princelijk erkent het dat!); het is niet zonder teederheid; het is vol i r o n i e , maar
uit die ten eerste tegenover zich zelf; het is ironisch uit gezondheid, en omdat het
gezond wil blijven - het is heldhaftig tegen de bitse beten van het alledaagsche zooals de deemoedige dat is...
Wie in het werk van Couperus d e t e e d e r h e i d niet vindt, vindt er de helft niet
van. De teederheid van Couperus mist alle zelfbeklag; dat geeft haar den glans.
Couperus was zacht van aanraken, en zijn eenvoud werd beschroomd, wanneer hij
schreef en sprak over den ouden worstelaar, over 't oude dier, over den
roemloos-geworden tooneelspeler. Het was een eindeloos medelijden, zonder eenige
hoogheid, met hem, wien een felle maar korte bekendheid ontgleed, van wien 't
snelvergetend publiek lichtzinnig zich keerde. Dat teedere was duidelijk in hem
tegenover de hulpeloosheid der menschen. Ge gevoelt dat teedere tegenover dat
hulpelooze in Eline Vere; in de kleine Zielen, in zijn realisme; in de schetsen, kort
en voortreffelijk. Het is daárom, en om de ironie, dat het realisme van Couperus
belangrijk is. Het is dat zelfs, wanneer het die teederheid 't minst doet zien, in ‘de
Komedianten’, waar het Romeinsche leven herschapen werd door een schrijver, wien
het zelfs in zijn ondeugden was natuurlijk. Dat teedere wordt gemist in de schrifturen
met den gerekten stijl, waar het voorname gevonden schijnt door
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het gebruik van 't grootst mogelijk getal der lettergrepen; waar een techniek te tastbaar
wordt, omdat zij procédé is en niet noodzakelijke gestalte van het leven; in den
historischen en koningsroman van Couperus, en in sommig phantastisch verhaal.
Daar is de kleedij geen gevolg meer van het lichaam en van 't inwendig leven; daar
lijkt het soms, of de kleedij dat lichaam moet maken, en dat inwendig leven formeeren;
of de letterkundige vaardigheid, zonder 't jagend gevoel, leven kon wekken.
Hier werd de Dandy enkel uiterlijk - en verloor de macht van zijn wezen. Waar
Couperus zóó is, is hij voor kunst en leven overtollig; wij worden niet gevoed met
dood: met procédé's, met herinnerde vaardigheid, met d'ongevoelde herhaling...

III
Niet ten eerste door den Koningsroman en door den historischen roman is voor mij
Couperus dus de belangrijke schrijver, die hij is. Hij is dat in zijn psychologisch
realisme, waar hij menschen weemoedig en zuiver boetseert, totdat zij, bij de laatste
aanraking van de scheppende hand, van hem gaan en zich eeuwig blijven bewegen
voor den steeds vernieuwden lezer; hij is dat, waar hij teeder de nederigen bejegent
en de onberoemd-gewordenen beroemd maakt op nieuw; hij is dat, waar hij
weemoedig schrijft over 't alledaagsche, of mild-vroolijk zich en anderen ironiseert.
Daar is bij hem stijl en gestalte der figuren één, en zijn beide noodzakelijk; daar is
hij, wat een schrijver is. En soms, om zuiver te sommeeren, is hij dat in den Berg
van Licht, waar een tijd en perverse wezens vereenigd worden tot groote bizarre
stillevens, maar die dramatisch geworden zouden zijn voor 't eindelijk welken.
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De laatste gedaante van Ernest Renan
door Johannes Tielrooy
Zijn leven lang heeft Renan aan den Vooruitgang geloofd, en is van meening geweest,
dat deze zou bestaan in een steeds volkomener ‘bewustwording’ van den
menschelijken geest, welke zichzelf zou zien, zich, de wereld, zijn plaats in de wereld,
en de middelen om de stof aan zich dienstbaar te maken. Zoo zou de geest ten slotte
heerschen, en zoo zou ook, daar de geest God is, God's koninkrijk op aarde worden
gevestigd. Dat was Renan's overtuiging, wat niet heeft verhinderd, dat hij in 1871,
op zijn acht-en-veertigste levensjaar, één der personen in zijn ‘Wijsgeerige
Samenspraken’1) aldus zich laat uiten:
‘Ja, doch gij plaatst u daar niet alleen buiten de ervaring, maar zelfs buiten het
denkbare. Hoe luidt de wet van alle levensontwikkeling? Nederig begin, langzame
vorderingen, snelle vorderingen, betrekkelijke volmaaktheid, lichte achteruitgang,
snelle achteruitgang, dood. Alles wijst er dus op, dat de beschaving, na haar
hoogtepunt bereikt te hebben, den weg naar het verval zal inslaan; want de zedelijke
en verstandelijke krachten der menschheid zijn verbruikt; de ontwikkeling van de
menschheid gelijkt op die van den enkeling, welke een kindsheid heeft, een jeugd,
een mannelijke leeftijd, een ouderdom... Een onherstelbare

1) D i a l o g u e s e t f r a g m e n t s p h i l o s o p h i q u e s , Paris, 1876, 8o p. 63 e.v.
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achteruitgang van het menschelijk ras is mogelijk; de afwezigheid van gezonde
denkbeelden over de ongelijkheid der rassen kan een volkomen verval met zich
meebrengen. Het gevaar, waarin de planeet Aarde verkeert, is dat, als het egoïsme
er het grootste deel van de werkzaamheid der enkelingen in beslag gaat nemen, en
het goede, het ware en het schoone er slechts door een weinig talrijken adel beoefend
worden, de planeet tot een toestand vervalt, waarin het, doordat alle individuen een
duidelijk besef van hun rechten verkrijgen, onmogelijk wordt een belangelooze
gedachte tot uiting te brengen... Men stelle zich het schouwspel voor, dat de Aarde
zou hebben vertoond, als zij uitsluitend door negers bewoond was geweest, die zich
hadden tevreden gesteld met individueele genietingen te midden eener algemeene
middelmatigheid en die afgunst en verlangen naar stoffelijk welzijn in de plaats
gesteld zouden hebben van het edele najagen der idealen. Als zulk een geest onder
ons kwam te heerschen, zou dat het einde van alle beschaving, van alle streven naar
redelijkheid beteekenen. Welnu, zulk een toekomst is te vreezen, indien men geen
middelen vindt om de bedoelingen van het genie te doen zegevieren over de lage
gedachten eener materialistische menigte, slechts vervuld van haar grove begeerten.’
***
Renan's leven was aan wetenschap, wijsbegeerte en kunst gewijd; het was een
rechtlijnig, eerlijk, sober, kuisch, moedig, een bijna conventioneel deugdzaam leven,
en hij geloofde vast, dat geen bestaanswijze edeler mocht worden genoemd. Toch
zegt in dezelfde ‘Samenspraken’ één der personen1):
‘Iedere klasse der samenleving heeft haar deugden.

1) p. 132 e.v.
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Wij zijn allen functies van het heelal, de plicht bestaat hierin, dat een ieder goed zijn
functie vervult. De deugden der burgerij moeten niet die zijn van den adel; wat iemand
tot een volmaakt edelman stempelt, zal een gebrek zijn bij een burger. De deugden
van een elk worden bepaald door de behoeften der natuur; een Staat zonder
maatschappelijke klassen strookt niet met de bedoelingen der Voorzienigheid. Het
komt er weinig op aan, dat de H. Vincentius de Paulo geen groote geest is geweest.
Rafaël zou er niets bij gewonnen hebben als hij een geregeld zedelijk leven had
geleid. De goddelijke kracht, die in alle dingen is, verwezenlijkt zich door de
rechtvaardigen, de geleerden, de kunstenaars. Ieder heeft zijn deel. De plicht van
Goethe was egoïstisch voor zijn werk te zijn. De zich buiten alles plaatsende
onzedelijkheid van den kunstenaar is op haar wijze de hoogste zedelijkheid als zij
dient ter uitvoering van de bijzondere, goddelijke opdracht, welke een ieder hier op
aarde heeft meegekregen. Wat mij aangaat, ik geniet van het heelal met dat soort
algemeen gevoel, dat ons somber maakt in een sombere, vroolijk in een vroolijke
stad. Aldus geniet ik van den wellust der wellustigen, van de uitspattingen der
losbandigen, van de wereldsche vermaken der wereldschen, van de heiligheid der
deugdzamen, van de overpeinzingen der geleerden, van de strenge ingetogenheid
der asceten. Door een soort zacht medegevoelen, stel ik mij voor, dat ik hun
bewustzijn ben. De ontdekkingen van de geleerden zijn mijn rijkdom; de triumfen
van den eerzuchtige zijn feesten voor mij. Het zou mij spijten indien der wereld iets
ontbrak; want alles wat zij inhoudt beleef ik van binnen. Verdrietig ben ik soms
slechts, omdat deze eeuw zóó laag gezonken is, dat zij niet langer weet te genieten.
Dan zoek ik een toevlucht in het verleden, in de XVIde eeuw, de XVIIde, in de
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Oudheid; alles wat schoon, beminnelijk, rechtvaardig, edel geweest is vormt mij een
paradijs. Daarmee tart ik het ongeluk mij te treffen; in mij draag ik het bekoorlijk
bloembed mijner gestadig wisselende gedachten.’
***
Renan, aristocraat van den geest, wenschte de samenleving bestuurd te zien door de
besten naar gemoed en verstand, door geleerden het liefst. Wel wist hij, hoe
onwaarschijnlijk het is, dat dit programma, waarvan de formuleering in onze dagen
eigenlijk het meest op bittere ironie lijkt, ooit tot werkelijkheid zou worden, maar
hij hield niet op het aan te bevelen. Hij vond het eenigszins onbeschaamd, dat de
mindere man - deze mocht dan rijk zijn of zelfs getiteld - boven de besten en knapsten
zouden staan en eenigszins ongerijmd, dat de machthebbers gekozen werden door
de helft eener misschien domme massa vermeerderd met één die kwaadwillig kon
zijn. De heerschappij van het getal boezemde hem geen achting voor hen die
heerschten en geen vertrouwen op den uitslag hunner bemoeiïngen in; en hij zeide
het, glimlachend en innemend, bij de intree van zijn levensavond, vijf-en-vijftig jaar
oud, in het rijke en bewegelijke ‘Caliban’1), door hem zelf een ‘wijsgeerig drama’
en een vervolg op Shakespeare's ‘Tempest’ genoemd. En toch bevat dit ‘Caliban’,
dit beeldend betoog, dat de wetenschap en het ideaal het met de grove menigte niet
dan moeilijk kunnen vinden, bladzijden als deze2): (Caliban die het volk
verpersoonlijkt, is aan het woord, nadat hij tot heerschappij is gekomen):
‘Neen, ik zou niet geloofd hebben, dat het zóó zoet was te regeeren. Ik zou vooral
niet geloofd hebben dat men door te regeeren zóó spoedig rijper werd. Op de reis

1) D r a m e s p h i l o s o p h i q u e s , Paris, 1888, 8o.
2) Blz. 64 e.v.
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van het marktplein naar dit paleis ben ik meer veranderd dan in het heele overige
gedeelte van mijn leven. Tien uren zijn verloopen sedert het volk mij op zijn armen
hierheen heeft gebracht, en ik herken mijzelf niet. Ik was onrechtvaardig voor Prospero
(deze vertegenwoordigt de heerschende wetenschap); de slavernij had mij verbitterd.
Maar nu ik in zijn bed slaap, beoordeel ik hem zooals men elkander onder collega's
beoordeelt. Hij had wel wat goeds, en in veel opzichten ben ik geneigd op te treden
als hij.
Wat is hatelijker, bijvoorbeeld, dan die misplaatste aanvallen van ongeduld bij het
volk, die reeks van onmogelijke petities waarmee ze mij daareven hebben overstelpt!
Welk een begeerigheid naar genot! Welk een gevaarlijke eischen! Ze vragen me uit
één mud koren overvloedig voedsel voor tienduizend menschen te halen. Wat denk
jelui wel, kameraden! Wat mij betreft, mijn besluit is genomen: ik zal me niet van
mijn stuk laten brengen door lui die meer verlangen dan ik geven kan en zich daardoor
verbeelden mij met hen naar den afgrond te kunnen sleepen. Een regeering behoort
weerstand te bieden, ik zal weerstand bieden. Tenslotte hebben de menschen, die het
ver gebracht hebben en ik gemeenschappelijke belangen. Ik heb het nu ook ver
gebracht; ik moet houden wat ik heb. Het eigendomsrecht is voor de maatschappij
wat ballast is voor een luchtballon; ik voel sympathie voor de eigenaars.
En dan, behalve het nut, bestaat er ook nog schittering. Schittering is noodig. Ik
heb fouten begaan, die ik wil herstellen. Gedurende het feest van gisteravond was
ik afgunstig, want ik was er niet bij. Welnu, feesten, de schoone kunsten, paleizen,
hoven zijn een sieraad van het leven. Ik zal de kunstenaars begunstigen.
Letterkundigen verschaffen roem: ik zal ze niet veronachtzamen. Wie was het centrum
van die mooie bijeenkomst
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gisteravond? Dat was Imperia. Ik zal Imperia het hof maken, het hoogste doel van
mijn leven zal Imperia zijn. En als ik er in slaagde haar voor mij in te nemen?... O
neen... dat is te veel... en toch, wie weet?... misschien (hij zucht).
O, als iemand van mij kon houden, dan zou ik goed en gelukkig worden! Een
nieuwe wereld gaat voor mij open. Het goede bestaat, het is mij niet ontzegd. Voor
de eerste keer geloof ik het te zien. Prospero sprak er altijd over de menschheid
gelukkig te maken. Niet hij was daartoe voorbestemd. Als ik het eens was...’
Met andere woorden: de grove man uit het volk, eenmaal tot macht gekomen, zal
zachter, fijner, welmeenender blijken dan hij tevoren had geschenen en zal eigenlijk
zijn aristocratischen voorgangers niet ongelijk zijn: belangrijke beperking van de
bezwaren, die Renan eerst en nog meermalen daarna tegen de democratie heeft
ingebracht. Misschien zelfs zal de democratie dit op het vroegere regiem voor hebben,
dat zij de verdraagzaamheid zal bevorderen en de wetenschap tegen machten als de
inquisitie zal beschermen.
‘Caliban1) heeft nog een goede eigenschap: hij treedt op tegen de heerschappij der
priesters’. - Prospero: ‘Dat is waar... nu in vredesnaam: leve Caliban’.
Caliban wordt op zijn beurt aristocraat:
‘Verlichte menschen2) aanvaarden het nieuwe regeeringsstelsel en behouden zich
niets anders voor dan het recht er af en toe eens een onbeduidend grapje mee te
maken. In den grond openbaart de eeuwige rede zich door de oogenschijnlijk meest
tegengestelde middelen. Het budget van Caliban zal er voor de geletterden misschien
beter uitzien dan het budget van Maecenas. Als Caliban eenmaal goed gekamd en
gewasschen is, zal hij een heel aardige vertooning maken. Er zullen misschien

1) Blz. 91.
2) Blz. 99.
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eens medailles bestaan: “Aan Caliban, beschermer van kunsten en wetenschappen”.
Onder zulk een stelsel kan Prospero ten minste eenigen tijd blijven leven en zelfs
heeft hij kans er weer een leidende rol in te gaan spelen’. Zoo spreekt één der dramatis
personae uit ‘Caliban’, maar Renan spreekt zoo niet: de ontknooping blijft
anti-democratisch.
***
In het geestig, zonnig, warm en gedachtenrijk drama ‘L'Eau de Jouvence’, dat hij
twee jaar later schreef, in 1880, verklaart hij Caliban, dat is dus de volksheerschappij,
dan maar door den nood gedwongen te aanvaarden en laat hij zien, hoe Ariël, het
ideaal, ook in de tegenwoordige maatschappij zal kunnen leven. Maar het kan niet
in mijn bedoeling liggen, verder Renan's houding tegenover de democratie uiteen te
zetten; ik kan er niet aan denken een volledig beeld van zijn wezen in dit opstel te
geven en zulk een beeld is ook te gemakkelijk elders te vinden.1) Dit maal schrijf ik
alleen om genegenheid te wekken voor die eigenaardige en aardige gewoonte, welke
Renan had, telkens gedeeltelijk terug te nemen wat door hemzelf met kracht werd
voorgestaan en eerst nadrukkelijk gezegd was.
Men heeft gelezen, hoe streng zedelijk Renan's eigen leven geweest is, en
ongetwijfeld is ook bekend, dat hij een vast geloof had in de redelijkheid der
wereldorde. Niettemin zegt zijn Prospero uit ‘L'Eau de Jouvence’2): ‘Wij drieën
hebben een kalme jeugd gehad; want wij hadden een werk te bouwen. Kunnen wij
nu uit den grond van ons hart, terwijl wij zien, hoe weinig het opbrengt, den anderen,
die geen werk hebben op te bouwen, dezelfde levensbeginselen voorhouden? De
zede-

1) Vgl. het pas verschenen werk van I. Pommier: R e n a n , Parijs, 18o.
2) Blz. 171 e.v.
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lijkheid moet beperkt blijven tot hen, die een roeping hebben als wij. Wie een
afzonderlijke plaats in de menschheid inneemt, moet zich in ruil voor zijn voorrechten,
gestrenge plichten opleggen en zijn leven inrichten naar moeilijke regels. Maar de
armen, de gewone menschen, och kom! Zij zijn arm en moeten ze dan op den koop
toe nog deugdzaam zijn ook! Dat is te veel gevergd. Wel, hun deel is het slechtste
niet. Alleen de eenvoudigen weten zich te vermaken, en zich te vermaken, dat is een
minder edele manier, maar toch onmiskenbaar een manier om het doel van ons leven
te bereiken. Als de mensch niet bestond, zouden de hoogste vormen van aanbidding
op onze planeet de spelen der dolfijnen, het dartele fladderen van vlinders, het gezang
van de vogels geweest zijn. De liefde is de parel, waarvoor men al het overige opgeeft;
en de liefde bestaat bijna alleen voor het volk. De grootste vorst met al zijn schatten
zou niet de liefde kunnen koopen, die de eenvoudige vrouw uit het volk om niet aan
den jongen handwerker of dorpeling schenkt. Bedelaars houden alleen van elkaar.
Het volk moet zich vermaken; daardoor hoofdzakelijk stelt het zich schadeloos. Het
beste van alle volkeren is een vroolijk volk. Hoe vroolijker een volk is, hoe minder
kwaardaardig.’ - Gotescale: ‘Gij vindt dus niet, dat afschaffersgenootschappen de
wereld zouden redden van de gevaren, die haar bedreigen?’ - Prospero: ‘Welneen,
het is een ware schande. De eenvoudigen van hun eenige vreugde berooven, terwijl
men hun een paradijs belooft, dat zij niet krijgen! Kom! Arme ontluisterde wezens...
Waarom wilt gij die ongelukkigen verhinderen, een oogenblik in het ideaal op te
gaan?... Dat zijn misschien juist de uren, waarop zij iets waard worden... In de meer
en meer waarschijnlijke veronderstelling, dat het heelal slechts een Tautologie is,
waarin de som van alle be-
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wegingen zonder winst of verlies bij de eindrekening wordt teruggevonden, moeten
wij ernaar streven, dat de grap tenminste aangenaam geweest zij. Als alles wat men
zegt van de andere wereld moet uitloopen op een bankroet, dan is het werkelijk wreed
de armen voor niets een hondenleven te hebben doen leiden. Gezien de onzekerheid,
waarin wij verkeeren omtrent het menschelijk lot, is het nog het verstandigst het zóó
in te richten, dat we, hoe alles ook afloopt, blijken niet al te ongerijmd te hebben
gehandeld. Op die manier zullen wij geen heiligen zijn, maar ook geen slachtoffers.
In elk geval zullen wij geen al te schokkende verrassing beleven.’
Wel te verstaan geeft Prospero onmiddellijk daarna, in overeenstemming met
Renan's eigen overtuiging en praktijk, te kennen, dat niet hij zulke beginselen in
toepassing zou willen brengen, gesteld dat hij nog eens had te leven. Intusschen heeft
Renan weer eens op welsprekende wijze denkbeelden onder woorden gebracht, die
hij slechts ten deele was toegedaan, en waarnaar hij nooit heeft gehandeld.
***
In Renan's beste drama, ‘Le Prêtre de Nemi’, dat hij in zijn 62ste jaar concipiëerde,
wordt een priester ten tooneele gebracht, Antistius, die met oude, absurde gebruiken
breekt, het volk gelukkig wil maken, nooit aan andere dan aan edele drijfveeren
gehoorzaamt en dientengevolge, door volk en aristocratie beide verlaten, onder
moordenaarshanden sterft. Bittere inspiratie, die voor dit gegeven verantwoordelijk
is! En toch blijkt uit iederen regel, en trouwens ook uit de voorrede, dat Renan, aan
den ondergang van zijn Antistius geen verstrekkende gevolgtrekkingen verbindt;
toch behoudt hij in zijn credo het dogma van den
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vooruitgang, dat hem steeds zoo ter harte was gegaan. Maar wederom is het
belangwekkend hoe goed hij ook de vijanden van den idealist Antistius, dus de zijne,
weet te begrijpen en hoe meesleepend hij weet te betoogen wat hij in den diepsten
grond niet geheel of niet altijd meent. Van deze smakelijke zelftegenspraak wil ik
nu nog uit ‘Le Prêtre de Nemi’ enkele voorbeelden bijbrengen, met voorbijgaan van
het eenige tot dusverre nietgenoemde drama van Renan, ‘L'Abesse de Jouarre’, dat
voor mijn doel dit maal minder geschikt is.
Renan's levenswerk is geweest, het Christendom te zuiveren zonder het daarom
geheel te niet te doen. Echter spreekt zijn dramatis persona Metius als volgt1): ‘De
godsdienst is een geheel, waaraan men niet mag raken. Iets van deze eeuwenoude
gebruiken afschaffen beteekent ze geheel te vernietigen. Ze verdragen geen
bespreking. Zoodra men over den godsdienst redeneert is men atheïst. Een gezonde
republiek zou als haar eersten plicht beschouwen, Antistius te verbannen of te dooden.’
Renan heeft steeds verkondigd, dat de Rede in alles had te triumfeeren; maar
Metius wederom laat zich aldus uit2): ‘Het was een eenmaal vastgestelde ritus (dat
n.l. te Nemi degeen die den priester doodde zijn opvolger werd). Het was niet
ongerijmder dan iets anders. Deze oude gewoonte was als alle oude gewoonten. Het
zit zóó diep, dat men de wortels ervan niet ziet; het stijgt zóó hoog, dat de oogen den
top niet bereiken. Een oude gewoonte, d.w.z. het duistere, tegelijk ongerijmde en
goddelijke orakel. Die raadselen uit vroeger tijd hebben alle hun diepzinnige wijsheid.
Voor het vervullen van goddelijke en menschelijke functies

1) Blz. 279 e.v.
2) Blz. 281.
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moeten duidelijke aanwijzingen gegeven worden. De minste twijfeling verslapt ons;
twijfel is slecht. Als de menschen naar hun verdienste moesten worden onderscheiden,
wie zou dan over de verdienste oordeelen? De loterij is dikwijls verstandiger dan het
stemmenaantal; maar er komen knoeierij, mededinging, burgeroorlogen uit voort.
Daarentegen is niets duidelijker dan moord op dengene dien men vervangt, niets is
gemakkelijker te constateeren, het maakt alle mededinging onmogelijk. Dat alles is
tamelijk wel in overeenstemming met de inderdaad zéér kreupele rechtvaardigheid
die het lot van deze wereld beheerscht.’
Niemand had meer volharding, wilskracht en moed dan Renan; hij heeft het in
meer dan één incident en tevens door een onsterfelijk werk van zeer langen adem
bewezen. Evenwel, hoe begreep hij de geestesgesteldheid van de laffen, de
onstandvastigen, de egoïsten! Ziehier1): ‘De lafheid, zegt Ganeo, wordt bijna altijd
beloond, wat den moed betreft, dat is een deugd, die men meestal met den dood
bekoopt. Ook een natie heeft er belang bij overwonnen te worden. Wee het
overwinnend volk! Het wordt de slaaf van hen, die het de overwinning bezorgd
hebben. De overwinnaar is de ergste van alle meesters, degene die het meest tegen
hervormingen gekant is. Onmiddellijk na een nederlaag gaat een land vooruit.
Onmiddellijk na een nederlaag is men vrij en gelukkig. God beware ons voor de
overwinning... Denk toch na, mijn waarde. Behalve als men de onsterfelijkheid van
de ziel in stand houdt voor militairen, is de hoofdzaak in een veldslag, dat men er
vandoor gaat. Een troepenbeweging slaagt nooit zonder dat heel wat menschen er
het leven bij inschieten. Beschouw dus als je voornaamste doel de beweging, die
door je generaal bevolen is te doen mislukken. Die

1) Blz. 357.
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lui zijn maar van één ding vervuld: ons arme menschen er zóó in te werken, dat wij
niet terug kunnen. En, als men zich dan voor hun pleizier heeft laten doodslaan,
loopen zij als pauwen rond en gaan door voor helden. Ben je er op gesteld, Leporinus,
om de reputatie van een groot veldheer te grondvesten ten koste van je huid?’ Leporinus. ‘Ik ben maar een arme man, zoo'n hooge eerzucht heb ik niet.’ - Ganeo.
‘Des te beter! Laten we genieten, vriend, van de wereld zooals ze nu eenmaal is. Het
is geen ernstig werk, het is een grap, het werk van een al te lustig demiourgos. De
vroolijkheid is de eenige theologie van deze groote grap. Maar daarom is het zaak
den dood te vermijden. De meest onherstelbare fout is de dood. Wie zich voor wat
ook laat dooden is de onnoozele bij uitstek. Is het onze schuld, indien de wereld aldus
is ingericht, dat de mensch gestraft wordt voor het goede dat hij doet en beloond
voor het kwade?’ Nogmaals, het is er verre van dat Renan hier zijn diepste overtuiging
uitspreekt. Maar hoe vergevensgezind zal een man, die zóó de lafheid en de zelfzucht
kan laten spreken, gestaan hebben tegenover de egoïsten en de laffen en hoe zal het
hem gemakkelijk geweest zijn zulke ondeugden in anderen en in zichzelf te bestrijden!
***
Het is een korte overpeinzing waard om te leeren beseffen, met welk intellectueel
en artistiek verschijnsel wij hier te doen hebben. Hoe is het mogelijk, waartoe dient
het, hoe hebben wij te begrijpen, dat de natuur een man heeft geschapen, die in staat
was het aanstaand verval der wereld te voorspellen, de volstrekte waarde van alle
deugd te ontkennen, vertrouwen uit te spreken in de volksregeering, de liefde te
verheerlijken, een laag vermaak aan te prijzen voor bijna een ieder, ons lot
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onzeker en de wereld een misplaatste grap te noemen, alle critiek gevaarlijk te vinden,
oude onzinnige gebruiken te verdedigen, aan de lafheid en het egoïsme
treffend-waarschijnlijke woorden toe te schrijven, terwijl hij tevoren, tegelijkertijd
en nog lang daarna zijn geloof in den vooruitgang beleed, burgerlijk deugdzaam,
gestreng zedelijk leefde, anti-democraat was, een vast geloof in de wereld-orde
uitsprak, het christendom door de doeltreffendste critiek trachtte te zuiveren, welke
de menschheid ooit gezien heeft, de Rede op aarde scheen te vertegenwoordigen en
een voorbeeld was van zelfverloochening en moed? Hoe een geest te noemen, die
in staat is tot zooveel en zóó aantrekkelijke zelftegenspraak?
Zulke geesten zijn minder zeldzaam dan men weet en van meer belang voor de
menschheid dan somtijds bevroed wordt. Doch zelden had zich het type, vóór Ernest
Renan, in zóó zuiveren en voor ons allen zóó weldadigen vorm nog voorgedaan. In
het gemoed en den geest van Renan leefden vele gelooven en neigingen en dikwijls
waren ze met elkaar in strijd. Wel waren sommige sterker dan de andere, wel kwamen
er enkele het vaakst en het nadrukkelijkst aan het woord, maar dit verstikte in hem
niet de overtuigingen en voorliefden die zwakker spraken. Wel koos Renan ten slotte,
en zelfs zéér beslist, maar het was hem ontzegd het niet gekozene nu ook te vergeten.
Het bleef in hem leven. Hij was een slagveld, of een conferentietafel. Meeningen
waren legers in hem, of redetwistende ambassadeurs. De conferentie ging uiteen,
soms, zonder afspraak, de slag bleef onbeslist. Een der partijen was wel duidelijk
sterker gebleken dan de andere, maar geen had de andere geheel vernietigd. Zij
leefden nog alle. En toen Renan meer en meer ging begrijpen, dat het innerlijk aldus
met hem gesteld was, toen daarenboven
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tegen den avond van zijn leven zijn hoofdwerk nagenoeg was voltooid en zijn liefste
ideeën bij de besten der menschen gezegevierd hadden, toen gaf hij toe aan den
verleidelijken lust om ook het niet gekozene onder woorden te brengen, om de
‘vreedzame samenspraken’ op schrift te stellen, ‘die de verschillende lobben van
zijn hersens onderling plachten te houden’1). Zoo worden de dialogen en drama's
geboren, waarvan ik hier door enkele vrij willekeurig gekozen voorbeelden een
indruk tracht te geven en die Renan vertoonen in zijn laatste gedaante.
Het behoeft geen nadere aanduiding, dat er in dit gedeeltelijk terugnemen van
eenmaal verkondigde en later opnieuw te verkondigen overtuigingen iets sierlijks
ligt. Men doet naar mijn meening goed, onderscheid te maken tusschen de
fijn-overtuigden en hen die ik, niet zonder een gematigden afschuw, de
zwaar-overtuigden zou willen noemen. Deze laatsten plegen bij alle tegenspraak in
toorn te geraken, vertoonen daarbij zelfs een ietwat rood en verhit gelaat en vervallen
niet zelden tot gestotter en gestamel. Zij lijden aan ‘de’ waarheid, maar hun hoorders,
mits eenigszins gevoelig, lijden niet minder. Het is ook wellevender, niet zoo
volkomen overtuigd te schijnen; want iedere sterk verkondigde ‘waarheid’ houdt
ontkenning van een andere ‘waarheid’ in; en is het beleefd om uw medemenschen
iets te heeten liegen? Daarbij kan een overtuigde toon pedant en zelfgenoegzaam
schijnen, of ook wel eens wat naief; en het is zeker dat Renan van het een evenzeer
als van het andere een standvastigen afkeer gehad heeft. Wie wil ook graag door
vertoon van deugd en door schoolsche leerstelligheid ergernis te weeg brengen bij
zijn hoorders of zijn lezers, en wie wekt opzettelijk een glimlach van spot op hun
lippen?

1) Dialogues philosophiques, préface.
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Maar nog sterker: een geesteshouding als die van Renan is nuttig en weldadig. Ware
hij zelf niet veelzijdig geweest, en dat reeds in zijn jeugd, nooit zou zijn levenswerk
zóó volkomen geslaagd zijn. Waarin toch bestond dit? Hij had zich ten doel gesteld
te onderzoeken of inderdaad, zooals wel beweerd werd, eenige religie ter wereld zich
op goddelijke openbaring kon beroepen om de waarheid harer leerstellingen
aannemelijk te maken, en hij had al spoedig bevonden, dat alles wat de menschheid
omtrent een rechtstreeksch ingrijpen van een hoogeren wil in den gewonen, aardschen
gang van zaken geloofd heeft, op oncontroleerbare berichten van onbetrouwbare
getuigen berust. Dit inzicht was overigens niet nieuw. Voltaire b.v. was het reeds
toegedaan; maar Voltaire had er aanleiding in gevonden tot ruwen, ofschoon geestigen
spot met het Christendom. Deze spot was natuurlijk niet doeltreffend. Te duidelijk
gaf Voltaire blijk dat hij het schoone, het dichterlijke in het Christendom niet gevoelde
of begreep en dat hij voor zijn ontkenningen geen goede wetenschappelijke gronden
had aan te voeren. Renan, taalgeleerde van den eersten rang, had zulke gronden wel;
hij heeft er bijgebracht die onweerlegbaar zijn gebleken; en Renan bezat nog iets
anders, waardoor zijn critiek op den Christelijken godsdienst die van Voltaire afdoende
verbeterde: hij begreep, hij doorvoelde het Christendom, hij was een positivist naar
den geest, maar een christen naar het gemoedsleven. Zijn eigen innerlijk leven deed
hem inzien, dat het een diepe, waarachtige behoefte der menschelijke ziel is, die
godsdienst en dogma's schept en dat men ter verklaring van zulk een schepping
volstrekt niet genoodzaakt is een ingrijpen van buiten of van boven aan te nemen:
de menschheid schept zich godsdienstige illusies om dezelfde reden waarom zij zich
kunst in allerlei vormen heeft geschapen: ter voldoening aan haar
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behoeften. Daardoor kon hij het Christendom handhaven als een schoonen, weldadigen
zielestaat. Op hetzelfde oogenblik dat hij sommige christelijke dogma's en vooral
het wondergeloof smadelijk uitwierp. Ware hij niet toen al t w e e i n é é n geweest,
hij had slechts Voltaire na kunnen volgen, of zoo niet, hij ware een eerbiedwaardig,
maar onwetend dorpspastoor geworden. Groot nut voor hem en voor ons allen heeft
dus zijn veelzijdigheid reeds afgeworpen doordat zij de ‘Origines du Christianisme’
gemaakt heeft tot wat zij zijn; maar nuttig en weldadig is de critische geest ten allen
tijde en voor iederen mensch. Had deze geest steeds de wereld beheerscht, er zou
zeker nooit iemand om een meening verbrand zijn; had hij hier te lande en in onzen
tijd meer invloed, niet iedere sekte zou, zooals nu, zeer tot schade van de
gemeenschap, zijn eigen school of schooltje geeischt en verkregen hebben. De
waarachtige overtuigingen van critische geesten hebben ten slotte de meeste kans
talrijke ernstige aanhangers te vinden en in schoone daden van duurzaam nut te
worden verwezenlijkt. Hebt gij iets te betoogen, toont dan dat gij ook het
tegenovergestelde begrijpt. Hebt gij iemand te bestrijden, bewijs dan, dat gij als het
moet, juist als uw tegenstander weet te gevoelen en te denken: g a a t e e r s t e e n
e i n d m e t h e m m e e en grijpt hem aan in zijn eigen kamp. Dit wekt vertrouwen
bij alle beschaafden. Zie, zullen zij zeggen, deze man heeft partij gekozen, niet omdat
hij maar één partij kan begrijpen; niet uit domheid; niet uit hartstocht; niet uit
bekrompenheid; neen, hij begrijpt, hij gevoelt alles, hij zou wel alles willen gelooven;
hij heeft alles, wat hij in zich weet aan het woord gelaten, en wat toen, ondanks
hemzelf het sterkst bleek te spreken, dat staat hij ten slotte vóór. Zijn onderbewuste,
het diepste in hem heeft het, bijna zonder dat hij zelf wist op welke
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wijze gewonnen van velerlei overwegingen; en in het onderbewuste ligt de ware
drijfkracht voor alle kwaad en goed.
Alleen wie de rijkdommen van zijn onderbewuste niet weet vloeibaar te maken,
en naar de oppervlakte te doen stijgen; hij in wien niets het sterkst spreekt omdat er
uit hem in het geheel geen stem klinkt, alleen hij loopt gevaar tot partijkiezen en
daardoor tot nuttigen of schoenen arbeid onbekwaam te blijken. Hij wordt besluiteloos
en onmachtig. Daarbij, zonderling, maar ten laatste begrijpelijk verschijnsel, gaat
hij al spoedig op zijn onmacht prat. Hij noemt partijkiezen vulgair en veracht iedere
daad. Hij waant zich boven de partijen en kent zich den verheven rang van ‘dilettante’
toe. Dit Italiaansche woord, dat niet anders dan ‘genieter’ beteekent, is een dertigtal
jaar geleden in Frankrijk en veel later ook in Nederland in overvloedige mate
misbruikt. Het werd een titel, waarmee zich diegenen sierden welke in alles behagen
scheppend, maar voor geen ding ter wereld een besliste voorkeur overhebbend, dezen
gemoedsstaat al te zeer als eervol voor zichzelf gingen beschouwen. Het woord werd
door Bourget in zijn schitterend en terecht beroemd opstel1) op Renan toegepast;
talloozen zeiden hem na, dat Renan eigenlijk vooral een partijloos ‘genieter’ was,
voegden er uit eigen koker bij, dat niets hooger ter wereld gedacht kon worden dan
‘dilettantisme’ en gaven niet onduidelijk te kennen, dat zij zelf het tot dien supremen
staat gebracht hadden. Renan echter was niet partijloos, zijn werk heeft wel degelijk
een bepaalde kleur, en is goed beschouwd één der ingrijpendste ‘daden’ van de XIXde
eeuw; Bourget had overdreven. En evenmin is het waar, dat ‘dilettantisme’, hoe
waardevol ook, het laatste woord van de menschelijke ziel zou zijn: veeleer bewijst
het

1) Essais de psychologie contemporaine.
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een onmacht en een armoe. De ware grootheid van geest schijnt mij toe, alles te zien,
alles te kunnen meevoelen en ook genieten - dilettantisme dus - en dan toch tot keuze
bekwaam te blijven.
Is dan niet één onder alle overtuigingen juist, en sluit dit niet de onjuistheid in van
de andere? Neen, en dit wilde ik ten slotte nog zeggen tot lof van de ware critische
gemoedsgesteldheid. Niet alleen is zij sierlijk, vertrouwenwekkend en weldadig, zij
schijnt mij ook, voor zoover ik het mag wagen, omtrent de diepste waarheid van het
zijnde iets te gissen, met deze laatste in overeenstemming. Ook de waarheid, niet
dus in mathematischen, maar in philosophischen, moreelen, aesthetischen en
godsdienstigen zin, is veelzijdig. In den grond zijn er evenveel waarheden als er
wezenlijk volgroeide persoonlijkheden bestaan, en alle persoonlijke waarheden
vormen tezamen ‘de waarheid.’ Voor God heeft een ieder gelijk. Zulks met God
mede te beseffen, z i c h a l d u s op G o d s s t a n d p u n t t e p l a a t s e n , zou, indien
het geheel mogelijk was, tot de hoogste doeleinden der menschheid gerekend kunnen
worden.
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Ik dien
door Herman Teirlinck
Een spel in drie bedrijven, ter verheerlijking van Zuster Beatrijs
Dramatis personae
ONZE-LIEVE-VROUW
ONZE-LIEVE-HEER
DE MOEDER-OVERSTE
DE ZUSTERS

BEATRIJS
BLIK, EEN MIME
TONG
GRATIAAN
ISENGRIM
DE MOEDER VAN BEATRIJS
HET KIND VAN BEATRIJS
DE MOOIE VROUW
DE GASTHUISNON
DE OUDE HEER
DE NEGER

DE DUIVEL-OP-DE-KERMIS
HET VOLK
REI VAN KINDEREN EN GEKKEN
REI VAN VERLIEFDEN
REI VAN OUDERLINGEN
REI VAN KREUPELEN EN ZIEKEN
DE KARABIETJESDRAAISTER
DE
DE
DE
DE
DE

KAARTLEGSTER
KOKOVENTER
WICHELAAR
DOBBELAAR (ANKER EN ZON)
TANDENTREKKER

DE STERREKIJKER
DE VLOOIENTEMMER
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Eerste bedrijf
Het licht in de zaal wordt uitgedoofd. Een zacht klokkengelui waait aan. Wanneer het doek
langzaam gaat rijzen, ontvouwt zich een wijd koor van kloosterzusters. Achtereen
groenigenwasem, in een teer morgenlicht, ontwaren wij stilaan het groote gouden altaar, dat
opglanst binnen hooge voolen van diep-violette fluweel. Kaarsen branden symmetrisch. Wij
zien in het midden O n z e -L i e v e -V r o u w met het K i n d e k e J e s u s . Het K i n d e k e
J e s u s draagt den aardbol en den scepter. Vooraan hangt een roode vlam in een kristallen
schaal.
Aan beide kanten, in twee gelijke reien, zijn de z w a r t e z u s t e r s geknield. Op de eerste
altaartree knielt de M o e d e r -O v e r s t e . Dichter bij ons, even rechts, staat Z u s t e r
B e a t r i j s en trekt langzaam aan het dubbel zeel van de klokken.
Nu richt zich de M o e d e r -O v e r s t e op en spreidt hare armen ten hemel. De Z u s t e r s
buigen zich laag over den vloer. De M o e d e r -O v e r s t e brengt hare handen saam, wendt
zich om en treedt naar voren. Dan, weer naar het altaarbeeld gericht, blijft zij in biddende
houding staan. Traag heffen zich de Z u s t e r s van den vloer op, gaan twee aan twee voor
O n z e -L i e v e -V r o u w neigen en verkleuren in de violette diepte. De M o e d e r -O v e r s t e
volgt het laatste paar.
Het klokkenspel versterft. Verder ruischt het koor. Z u s t e r B e a t r i j s gaat op hare beurt
voor het altaar knielen en blijft zoo een lange poos. De groenige wasem trilt. Wij zien hem
geheel opklaren, alsof daar een tullen gordijn wegschoof en alles wordt veel duidelijker.
Z u s t e r B e a t r i j s keert
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zich naar ons en komt tot op het proscenium waar aan weerszijden twee marmeren vaten zijn.
In beide doet zij wierook branden. Wij ruiken den heiligen geur. Zij gaat dan zoetekens
zijwaarts, neemt een rieten bezem en vaagt den tichelvloer schoon.
Plots houdt zij op. Zij staart voor zich uit. Zij ziet iets, dat wij niet zien. Haar hoofdje zakt
neder. Zij weent, onhoorbaar.
Het koor verklinkt. Alles is stil.

Beatrijs.

Ik weet niet wat ik doe. Waarom lach ik?
(Van achter het altaar verschijnen meteen B l i k en T o n g . B l i k is een zilveren jongeling.
Duizenden blikkers glanzen over hem. Hij is beweeglijk en vlug. Hij schiet naar alle zijden
uit, gelijk een schichtige straal van oogen. Een scherp bokkebaardje trilt aan zijn kin. T o n g
is een gloedroode meid met vurige haren. Zij aarzelt en tast, en wij kunnen aan haar strak
gelaat merken, dat zij blind is.)

To n g .

Beatrijs, roep ons bij u. Wij hebben goeden raad. Wij weten veel.
Beatrijs.
(kinderlijk)

Mijn lieve Blik, ziet ge iets aan mij?
To n g .

Blik ziet alles. Hij eet de geheele wereld op met zijne zinnen. Maar hij kan niets
zeggen. Hij is stom. En bovendien ook veel te gulzig om ooit iets te onthouden.
Beatrijs.

Helaas, mijne oogen zijn vol duisternis.
To n g .

Neen. Maar gij moogt ze niet sluiten. Kijk, de morgen groeit!
Beatrijs.

Gij spreekt, en gij ziet niet.
(De oogen dicht, haar hand op haar hart.)

De morgen groeit!
To n g .

Wat blinde Tong navertelt, is veel mooier dan wat Blik haar influistert.
Beatrijs.
(opgesloten in een eenzame verrukking)

De morgen groeit!
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To n g .

Wat leeft daar onder uwe hand? Is dat uw hart, Beatrijs?
(Aldoor zien wij B l i k de woorden van T o n g mimeeren. Hij toont vooraf de woorden aan.)

Beatrijs.
(opent de oogen in kinderlijken glimlach)

Ik weet het niet...
(Eene bloem komt van onder haar pij te voorschijn op haren boezem.)

Ho! die roos!...
To n g .

Gij hebt ze gisteren avond op den drempel van het klooster gevonden. Wie had haar
daar gelegd?
Beatrijs.
(met een kreet)

Zeg niet den naam!...
(Stil en schuchter)

Ik heb gebiecht, en Onze-Lieve-Vrouw weet alles. Maar ik ben bang voor u. Een
woord kan steken gelijk een mes. Ik heb het vergeten... ik heb het vergeten, geloof
ik...
To n g .

De naam leeft in de roos.
Beatrijs.
(angstig)

Laat mij bidden. Hoe is dat ook weer?
(Zij houdt de bloem ver van zich af.)

To n g .

De naam leeft aan uwe hand. Zie de verf, waardoor een lichte gloed komt aderen,
als rozig bloed op 't voorhoofd dat ge kent. Wiens oogen beven in deze broze schaal
van kleuren?
Beatrijs.
(zangerig en onbewust)
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Gratiaan!...
To n g .

Ruik den geur die teer geworden is. Wiens adem draagt de frischheid die walmt uit
deze petalen?
Beatrijs.
(werktuiglijk gaat zij ruiken)

Gratiaan!...
To n g .

Er leekt getraan van honing langs de kroon. Wiens glimlach is omdaan met zulk een
dauw van suiker?
Beatrijs.
(als dronk zij uit de roos)

Gratiaan!...
To n g .

Nu is 't een hoorn, vol wondere geluiden. Wiens zoete stem ruischt er van uit de verte
aan?
Beatrijs.
(zij luistert, de bloem is aan haar oor)

Gratiaan!...
To n g .

Maar voel 't fluweel dat zacht den kelk door-
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gloeit. Ontsluit daar niet een mond de graagheid van zijn lippen?
Beatrijs.

Gratiaan!...
(Zij zoent de roos. Plots geheel ontnuchterd, en tranen in de stem.)

Leelijke Tong, ga heen! ga heen!
(Zij loopt en knielt voor Onze-Lieve-Vrouw. Blik en Tong verschuilen zich achter het altaar.)

Moeder! Moeder! Ik heb u niets verborgen. Uur aan uur heb ik met u gepraat. Ik heb
niet alles kunnen zeggen. Niet alles is klaar genoeg. Help mij om klaar te zien. Heb
ik gezondigd? Is zonde deze vreemde blijdschap, die in mijn wezen ontloken is? Ik
wil u dienen heel mijn leven. Ik wil met vlijt en zorgen gaan aan uwen voet. Maar
doof den wijden roep, die uit de wereld klinkt en gansch mijn lijf doorzindert!
(Zij kreunt zachtjes.)

De roos lag op den drempel gelijk een manering. Ik heb ze opgeraapt met handen
die de mijne niet meer waren. Ik heb ze meegenomen in mijn cel. Ik heb haar voor
een nacht mijn eigendom gewaand. Dat was niet billijk. Zij is van u.
(Zij breekt de roos en strooit de blaadjes voor het altaar. Zij weent en slikt hare tranen.)

Zie, ik wil gehoorzaam zijn...
(Zij doet één voor één de kaarslichtjes uit. Blik komt loeren. Tong verschijnt achteraan.)

To n g .

Mijn arme Beatrijs, gij doet een groot geweld om niets. Ik weet den weg naar de
waarheid. Wend uw gelaat naar ons. Hoort gij het licht? Er zwelt een Lente alover
de aarde!
Beatrijs.
(plots kinderlijk verrast)

God! wat is dit?
(Een zonderling wezen, omvoold met gulden floersen, zweeft, gelijk een vlam, voorbij.)

To n g .

Een straal van de zon. Hij is ineens losgesprongen uit de schaduw van het altaar,
waar hij gevangen lag. Want niemand bindt voor goed de zon, de eeuwige
levenswekker, schoot waar alles broeit en
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brandt en zich hernieuwt.
(Wij hooten geluiden.)

Beatrijs, Beatrijs, hoort gij de zon in de hemelen zingen?
Beatrijs.

Fijne muziek, waar zijt gij?
(Wij hooten geluiden van waaiende boomen en een kristallen waterdruppeling.)

To n g .

De wateren breken. Klinkende perelen dansen overeen. De lucht ontwaakt, en
zangerige vleugels waaien door de boomen. De bloemen knikken. De Lente gaat
alom.
Beatrijs.

Wacht, wacht, ik kan het niet onthouden...
(Wij hooren duizend vogelen. Een merel moduleert een hooglied bovenop.)

To n g .

De dieren loeien. De bijen gonzen. De vogelen zijn melodieus. De merel zit in de
kersenbloesems. De Lente gaat alom.
Beatrijs.
(vreesachtig)

Wees goed, en laat mij niet twijfelen. Mijn hart is klein.
(Wij hooren een herder met een hobooi.)

To n g .

Luister. De herder verschijnt op de zuilen van den morgen. Zijn kudde is gelijk het
gelaat van den dag die over de weide ligt te glanzen. Zijn lied hangt aan de glorie
van het licht. De menschen slaan de ramen van hunne huizen open. Zij vluchten den
donkeren haard. Hun kleederen zijn als kelders aan hun leden. Wat loopen zij zoo
gretig naar een wonder?...
Beatrijs.

Naar een wonder?... o Woord van goud, o gouden beiaard langs mijne slapen!... Ik
weet niet wat ik zeg.
(De hobooi houdt aan, maar wij hooren verder-uit een vaag tumult van stemmen.)

To n g .
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Miljoenen handen reiken en verlangen. Er is een zee, waar eens een zeil moet rijzen,
o Vurig zeil, gij rijst!
Beatrijs.

Waar? Waar? Wees niet zoo gierig. Bewaar niet alles voor u alleen.
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To n g .

Gij rijst. Geweldig staat gij op de kim en zwelt er uwe rijke flanken. Gij zijt gekomen!
Gij zijt gekomen! Een ster blinkt aan uw top.
Beatrijs.

Is dat een zeil? Is dat een blijde leven?... Ik beef.
To n g .

De menschen beven. De menschen stuwen en woelen. De hoop wil haren lust. De
daad is aan het bruischen. De Lente gaat alom.
Beatrijs.
(zacht-hijgend, heel stil)

De Lente gaat alom...
(Plots in een kreet)

: Moeder!
(Al de geluiden vallen. Beatrijs stort neer voor het beeld van Onze-Lieve-Vrouw.)

Moeder, doe een gebaar. Ben ik uw kind niet meer? Staat gij niet in het midden van
het huis, dat heel mijn wereld is? Ik zie geen wanden en geen deuren. Ik zie geen
dak. De wereld is ineens zoo eindeloos geworden, en veel te groot voor mij. Ik voel
geen weg. De vlakte is zonder palen. Geef mij mijn simpelen droom terug. Geef mij
de zoetigheid van eene halve klaarte. Geef mij de zekerheid van onzen kleinen vloer.
(Hare stem verandert.)

Wees gegroet, Maria, vol van gratie, de Heer is met U, gebenedijd zijt gij boven alle
vrouwen en gebenedijd is de vrucht uws lichaams, Jesus. Heilige Maria, Moeder
Gods, bid voor ons, arme zondaars...
De stem van Gratiaan.
(in de verte)

Beatrijs!
Beatrijs.
(gebroken)

... bid voor ons, arme zondaars...
De stem van Gratiaan.

Beatrijs!
Beatrijs.
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(in vertwijfeling)

Moeder! Moeder! verlaat mij niet. Ik dwaal. Doe een mirakel. Kan ik niet meer
bidden? Er is een schrikkelijke macht die dreigt. Er is een roep, die door mijn lenden
davert. Men trekt aan mijne ziel. Gij zijt het niet! Gij zijt het niet!
(De kapel scheurt open. Een geweldige zon breekt binnen. Wij zien een gulden landschap en
een over-

De Stem. Jaargang 3

712
daad van rozen. Gratiaan staat heerlijk in het licht. De vogelen zingen. Wateren vloeien over
eene harp. De herder speelt op de hobooi.)

Beatrijs.

Gratiaan!
(Zij vliegt in zijne armen.)

Gratiaan.

Mijn lieve Beatrijs!
(Zij gaan zacht uiteen. Zij raken elkander nauwelijks met de vingeren. Zij staren elkander een
langen tijd in 't aangezicht.)

Gratiaan.

Ik spreek u aan voor de eerste maal. Mijn stem verklinkt in mijne ooren, als uit een
vreemden mond.
Beatrijs.

Gij zijt niet vreemd voor mij.
Gratiaan.

Mijne handen beven. Ik heb ermee, in wilde jacht, plots iets bereikt dat, als een vlam,
door heel mijn wezen slaat. Ik wist niet dat ge zoo waart. En toch ken ik u beter dan
ik weet.
Beatrijs.

Ik ken u sedert lang.
Gratiaan.

Ik heb nooit goed het doel gezien, waarheen mijn leven reikte. Maar 'k heb geen stap
gedaan, dat mij niet nader bracht tot u.
Beatrijs.

Ik ken u sinds altijd. Van in mijn kinderjaren, al wat ik geerne mocht, het was een
weerglans van uwe aanwezigheid. Vandaag leer ik mijn wijsheid op uw voorhoofd.
Gratiaan.

Vandaag ontdek ik mij in u. Ik ben veel beter dan ik meende. Uw blik verklaart een
ongekende diepte in mijn binnenste. Gij hebt mij meteen rijk gemaakt.
Beatrijs.

Gij rijst in stralen en geluiden. De schaduw, die mij kleedde, valt. Gelijk de knop
die barst en schoon den kelk ontvouwt, spreidt mijne ziel zich uit naar uwe klaarte.
Gratiaan.

o Laat mij klein zijn aan uw vingeren... o Vingeren van kristal!
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(Hij kust hare hand. Blik en Tong verdwijnen.)

Beatrijs.
(langzaam en bewogen)

Het licht is overal!
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(Zij leidt hem naar het altaar. De klanken sterven uit.)

Moeder, in al de dagen, dat ik u diende, was ik maar de helft van iets. Dees uur heeft
mij volledigd. Thans kniel ik néér voor u, met mijn gehéele wezen.
Gratiaan.

Spreekt gij tot iemand?
(Hij knielt mede.)

Beatrijs.

Wij spreken saam tot haar. Zij is ons beider inzicht en voorzienigheid.
Gratiaan.

Hoort zij ons?
Beatrijs.

Zij glimlacht.
Gratiaan.

Ik zie het niet.
Beatrijs.

Zij glimlacht uit den hemel. Zij weet de zekerheid, waarop ik sta. Van hare lippen
vloeit de adem, die de lucht met geurendauw vervult. Zij heeft ons lief. Wij hebben
niets te vreezen.
Gratiaan.

Ik vrees den tijd, die gaat...
Beatrijs.

Er is geen tijd. De stonden hangen stil in eene gulden ruimte. Zult gij nu angstig
worden, mijn goede vriend?
Gratiaan.

Gij maakt mij week en lui.
Beatrijs.

Wij moeten danken en berusten. Wij zijn aan 't blijde strand geland. Hier is het einde
van den duisteren tocht, - de vrede.
Gratiaan.
(hij staat recht, zijne oogen blinken)

Beatrijs, gij scheidt mij af van u.
(Nu roept hij haar toe:)

Beatrijs, wilt gij sterven?
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(Beatrijs wendt zich bevend om. Bevend wil zij zich oprichten. Zij steekt hare armen uit.)

Beatrijs.

Groote God! wat vraagt gij?
Gratiaan.

Hier is het einde van een duisteren tocht... Een nieuwe tocht begint! Voelt gij de
toekomst niet aanstormen? De tijd jaagt voorbij. De dagen trosselen sappig aan zijn
schouders. Reik uwe handen, en woel in de druiven die daar barsten!
Beatrijs.

Uw woord is mij te fel. Ik kan niet meer ademen...
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Gratiaan.

Wie ben ik, dien gij verwacht hebt? Zult gij niet leven?
Beatrijs.
(zielloos struikelend)

O! Ik wil leven!... ik wil leven!...
Gratiaan.

Zult gij niet opgaan aan mijn zij? Zal mijn arm u niet dragen? Ben ik uw meester
niet? Mijn lichaam is een tuig van vurige snaren. Een wilde wind schuifelt erdoor.
Beatrijs.

Geluk!... Geluk!... waar vlucht ge?
(zij dreigt te vallen. Gratiaan vangt haar op.)

Gratiaan.
(zacht)

Heb ik u zeer gedaan?
Beatrijs.

Neen, uw voorhoofd bliksemde. Mijne oogen werden zwak...
Gratiaan.
(opgetogen)

Ik zegen uwe oogen, helder schalenpaar, waar zich mijne ziel weerspiegelt.
Beatrijs.
(zij glimlacht)

Ik zegen uwe ziel.
(Blik springt te voorschijn en huppelt in de sterke zonneklaarte. Tong schuift hem achterna.)

To n g .

Blik, wat doet gij? Niet zoo vlug! Gij gaat het spel verbrodden...
Beatrijs.

Mijn schoone vriend, wat hoor ik rondom ons?
(Wij hooren een fijn geklingel van belletjes.)

Gratiaan.
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Mijn lichaam is een harp, met scherp gespannen sleutels. Uw handje toetst mij, en
ik zing.
Beatrijs.

Uwe handen zijn duizendvoudig. Zij omsluiten mij in een rijk vat, fraai gepolijst.
Ho!... wat doet gij?
Gratiaan.

Ik ontknoop uw vlassen gordel.
Beatrijs.
(blozend)

Ik ben zeer arm, weet ge wel?
Gratiaan.

Gij zijt de weelde zelve. Hoe zoudt gij u herkennen? Kijk, uw gordel valt.
(Blik danst hun tegemoet. Hij houdt een diamanten gordel.)

Beatrijs.

o Hemel! het heerlijke sieraad! Het fonkelt van de steenen. De dag is niet zoo mooi...
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Gratiaan.

Laat het uw heup omhangen. Ik vrees, het wordt daar dof.
(De pij van Beatrijs zinkt thoope aan hare voeten. Zij staat in hagelwit kleed.)

o Beatrijs, wat zijt ge rilde en slank!
(Hij bindt haar den gordel om.)

Beatrijs.

Ik ben een schamel ding. 'k Verga onder uwe oogen...
Gratiaan.

Nu durf ik uwe kap niet aanraken. Me dunkt, er zal een overdaad ontspringen, - ik
kan hem niet weerstaan...
Beatrijs.
(lief lachend)

Ik weet wat gij wilt zeggen. Maar gij zegt het verkeerd.
(Plots schuchter en verschrikt. Wij zien haar pover worden.)

Ik vrees de waarheid van mijn ledematen. Vergeef mij, bid ik u. Ik ken de wereld
niet.
Gratiaan.

Gij zijt de gansche wereld. Wat wilt ge zeggen?
Beatrijs.

In onzen tuin staan slechts drie soorten bloemen. Ik vind ze allen schoon. De lelie
toch is dikwijls de allerschoonste. Maar ik vermoed dat ik zeer leelijk sta. Hoe kon
ik het weten? o Gratiaan, ik voel me thans een vaag geraamte zijn...
(Hare kap is ontbonden. Haar blonde haar vloeit neerwaarts, gelijk een golf van tarwe.)

Gratiaan.

o God! o God! zijt gij dat, Beatrijs!
Beatrijs.

Ik hoor niet wat ge zegt. Ik ben zoo leeg en eenzaam.
Gratiaan.

Gij groeit in eene nis van vloeibaar goud. De dag was in uw kap, geloof ik, opgesloten.
Ik heb nog nooit een dag gezien voor dees!
Beatrijs.

Wat is er? Ik kan u niet gelooven.
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Gratiaan.

o Wonder, dat ge zijt!
(Blik wipt aan met een halssnoer van perelen.)

Beatrijs.
(minzaam)

En deze halssnoer... o! hij is geheel van perelen.
(Gratiaan hecht hem om haren
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hals.)

Ik heb eens een kostbare perel gezien... éénmaal. Ik weet niet meer waar. Hij blinkt
ergens ver in mijne kindsheid. Hij zong een wiegelied...
Gratiaan.

De perelen bloeien aan uwe schouders als dauw op witte bloesems.
Beatrijs.
(blij)

Ik voel een frissche droppeling. Dat is aardig...
(Met eene andere stem, ernstig en stil:)

Gratiaan, ik houd van u.
Gratiaan.
(hij knielt voor haar neer)

Ik kus uwe voetjes.
(Blik, met een scheef gebaar, brengt eene rozenkroon.)

Beatrijs.
(gretig)

Ho! Geef me deze rozenkroon!
Gratiaan.
(rechtstaande)

Zij is voor u. Zij is te nietig voor u.
(Hij zet haar de kroon op het hoofd.)

Beatrijs.

Staat ze mij lief? Gij laat mij altijd vragen. Wil ik heengaan uit uw weg? Ik ben
beschaamd.
Gratiaan.

Mijn wezen beeft bij uwe heerlijkheid. Hemel! waar gaat ge?
Beatrijs.

Ik wandel.
(Zij wandelt sierlijk om.)
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Ik weet waarlijk niet hoe ik er uitzie. Waarom zegt ge niets?
(Blik springt naar voren en biedt haar een spiegel. Eene poos.)

Wie staat daar in dat water?
Gratiaan.
(heel stil)

Beatrijs! Beatrijs!
Beatrijs.
(in den spiegel)

De gordel draagt mij boven de aarde. De halssnoer ademt aan mijne keel. De kroon
van rozen zweeft langs mijne slapen. Ik ben zoo nieuw, zoo nieuw...
(Zij loopt naar Gratiaan en legt haar hoofd op zijnen schouder.)

Houd mij goed vast. Het is een droom misschien...
Gratiaan.

Kom. Het leven roept.
Beatrijs.
(fluisterend)

Waar moet ik gaan?
(Een koperen kermismuziek stijgt in de verte. Beatrijs wordt bang.)

Gratiaan, Gratiaan, hoort gij niets?
Gratiaan.

Het leven wekt u. De tijd gebeurt. De daden naderen. Kom!
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Beatrijs.
(uit zijne armen, luid)

Wat is er gaande?
Gratiaan.

De woorden zijn gedaan.
Beatrijs.
(bij Onze-Lieve-Vrouw)

Moeder! Moeder! uw beeltenis is duister. De lamp die brandt in uwen boezem is
uitgedoofd. Uw voorhoofd glanst niet meer doorschijnend. Gaat gij ophouden goed
te zijn?
Gratiaan.

Beatrijs, de wereld davert. Het wonder spreidt naar ons zijn zaligheid. Sta recht!
Beatrijs.

Muziek! Muziek! o Moeder, 't gulzig leven zuigt mij op al ginder!
Gratiaan.

De hemel barst. De sterren storten neer. Mijn lusten vlammen open.
Beatrijs.
(gespannen)

Wacht! Wacht! ik moet nog iets bedenken, geloof ik. Uw lust betoovert mij. Laat
mij denken. Ik denk...
(Wij zien haar lijdend en wanhopig worden.)

Mijn trouw gedacht, waar zijt ge?
Gratiaan.
(hoog)

Een paradijs zwelt aan!
Beatrijs.

Men trekt! Men trekt! o Moeder, houd mijn hoofd in uwe handen...
Gratiaan.

De drempel is van goud!
Beatrijs.

Men klauwt en rukt aan mijne schouders. Houd af! Ik heb nog iets te doen! Ik moet
nog luiden...
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Gratiaan.

Een hart ligt op de eerste zuil.
Beatrijs.

Ik moet nog luiden voor den tweeden dienst. Ik heb geen tijd. Ik heb maar zorgen,
zorgen...
(Zij staat op en wankelt even. Bedwelmd:)

Waar hing de klok?
Gratiaan.

Het hart ligt als een roode adem, te hopen.
(Beatrijs, met een vreemden glimlach, stronkelt naar het dubbel klokzeel.)

Beatrijs.

o Minzaam touw, gij zijt geduldig...
Gratiaan.
(heel gauw)

Blijf stil! Uw voet staat op het hart!
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Beatrijs.
(staat vol verschrikking en onzekerheid)

Wat zegt daar iemand?
Gratiaan.
(uitermate teer en streelend)

Beatrijs, mijn zoete lief!
Beatrijs.
(galmt na, onbewust en traag)

Mijn zoete lief!
Gratiaan.
(de armen uitgestrekt)

Zie mijne tranen...
Beatrijs.
(een kreet)

Gratiaan.
(Hij jaagt haar tegemoet. Zij ligt meteen aan zijne borst. Hunne monden slaan te samen. Een
zeer lange kus. Poos. Blik en Tong komen los uit hunne roerlooze houding. Blik huppelt om
en om.)

To n g .
(fluisterend)

Loop zoo niet rond! Ge springt alweer uw neus voorbij... Zeg, malle kerel, wat doen
ze?
(Blik, met enorme gebaren, gaat blazen in het oor van Tong.)

To n g .

Ho! zijn ze al zoo ver? Dan kunnen we oprukken naar de kermis. Dans hen nu voor,
vermetele Blik. Ik zal ze nazingen met een melodij van woorden.
(Beatrijs en Gratiaan ontwaken uit hun zoen. Hunne blikken kunnen van mekaar niet scheiden.)

Gratiaan.
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(innig)

Mijn heldere bruid!
Beatrijs.
(trotsch)

Mijn kloeke man!
(Wij hooren zwaarder de kermisrythmen.)

Gratiaan.
(streelt heure haren)

Zijt ge thans rustig?
Beatrijs.

Gij groeit gelijk een tempel, en uwe schaduw is veilig. De vrede is in mij.
Gratiaan.

Mijn stap is sterk. Leun aan mijn arm, mijn vrouwtje. Wij gaan.
Beatrijs.

o Wij! o Wij te zaam! o Lieve klank van twee in éénen, zacht als een nest!... Ik ken
den roep, die uit de verte dondert. Mijn lichaam wordt een heilige tucht. Het leven
gaat bevelen. Ik dien.
(Zij treden naar de klaarte. Blik, grillige bok, dartelt vooraan. Tong volgt, met blinde, tastende
handen.)
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To n g .
(zingt met een slepende stem, de volkskadens gewoon)

Ik heb een schoon, schoon spiegelke gevonden.
Ik heb het aan mijn harteke gebonden.
Wie staat er op het glas geprint?
Het beeld van mijnen eeuwigen vriend.
Mijn vriend komt uit den hooge.
Mijn licht lacht in zijn oogen.
Mijn lust ligt op zijn lippen rood.
Ik zal hem dienen totterdood.
(Zij verdwijnen in de rozen. De muziek verflauwt en valt. Het zongeweld sterft uit. De violette
sluiers omhangen zwaar het gouden altaar.
Lange poos. Wij zitten in een groote stilte. Plots gaat het Lieve-Vrouwe-beeld bewegen. De
rijke mantel breekt in plooien en 't aangezicht klaart op. Een vreemde glans beeft in de nis.
Onze-Lieve-Vrouw treedt langzaam naar beneden. Zij zet het Kindeke-Jesus op de plaats die
zij bekleed heeft. Zij neemt hare schitterende kroon af. Zij ontdoet zich van haren mantel. Zij
legt alles aan de voetjes van haar kind. Dan wil zij zich kleeden met de pij van zuster Beatrijs.
Zij spant om haar hoofd de kap. Zij knoopt den vlassen gordel vast, en komt, met Beatrijs heur
stap, naar voren. Zij luidt voor den tweeden dienst. De klokken zingen... Nu zien wij een groenig
floers de heele kapel omwazemen. Het beeld wordt als een droom.
Tegelijkertijd hooren wij zeer wijd de orgels ruischen en een koraal rijst op, gelijk in den
beginne.
De zwarte zusters komen te voorschijn, zooals zij zijn heengegaan en schikken zich aan
weerskanten op een rei. De laatste treedt de Moeder-Overste... Allen knielen neer. Maar
wanneer de Moeder-
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Overste naar het altaar hare armen spreidt en de adoratie inzet, springt zij in verschrikking
recht.)

D e M o e d e r -O v e r s t e .
(als van heel ver, een onwerkelijke stem)

Het beeld! Het beeld! Waar is het beeld?
(Een geruisch gaat van de zusters op.)

D e M o e d e r -O v e r s t e .
(steeds ver)

Het beeld is uitgegaan!
(Zij loopt bij Onze-Lieve-Vrouw, die niet ophoudt te luiden.)

D e M o e d e r -O v e r s t e .

Beatrijs! Beatrijs! weet gij wat er gebeurde?
(Onze-Lieve-Vrouw gebaart, met een traag teeken, dat zij het niet weet. Het Kindeke-Jesus
begint te blinken.)

D e M o e d e r -O v e r s t e .

Beatrijs! Gij kijkt zoo wonderbaar... Wat is er?
De stem van Beatrijs.
(als uit den hemel, en Onze-Lieve-Vrouw heft hare hand)

Ik dien!
(Het Kindeke-Jesus staat in eene schoone klaarte.)

D e M o e d e r -O v e r s t e .
(voor het altaar neerstortend)

Mirakel! Mirakel! Alleluia!
(Allen bidden. Het orgel speelt voort. De koren hangen in de verte. Onze-Lieve-Vrouw luidt.)

HET DOEK DAALT LANGZAAM

De Stem. Jaargang 3

721

Tweede bedrijf
Het doek is nog niet opgehaald. Na een korte duisternis valt een rood licht op het proscenium.
Blik joept van links te voorschijn. Bellekens ringelen aan zijne handen en zijne voeten. Hij
doet drie komische salutatiën en gaat dan, met allerlei grimassen, eene overdadige redevoering
mimeeren. Tong verschijnt even na hem, en hare trillende vingeren leiden hare blindheid.

To n g .

Ach! schei uit. Gij wilt ons weer alles te gelijk wijsmaken. Geef elke leugen overhand
haar kans... Er zit een vrek in de zaal. Begin met hem.
(Blik schijnt den vrek onder het publiek te herkennen.)

In de godshuizen is men zuinig. De oudjes hebben niet elken dag de vrede van hunne
maag. En in de achterbuurten, onder de fabrieken, zijn er gisteren weeral veertien
tuberkuleuse kinderen omgekomen. Maar Caritas, de vrek, zit met een gunstkaart in
de zaal. Straks zal hij, als elken avond, zijn schatten tellen. Streel hem, Blik: indien
hij heenloopt, komt het ons, arme spelers te schade.
(Blik heeft wat anders in 't zicht)

. Wien wijst ge, in 't parterre, met uwen vinger? o Ja, de familie Haat en Nijd. Wat
monkelen ze vriendelijk, de minzame bloedverwanten. Maar hun lach is een bloote
tand, die de veiligheid bedreigt van de heeren en dames in de logiën. Het is best ook
dat gij ze niet te lang beziet: zij mochten u een fatale veeg met hunnen giftigen adem
geven.
(Blik ontdekt een versche pret.)

Op 't balkon, in de eerste rij, triomfeert mijnheer Blaaskaak aan de zij van zijne gade,
juffrouw Bluf. Mijnheer Blaaskaak draagt al zijne onverdiende decoraties, en juffrouw
Bluf al hare
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valsche parelen. Raak ze niet aan, of zij geven wind!
(Blik speurt wat op in de baignoires.)

Hee! Blik, mij dunkt, nu hebt ge een edelman in 't zicht. Kijk liever een anderen kant
uit, dat men graaf Smeerbuik niet herkenne! Hij was van nacht op een jagersbanket.
Zijn wijf heeft hem onderwijl royaal met een paardenknecht bedrogen.
Laat af! mijn maat, het is een deftig huisgezin.
(Blik pirouetteert en krabt achter zijne ooren.)

Ah?! Ah?! Onzinnige Blik! gij doet mij dwaze dingen zeggen. Er is geen woord van
aan! Hier zit immers het puik van onze fijne stede, àl brave lui, moedig en
rechtschapen, nederig en liefderijk. De duivel hale u, gij doet mij al te grovelijk
liegen!...
(Blik legt almeteen zijne hand op haren mond. Dan, na een merkwaardigen bokkesprong,
bereidt hij zich blijkbaar tot eene sensationneele betooging. Daar kantelt hij plots om en loopt
op zijne handen. Hij blijft eindelijk op zijn hoofd staan.)

Wat 's dat? Wat doet gij, nare vent? Ei! wilt gij nu de wereld averechts beschouwen?
Is zij zooveel te schooner, als gij op uwen kop gaat staan?
(Blik, in een enormen geluideloozen lach, weer overeind, knikt voldaan en overtuigd.)

Ach, kom! 'k geloof u tòch niet! Ik ben tevreden blind te zijn...
(Het doek rijst. Wij zien, in een rozigen morgen, een plein waar twee wegen elkander kruisen.
Op het kruispunt staat een kermistent met berdelen voorstellage, waarheen, te midden, een
houten trap leidt. Aan beide kanten een voetstuk. De tent is met een bonte gordijn gesloten.
Erboven, in een driehoekige frontispice staat geschilderd een monsterachtig oog.
Een volle plan naar voren zien wij, aan onze linkerhand, een bolvormig-bloeiende rozelaar,
bloemen-
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zwaar, en, aan onze rechterhand, een kruis met akeligen Kristus, naïef gebeiteld en geverfd.
Over alles spreidt zich de Hemel. Kleine wolken hangen daar, schoon uitgesneden sterren,
een lachende halfmaan, en eene gulden Zon.

To n g .

Zeg, Blik, wat gaat gij rieken aan die wierookvaten?
(Blik inderdaad buigt overhand binnen de marmeren vazen, die de prosceniumtrap versieren.)

Pwah! het stinkt daar nog naar vroomheid!... Vlug! doof die luie herinnering uit.
(Blik trapt in de vaten, terwijl Tong naar achter omwandelt en schijnt te willen betasten de
nieuwigheid van het landschap. Langzaam klaart de dag.)

To n g .

Hoe frisch gaan in dees oord de blijde geuren om! Hoe gulzig zwelt het leven! Blik,
leer mij wat hier gebeurt... Helaas! ik ben maar een vat van woorden...
(Blik reikt naar den rozelaar en plukt er de trossels bij volle tuilen.
Hij schikt ze in de wierookvaten.)

To n g .

Gij vult de kelken met bloemen. Het is een delikate zorg. Het lieve publiek zal er u
dankbaar om zijn.
(Blik springt verschrikt naar Tong en grijpt hare hand.)

Blik! waarom beeft ge?... Amaij! ik voel den Meester naderen!
(Plots staat de Duivel op het verhoog van de Kermistent. Wij hebben hem uit de barakgordijn
zien wippen. Hij draagt een geweldig klownpak. Zijne handen zijn groen. Ook zijn aangezicht
dat, hoekig en sluw, bovendien gemerkt is met witte teekeningen. Tusschen zijne gouden
hoornen punt het blank-vilten hoedje... Hij heeft eene machtige stem.)

De Duivel.
(de armen open)

Eeuwige levensdag, gij herbegint. Ik heersch! Sa! geeft geluid, trompetten! Ik luid
mijn kermis in!
(De koperen fanfare, die wij in het vorige bedrijf even uit de verte hebben
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gehoord, komt aandreunen.)

Winden, rept u! Luchten, ruischt! Oolijke bloei, die mijwaarts u ontvouwt, spreid
uit uwe aromaten! Brandt, steenen! Huiver in uwe lusten, duizendvoudig dierendom!
Ik schiet mijn sterke vlam door uw begeerten.
En gij, dwaallichten van een zwakken God, menschen uit klei geboren, hier viert
de klei haar hoogtij! Mijn voet staat op deze aard. Ik stamp en heel de wereld dondert!
Staat op, en vaart naar mij. Mijn wil gloeit in uwe ingewanden. Ik wenk u. Hier
is 't goed.
(De muziek is nog ver. Maar nu klinkt uit de zaal, achter ons, een marsch van fijfel en trom.
Een rei van bonte kinderen en gekken is van op straat gekomen en danst naar het tooneel. Wij
merken gasballonnetjes en zotskappen.)

De Duivel.
(springt de trap af, de bende tegemoet)

Komt, kinderen, mijn veelbelovend zaad, en gij, onnoozelen en gekken, mijn trouwe
mekaniek, hier is wat fraais te zien!
(Van uit een anderen hoek rukt aan een rei van gretige verliefden. Zij zwaaien rammelaars,
en slaan met schijven, en spelen op mirlitons.
Linten van papier zoeven, als pijlen, over onze hoofden.)

Spoedt u, verliefden. Ik ben de tinteling van uwe vingeren, de heete mond die in uw
buiken bijt. Hop! vurige paren, hier is wat fraais te zien!
(Een nieuw lawaai. Triangel en harmonica. Een rei van ouderlingen sukkelt, ons voorbij, naar
de kermis. Wild verlangen schittert in hunne oogen. De eene wil hardnekkig de andere vóór.)

Toe! grijze oudjes, gij zijt bijna te laat. Vooruit! Hier is wat fraais te zien! Ben ik
niet altijd nieuw? Klinkt niet mijn duizendjarig vel als een gespannen jeugd? Wat
vlugger! Hier is wat fraais!
(Een andere deur slaat open op
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onzen rug. Een rei van kreupelen en zieken hinkt op de maat van tamboerijnen. Een bochel
blaast in een klarinet. Een rachytische reus klopt op een houten beiaard.)

Heb ik u allen haast? Ei, kreupelen en verminkten, weest niet zoo traag. Ik ben de
blijde kruk van uwe ledematen. En gij, koorts- en jichtlijders, uitteerders en
melaatschen, hier glanst de troost u tegen... Hier is wat fraais te zien!
(Thans is insgelijks de fanfare ter plaatse. Zij slaat een brutale kadens, die alle andere geluiden
opslorpt. Een schrikkelijke driftdans begint.)

De Duivel.
(hoog boven het kloppend koper)

Haja! Haja-ha! Haja-ha! Haja!
(De muziek houdt op. De moegezwierde ronde gaat in hijgende groepjes uiteen. Er komt hier
en daar verschillende belangstelling. Een karabietjesdraaister laat haar molen gaan. Een
dobbelaar daagt jongelieden uit op 't berd van anker-en-zonne. Een kaartlegster leest in de
toekomst. Een wichelaar waagt zijne toeren. Een kokoventer gaat met glazekens rond. Een
tandentrekker verrukt een troepje gapers. Een sterrekijker laat lonken in zijn buis. Een
vlooientemmer heeft zijn klein theaterken opgezet.
Het is al te gare een woelig markttafereel, ontzettend rijk aan bezigheid en kleuren.
Nu, boven op den weg, rechts, verschijnen Gratiaan en Beatrijs, en dalen, 't groote kruis
voorbij, naar het open midden.
De Duivel is heen.)

Gratiaan.

Mijn liefje, zijt ge bang?
Beatrijs.

O neen, ik tril maar. Ik baad, dunkt mij, in eene wijde gulzigheid. De wereld stuift
en jeukt in mijne keel. Ik kan niet goed slikken...
Gratiaan.
(hij kust haar)

Hier is 't geluk.
Beatrijs.

Het geluk davert op al die lijven. Wij zijn
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met velen saam. Ik vrees, ik ben 't nog niet gewoon. Maar 't is een zoet gevoel.
Gratiaan.

Wilt gij niet dansen?
(De Duivel verschijnt op het verhoog.)

Beatrijs.

o Ja. Ik wil u eeren waar ik kan.
(De Duivel vedelt. Zij dansen. Isengrim, een donkere verschijning, staat zichtbaar achteraan
en slaat hun passen ga.)

Gratiaan.

Gij zweeft aan mijne borst gelijk een zucht van pluimen. Ik voel uw hartje slaan.
Beatrijs.

Uw hart is struisch. Het bonst mij tegen. Ik ben een heel klein ding.
Gratiaan.

Gij zijt het teere schrijn, waar mijn begeerten huizen.
Beatrijs.

Leer mij te zijn naar uwen wensch.
Gratiaan.

Mijn wensch is lang volbracht. Ik sluit de zon in mijne armen.
Beatrijs.

Wek ik geen lusten meer?
(Een stil mysterie.)

Gij zegt mij niets dan woorden...
Gratiaan.

Ik vat u gansch. Uwe oogen staan in mijne oogen. Uw boezem rijst. Uw lenden luwen
aan mijn zijde. Mijn dans wiegt in uw heup. Gij zijt de zon! Gij zijt de zon!
Beatrijs.
(warm)

Ik ben de vrouw van mijnen koning.
Gratiaan.

o Vleesch, gij roept!
(Hij kust haar lang en balanseert wat trager rond. Isengrim vliegt naar hen toe en rukt Gratiaan
uit zijne omhelzing.)
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Isengrim.

Koes' lamme pronker! Gij zijt niet kloek genoeg.
(Beatrijs ontsteld, blijft zonder gebaren. Isengrim grijpt haar bij de leen en zwiert haar krachtig
om. De Duivel vedelt helsch.
De Kermismarkt gaat haren gang, met onverschillige bedrijvigheid.)

Isengrim.
(al dansend)

Beter dan die schoothond kan ik u streelen. Mijn vuisten zijn van staal, maar
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harig als fluweel.... Doe ik u zeer?
(Hij drukt haar krachtig en buigt over haar. Zijn witte glimlach zoekt haar aangezicht.)

Beatrijs.

Laat los. Ik ken u niet.
Isengrim.

Ik ben geen flierefluiter. Ik ben een flinke zekerheid.
(Zijn mond stekt naar haren mond.)

Beatrijs.
(gewond en schor)

- Gratiaan!
(De kermislieden komen, belangstellend, in beweging.
Gratiaan springt toe. De Duivel werpt zijn vedel.)

Gratiaan.

Gij ploert!
(Isengrim smijt hem van zich af. Beiden trekken hunne messen. Beatrijs, met ronde oogen,
staart. Tong en Blik staan aan weerskanten.)

Isengrim.

Verdju! zult gij mij koejonneeren?
Gratiaan.

Die daar is mijne vrouw.
Isengrim.

Een vrouw behoort aan mannen. Pak uit! onmannelijk teevejonk!
Gratiaan.

Uw bloed zal 't weten!
(Zij vallen elkander te lijf. De Duivel danst rondom hen, - een gloeiende aanhitsing.)

De Duivel.

Haja! Haja-ja-ha! Weest vinnig, mijne spruiten! Haja!
To n g .
(angstig)

Blik! kijk toe! 'k Ben bang dat ik te traag word met mijn woorden...
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De Duivel.

Hajaja-ha! mijn lieve hanen, wat zijt ge lui! Zal ik u kittelen? Springt toe!
(Rumoer onder 't volk.)

To n g .

Blik, zijt ge de nacht geworden?
(Beatrijs is als op den bodem vastgenageld. Met beide handen rukt zij aan haren boezem. 't
Gevecht gaat vlug en scherp. Plots struikelt Gratiaan, en stort op zijne knieën. Isengrim duikt,
als een stier, naar hem. Zijn arm rijst. Het lemmer flikkert.)

Beatrijs.
(een gil)

Ik sterf!
(Blik heeft, in een schichtigen wip, Isengrim's hand gegrepen. Gratiaan staat recht en Beatrijs
werpt zich aan zijne borst.)
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Isengrim.
(tot Blik)

Wie zijt gij rappe, die dat durft?
(Blik is, bokkespringend, wijder, keert zich om en lacht.)

To n g .

Het oog van Beatrijs.
(Gratiaan en Beatrijs, omarmd, bestijgen het verhoog. De rug naar ons en voor de
tentgordijnen, neigen zij naar elkaar. Poos. De gordijn schuift op. Wij zien een gulden licht.)

Isengrim.
(de vuisten ballend)

Ik geef respijt. Mijn dag zal komen!
(Gratiaan en Beatrijs verdwijnen in de klaarte. De gordijn valt dicht. Blik gaat links op het
voetstuk post vatten. Tong op het voetstuk rechts.)

De Duivel.
(op de voorstellage)

Felle lieden, puike room van het menschdom, gij die gekomen zijt om u te mesten
aan mijn lusten, let op! Thans zult gij u eenen bult lachen. Hier gaat het leven van
Beatrijs.
De vlooientemmer.

Wilt gij nu concurrentie doen aan mijnen vlooientheater?
De Duivel.

Zwijg daar! of 'k wring mijn teenen over uwe vlooien uit...
(Muziek! De fanfare dreunt. Het volk schikt zich. De kinderen kruipen vooraan. De oudjes
doen rumoerig en kurieus. Jonge paren zoeken eene heimelijke plaats en gichelen.)

De Duivel.
(die de maat geslagen heeft, doet een gebaar. De muziek houdt op)

Menschen, mijn duurbaar kroost, doet goed uwe oogen open, spitst uwe ooren en
klaart uwen neus. Hier gaat wat fraais. Hier gaat het leven van de non die hare kap
over de haag heeft geslingerd, om eenen kubber, fijn van manieren en rilde van lijf.
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(Hij fluit schel en verdwijnt. De barakgordijn schuift open. Wij zien een terras met sierlijk
plantsoen. Beatrijs zit neer. Gratiaan, aan hare voeten, blikt naar heur op.)

Gratiaan.
(in vervoering)

Na dezen nacht, is 't of
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mijn leven een nieuwen tijd betreedt. Hoe dof was 't licht alwaar ik gisteren doolde.
Gij gingt aan mijne hand, gelijk een lamp die nog niet aangestoken is. o Beatrijs, o
Waarheid, hoeveel heerlijker zijt ge dan de belofte, die me op uw voorhoofd heeft
toegewenkt.
Beatrijs.

Mijn man, ik kende mezelve niet. Ik heb me, als een wonder rijk aan vreugd, ontdekt
in uwe armen. Gij zegt dat gij gelukkig zijt. Wat ben ik thans, die mij reeds zalig
waande, omdat gij eenen blik op mij geworpen hadt?
Gratiaan.

Mijn ziel heeft u ontmoet, en uwe ziel bekeken. Gelijk een straal die op een dauwdrop
valt, ben ik gaan fonkelen in uw kostbaar wezen. Tevoren was ik niets, dan een
onzichtbare straal.
Beatrijs.

Al wat ik was, ik heb het lang vergeten. Ik ben de stonde die gebeurt, en gij mijn
zoete eeuwigheid.
Gratiaan.

Is dees van mij? Zijn deze voetjes en dees vingeren, is gansch dees goddelijk lijf,
dat geurt en ademt en mijn gevoel ombloeit, is alles mijn bezit?
Beatrijs.

Ik weet hoe schoon ik aan uw lippen ben geworden. Ik blijf uw dankbaar eigendom.
Gratiaan.

De wereld luistert.... Ik hoor uw tranen, blij kristal....
Beatrijs.

o Zinderende daad, blijf duren!
(Zij weent.)

Gratiaan.
(uitermate zacht)

Beatrijs.... Beatrijs....
(De gordijn valt toe.)

De Duivel.
(op de stalling)

Muziek!
(De fanfare heft aan. Het volk mompelt.)
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De kaartlegster.

Is me dat prietpraat!
De kokoventer.

Zeever in pakskens. Mij hangt het de keel uit.
Isengrim.

Ik trek er van onder.
(Hij klimt langs den weg, rechts, den rozelaar voorbij.)
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De Duivel.

Wacht nog één koepletje, jaloersche rekel!
Isengrim.

Jaloersch? En van zoo'n beetje? Bah! ik ben niet van het soort, dat wijven hoeft na
te loopen. Mijn ruigheid riekt te goed.
(Hij gaat heen.)

De Duivel.
(bij zijn geheven hand staakt de muziek)

Dames en Heeren, ben ik een kwakzalver, een blazer, een babiaan? Ben ik een
spekschieter of een kletser? 'k Mag kaal worden onder mijne oksels, als mijn spel
voortaan niet veel vroolijker wordt.... Vooruit! De jaren gaan voorbij. Trek met de
touwen!
(Hij fluit. Hij verdwijnt. De gordijn schuift open. Wij zien in een schamel kamerken Beatrijs,
arm en duister aangekleed, zitten bij een tafelken en naast een rieten wieg. Zij naait. Haar
zevenjarig dochtertje zit mede aan. Het is een uitgemergeld kind. Het staart met glazen oogen
uit. 't Is avond.)

Het kind.

Moeder, het is vandaag de tiende dag. Ik heb het goed geteld.
Beatrijs.

Tel maar niet, lieveling....
(Vóór zich uit, witte stem)

Tien dagen....
Het kind.

Morgen, dat is nog éénmaal slapen. Gij zegt altijd dat vader morgen komt....
Beatrijs.

Hij komt van ver. Zijn reis is lang.
Het kind.

Maar moeder, zal het nooit morgen worden?
Beatrijs.

Eens komt de dag in huis. Vader zal op den drempel staan, met een groot pak.
Het kind.

Vader zal lachen.
Beatrijs.

Ja.... hij zal lachen. Wij zullen allemaal gelukkig zijn.
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Het kind.

En in het pak zit een klein naaimachine. Met een echte naald.
(Het kind staart weer glazig uit. Beatrijs bekijkt het. Wij zien hoe haar boezem slaat. Wij zien
hoe hare handen opgaan naar dat
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doorzichtig schepseltje, en hoe zij neervallen over de tafel, en hoe haar hoofd voorover zakt.
Poos.)

Het kind.

Moeder.
Beatrijs.
(zich oprichtend)

Denk nu op iets anders, Marieke. En laat ons zwijgen. Broerke slaapt.
Het kind.

Moeder, ik heb geen honger meer....
Beatrijs.
(een krop in de keel, kust Marieke op haar voorhoofd)

Mijn braaf kind.
Het kind.

Als ge aan mijn voorhoofd komt, doet het goed.
Beatrijs.
(de hand op het voorhoofd van het kind)

Ja. Zoudt ge niet wat liggen? We moeten heel stil zijn. Broerke slaapt.
Het kind.
(vreemd)

Neen. Hij slaapt niet. Hij denkt ook. Altijd hetzelfde.
Beatrijs.
(plots overeind, zeer gejaagd)

God! help mij! Wat zal hier gebeuren?
(Klagend en wanhopig)

. Ho! laat het niet toe! laat het niet toe!
(Zij blikt naar de wieg. Een korte gil. Het is alsof zij niet naderen durft. Wat ziet zij?...
Het oogenblik daarop buigt zij en neemt het wicht.)

Het is niet waar!
(Zij staat als dronken.)
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Hoe kwam zoo iets in mijn gedachten?...
(Zij kust het wichtje hartstochtelijk.)

Mijn ventje... mijn arm, zoet ventje...
(Zij zijgt op den stoel en snikt luide.)

Gratiaan! Gratiaan! Gratiaan!
Het kind.

Moeder, wat doet gij?
(Het heft zijne handjes en streelt de wang van Beatrijs. De gordijn valt.)

De Duivel.
(op het verhoog)

Muziek!
(Hij slaat de maat. Het volk zingt mee.)

De tandentrekker.

Is dat om mee te lachen?
De karabietjesdraaister.

Gij moest u allen schamen. Die vrouw voelde wat ze speelde. Ik heb hare tranen
gezien.
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De tandentrekker.

Toe maar! Hebt ge geen ander lolleken te vertellen?
De karabietjesdraaister.

Gij zijt een bende bloedzuigers, een hoop gieren, - mannen met muilen als gapende
kuipen, en een hart gelijk een kleine kei!
(Tumult.)

De Duivel.
(de hand hoog. De fanfare zwijgt)

Laat iedereen zijn deugd!
De karabietjesdraaister.

Zijne deugd! Plezier hebben aan 't lijf van een warme meid, haar plakken als ze uw
eieren heeft uitgebroeid, en lachen met haar tranen.
De Duivel.

Lachen? Wie zou hier lachen? Wie huilt?
(Hij grinnikt.)

Komaan, ik geef u iets te zien. Gij moogt er uwe oogen zat aan kijken. Gij moogt er
aan likken, als aan een kermisvlaai. Wij zijn hier om te leven. Mijn spel is geene
zwans. Hi! Hi!
De tandentrekker.

Dat zij er met haren karabietjesmolen uittrekt, als het verloop haar tegensteekt.
De Duivel.

Een vrouw is veel te nieuwsgierig om uwen raad te volgen. Maar let nu op. Er komt
wat onverwachtsch.
(Hij klopt met zijn rieten stokje op de gordijn.)

Allo! zijt ge klaar daarachter! Ik fluit!
(Hij fluit, en is heen. De gordijn wordt opgetrokken. Wij zien eene straat. De straat blijft een
moment ledig. Dan komt van rechts eene rijke en mooie vrouw, van links de zeer havelooze
Beatrijs. Beide staan pal tegenover een en meten hunne blikken.)

De mooie vrouw.

Wat wilt ge? Ga uit mijnen weg.
Beatrijs.

Mijn naam is Beatrijs.
De mooie vrouw.
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Wat scheelt het mij? Ik heb geen lust om u te kennen.
Beatrijs.
(heviger)

Mijn naam is Beatrijs.
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De mooie vrouw.

Meid, ge zijt ziek. Ik denk er niet aan mij aan uw naam te storen. Ga heen. Ik heb
geen tijd.
Beatrijs.

Mijn man heet Gratiaan. Gij hebt hem mij gestolen.
De mooie vrouw.

Mooi. Is Gratiaan uw man? Ik wist niet eens dat hij getrouwd was.
Beatrijs.

Wij waren niet getrouwd. Hij is mijn man vóór God.
De mooie vrouw.

Dat klinkt zeer aardig. Maar God zal zich hebben bedacht nadien. Want Gratiaan is
thans mijn man. En ik ben niet van zin hem weg te schenken.
Beatrijs.
(somber)

Vrouw, wees op uw hoede. Ikzelf, ik vrees het dier dat ik geworden ben.
De mooie vrouw.

Ik vrees u niet. Wat redenen zou ik hebben? Ik kan het goed verdedigen, dat ik
veroverd heb.
Beatrijs.

Ik zeg het u. Neem u in acht. Mijn bloed spoelt om en dampt in mijne aderen.
De mooie vrouw.

Maar mensch, waar haalt ge't recht mij uit te dagen? Wat hebt gij aan een man die
u verlaten heeft?
Beatrijs.

Mijn vleesch verlangt hem niet. Maar 't zijne schreeuwt om hulp.
De mooie vrouw.

Spreek duidelijk.
Beatrijs.

Een hond hoort uren ver het klagen van zijn jong. De man die in uw bed slaapt, is
doof voor zijne kinderen.
De mooie vrouw.

Ik wist dat niet...
Beatrijs.

Hier sta ik. Mijn kleintjes zijn in nood. Ik eisch den vader weer.
De mooie vrouw.
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Ik wil u gaarne helpen.
Beatrijs.

Neen. Wat aan mijn borst gezogen heeft, eet niet uit uwe hand.
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De mooie vrouw.

Mijn hemel, wat een drukte! Ik ben wèl goed, me dunkt. Bonsoir.
Beatrijs.
(grijpt hare hand)

Zoo gaat gij nooit van hier. Let op! Er is een wilde drift. Gij kent haar niet. Gij hebt
geen melk gevoeld aan uwe tepels.
De mooie vrouw.

Da's al te kras!
(Zij kletst Beatrijs in het aangezicht. Wij zien Beatrijs, als bedwelmd, op hare knieën zinken.)

Beatrijs.
(kreunend)

Ik ben niet sterk genoeg...
De mooie vrouw.
(hare handschoenen schikkend)

En wees een andere maal ten minste fatsoenlijk.
Beatrijs.
(kruipt over den grond)

Heb medelijden. Ik ben, geloof ik, nog veel schooner dan gij geweest. Hij had me
lief.
De mooie vrouw.

Dat heeft hij u gezegd.
Beatrijs.

Al wat hij u thans zeggen kan, ik heb het uit zijn mond gehoord aan mijne lippen.
Mijn droom moest eeuwig duren...
De mooie vrouw.

Ach! kom...
Beatrijs.
(smeekend)

Hij kan niet nieuw meer zijn. Hij kan nog slechts herhalen. Geef mij mijn goed. Ik
hef mijne twee kinderen op naar uw genadig hart. Ik kus... ik kus uw kleed.
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De mooie vrouw.

Ik houd van hem.
Beatrijs.

Maar gij verdient een man met frissche ledematen en maagdelijken blik!
De mooie vrouw.

Ik houd van dezen man. Hij is mij nog niet beu. Laat af! Gij zijt een lage leugen...
(Zij gaat voorbij.)

Beatrijs.
(op den grond)

Ho! Ho! mijn hoofd... Het licht gaat uit...
(In tierende vertwijfeling.)

Het licht gaat uit! Het licht gaat uit!
(Zij klopt op hare slapen.
Het doek valt toe.)

De Duivel.
(op de stelling)

Muziek!
(De kopers
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stampen. Het volk stampt, eenderlijk. De kinderen klappen in hunne handen. De Duivel slaat
de maat.)

De wichelaar.

Die doet het fijn. Hebt ge die klets gehoord op hare kaak?
De sterrekijker.

Heere-jé! Het is haar schuld ook. Waarom gaat ze niet naar het hospitaal?
De wichelaar.

Komt er nog wat? Ik ben benieuwd te weten wat ze wil aanvangen. Ze kan niet veel
meer. Ze is bijna kapot.
De Duivel.

Stilte! De klucht gaat haren gang. Ik heb u iets beloofd om aan te smullen. Toen ge
op de wereld kwaamt, hebt ge uwe plaats betaald. Zal ik u foppen? Ben ik een
zakkenroller? Het geld dat gij me gaaft, ligt in de haren van mijn borst. Ik houd mijn
deel. Maar 't uwe zal ik geven.
De wichelaar.

Praat niet zoo lang. Wat komt er nu?
De Duivel.

Er komt een heerlijk ongeluk. Zit iedereen knusjes in zijn zetel? Daar rijst het doek!
(Hij fluit en wijkt.
De gordijn is op. Wij zien de witte wand van een ziekenhuis. In een ijzeren bedje ligt Beatrijs.
De gasthuisnon zit aan de sponde. Poos.)

Beatrijs.
(ontwaakt en wil zich oprichten)

Ik kan niet. Mijne oogen.... mijne oogen....
(Zij valt neer. De non dekt hare handen.)

Beatrijs.
(meteen weer overeind)

Marieken, waar is Marieken? Waar is de wieg?
(Verschrikt in het gelaat der non.)

Wie zijt gij?
De gasthuisnon.

Ik ben uwe zuster, de liefde.
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Beatrijs.

Doe af dat masker.
De gasthuisnon.

Ik kijk u aan met mijn bloot aangezicht.
Beatrijs.

Neen, er schuilt iets achter uwen blik. Gij wilt mij iets verbieden.
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De gasthuisnon.

Ik wil u helpen uit gansch mijn hart.
Beatrijs.
(met duistere woestheid)

Ik wil geen hulp, die is als een gebod. Ik wil mijn vrije keus. Ik wil de passie van
mijn leven!
(Zij wordt zwak.)

Wat heb ik daar gezegd?.... Mijne oogen.... mijne oogen.... zij branden....
De gasthuisnon.

Gij zijt niet wel. Wees stil. Gij hebt veel rust van doen.
(Wij zien Beatrijs verwilderd staren. Zij vat de schouders van de non.)

Beatrijs.
(de keel gestropt)

Waar zijn mijne kinderen?
(De non buigt haar hoofd en begint te bidden.)

Mijne kinderen.... mijne kinderen.... waar zijn zij?
(Zinneloos, de stem gebroken.)

Gij.... gij.... gij vermoordt mij.
De gasthuisnon.

Wees moedig. Gij hebt een groote misdaad begaan.
Beatrijs.

Wat? Wat?
De gasthuisnon.
(zacht)

Wij hebben al gedaan wat wij konden. Het was te laat. Het gas vervulde heel de
kamer. Wij hebben u alleen gered.
Beatrijs.
(glimlacht zonderling)

Wacht. Wacht. Gij gaat zoo vlug...
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(In ontzettenden angst)

Neen! Neen! Neen! Ik durf u niet aanhooren... A?! A?! ik heb mijn kinderen
doodgedaan!
De gasthuisnon.

Gij ook waart haast verstikt.
Beatrijs.
(al slaande op hare borst)

Ik heb mijn bloed vernield!
De gasthuisnon.

Wees stil. Wij zullen samen bidden.
Beatrijs.

Ik wil sterven! Ik wil sterven! Vervloekt de hand, die mij hierhenen bracht!
De gasthuisnon.

Laster niet. God hoort u. Uwe kinderkens staan in den Hemel, aan Zijne zij.
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Beatrijs.
(smartelijk)

Marieken... Marieken... Gij hebt mij aangestaard, toen ik de deur en de ramen stopte.
Nu weet ik het: gij hebt den dood gezien. Gij hebt uw magere vingerkens naar mijnen
mond geheven. Gij hebt niets gevraagd. Gij hebt u op het bed geleid naast mij. En
broerke lag in het midden. Gij waart zoo gehoorzaam...
(Zij huilt.)

Ho! Ho! gij hebt den dood gezien, dien ik geroepen heb. En ik, ik leef!
(Zij stort in de kussens. Haar klagen duurt. De non trekt het kruis dat op haren boezem steekt
en kust het.)

De gasthuisnon.
(zacht)

Ons Heer vergeve 't u.
(Zij vouwt hare handen.
De gordijn schuift dicht.)

De Duivel.
(op de paradeplank)

Muziek!
(De fanfare schettert. Gewoel onder 't volk. Luidruchtig applaus.)

De dobbelaar.

Verdomd! dat is de moeite waard.
De vlooientemmer.

Zij komt er goedkoop van af.
De dobbelaar.

Maar nu moet ze 't gevang in. Dat spreekt van zelf.
De vlooientemmer.

Zoudt ge denken? 't Is toch geen gewone moord?
De dobbelaar.

't Is al eender. Ge hebt het recht niet een ander om het leven te brengen, al wilt ge
ook meesterven.
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De vlooientemmer.

Ze kan alleszins vrijgesproken worden.
De dobbelaar.

Ik zou 't niet doen, als ik rechter was. Ik zou 't op mijn conscientie niet willen.
De vlooientemmer.

Poê! Wanneer een vrouw gaat tranen met tuiten gieten, wat weet een man nog aan
te vangen?
De Duivel.

Houdt op met razen. Hoe kan ik op die

De Stem. Jaargang 3

738
manier de zaak toelichten?...
(Tot Tong die teekenen van zwakheid geeft.)

Na, gij, wat overkomt u?
To n g .

Ik ben niet lekker. Mag ik een beetje zitten?
De Duivel.

Maar zwijgt toch, gij lieden!
(tot Tong.)

Ge kunt neerhurken als u dat troosten kan.
To n g .
(neergehurkt)

Duurt dat nog lang, dat spel van jaren? Ik word zoo flauw. En Blik, wat doet ge?
De Duivel.

Hij peutert in zijn neus.
To n g .

Is hij niet moe van kijken?
De Duivel.

A sa! gij beide, helsche getuigen, gij jaagt mij den schrik op het lijf. Zal Beatrijs niet
te been geraken?
(Hij zwaait zijne armen. Wijde stilte.)

Ssst!... Wat hoort gij?
(Blik spitst zijn gehoor en werpt een rap gevoel naar Tong.)

To n g .
(langzaam)

Ik hoor een vlucht van vier en twintig maanden.
De Duivel.

Precies. Ssst!...
(Hij klopt met zijn rietje op het barakberd en leunt met zijn puntig oor aan tegen het doek.)

De Duivel.
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(vriendelijk)

Beatrijs?
(Een poosje.)

Beatrijs, leeft ge nog?
(Wij hooren een vroolijken lach achter het doek.)

Hajaja-ha!
(Tong richt zich op.)

Mijn duurbaar kroost, wij kunnen op staanden voet weer doorgaan met het spel.
Hola! zijn we met zijn allen compleet? En avant!
(Hij fluit. Hij is weg. De gordijn wordt opengeschoven. Wij zien den ingang van een loensch
hotel. Een roode lantaren verlicht den drempel. Een neger poortier komt kijken over de straat.
Daar ziet hij blijkbaar iemand naderen. Hij trekt zich gauw terug. Beatrijs, in opzichtige
kleedij, verschijnt aan den arm van Isengrim.)

Beatrijs.

Zoo dikwijls heb ik sindsdien aan u gedacht. Herinnert gij u mij?
Isengrim.

Neen. De vrouwen vallen even gauw uit mijn geheugen als uit mijn bed.
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Beatrijs.

Het was op eene kermis. Ik danste met een jongen man. Gij sloegt hem van mij af.
En 'k lag in uwe armen.
Isengrim.

Die dingen heb ik meer gedaan.
Beatrijs.

Maar toen trokt ge uwe messen. Ik zie u nog, - uw breede borst naar voren, uw ijzeren
hoofd hoog-op, en 't mes gelijk een straal aan uwe vuist.
Isengrim.

Ik heb nooit kunnen vrijen zonder vechten.
Beatrijs.

Mij dunkt, ik zag u toen al gaarne. Gij zijt zoo sterk. Ik rijs wanneer gij even maar
uw arm oplicht.
Isengrim.

Zijt ge niet bang dat gij mijn kracht ook anders ondervindt? Ik ben niet zacht, moet
ge weten.
Beatrijs.

Ik wil uw dienstmaagd zijn. Ik ben uw goed, en gij mijn eenige meester.
Isengrim.
(lacht vettig)

Gij spreekt gelijk een maagd.
Beatrijs.

Ik spreek gelijk een die voor de eerste maal de ware liefde ontdekt. Ik had meer
bleeke avonturen. Maar nu gunt 't leven mij mijn deel. Ik mag aan uw voeteinde
slapen.
Isengrim.
(voldaan)

Vertel me, uw eerste lief, wat was dat voor een dwaas?
Beatrijs.

Hij zag er uit, geloof ik, als een dorre sprinkhaan. Ik heb zijn naam vergeten.
Isengrim.
(hoeveerdig)

Een sprinkhaan, dat zal wel. Zeg eens, meid, ik kan u best lijden, hoor. Uw vleesch
is wel wat slapjes...
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Beatrijs.

Gij weet niet hoe ik ben. Ik kende mijn eigen niet voor ik uw kloeke hand op mijne
heup heb voelen wegen. Maar thans heb ik een zekerheid: gij zult tevreden zijn. Krijg
ik geen kus?
(Hij drukt haar brutaal tegen zich aan.)

Isengrim.

Kom.

De Stem. Jaargang 3

740

Beatrijs.
(weer aan zijn mond)

Ik ben gelukkig.
Isengrim.
(ruig)

Kom. Mijn kop is aan het koken.
(Hij neemt haar mee in het hotel. De neger komt op den drempel oolijk lachen. De gordijn
valt neer.)

De Duivel.

Muziek!
(De fanfare breekt los. Men zingt. Er gaan kreten op uit het volk.)

De karabietjesdraaister.

Daarvoor moet ge nog al een prij zijn.
De kokoventer.

't Is een schandaal.
De wichelaar.

Spreek mij van een schijnheilige teef.
De sterrenkijker.

Dat zijn de wijven allen.
De kaartlegster.

Wat zegt die daar, met zijn lonkbuis?
De vlooientemmer.

't Zal niet waar zijn, zeker?
De karabietjesvrouw.

Hoe zou het anders? Hoe moeten wij er uitzien om het edele mansvolk te behagen?
Wat maken zij van ons? Wij leven in de schaduw van hunnen geilen buik.
De Duivel.

Hajaja! Hajaja-ha! Mijn kristelijke broers en zusters, maakt u niet toornig. Gij zijt
gekomen om u deugd te doen, de eene aan den andre, naar 't vleesch geworden Woord.
Het leven is een wijde omarming. In liefde smelten uwe harten saam.
(Hij lacht een beetje.)
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Hajaja-ha! Dertien jaren zijn verstreken. Mijn spel komt aan zijn slot. Ik heb u nog
slechts een lieve kleinigheid te toonen. Is alleman op post? Draai aan!
(Hij fluit. Hij zinkt weg. De gordijn schuift open. Wij zien den gevel van een nachtkroeg. Het
sneeuwt. Een paar menschen gaan voorbij. Beatrijs verschijnt in de deur. Achter haar ruischt
licht dansmuziek. Zij draagt een schreeuwendbonte shawl. Heur haar staat wild, met krapuleuze
kammen. Het is ons alsof ze heeft gedronken. Zij lacht dwaas.)

Beatrijs.

Pssst! lieve jongen, wilt ge niet meegaan?
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Ik weet wat fijns. Gij zult er deugd aan hebben.
(Niemand bejegent haar. Zij doet een vaag gebaar.)

Bah! foert!
(Daar staat een grijze vrouw voor haar, geheel in zwarte voolen.)

Wie zijt gij? Ik heb u niet geroepen? Ik ben voor de mans.
De moeder van Beatrijs.

Beatrijs, mijn pover kind.
Beatrijs.

Als gij mijn naam kent, zeg mij den uwe.
De moeder van Beatrijs.
(heft hare sluiers op)

Herkent ge mij niet?
Beatrijs.

Hoe zou ik? Ik ben van uwe jaren niet.
De moeder van Beatrijs.

Gij zijt van mijnen schoot. Ik ben uwe moeder.
Beatrijs.

Mijn moeder... Wel! Wel! Wel! dat had ik moeten zien.
(Zij lacht.)

De moeder van Beatrijs.

Er zijn zoovele jaren om...
Beatrijs.

Neen, maar aan uw bedelenden blik had ik mijn moeder moeten herkennen.
(Met ruwe tong.)

Wat wilt ge van mij? Ik ben arm.
De moeder van Beatrijs.
(zacht)

Ik vroeg u niets.
(Zij reikt hare handen.)

Kijk, Beatrijs, ik wil u in mijne armen drukken.
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Beatrijs.

Dat kunt ge niet. Vroeger, toen ik een kind was, heb ik uwe armen gekend: zij waren
een zoete wieg. Thans zijn zij hard en vreemd, gelijk een gasthuisberrie.
De moeder van Beatrijs.

Gij zijt gejaagd. Ik kan u stillen aan mijn hart.
Beatrijs.

Dat kunt ge niet. Eens ben ik, in vertwijfeling, naar u geloopen als naar een veilige
toeverlaat. Dat is vieren jaren her. Ik kwam uit het gevang. Ik viel op uwen drempel.
Daar heeft uw derde man mij weggeschopt.
De moeder van Beatrijs.

Ik had u willen helpen.
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Beatrijs.

Neen. Gij hadt uw bezigheid. Het leven heeft de vrucht te verre van den boom
geslingerd.
De moeder van Beatrijs.

De kinderen zijn wreed.
Beatrijs.

De kinderen zijn niet wreeder dan de ouders. Elkeen belijdt de wet. Elkeen heeft
zijnen tijd. En al de rest zijn tranen.
De moeder van Beatrijs.
(Zij bedekt met sluiers haar aangezicht)

Mijn man is dood. Ik ben alleen. Is nergens troost te vinden?
Beatrijs.

Neen. Niet denken is het best. En lachen.
De moeder van Beatrijs.

Vaarwel
(Beatrijs staart een oogenblik vóór zich uit en wrijft met hare hand over haar voorhoofd. Een
oude heer gaat door.)

Beatrijs.

Hoe! Pssst! Waar loopt ge?
(De oude heer keert zich om.)

Beatrijs.
(vleiend)

Bekijk me eens goed. Ben ik niet schoon genoeg?
(Zij gaat tegen hem aanfleeren.)

Mijn lieveling, ben ik uw bed niet waard? Ik heb van nacht een zot verlangen...
De oude heer.

Ik heb geen tijd.
Beatrijs.

Ach! kom het kost niet veel. Ik zal uw voeten aan mijn kachel warmen. Ik zal (Zij fluistert in zijn oor.)
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De oude heer.

Neen, laat me.
(Hij maakt zich los en verdwijnt.)

Beatrijs.

Pwâh! hij ruift.
(De neger poortier gaat voorbij.)

Beatrijs.

Hola! zwarte maat, gij hebt zoo'n haast?
(Zij pinkoogt. De neger lacht)

. Kunt gij geen uurtje tijd vinden in uw porte-monnaie?
(De neger lacht en loopt heen. Beatrijs wendt zich naar ons en tiert)

: Wat kreng! Zal me dan niemand willen?
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De karabietjesdraaister.

Een slet, dat zijt ge.
(Rumoer.)

De kokoventer.

Zoo'n spektakel, 't is ongehoord. Gij zijt niet om met een vuiltang aan te raken.
De karabietjesdraaister.

Trek er uit! Gij doet ons walgen.
Beatrijs.
(uittartend)

Overdondert mij niet met uwe eerbaarheid. Die ken ik niet. Er zijn er onder u die mij
begeeren. Maar 't is hier te openbaar.
De wichelaar.
(recht, de vuist omhoog)

Als gij uw tong niet snoert, sleur ik u van de planken!
(Geroep. Applaus, Gelach.)

Beatrijs.
(een andere stem)

Wie zegt dat hij mij neerslaan zal?
Allen.
(zeer duidelijke unanimiteit)

Wij! Wij! Wij allen! Er af! Er af!
(Allen te been. Gewoel.)

Beatrijs.

Hier sta ik met mijn lichaam, als met een last die dagelijks zwaarder weegt.
Aanschouwt uzelven in mijn wezen. Het is uw eigen vleesch dat gij bespuwt!
(Beweging. Stilte.)

Ik heb mijn menschelijk stof gehoorzaam uitgeput. Ik heb mijn mond aan de wijde
zon gegeven. Ik heb mijn kinderen in mijn darmen omgedragen. Ik heb in barensnood
mijn moederschap betaald. Ik heb gewanhoopt, als een ieder, toen ik mijn kroost
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verloor. En als een ieder, heeft mij een nieuwe hoop, een versche gulzigheid
beheerscht. Ik was een zwakke strijder, maar 'k heb gestreden met mijn nagels en
mijn tanden, met mijn hersens en mijn bloed. Ik heb àl geschonken wat ik had, om
iets maar weer te krijgen. Mijn honger was zoó groot! Zoó klein uw handen om mijn
fellen levenslust te voeden!... o Kermisvolk, ben ik uw spiegel niet?
(Lawaai. Wij hooren heel ver de koperen fanfare.)

De Duivel.
(uit de verte)

Hajaja-hâaa!
(Het volk daalt de trappen af naar de zaal.)
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De vlooientemmer.

Gij zijt een heks!
De karabietjesdraaister.

De hel brandt in uw lijf!
De wichelaar.

Het stinkt hier naar verschroeide menschenhuid!
De sterrekijker.

De lucht is vol fosfoor. Het deugt niet waar we zijn!
Beatrijs.
(Zij nadert het proscenium. Blik en Tong volgen haar)

Ik ben het niet die u verjaagt. Het is uw schrik. Gij vlucht het oog dat opengaat in u,
en uwe ziel bekijkt!
(Wij zien onwillekeurig op naar het monsterachtig oog dat te midden van het barak-front
uitpuilt.
Het volk dringt achteraan in de zaal.)

Beatrijs.

Maar 'k weet, helaas, de duisterheid van uw geweten. Gij zijt ellendiger dan laf!
(Zij wankt. De muziek is uitgestorven. Het volk is heen. Het wordt heel stil.
Gratiaan treedt uit den rozelaar en staat voor Beatrijs. Beatrijs, plots teer en bevend, spreidt
hare armen naar hem.)

Beatrijs.
(een wit geluid)

Broeder... Broeder...
(Hij spuwt vóor haar en trekt voorbij. Beatrijs deinst onder den slag.)

Beatrijs.
(smartelijk)

Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Ik wist niet dat ik nog kon lijden...
(Zij staat geheel in tranen. Zij komt naar ons af.)

Hulp! Hulp! De eenzaamheid, gelijk een afgrond, zuigt mij naar beneden!
(Zij roept ons aan.)
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Huichelaars! reikt niemand mij de hand? Ik smeek u om één hand uit uwe koude
kleeren. Mijn smet is mensch te zijn. Ik heb mijn schamele rol gespeeld. Ik heb
gediend! Ik heb gediend!
(Zij struikelt ontredderd rond over het tooneel.)

Moeder! Moeder! Waar zijt gij? Ik voel u doolen langs de straat. Moeder, ik heb
gelo-
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gen: er is een troost, er is een troost in liefde!
(Almeteen kijkt zij het kruisbeeld aan. Onze-Lieve-Heer komt langzaam los. Zijne handen
neigen in een schoon gebaar naar Beatrijs.)

Beatrijs.
(op hare knieën)

o God! er is een troost in U!
(Poos. Beatrijs staat recht. Het Kruisbeeld rijst als voorheen, in steenen roerloosheid.)

To n g .
(schuchter)

Beatrijs... Beatrijs...
Beatrijs.
(zij werpt hare kammen en haren halssnoer. Zij spreekt zeer helder).

Mijn Blik en Tong, ik scheid van u. Ik leg mijn zinnen af. Ik ken den weg, alleen.
(Tong en Blik zinken traag ineen. Het leven is eruit. Beatrijs gaat heen van waar zij is gekomen.
Stilte.)

HET DOEK DAALT

De Stem. Jaargang 3

746

Derde bedrijf
(Het derde bedrijf begint zooals het eerste. Dezelfde duistere zaal. Dezelfde wazige
kloosterkapel. Dezelfde klingeling van klokken. Dezelfde koren. Wij zien op eender manier de
zwarte zusters, de Moeder-Overste en Onze-Lieve-Vrouw die, trouw in de rol van Zuster
Beatrijs, aan het dubbele klokzeel trekt.
Wanneer de Zusters, in gelijkvormige orde, heen zijn, gaat ook het groenige floersdoek op en
treedt Onze-Lieve-Vrouw naar het proscenium. Zij neemt de bloemen uit de marmeren vaten
en laat er wierook branden. Wij ruiken den heiligen geur.
Onze-Lieve-Vrouw keert dan zoetekens zijwaarts, neemt den rieten bezem en vaagt den
tichelvloer schoon.
Het koor verklinkt. Alles is stil.
Meteen hooren wij driemaal een klop van ijzeren ring op houten poort.
Onze-Lieve-Vrouw gaat over het tooneel. Zij doet een teeken. Daar staat Beatrijs. Zij staren
elkander lang aan. Beatrijs begint te beven en zijgt op hare knieën.)

Beatrijs.

Zuster, zuster, verjaag mij niet van hier...
O n z e -L i e v e -V r o u w .

Elkeen is welkom in het huis van Onzen Heer.
Beatrijs.

Zuster, gij kent mij niet.
O n z e -L i e v e -V r o u w .

God's kinderen dragen geen naam.
Beatrijs.

Ach! gij zijt puur en vol vertrouwen. Mijn zonde is al te groot!
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O n z e -L i e v e -V r o u w .

God's barmhartigheid is zooveel grooter.
Beatrijs.

Dees huis dat gij vereert.... o zuster, ik heb dees huis verraden!
O n z e -L i e v e -V r o u w .

Dees huis heeft niets gemerkt. Het staat ver boven elk verraad verheven.
Beatrijs.

Helaas! hoe zoudt gij mij verstaan? Gij waart niet hier, toen ik ben weggeloopen.
O n z e -L i e v e -V r o u w .

De dienaars gaan voorbij. De dienst blijft ongeschonden.
Beatrijs.

Ik heb den dienst verbeurd. 't Is dertien jaren geleden. Ik ben Zuster Beatrijs.
(Beatrijs springt recht. Zij ziet haar's gelijken.
Nu stort zij vóór het altaar neer.)

Beatrijs.
(gejaagd)

Moeder! Moeder! mijn troebele ziel smeekt om uw licht! Zij is zoo klein geworden.
Ik droeg haar in mijne handen, terwijl ik liep naar hier... Ach! Ach! heb ik haar
onderweg verloren? Ik voel mijn bloote palm. Er hangt nog slechts wat slijk aan
mijne vingeren...
(Hare stem verandert.)

Moeder, de wereld heeft mijn lijf verslonden. Ik heb het leven met gretigen mond
geproefd. Thans kleeft de bittere smaak aan mijne lippen. Mijn wezen is verteerd en
'k sta gelijk een doode toorts. Als gij geen teeken doet, kan nooit een biecht mij
helpen!
(Zij wringt hare armen en reikt ze naar de nis. Plots schreeuwt zij een groote bangheid uit.)

Moeder; ik zie u niet! Mijne oogen zijn twee wonden! o Duisterheid, gij bloedt!
(Zij heeft zich opgericht. Het is alsof zij wil vluchten. Daar rijst Onze-Lieve-Vrouw in eenen
schoonen hemelstraal.)

O n z e -L i e v e -V r o u w .
(open gelijk een kruis)

Mijn kind, het teeken dat gij vraagt, blinkt op mijn hart.
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(Zij omarmt Beatrijs.)

O n z e -L i e v e -V r o u w .
(zacht)

De tijd nadert voor
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den tweeden dienst. Beatrijs, gij moet nog luiden.
(Beatrijs begrijpt niet goed en kijkt gelijk een kind... Onze-Lieve-Vrouw ontsnoert den vlassen
gordel, ontkleedt zich van de zwarte pij en doet de nonkap af. Zij legt overhand alles in de
armen van Beatrijs. Dan gaat zij zelf haren gulden mantel nemen, die vóór de voeten van 't
Kindeke Jezus ligt, en verdwijnt achter het altaar in de violette diepte.)

Beatrijs.
(zij kust de pij en trekt haar aan)

Heilig gewaad, omhang mij met nederigheid, en verlos mijne ledematen van allen
zinnelijken luister.
(Zij kust en snoert zich om de leen den vlassen gordel.)

Heilige gordel, bind mijne hoeveerdige driften in de knoopen van uwen rechten tucht.
(Zij kust de kap, die ze opzet.)

Heilige kap, blusch de vlammen van mijn hoofd en druk op mijne slapen de vlakke
stilte der gehoorzaamheid.
(Zij verademt. Zij doet eenige stappen.)

Beatrijs.
(zeer bewogen, fijne muziek)

O frischheid die mij laven komt, o klare geur van linnen, o plooien die als kristallen
lijnen mij omsnaart, o zoetgevooisde vleugels die op mijne schouders vlindert, zijt
gij dat strenge kleed van boete?
(Zij wendt zich om. Onze-Lieve-Vrouw staat in de nis, gemanteld en gekroond, het goddelijk
Kind op haren arm. Een klaarte straalt over het beeld.)

Beatrijs.

Zal ik nog durven bidden?
(Zij nadert het altaar. De verre zusterkoren gaan op. De klokken luiden van zelf. Het dubbele
touw bengelt in de leegte.)

Wees gegroet, Maria, vol van gratie, de Heer is met u, gebenedijd zijt gij boven alle
vrouwen, en gebenedijd is de vrucht uws lichaams Jezus. Heilige Maria, moeder
Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu, en in de uur van onzen dood. Amen.
(Onderwijl zijn de zusters opgekomen. De eersten hebben het mira-
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kel niet dadelijk gezien. Maat nu blijven zij allen in verbazing toestaren. De Moeder-Overste,
die de laatste de kapel binnentreedt, geeft teekenen van geweldige aandoening.
De koren vallen.)

De Zusters.
(Wij hooren aldooreen een mompeling van stemmen.)

Het beeld! Het beeld! Het beeld is weergekomen! Zie het beeld! Maria is uit den
hemel gedaald! Zie het beeld!
D e M o e d e r -O v e r s t e .
(stilte wanneer zij spreekt)

Zuster Beatrijs, hebt gij het beeld zien keeren?
Beatrijs.
(bevend)

Moeder, ik weet het niet, is het niet weergekeerd terwijl ik bad? Gij zult mij niet
gelooven. Ik ben de leugen zelf.
D e M o e d e r -O v e r s t e .

Beatrijs, de vroomste onzer zusters, uwe heiligheid straalt ons in het aangezicht. Uw
eenvoud heeft het wonder gewekt. Alleluja!
Beatrijs.

Ik ben het niet! Ik ben beladen met zonden...
D e M o e d e r -O v e r s t e .

De klokken luiden van zelf! De engelen verblijden zich in den dienst van Beatrijs.
Alleluja!
Beatrijs.

Moeder, ik heb geen deel in alles wat geschiedt. Ik ben een wrak, door 't leven
heengespoeld, tot op deze plaats.
D e M o e d e r -O v e r s t e .

Gezegende Beatrijs, uw ootmoed bloeit in ons onwaardig midden.
Alleluja! Wij knielen aan uw voet.
(Allen knielen.)

Beatrijs.

Moeder, Moeder, ik verga van schaamte. Vertrap niet met zoo blinde wreedheid het
haveloos wezen, dat ik geworden ben. Sta op! Sta op!
D e M o e d e r -O v e r s t e .
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Uitverkoren Zuster, uw simpele deugd vernedert zich om ons. Uw godsvrucht
overglanst de steenen van dit klooster. Leid ons aan uwe hand. Laat ons in uwe
schaduw genieten van de gratie, die u geschonken werd.
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Beatrijs.

Sta op! Uwe knieën wegen op mijn hart. Sta op! Sta op! De tijd is om. O laat mijn
boete zoo zwaar zijn als mijn schuld! Ik zal u alles biechten...
(De Moeder-Overste staat op. De klokken zwijgen.)

D e M o e d e r -O v e r s t e .

Beatrijs, een vreemde vlijt beweegt u. Uw woord heeft een bitteren klank.
Beatrijs.

't Is dertien jaar geleden. Ik was de jongste uwer onderdanen. Mijn onschuld fleurde
in mijne gebeden. Ik leefde zonder angst, als de adem van een kind. Toen, op een
nacht, heb ik den roep van de wereld vernomen. Hij galmde door mijn vleesch. Ik
kon hem niet weerstaan... En hij is hier gekomen, - der witte tandenlach, de vlam
van twee blauwe oogen, het streelend handenpaar. Hij was het leven van belofte. Ik
heb den jongen man gevolgd.
D e M o e d e r -O v e r s t e .

Mijn kind, gij dwaalt. Gij zijt hier dag aan dag gebleven, de schoon-gewijde bloem
van onze orde.
Beatrijs.

Ik heb met hem gewoond en zijn genot gedeeld. Ik heb u allen aan zijn borst vergeten.
D e M o e d e r -O v e r s t e .

Beatrijs, dees huis was vol van u.
Beatrijs.

God, die mij ziet, help mij mijn biecht te zeggen! Help mij met een bewijs van mijnen
diepen val. Ik honger naar uw vonnis!
(Gratiaan verschijnt.)

Moeder, moeder, kijk! Dit is het echt mirakel! Kijk uit naar dezen kant. Daar komt
Gratiaan, getuige en deelgenoot van mijne onkuische vuren...
D e M o e d e r -O v e r s t e .

Ik zie het altaar en de wanden. De vloer is ongerept.
Beatrijs.

Dáár! Dáár! Met hem heb ik mijn overspel gevierd. Mijn boezem werd een koorts
die aan zijn lippen gloeide... Gratiaan, blijf stil. Mijn moeder wil u zien...
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D e M o e d e r -O v e r s t e .

Ik zie geen wezen, buiten U en uwe zusters.
De Zusters.
(zij spreken schoon te saam, in kloppende kadans, maar het spel gaat daarbinst door; wij hooren een
geprevel en de woorden van Beatrijs luiden erboven.)

- Ave! Blanke Beatrijs,
Uw ziel vloeit
Als een koele bron
Vol perelen van licht.
Uw wezen loutert
De lucht waar ons gebeden
Stijgen!
(Beatrijs wil Gratiaan naderkomen. Gratiaan verdwijnt.)

Beatrijs.

Ik doe mijn best, om u de waarheid te vertellen... Mijn hoofd is niet zeer sterk...
D e M o e d e r -O v e r s t e .

Gij waart in 't vasten veel te streng. Gij hebt uwe krachten overschat.
Beatrijs.

Neen, mijn mond lag aan den tepel van de aarde. Ik dronk gelijk een dier. Toen heb
ik kinderen gekregen. En toen heeft mij de dood gewenkt. Mijne moeder, luister
goed. Ik heb het leven dat God mij gaf, met eigen handen willen stikken. Ik heb mijn
kinderen vermoord.
D e M o e d e r -O v e r s t e .

Gij ijlt. Kastijd niet langer 't vrome toonbeeld, dat wij van u bewaren.
Beatrijs.

Uwe goedheid heeft geen ooren. Ik had twee kinderen. Marieken...
(Zij stokt. Marieken verschijnt.)

Marieken... Marieken... mijn pover bloed!...
De Zusters.
(rythmisch te zaam.)

Ave! Gelukzalige Beatrijs,
Lelie van smart,
o Pure schijn
Die ons den weg der hemelen
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Veropenbaart.
Een pijl van zilver
Schiet naar omhoog!
Beatrijs.

Ziet gij mijn dolend kindje niet?
(Marieken is heen.)

Beatrijs.
(pijnlijk)

Er wil iets breken... er wil iets breken...
D e M o e d e r -O v e r s t e .

Wees stil.
Beatrijs.

God! geef mij de krachten om alles te bekennen!... Ik heb de stad beleefd, met hare
duizend woonsten. De olie van hare lampen kleefde op mijne kaak, de modder slijmde
aan mijne voeten. Aan honderd schuine handen heb ik mijn schoot geleend... Toen
is mijne eigen moeder mij verschenen. Mijn tong was zuur. Ik heb hare borst met
gal bespot!
(Wij zien hare moeder.)

D e M o e d e r -O v e r s t e .

Beatrijs, uwe stem bijt in ons geweten. Gij zijt uw asch ontvlucht.
Beatrijs.
(tot hare moeder)

Vrouw, die me hebt gebaard, ik smeek u, klaag mij aan. De straf is zoeter dan uw
medelijden!
De Zusters.
(te zaam.)

Ave! Heilige Beatrijs,
Gij staat binnen de zuilen
Der goddelijke poort.
Uwe vingeren zingen.
Een ster blinkt op uw hoofd.
Brug van leed!
o Regenboog van tranen!
o Blijde voorspraak!
Beatrijs.

De Stem. Jaargang 3

(tot hare moeder.)

Ga niet van hier! Ik ben uw kind. Ik heb uw levende beschuldiging vandoen!
(De moeder van Beatrijs verdwijnt.)

D e M o e d e r -O v e r s t e .

Als gij u zoo berouwt, hoe groot moet onze schuld dan wezen... o God, de
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reinste van uw maagden verslindt haar aardsche kleed uit liefde tot u. Ontferm u
onzer!
Beatrijs.

Ik kan niet meer doen dan ik deed. Ik heb mijn biecht gezegd.
D e M o e d e r -O v e r s t e .

Gij hebt ons klein gemaakt.
Beatrijs.

Nu weet ik mijne bezigheid. Nu kan ik omgaan onder u, op mijne bloote voeten.
Mijn ijver groeit.
D e M o e d e r -O v e r s t e .

Beatrijs, gij zijt verheven boven ons. Ik kan niet meer bevelen.
Beatrijs.

Ik weet mijn deel. Ik moet mijn troost nog winnen. Ik heb geen duur. Mijn dag staat
ergens aangeschreven. Ik moet boetvaardig zijn.
D e M o e d e r -O v e r s t e .

Wat zult ge doen?
Beatrijs.

Zooals Maria deed. Geduldig zijn. En dienen.
(Heelwijd rijzen de koren. De groenige wasem daalt. De Zusters, in dubbele rij, gaan op naar
het altaar. De Moeder-Overste treedt in het midden.
Beatrijs neemt den vuurstok en steekt één voor één de zes kaarsen aan.)

HET DOEK DAALT LANGZAAM
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De dwaze maagd1) door Dop Bles
'k Weet niet waarom, maar heel alleen
ben 'k blootsvoets door de nacht gegaan
en vroeg met een stem, die de mijne niet scheen:
‘Wie neemt mij aan!
'k Ga hier voorzichtig, volgeschonken,
boordevol als een lamp
en mijn hoofd doet pijn of 't lichaam is dronken
en vreemd om mijn hart knelt een kramp.
Wie?...
Gij behoeft niet te spreken
'k Verlang niet te kennen Uw nood!
wie wil mij ontsteken,
wie geeft mij het leven met d' inslag van dood? Hier zijn mijn voeten, mijn borsten, mijn handen,
hier zijn mijn lenden, mijn lippen, mijn mond,
wie laat mijn folt'rend smachten verbranden?
wie heft heel mijn wezen van aard-zwaren grond?
Ik weet te goed uit al mijn droomen
dat geluk in diepste doorstraling bestaat
en weet dat het eenmaal tot mij moet komen
in de godlijke vorm van een menschlijk gelaat!
En daarom...
Ja daarom misschien ging ik nu door de nacht
en nam alleen mijzelve mede
tot wie mij wacht
en geeft de eindelijke langvoorvoelde vrede...
Ach, 'k ben toch niets meer dan mijn gesmeekte bede.’

1) Uit ‘Parijsche Verzen’, ter perse bij C.A. van Dishoeck, Bussum.
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Een vergeten Russisch schrijver
door Dirk Coster
Nicolaï Ljesskow, Eine Teufelsaustreibung, München, Musarion-Verlag.
1922. Vertaling van Alexander Eliasberg.
Van tijd tot tijd treden vergeten of nooit opgemerkte schrijvers van de 19de eeuw
vrijwel plotseling de openbaarheid in. - Waarom zij vergeten of nooit opgemerkt
zijn, men vraagt het zich dan verwonderd af, wanneer men de kracht en de
volkomenheid van hunne werken ziet. - Eenige jaren kwam de herinnering aan zulk
een figuur uit Frankrijk, en de vergeten meester Duranty beleefde plotseling, vijftig
jaar na zijn lamentable hospitaaldood - een veel te late roem, - nu is het, via
Duitschland, dat de groote middennegentiende eeuwer Nicolaï Ljesskow, een totale
vreemdeling voor West-Europa, ons een bijna gelijke verwondering schenkt. - Wie
was deze Ljesskow? Alexander Eliasberg, de kenner van Russische litteratuur, die
reeds vele schatten aan het Russische duister ontlokt heeft, gelijk de lezers van ‘de
Stem’ kunnen weten, die de bijna Franciskaansche bijdrage ‘der Russe Redet’ door
zijn bemiddeling konden genieten, - geeft in zijn inlichtende ‘Russische
Literaturgeschichte’ de volgende bijzonderheden: Ljesskow, in 1831 geboren (gest.
1895), was agent van een Engelsche handelsmaatschappij en als zoodanig een groot
reiziger door alle primitieve gebieden van Rusland en Siberië. Hij begon eerst laat
te schrijven, en zijn debuut was moreel en litterair niet gelukkig. In de brandende
eerste jaren van het nihilisme, rond
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1860, brachten enkele hatelijke verdachtmakingen hem in grooten openlijken strijd
met de gansche linie der Russische jongeren die revolutionair en liberaal gezind
waren. - ‘Tatsächlich aus Wut’ wierp hij zich in het kamp der zwartste conservatieven
en bestookte zijn vijanden met tendenz-romans die boosaardige pamfletten waren,
vol indirecte toespelingen en beschuldigingen, - en het gevolg was dat heel het
vooruitstrevend Rusland hem bij stilzwijgende overeenkomst verder voor dood heeft
verklaard. Deze Ljesskow was echter terzelfdertijd een groot kenner van het intiemste
en eigenaardigste Rusland, en daarbij een groot kunstenaar, een groot plastisch
afbeelder der werkelijkheid. En in zijn latere rustige periode schreef hij zijn visioenen
en ervaringen van dit oude Rusland uit. Het heeft hem geen roem kunnen geven,
behalve in kleine conservatieve kringen, want het toonaangevend Rusland - de
intelligentie - heeft tot zijn einde toe volhard in stilzwijgende verachting. En wat zijn
wezenlijke kracht bleek te zijn: dit groote objectieve kunstenaarsschap, vond in
Rusland ook weinig kans om gewaardeerd te worden opzichzelf en omzichzelf. Het
is een reeds overbekend feit, dat in dat Rusland, dat juist de grootste litteratuur der
19de eeuw bezit, aan deze litteratuur opzichzelf genomen geen waarde werd gehecht.
De waarde dier litteratuur werd afgemeten aan het aantal vragen-van-den-dag dat
erin behandeld werd. - En in zijn beste werken heeft Ljesskow zich om de vragen
van den dag, die overigens meer dan genoeg moeite brachten in zijn leven, niet veel
meer bekreund. Hij maakte zich eenvoudig tot medium eener geziene werklijkheid.
Enkele zijner beste novellen zijn nu in bovengenoemde bundel vereenigd. Wij
hebben onwillekeurig de eveneens vergeten Duranty naast dezen Ljesskow genoemd.
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En deden dit omdat deze Franschman en deze Rus meer gemeen hebben gehad, dan
hun tijdelijke vergetelheid. Zij zijn beiden van hetzelfde ras, en zij zijn beide een
eigenaardig uitzonderingstype in de litteratuur, dat zich desniettemin altijd herhaalt.
Men zou hen de barsche naturalisten kunnen noemen, en ze zouden nog naturalisten
zijn in de meest idyllische periode. - Waren zij schilders en leefden zij naast Watteau
en Fragonard, zij zouden met bijna treiterende uitvoerigheid en precisiteit een
ontbindend kreng schilderen op een vuilen slijkerigen oever verlaten. Maar leven zij
in een realistische of materialistische periode, dan zijn zij toch weder den realisten
te realistisch en den naturalisten te naturalistisch. Hun karakter dikwijls is hard, en
twistziek, twistzieker nog schijnend doordat zij overal de brute waarheid der
werkelijkheid zien, van alle partijen de leugens betrappen, en deze brute waarheid
hun tijdgenooten met uitdagendheid voorhouden. - Zij zien het leven dus vóor alles
als een geheel van stoffelijke drijfveeren, als een machtige wreedmaterieele
werkelijkheid zonder één verzachting en verschemering van schoone illusies. Zij
zijn dus objectief voorzoover een mensch objectief kan zijn. Dat deze schoone illusies
ook tot de werklijkheid behooren, de werklijkheid der ziel, dat men deze schoone
illusies ook evengoed en korter als de schoonheid kan benamen, het flonkerend waas
dat de ziel van zichzelf aan de dingen leent, zullen zij maar lastig begrijpen. - En dat
zij dus maar één zijde van de waarheid zien, het fatale complex van wreede
eigenbatende drijfveeren, - zullen zij moeilijk toegeven. - En ten slotte zullen deze
schrijvers, wanneer zij het leven als kunstenaar naderen, hun voorkeur geven aan
deze plaatsen van het leven, waar het woest en heftig is en wreed, waar de hartstochten
zich trots en tartend baanbreken door het kleine leugenachtige levensspel, -
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trots, schriklijk en tartend, hoewel in wezen zelden geheimzinnig. - En de schoonheid
van hun levensvisioen is dus meestal vóór alles een schoonheid van geweld: een
donkere machtige levensgloed doorstraalt soms hun scheppingen, een dierlijke
levensgloed zou men kunnen zeggen, wanneer men dan vooral wil denken aan de
groote intelligente roofdieren, aan leeuw en tijger en de meedoogenlooze lenige
plastische schoonheid waartoe zich de bittere levenskracht der natuur in deze trotsche
dieren als 't ware heeft gebeeldhouwd.
Duranty vond voor deze kracht in zich en zijn barsche verachtelijke waarheidsliefde
slechts de harde dorpsomgeving en de stroopersbenden die in de oude Fransche
bosschen scholen, waar de instincten toch ten slotte zich nog maar zeldzaam toonen;
(maar hoe schrikkelijk is het stroopersgevecht en van welk een bliksemende
verschrikking de moord op de gelieven!). Ljesskow daarentegen vond voor dezelfde
drang naar barsch en heftig leven het gansche oude Rusland van 1850, dat achter het
dunne scherm der moderne Westersche beschaving eindeloos en onberoerd uitlag,
in wezen sinds eeuwen onveranderd gebleven, vol wreedheid en heftig leven, vol
tegenstelling ook en hartstochtelijke wisselingen: wreede heeren die over een leger
van slaven regeeren, wildkleurige luxus en grauwe ellende, schichtig bijgeloof en
bezonken mystiek, dierlijke hartstochten die alles nederwerpen, en dat alles van een
oer-krachtige natuurlijke plastische schoonheid die voor een geboren plastisch
kunstenaar een verrukking moesten zijn. Terecht merkt Eliasberg op, dat men het
oude Rusland bij niemand zoo werkelijk terug vindt dan bij Ljesskow. Dostojevsky
en Tolstoy, die veel ervan spreken, waren ten slotte toch te zeer psychologen, om bij
de uiterlijkheid van dit orthodoxe Rusland al te lang te verwijlen. Voor Ljesskow is
het
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de stof zelf van de enkele novellen, die thans de kennismaking met zijn eigenaardig
genie mogelijk maken. En de grootste dier novellen is het schrikkelijk verhaal: ‘Die
Lady Macbeth des Mzenker Landkreises.’ - Die dit verhaal geschreven heeft, is
inderdaad een groot schrijver. Met een ingehouden kracht wentelt het zich van gruwel
tot gruwel, door episoden van verzengenden hartstocht heen, naar het slot dat de
beteekenis van een afgrijselijke apotheose krijgt. - En toch zijn deze gruwelen tot
een klare harmonische schoonheid gebonden, een bijna volmaakte verhaalsplastiek
maakt de gestalten in hun onmenschelijke misdadigheid streng en schoon.
Een jonge schoone vrouw is ongevraagd aan een ouderen koopman uitgehuwelijkt,
en leeft als een gewillige weerlooze slavin onder het toezicht van hem en zijn ouden
vader een sluimerend en leeg kinderloos leven. Gedurende een lange handelsreis van
den echtgenoot valt haar aandacht op een prachtigen knecht van het huis, en bij een
toevallige stoeipartij waarin zij zich in plotselinge dartelheid mengt, voelt zij zijn
ijzeren kracht. Dan ontwaakt in haar de hartstocht eens en voor altijd. - Onder de
bloesemende boomen van de tuin, in helle zwoele zomernachten, spelen zij hun
wulpsch spel in de droomerige rust en zachtheid van bevredigde roofdieren. Hier
licht de schrijver den sluier op van een oud, volksch en Oostersch Rusland, dat zich
in de meer psychologische Russische litteratuur nooit zóó breed weerspiegelt. Dit
zijn natuurmenschen: maar onder de boomen spreiden zij voor hun lusten een
felkleurig tapijt uit, en de knecht is een bruut, maar van zijn liefde spreekt hij als een
dichter in uitbundig-Orientaalsche beeldspraak. ‘Katherine Lwowna wälzte sich,
vom Mondlichte übergossen, auf dem weichen Teppich und spielte mit dem jungen
Burschen. Die weiszen Blüten des Apfelbaums
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regneten auf sie herab und hörten schlieszlich zu regnen auf. Die kürze Sommernacht
ging aber zu Ende, der Mond zog sich hinter den steilen Giebel des hohen Speichers
zurück und blickte auf die Erde immer trüber herab.’ - Hoe gevaarlijk deze rust is,
blijkt bij het eerste alarm dat haar bedreigt. - De sluwe oude vader begint onrustig
te worden; een zacht vergif geeft hem voorgoed de rust terug. De gewaarschuwde
echtgenoot komt midden in den nacht thuis en verrast hen in zijn kamer. Dat wordt
zijn dood. Dan stormt haar liefde alle grenzen door. Zij wil ook den rijkdom van het
huis voor haar minnaar winnen: de eenige erfgenaam, een lieflijk ernstig kind van
elf jaar, wordt door haar onder kussens verstikt. En op het oogenblik dat dit ergste
volbracht is, en zij het kussen van het kindergezichtje opheft, dreunt als een donder
van het jongste gericht een razend gebons op alle vensters en deuren. - De stroom
der huiskeerende kerkgangers is juist langs het huis getrokken, waarrond reeds lang
het vermoeden van duistere dingen zweefde, - één ervan heeft door een kier
nieuwsgierig naar binnen gezien.
Op de lange duistere reis naar Siberië wacht haar de vergelding. Deze
waanzinnige-van-liefde heeft nog niets geleden: heel de overval van het woedende
volk, de gruwzame mishandeling op het schavot, de veroordeeling tot levenslang
lijden, - het heeft niets in haar geraakt, ‘er was voor haar geen licht en duister, geen
goed en kwaad, geen vreugde en verveling; zij begreep niets, hield van niemand,
niet eenmaal zich zelf.’ - ‘Katherine Lwowna echter behoefde zich aan niets te
gewennen, zij ging aan de zijde van haar Sergeï naar Siberië en dat beteekende voor
haar het absolute geluk.’ Maar de man is door de wreede tuchtiging geheel ontwricht
en zijn hartstocht is gestorven, of liever zij zet zich om in stijgenden haat tegen de
vrouw die hem
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tot daar heeft voortgedreven, en deze haat spitst zich toe tot het uitdenken van bijna
Aziatische kwellingen. Zoo wordt eerst deze ‘weg van het geluk’ haar bittere
boetegang. - Hij etaleert zijn minnarijen met andere vrouwelijke veroordeelden
tergend voor haar gefolterde blikken, die zij nergens weg kan wenden. Soms veinst
hij verteederingen en heft haar daarmee onmiddellijk weer op in het blinde geluk.
Het is slechts om haar een kostbaar geschenk af te persen, warme kousen, een doek,
die zij hem met uiterste opofferingen verschaft. Direct daarop verschijnt één der
andere vrouwen met het geschenk, onder het hoongebrul van de bende, die zich aan
het wreede spel geassocieerd heeft. Haar eindelijke reactie op deze folteringen is
even blind en hulpeloos, even absoluut als haar geluk was. Als op een treurigsten
Novemberdag van regen en huilenden wind het convooi gevangenen op een vlot
geladen wordt, om een breede en snelstroomende Siberische rivier over te steken,
grijpt zij één der minnaressen plotseling vast en springt met haar in den zwalpenden
stroom, waarin geen mogelijkheid tot redding is. Een wilde arabesk, een Dante en
een Shakespeare waardig, sluit dit grondeloos-sombere poeëm der blinde levenskracht:
de verdrinkenden worden onmiddellijk weggesleurd in de strooming. Maar ver van
het vlot, uit éénzelfde schuimende golf, slaat een arm op, daarnaast een hoofd. En
plotseling, als een verschijning, rijst Katherine Lwowna rechtop uit de golf omhoog,
hooger, met bovenmenschelijke energie halverlijfs, om dan ‘als een snoek’ weer op
het andere verdrinkende lichaam neer te schieten en ermee te verdwijnen.
Dit is het verhaal der Russische Lady Macbeth van het volk, misschien het somberste
verhaal dat in de Euro-
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peesche litteratuur der 19de eeuw geschreven werd. Hier is niets dan eindelooze
treurigheid, treurigheid die eindeloos wordt omdat zij volkomen ontmenschelijkt is,
omdat geen schemer van zielsleven in dit verstikkend duister doorbreekt, geen kreet,
geen snik zelfs van lijden of angst. Alles dof zwijgen! Niets dan leeg lichamelijk
leven, moord zonder berouw, blind voortworstelen en de eenige kracht die dit leven
tot geweldige uiterlijke beweging brengt, is de sexueele honger, een honger als een
woedende pijn, die door altijd herhaalde verzadiging slechts vluchtig opgeheven
wordt en nooit gestild. En de vraag dringt zich onwillekeurig op, waarom dit dierlijk
en duister leven nog den indruk van de schoonheid wekken kan? Is het enkel de
volmaakte verhaalsplastiek, die de gestalten in prachtige uiterlijkheid verrijzen doet,
en die de golf der gebeurtenissen groot en harmonisch doet zwellen, breken en weer
tot stilte vergaan? Zeker is deze verhaalsplastiek een element van schoonheid, maar
zonder een diepere beteekenis blijft zij toch zeker slechts een voorbereidend element,
meer een mogelijkheid tot schoonheid, meer een uiterlijke aanleiding tot schoonheid
dan de schoonheid zelve. Want een koude schoonheid zal immer een contradictie
blijven. - En geeft men zich rekenschap van de diepere schoonheid van dit verhaal
die verder reikt dan de lust aan afgebeelde gestalten en gebeurtenissen, die nog als
een laatste ontvormde adem zou kunnen nablijven als die gestalten en gebeurtenissen
reeds in de herinnering zouden verwischt zijn: dan behoudt men iets, dat men de
majesteit van het Absolute zou kunnen noemen. De duistere majesteit van het
Absolute! Deze vrouw is grenzeloos in haar hartstocht, grenzeloos in haar
misdadigheid, maar juist in de grenzeloosheid dier kracht voelt men de majesteit dier
kracht en men zou zelfs kunnen zeggen de potentiëele geestelijkheid ervan.
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Jammerlijk wordt de minnaar daartegen! Hij handelt slechts onder haar opzweepende
suggestie, en zijn eigen krachtelooze boosaardigheid weet slechts de kleine folteringen
te verzinnen waarmee hij zich later wreekt en haar doodt. - Daartegenover verschijnt
deze gruwelijke vrouwengestalte, die boven het stuiptrekkende lichaam van haar
man de hymne aanheft van haar triomfante hartstocht, bijna met een demonische
geestelijke grootheid bekleed. Men voelt dat dit element, zoo duister en gesloten in
zich zelf, door de ontembare kracht van zijn drang moet breken, ergends en eenmaal
in licht verstuiven, al was het ver buiten ruimte en tijd. - Heeft Ljesskov hiervan iets
bedoeld? Heeft deze duistere majesteit van het Absolute, van den absoluten hartstocht,
als een duistere mogelijkheid, als een blinde opstorming van in zichzelf grootsche
menschelijkheid, hem tot dit verhaal gedwongen? Het is onzeker. De verhaalsplastiek
dezer barsche objectivisten, men zou hen de uiterste linkerzijde van Shakespeare's
nakomelingschap kunnen noemen, - is bijna ondoordringbaar in haar schijnbare
onbewogenheid! - Maar waarschijnlijk is het zeker. Het wordt reeds waarschijnlijk
door een andere novelle, bijna niet minder schoon en bijna niet minder barbaarsch,
waarin een wreede edelman op Russische wijze zich plotseling bekeert en zijn
mishandelde lijfeigenen vergeving vraagt.
Maar nu wij het woord ‘vermoeden’ uitspreken, - raakt men wellicht toch aan de
eigenlijke zwakheid van Ljesskov en alle schrijvers van zijn geaardheid, die ook de
zwakheid van Duranty, van Mérimée was. Zij beelden het leven grootsch en
onnavolgbaar af, maar zij doorlichten dit leven niet met den straal van hun geest, zij
maken het niet perspectivisch en zij herschep-
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pen het niet geestelijk. Hun levensbeeld blijft gesloten, ondoorzichtig, en zelfs bij
schitterende kleurigheid als van een zekere geestelijke dofheid overtogen. Men mag
wel aannemen, dat de groote, de eigenlijk leidende schrijvers der menschheid deze
zijn: die het leven in wonderbare eigenmachtigheid naar zichzelf herscheppen, die
het herbouwen naar het plan van hun ziel, die als 't ware de goddelijke scheppingsdaad
herhalen en den chaos opnieuw rangschikken. Naar welk plan zij dit leven
herscheppen, welke waarheid zij door het leven heen afbeelden, het is ten slotte niet
van het hoogste belang. Maar van het hoogste belang is, dat zij ons in een wereld
binnenleiden, doorademd van ziel en op één of andere wijze menschelijk-verstaanbaar
van wezen. Dat zij den chaos die de gewone oogen zien, - tot een stralende geestelijke
orde verklaren. En het chaotische leven tot stralende geestelijke orde verklaard, - dit
is toch één der wijzen waarop men de onbenaambare schoonheid wellicht mag trachten
te benamen.
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Hundertundacht
Eine Ballade
Von Rudolf Jeremias Kreutz (Wien)
Auf spitzem Kühler der Talisman
- tanzender Kobold aus gelbem Metall blinzt die Strasse an,
weissen Gerinnsels qualmigen Gischt,
der unter den Rädern verdampft und verzischt.
Herwuchten Schatten mit gellem Schlagen:
Baum! - Baum! - Baum! Telegrafenstangen vergittert jagen...
Jenseits flimmern durch kreisenden Raum
Felderbreiten in faulem Dreh'n. Weit vorne ist ein Punkt zu seh'n,
abendbesonnt.
Grell weisser Fleck am Horizont
wächst gierig an, wird grösser, gross,
flammt knatternd auf das Auto los
und stürzt - ein Haus! - mit donnerndem Schrei
vorbei -:
Der Geschwindigkeitsmesser zeigt hundertunddrei.
-------------Der Dicke im Fond, vom Weine schwer,
stottert: ‘Chauffeur,
fahr zu!
Ich muss vor Abend noch zu Lou,
der süssen, blonden Wonnekuh,
fahr zu!!
Und wenn der Kasten auch zerkracht,
bei ihr sein will ich heut' vor Nacht’.
--------------
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Auf spizzem Kühler der Talisman
schielt die Kurve an,
den S-Haken dort um dunkelnden Wald.
‘Vollgas, Chauffeur!’ Der Auspuff hallt. Schmetternde Luft um stiebenden Wagen:
Hundertundacht!
Jach hat es ihn in die Biegung getragen,
der Dicke im Fond träumt: Heute Nacht...
Lou...
Weisse, küssliche Wonnekuh...
morgen zehn Schlüsse Bodenkredit,
die steigen weiter - Schab und Schnitt...
Todsicher!
Von spitzem Kühler weht 's wie Gekicher.
-------------Der Lenker hält das Rad umklammt,
Er steuert links - gradaus - jetzt rechts...
- ‘Besoffener Schieber, mit deinem Gelechz’ Der Wagen schleuder. - ‘Gottverdammt...’
Bremshebelriss - der Kühler rammt
die Böschung. - ‘Hund!’
Erde stopft den fluchenden Mund. Grau wölkt heran mit lodernden Sternen
unendlich' Gedröhn aus unendlichen Fernen.
Und Stille. In rotem Geperl, der Dicke
rollt zum Himmel empor verglasende Blicke:
‘Was ist...?
Lou...’
Dann decken ihn fallende Schleier zu.
-------------Auf zerborstenem Kühler der Talisman
- tanzender Kobold aus gelbem Metall lacht die Toten an.
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Aanteekeningen X
door Dirk Coster
Het dogma der moderniteit
In ‘Den Gulden Winckel’ plaatst de Heer Roel Houwink, de jonge criticus, die zich
tot woordvoerder heeft gemaakt van de z.g. jongste richtingen in onze litteratuur,
een stukje, dat hij meer of min als antwoord bestemt op de Aanteekening in de Aug.
afl. van ‘de Stem’, en dat door bezadigdheid aangenaam afsteekt bij de krankzinnige
galoppade, waartoe hij zich de vorige keer, naar aanleiding van één der allerjongsten,
heeft laten verleiden en vervoeren.
Zóo stapvoets gaat het ditmaal, dat hij in een viertal punten thans zijn critische
beginselen afdeelt en opstelt. Dit zeer zeker is beter dan het dionysisch gebaar zijner
vorige critiek. Er valt hierover ernstig te spreken, wat de Heer Houwink ons de vorige
maal nagenoeg onmogelijk heeft gemaakt. Wij willen deze vier punten hier in hun
hoofdzaken reproduceeren:
1o. geen theoretische kunstrichting, ook niet een moderne, heeft het monopolie van
artistieke produciteit.
o derhalve: een werk is niet goed, d.w.z. beantwoordend aan den volstrekten
2.
schoonheidseisch, omdat het ‘modern’ is, maar omdat het goed is.
o maar: in een overgangstijdperk, waarin een oude kunstrichting bijna verdord
3.
en een ‘jonge’ nauwelijks ontkiemd is, kan in het onvolmaakte niet anders
gekozen worden dan naar de toekomst toe. Met andere woorden: alle werken,
en het zijn er uit den aard vele; want voor weinigen is het volmaakte bereikbaar,
- welke niet ganschelijk voldoen aan den absoluten schoonheidseisch, moeten
worden gemeten naar tweeërlei maatstaf:
a. In hoeverre voldoen zij niet aan den genoemden schoonheidseisch.
b. Bezitten zij kwaliteiten die wijzen op een o o r s p r o n k e l i j k , zij
het onbeheerscht levensbesef.

Waarom zou het niet aangenaam zijn, met den Heer Houwink in dezen sfeer der
Spinozistische kristalliseeringen te verkeeren! Het is daarom zoo aangenaam, omdat
bij ieder dier paragraphen
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het hart hooger zwelt van bijna geestdriftige instemming. Dat alles is waar, en welke
heilzame verlossende waarheid! Het is waar dat geen kunstrichting het monopolie
heeft der menschelijkheid, en dat de wereld der kunstenaars niet uiteenvalt in de
enkelen die tot het licht en de waarheid gewijd zijn en het groote grauwe overschot,
dat onder de hiel genomen kan worden met alle nonchalance, die aan zijn
onbenaambare nietigheid beantwoordt. Het is nog meer waar, dat de keuze tusschen
‘geraffineerd epigonendom’ en ‘oorspronklijk zij 't onbeheerscht levensbesef’ nooit
moeilijk kan zijn, en dat men onvoorwaardelijk kiezen zal naar de zijde van dit
‘oorspronkelijk levensbesef’ al was het alleen maar, om ertoe mede te werken, dat
dit levensbesef zich ontplooien kan en ontplooiend zich beheerschen gaat. Hoe
treffend waar is dit en hoe goed dat iemand het zegt! Maar dat juist Roel Houwink
het zeggen komt, dit illustreert het voorloopig fatum van dezen jongen criticus
nogmaals op treffende wijze: het fatum van het goede wel te willen maar toch het
verkeerde te doen! De onfeilbaarheid dezer maximes wordt hier helaas een critische
misleiding te meer! En wel om deze reden: dit bezadigde programma dient hier om
een valsche lading die een leegte is, te dekken, om haar aldus gedekt het publieke
bewustzijn in te voeren. Eén ding ga hier echter voorop, voor wij over deze valsche
lading zelf spreken. Natuurlijk is de Heer Roel Houwink bij het vervoer dier lading
ter goeder trouw. Hij gelooft dit alles zelf! Hij heeft het zichzelf gesuggereerd, en
het is een natuurlijk-menschelijke drang, om iedere auto-suggestie tot een massale
suggestie uit te zetten, teneinde door deze massale suggestie zijn eigen suggestie
wederom te versterken. Dat desniettemin deze poging, om de auto-suggestie tot een
massale suggestie uit te zetten, soms de vormen van zulk een geraffineerde critische
misleiding aanneemt, als waarvan wij in het vorig nummer eenige voorbeelden gaven,
- dit is in 1923 helaas volslagen begrijpelijk. De jonge mensch van 1923 beschikt
over een gescherpt en geschoold intellect, en dit intellect treedt onvermijdelijk in
dienst van iedere suggestie, die men zich zelf en anderen wil opdringen. Het is niet
anders mogelijk, en het is betreurbaar, maar het is ten slotte zeker, dat de oorsprong
van zulk een proces buiten de contrôle der bewuste persoonlijkheid valt.
Welke is nu de leugen en de leegte, die onder dit program schuilgaat? Eenvoudig
deze: d e f i c t i e e e n e r n i e u w e , g r o o t e K u n s t , d i e i n N e d e r l a n d
b e z i g z o u z i j n t e o n t s t a a n , een vanbuitenaf aangenomen en dus kil kunst-
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matige fictie1). - Of liever: geheel van buitenaf ontstaat zij natuurlijk nooit. Alle
nieuwe geslachten brengen innerlijk de geheime overtuiging mede, dat met hen nu
eindelijk de nieuwe kunst begint. - Dit is niets bijzonders. Ieder geslacht, zelfs de
geslachten die alleen maar voorbestemd bleken, om het bestaande voort te zetten,
moet feitelijk van deze ‘erreur de soi sur soi’ uitgaan, om tenminste het betrekkelijke
te kunnen bereiken. - Maar waarom breekt deze fictie zich ditmaal zoo brutaal door,
waarom maakt zij zich zoo hoonend breed? Er zijn vele redenen voor. Eén der
voornaamste is: de verwarring van dezen tijd, en daaruit voortkomend de
oppervlakkige en uiterlijke formule: ‘er is een tijd van groote beroeringen geweest,
ergo moet een even groote nieuwe kunst daaraan beantwoorden.’ Deze ellendige
formule, die feitelijk een kinderachtige rekensom is, heeft, ondanks de gansche
platheid en armzaligheid harer structuur, in alle landen na 1918 zeer veel kwaad
gesticht, en de stille en diepe ontwikkeling eener waarachtig-moderne kunst is erdoor
geforceerd en verstoord. Ook in Nederland. Want ook in Nederland groeide aarzelend
een nieuw vereenvoudigd geluid, dat het eerste teeken was eener nieuwe of beter
een zich vernieuwende menschelijkheid. Het leefde overal verspreid, schuchter en
van zijn eigen wezen dikwijls onbewust. En omdat het van zijn eigen wezen onbewust
was, bediende het zich beurtelings van nog oude en reeds nieuwe vormen. En ook
in Nederland wordt deze nieuwe teêre groei, die vóor alles een groei is van nieuwe
menschelijkheid, vóor alles een nieuwe overgave en een nieuwe wijze van leven,
moedwillig verstoord door de leugen der geforceerde moderniteit, waarvan zich Roel
Houwink tot paladijn gemaakt heeft, een dogmatisch-modernistische vooropzetting,
die hare kille en hoonende verzekerdheid grootendeels aan bovengenoemde
bezweringsformule ontleent2).
Wij zeiden dat een nieuwe kunst die zeker komen gaat, nooit iets anders kan zijn
dan een nieuwe menschlijkheid en een nieuwe overgave, en dat deze nieuwe
menschlijkheid zich op den duur haar eigen vormen scheppen zal, nu echter zich nog
dikwijls van

1) Thans spreekt Roel Houwink weliswaar van ‘nauw ontkiemd.’ Maar dit is de heerschende
toon niet, noch van Houwink, nòch van zijn critische medestander Marsman. Wij zagen dit
reeds en zullen dit nog nader kunnen constateeren.
2) Wij denken hier natuurlijk niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats aan den Heer H. Doch
ook aan het critische optreden van H. Marsman in ‘de Gids’, sommige critische methoden
in het vroegere ‘Getij’, enz.
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den ouden vorm bedient (de oude metriek in de dichtkunst, de psychologische
continuïteit in de romankunst). Het kenmerkende echter van degenen, die zichzelf
in hun modernistisch ongeduld hebben geafficheerd en geleidelijk zelfs georganiseerd
als dragers van deze nieuwe kunst, is wat men zou kunnen noemen: de typische
onvernieuwdheid hunner menschelijkheid. Zij die strijden tegen alle epigonisme,
zijn zelve epigonistisch georiënteerd. Alle de oude, alle de slechtste gewoonten der
19de eeuw zetten zij ongewijzigd en met ijver voort. Intellectualistische bezonnenheid,
dialectische sophistiek, schrille liefdeloosheid, verachting die de natuurlijke haat is
van het Ik tegen ieder ander Ik dat recht vraagt om te leven, - en ten slotte de
intellectueele habiliteit om dit alles te camoufleeren en te rechtvaardigen - al deze
oude gewoonten zetten zij zonder uitzondering voort, - alleen is de flitsende zelfkennis
en de duistere onrust, die bij de grootste en bitterste 19de-eeuwers nooit ontbrak, bij
hen tot zelfvoldaanheid verbleekt. - En omdat geen innerlijke drang hen dreef, hebben
zij in hun vooropgezette pretentie die voor alles ‘nieuwheid’ wilde étaleeren, zich
met fanatisme op het uiterlijk geworpen. Vorm is het gemakkelijkste
herkenningsteeken, vorm laat zich ook het gemakkelijkst forceeren, en de moedwillige
verstoring van den vorm kan van verre de schijn van een scheppingsdaad aannemen.
Maar in dit streven naar willekeurige vorm-vernieuwing heeft de natuur hen in een
ironie verwikkeld, die geraffineerd en bijna burlesk is. De theorie was als altijd wel
in orde. Bij een gepretendeerde nieuwe menschelijkheid behoort natuurlijk een nieuwe
vorm, de taal der loutere oerklanken, - en deze oerklank moest natuurlijk de oertaal
der ziel zijn, der tot mystische extase ontbrande ziel, en niet die der zinnen. Zoo
ongeveer luidde de theorie. En men verwijst daarbij gaarne naar de mystici, en hun
chaotische onbegrijpelijkheid. Men vergeet daarbij alleen, dat deze mystici uit een
ontzachlijke volte van menschelijkheid en liefde spraken, en dat het dit te veel aan
liefde was, dat hun woord tot gestamel brak. - Doch omdat niets van zulk een volte
en zelfs geen nieuwe levensinhoud onder dit streven drong, viel de practijk wel zeer
anders uit. - Want in werkelijkheid grepen zij niet zoover terug. Zij bemerkten niet
eenmaal, dat zij in hun krachtelooze vernieuwingspretentie eenvoudig een eindje
terugspoelden in den tijd, en de taal hernamen van het uiterste 19de-eeuwsche
impressionisme, d i e d e t y p i s c h e t a a l w a s v a n e e n g e h e e l e n a l
uiteenvallend, een definitief ont-
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b i n d e n d l e v e n s b e w u s t z i j n . En dat is dus de ironie waarin de natuur hen
verwikkeld heeft: het eenige, maar ook het eenige nog waaraan zij de waarheid hunner
roeping zouden kunnen bewijzen: de vorm, blijkt bij nadere ontleding het
weeropgetuigde, weeropgeflikte voertuig te zijn van een nu werkelijk wel verouderden
geest. En het is in dit jammerlijk vehikel anno 1890, dat men triomfantelijk ter
overwinning meent te hotsen.
De verschijnselen die wij hierboven beschreven: een dogmatisch-vooropgestelde en
in den grond valsche moderniteit, die de groei van een waarachtige menschelijkheid
schaadt, tot een karikatuur verwringt en meestal tot een sectarische vormkwestie
verengt, - zijn hoofdzakelijk algemeen-Europeesch van karakter en toonen zich in
alle landen en alle kunsten, - alleen is het scala dier verschijnselen, vooral in de
oorlogslanden, veel breeder nog en meer genuanceerd. - Wij echter hebben hier te
maken met de kleine weêrslag die het geestesleven in Nederland van deze
verschijnselen heeft ondergaan. Met de uitingen van dit dogmatische modernisme
in Nederland hopen wij in enkele volgende aanteekeningen ons nog in bijzonderheden
bezig te houden.
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Nieuwe muziek in Salzburg
Kamermuziekweek van 2 tot 7 augustus
door Petr. Joh. Tiggers
Het was een ‘internationale’ moderne muziekweek. En ook in dit verband wekt het
woordje ‘internationaal’ onbestemde associaties op met enthousiaste verbroedering
der volkeren, met politieke internationale vooruitstrevendheid of met pogingen van
idealisten, die een soort ‘internationale muziek’ plegen te zoeken, waaruit het
gemeenschapsbesef ook artistiek gevoed zou kunnen worden. Tot dusver heeft men
het nog maar tot één enkel liedje kunnen brengen, dat internationale muziek genoemd
zou kunnen worden. De internationale muziekweek te Salzburg heeft niets te maken
met het begrip ‘internationalisme’, evenmin als de Société Internationale pour la
musique contemporaine, welke de bijeenkomst georganiseerd had; zij is ontstaan
louter uit interesse voor de muziek in het algemeen en heeft ook geen ander doel
nagestreefd.
Bovendien, feitelijk bestaat er geen ‘internationale’ muziek; de muziek, welke
algemeen menschelijke elementen in zich gebonden heeft (Palestrina, Bach,
Beethoven, Mahler, Debussy) en die haar beteekenis voor geheel de beschaafde
wereld reeds bewezen hèèft, is u n i v e r s e e l , staat ver boven of wellicht eerder
naast de begrippen internationalisme, stamsaamhoorigheid, of typische volksaard en
laat zich in ieder geval nimmer leenen tot internationale volkspolitiek, al is deze nog
zoo zachtaardig. In het algemeen kan men zelfs veilig aannemen, dat elke muziek,
waarin een zekere tendenz
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naar internationalisme of een uitgesproken nationalisme verklankt heet te zijn minder
zuiver geconcipieerd is (negende symphonie van Beethoven bijvoorbeeld en diens
cantate ‘Der gloreiche Augenblick’).
Er zijn maar enkele tijdperken te noemen in de geschiedenis der muziek, waardoor
men kan spreken van een internationale muziekcultuur en het is niet uitgesloten, dat
in de naaste toekomst een nieuwe vloedstroom in beweging komt, die haar bedding
zal zoeken in die landsstreken, waar het volkskarakter, dank zij een krachtig levende
traditie, u i t e i g e n a a n d r i f t eene verdieping van het geestelijk leven heeft
aangenomen. Thans nog, in dezen tijd, den veel gesmaden tijd van verwording en
ontwrichting, van felle botsingen tusschen wanbegrip en visionaire openbaring, den
tijd, waarin de evenwichtstoestand (uit welk moment steeds de groote kunstwerken
zijn ontstaan) immer iets te veel links of te veel rechts is geplaatst, in dezen verwarden
tijd kan men nog moeilijk spreken van een sterk levende internationale muziekcultuur,
gelijk wij die gekend hebben in de contrapuntistische periode van 1400 tot 1600 met
mannen als Hobrecht, Okeghem, Josquin en Lasso of in de romantische school hoewel minder sterk, maar ook minder verkild - van Schumann, Chopin, Liszt.
Salzburg gaf dan ook geen internationale muziek, was geen demonstratie eener
bepaalde internationale groep, welke door gelijke tendenzen gebonden was; Salzburg
gaf alleen een beeld, een onvolledig beeld van de scheppende muziek in de
verschillende landen. Men vermòcht ook niet meer; want de onderlinge waardeering
tusschen de verschillende rassen, die een levensvoorwaarde is voor groepen van
gelijkstemde kunstenaars, ging waarlijk niet verder dan de meest koele
welvoeglijkheid toeliet. Er was geen ‘internationale mu-
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ziek’, er was geen ‘nationale muziek’; ik hoorde alleen ‘r a s s e n -m u z i e k ’. Hoe
grooter het potentieël verschil tusschen de rassen en tusschen de psychische
geaardheid der componisten was, des te strijdender en pijnlijker was het contrast
dezer muzieken.
Van enthousiasme geen spoor; de muziek, welke daar gereproduceerd werd, stond
op een te veel verschillend plan om maar een grein van onderlinge erkentelijkheid
op te wekken. Dit eerste kamermuziekfeest te Salzburg (men herhaalt het jaarlijks)
bestond voor mij niet anders dan om te bewijzen, wat men lang te voren reeds kon
vermoeden of als vaststaande voor zich zelf reeds wist.
***
Angstvallig en zelfs ietwat pretentieus ziet men de hedendaagsche Latijnsche stijlen
langs die der Germanen en van een groot deel der Europeesche Slaven heen glijden.
Dat is niet altijd zoo geweest en het geestelijk boycot der Duitsch sprekende rassen
zal zijn funesten invloed onafwijsbaar uitoefenen. Er zijn zekere affiniteiten in
rhythme en in melodiek te vermelden tusschen Russen, Magyaren, Romanen,
Engelschen en Nederlanders. Doch ook om dit feit de constateeren was Salzburg
overbodig, want men wist reeds lang welke sterke relaties er bestonden tusschen
R u s l a n d (Borodin, Moessorgsky, Scriábin, Stravinsky) F r a n k r i j k (Debussy,
Ravel, de Sévérac, Roussel, Milhaud) H o n g a r i j e (Liszt Bartòk, Kodály) I t a l i ë
(Casella, Malipierro, Tedesco,); S p a n j e (Albéniz, Granados, de Falla); E n g e l a n d
(Granville Bantock, Bliss, Goossens) en N e d e r l a n d (Dresden, Pijper, Voormolen,
Ruyneman). Hierbij hebben wij op te merken, dat Duitschland met zijn grauwe
neo-romantiek, zijn neo-classicisme, zijn verisme, (d'Albert bijvoorbeeld) zijn
naturalisme, hier tegenover weinig beteekend; Oostenrijk heeft evenwel
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een Bruckner, een Mahler en een Wolf voortgebracht, groote figuren die men tijdelijk
in het land-zelf niet heeft willen erkennen.
De nieuwe muziek, welke men in het algemeen en ernstig gesproken troebel,
bloedarm en kaal zou kunnen noemen, kristaliseert zich in de gestalten dezer moderne
meesters tot een klaarheid, tot een klinkende doorzichtigheid, waarvan men de
onweerstaanbare suggestie onmiddellijk moet ondergaan. Al is deze meesterlijke
moderne muziek bij verschillende componisten verschillend gerealiseerd, al is zij in
haar voorkomen en in haar werking ook onderscheiden, zij steunt bij Rus, Magyaar,
Italiaan, bij Spanjaard, Franschman, Engelschman of Nederlander op eenzelfde
edelaardige traditie, waarvan het karakter wordt bepaald door de energie van het
rhythmisch bewogen leven.
Het rhythme in de muziek is dan ook identiek met de psyche der muziek, met haar
karakter. In het rhythme is de kwaliteit der universeele moderne muziek gelegen,
niet zoozeer in de a-tonaliteit, niet zoozeer in de poly- of multitonaliteiten, in halveof in kwarttoonssystemen; deze zaken bepalen hoogstens de kleur, doch nimmer het
karakter der moderne muziek. Zonder rhythme geen karakter, maar ook zonder
karakter geen rhythme. De klassieke muziek had dit kenmerk, de romantische school
verborg haar rhythmiek eenigszins onder de meer teedere accentuatie van een emotie
en het z u i v e r -m o d e r n i s m e der muziek heeft afdoende aangetoond, dat het zich
op klassieken bodem schraagt. Het neemt het rhythme, dat door alle tijden heen het
eerste en het krachtigst levend element in de muziek is geweest weer op; zij verheft
het rhythme (was dit bij de kwijnende neo-romantici en neo-impressionisten niet een
vodderige draperie geworden?) weder tot haar essentieele waarde. Wat heeft de
afmattende, vermoeiende ‘hochpathetik’
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van Schillings, Blech, Kienzl, Weingartner, Mottl, Zumpe of Korngold, wat heeft
het decadente, krachtelooze ‘malerische Naturalismus’ van Richard Strauss, Ottmar
Schoeck, Graener of Bittner hiertegenover te stellen? Zou men gelooven, dat de
‘Duitsche Debussy’ de kampioen-componist der mystische legende in Duitschland,
Hans Pfitzner, - de kwaliteiten van een Stravinsky, Ravel of Roussel zou overtreffen?
***
De groote figuren der Salzburgsche muziekweek bleken te zijn de te Parijs levende
Rus I g o r S t r a v i n s k y , de Franschman M a u r i c e R a v e l en de Engelschman
Arthur Bliss.
Van Stravinsky werden door het Pro-Arte kwartet uit Brussel drie stukken en een
concertino voor strijkkwartet gespeeld. Ze zijn maar heel kort - een kwaliteit dus in
den tegenwoordigen tijd. Want heusch, men ziet er geen bezwaar in op een
internationaal modern muziekfeest U sonaten of kwartetten aan te bieden, die niets
anders suggereeren dan een groote hoeveelheid platte, groezelige, schuifelende
muziek.
Van Stravinsky, die in 1882 bij Petersburg werd geboren, kent de muziekwereld
reeds eenige meesterwerken. Ik behoef maar te noemen L'oiseau du feu, Petrouchka,
Le Sacre du printemps, Le Rossignol, L'Histoire du Soldat, Les Noces, - bovendien
schreef hij talrijke kleinere stukken, onder andere: quatre chants russes, trois histoires
pour enfants, trois pièces pour clarinette seul en de in Salzburg gespeelde werken
voor strijkkwartet1).
Wat ik zoo juist gezegd heb van de rhythmiek der

1) Deze opsomming heeft niet de pretentie volledig te heeten. In het komend seizoen zal
Stravinsky's Petrouchka (dat van 1911 is) te Amsterdam opgevoerd worden. Naar aanleiding
van deze uitvoering zal ik gelegenheid hebben uitvoeriger over Stravinsky's Oeuvre uit te
wijden.
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moderne muziek in het algemeen, geldt voor die van Stravinsky in het bijzonder.
Behalve het feit, dat hij het rhythmisch element der tango, der rag-time, der wals
in zijn muziek verwerkte (L'Histoire du Soldat heeft dit zoo frappant) een eigenschap
overigens, welke door ieder opgemerkt kan worden zonder dat men ‘gehoor’ voor
de moderne muziek behoeft te bezitten, behalve dat, kenmerkt Stravinsky's muziek
zich door een felle, geestkrachtige verklanking der inspiratie, een realisatie, die zoo
weifelloos-zeker aandoet, dat men onweerstaanbaar tot deze muziek wordt
aangetrokken. Alle mogelijkheden, die wij in moderne muziek, in nieuwe enthousiaste
klankencombinaties zouden kunnen vermoeden, stormen ons in dit werk tegemoet.
Welke teeder-schuchtere bekoring deze muziek ook moge hebben, welke bange
huiveringen van klank ook mogen opsidderen uit deze enkele pagina's kamermuziek,
Stravinsky's muziek beduidt, gode zij dank, niets, zij omschrijft niets, zij schildert
niets, doch z i j i s .
Als men het derde stuk van het strijkkwartet hoort, waarin de vier instrumenten
in mediteerende verrukking schijnen te prevelen: Qui tollis peccata mundi, miserere
nobis, suscipe deprecationem nostram; waarin dus deze hedendaagsche muziek van
een ongelooflijk vroom-visionaire spanning is, als men dit stuk hoort, dan gevoelt
men dat hier de openbaring is van geheimzinnige machten, die vreemd, exotisch en
bijwijlen schijnbaar kil aandoen. Maar door het ontzagwekkende, het wonderbaarlijke
dezer muziek vordert zij ons op tot een enerveerende verrukking, die in de ziel
beklemmend na-zindert door de hevig-onstuimige bewogenheid, welke het werk
doorwoelt.
Na hem kwam M a u r i c e R a v e l met de eenigszins koele, maar rijpe sonate
voor viool en cello. Het werk
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is minder fel gekleurd als dat van Stravinsky; het was werkelijk fijner, eleganter;
goed, laat ons zeggen: het was meer typisch Fransch. Maar natuurlijk smaakvol
vermengd met Spaansche elementen, waardoor de sonate een sprankelende gloed
verkrijgt, rank en van lichte grazie. De hoogtepunten hebben echter iets beklemmends,
ze hebben niet dat bevrijdende, wat zoo typisch ‘Ravel’ is; over deze toppen valt
eene sluier, er ligt eene matte glanzing over... Doch ondanks deze bescheiden
bedenkingen ervaart men Ravel in deze duosonate als begenadigd Meester. Hij toont
weder een jeugdige tegenwoordigheid van geest, welke hem in staat stelt zijn
capricieuse invallen nog immer juist aan den staart te vatten, zoodat het geheel voor
den hoorder tot een klankenbeeld gaat opstaan, een verschijning, welke geen vleesch
en geen bloed is maar luchtig equilibreerd op iets, wat niets is ten slotte, maar teeder,
rijk en oneindig schoon lijkt in haar ranke onstuimigheid1).
Een derde, minder imposante figuur bleek A r t h u r B l i s s met diens Rhapsodie
voor fluit, engelsche hoorn, strijkkwartet, contrabas en twee zangstemmen.
Bliss behoudt, zelfs indien wij hem gaan opnemen in de groote cultureele
strooming, welke angstvallig het gebied der Duisch sprekende bevolking vermijdt,
toch zijn locale kleur en, meer nog, zijn eigen beslissende karaktertrek. Hij is laconiek,
doch niet ongevoelig; hij is teeder maar nimmer sentimenteel; hij heeft smaak voor
juiste verhouding, voor licht en donker, doch mijdt zorgvuldig alle zwaarwichtigheid
alle pijnlijke zielsconflicten, alle ten hemelblikkende berusting. Hij verstaat de kunst
met U een loopje te nemen, zonder dat Ge ontstemd wordt; hij verstout zich zelfs
ten koste van Uw argeloosheid en

1) Deze sonate voor viool en cello is dezer dagen bij Durand te Parijs verschenen. Het is
opgedragen à la mémoire de Claude Debussy.
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ten koste van Uw heiligen beeldjes zich te vermaken. Daardoor vertoont hij eenige
overeenkomst met Ravel. Deze rhapsodie zegt het weer maar zegt het beter, dan zijn
Madam Noy: ik ben Arthur Bliss! Hij staat vòòr U; hij is geestig, schertsend,
fijngevoelig, teeder allerbekoorlijkst, maar dat alles zonder lomp geslof, zonder
dikbuikige goedlachsheid en zonder gniepige bijbedoelingen.
Ook hij is, anders dan Stravinsky onweerstaanbaar.
Deze drie figuren bleken in Salzburg de gestalten te zijn, die zich ondanks de
dreigende tumultueuze muzieken der Germanen en Tschechen staande konden houden.
Van Manuel de Falla, G. Francesco Malipierro en M.C. Tedesco werden maar kleine
stukjes uitgevoerd. Een opmerkelijkheid bleek ook te zijn de Nederlandsche componist
S e m D r e s d e n , die met zijn sonate voor fluit en harp een uitnemenden indruk
vestigde. Ik weet zeker, dat het werk met meer instemming werd ontvangen dan
bijvoorbeeld de sonate van den grijzen jongeling Charles Koechlin, die het tusschen
haakjes met zijn simplistische muziek slecht vinden kan. De jongeren: Prokofiev,
Honegger, Milhaud en Poulenc vielen tegen, alhoewel ik van deze vigoreuze figuren,
de stoutste verwachtingen had.
***
Wat gaven nu ten slotte Duitschland, Oostenrijk en de aanverwante landen? Het
was eensdeels Schönberg, die in zijn leerlingen goede apostelen heeft gevonden en
voor een ander deel enkele na-Mahlerianen, die werkelijk niet de moeite van het
vermelden waard zijn. In Holland kennen wij het werk van Schönberg reeds geruimen
tijd; verleden jaar werd nog diens Pierrot Lunaire uitgevoerd. Dit keer kon ik mijn
kennis van Schönberg's arbeid verrijken met ‘die hängenden Gärten’ opus 15 voor
zang en piano; een hoofdwerk van den
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Meester, gelijk het door zijn aanhang wordt geprezen. Men heeft van Schönberg veel
willen maken; men heeft willen aantoonen, dat hier de Vrije Geest, de ware
Toekomstmuziek zich zonder eenige belemmerende reserve openbaarde. Men heeft
hem gehuldigd en geprezen als dichter, als schilder, als componist en als leeraar en het is alles troosteloos; het is wellicht deerniswekkend deze armelijke uitstalling
van waardelooze vodden. Want, gelijk de bekende werken van Schönberg, waren
ook deze Hangende Tuinen opus 15. Wat wil men toch van Schönberg, wat wil men
toch met Schönberg?
De muziek van dezen man is armoedig, kaal, versleten, k r a c h t e l o o s en muf;
ondanks alle nieuwigheden, ondanks de beroemde kwartenaccoorden, die Schönberg
opnieuw heeft uitgevonden, schroom ik niet zijn muziek ouderwetsch-vervelend en
ouderwetsch-sentimenteel te noemen.
Men verwijt mij van uit het Schönberg-kamp, dat ik te klein ben de Ziener, de
Meester te begrijpen in zijn gloedvolle, geniale openbaringen, die toch geheel nieuw
zijn! Maar waaraan zal men dan toch het waarlijk ‘nieuwe’, het waarlijk verjongende
eener componeertrant herkennen? Toch bepaaldelijk n i e t in de wijze waaròp, niet
in de uiterlijke verschijning van het klankbeeld, niet in het meer of minder ‘valsche’
of in het ‘harde’ van de samenklank! Het zuiver modernisme, het voorwaarts
stormende, weifellooze modernisme eener muziek zoeken wij toch alleen in de
imponderabiliën van den geest!
Nu weet ik wel, dat deze besliste ontkenning van de belangrijkheid der
Schönbergmuzieken zich schraagt op een negatieve waardeering: wie zal de een of
andere phrase geestelijke waarde toedichten of die er in ontkennen? Maar ik vraag
hierop: Heeft het
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hoofdthema van Debussy's Fêtes geestelijken inhoud of heeft het dat niet? Evoceert
Bach, Beethoven, Mozart geen wonder van spiritueele potentie, heeft Mahler's
thematiek geestelijke inhoud? Wat doet Schönbergs thematiek hiertegen? Stel de
teedere bewogenheid van Debussy's Pelleas en Melisande eens naast de Pelleas van
Schönberg! Ik moet er niet aan dènken! Of vergelijk het visionaire, de
forschgespannen thematiek van Stravinsky's Quatre chansons russes eens met de
holle rim-ram, met de scheldende, ruziezoekende toon in Schönbergs ‘hängenden
Gärten’, in diens Orchesterstüche of in zijn Pierrot Lunaire...
Over het algemeen is men voorzichtig met Schönberg en behandelt men de
schrilheid zijner kijvende muziek met een buitensporige onderscheiding:
men-kan-niet-weten! Deze man mòcht soms de Nieuw-Lichter zijn, de veelzijdige
geest, de Messias der kunst zijn, waarnaar de wereld zoolang heeft gesnakt, en dan
verwijt men zichzelf later gebrek aan inzicht, gebrek aan gevoel voor de Hooge
Kunst, die in Oostenrijk ten deele nog gedicteerd wordt door warhoofden, wier groote
openbaring tot op heden alleen heeft bestaan in hoogdramatische gestes, waarachter
de grauwe armoede des geestes ter nauwernood schuil kon gaan.
Zoo gaf Salzburg twee tegenstellingen in modernisme: het zuivere, het visionaire,
het r h y t h m i s c h b e w o g e n e en het programmatisch, het dogmatisch, het
k r a c h t e l o o z e modernisme. En het verschil tusschen beide tegenstellingen valt
te sterker op, naarmate het visionaire uitstijgt boven de matelooze luidruchtigheid
en zelfgenoegzaamheid van een bloedarme, ‘moderne’ muziek, welke in Schönberg,
Albon Berg, Egon Wellesz en nog anderen hare wankelmoedige propagandisten
vindt.
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Boekbespreking
Marnix Gijsen. Lof-Litanie van den H. Franciscus van Assisië. De Sikkel
Antwerpen. Em. Querido, Amsterdam.
Het zou moeilijk vallen op de nauwelijks anderhalve vel druks, welke dit boekje telt,
een eenigszins rechtvaardig oordeel te baseeren over Marnix Gijsen, die in deze
bladzijden ons verschijnt als de bloeiende jeugd zelf, die haar natuurlijken blos met
rouge bedekt heeft. (Het beeld is van Stendhal.) Bovendien is dit rouge zoo opvallend
en pretentieus aangebracht, dat het geruimen tijd duurt voor men aan de vorm-exaltatie
in zooverre gewend is dat men den waren grondtoon van dit met bonzend hart
uitgehijgde gebed, kan vatten. Doorbladert men de geschriften der jonge Vlamen,
dan treft den lezer een krampachtige natuurlijkheid als datgene, wat de jonge mannen
van het Scheldeland als aren van één zaaisel samen opgericht houdt. ‘Krampachtige’
natuurlijkheid, want ik geloof niet dat deze oogst van roode bloemen en malsch
brood, van vette aarde en ontbloote borst, waartusschen zich nimmer een representant
van minder uitgesproken fermen aard komt wagen, niet gegierd zoude zijn met
intellectueele, volstrekt niet argelooze, principes. Terwijl evenwel de zucht naar het
gezonde bij vele schrijvers zich direct in zintuigelijke gulzigheid uitviert, doordrenkt
dezelfde aandrift in Gijsen de diepere gebieden van het geestelijk leven en teelt daar
het beeld eener manlijk onstuimige en grootsche levensvoering, hetwelk hij dan op
den wijden hemel van Franciscus projecteert. Door zijnen aanroep dwingt hij den
heilige te worden tot schutspatroon van de in edelmoedigheidsroes gegrepen
jongelingschap van een ontwakend volk.
Evenwel... een al te vooropgezet idealisme slaat licht in overdrijving over en wordt
dan pose. Onze benedenburen bewijzen de juistheid dezer stelling. Terwijl de jubilatie
der zinnen verwordt tot plat geschreeuw in de beschrijving van hammen- en
lambiek-uitspattingen met onsmakelijke détails, die door 't vaandel der natuurlijkheid
slechts pover zijn gedekt, blijkt het gevaar voor den meer intellectueelen Gijsen
elders te liggen. Nog vond hij niet het eigen timbre, maar al te dikwijls is v.d.
Woestijne's ‘gonzend’ zware klank verneembaar en ook Verlaine's ‘Sagesse’ is te
herkennen. Ten einde echter deze reminiscensen te verdringen, forceert hij zich tot
een onecht-aandoende quasi-oorspronkelijkheid. De baardelooze officier, met
overslaande stem zijn leger
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aanvurend, maakt van den nood een wet en lanceert zijn schor en schel geluid als de
nieuwe klank waarop de letteren wachtten.
‘Voor mijn vriend, in mijn leven: poolnaald-schroef-avond-angelus.’
... ‘uw leven plots als een tragisch rood-gestempelde expressbrief in een wit
begijnhof, maar simpel als een volkswijs, flinke Madelon-genot voor duizenden.’
‘...uw stem als autosireen...’ - een speldekussen van boete uw zingende borst, een
gloeikous van wit licht uw mager gelaat. -’
Gijsen zag den heilige als een tot mensch geworden aartsengel. Ik twijfel er geen
oogenblik aan dat dit visioen waarachtig en schoon en des waren kunstenaars was.
Maar wat te zeggen van de blague nu de begenadigde ziener zich opmaakt deze
verschijning voor ons als 't ware te kleeden in chauffeurs-uniform, optredend onder
het getoeter van claxons en sirenen.
Soms verdringt wel de impuls van het bloed voor een wijle de scheikunde dezer
verzinsels en prachtige fragmenten ontstaan: blz. 10 ‘Franciscus die, wilde hengst
van dartelheid, plots op hol sloegt van ontzaggelijk verlangen naar de breede vlakte
van God, bid voor ons...’ maar de vurige kleuren verbleeken meer en meer tot de
caricaturale penkrassen weer hun overheersching beginnen op blz. 14: ‘Banaan van
zoete vergiffenis’. - Deze gezochte aanstellerij herinnert aan zekere bedenkelijke
literaire verschijnselen in Duitschland en de cultureele invloed der jarenlange Duitsche
bezetting zal ook wel medeschuldig zijn aan deze hoogmoedige afwijkingen van den
eerlijken weg, gepleegd door een talentvollen schrijver.
Want wat is de fout dezer dichterlijke rariteiten? Zij bestaat daarin dat het
verduidelijkende voorbeeld door de didactiek gebezigd, verward wordt met het beeld,
dat de dichter hanteert. Wanneer we naar een uitlegging luisteren, waarbij een
vergelijking gebruikt wordt, is onze geest er slechts op ingesteld een bepaalde
verhouding van eenen aangewezen factor te leeren zien, met behulp van een ander
voorbeeld, waar deze factor precies op dezelfde wijze optreedt. Wat van deze feiten
nog meer zou te zeggen zijn, laat ons volkomen onverschillig. Maar wanneer de
dichter in een vergelijking tot ons spreekt, laten we den ganschen inhoud van den
metafoor in ons bezinken, niet slechts om die eene eigenschap, waarop speciaal
gewezen wordt te begrijpen, maar om in wijderen zin de diepere verwantschap
tusschen de beide leden der vergelijking na te voelen. In botanische termen uitgedrukt,
zou men zich dit aldus kunnen voorstellen: De didac-
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tiek is ermee tevreden, wanneer men de toevallige gelijkenis van twee variëteiten
uitbuit, de poezie kan slechts werken met verwantschap der soorten. Verwaarloost
zij deze wet, dan zal de beeldspraak nimmer overtuigen. Moge er ook een zekere
oppervlakkige overeenkomst bestaan tusschen Franciscus' door boete doorpriemde
borst en een speldekussen, sterker dan deze ééne bijkomstige overeenkomst zijn de
vele associatieve gedachten, die deze vergelijking onmogelijk maken.
Ik zeide dat Gijsen's verwerpelijke jacht naar oorspronkelijkheid te wijten was aan
zijn onvolgroeidheid als dichter. Misschien echter is hier nog een andere overweging
in het spel, n.l. het ongeduld van de moderne jonge katholieken, die de plotseling
voor hen tot nieuwen bloei geraakte kerkelijke symbolen zoo spoedig mogelijk
wenschen te ontdoen van hun oud-modische en bestofte gewaden.
Maar de fabrieksfluit, het lichten der schijnwerpers, het gonzen der vliegtuigen
en het dreunen der machines, ziedaar toch enkele van de vele moderne attributen,
door ware dichters in hun oeuvre natuurlijk verwerkt. Ik noem deze voorbeelden om
de overhaastigen erop te wijzen dat de moderne tijd en dientengevolge ook de moderne
vroomheid, vanzelf, doordat zij beleefd wordt in het weefsel der kunst wordt
opgenomen. Forceering kan hier slechts schaden. Deze laatste opmerkingen gelden
in nog hooger mate voor de illustraties van Jos. Leonard, met dit onderscheid dat het
mij voorkomt dat deze grafische kunstenaar zich niet slechts aan den vorm, maar
tevens aan den inhoud vergrepen heeft, door de gedragen hartstocht van Franciscus
als opgewondenheid te interpreteeren.
GABRIELLE VAN LOENEN
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De tragedie van Otto Weininger
Bij zijn 20sten stervensdag op 4 october 1923
door Emil Lucka
Intensief in den arbeid van zijn gedachten verzonken, aan den hartstocht van het
kennen overgegeven, groeide de wil in hem steeds machtiger, om met den geest de
wereld te overheerschen, op een zoo hoogen top der gedachte te stijgen, dat alle leven
daar beneden nog slechts kaleidoscopisch wemelde onder zijn blik. Hij boorde
schachten in de ziel des menschen, deed donkere gesteenten springen, rustte niet
voor brok na brok aan 't daglicht was gekomen, en liet ze in het sterkwater van zijn
geest tot hun elementen ontbinden. Wat in de ziel des menschen verscholen leefde,
wat geliefd en geeerd was in de schemering van het halfverborgene, dat moest tot
onderwerp van het albeheerschend denken worden: - daad des Magiërs, die in de
zielen van anderen nòch in zijn eigen ziel ook maar één geheimenis meer overlaat.
Doch een schrik wierp plotseling een huivering over hem: opgelost was de
menschenwereld in duizende atomen, vorm en bedoeling waren uit haar gescheurd,
iedere teere ontroering in het bijtend zuur der kennis gedood. Zijn wijd geopende
oogen zagen de puinen der menschlijkheid in veelkleurige lagen over elkander
geworpen, - van iederen zin verlaten nu, van iedere liefde leeg. Hij wrong de handen
in een zuigende, ijskoude leegte. Waarvoor die groote vernietiging? Met welk doel?
Terwille van de psychologie? Terwille van de wetenschap? Terwille van het erkennen?
- Was
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dit het hoogste wat gelden kon? - Als het alleen daarom was gebeurd, dan was iedere
vernietiging om niets gebeurd.
Zoo trad het hem grijnzend tegemoet: de verwoesting der ziel moest hemzelf
verwoesten, had hem reeds verwoest. - Waar was redding? Was er niet iets anders
nog dat mogelijk over die puinhoopen zweefde, iets dat niet uiteengedacht kon
worden? Iets dat heilig was, groot en eeuwig, en tegen het licht bestand, en dat
onberoerd bleef in den tuimelenden val der Faustisch vernietigde, der verachte wereld!
Iets moest men toch kunnen liefhebben trots alle weten omtrent het menschelijke,
iets waartoe geen ontbindende kennis kon reiken en ook niet de haat die aan de kennis
vooruitschrijdt. Er moest iets positiefs gevonden worden! Toen trad in roerlooze
schoonheid de wereld der Ideeën die Platoon geschapen had, voor zijn blik. Volkomen
was zij, vreemd aan iedere wisseling, boven alle tijden onveranderlijk troonend in
half belichaamde, half gedachte zuiverheid. Maar deze wereld is hem geen verheviging
en geen vervulling geworden van wat zich hier slechts in fragmenten vinden laat, gelijk door Platoon werd geleerd. - Neen, deze anderzijdsche lichtende wereld werd
bij hem de opheffing en de vernietiging dezer doorziene en vervallen wereld. Haat
tegen de schepping wordt scheppende daad, drijft de ziel boven iedere ontkenning
uit naar boven, naar de bovenzinnelijke wereld. Daar was geen natuur, was geen
folterende psychologie, daar was datgene, wat men in gloeiende liefde omvatten
mocht zonder het nooit rustende knagen der kennis. Met wilde heftigheid werpt de
gekwelde zich in deze wereld die zich opent, forceert haar tot volkomen
ander-zijdschheid, vindt in de werken van het Idealisme, van Platoon, Kant,
Schopenhauer, Schelling, waarover hij in dollen stormloop
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heenjaagt, datgene wat mag bestaan en voor de psychologie onbereikbaar is: de Ethos,
die boven de wereld verheven is en deze wereld richt en verdoemt, en ook dat in den
vorm van het zuivere denken. Het leven der menschen, dat reeds in het sterkwater
der kennis ontbonden is, wordt nu tot het Andere, het tegenovergestelde, het Booze.
Lust is verdoemlijk, lust is afval van de immer volkomen Idée; alleen daarboven is
er heiligheid en goedheid en volmaking in zuiverheid. Wat aardsch is, dat is der
vernietiging prijs gegeven, - en dwaasheid iedere gedachte, dat het voor volmaking
vatbaar zou zijn! Wat tevoren slechts uiteen-gedacht was, - dat mag nu met alle
instemming van den geest veroordeeld worden, want boven het leven leeft een andere
lichtende wereld, die Platoon gezien had, - en deze wereld leeft in den vorm der
zuivere gedachte.
Platoon heeft het anders bedoeld: hij heeft den weg getoond, die uit onze
schaduwenwereld leidt in het licht. Deze weg echter is de hemelsche Eros, de
hartstochtelijke opvlucht van het hart, dat zich aan het aardsche in verrukking heeft
ontstoken, om dit aardsche daarna boven grens na grens omhoog te voeren.
Schoonheid der lichamen is werklijke schoonheid, heeft deel aan de gansche
schoonheid die boven de aarde troont, liefde voor de aarde is werklijke liefde, die
het hart loutert en verheldert, en die het rijp maakt voor deze hoogste volkomenheid.
Wat hierbeneden schaduw is en brokstuk, wordt licht en gansch in de hemelsche
liefde. Zoo wordt uit den Eros en de schoonheid de ware deugd geboren, waarin de
hoogste Idée, de idée van het goede, zich weerspiegelt. - Hier is alles positief
scheppende liefde, metaphysische Erotiek, die het aardsche aan het Eeuwige verbindt.
Aardsche schoonheid is niet hatelijk, en slechts een hoonende glimlach waard, aardsche deugd is geen verhulde boosheid,
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doch van eeuwige deugd de kiem. Weininger werd bedwelmd door de weergalooze
hoogheid en ontstegenheid dezer Ideeënwereld, maar eerst heel aan het einde zou
hij weten, dat het de Platonische Eros niet was, die hem omhoogvoerde in een alles
overvliegend heimwee naar volmaking, - maar dat het haat was tot de aarde. Dadelijk
maakt hij de gansche idealistische schepping der eeuwen dienstbaar aan zijn systeem
des menschen, en spreekt in naam van dit systeem het woord der vervloeking uit, en
omdat hij dit waarachtig Zijnde toch niet nader te komen vermag, verwijst hij den
mensch ten ondergang. Haat zwaait zijn zwaard over de wereld.
Reeds voordat de wereld der Ideeën zich voor hem ontsloten had, was, half tastend
nog, zijn eenige wil geweest: dat de geest Heer der werklijkheid zou wezen, dat de
geest de werkelijkheid zou knechten en ontrechten. Met demonischen lust had hij
reeds toen een goed deel van alle menschelijkheid voor nietig en verwerplijk
verklaard, had hij het leven der instincten en gevoelens met een glimlach bejegend.
Nu echter is hij voldoende toegerust, om voor den verwoestenden drang een vaste
vesting te stichten. Met philosophisch idealisme, met het intelligible Ik van Kant,
met Platoons Idée van het goede worden de grondslagen voor de haat gemetseld,
iedere neiging van het hart wordt gelogifieerd, Logiek en Ethiek worden
ineengevoegd, opdat de bouw vast gegrondvest zij en niet wankele. Alle geweld der
gedachte wordt opgeroepen, om de wereld aan zich te onderwerpen, om haar van
ieder bestaansrecht te ontkleeden en haar dan ter dood te veroordeelen. Diep is de
blik in de menschenziel doorgedrongen; er zijn daar dingen gezien die nooit te voren
gezien zijn, dingen die blijven en gelden zullen voor altijd. Maar eerst nu, nu het
Absolute is gevonden, wordt al wat te voren slechts
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zakelijk beschouwd was, voor den gerichtsstoel der ethische formule geroepen:
vermag het niet aan haar genoeg te doen, dan is het veroordeeld. De natuur en wat
zij bergt, kan aan den eisch van het categorische denken niet voldoen, wil er zelfs in
't geheel niet aan voldoen - dus is zij waardeloos, is boos en voor den ondergang
bestemd. Het is het grondgevoel der Middeleeuwsche scholastici, dat hier nog eenmaal
in het denken opleeft. De abstracte moreele God van het Oude Testament plant nog
eenmaal zijn geboden op de Ideeënleer van Platoon. De oeroude stroomen van
wereldhaat en natuurhaat komen nog eenmaal tezamen, het fanatische geloof aan de
alleenzaligmakende macht van het abstracte denken, die Socrates voor 't eerst erkend
heeft, en het rigoureuse moralisme dat daarmee meestentijds verbonden is en in den
grond ermee één is, ontgloeien hier in het vuur van den haat. De begeestering voor
de Kantiaansche philosophie is haat tegen het Positivisme, waarmede deze eeuw
werd ingeluid en dat den denker zelfs aanvanklijk beïnvloed heeft, de hartstochtelijke
Jezusliefde is haat tegen het Jodendom. De eisch tot absolute volkomenheid is slechts
dan een werkelijk positieve eisch, wanneer zij zich met het menschelijk-bereikbare
weet te vergenoegen. Anders wordt zij doodend.
Doch de liefde is van alle dingen de grootste, en zelfs in dezen ééne laat zij zich
niet ganschelijk verloochenen en te niet doen. Maar aardsch gevoel mag niet
gerechtvaardigd worden! Dat het wurgende werk volbracht worde! En: ‘op het
oogenblik waarop de man de vrouw liefheeft, kan hij haar niet doorzien’. Psychologische kennis is het hoogste en het eenige! In dit hoofdstuk is een diepe
ondergrondsche smart te bespeuren om de verstoorde wereld, om de verloren
schoonheid. De wilde moralist heeft in het gevoel der liefde een be-
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wustzijn van raadselachtige schuld ontdekt, en hij denkt zich een legende uit, volgens
welke de liefde van den man tot de vrouw als een berouwvolle teruggaaf der ziel
wordt verklaard, teruggave der ziel die de man door een métaphysische buitentijdsche
handeling voor zich alleen behouden heeft. Dit toch is het laatste woord van
Weiningers psychologie der vrouw geweest: dat de vrouw zielloos is en dus geen
deel heeft aan deze ethisch-logische bovenwereld, die alle waarde, en ook de ziel
zelf, schept en waarborgt. Zoo moet dus ook de liefde, die waarde hebben moet beperkte waarde! - naar de anderzijdsche wereld worden overgebracht: de ware liefde
tot de vrouw is liefde tot een geestelijk-geschapen ideaal, tot een godin. Zij die
liefhebben hebben dit ook vóór hem met heel de scheppende kracht hunner ziel
gedroomd en aanschouwd. Hier echter is het een vormsel der Haat, die de liefde
vernietigt, de Haat die de liefde van de aarde wegwijst, nadat zij hem tot schuld
geworden is. Maar Weininger is Platoon niet, is Dante niet, is geen Fra Angelico.
Hij gelooft niet aan het Anderzijdsche, aan een hemel. Die heeft hem alleen maar
gediend, om hem de kracht tot levensvernietiging te verleenen. Toen, op een laat uur
in den nacht, de geniaalste der psychologen dit alles begreep, - kon hij niet meer
leven...

De Stem. Jaargang 3

791

Verzen
door Jan Prins
De beek
Van de hoog omgroeide toppen
naar de vlakte, - als uit een kreek
van geheimenis en duister
en verborgen koelte, - bleek
en onzeker in het krieken
van den morgen, vloeit de beek.
Rusteloos, - alsof zij, telkens
weifelend, zich vergewist,
dat zij niet al van den aanvang
in het volgen zich vergist
van den haar bestemden voortgang, doolt zij in den morgenmist.
En zij waagt zich in het nieuwe
blanke wonder van den dag,
dat zij uit het woud al vóór zich
als een vreemde toekomst zag, dat zij nu als wat bereikt is
eindelijk ervaren mag.
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De verlatene ochtenduren,
heel den heeten middag door,
tot den naderenden intocht
van de schemering, - tot voor
de bedreiging van den avond, windt zij glinsterend haar spoor.
En terwijl zij in de vlakte
zich ontkronkelt, bocht na bocht,
is het, of zij iets in elke
nieuw ontdekte verte zocht, iets wat zij onwetend zou
verwachten, maar niet vinden mocht.
Zou het in de schoone diepte
van het lager landschap zijn, in de heimelijke stilte
van een schaduwvol ravijn,
of in de verheven, kalme
verten van den avondschijn? Altijd, - altijd vloeit zij verder...
Tot ze, aan de begrenzing schier
van het daglicht, voor de ruimte
van een open dal komt. - Hier,
meent zij zeker, moet het wezen...
En zij valt in de rivier.
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Het dansende meisje
Alleen met de overschenen wemeling der golven,
met die langdeinende bewogenheid alleen,
onder de volte van het middaglicht bedolven
en met de bodemlooze ruimte over zich heen, met de onafzienbaarheid alleen, die van haar voeten
tot aan den horizon onrustig is en glanst,
en met den wind alleen, en met de wolkenstoeten
rondom haar aan de lucht, - is ze onbedekt, en danst.
Voorzichtig, als om eerst den bodem te beproeven,
betast zij met den voet het pas ontbloote strand,
de rimpels, hard en smal, die er de golven groeven,
en de weerbarstigheid van het nog vochtig zand.
Dan in de wijde zee der eenzaamheid gedoken, de zilte lucht haar als een koelte om het gezicht, aanvaardt zij het gebaar, dat in haar is ontloken,
en ze offert zich den wind, den hemel en het licht.
Zij danst, - en zij beweegt, van zonlicht overgoten,
zich telkens dieper in het ziedend water, dat
haar gretig in zijn wilde omvatting houdt gesloten,
haar om de lenden spoelt, haar om de borsten spat.
Zij danst. - Over de zee, het ledig strand, den toren,
staat in zijn hooge rust de middag uitgespreid.
En voor dit roerloos uur, in haar geluk verloren,
is zij alleen en danst, - onder de oneindigheid.
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De buit
Wanneer ik wederkeer uit mijner droomen landen,
mijn bodem met den buit der eenzaamheid bevracht,
en vóór mij, aan den bleeken uitgang van den nacht,
doet de onafzienbaarheid zich op van levens stranden,
en tusschen reven door, waarover brekers branden,
is eindelijk mijn schip in veiligheid gebracht, dan komt de lading los, - en naar de vreemde pracht
van zooveel ongeziens rekken zich rappe handen.
Vachten van edelbont en kostelijk brokaat,
waarvan het is, of er de zon in onder gaat, zoodat de kreten der aanschouwers het begroeten...
Maar in de diepte van het ruim, binnen den schoot
van koelte en afgezonderdheid, rust het kleinood
dat ik verborgen houd en neerleg voor uw voeten.
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De kunst als spiegel van de ziel
door Urb. van de Voorde
De kunst zoekt naar nieuwen stijl, het leven zoekt naar nieuw geloof. Het feit alleen
dat deze strooming bestaat, is ontegensprekelijk een bewijs dat er behoefte is aan
iets nieuws, dat regeneratie van kunst en geest een voorwaarde is tot intellectueele
en maatschappelijke weer-gezondmaking van de in een stadium van avondschemering
begrepen kultuur van het Oude Europa. Sinds het sterven der Middeleeuwen schijnt
het inderdaad wel of de volkeren van het Avondland zich met halfheden hebben
tevreden gesteld. De ontzaglijke synthese der eeuwen van Ruusbroec en Dante, die
haar opperste verwerkelijking vond in gothische kathedralen waar ziel en stof zijn
één geworden en versmolten tot een supreem gebed, viel ontzield uiteen, door
dogmatiek en wereldverachting ondermijnd. Maar de Renaissance-tijden die volgden,
hebben die eenheid niet hersteld, integendeel versnippering en analyse in het leven
geroepen en tot een ontzenuwend uiterste gedreven. De donkere, maar grootsche
harmonie der Middeleeuwen hebben de nieuwere tijden nooit bereikt. Goethe zelf,
die wel eens geldt als de souvereine Olympiër, belichaming van den
Renaissance-mensch, die weer het wereldsche leven der Ouden had ontdekt, is te
veel gefolterd door de angsten van Faust, dan dat hij die vergeestelijkte gelatenheid
ook maar zou benaderen, die tot ons spreekt uit zooveel portretten van de primitieven.
Bij dezen was die harmonie bereikt door het stoffelijke
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leven - waarvan de beteekenis overigens werd ontkend met het oog op de eeuwigheid
- te bezielen met de geestelijke visie van den kosmos, waarboven een anthropomorphe
God was verondersteld alle goed en kwaad der kreaturen met pijnlijke nauwgezetheid
te wikken en te wegen. Doch aan dien zelfden God verloren de nieuwere eeuwen
niet het geloof. De metaphysiek der massa, waarin de persoonlijkheid van den
kultuurmensch feitelijk toch wortelt en die dus altijd zijn mentaliteit gedeeltelijk
bepaalt, bleef dezelfde tot over de Fransche Revolutie. Alleen de opvatting van het
alledaagsche leven was grondig veranderd. De materie werd gehuldigd als waarde
op zichzelf, het aardsche bestaan werd begrepen als het nooit in de gothische tijden
het geval was geweest: als een feest voor de zinnen, een positieve mogelijkheid van
geluk. De middeleeuwer hield alleen rekening met het heil van hiernamaals, waarbij
het aardsch genot uit den booze was, een verlokking des duivels om hem de eeuwige
zaligheid afhandig te maken. De Renaissance-mensch nam van het leven alles wat
het hem geven kon. ‘Cueillez dès à présent les roses de la vie’ ried Ronsard - en
bereidde zich ondertusschen op het heil van zijn ziel enkel voor door het min of meer
stipte naleven der voorschriften van een formalistisch Christendom, waaruit de geest
der Evangeliën grootendeels was verdwenen en die de wereldbeheerschende kracht
der middeleeuwen niet meer bezat. In zoover hij rekening hield met een eeuwige
bestemming der ziel, leek deze hem in ieder geval problematisch, ten hoogste een
bekommering voor zijn ouderdom. Maar heidensch waren zijn jeugd en rijpe leven,
en de genieting van het aardsch bestaan zijn opperste doel. Daar waar een Dante aan
de lichamelijke verschijning van Beatrice maar even de aandacht had gewijd, terwijl
haar vergeestelijkt, onsterfelijk figuur de
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spil werd van zijn latere visioenen; daar waar hij zijn tijdgenooten niet ziet in het
leven op aarde, maar, uit het tijdelijke geheven, verplaatst in een eeuwigheid van
Hel of Paradijs, zet Shakespeare de menschen met heel hun wezen in het positieve
leven; hij voelt ze met hun passies, hun smarten en hun heil; de aflijvigen zelf hebben
geen vrede aan den anderen kant van het graf zoolang hun gewelddadige dood op
aarde niet is gewroken. Het aardsche daarzijn krijgt centrale beteekenis. Bij Rabelais
chaos nog, schrijdt het leven naar een stralenden triomf op Rubens' tafereelen. Zooals
de profeten van Michel-Angelo, zijn de gestalten van den grooten Vlaming titanische
verschijningen, geheel van de aarde en geweldig van oerkrachtig leven. Zijn naakte
godinnen zijn een blijde en overmoedig hymne aan moeder aarde. Weelderig en
geheel vrouw zijn zijn madonna's en zijn Christussen, van herculiaansche physiek,
hoe ver staan ze van de verschrompelde, uitgemergelde piëta's van een Quentin
Metsys, waar het lichaam, tot elementaire vormen herleid, den onmiskenbaren stempel
draagt van askese en levensmisprijzen. In Rubens' barokkunst was er in wezenlijkheid
een zelfde streven naar harmonie en synthese als bij den middeleeuwer. Doch het
uitgangspunt was anders. De kunst der gothiek ging uit van den hemel en
vergeestelijkte de materie. Ze nam van het leven genoeg om niet te vervallen tot
ziellooze abstractie, doch plaatste al het tijdelijke in het teeken der eeuwigheid. De
barok ging uit van de aarde, doch slaagde er niet in deze te verheffen tot de aetherische
regionen der spiritualiteit. Ze trok den hemel naar beneên en situeerde het heilige
temidden van een tuin vol zinnen-bekorenden aardschen lust. Deze profanatie was
overigens konsekwent met de wereldbeschouwing der barokkunstenaars. Het dualisme
der middeleeuwen: geest en stof - God gescheiden van de wereld -
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waarin alleen aan het geestelijke waarde werd toegemeten, was in feite nog dualisme
gebleven in de renaissancistische kultuur, doch met doorslag gevende waardeering
en behartiging thans van het stoffelijk daarzijn. Daartegenover was de Zon- en
feestdaagsche beslommering, meestal dan nog formalistisch, met belangen van een
hoogere orde, te zwak en te weinig spontaan, te weinig religieus doorleefd, opdat,
de scheppende geest nu strevend van een andere richting uit, de synthese der
middeleeuwen weer had kunnen worden bereikt. Parallel met de Jesuïtistische
casuïstiek, was de barok, daar waar zij zich religieus tot het leven wendde, een soort
onbewuste hypocrisie. Meer kerkelijk dan essentiëel godsdienstig, was ze niet in
staat zich het hemelsche leven anders in te denken dan het aardsche en stelde, precies
omgekeerd met de middeleeuwen, het eeuwige voor als aan het tijdelijke verbonden.
Maar het was weldra alsof men het onhoudbare van dergelijke levensbeschouwing
had ingezien. In de kunst liep ze dood. Na het glanstijdperk der XVIIde eeuw kwam
een algemeene inzinking; alleen sporadisch, zooals in het conservatieve Engeland
kwam ze gedeeltelijk tot een soort nabloei met Gainsborough en vooral Reynolds.
Maar de XVIIIe eeuw legde de grondslagen van het determinisme. Wat sinds 300 à
400 jaar alleen onbewust was gebeurd, werd nu klaar-doordachte speculatie van de
geesten. Kant verwees alle vraagstukken aangaande oorsprong, wezen en doeleinde
naar de regionen van het onbereikbare, en terwijl het levensgevoel der barok in de
ziellooze perversiteit van de Rococo ging ontaarden met Boucher en Fragonard,
schonken de Fransche encyclopedisten alleen hun aandacht aan experimenteele
wetenschap en aan de politieke en sociale nooden van hun volk. Metaphysiek en
religie, banden die het individu met den Kosmos verbin-
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den, werden de aandacht niet meer waardig geacht. Rousseau prees een soort
patriarchaal, in den grond epicuriaansch leven aan in de natuur, zonder verdere
bekommering met wat het ook zij. Langzamerhand vereenigde zich de massa met
de nieuwe levensopvatting. Het dualisme, dat, alhoewel met progressieve toename
van levenswaardeering èn middeleeuwen èn Renaissance had beheerscht, werd thans
vervangen door een nagenoeg uitsluitend materialistische beschouwing van het Al,
waar ternauwernood nog plaats overbleef voor een vaag ‘Etre suprême’. Het
neo-classicisme van David en Chénier - deze laatste noemde zich ‘athée avec délices’,
was de eerste en hoe verbijsterend koude verwezenlijking van de nieuwe gedachte.
En toen de orkanen der Revolutie over Europa hadden uitgewoed, toen de gemoederen
tot rust waren gekomen en ze thans de balans gingen opmaken van wat was gewonnen
en verteerd, toen bleek het dat men voor een vreeselijk deficit kwam te staan. Men
voelde dat er iets heel liefs, heel teers en heel innig-bezielends voor immer verloren
was gegaan. Er was een groote leegte in de harten gekomen en een vaag heimwee
naar iets onbestemds en toch zoo waardevols beving de zielen. Het was alsof men
opeens na langen tocht aankwam in een vreemd gewest, waar alles onbekend was
en vijandig bleek: welke richting te kiezen wist men niet en het gemoed was nog vol
van de vertrouwde en innig-geliefde beelden van het verre vaderland. Van daar de
tranerige religiositeit van het Romantisme, de lymphatische weekheid van Lamartine,
de stuurloosheid van Musset, en Vigny's trotsche verscheurdheid. Van daar Werthers
uitzichtlooze levensmoeheid en de kamp van Faust ter nieuwe verovering van de
verloren zekerheden. Van daar de schoonheids-vergoddelijking van Keats en Shelley,
die geen anderen God dan de Schoonheid meer
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kenden. En men keerde terug naar die Middeleeuwen die het thans verloren
waardevolle schenen te hebben gekend. Walter Scott en Scheffel, Hugo's Legende
des Siècles, benevens zijn proza-hors d'oeuvre aan Notre-Dame de Paris, waren het
surrogaat waarmee men dacht de ziel der gothiek weer indachtig te worden. Maar
‘Hin ist hin, verloren ist verloren!’ De breedere schachten van het leven, ontruimd
van de eeuwigheids bekommering en gewapend met de resultaten der exacte
wetenschap, die in verbazende veelzijdigheid en met roekeloozen durf de mysteriën
van het leven al dichter was genaderd en al verder had teruggedrongen - ofschoon
niet ontsluierd, - richtten zich meer dan ooit op de ontginning en de genieting van
de stoffelijke rijkdommen der natuur. Levensprinciep en stuwkracht van de
materialistische maatschappij werd de wezenlooze machine, waarvan de mensch
alleen een verlengsel was - en thans nog is. De uit het Christendom ontloken
persoonlijkheid, die, geestelijke gemeenschap in een hooger beginsel gedurende de
middeleeuwen, met de Renaissance tot een pleniteit van alle vermogens was gekomen
en, na de Revolutie in instinctief verweer tegen wat het onderbewuste naderen voelde,
zich tot individualisme had gehypertrophieerd, dreigde thans volledig opgeslorpt te
worden in een maatschappij waarin de mensch alleen maar meer een arbeidskracht
vertegenwoordigde. Stof in de stof, wriemelde hij met allen in alles en ging onder
in de stof. Tegenover die nooit gekende levenstragiek, waar alle harmonie van wereld
en geest was verbroken, voelden de meer bewustgeworden zielen de schrijnende
smart van hun verlatenheid en vereenzaming. Scherper dan ooit kwam het
individualisme tot uiting als reactie op het neerdrukkend, niveleerend materialisme
van de samenleving, als manifestatie van de beteekenis der persoonlijke ziel. In
voorname hoog-
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hartigheid en afgesloten beleving van individueel daarzijnsgevoel trokken de
praeraphaëliten zich op zichzelf terug. Burne Jones, Collinson en Rossetti in de
schilderkunst, deze laatste en Elisabeth Barrett-Browning in de poëzie schiepen zich
een eigen, tamelijk fictieve wereld van geestelijke symbolen, die zij trachtten te
bezielen met de nu abstractie geworden levenswaarden van de verre middeleeuwen.
Maar te vergeefs vestigde John Ruskin de aandacht op de uitkomst-mogelijkheid die
deze kunst in het leven riep. Sporadische oase in de woestijn, moest het
praeraphaëlisme aldra bij gebrek aan toevoer van nieuwe levenskracht verdorren.
Het pessimisme kwam te overheerschen. Hoe bij den aanvang der 19de eeuw Hegel
ook had aangestuurd op een verzoening der uitersten door een stelsel op te bouwen
dat de synthese der middeleeuwen opnieuw poogde te bereiken, thans niet meer onder
de inwerking van een veropenbaarden godsdienst, maar door philosophische
bewijsvoering die aanstuurde op een pantheïstische, bij Spinoza aanleunende
beschouwing van den kosmos, was het het pessimisme van Schopenhauer dat de
geesten innam, nu de menschelijke ziel meer en meer in de kapitalistische
maatschappij werd ontkend en versmacht. De stoïsche wanhoop van Leconte de Lisle
zocht een laatsten troost in de vormschoonheid van natuur en leven, maar de angst
brak door in Poe's gefolterde hallucinaties en in rusteloos smachten, dat op zoek naar
verdooving viel van perversie tot perversie, dacht Baudelaire aldoor aan de
eeuwigheid. Een obsessie van wreedaardig cynisme, van alle spiritualiteit ontdaan,
dreef Fél. Rops naar de meest troostelooze ontkenning der liefde in een obscene en
tragische apotheose der zinnelijkheid. Onder den doem van een uitzichtloos bestaan
gingen twee groote menschen en tevens groote artiesten: Oscar Wilde, ‘the King of
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Life’, de heidensch-epicuriaansche genieter van het leven en Verlaine, teedere
kinderziel vol herinneringen aan verloren katholiciteit, als wrakken, ontredderd ten
onder na homosexueele uitspattingen, die hen innerlijk als mensch hadden vernietigd.
En de grootste geest van dien doelloos worstelenden tijd, de eenige die den mensch,
in het aardsche leven bij gebrek aan een ander, boven zich zelf heeft willen doen
uitreiken, Nietzsche, die voor zijn leer den regenereerenden invloed droomde dien
het Christendom had uitgeoefend, ging, huiveringwekkende spotternij, zelf in den
nacht van den waanzin onder.
Want het scheen wel dat het wereldgeweten in de Westeuropeesche volkeren
sluimerde. Afgezien van enkele groote eenzamen, die het ‘credo quia absurdum’ als
een pantser tusschen zich en de materialistische maatschappij hadden gezet: de
gelaten, levenszwaar-contemplatieve Tennyson van ‘In Memoriam’ en de nederige,
gehoorzame Gezelle, die zich voelde eenvoudig en zuiver als een bloem in Gods
rijke natuur, droegen de representatieve persoonlijkheden van dien tijd wel degelijk
het kenmerk van de nooden der eeuw. Het symbolisme was een ontaarding van de
scheppende vermogens, een aberratie van gevoel en geest. Daar alle sancties schenen
weggevallen te zijn, ging de moreele gebondenheid verloren en het naturalisme,
meest volstrekte verwezenlijking der positivistische wereldbeschouwing in de kunst,
en dat overigens de pretentie had op de psychologie de methodes der
proefondervindelijke wetenschap toe te passen, verlaagde veelal den mensch tot dier.
En dit schijnt wel het sombere en onafwijsbare noodlot dat de menschen-agglomeraties
treft, waarin het geloof aan de eigen hoogere beteekenis verging. Door de
verwaarloozing van zijn ziel, vonk in de groote klarende vlam van het rusteloos
strevende
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wereldgeweten, wordt de mensch al meer ontruimd door dien zuiveren en supremen
Geest van het Al, die sinds eeuwen en eeuwen van stoer denken en angstvallige teling
der ziel, zich losworstelde uit de stof om in het menschelijk brein het opperste
bewustzijn al meer te benaderen. Het gevoel der persoonlijkheid verzwakt, het
zedelijkheidsbesef valt weg, de louterende vlam der Liefde zieltoogt; de vrouw zelf
aan wie geen eerbied meer wordt betuigd, verliest het geloof aan eigenwaarde en
eeuwige roeping, in opoffering van zich zelf te lieven en te troosten en liefde en
zinnelijkheid te vereenigen tot die heilige synthese, die de man alleen ahnt en nooit
heeft bereikt. Geklemd in steeds enger wordende horizonnen; meer en meer geklonken
aan de stoffelijke aarde en maatschappelijk geïndustrialiseerd, terwijl zijn
verdedigingswapen, het socialisme, toch ook weer maar zijn materiëele belangen
behartigt; onbewust van zijn ziel die verwaarloosd wordt in den norschen, instinctieven
kamp om het bestaan, vervalt de mensch al dieper in een vroeger stadium van
ontwikkeling dat aan dierlijkheid grenst, in doffe en onkieskeurige sexualiteit, die,
beklemmend symptoom van levensvoosheid en verval, thans ook de vrouw aantasten
gaat en waaraan alle bloei van wetenschap en techniek, hoezeer het gewone, uiterlijke
leven erdoor wordt vergemakkelijkt en verbeterd, niets, maar niets vermag te
veranderen. Want aan de exacte wetenschap en haar toepassingen ontsnapt het leven
der ziel.
Van dit processus van verval, van die vermindering der intrinsieke menschelijke
waarde, van dit stilaan ontzenuwd verzinken in zielslethargie ter keerzij van de
stoffelijke overbeschaving, daarvan zijn suggestieve symptomen voorhanden. Het
past hier minder te wijzen op de ‘faits divers’ van deze verwording, die troosteloozer
want minder heroïsch is dan de ondergang der Romein-
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sche beschaving - en waar zijn de barbaren die hier voor gezondmaking zullen zorgen
en wáar het jonge geloof dat een nieuw symbool zal planten op het puin van het
ineengestorte? - maar verbijsterend is het den vooruitgang van deze innerlijke
vernieling vast te stellen in alle uiting van kunst. De oorlog heeft de maatschappelijke
verdooving bespoedigd - ook de verdooving van de scheppingskracht. Want vóor
1915 zag men alleen een neiging tot ondergang. Was het symbolisme reeds verval een verval omringd van al de kwijnende melancholie van wat mooi vergaat en behagen
schept in eigen wegtering om het verteederend-smartelijke van het gebeuren - een
volstrekte vernieling was het op verre na nog niet. Maar het wereldcataclysme van
Augustus 1914 heeft, terwijl het de menschheid van het oude Europa economisch
ten gronde richtte, ook de zielige en moreele ontbinding nagenoeg voltrokken. Een
eeuw geleden, na de oorlogen van Napoleon, stonden de gemoederen in een
avondstemming die feitelijk een schoone weemoed was en het romantisme was de
schoone en zeer pure beelding van de schemerende ziel - maar thans leven de volkeren
in diepen nacht des denkens. Voor ontelbaren, blijkbaar verbijsterd door het fatale
komen en vergaan van volkeren en kulturen, staat de meest absolute negatie dubbel
onderlijnd, en is het heelal ontvolkt van ziel en droom. Maar atheïsme is nooit een
overtuiging - atheïsme is een wanhoop. Weldra bezegeld door zelfmoord van den
geest, leidt deze wanhoop tot volledige innerlijke vernietiging. Uit dezen zielstoestand
zijn door het onderbewuste heen de stuiptrekkingen ontstaan, die in de kunst zich
noemen kubisme, futurisme, bruitisme, dada enz.
Want is het atheïsme in laatste instantie negatie van het leven, dit hypermodernisme
is negatie der kunst.
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Onder voorwendsel van herschepping en vernieuwing, is het kille, liefdelooze
versteening en volstrekte verwoesting van het rythme des levens. Het is de wanhoop
der ziel vóor den ondergang, die zich zelf uitdrukt in nihilisme: vernieling van de
vormen, vernieling van de natuur, van het licht! Het is de laatste en meest volstrekte
uitdrukking van het pessimisme, suppressie van de materie zelf, de wereld van de
wereld ontruimd. Dat deze richting omstuwd is door veel theoretisatie en geleerde
uiteenzettingen, bewijst alleen de luciditeit van het intellect in dien nacht van de ziel,
aan wier verzwakte scheppende vermogens verstandelijke speculaties worden
gesubstitueerd. In dien zin is deze kunst de spiegel van onzen tijd, die het innerlijke
leven van het gemoed versmacht onder machinewezen en techniek. In dien zin is ze
de ‘stijl’ van de XXste eeuw, maar thans een stijl die ongeveer niets anders meer is
dan louter procédé, koud, strak en cerebraal, en leeg van leven en rythme. Die
schilderkunst b.v. die niets meer geeft dan geometrische figuren of ook nog het ‘dada’
der litteratuur is het product van een weldra in waanzin overslaande, donkre
intellectualiteit, waarbij de ziel in het onbewuste verzonk.
Alle moderne kunst staat nog niet zóo ver, goddank. Overal is de levensontkenning
nog niet gedreven, bewust of onbewust, tot de verzaking aan het meest elementaire
dat natuur en leven bieden. Overal is het nog niet de dood van de persoonlijkheid,
de zelfmoord der laatste scheppende vermogens. Maar overal is het een kamp, soms
helaas, op den rand van den afgrond, want zóo tot het bloedig uiterste gedreven, dat
de uitgeputte zielige levenskrachten nauwelijks nog de eeuwige wetten van rythme
en schoonheid huldigen, terwijl de vorm veelal tot het monsterachtige toe wordt
gefolterd en verminkt.
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Het leven heeft nooit stilgestaan, ook het geestelijke leven niet, en eeuwig-menschelijk
is de bekommering van de ziel met de onafwijsbare vraagstukken van het
transcendentale denken. Alles wat ons bekommert en bevangt, hebben de Grieken
reeds gekend. Niet altijd zijn historische oorkonden voorhanden; soms kunnen alleen
de puinhoopen spreken en wie zal zeggen welke tragische processen het zieleleven
der oude kultuurvolkeren heeft doorgemaakt, der Egyptenaren, der Perzen, der
Azteken, vóor ze bijna spoorloos verdwenen? Voor zoover ons echter documenten
zijn bewaard gebleven, kan op grond van deze telkens worden vastgesteld, dat ook
in de verst afgelegen historische tijden, bij de oude Chineezen en Indiërs, de mensch
heeft getracht het floers weg te rukken van vóor het onbekende en dat dit processus
alle stadia heeft doorgemaakt die onze kultuur beleeft. De tijden van hoogen bloei
waren deze van spiritueele beschouwing van de wereld, waar de mensch zich gevoelde
als superieur wezen en trots alle primitieve ruwheid, ja wreedaardigheid van zeden,
natuurlijk was en gezond, en van alle perversie vrij. Was de ziel niet of nauwelijks
ontwaakt, een diepe intuïtie gaf bewustzijn van de hoogere beteekenis van het bestaan.
Maar geslacht na geslacht vermag niet op te gaan in metaphysieke beschouwing;
gepaard met den bloei der beschaving, ontstaat de huldiging van het stoffelijk leven,
die des te spoediger in dof materialisme en ongelouterde geslachtelijkheid, eindelijk
in wrange perversie ontaardt, naarmate de ontwaking der ziel min lucied was geweest.
In dit laatste stadium verkeeren de volkeren van het verre Oosten, die na een ver
afgelegen tijdperk van naar zielige bewustwording strevende ontwikkeling midden
erin zijn gestold en langzamerhand weer zijn afgedaald naar een onpersoonlijk,
chaotisch daarzijn, half animalisch, waarin wat cerebrale activiteit
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behagen schept in het uitvinden van alle mogelijke perversie van het zinnenleven.
Maar wat bij hen langzamerhand weer insluimerde en verzonk in de diepten van het
onbewuste, ontwaakte stilaan in andere menschen-agglomeraties, in de volkeren van
Zarathoestra, van Mozes, van Socrates, om in de Christen middeleeuwen der
mystiekers tot eene tot dusver ongekende klaarheid, tot als 't ware een omschepping
van het universum te komen.
Omdat de gothiek de hoogste kommunie van de ziel met de Al-ziel daarstelt die
de menschheid ooit heeft gekend; omdat in deze tijden, nevens alle ruwheid der
massa en wetenschappelijke onmondigheid der geesten, uitgelezen persoonlijkheden
waarden der ziel hebben ontdekt die zijn uitgebeeld en voor alle tijden vastgelegd
in onvergankelijke monumenten van kunst en zielig beleven; omdat in onze, in den
grond toch op Christelijke moraal en Christelijke praktische levensinrichting
geschoeide maatschappij nog overal de grootsche symbolen voorhanden zijn, waarvan
wij den zin nauwelijks meer verstaan; omdat, om met Albert Verwey te spreken:
‘Ridder en bouwheer baden dat hun bouwsel
Beeld van de onzichtbre Schoonheid wezen zou,
Dàn dat bij zongestraal en starre-flauwsel
Het één zou zijn met hemel en landouw’;

omdat wij allen voelen dat we die Schoonheid en die Eenheid niet meer bereiken
kunnen ten gevolge van onze innerlijke leegheid en ontredderd levensgevoel, ofschoon
hun glanzende verwezenlijking in de eeuwen van Fra Angelico en Van Eyck onze
diepste smachting folterend boeit, daarom is de tragiek van onze decadentie sterker
dan ze bij welke kultuur ook, wellicht óoit is geweest, daarom is onze verscheurdheid
dieper, ons cynisme hardvochtiger, daarom is vóor de groote
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insluimering der ziel die ook thans over onze beschaving is gekomen, het verzet dier
ziel zoo groot en haar kamp zoo troosteloos bitter, nog heelemaal doordrongen als
zij is van de herinnering aan de in goddelijke contemplatie rustende perioden van
haar bewustwording. In het besef van dezen nood, en geen uitweg meer vindend voor
het gepijnigd, om bevrijding snakkend gemoed, keeren zoo talrijke groote figuren
van onzen tijd, moe van zoeken, eenvoudig-weg terug naar de levensbeschouwing
der middeleeuwers, nu niet meer zooals de romantici door soms wat oppervlakkige
heroproeping van het leven der gothische tijden, maar door onvoorwaardelijke
aanvaardiging van de katholieke dogma's. Strindberg, de meest tragische God-zoeker
van zijn eeuw, was éen van hen die het voorbeeld gaven.
Zonder ook maar het allerminst te willen afdingen op deze veranderde
levenshouding bij velen der edelsten en meest representatieven onder hun volk en
die zich overigens doet gelden zoowel bij de latijnsche als bij de germaansche
volkeren - men denke hierbij aan Jörgensen, Chesterton, Van Eeden eenerzijds, aan
J.K. Huysmans en d'Annuncio anderzijds - meen ik dat het hier vooral een zucht is
naar innerlijke gebondenheid en wel in de eerste plaats op zedelijk gebied, die hier
drijfveer is geweest. Een kwart eeuws geleden haalde Barrès reeds weifelend de
schouders op: ‘le malheur, c'est que nous avons perdu l'habitude de la chasteté...’
Het Frankrijk van de ‘renaissance catholique’ schijnt zich echter over dezen hinderpaal
heen gewerkt te hebben. Ik geloof echter niet dat de gezondmaking van onze
verworden maatschappij in laatste instantie zal te zoeken zijn langs den weg der
katholieke dogmatiek. Deze toch moet bij meer universeel denkende geesten ten
slotte aan eigen voosheid ondergaan en speciaal in
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Frankrijk gaat deze herleving, - zoo 't wel een herleving is - te sterk gepaard met
militarisme en rassenhaat à la Léon Daudet, opdat ik er ook maar voor 't minst den
liefde-geest der Evangeliën zou in terugvinden. Indien het langs religieusen weg is
dat leniging moet komen voor de brandende koorts van ons zieleleven, dan schijnt
mij een Christendom zooals Dostoiewsky het voelde, veelmeer daartoe geëigend.
Ondertusschen echter, in de onmogelijkheid op te gaan in de symboliek van
geopenbaarde religies of in de meestal zeer ingewikkelde dialectiek van
philosophische stelsels, smacht de moderne denkende wereld meer dan ooit om
bevrijding. En dit heet verlangen, naar mate het meent bevredigd te zullen worden
of nergens uitzicht vindt, kent al de gemoedsstemmingen die wisselen tusschen
wezenlooze extaze en vernietigende wanhoop. Meer dan een ander volk misschien,
- van Rusland weten we thans te weinig - biedt het hedendaagsche Duitschland het
beeld van die ziele worsteling, die de nagenoeg catastrophale economische
verhoudingen natuurlijk nog verscherpen. Aan de hand van de lyrische producten
toonde ik bij de bespreking van ‘Menschheitsdämmerung’ aan, met welke
verbijsterende acuïteit, - al zij het soms op te weinig artistieke wijze - de moderne
mensch in Duitschland het manifest heeft uitgesproken van de waarde van zijn eigen
ziel tegenover de brutale macht van machine en massa; ik toonde aan hoe de smarten
der eeuw een Stadler en een Trakl hebben gefolterd en verscheurd.
Een uitweg zoekend steigeren deze angsten tot bijna religieuse verrukking bij R.M.
Rilke en Franz Werfel (Gebet um Reinheit!) en stollen vaak tot bevreemdende
perversiteit bij Else Lasker-Schüler. Dit heele geslacht is doorwoeld van de folteringen
van Verhaeren, wiens kunst zeker niet zonder invloed geweest is op de jonge
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Duitsche generatie, die dan nog maar ternauwernood zijn ‘Heures claires’ heeft
gekend. De geest van wanhoop en levensnegatie, die sprakeloos woog op de ontstelde
gemoederen, ging recht af ten slotte op de zelfvernietiging der hyper-moderne
kunstrichtingen, waarop ik hooger reeds wees en die als alle negatieve manifestaties
van den geest eindelijk vallen door eigen onhoudbaarheid. Maar ook de beeldende
kunst die nog de traditie huldigt, de eenige waarbij men kan blijven stilstaan omdat
zij alleen in zich de kiemen bevatten kan van vernieuwing en regeneratie, ook die
draagt al de kenmerken van de zieleworsteling, die nu eens de klaarten der redding
meent te zien dagen, dan eens wrange en beklemmerende afleiding zoekt in vizioenen
van soms verregaande perversiteit, - meestal dof en troostloos uitkijkt over grauwe
landen van eenzaamheid en ellende, over een leeg, ziel- en zinloos leven. Schilders
en etsers als daar zijn Jaeckel, Wollheim, Otto Dix, Burmann e.a. zijn kenmerkend
voor de uitzichtlooze wereldbeschouwing, die in steeds enger horizonnen het leven
omklemt, en aan den anderen kant van den Rijn, in een land waar de groot-nijverheid
bijna de heele maatschappij beheerscht en waar tevens de politieke toestanden, vóor
den oorlog, nog een overblijfsel van absolutisme kenden, thans, na de militaire
nederlaag, en midden in steeds meer om zich grijpend sociale armoede, meer dan
ooit tot een vale tragedie is uitgegroeid.
‘Het hoogste wat de kunst vermag, schreef John Ruskin, is de waarachtige
uitbeelding van een edel mensch’. Ik zou er willen bijvoegen ‘en schoon mensch’,
niet alleen om aldus ethiekers en esthetiekers met elkaar te verzoenen, maar ook
omdat deze synthese m.i. inderdaad een conditio sine qua non is voor alle werkelijk
volledige kunst, die aan haar eeuwige roeping alleen dan geheel voldoet wanneer ze
alle vormschoonheid
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van natuur en leven weet te paren aan de innerlijke schoonheid van de ziel in éen
grootsche harmonie als zuiverste openbaring der Godheid, en aldus inwerkend op
het gemoed van den mensch, hem die serene geestelijke vreugde mededeelt, die heel
het leven schoon laat zijn en goed: Licht zij uw geest, dan is u alles licht!
Het hoeft echter geen betoog dat de levensvoorwaarden waarin de
kunstenaars-generaties sinds drie kwart eeuws zich bevinden, weinig geschikt zijn
hun scheppingen dien harmonischen en souvereinen eenvoud te verleenen, die het
apanage zijn der kultuurperioden in hun gezonden bloei. Adel en schoonheid gaan
te loor in een kunst die zich bij voorkeur schijnt te vermeien in de schildering van
ontaarde kringen en decadente, zoo niet totaal verdierlijkte menschen. Aldus staan
we ver af van Ruskins schoonheidsideaal. Het werk van een aantal dichters en
schilders, in plaats van een toevlucht te zijn voor de ziel die uit haar verwurgende
omgeving wil ontsnappen, vergroot nog het gevoel onzer malaise door een meestal
opzettelijke omvorming, tot het vlakaf leelijke, van mensch en natuur. Kubistische
landschappen zien er vaak uit als waren ze het instantané van een aardebeving. Het
menschengelaat wordt veelal een masker, niet opzettelijk-symbolisch als bij James
Ensor, doch uit uitgesproken zin voor misvorming, zoo het niet is uit slordigheid,
gemakzucht of technische ontoereikendheid. In ieder geval, hetzij met het oog op
het bereiken van een bepaald effekt, hetzij uit machteloosheid iets beters te
verwezenlijken, vervangt, èn in litteratuur èn in beeldende kunst, althans in zekere
richtingen die, bij gebrek aan wezenlijke artistieke beteekenis, veel luidruchtigheid
aan den dag leggen en beweren d e kunst van heden te zijn, een doffe, gedrukte,
chaotische leelijkheid de aloude zucht naar het aardsche benaderen van een eeuwig
schoonheidsideaal. Het is ver van mij
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aan de kunst het recht te ontkennen alle gestalten van leven en alle stemmingen der
ziel, zelfs beklagenswaardige zedelijke of geestelijke perversies uit te beelden. Het
is mij nagenoeg onverschillig of de artiest mij een pastorale opdischt ofwel een
bordeel-interieur. Het gaat alleen maar om het a t m o s f e e r , om de wijze waarop
de kunstenaar zijn onderwerp benadert. Geen schilderde machtiger dan Eug. Laermans
de sociale tragedie van de huidige maatschappij, maar toch huldigt zijn werk genoeg
de onverwoestbare wetten der schoonheid om te zullen spreken tot alle volgende
geslachten. Reeds midden in de Renaissance vond een Adriaan Brouwer behagen in
het uitbeelden van allerlei verdachte kringen. Maar de tronies van zijn meest liederlijke
drinkebroers stralen nog in een licht van onbepaalbare schoonheid. Indien heden ten
dage veelal het beschouwen van de kunstproducten niet meer die opwekkende
bekoring op ons uitoefent, zekere voortbrengselen van inzonderheid de litteratuur
veeleer een gevoel van ziekelijk onbehagen verwekken, zoodat men er zich van
afwendt, terwijl er iets in ons beter mensch-zijn in opstand komt en halsstarrig
uitbrengt: zóo is dan toch het leven nog niet, dan ligt zulks m.i. in de eerste plaats
aan het feit dat de algemeene verwording thans ook het wezen zelf der kunst heeft
aangetast. Ras-echte artiesten, inwendig voos en met stervens-zieke scheppende
vermogens, geven uiting aan hun wegkankerende persoonlijkheid in de meest sombere,
naar vorm en inhoud verwrongen en verkorven prestaties van een ontaarde, perverse
verbeelding. In menig geweldig gefolterd schilderij van b.v. de moderne Duitsche
school grenst de levensinzinking gewoonweg aan brutale, ofschoon machtige
pornografie.
Ik geloof echter dat trots alles op herleving mag worden gehoopt, op den triomf
van het steeds weer gezond
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opwellende leven overheen allen dood. In de litteratuur zijn er symptomen van die
gezondmaking voorhanden, zoo niet altijd naar vorm en inhoud beide, dan toch òf
door een streven naar reiner levensgenieten òf door een hernieuwd behartigen van
den zoo verongelijkten vorm, die toch altijd het echte kunstwerk schragen moet. Ik
meen echter hierboven duidelijk uiteengezet te hebben dat het eerste vereischte tot
een duurzamen en weelderigen heropbloei van een leefbare kunst het weer zielig
gezond-worden van den kunstenaar zelf zal zijn. Dan zal men ook weer, wat toch
onmiskenbaar hoofdzaak blijft, de praestatie van den artiest op zich-zelf genieten
kunnen; dan zal, met ander woorden, dank zij de zuiverheid der vormen en den adel
des inhouds, dank zij den sterken, gezonden klank van het geluid, het kunstwerk ons
weer in deze half ingetogen, half verrukte stemming brengen, die is als een religieus
gevoel in de aanwezigheid van God-zelf. Doch deze supreme herwording impliceert
tevens het aanbreken van een nieuwen levensdageraad.
Daaromtrent iets te willen profeceeren is niet te doen. Hoe zich een mogelijke
herleving gestalten zal, welke factoren erin zullen optreden; van welken aard, òf
religieusen, òf maatschappelijken - òf beide saam - ze zal zijn is vooralsnog niet te
voorzien. Misschien zal vooreerst de catastrophe, geestelijk en sociaal, zich tot het
bitter uiterste over West-Europa voltrekken. Doch waar de nood het donkerst is, is
de redding het meest nabij. Zooals het gezonde levensinstinct zich trots alles weet
aan te passen aan de meest hachelijke omstandigheden en eindelijk toch weer opschiet,
weelderig en onverwoestbaar, zoo zal ten slotte de intuïtie ons een uitweg toonen in
deze noodlottige inzinking der geestelijke en zedelijke faculteiten, want de intuïtie
is het instinct van de ziel. En ik geloof overigens wel dat het innerlijk
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leven van het gemoed van centrale beteekenis zal moeten worden in een nieuwe en
gezondere ontwikkeling van de kunst. Dit zieleleven werd sinds langen tijd te veel
vervangen door uiterlijkheid en procédé. Maar alle groote kunst van blijvende
schoonheid is omruischt door het rythme der ziel. Aan het ontnuchterend ingrijpen
van de exacte wetenschap, waarbij zooveel is gebleken leeg te zijn waaraan vorige
geslachten zin en inhoud hadden toegekend, en waarbij een dogmatisch beschouwen
van het heelal wel voor goed onmogelijk zal blijven, heeft alleen het leven der ziel
zich weerbarstig getoond en is ook voor ons, twintigste-eeuwers, nog een groot
geheim, een onontgonnen, eindelooze wereld. Wat de middeleeuwer grootsch geloofde
bòven zich zelf te vinden, wat de renaissancemensch er niet meer vond en elders
zocht, in natuur en leven; wat de geesten der vorige eeuw norsch verloochenden, dat
zal m.i. de nieuwere mensch in eigen wezen deelachtig worden. De
eeuwigheidsbehoefte en de zucht naar het oneindige, waaraan een door astronomie
ontvolkte hemel niet meer kan voldoen, worden thans gevoed door het mysterie van
ons zelf. Het oneindig-groote der vorige eeuwen vindt de nietige mensch, herlevend,
in het oneindig-kleine der eigen ziel, die op het moment tot grenzenloosheid wordt
uitgebreid en dus als 't ware vereeuwigd. De van een buiten de wereld levenden God
uitgaande synthese der gothische eeuwen, die afzijds van het wezenlijke leven stond,
wordt wellicht in de aanbrekende tijden een synthese, bepaald door den God in ons,
en verwezenlijkt in de persoonlijke ziel, als resultante van het spiritueel en stoffelijk
bestaan. En ik meen, dat een nieuwe kunst, die, vrij van het cerebraal procédé
waardoor thans de leegheid wordt gecamoufleerd, in het teeken zou staan van deze,
krachtens eigen intuïtieve vermogens naar Eenheid strevende ziel, de redding brengen
kan uit den

De Stem. Jaargang 3

815
ontzenuwenden en doffen warboel der hedendaagsche kunstrichtingen. Eerstdaags
vallen ze noodzakelijk, - veel zijn reeds gevallen - om reden van hun innerlijke
leegheid, hun cynisme en hun onverdraagzame aanstellerigheid. En het zal wel ook
niet gaan telkens de eene buitensporigheid te vervangen door een andere. Ten slotte
loopen alle deze vele richtingen dood. Ik twijfel er echter niet aan of ondertusschen
zullen de diepere golven van het leven de noodige krachten hebben gebaard om de
tijdelijk afgebroken traditie met eeuwige, maar persoonlijk altijd nieuw doorleefde
waarden voort te zetten. Nog zijn er zuivere naturen, die ongerept zich ontwikkelen
midden in de groote ontreddering van het psychologische leven. Velen toch ook, dit hoeft gezegd, - gaan den eeuwigen weg der schoonheid in zielig evenwicht voort
al zij het ook veelal met een doorslag in pessimistische richting. De kunst die de
uiting zal zijn van den weer gezond geworden mensch zal den adel en de schoonheid
niet langer ontkennen van de afzijds van ontaarding en troostelooze verwording, en
trots alle tijdelijke inzinkingen, geweldig worstelende leven naar bewustwording der
ziel als centrum en spil van het heelal.
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De beteekenis van het lustrumspel te Delft
door Dirk Coster
Zoo men ooit van den nood een deugd heeft weten te maken, en een vruchtbare
vernieuwende deugd, dan is dit door het Delftsch studentencorps gedaan, dat ter
gelegenheid van zijn 15de lustrum, het eerste moderne mysterie-spel heeft opgevoerd,
en daarmede voorgoed met de traditie der 19de eeuwsche studentenspelen heeft
gebroken. - Deze traditie was: het copieeren van een beroemd moment in de historie,
in den vorm meestal van een schitterenden intocht in één of andere stad.
Waarschijnlijk is deze traditie ontstaan in den tijd, toen ook in Nederland een kleine,
verbleekte en halfbegrepen weerslag was ontstaan van de groote Romantische
geestesbeweging in Europa, waarvan de droom aan het verleden een der essentieelste
elementen was. Men wilde, met levende figuren op de grijze straatsteenen der
studentensteden, als 't ware kleine historische novellen schrijven: hoe Keizer Karel
V Antwerpen introk, hoe de edelen te Brussel aan Margaretha het geuzen-smeekschrift
aanboden, of Willem van Oranje bezit nam van een der Hollandsche steden.
Aanvanklijk zullen deze stoeten en het dagenlange geïmproviseerde tooneelspel dat
erop volgde, wel vrij onbeholpen en naïef geweest zijn, de Romantische
historie-schildering der 19de eeuw bewijst reeds, dat de voorstelling van het kleurige
vroegere leven in den geest der 19de eeuwsche menschen meestal koddig samensmolt
met de grauwe huisbakkenheid van hun eigen tijd. Maar nadat in 1880
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in Nederland de litteraire en economische opleving begonnen was, werd met de
Romantische traditie der historische studentenstoeten meer artistieken ernst gemaakt.
En men moet erkennen, dat de uiterste mogelijkheden die in deze traditie scholen,
tot ontwikkeling zijn gebracht. Dat men desniettemin, ondanks alle moeite en
onderlingen wedijver, zoo weinig bereikte, dit kwam voornamelijk omdat deze traditie
feitelijk reeds doodgeboren was. Het eenige wat bereikbaar genoemd mag worden,
het was de natuurgetrouwheid, de ‘echtheid’ der historische copie, en dat is zeer
weinig. En daarnaast bleef dan nog de mogelijkheid eener toevallige, en dus volslagen
onbeheerschbare en uiterlijke schoonheid open, - de toevallige schoonheid die iedere
copie uitdenaard soms hebben kan. Soms, door een bepaalden achtergrond waartegen
zich een groep bewoog, door een eigenaardigen lichtval, andermaals door de toevallige
en (zeldzame) samenstemming van een bepaald menschentype met het historische
kleed dat hij droeg, - ontstonden in deze maskeraden plotselinge
schoonheidsindrukken, die den droom van het Verleden in den toeschouwer deden
oprijzen, en die dan ook na jaren nog in de herinnering onverwischbaar zijn. - Maar
dit was ook het eenige wat overbleef uit een warrelende massa van kleurige leelijkheid,
van onophoudelijk blootkomende onmacht. - Er leefde geen enkele stuwende
geestelijke kracht in deze ontzaglijk moeizame en kostbare ‘copieerlust des levens’,
des historischen levens. De hoogtepunten van deze traditie waren de Romeinsche
ommetocht en wagenspelen in Utrecht in 1906, het Florentijnsche steekspel in 1908
te Delft, - en het laatste wat gegeven werd: de Leidsche intocht van Frederik Hendrik
met, los daaraan verbonden, een middeleeuwsche openlucht-comedie. - In deze drie
laatste copieën werd inderdaad het uiterste bereikt wat in deze richting te
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bereiken was, het uiterste van waarschijnlijk-getrouwe reproductie. Men moet dit
niet onderschatten: als copieën zijn deze spelen waarschijnlijk wel eenig in Europa
geweest, - al was het alleen maar door... de duurte, door de steeds aangroeiende
kapitalen die door deze maskeraden eenvoudig verslonden werden, en die nog op
hun achtergrond het beeld verrijzen deden van een angstigen financieelen wedloop
tusschen de rijkste familiën des lands, tragi-komisch maar zeer modern.
En dus krijgen wij bij het terugzien het gevoel van een benauwende onnoodigheid
en enorme verspilling van krachten, een sleurzuchtig mankeeren van de schoonste
gelegenheid. Want groote openbare spelen zijn van belang voor een volk, een positief
geestelijk belang. - En wat was met zulk een gelegenheid niet te bereiken geweest!
De drieëenheid die voor ieder groot openbaar schouwspel de voorwaarde is: een
onbeperkt kapitaal, jonge en o n t v a n k e l i j k e begaafdheden (die in iedere generatie
der studenten verborgen zijn,) en een spontane publieke belangstelling - dit alles was
hier aanwezig, en wat zou er niet van te maken zijn geweest! Nu werd het verspild,
versmeten bijna aan de jacht op de copie eener werkelijkheid, die onbenaderbaar
was per sé! - En de belangstelling van het volk die groot was, die zich werkelijk
concentreerde rond deze spelen, die steeg naarmate zij naderden, - deze belangstelling
werd inplaats van tot de schoonheid opgeheven, afgeleid naar de verbazing over de
‘echtheid’ van brocaat en juweelen, en naar het verbluft citeeren van vervaarlijke
getallen, ‘die zij gekost zouden hebben’, naar de wedstrijd-sensatie der duurte dus.
Het is dus ditmaal nuttig van den oorlog geweest, dat de geestelijke sleur dezer
traditie, die zichzelf trouwens reeds begon op te heffen, er kortweg door werd
afgeknapt. De beroemde studentenmaskerades
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schenen tot het verleden te behooren. Zij waren sociaal niet meer verdedigbaar, en
men vreesde de reactie van het volk bij deze overdadige weelde. - En toch is men
thans aarzelend opnieuw begonnen. Dat de Nederlandsche studenten op den duur
hun spelen niet missen wilden, het is begrijpelijk. Er is geen tijd zoo moeilijk, of de
spelen behouden hun recht. Altijd: m i t s z i j z i c h z e l f d o o r h u n
s c h o o n h e i d , d o o r h u n e r n s t r e c h t v a a r d i g e n . En mogelijk onbewust
hebben de leidende studenten den voortduur van hun spel op zulk een wijze willen
rechtvaardigen: op de wijze der scheppende schoonheid. Het is een gelukkig toeval
geweest, dat zij zich bij dit trachten tot Herman Teirlinck hebben gewend. Teirlinck
zoekt reeds langen tijd naar vernieuwingsmiddelen voor het tooneel, of beter nog
voor het openbare schoone schouwspel. Hoewel een bepaald bereiken, dat ook
geestelijk diep zou kunnen doorklinken, hem in deze richting nog niet gegeven is,
hoewel de aard van zijn talent, dat in de sierlijk-spelende negatie het krachtigst is,
hem dit bereiken zeer bezwaarlijk maken zal, toch zijn van hem belangrijke
aansporingen voor het tooneel te verwachten. Want naast zijn speelsch en koel
intellectualisme heeft hij zijn Vlaamschheid nog, zijn instinct voor de openbaarheid,
enden zin voor volksleven en oude volksspelen, die ook de meest geraffineerde
Vlamingen nog in het bloed leeft. Zijn advies aan de Delftsche studenten bewijst het.
Zijn beste gedachte, zeker zijn meest geniale inval, uiting misschien meer van zijn
ras dan van zijn bewuste persoonlijkheid, heeft hij aan de Delftsche studenten ter
uitwerking afgestaan. - Eén enkele blik op het Delftsche marktplein, dat zonder
overdrijving zeker wel éen der schoonste pleinen in Europa genoemd mag worden,
gaf hem die gedachte in. Het bijzondere van dit wijde Delft-
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sche marktplein is, dat de hooge slanke toren, met zijn harmonisch geweld van
klimmende, elkander dragende en in deze gedragenheid zich verzielende lijnen, er
van voet tot spits zoo vrij en machtig in den hemel stijgt, als bijna nergens in de
steden het geval is. Door verschillende factoren is dit vrije stijgen mogelijk geworden:
doordat de basis, de kerk en het voorfront der zijbeuken, den ganschen wand van het
marktplein eigenmachtig vult, doordat dit plein zoo wijd is, waardoor distantie
mogelijk wordt, doordat dit steile geweld een tegenwicht vindt in de horizontale
grijze aardsche rust van het oude stadhuis, dat de tegenovergestelde zijde beslaat, en
waardoor tevens twee ingangen tot het plein ontstaan, die voortreffelijk harmonisch
zijn en aan den blik den langsten aanloop verschaffen. Hoe dit ook zij, welke factoren
hier samenwerken, iedere vreemdeling die voor schoonheid ontvankelijk is, en nog
met dit schouwspel niet vertrouwd, blijft in éen dier breede ingangen naast het stadhuis
geslagen staan: vóór hem slaat die toren als een groote steenen vlam den hemel in,
van den vasten grond tot in den peilloozen hemel! Als een bovennatuurlijk wezen
door een ontzachlijken drang bewogen, werpt hij zich de hooge ruimten in, en de
blik wordt van trans tot trans medegenomen, om met de ijle spits in de oneindigheid
te rusten, of in het groote stille drijven van de windgejaagde wolken. Niets dat den
blik kan vasthouden, niets dan de plechtige dwang van dit steenen gebaar naar
omhoog, - en heel de ruimte eromheen wordt door dit gebaar vergeestlijkt en als van
een geheimzinnig bewustzijn vervuld. Teirlinck was zulk een vreemdeling.
Onmiddellijk heeft hij zijn spel voor oogen gezien. Hij heeft eenvoudig gezegd:
Speel, nuanceer het gebaar dat deze toren uitdrukt, - en ge hebt het beste spel dat ge
u denken kunt: de menschelijke geest die zich in een zware worsteling aan de stof
ont-
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wringt, en zich naar omhoog bevrijdt, vrijer en lichter naarmate hij hooger komt en
verder van zijn moeizamen oorsprong. Uit zijn geweldige basementen stijgt deze
toren op, sneller en langer worden zijn lijnen naarmate hij hooger stijgt, en zijn spits
verliest zich in het nooit-doorgrond geheim des hemels. - Speel het spel van den
toren! En omdat enkele menschengebaren tegen dit geweld verijlen, speel het zoo
massaal mogelijk, en laat dus alle menschen medewerken aan de uitbeelding van een
gedachte, die aan allen vertrouwd is en aan wier suggestie feitelijk geen mensch
ontkomen kan.
Dit was schijnbaar een toevallige inval. Maar het was een dier schijnbaar toevallige
invallen, die alleen maar ontstaan en uitgevoerd worden wanneer de tijd er rijp voor
is. Bij iedere rijpheid van een tijd is zulk een toeval, zulk een gunstige verhouding
van factoren noodig, om de gedachte te doen ontstaan, die aan de rijpheid van dien
tijd beantwoordt. En eenmaal ontstaan, blijkt deze gedachte van enorme consequentie.
Hier is een uitgangspunt gevonden van waaruit niet alleen een bepaalde
studententraditie, maar ook het gansche openbare schouwspel vernieuwd zou kunnen
worden. Want hier is het mysterie-spel hervonden, dat in de middeleeuwen zulk een
grooten invloed heeft uitgeoefend: - het spel van de ziel, in het centrum der
menschenwoningen, op de Markt gespeeld, aan den voet der torens die steeds den
eindelijken zin van dit levende spel in hun roerloosheid reeds vantevoren vertolkten.
Dit spel van de ziel is in de Renaissance omgeslagen tot het spel van het intellect, in
de geleerde en instructieve vertooning, die men de allegorie noemde, en eindelijk in
den modernen tijd tot de karikatuur der optochten ontaard. - Maar met deze gedachte
van Teirlinck werd de oorsprong en de oorspronkelijkste zin dier openbare
vertooningen hervonden: de herschepping
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in schoonheid van het menschenleven, vanuit de centra van zijn wezen, het spel van
wat in den mensch het wezenlijkste is. Zoo dus werd dit studentenspel op de markt
van Delft in beginsel een groote en vernieuwende gebeurtenis in de kunst: op de
markt van Delft werd het eerste mysteriespel gegeven van den modernen tijd, niet
meer een reproductie, maar een eigen conceptie die voortkwam uit en zich aansloot
aan onze moderne menschelijkheid. Teirlinck zelf heeft dit diepe gegeven nauwelijks
verder uitgewerkt. - Tusschen hem en het studentencorps zijn geschillen gerezen.
De grootschheid der uitvoering (zeven afzonderlijke tronen voor de zeven
hoofdzonden) die hij noodig achtte als tegenwicht voor het stille geweld van den
toren, bleek om financiëele redenen onmogelijk. Het is ondertusschen te betreuren,
dat deze grootere opzet niet kon worden doorgevoerd. De kosten, hoewel belangrijk,
bleven toch altijd nog gering tegenover de kapitalen die de vroegere maskeraden
verslonden, en het is betreurbaar dat juist op het oogenblik, dat men een stoute greep
naar de oorspronkelijke schoonheid wilde doen, de sociale verkwisting van vroeger
moest omslaan tot wat men een sociaal puriteinisme kan noemen. Temeer betreurbaar,
omdat een Herman Teirlinck, op deze wijze in zijn impulsiviteit getroffen, Teirlinck
niet meer is. Hij heeft verder niets meer gedaan, dan het aangeven van enkele vage
hoofdideeën, en hij heeft ten overvloede een liederentext gezonden, die bijna
vermakelijk van verstrooid en lusteloos gerijmel was, en die dan ook niet gebruikt
werd. Desondanks blijven de studenten hem den grootsten dank verschuldigd voor
een hoofdgedachte zoo rijk en vruchtbaar, dat ieder gedeeltelijk bereiken erdoor
verhevigd werd en ieder tekortkomen als bijna nietig verdween in de stralende
overheersching der bereikte schoonheid!
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II De hoofdideeën
Alles wat gespeeld werd, ieder gebaar, ontving een honderdvoudige verheviging
door den dubbelen achtergrond waartegen het zich bewoog, waarmede het òf
samenviel òf contrasteerde: de zichtbare achtergrond van den onvergankelijken toren,
die den ganschen zin van het spel als 't ware tegen den hemel schreef, en de
onzichtbare achtergrond der eeuwige eenvoudige ideeën, waar ieder deel aan had,
die door een ieder noodzakelijkerwijze begrepen moesten worden, die in iederen
toeschouwer in onuitwijkbaar verband met zijn eigen leven moesten treden. Deze
hoofdideeën waren zeer eenvoudig. De mensch stijgt op tot wijsheid en tot vrede,
‘zijn geest beklimt den toren,’ - dat wil zeggen: niet bijwijze van gemakkelijke triomf,
wij zouden haast zeggen: niet bij wijze van vanzelfsprekende ethische manifestatie,
maar nadat hij aan den voet van dien toren een strijd met de zonden doorstreden
heeft, die aan één stuk door bijna niets dan verlies en vertwijfeling was. Verhavend,
uitgeput, bewusteloos, nauw omfladderd reeds door den dood en zijn trawanten,
alleen maar gered door de buitennatuurlijke tusschenkomst der genade, raapt hij eerst
op het uiterste oogenblik zijn laatste en diepste krachten tezamen en beklimt den
toren, h i j r e d t z i c h t e g e n d e n t o r e n o p . - Ontzaglijke banieren ontspringen
in de lucht bij iederen trans dien hij bereikt, de transen der liefde, der tucht en der
wetenschap, - en bij den hoogsten trans zingen alle klokken van den toren hun
triomfantelijke bevrijdingshymne in den hemel. - Het spel begint met wat men noemen
kan: den wapenschouw der stof. Op een meter hoogen zwaren troon van grijze
blokken, dicht aangesloten bij den zwaren onderbouw der kerk, hurkt de zware vorm-
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looze koning der stof, in de kleuren van het verderf, de kleuren der mestvliegen,
vaalgeel en dofgoud. - Achtereenvolgens komen uit twee groote ingangen naast deze
tribune en naast de kerk de stoeten zijner dienaren die het leven in zijn dienst
doorwroeten: de traagheid in den vorm van een Oostersch despoot omringd van
oranje danseressen en gedragen door bronskleurige negerslaven; de gierigheid in
zijn geldzakken graaiend en achtervolgd door een jammerlijken stoet van verarmden;
de onkuischheid in rood-en-zwart met haar gansche gevolg van dandy's, jonge
mannen, clowns, tot zelfs de stokoude wellusteling die nog op de flakkerende lusten
van zijn fantasie aast, tot zelfs de laatste afgrijselijke leden van het gevolg, de correcte
dood en de geslachtsziekte. - Dan de toorn in de gestalten van een dubbele rij
Japansche zwaardvechters, de gulzigheid in de gestalte van een optocht van koks,
die een levenden vetten edelman medesleepen, welke zich onophoudelijk te verweren
heeft tegen een zwerm van uitgehongerde oude bedelaars, - de nijd als een stekelige
zwerm van gele meisjes, en ten slotte die wonderbare groengouden kever met haar
meterlangen sleep van pauwenoogen, die de hoovaardigheid voorstelde. - Nadat deze
stoeten over het marktplein uitgevloeid zijn en zich opgesteld hebben (inderdaad
voelt men hier de noodzakelijkheid van Teirlinck's gedachte, dat zij hun neventronen
innemen zouden) - begint het eigenlijke spel van den mensch. Dit spel van den mensch
begint feitelijk met het oogenblik der rijpere jeugd, waarin de natuurlijke blijdschap
en levensfeilloosheid der jonge ziel verloren gaat, en de eigenlijke levensstrijd begint,
het oogenblik nl. dat alle begeerten, alle nieuwsgierigheden naar het leven zich in
de ziel van den mensch naar boven dringen. Een eigenaardig gebaar leidt dien strijd
in: drie doodkisten door gemaskerden gedragen,
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verschijnen en verdwijnen in den toren, - zij bevatten de eigenschappen der liefde,
der tucht en van het weten, die in den toren terust gelegd en opgesloten worden. Dit
intermezzo kan velen een vage kunstmatigheid geleken hebben. Wat het gebaar
betreft: terecht. Maar toch is hiermede een zeer diepe psychologische waarheid
wellicht aangeduid. - Wij zouden, om deze waarheid aan te duiden, bij uitzondering
een vroeger geschreven gedachte willen herhalen: ‘in vroeger jaren wordt de
schoonheid (der ziel) den mensch gegeven, in later jaren wil zij nog slechts veroverd
zijn’. - De aangeboren deugden der ziel in den representatieven mensch rijzen
misschien nooit zoo stralend en argeloos op, als in de eerste geestelijke jeugd, dat is
juist even voor het oogenblik, waarop de nieuwsgierigheid naar het zinnelijke leven
alles overheerschen gaat. Juist even voor dit oogenblik droomt de jonge ziel, nog
ongeschonden en onverbruikt, nog pas en met verwondering volledig wakker, zich
haastig den schoonsten droom van haar leven, den hartstochtelijken droom van goed
te zijn, en zich het edelste geluk te winnen, om heel die wonderbare gave
van-te-mogen-leven om te zetten in één vlammend geluk voor zich en alle anderen,
en terwijl de jonge ziel van deze ademlooze hoop bezeten is, ziet zij soms over de
dingen der wereld een glimlach glijden, een fonkeling van buitenaardsche schoonheid,
gelijk zij nimmermeer hervinden zal. Men weet het nauwelijks, men weet niet wat
gebeurt en wat men wil, men kan er ook niet van spreken, of slechts ervan spreken
in de taal der idealen van den dag, - onverschillig of zij Practisch-idealisme of
Reiner-leven heeten - en eerst als alles weer verdwenen is, herinnert men zich alles
wat verloren ging. En het verdwijnt onherroepelijk. Want van begin af aan is dit
verlangen, zijn deze ‘aangeboren deugden’ der ziel weerloos en bedreigd door
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andere machten die onherroepelijk sterker worden. De opstijgende begeerten, het
rijper worden van het bloed en het intellect, de dorst naar wat voor de zinnen direct
bereikbaar is, dooven dit licht en maken alles hard en dof en luidruchtig-vreugdeloos.
De deugden dus vallen in een slaap, die zoo diep als schijndood is. - Tot zij weer
opstaan, of nooit weer opstaan... Tot de mensch in zijn duister en door de herinnering
aan dit licht, t r a c h t t e v e r o v e r e n , w a t h e m e e r s t e e n v o u d i g
g e g e v e n w a s . Deze gedachte verbindt zich aan dit symbool der drie kisten, deze gedachte althans kan men, bij de persoonlijke vrijheid die iedere toeschouwer
tegenover de symbolen van zulk een spel behoudt, aan dit inleidende gebaar verbinden.
Dit spel dan vertolkt den aanval en den strijd met de zonden, - de dorst naar het
dichtstbereikbare voor de zinnen, de snelle verzadiging, waaruit nieuwe
nieuwsgierigheid en nieuwe verzadiging ontstaat, - tot het einde, tot den dood der
ziel of tot haar tegenaanval en haar overwinning. - Zoodra ‘de mensch’ verschijnt,
op een laag platform midden op de Markt - zetten de stoeten zich in beweging voor
hun taak, onder de oogen van den Heerscher Stof. De slavinnen der traagheid bekoren
hem, de geldkisten omdansen het platform, de koks heffen hun vette lasten biddend
omhoog, opdat erin gegrepen worde, - de onkuischheid besluipt het platform en voert
den mensch mede in haar vleienden, lascieven dans, steeds sneller, steeds vergeteler,
tot op het oogenblik der bedwelmde overgave hij ontwaakt met haar dunne en
wurgende vingers op zijn keel, - dan in zijn ontgoocheling, vrees en woede stort hij
zich op de bekers, wier diepe verlokking hij bij de eerste verleiding der gulzigheid
nog niet begrijpen kon, en de dronkenschap treedt in en het proces der zelfvernietiging
versnelt zich. De nijd overvlamt in disharmonische
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warreling het tooneel, de groen-gouden Hoovaardigheid springt eindelijk
onbedwingbaar op en kronkelt aan en biedt haar spiegel: opdat de mensch de harde
trots zijner trekken zal zien en de duistere schoonheid van zijn oogen ‘koud als
edelsteenen’. En met dezen langen blik in den spiegel heeft de demonische omslag
van het zelfbewustzijn plaats, die nu onafwendbaar wordt het bewustzijn der Haat
die Macht wil worden, en die aan de opgeroepen energie den koninklijken uitweg
verschaft, waarin alle treurnis en ontgoocheling zich uitvieren kunnen, en de mensch
blijft triomfator! zelfs in zijn treurnis kan hij zich nog zijn grootheid bewijzen! Uit
de ontgoocheling komt de trots, de trots zuigt alle levenskrachten in zich op en laait
aan tot Haat, en de Haat werpt zich zinneloos op de wereld. Zoo is de opeenvolging,
de fatale keten. Met een dreigend gebaar duikt de zwaardvechter op en biedt zijn
wapen: en de dolle zwaarddans, de dolle vernietiging van het bestaande vangt aan.
Haat echter vernietigt zichzelf. De haat vernietigt zich door vermoeienis. - Tegen
den rijkdom, tegen de bloeikracht van het bestaande loopt iedere vernietiging in doffe
onmacht uit, - ook de wereldveroveraar vindt de grens waar zijn wil tot macht in
zichzelf terugzinkt, door zijn vermoeienis gebroken. Als de mensch na den dollen
dans van zijn Haat bewusteloos neerligt, begint de doodendans der nachtfiguren, die
nu van hun prooi verzekerd zijn, en die den kring van hun lugubre sprongen om het
gekruisigd-liggende lichaam steeds vernauwen. Inderdaad is de mensch nu
logischerwijze verloren. Hij heeft de uiterste kringloop volbracht en is weerloos,
hem kan nog slechts de kleine operatie van het einde wachten. Maar dit is het
oogenblik, waarop een bovennatuurlijke kracht ingrijpt. Of deze bovennatuurlijke
kracht van buitenaf komt, zooals de Kerk
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met haar grondbegrip der Genade leert, of dat zij, gelijk de moderne psychologie
geneigd is aan te nemen, een werking van de ziel zelf is, die zichzelf1) behouden wil
en zich in het onderbewustzijn vernieuwt, is althans ten opzichte van dit spel geen
wezenlijke kwestie. Deze bovennatuurlijke of illogische tusschenkomst (de lezer
kieze zelf het woord) vindt haar symbool in drie pelgrims, die van den
tegenovergestelden kant van den zondentroon stil en onbemerkt aangeschreden zijn.
Een trompetstoot in de verte heeft hun komst aangekondigd, - en dan zijn zij opeens
daar! Bij het platform gekomen, waar de door de zonden gekruisigde in zijn
verdooving neerligt, werpen zij hun grauwe pijen af, en staan in zilveren harnassen:
onder hun pijen zijn zij geharnast door innerlijke kracht. Twee van hen drijven het
onwillig fladderende nachtgebroed weg; de derde, de geest, richt zich naar den
mensch. Als dan deze lichtende figuur erbarmend stilstaat bij den ontwakenden
mensch, en met een strak en groot gebaar naar boven wijst, waar redding is, en als
dan hoog uit den zilveren hemel, die juist dien dag zijn teêrsten glimlach had, d e
t o r e n p l o t s e l i n g i n z i n g e n u i t b r e e k t , plotseling van den hoogsten trans
het zachte zegenende zingen der bazuinen begint, dat dit gebaar beantwoordt, - dan
wisten velen van de toeschouwers dat hier een eigenaardige, bovenpsychologische
schoonheid ontstaan was, - gelijk zij wellicht nog nimmer hadden ontmoet. Want dit
werd werkelijk het woord dat sprak vanuit den hemel! - ... Wij vatten het einde van
het spel in enkele woorden samen. Bij deze roepstem uit den hemel ontdekt de mensch
zijn diepste en nog niet ontgonnen kracht. Een stoet van vrienden, dat zijn
waarschijnlijk de behulpzame krachten die ieder mensch in het leven omringen, en
die in actie treden op

1) Zie William James, Varieties of religious experience.
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het oogenblik dat de mensch het zelf wil, dat de mensch het hun vergunt, - omslingert
het podium in rhythmische figuren die orde en zelfbeheersching uitdrukken. De geest
bestormt den troon van Koning Stof, die terugwijkt bij zijn nadering; dan begint hij
den gevaarvollen tocht tegen den toren. Bij het bereiken van iederen trans ontrollen
zich de banieren der bevrijding, bij het bereiken van iederen trans bestormen de
helpende machten het leger der zonden en jagen het in ordelooze vlucht overhoop.
Het langst handhaaft zich de hoovaardigheid, zich krommend van angst en woede
en tegen den verweerden muur der Kerk als vastgezogen: het wonderbaar
groen-gouden insect! Tot ook haar de paniek wegwischt. Bij het bereiken van den
hoogsten trans, als de klokken en de cariljons en de zangers in éénen lofzang
uitbreken, betreedt de mensch wiens geest ver boven zijn lichaam de vrijheid en de
ruimten heeft bereikt, langzaam de treden van de estrade en stelt zich op den nu
leegen troon van den verjaagden Stof.

III De practijk der uitwerking
Het kan niet ontkend worden, dat wij hier voor verschillende symbolische handelingen
verklaringen opstellen, waarvan wij niet zeer zeker zijn, of Teirlinck ze zelf precies
zoo bedoeldheeft. Dit let echter weinig. Het is juist van oudsher de eigenaardigheid
van zulk een symbolenspel geweest, dat de toeschouwer er zeer vrij tegenover stond:
het was de schoone suggestie die ieder voor zich zelf voleindigen kon. Reeds de oude
Katholieke verdeeling der zeven hoofdzonden, welke waarde zou zij voor ons kunnen
hebben, wanneer wij haar niet volgens onze psychologische begrippen zouden kunnen
verklaren? - Maar een meer klemmende bekentenis is, dat wij hier een enkele maal
het spel in geïdealiseerden zin beschreven, een enkele maal aanduidden, hoe het
misschien had
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k u n n e n worden, meer dan hoe het werklijk was. - Toch deden wij dit opzettelijk.
Dit was een eerste proeve, een eerste poging om een enorm groot materiaal tot een
nieuwen vorm te dwingen. Een volledig bereiken was dus vantevoren uitgesloten.
De tijd, de bestaande tooneeltechniek zijn er niet rijp nog voor. Maar anderzijds was
deze nieuwe vorm toch reeds zoozeer bemerkbaar, was reeds zoo positief aanwezig,
dat de onvermijdelijke tekortkomingen een prikkel worden om erop door te denken,
een prikkel tot critische bezinning, hoe dit alles te voleindigen zou zijn naar den stijl
en de kracht van dezen tijd, die ondanks alles onstuimig is. - Het is natuurlijk
voornamelijk den jongen regisseur, Johan de Meester Jr. die dezen kernvorm uit den
chaos - honderde menschen, en zulk een ruimte! - heeft opgeroepen. Al heeft hij
vanuit de kringen der studenten een onverwachte medewerking ontvangen, hij heeft
het honderdvoudig gebaar van dit spel hoofdzakelijk ontworpen, bezield en beheerscht.
Men heeft dezen jongen kunstenaar voor een halsbrekende coup d'essay gesteld, het
heeft hem niet overstelpt en het werd een coup de maître. Confronteert men nu het bereikte met het niet-bereikte: dan moet hier vooropgesteld
worden, dat helaas het grootste gedeelte der eigenlijke temptatie zich feitelijk plastisch
nog niet handhaven kon. Van de zeven tafereelen waaruit de verleiding der zeven
zonden bestaat, is er slechts één indrukwekkend geworden: die van den dans met de
roode onkuischheid en het wurggebaar waarin deze dans culmineerde: en gelukkig
voor het spel, dat het juist de uitbeelding van de zonde der zonden was, die sterk kon
doorslaan in de toeschouwers. Anders zou de gansche kern verijld zijn. Maar al het
andere daaromheen, het bleek in deze ontzaglijke ruimte te nietig van gebaar. - Het
dansje met de geldkisten,
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het gedribbel der koks, en zelfs het meest essentieele psychologische gebaar: - het
zoeken van de dronkenschap, vertolkt door een bijna onbemerkbaar teugje aan een
beker, dit alles verijlde onder het hooge gewelf van de lucht. Zelfs het toppunt van
de razernij van het aardsche leven de zwaarddans, - moest noodwendigerwijze de
vereischte grootheid missen. Eén klein figuurtje tegen dien grooten toren: geen indruk
geeft dit van een bloeddronken razernij! Hier dus moet een absoluut nieuwe modus
gevonden worden, - een modus die samenstemt met de groote ruimte en de groote
requisieten die gebezigd worden. Wel te verstaan: het is geen bezwaar, dat in zulk
een wijdheid het drama der menschenziel als een relatieve nietigheid verschijnt, dat
de eeuwige toren al deze smartelijke vluchtigheid als 't ware plechtig-ironisch
overzwijgt, - maar bij al deze relatieve menschelijke nietigheid moet de uitdrukking
gevonden worden voor de razernij en de kracht die haar desniettemin, dit ééne
verganklijke moment, doorwoelen en bewegen kan. - Hoe deze modus gevonden zal
worden, wie kan het zeggen? Het is misschien het werk van geslachten. - Maar iets
wordt toch reeds plotseling duidelijk: hier is de plaats, waar twee moderne, totnogtoe
machtelooze verlangens zich harmonisch zullen verwerklijken kunnen: het masker
en het expressionisme. Het expressionistisch décor en het expressionistische masker!
Het kan aan de nietigheid der menschelijke figuurtjes den symbolisch en nadruk
geven, die noodig is om niet te vervluchtigen, die noodig is om de majesteit van het
menschelijk gebaar te handhaven in deze ruimte en ondanks die ruimte, - de majesteit
van dit kleine dier dat denken kan.
Maar deze inzinking die onvermijdelijk was, omdat de voorloopige onoplosbaarheid
der opgave te duidelijk bleek, werd als 't ware ingesloten en daardoor over-
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straald door de gedeelten, die reeds de volle maat eener nieuwe schoonheid gaven.
- Wij meenen het opkomen der stoeten, de grootsche doodendans en de pelgrims, en
dan nog de enkele speciale en wonderlijke momenten die daarbij oplichtten: als het
groote reddingsgebaar van den pelgrim en het hemelsch antwoord, als dat andere
moment, dat daarvan het bijna demonisch pendant kan heeten. Wanneer nl. de stoet
der onkuischheid zich in een gracieusen dans op het marktplein ontwindt, glipt uit
de gordijnen der andere poort een visioen het daglicht in, zoo ongelooflijk als het
spooksel van een koortsigen droom. - Het zijn de correcte dood, de zelfmoord zou
men kunnen zeggen, en de geslachtsziekte, - een uitgeleefde cocotte in de dracht van
ongeveer 1880, geen geraamte nog, ook geen mensch meer, iets onbenaambaars van
bestofte vaalheid en verziektheid. Dit verschrikkelijke koppel beweegt zich in een
opzichtig dribbeldansje in de richting van den zorgeloos-paradeerenden stoet en dan
plotseling: de ontmoeting. De correcte dood steekt zijn claque pal in de lucht, het
schepsel grabbelt in haar rokkenzooi en maakt de kniks van haar jeugd: de stoet raakt
in verwarring, de onkuischheid klampt zich bevend aan haar geleider vast en verbergt
haar gelaat, - haar onafwendbare toekomst is voor haar verrezen. De stoeten hernemen
eindelijk hun loop, en weer: de ontmoeting. Zoo ziet de grande cocotte aan den rand
van den engen lichtkring waarin haar leven fladdert, voortdurend de gestalten
schuiven, die van haar eigen lot de vóór-verbeelding zijn: de bedelares aan den ingang
van het nachtelijk restaurant, die mompelend een hand ophoudt, een vuile m a a r
k l e i n e hand, de bloemenverkoopster op de badplaatsen die door den kellner met
een servet wordt verjaagd, en zij wurgt haar vage ontzetting neer. Dit moment was
waarlijk een in gestalten
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geschreven vers van Charles Baudelaire1), - en deze onwillekeurige associatie
beteekent iets, want Baudelaire is de eenige moderne kunstenaar, die enkele
demonische verschrikkingen van het moderne leven niet alleen heeft kunnen uiten,
maar ook heeft kunnen monumentaliseeren.
Van de afzonderlijke gestalten van het spel vielen allereerst de beide danseressen
op, en van hen vooral de gouden Hoovaardigheid. Ondanks de insectenachtige
kleinheid dezer gestalte bleef deze steeds vol uitdrukking, - haar staan, haar krommend
uitzien, haar dansen en loopen vooral bleef voortdurend van een soort wilde
ingehouden energie geladen. - De danseres der onkuischheid daarentegen wist het
karakter van krachtelooze lasciviteit uitnemend te treffen. Van de manlijke figuren
was de correcte dood, een dilettant, de meest buitengewone figuur. Ieder zijner
bewegingen was van een doodelijk vroolijke triomf overvuld, zijn dansen in den
doodendans, met groote kromme sprongen van het overlenig lichaam, met altijddoor
het geflapper van de dunne witte hand daarboven, met plotselinge verstarringen, dit
alles was van een volmaakte macabre fantasie. - De figuur van Koning Stof bleef
van begin tot einde indrukwekkend. Men vergat zijn logge aanwezigheid niet. De
weinige gebaren die de regisseur hem had vergund, hadden voornamelijk het karakter
van hulpeloos-koddige domheid en boosaardige verbazing: - één der
psychologisch-plastische vondsten van den regisseur, zooals er vele door het gansche
spel verspreid lagen. De mensch ten slotte, door Margaret Walker vertolkt, had een
al te ondankbare rol te vervullen. Er waren enkele doordringende momenten, reeds
aangeduid, maar een zoo groote variëteit van zielstoestanden vermocht zij in deze
ruimte niet aan-

1) Verg. b.v. ‘Les Vieilles’ van Baudelaire, in ‘Les Fleurs du Mal’.
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houdend te vertolken. - De eigenlijke monumentaliteit trad pas weer in, toen de
mensch in gekruisigde roerloosheid verzonken lag, beeld der zelfvernietiging.

IV
Men heeft op dit spel veel critiek gehoord. Over 't algemeen heeft de pers het met
veel voorbehoud ontvangen. - Men heeft de details der plastiek critisch en afzonderlijk
tegen elkaar afgewogen, zonder zich rekenschap te geven van het organisch geheel,
waarin deze details zich voegden, zonder zich over te geven. Men krijgt den indruk,
dat men zich kunstmatig aan de natuurlijke suggestie van het geheel onttrok, uit
critische voorzichtigheid. Men heeft kunnen zeggen met een schijn van waarheid:
dat dit een revue was, een opwindend kleurig kijkspel, en dat de beklimming van
den toren eenvoudig een wedstrijd-sensatie gaf: en men spreekt een zekere waarheid
uit, alleen maar een deel der waarheid. Want men kan hierop antwoorden: wanneer
deze lagere elementen der openbare vertooningen, die afzonderlijk gebleven zelfs
een geestelijk verderf in het moderne leven genoemd kunnen worden, dienstbaar
gemaakt kunnen worden en ingevoegd in een organisme van schoonheid, wanneer
het dus mogelijk blijkt, deze lagere elementen uit hun ontaarde afzondering te
bevrijden en z e t e s u b l i m e e r e n , dan is daarmede tevens, voor de openbare
vertooning in het leven, een steen der wijzen gevonden. - En al was het een toeval,
naast een zekere rijpheid van den tijd, die dezen steen der wijzen vinden deed, men
moet hem nu niet meer verloren laten gaan. Dit spel heeft zulk een mogelijkheid
bewezen. Deze eerste moderne moraliteit kan het uitgangspunt worden van een
herleving van het groote religieuse openbare spel, het spel waar volk en ontwikkelden
terzelfdertijd zichzelf in herkennen kunnen. Het nog onrijpe
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eclectisme der symbolen moet omgroeien tot een eigen expressionistischen stijl, die
zich op natuurlijke wijze aan kan sluiten aan de plastische gegevens der
middeleeuwen, omdat deze uitdenaard de scherpste concentratie met den diepsten
zin vereenigden, - wat er nog aan kleine tooneelmatigheid in was, moet omgroeien
en worden uitgezet tot de strakke expressiviteit, - die den indruk der groote ruimten
en historische omgevingen harmonisch voortzet en verdiept.
Nog één tegenwerping is mogelijk, en daar eerst zij ons brengt tot de zielskern
dezer kwestie, stellen wij haar zoo zorgvuldig mogelijk op: - Laat dit het eerste
mysteriespel zijn: maar kan het den modernen mensch ooit zooveel zeggen als het
psychologisch drama waaraan hij gewoon is, en waarin hij zijn eigen genuanceerdheid
hervindt? En valt reeds dit spel niet uiteen in twee aparte indrukken, die nog geen
van beide volkomen schoonheids-indrukken zijn, n.l. plastiek en abstractie? Een lust
voor de oogen en een gymnastiek voor de hersens!
Het antwoord kan zijn: juist in de allerlaatste instantie wordt de levenskrachtigheid
dier nieuwe moraliteit bewezen door het feit, dat dit spel van abstracties en plastische
standen een ontroering vermocht te wekken, een aangegrepenheid, die feitelijk de
ontroering der psychologische drama's overtrof. - Alles werkte hier samen natuurlijk:
de bekende zenuwaangrijping der massaliteit, honderden die speelden, en duizenden
eromheen, op de tribunes, voor de vensters, op de daken der huizen, voor zoover het
oog reikte, de klokkenklank, de begeleidende muziek van instrumenten en stemmen,
het staan en zwijgen van den toren, het schijnbare gevaar van den tocht. Maar
nogmaals: alle deze elementen zijn niet langer lage elementen, wanneer zij aan de
hoogste bedoeling, die door de schoonheid heen een religieuse bedoeling werd,
worden dienstbaar gemaakt.
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In al dit leven, in dit bewegen en geluid was een idée verborgen, een hoofdgedachte
die groeide naar haar vorm. En er kwam in den toeschouwer een oogenblik, dat het
oproer der zenuwen als met een schok naar binnen sloeg en deze idée zich in hem
verwerklijkte, dat alle eigen ervaring en alle herinnering uit den slaap werd
opgeschrikt en gloeiend samensmolt met wat zich aan symbolen voor zijn oog
bewoog. - Welnu: zoo moet ook zeker de Middeleeuwer zijn mysterie-spel gezien
hebben, het symbool raakte onmiddellijk met zijn eigen bestaan verweven, en hij
weende over dat leven, over de kortheid of de boosheid ervan en onderging toch
onbewusterwijze de bevrijding der schoonheid, waartoe hij dit eigen leven één
oogenblik zag opgeheven en verhevigd. En dit was de laatste en meest beslissende
der indrukken die het mysterie-spel op de markt van Delft gegeven heeft: men begreep
opeens, hoe dit volk der middeleeuwen alle moeite van zijn leven, de eentonigheid,
de honger, de vrees voor de booze ziekten en de machtigen des levens, tot zelfs de
vijand voor de poorten van zijn stad, door en in zijn spelen kon vergeten.
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Joseph Conrad
door A.G. van Kranendonk
Hoe bewogen en afwisselend Joseph Conrad's leven gedurende lange jaren ook mag
zijn geweest, het valt niet moeielijk er een kort en voor het begrip van zijn kunst toch
alleszins voldoend overzicht van te geven. Zelden toch zal men in de loopbaan van
een schrijver zoo duidelijk enkele scherp afgescheiden tijdvakken kunnen aanduiden,
zelden ook zal men iemands leven zóó volkomen beheerscht zien door een enkel
alles overwinnend verlangen.
Teodor Jozef Konrad Korzeniowski - den naam Joseph Conrad nam hij eerst aan,
nadat hij zich tot Engelschman had laten naturaliseeren - werd den 6en December
1856 geboren in een klein dorp van de Ukraine. Zijn ouders stierven spoedig en
Teodor werd opgevoed door een oom, die hem deed opleiden voor de universiteit,
maar op 17-jarigen leeftijd weigerde de knaap verder aan de wenschen der familie
te voldoen. Hij wilde zijn veelbelovende studie staken en na eenig aarzelen kwam
hij met zijn reeds zoo lang gekoesterd verlangen voor den dag: hij wilde naar zee,
hij wilde Engelsch zeeman worden. In een zijner aantrekkelijke autobiografische
causerieën heeft Conrad er later zelf zijn verbazing over uitgesproken, dat hij, de
knaap, die nog nooit de zee gezien had zelfs, die niemand onder zijn familie of
kennissen bezat met het zeeleven ook maar eenigszins bekend, zulk een
onweerstaanbare neiging tot het zeemansberoep had kunnen opvatten.
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Tevergeefs trachtte zijn oom hem van de dwaasheid van het plan te overtuigen, niets
vermocht hem meer van zijn voornemen af te brengen. Hij trok naar Marseille,
vanwaar hij weldra zijn eerste reis begon. Als matroos, als stuurman en ten slotte als
kapitein zwierf hij gedurende meer dan twintig jaar rond, ongeveer alle zeeën
bevarend, de meest verschillende landstreken bezoekend: de Kongo, Azië,
Zuid-Amerika, in 't bijzonder ook de geheimzinnige afgelegen eilanden van den
Nederlandsch-Indischen en Australischen archipel.
In al die jaren liet hij naar buiten niets blijken van zijn ongewone litteraire
begaafdheid, voor zijn vrienden was hij eenvoudig een zeeman, een bekwaam en
geliefd kapitein later, maar niets anders. Hemzelf was het vrij spoedig duidelijk
geworden, dat zijn liefde voor de zee, hoewel nooit verdrongen, overtroffen werd
door een andere, zijn liefde voor de litteratuur. Hij las van allerlei, maar voelde zich
voornamelijk aangetrokken door de groote Fransche meesters, van wie Flaubert later
het duidelijkst invloed op zijn werk zou blijken te hebben. Ten slotte begon hij zelf
te schrijven.
De lust tot het zeemansleven, tot reizen en avonturen, die hij in zijn jeugd zoo
sterk had gevoeld, was wellicht slechts een eerste uiting, een vroeg symptoom van
dien diepen instinctmatigen drang, welke in de meeste episch aangelegde kunstenaars
leeft, den drang om veel van het leven te leeren kennen, om ervaringen te hebben,
de medemenschen zoo volledig mogelijk te begrijpen. Het jeugdige meer op het
uiterlijk gerichte verlangen naar het zien van verre vreemde landen, ontwikkelde
zich op rijper leeftijd tot een steeds grooter belangstelling in het nog veel vreemder
en belangrijker gebied van den menschelijken geest. En tot zulk een sterk levende
kracht werden de indrukken, die hij verkreeg van de buitenwereld, de ontdekkingen,
welke hij deed in den
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omgang met menschen van allerlei nationaliteit, tot zulk een straffe geestesspanning
groeide de vizie, die hij zich vormde van het leven, dat hij er van zelf door gedwongen
werd tot uiting.
Aarzelend, verwonderd over zichzelf, begon hij zijn eersten roman. Nooit tevoren
had hij iets geschreven, nooit had hij eraan gedacht zich te geven aan de kunst. Het
geschiedde bijna onwillekeurig, zonder eenig bijoogmerk, louter ter wille van de
vreugde om het scheppen zelf.
Langen tijd zwierf het manuscript met hem mee over de halve wereld. Hij werkte
er aan in stille tropennachten in zijn kajuit, in kleine hotels van obscure havenplaatsen,
in een Fransche stad, waar zijn schip door een samenloop van omstandigheden eenige
maanden stil moest liggen, hij nam het mee naar Polen, toen hij zijn familie ging
opzoeken, het raakte weg, werd weer teruggevonden, het werd vergeten, maanden
later weer opgevat. Niemand wist ervan, hij schreef voor eigen bevrediging alleen.
Eindelijk, toen de roman half voltooid was, verlangde hij toch naar een oordeel.
Hij had met een passagier wat gepraat over boeken en deze vluchtige vriend werd
Conrad's eerste lezer. Na een paar dagen gaf de reiziger het manuscript terug zonder
een woord te zeggen. Conrad wachtte geduldig op eenig teeken van goed- of
afkeuring, tot hij eindelijk zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen kon en den
norschen passagier vroeg, of hij vond, dat het de moeite waard was het verhaal te
voltooien. ‘Stellig’, was het antwoord van Conrad's eersten criticus, een man van
weinig woorden blijkbaar, want toen Conrad de vraag in eenigszins andere termen
herhaalde in de hoop wat naders te hooren, was 't eenige antwoord: ‘Zeer zeker’.
Hoe kort ook, het was voor Conrad toch een aanmoe-
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diging zijn werk voort te zetten. Toen nu in 1894 de toestand van zijn gezondheid
hem noopte zijn avontuurlijk zeemansleven op te geven, zond hij het thans voltooide
manuscript naar een uitgever. Twee maanden later kreeg hij tot zijn eigen
verwondering bericht, dat ‘Almayer's Folly’, het op zoo eigenaardige wijze ontstane
eerste werk, was aangenomen. Edward Garnett, den lezer van de firma, komt de eer
toe in dezen eersteling dadelijk de groote en oorspronkelijke kwaliteiten te hebben
opgemerkt.
Conrad vertelde later, dat indien de roman geweigerd was, hij nooit weer iets zou
hebben geschreven. Wij kunnen wel zoo goed als zeker zeggen, dat hij zich hierin
zelf vergist. De buitengewoon sterke schrijvers-aanleg zou zich ook na een eerste
miskenning wel baan gebroken hebben, maar in ieder geval was de weg nu opeens
voor hem geëffend. Het succes van ‘Almayer's Folly’ was groot genoeg om hem in
staat te stellen zich geheel aan de letteren te wijden en zoo was het derde nog niet
afgesloten gedeelte van Conrad's loopbaan begonnen. Hij is in Engeland blijven
wonen, een uiterlijk rustig onbewogen leven leidend, onder de gunstigste
omstandigheden arbeidend aan zijn tweede groote levenstaak.
Zijn oeuvre omvat nu behalve twee deeltjes autobiografische herinneringen en
enkele tijdschriftartikelen, een vijftiental romans en zes bundels kortere verhalen.
Schrijvend over de gebroeders de Goncourt in zijn prachtige ‘Essais de Psychologie
Contemporaine’, zegt Paul Bourget, dat ten opzichte van een zeer oorspronkelijk
auteur zich allereerst de vraag opdringt: ‘Est-il allé aux lettres directement, ou bien
a-t-il subi en premier lieu les séductions d'un autre goût que celui d'écrire, les
exigences d'un autre métier?’
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En het is van belang zich deze vraag te stellen, want zooals Bourget terecht opmerkt:
‘Si cet autre goût a été passionné, si cet autre métier a violemment brutalisé l'homme,
cet homme en demeure frappé pour la vie et comme la nature dans ses créations
utilise les éléments les plus contraires, cette marque spéciale pénètre jusqu'au talent,
qui s'en trouve modifié parfois dans le sens le plus heureux et le plus nouveau.’
Inderdaad zal de invloed, die de ervaringen van den kunstenaar in het algemeen
en van den romanschrijver zeer in 't bijzonder op zijn werk uitoefenen, in den regel
veel omvattender en veel diepgaander blijken te zijn dan alreeds vanzelf aan den dag
treedt in de keuze van zijne onderwerpen. Te sterker geldt dit waar het een schrijver
als Conrad betreft, bij wien de perioden van opneming en verwerking zoo scherp
zijn gescheiden en wiens jeugd en eerste mannelijke leeftijd zoo dwingend beheerscht
werden door één overtuigde, sterk uitgesproken voorkeur. Zijn zoo vroeg en op zoo
geheimzinnige wijze ontstane liefde voor de zee heeft zijn halve leven beheerscht,
de gevolgen van die liefde, de ervaringen van een avontuurlijk zeemansleven zijn
van het hoogste belang geweest voor de vorming van zijn levensbeschouwing en
daarmede voor het algemeene karakteristieke aspect van zijn kunst.
Conrad's romans hebben bijna alle een zeer sterk persoonlijk cachet. Zij sluiten
weinig aan bij werk van voorgangers of tijdgenooten, zijn levenservaringen zijn van
meer gewicht geweest voor zijn kunst dan zijn studie of lectuur. Zelfs in de romans,
die met het zeemansleven weinig of in 't geheel niets uitstaande hebben, valt nog in
veel van het eigenaardig persoonlijke erin de invloed te bespeuren van zijn langdurig
zwerversleven in bijna alle deelen der wereld. Welk een verschil ook tusschen dit
bestaan en het gewone leven in de stad of
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op het land - vooral in de eerste jaren, toen hij op zeilschepen voer - het maandenlang
toeven op de eenzame zeeën, als matroos eerst, als meerdere, als absoluut heerscher
later in de eigenaardig beperkte geheel op zichzelf aangewezen mannenmaatschappij
van het schip, welk een verschil van omgeving, belangen, plichten, verhoudingen!
In ‘The Nigger of the Narcissus’, een meesterwerk van beschrijving en diep
doordringende karakterontleding, het verhaal van een reis van Bombay om de Kaap
naar Londen, heeft hij wellicht het duidelijkst beeld gegeven van den invloed dier
eigenaardige levensomstandigheden: het lange eenzame nachtwaken onder den
sterrenhemel, dat zelfs de eenvoudigste meest practische mensch soms aan het peinzen
brengt over het raadsel van het heelal, het voortdurend onmiddellijk in contact zijn
met de natuur, de dagelijksche strijd tegen haar vijandige krachten, waardoor ondanks
de sterkste ras- en karakterverschillen een gevoel van eenheid en saamhoorigheid
ontstaat en in het hevigst gevaar de elementaire deugden: plichtsgevoel, trouw,
hulpvaardigheid, zelfopoffering, onverwacht tot een schoonen opbloei komen; de
belangrijke rol, die het toeval speelt in dien strijd, waardoor velen tot allerlei bijgeloof
vervallen en minder naïeven onwillekeurig gaan nadenken over wilsvrijheid en
noodlotsmacht. Conrad heeft het alles jarenlang gadegeslagen en ondergaan en al
deze omstandigheden hebben in meerdere of mindere mate invloed geoefend op den
groei en den definitieven vorm van zijn talent.
Het langdurig alleen zijn onder den sterrenhemel, de nauwkeurige waarneming
van de hemellichamen - voor den zeeman, den kapitein vooral, van meer belang
immers dan louter als schouwspel - heeft het besef, dat de mensch omringd is door
een onbegrijpelijk groot geheimzinnig universum, langzamerhand tot den diepen
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bijna voortdurend aanwezigen grondtoon van Conrad's gedachtenleven, en daardoor
later ook van zijn kunstwerk, gemaakt. Zijn cosmisch bewustzijn is buitengewoon
sterk en constant.
In zijn natuurbeschrijvingen komt dit al dikwijls uit. Hij ziet het landschap
gewoonlijk niet als een eenheid, een onafhankelijk geheel, maar innig verbonden
met de ontzaglijke hemelruimte, als een onderdeel van het geheimnisvol heelal,
waardoor dan als in wisselwerking vanzelf ook weer het raadselachtige der dingen
op zichzelf sterker in het bewustzijn treedt.
Conrad is voortdurend vervuld van het mysterie van dieren- en plantenleven, van
de wouden en de zee, van het geheimzinnige verborgen zelfs in de meest alledaagsche
voorwerpen, ‘for there is a soul in things’, zooals hij zegt in ‘Victory’.
Dit mysterieuse, in alle levensverschijnselen inherent, vormt voor Conrad niet een
op zichzelf staande sfeer boven of achter de gewone aardsche, een wereld
onafhankelijk van of tegengesteld aan de werkelijkheid zooals die ons door de zinnen,
het verstand en het gevoel wordt geopenbaard, het is voor hem een onafscheidelijk
deel, een noodzakelijke eigenschap van de realiteit, bijna onmerkbaar, vluchtig, altijd
onze pogingen ontvlietend om er iets van te begrijpen, maar toch altijd onmiskenbaar
aanwezig, altijd in staat invloed te oefenen op onze diepste gevoelens en gedachten.
En in zijn natuurbeschrijvingen toont hij ons dan ook de werkelijkheid op bijna
dezelfde manier getint door de verschillende graden, aspecten, potenties van het
geheimzinnige, als ze getint wordt door de wisselingen van belichting en kleur.
Ook voor zijn persoonsuitbeelding is dit cosmisch bewustzijn van belang geweest;
in samenwerking met de andere omstandigheden, die wij als karakteristiek voor
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het zeemansleven aanduidden, heeft het hem gepredisponeerd tot een vizie van de
menschheid, die het latent gevoel van solidariteit en saamhoorigheid opwekt. Hij
ziet de menschen niet enkel in hun sociale verhoudingen, in den kleinen kring van
familieleden, vrienden of vijanden, in de beperkte omgeving van hun woning en de
omringende steden en landstreken, hij ziet hen bijna altijd ook onder de wijde
omkoepeling van het heelal, in hun verhouding tegenover de natuur en het noodlot,
als gelijken in den strijd tegen deze geweldige en geheimzinnige machten. Hij doet
ons daardoor de diep verborgen, in den loop der tijden veranderde, maar nooit geheel
verloren geraakte verwantschap beseffen, die er ondanks alle onderscheid tusschen
de volkeren bestaat. De verschilpunten tusschen de rassen en de individuen worden
niet verdoezeld, integendeel Conrad's karakteriseering is zeldzaam zuiver en markant,
maar tegelijkertijd laat hij ons dan dikwijls de figuren opeens ook vanaf een hooger
standpunt zien, met al hun tegenstrijdige karakter-, stand- en raseigenschappen, leden
toch allen van één zelfde geslacht.
Dank zij Conrad's lange en intieme omgang met sommige vreemde volksstammen,
behoeft hij den onbeschaafden inboorling niet te schetsen als een curiositeit, te
gebruiken enkel als een aardige stoffage van een avontuurlijk verhaal, maar is hij in
staat zijn persoonlijkheid even ernstig te nemen, even gewetensvol te peilen als het
karakter van den Europeaan. En deze beschaafde mensch zelf heeft hij in zijn
zwerversleven zoo dikwijls gezien onder omstandigheden, waarin alle aangeleerde
en overgeërfde cultuur op den achtergrond werd gedrongen of geheel wegviel. Zoo
komen dus in zijn verhalen naast de individueele eigenaardigheden vaak de
elementaire eigenschappen van den mensch weer aan den dag, de oerkrachten van
zijn wezen, die

De Stem. Jaargang 3

845
de beschaafde en de wilde, de verfijndste weeldemensch en de grofste arbeider, de
zedelijk hoogstaande en de misdadiger gemeen hebben.
Conrad ziet de menschheid als een enkel groot leger, een leger van helden en
lafaards, van aanvoerders en minderen, van getrouwen en verraders, vaak onderling
verdeeld, elkander wantrouwend en benijdend, maar toch in hun worsteling om geluk
een eenheid vormend in den strijd tegen de gemeenschappelijke vijanden: de natuur
en het kwade, twee begrippen, die voor hem eer synoniemen dan tegenstellingen
zijn. Want wel bewondert en bemint Conrad de schoonheid en liefelijkheid der natuur
als een schouwspel, maar de krachten, die hij in de lagere vormen van het leven aan
het werk weet, voelt hij als iets vijandigs, als iets, waarvoor hij slechts afschuw
gevoelen kan en haat. Niet in een nabootsing van of terugkeer naar den zoogenaamden
eenvoud der natuur ziet hij heil, maar veeleer in een zoo ver mogelijk doorgevoerde
afwijking van haar domme, zinnelooze wreedheid.
De geest der natuur is grof, dwaas, brutaal, het is de plicht en het voorrecht van
den mensch dien geest, welken hij altijd nog hereditair in zichzelf voelt nawerken,
te overwinnen, te veredelen, te verzachten. Het is dwaasheid te denken, dat de wilde
of het dier een beter en gelukkiger leven zouden leiden dan de zelfbewuste beschaafde
mensch; integendeel hun leven is vol droefenis, vol angsten en vol kwaad.
Door streng tegen den zoo gemakkelijk te volgen wil van de natuur in te gaan,
door den geest zooveel mogelijk te ontwikkelen en te verfijnen, moet de mensch zijn
meerderheid bewijzen en trachten de wreede chaotische verwarring der natuur te
vervangen door een milder en redelijker orde. Hierin stemt Conrad overeen met John
Masefield, die in ‘Multitude and Solitude’
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bijvoorbeeld zegt: ‘Nature is a collection of vegetables, many of them human. Let
us thwart her. Nature's mind is the mind of the flock of sheep. Never mind what she
would prefer’; en waar hij in hetzelfde boek in de beschrijving van een Afrikaansche
wildernis spreekt over: ‘The immanent terror of places not yet won, still ruled by the
old unclean gods, not yet exorcised by virtue’, geeft hij een sentiment weer, dat we
ook bij Conrad herhaaldelijk aantreffen.
Maar Conrad ziet den mensch alleen machtig voorzoover het zijn strijd betreft
tegen wat we zouden kunnen noemen de lagere krachten der natuur. De mensch weet
de wereld steeds bewoonbaarder te maken, zich steeds meer te beveiligen tegen de
elementen, door technische hulpmiddelen weet hij steeds meer voordeel te trekken
uit de omringende natuur. Doch zijn geluk wordt vaak bedreigd door een veel
geheimzinniger en veel gevaarlijker vijand: de macht van het noodlot. Conrad voelt
de ironische werking van het toeval als een sterke en zeer reëele factor, altijd
aanwezig, altijd gereed in te grijpen in het streven van den mensch. En evenals het
raadselachtige in het aspect der dingen bij Conrad bijna tot een eigenschap dier dingen
wordt, even reëel en even onafscheidelijk als vorm, zwaarte, kleur, zoo wordt het
toeval als factor in het levenslot van den mensch bij hem bijna tot een reëele, op
zichzelf staande natuurkracht. En tegen deze geheimzinnige kracht, volkomen
onberekenbaar, wreed-humoristisch, optredend met een magistrale onverschilligheid
voor goed of kwaad, staat de mensch machteloos.
Deze onverschilligheid heeft Conrad diep getroffen. Herhaaldelijk komt het in
den loop zijner verhalen voor, dat juist een edele opwelling, een daad geboren uit
medelijden en goedhartigheid, oorzaak wordt van de grootste ellende. De blinde,
onbarmhartige macht van het
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toeval treft den deugdzame even zwaar als den schuldige. Er is in deze duistere kracht,
waartegen de mensch vecht om het geluk, niet de geringste aanduiding, dat op een
edele daad anders gereageerd zou worden dan op een slechte. Het goede wordt
beloond, maar even vaak streng gestraft, het kwade vindt vergelding, maar dikwijls
ook straffeloosheid en zelfs geluk. Niet alleen de oude opvatting, dat de deugd ten
slotte altijd wordt beloond, de ondeugd gestraft, zooals die in eeuwen litteratuur het
begeerig publiek is aangeboden, mist men in Conrad's werk, maar zelfs de nieuwere
variant, dat de geestelijke bevrediging, kalmte, extase die ware goedheid schenkt,
opweegt tegen alle uiterlijk ongeluk, wordt in vele van zijn boeken ondermijnd. Hij
weerspreekt natuurlijk niet, dat een goede daad altijd bevrediging, gemoedsrust ten
gevolge zal hebben, maar hij kent aan het toeval een verstorende kracht toe, sterk
genoeg om die rust onmiddellijk weer te vernietigen of waardeloos te maken, waarbij
voor het wreed-ironisch noodlot juist de goede daad zelf dikwijls het middel wordt
om den mensch te treffen. Een voorbeeld hiervan vinden we o.a. in het aangrijpend
verhaal: ‘Freya of the Seven Isles’, een verhaal, dat begint licht en liefelijk met de
idylle van Freya Nielsen en Jasper Allen en eindigt in de donkerste wanhoop. Jasper,
kapitein van de brik Bonito, een schip, dat hij bemint met een liefde slechts overtroffen
door zijn liefde voor Freya, neemt uit zuivere, onzelfzuchtige goedheid een zekeren
Schultz als stuurman aan, een man, dien niemand meer in dienst wilde nemen. Schultz
aan lager wal geraakt door zijn diefachtigheid is een beminnelijke, onschuldige figuur.
Zijn kleptomanie weet hij, getroffen door Jasper's goedhartigheid eenigen tijd met
een uiterste krachtsinspanning te bedwingen. Ten slotte bezwijkt hij natuurlijk toch
voor de verleiding. Hij steelt eenige oude geweren
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uit de kajuit en verkoopt ze aan inboorlingen van een stam, verdacht van oproerigheid
tegen het Nederlandsch gezag. Deze daad nu verschaft Jasper's vijand en
medeminnaar, den luitenant Heemskerk, de gelegenheid zich op verschrikkelijke
manier te wreken. Jasper ziet zijn geliefd vaartuig, zijn eenig bezit, dat hem weldra
in staat zou hebben gesteld Freya te huwen, vernietigd, verdere rampen vloeien
daaruit voort en zoowel voor hem als voor Freya eindigt het alles in het diepst
denkbare ongeluk, in versuffing en waanzin. Het geluk van twee jonge, liefdevolle
menschen wordt hier op de wreedste wijze vernield door middel van een daad van
medelijden. Werkelijk er zijn gelegenheden, zooals Conrad hier zegt, ‘when the irony
of fate wears the aspect of crude and savage jesting’. Wat baatte Jasper Allen het
besef van zijn goede daad waar zoo ontzettend ongeluk het gevolg ervan was. Hij
dacht zelfs niet meer aan die daad, uit nobele goedhartigheid voortgekomen, de
herinnering eraan zou hem ook niets meer vermogen te brengen dan verergering van
zijn smart. Natuurlijk bewijst dit verhaal niets; geen enkel gefingeerd verhaal kan
ooit iets bewijzen; we kunnen ons den loop der gebeurtenissen altijd anders
geconstrueerd denken zelfs met volkomen behoud van de logische consequenties
voortvloeiend uit den strijd of de samenwerking der karakters. Jasper's daad had
evengoed gunstige gevolgen kunnen hebben. Maar niemand zal ontkennen, dat het
toeval vaak in het leven ingrijpt op de ruw-ironische wijze als hier wordt voorgesteld.
Het verhaal heeft ook een veel rijker inhoud dan ons kort resumé kan doen vermoeden,
wij wilden slechts met een voorbeeld aantoonen, welk een diep doorwerkenden
invloed Conrad aan het toeval toekent. Telkens keert dit motief van een oppermachtig,
niet steeds onrechtvaardig, maar altijd volslagen onverschillig, noodlot in

De Stem. Jaargang 3

849
zijn romans terug, een opvatting, die hij met vele andere groote kunstenaars gemeen
heeft en die bij hem, zooals wij reeds aanstipten, waarschijnlijk sterk werd
aangewakkerd door wat hij als zeevaarder ondervond.
Er is een sombere, zwaarmoedige grondtoon in bijna al zijn werk. Toch kunnen
wij hem niet zonder meer pessimist noemen. Zijn levensbeschouwing is
gecompliceerder. Het klare bewustzijn, dat hij heeft gewonnen van een andere macht
in den mensch zelf heeft hem veel te bewonderen en te beminnen gelaten. De macht
van het geweten, die den mensch ondanks alles met geweld dwingt mee te doen aan
den strijd tegen het kwade is even reëel, even algemeen, even geheimzinnig als het
wreed onverschillige noodlot en voor Conrad in wezen als 't ware het preciese
tegendeel van de verstorende macht van het toeval.
Hierin ligt de verklaring van zijn eigenaardig dualisme, dat Richard Curle in zijn
uitmuntend boek over Conrad als een symptoom beschouwt van zijn Slavonische
afkomst. ‘Hugo and Flaubert’ zegt Curle daar, ‘were both romantics but neither of
them had that quality of Slavonic melancholy which is at once full of belief in
goodness and full of despair at life. Hugo believed in goodness, Flaubert believed
in despair, but neither of them believed in both. For that double belief, held without
any of the fundamental mockery with which such a man as Anatole France might be
said to hold it, is one of the secrets of the Slav mind’.
Conrad is somber, melancholisch, pessimistisch en tegelijk vol liefde voor den
mensch, humanist in den edelsten zin van het woord. Hij wanhoopt aan het leven,
aan het resultaat van 's menschen worsteling, maar hij gevoelt een eerbiedige
bewondering, een diepe liefde voor den mensch in 't algemeen, voor de goede
eigenschappen, die onuitroeibaar in hem wonen, die juist door de
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wanhopige worsteling het schoonst uitkomen en die door de menschheid ondanks
de herhaalde nederlagen en de zware onrechtmatige straffen van het noodlot ìn haar
beste oogenblikken altijd weer herkend worden als haar duidelijke, onvervangbare
idealen. Hij wanhoopt aan de overwinning van het goede, aan de rechtvaardigheid
van het lot, aan de bereikbaarheid van eenig duurzaam geluk, maar hij gelooft in het
bestaan, de schoonheid en de wenschelijkheid van trouw, plichtsbetrachting,
onbaatzuchtigheid, medelijden, liefde. Doordat hij het geweten heeft leeren zien als
een positieve opbouwende tegenkracht tegenover het onverschillig verstorende
noodlot, als een groote, universeele, den mensch ontwijfelbaar gunstig gezinde macht,
in wezen, hoewel niet in graad, volkomen gelijk bij den beschaafde en den wilde,
den verfijndste en den eenvoudigste, wordt de eenheid van zijn pessimisme telkens
verbroken en schijnt ook in zijn somberste verhalen altijd nog even een vertroostend
licht.
(Wordt vervolgd)
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Nederlandsche litteratuur
door Dirk Coster
Het Roomsche Modernisme in de litteratuur
Plotseling is de R.K. litteratuur uit den slaap ontwaakt. Die slaap had lang geduurd,
eeuwen lang, en is eerst gedurende de laatste jaren in een dunne sluimering
overgegaan. De laatste schoone uiting van het R. Katholieke levensgevoel dateert
van eeuwen her reeds, van den lang miskenden teederen dichter Stalpaert van de
Wiele, en van Vondel, hoewel men in Vondel den Renaissancist blijft voelen ook na
zijn bekeering, en men aarzelt hem een Katholiek genie te noemen. Daarna is er geen
geluid meer gehoord, in Noord-Nederland. Men behoeft daarom de 19de eeuwsche
schrijvers Alberdingk Thijm en Schaepman niet te miskennen. Maar wanneer men,
zoekend naar schoonheid, ettelijke eeuwen levens overziet, dan mag men toch enkel
het elementaire geluid laten gelden, en het werk van Schaepman en Thijm trad niet
buiten de typische negentiende eeuwsche stijltraditie, die men het best kan zien als
een uiterste verstarring van den Renaissancistischen stijl, een zoo zware en
ondoordringbare verstijving, een zoo vast aaneengeroeste cliché-vorming, dat geen
beweging en geen ademtocht van den eigenlijken Roomschen mensch der 19de eeuw
er meer doorheen kon dringen. Noch de typisch moderne, nòch de Calvinistische,
nòch de Katholicistische mensch vermochten door middel van dit Renaissancistisch
idioom zich zelf te openbaren, hun zielspersoonlijkheid te bewijzen die rhythme is.
- Weliswaar nam even over de grenzen de Katholieke mensch op deze
Noord-Nederlandsche onmacht de meest glorieuse revanche, die men zich denken
kan. De groote dichter en de groote Katholieke mensch Guido Gezelle ontstond in
Vlaanderen, een der wonderbaarste verschijningen der 19de eeuw en een der grootste
dichters die ooit in onze taal en in Europa schreven. Hij alleen weegt op tegen een
gansche middelmatig-bloeiende litteratuur, en in ruimeren zin genomen kan de
Katholieke mensch tevreden zijn: zijn menschelijkheid ont-
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bloeide in den Vlaming Gezelle tot de edelste kunst, een kunst op beide wijzen
voorbeeldig: voorbeeldig door plastische schoonheid en voorbeeldig door
menschelijke gelouterdheid. Maar blijft men een oogenblik Noord-Nederland
afzonderlijk bezien, dan blijkt de verschijning van Gezelle feitelijk hier zonder invloed
gebleven. Het zou een eigenaardig bewijs kunnen heeten voor het feit, hoezeer de
mensch aan zijn nationaal-geestelijke verhoudingen gebonden is, hoezeer zijn
geestesleven afhankelijk is van de algemeene mentaliteit van het land waarin hij leeft
en waarmee zijn diepten doorweven zijn. Enkele jonge Katholieken begonnen
weliswaar te dichten met ‘lieve woordekens’, maar deze ‘lieve woordekens’, waarmee
men in Holland veel te lang gedweept heeft, zijn het meest essentiëele van Gezelle
niet; het meest essentiëele van Gezelle zijn de groote stormende rhythmen van den
mysticus, de noodkreet van het groote, verscheurde hart, de Franciskaansche glimlach
van zijn ziel, die daar altijd weer boven gloort, en die nooit was te dooven. De lieve
woordekens, d.i. de kinderlijke, de nederknielende verteedering voor wat klein en
broos was en dicht bij de aarde bleef, - is in het wezen van dien ganschen Gezelle
slechts een klein en aandoenlijk element. - En het is merkwaardig om te constateeren,
dat de Noord-Nederlandsche Katholieke mensch voor zijn litteraire herleving ten
slotte absoluut afhankelijk bleek van een geestelijke groep, waarvan de eigenlijke
mentaliteit hem absoluut vijandig moest zijn, de Nieuwe Gids-groep. Diepenbrock,
die naast zijn muziek een buitengewoon prozaïst was van Europeesche cultuur, sloeg
de brug tot dit heidensche kamp, - en zijn prozageschriften zouden voor de jongere
Katholieke prozaïsten even voorbeeldig en klassiek kunnen zijn, als de eerste
proza-geschriften van Kloos klassiek zijn voor de anderen. Maar Diepenbrock was
een geniale en eenzame uitzondering, - eerst met Edward Brom begon de Katholieke
mensch behoedzaam het spoor der Nieuwe Gids te volgen. En bij zulk een
behoedzaam volgen is het totnogtoe gebleven. Groote levenskrachten zijn niet
vrijgekomen, groote geluiden zijn niet ontstaan. ‘Van onzen tijd’ leefde zijn
bescheiden en degelijk leven, - maar vergeleken bij de kracht der Nieuwe
Gids-explosìe was dit alles niet meer dan een kleine knettering. Schuilde er geen
geestelijke litteraire kracht in de diepten der Katholieke mentaliteit, geen kracht meer
tot schoonheid? Of waren deze wekkers zelf niet krachtig genoeg, hadden zij de
juiste richting en de formulen niet, om op deze diepten de aansluiting te verkrijgen,
misten zij zelve de eigenaardige gloed die anderen
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ontsteken kon? Men moet bekennen, dat de tweede onderstelling waarschijnlijker is
dan de eerste. Het is wel aan te nemen, dat de bedaarde, beschaafde verzuivering
van het artistieke bewustzijn en het artistieke woord, - een typisch verschijnsel van
den kalmen natijd der Nieuwe Gids, - niet de juiste wijze was, om deze verscholen
diepten open te breken. - En anderzijds kan men bijna zeker aannemen, dat die
verscholen diepten in het Katholieke Nederland er waren - en dat er latente reserven
van literaire kracht in sluimerden. Ieder jaar treden talrijken nog in de kloosters, en
geven eigen wil en eigen leven en eigen hoop op, en dat is een daad grooter wellicht
dan iedere kunstdaad. Altijd nog zijn er talrijke jonge priesters die branden voor hun
roeping, die met hun zielen leven op de groote rhythmen van de liturgie, en die toch
terzelfder tijd door hun ambt met heel de donkere intieme diepten van het dagelijkse
leven nauw verweven zijn. Men kan zich verwonderen, dat van dit alles, al het lijden,
alle verrukking die dit n o o d w e n d i g moet vertegenwoordigen, alle strijd die
zwijgend gestreden zal zijn, totnogtoe niets is doorgedrongen in het levend woord:
al vindt men hier één verklaring, dat n.l. de groote en eeuwenoude formulen en
symbolen van zijn Kerk aan den Katholieken mensch een zóó intense uitdrukking
verleenen voor het geestelijk leven en de essentieele geesteswaarden, dat daarnaast
de drang tot een persoonlijke en modern genuanceerde bewustwording veel minder
sterk zal zijn, dan bij den z.g. modernen, den eclectischen mensch, die zich ontslagen
heeft van iedere psychische traditie, en die dus, bij de onvermijdbare rekenschap die
hij zich van zelf wil geven, gedwongen is om zich zijn eigen bewustzijnsvormen te
scheppen, moeizaam, tastend en van iedere leidsnoer verlaten.
Hoe dit zij: bij deze latente reserven van geestelijke kracht, die ondersteld moeten
worden, en die desniettemin nimmer nog in de litteratuur traden, nimmer nog tot
schoonheid ontbloeiden, blijft de mogelijkheid van plotselinge en sterke opbloei der
Katholieke litteratuur als 't ware met den dag waarschijnlijk. Thans meer dan ooit!
Thans is er over de gansche linie der Katholieke jongeren de onrustige drang ontstaan,
om zich voor zulk een bloei bereid te maken. - En het is te vermoeden, dat het ditmaal
niet bij het bedaarde zuiveringsproces zal blijven, dat feitelijk bij het woord zelf bleef
staan, en daarover niet heen zag naar de concepties van een essentieel Katholieke,
een geestelijk-vernieuwde Katholieke Schoonheid. - Want deze opleving is typisch
1920. Zij doet een beroep op den ganschen mensch, zij heeft een sterke
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internationalen inslag, - en zij loopt eigenaardig parallel met de andere geestelijke
stroomingen in het Nederland van nu. - In deze Katholieke jongeren is onmiskenbaar
het bewustzijn ontwaakt, - of beter kunnen wij zeggen: is het bewustzijn vernieuwd,
welke tragisch-psychische diepten in de leer zelf van het Katholieke dogma reeds
gegeven zijn, - en daar zij zich ter zelfdertijd moderne menschen voelen, willen zij
deze psychische diepten, deze groote eeuwig-oude en eeuwig-jonge concepties
modern bewustworden, herscheppen op de wijze van hun tijd en tot een nieuwe eigen
schoonheid doen ontbloeien. En men voelt het: ditmaal is het ernst, en men zou
kunnen zeggen: nu of nooit! Nu moet de Katholieke mensch zijn litteraire kracht,
zijn kracht tot schoonheid bewijzen, of erin berusten, terug te zinken en te blijven
bij wat feitelijk een Romantisch archaïsme is, een parasiteeren op de Middeleeuwen.
- Want men voelt dat men zich ditmaal tot de centra richt: tot het centrum van het
Katholieke dogma en tot de psychologische centra van den mensch, - en in harmonie
daarmede zoekt men ditmaal geen aansluiting aan het burgerlijk-artistieke Holland
van den natijd van de N. Gids, maar aansluiting aan het internationale Katholieke
cultuurleven, dat vooral in Frankrijk bloeide, en in Hello, Léon Bloy en Claudel de
toppunten van een eigen en groote schoonheid vond. Kortom: was de kleine eerste
herleving der Katholieke litteratuur voor alles woordkunstig en nationaal, deze nieuwe
herleving is veeleer psychologisch en internationaal, zij zoekt in de groote Katholieke
cultuur van Frankrijk haar voorbeeldigheid, en het geestesleven dat zij zich wenscht,
zou men een directe verlenging van en een commentaar op de essentieele dogma's
zelve kunnen noemen.
Een eigenaardige figuur, Pieter van der Meer de Walcheren, heeft tot deze onrust
den sterksten stoot gegeven. Deze schrijver werd letterkundig Redacteur der Nieuwe
Eeuw, en begon in dit blad onmiddellijk een geestdriftige campagne voor een nieuwe
Katholieke litteratuur van grooter en hooger geestelijken bouw. Hij zeker was de
aangewezen figuur, om deze verbinding met een grooter cultureel Katholicisme tot
stand te brengen, hij was daartoe als 't ware van begin af aan eigenaardig voorbereid.
In zijn eerste jeugd reeds en nog fanatiek Socialist, was Alphons Diepenbrock zijn
oudere vriend, later heeft hij, gedurende twintig jaar, ‘Europa tot vaderland verkozen’,
- zoodat hij tot in den grond van Holland was vervreemd geraakt. Hij was de intieme
vriend van Léon Bloy, geheel vertrouwd met de jongere
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Katholieke beweging in Parijs, en zijn hoofdwerk, de geschiedenis zijner bekeering
tot het Katholicisme, is zeker in Frankrijk meer gelezen en bekend geworden dan in
Holland. - Eenmaal voorgoed in Nederland teruggekeerd, werd hij vanzelf de
aangewezen afgezant om de jongere Katholieken boodschap en kondschap te brengen
van bijna onbekend gebleven schatten, van nieuwe mogelijkheden, die ook in Holland
zouden kunnen verwerklijkt worden. - Hij deed dit met overvloeiende geestdrift week
op week, en zijn bijna dogmatische afkeer van wat Nederlandsch was, die vroeger
soms apriorisch en hoogmoedig aandeed en zonder fijner onderscheid, kon zich
ditmaal harmonisch uiten in de hardnekkige vervolging van al wat zich aan
Hollandsch-Katholieke huisbakkenheid nog taai gehandhaafd had. Zijn woord had
de weerklank, die alleen ontstaan kan in een reeds innerlijk bereide omgeving. Bijna
alle Katholieke jongeren en de jongere geestelijkheid viel hem bij. En dadelijk reeds
naast hem trad een andere figuur, die in het overig Nederland totnogtoe onbekend
gebleven was, en die zich als één der voortreffelijkste essayisten der algemeene
litteratuur onthulde, L.J.M. Feber, een stylist van groote lenigheid en scherpste
intellectualiteit. Naast deze beide ouderen, zeer talentvol, maar jonger en daardoor
onrijper, en tot forceeringen geneigd, kwamen zich spoedig ook twee jongeren voegen,
Gérard Knuvelder en Gerard Bruning. Met deze vier essayisten beschikt de jongere
Katholieke litteratuur althans over vier woordvoerders, die de Katholieke gedachte
met het denken van dezen tijd verbinden kunnen, - die door een gemeenschappelijk
ideaal gedragen zijn, en uit eenzelfde atmospheer spreken, - en die dus in staat zijn
het moment van den tijd, het moment 1920, met groote precisiteit uit te drukken.
Iedere Hollandschheid in den kleineren zin, iedere a-rhythmische babbelachtigheid
is hun vreemd; hun geestelijke horizon is onbelemmerd en zeer wijd. Maar deze
wijdheid maakt hun taak zeer zwaar. Want niet alleen hebben zij tot taak, dit moment
van den tijd uit te drukken - wat ten slotte evenzeer de taak van iedere andere essayist
is - maar zij hebben daarbij voortdurend vast te stellen, hoe zich de Katholieke
gedachte tot dit moment verhoudt. En dit is een opgave van buitengewone
ingewikkeldheid. Een dreigend en dubbel gevaar is hier dadelijk duidelijk: het gevaar
der domme vervloeking en van het kinderachtige sophisme aan de ééne zijde, anderzijds het gevaar van de vage algemeenheid waarin de Katholieke gedachte zich
zou ontkrachten. En wij vragen ten slotte aan den Katholieken denker
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niet, dat hij zijn Katholieke gedachte tot kernloosheid zou laten vervallen. Dit vragen
wij zeker niet! Een Hello zal altijd een schooner menschelijk verschijnsel zijn, dan
een in alle soorten van geestelijke meegaandheid vervagende Katholiek. Maar nog
meer weerzinwekkend zou de wreede miskenning van andersoortige menschelijkheid
zijn, die uit het dogma voort kan komen, die trouwens uit ieder dogma voortkomt,
wanneer het door onrijpe of troebele naturen gedragen wordt, en die een groote figuur
als Léon Bloy ten slotte zoo afschuwelijk verwrongen, bedorven en ontaard heeft.
Het eene gevaar ontneemt aan de Katholieke gedachte haar centrale schoonheid, haar
straalkracht, - het andere gevaar zou haar tot harde en machtelooze ketterjacht
verengen, die op den duur een geestelijke zelfmoord en een zelfverstikking worden
zou. Tusschen beide gevaren heeft de Katholieke essayist zijn weg te zoeken, de
waarde zijner menschelijkheid te bewijzen. Het is ten slotte alleen de liefde, het is
een zekere mate van algemeen-menschelijke, van primair-menschelijke intuïtie, die
niet dogmatisch afgebonden wordt, - die de geesten tusschen deze gevaren den weg
kan wijzen. En verheuglijk is het zeker reeds, dat deze essayisten de dichteres Henr.
Roland Holst met zulk een voorkeur citeeren, en dit om de algemeene mentaliteit,
de levensatmosfeer aan te duiden die zij zich vóór alles wenschen, den nieuwen ernst
waarnaar zij uitzien. Begrijpelijk is dit zeker: reeds vroeger zeiden wij, dat enkele
hoogtepunten van Henr. Roland Holst's werk zich, over de gansche Renaissance
heen, zich onmiddellijk aansluiten bij de Middeleeuwsche poëzie, en er is zeker in
de gansche moderne litteratuur geen vers aan te wijzen, dat zoo diep en direct aan
de poëzie der z.g. mystische vrouwen verwant blijkt, als juist het ‘Gebed aan het
Socialisme’, - door de menschelijke gebrokenheid, de ontzettende vlam van
lijdensenergie die eruit opslaat, door den geestelijken waanzin waarmede dit machtig
lied geladen is. Meer dan iets anders, wordt door deze onwillekeurige toenadering
tot Mevr. Roland Holst de diepste wil dezer Katholieke jongeren bewezen: de wil
tot het tragisch levensvisioen, al worden zij zich deze tragiek anders bewust, al stellen
zij zich deze tragiek als de noodwendige voorwaarde tot het her-bereiken van het
hoogste Katholieke levensideaal: de heiligheid die opstijgt door de Schoonheid heen.
De wil dus om het Katholicisme op Middeleeuwsche wijze te vernieuwen, niet
uiterlijk archaïsch ditmaal, maar door innerlijke intensiteit en door den diepen
centralen ernst, waarvan de Middeleeuwen het geheim bezeten hebben.
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Maar essayistische voorbereidingen maken nog geen nieuwe groote Katholieke
literatuur, - al moet men natuurlijk de theoretische mogelijkheid openlaten dat er
essayisten ontstaan, die op de indirecte wijze van het essay tot geestelijke grootheid
stijgen zouden, tot de grootheid van een à Kempis of een Ruusbroec. - En het werk
dat Van der Meer begon in de sterkbewogen Kunstrubriek der Nieuwe Eeuw, vond
al spoedig een completeering in een nieuw groot tijdschrift: Roeping, ‘tijdschrift
voor Katholieke schoonheid’. In dit tijdschrift konden de jongeren thans ook hun
krachten scheppend beproeven, en de critiek der Nieuwe Eeuw verbreedend
voortzetten. Het is nu bijna een jaar aan 't verschijnen, onder de geanimeerde Redactie
van Dr. Moller. - En één bekentenis ga voorop: het is een levend en belangrijk
tijdschrift geworden. Het heeft het boeiende van den levenden geest, van den onrust
des geestes. - De typische kleine Hollandschheid, de ‘burgerlijke verdoffing des
levens’, die onze gansche litteratuur, Katholiek of modern, nog steeds bedreigt, kan
ook daar geen toegang meer forceeren. - Dat is reeds een groot en belangrijk ding.
Maar verder: de opmerkzame lectuur van dit tijdschrift bewijst toch anderzijds,
dat deze herleving van het Katholicistische bewustzijn, nog hoofdzakelijk bestaat
uit wenschen en essayistische formulen. Als er eenige schoonheid bereikt werd, dan
is het voorloopig alleen nog de schoonheid dier formules op zich zelve. Deze direct
scheppende krachten blijken in Noord-Nederland nog nergens in voldoende,
representatieve mate te zijn opgewaakt. - Wat aan belletristisch proza in dit tijdschrift
totnogtoe werd gegeven, overstijgt nergens nog de gewone maten. Wij vinden werk
van Marie Gijsen, dat altijd warm en levend is en van vrouwlijk mededoogen vervuld,
- werk van Marie Koenen, nobel en zacht als steeds, enkele verdienstelijke novellen
nog, maar dit alles behoort kenmerkend tot de voorgaande, bedachtzame periode,
(al zal het werk dier beide Katholieke Maria's ons daarom nooit minder lief zijn en
minder bewonderenswaardig). - Dit is jammer, maar men kan met eenig vertrouwen
afwachten. Want het is bijna een wet, dat een gedachte en een verlangen in velen
terzelfdertijd nooit zoo sterk bewust kan worden, of er komen vroeg of laat anderen,
die dit bewustzijn dan ook scheppend openbaren. Want zulk een collectief verlangen
is als 't ware een bevruchtende atmosfeer, waarop de individuën naar hun aard
reageeren. De denkenden reageeren door gedachten, de geboren kunstenaar echter
kan alleen door beeld en rhythme reageeren. -
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Ondertusschen heeft de leiding van dit tijdschrift dit voorloopig uitblijven der
scheppende krachten wel gevoeld, en onbewusterwijze, heeft zij zich daardoor
geforceerd tot wat men een m o d e r n i s t i s c h o n g e d u l d kan noemen. En dit is
het gevaar en zwakte van deze gansche jonge Katholieke beweging. Men kan niet
afwachten, men vindt den ootmoed niet om zich over te geven aan de geheimzinnige
willekeur van het leven, aan wat de Katholieken toch zoo duidelijk zelf de genade
noemen. Men wil zijn kracht en geroepenheid o p h e t m o m e n t z e l f
b e w i j z e n ! En men heeft kans te verdwalen in een ijle talentloosheid en in een
gedecentraliseerde luidruchtigheid. Reeds de geestdrift van vele Katholieken voor
de Christus-verbeeldingen van Servaes, waarin deze teeder-archaïsche schilder zijn
talent en zijn geloof zoo bruut forceert, is een symptoom van dit modernistische
ongeduld. - Maar sterker uit het zich op het gebied der poëzie. Dit scheen werkelijk
een triomf der nieuwe Katholieke kunst te worden: dit oorverdoovend gekwieter van
poëzie, dat dadelijk met het ontstaan van ‘Roeping’ los sprong! Men kan de namen
dier dichters niet eens citeeren, - zooveel zijn er reeds! Waar komen opeens zooveel
dichters vandaan? Met eenige trots is reeds gezegd: dit is de Katholieke ziel die
eindelijk losbreekt in gezang! Maar helaas: in heel dit oorverdoovend gekwieter is
maar een klein kerntje van muziek aanwezig: de rest is schorre luidruchtigheid. Deze
poëtische bloei is hoofdzakelijk een schijnbloei, zonder innerlijk rhythme, zonder
de fataliteit van klank, die de werkelijke poëzie maakt. En dit is wellicht het gansche
geheim dier plotselinge bloei-periode: zij is eenvoudig een Moensiade! Wies Moens,
zelve één der waarachtigste modernen, is de onschuldige schuldige. Zijn vrije
versvorm, bij hem op de beste oogenblikken gedragen en bewogen door een grooten
opdrang van het hart, - heeft het deze jongeren aangedaan! Daar hij terzelfdertijd
zich meer en meer tot de Katholieke orthodoxie heeft bekeerd, werd Wies Moens
voor heel deze Katholieke jongerenschap absoluut voorbeeldig, - voorbeeldig echter
alleen waar het de gemaklijkheid van den vorm betreft, want de klop van het hart
kan de mensch van den mensch niet overnemen! - Al deze verzen laten zich bijna
zonder uitzondering tot min of meer onbelangrijke prozagedichtjes en
proza-impressies reduceeren, op willekeurige wijze in stukjes gebroken, en alleen
daardoor tot vers bevorderd. Hier en daar een oorspronkelijke expressie, een
oplichtend beeld, - maar zulk een beeld en zulk een expressie worden slechts tot
schoonheid, wanneer zij door de zielsgolf van
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het persoonlijk rhythme gedragen worden. - Door zulk een rhythme wordt het
gewoonste woord onvergetelijk, - doch ook het meest geslaagde beeld wordt
krachteloos, wanneer dit rhythme het niet opvoert en als muziek de aandacht
binnenvoert. Het wonder der poëzie zal altijd het rhythme zijn1). - Er is nog iets in
dit modernistische streven, waarvoor de Katholieke jongeren, (j u i s t de Katholieke
jongeren) zich te hoeden hebben. Dit is de familiare omgang met, de modieuse manie
om overal God te ontmoeten. Hier wordt een diepste levenswaarheid op gedachtelooze
wijze ontheiligd. Natuurlijk bedoelen wij hier de eenvoudige overdrachtelijke
beeldspraak niet, die het recht van alle dichters is geweest. Maar er is een fijne
scheidslijn, waar de overdrachtelijke beeldspraak ophoudt en de familiariteit begint,
en deze wordt door de modernistische poëzie telkens overschreden. Het is
merkwaardig, dat, terwijl deze jongeren meenen, dat zij op deze wijze, door deze
manie hun geloof intensifiëeren, zij in werkelijkheid de navolgers worden van het
meest lamentable intellectualisme dat in de wereld woekert. Want deze manie om
overal tegen God op te loopen, is niet speciaal Katholiek, integendeel: zij moest aan
de Katholieke psyche, die door de v e r r e v o o r b e e l d i g h e i d harer heiligen
wordt beheerscht, ten diepste vijandig zijn. Zij is eenvoudig de intellectualistische
nabootsing van dit moment der heiligheid: het oogenblik waarop de heilige mensch
tot zulk een gloed van zielsvreugde wordt vervoerd, dat de wereld doorzichtig wordt
van licht en alle dingen van den bliksem van dit licht doorstraald zijn. Op zulk een
oogenblik en zulk een oogenblik alleen kon de mensch zonder leugen zeggen, dat
hij overal God ontmoette. Men lette er wel op: de zielseerlijke Gezelle zelfs heeft
van zulk een moment nooit gesproken; hij heeft het zich niet toegeschreven. Het is
het moment van St. Franciscus, en alleen het ziedende genie van Dostojevsky heeft,
weliswaar niet historisch, maar op de wijze der kunst de herinnering aan dit moment
doen herleven. De Duitsche intellectualisten hebben het gelezen, zij hebben het
gewicht ervan begrepen, en in hun kranke hoogmoed die zich slechts met het hoogste
vergenoegen wilde, hebben zij het in hun concepties opgenomen; zij hebben het
vernederd tot een programpunt, tot een litteraire examen-eisch. God-zien, mystische
extase en kosmisch schouwen, als onderdeel van een litterair program! Dwaze
pretentie van den modernen tijd, te kin-

1) Men zie de schoone Studie van Van de Voorde in ‘de Stem’: Beeld en Rhythme.
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derachtig bijna om demonisch te kunnen heeten! En men mag de Katholieke jongeren
zeker wel waarschuwen, met den naam van God voorzichtig om te gaan, en het
métaphysisch zelfbedrog uit hun leven te weren. Zij gaven zich geen rekenschap van
de heiligschennis die op den bodem dier schijnbaar onschuldige poëtische manie
loert, welnu: zij kunnen zich die rekenschap nog altijd geven!
Wij hebben dus te hopen, dat de Redactie van ‘Roeping’ de poëzie der Katholieke
jongeren zal behoeden voor krachtelooze uitvloeiing in onbelangrijke
prozafragmenten, die een totale poëtische decentralisatie zou zijn. - Op 't oogenblik
echter toont deze Redactie zelve een besliste neiging, om met twee maten te meten.
Zoo worden de expressionistische salto-mortales van Karel van den Oever bijna
teeder nagegaan en verklaard, terwijl de arme dichters van ouderwetscher kaliber
een gansch ander onthaal vinden, rechtvaardig misschien, maar streng volgens de
oude maatstaven! Het gevolg van deze eenigszins tweeledige methode laat zich raden.
Morgen is de Kath. litteratuur weer een paar modernisten rijker! Van schrik beginnen
deze kleine dichters nu ook hun onbelangrijke notities in proza op te stellen, breken
ze in een dozijn stukjes, klimmen ijlings Karel van den Oever na, die zich reeds op
Gods knieën genesteld heeft, en zitten daar veilig voor iedere critiek!
Maar dit alles neemt niet weg, dat heel de jonge Katholieke litteratuur op dit oogenblik
den indruk wekt van een vruchtbare gisting, en de litteraire expressie, de
bloei-in-schoonheid van de Katholieke gedachte thans dichterbij schijnt dan op één
moment vroeger. Zelfs in deze ordelooze vrije-verzenstroom zijn verschijnselen, is
vooral een eigenaardige bijna naïeve menschelijkheid, die dit doet gelooven. Zelfs
is er één dichter reeds in ‘Roeping’ verschenen, een der minst opgemerkten toevallig
en helaas de meest ouderwetsche, in wie de schoonheid stil is opgegloord. En zoo
hij geen ster ‘van de eerste grootte’ is, - men zou hem dan kunnen zien als een kleine
verre ster, die aan een groene lenteavondhemel glinstert. Hij schreef, in volkomen
geregelde metriek, in een der eerste afleveringen van ‘Roeping’ een religieuse ballade,
‘Viaticum’. Ontroerend is dit bescheiden vers door de wonderlijke zachtheid en
zuiverheid waarvan het doorademd is, om de zielsreine primitiviteit, die ditmaal niet
Vlaamsch is op de bijna overbekende wijze, en die toch een bepaalde herinnering
wekt aan enkele Italiaansche pri-
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mitieven, met hun schemerenden goudglans en de aarzelende adel van hun gebaar.
En laat het telkens nog wat zwak-poëtisch zijn, telkens wiekt het rhythme weer op
tot een bijna Mozartiaansche muziek. Schooner, eigenaardiger nog en even zielsrein
aandoend, is het begin van een proza-dagboek ‘Reflexen’ dat door denzelfde werd
gepubliceerd. Dit scheen het dagboek te willen worden van den jongen priester in
den idealen zin van het woord. Het was haast geen spreken, het was een fluisteren
bijna, maar het fluisteren van een ziel die in de liefde opgenomen is, en soms van
liefde ademloos wordt. Men kan de verleiding niet weerstaan, van deze bladzijden
er één te citeeren:
I. Open over ons uw goedige oogen, Vader, en wees ons nabij als een zeer geliefde
geur, goed om te ademen, als de reuk van rijp fruit in de tuinen van Limburg. Waak
over ons uit de hooge paleizen van Uw avond en laat de stilzwijgende ruimten
vervuld zijn van Uwe aanwezigheid.
Als wij opzien naar de sterren, geef onze oogen te ontwaren de glanzingen van Uw
glorierijk Wezen en onze ooren de verre echo's te ervaren van Uw almachtige voeten.
III. Luister met ons naar het verhaal van een oud man, 's avonds, op het dorpsplein;
zijn stem klinkt als uit een gouden diepte; soms is zij als de roep van een vogel uit
een schoon droom-oord; soms als de stem van een waakhond in de nachtstilte.
Luisterend leunen wij in het kleine torenvenster. De lucht is koel en de sterren zijn
schoon; tot laat in den avond luisteren wij naar zijne stem.
IV. Zijn woorden hebben den geur van lieve herinneringen en den klank van schoone
verwachtingen.
Af en toe, in een verholen hoekje van den avond, klinkt schielijk en schoon de lach
van een klein meisje. Blankend in een nis staat de beeltenis der zuivere Maria: een
lichtje wankelt heen en weer in den avondwind.
V. Groet de kranke Lia aan haar venster met Uwe hand en den eenzamen tolman
in zijn huis bij de rivier. Luister aan het lage raam als de kinderen met U praten in
hun droom en troost de schamele moeder, die wachtend aan den gevel van haar
woning staat. Roep den verloren zoon uit de taveerne, Vader, want de appelronde
maan loert reeds heimelijk door het loof en blinkt oranjegeel op den laten landweg.
VI. Dit is het uur dat men de wormen hoort knagen in het hout. Open over ons Uwe
oogen, Vader, en verzamel ons in de palm van Uw hand.
Wij vragen niet: maak ons ontoegankelijk voor de bekoring, maar bidden U: dat zij
ons niet beschame. - Wij smeeken niet: dat de twijfel aan ons voorbijga; maar, dat
hij geen steunpunt vinde in onzen geest en niet één nacht met ons verzamele onder
één dak. - Amen.
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Waarom is dit zoo schoon? Men weet het ternauwernood. De beelden zijn nauwelijks
bijzonder, en een duidelijke kracht is niet aanwezig. Maar een bijna onmerkbare
stroom van vervoering vloeit onder de woorden, en draagt ze, en geeft er de stille
siddering aan van een gebed, en alle kleine dingen van het leven - tot zelfs het talmen
van den verloren Zoon in de kroeg - worden daardoor droef en wonderlijk. Helaas
echter: het modernisme, met zijn drang naar voorbarige grootheid, wordt juist aan
dezen teederen dichter het meest bewezen. Zijn later werk in ‘Roeping’, waarin hij
zich laat mede drijven op den stroom, is zoo kinderlijk niet meer en niet meer zoo
trillend ingehouden. Hij durfde klaarblijkelijk niet meer achterblijven in den
algemeenen jacht naar verbluffende beelden. En hij doet zijn stilte geweld aan.
Bemerkenswaardig is ten slotte ook het werk der broeders Gerard en Henri Bruning.
Zij zijn in wezen moderner, roekeloozer dan de kloosterling Schreurs, zij zijn op
meer wereldsche wijze talentvol. Hun vroomheid doet meer intellectueel en
programmatisch aan, hun vrije verzen hebben slechts zelden de innerlijke spanning
die het vers van hun voorbeeld Moens soms heeft, doch ze zijn vol nerveuse
impressies en stoute beelden; - hun eigenlijke kracht ligt wellicht in de grillig-ironische
blik op het leven, een métaphysisch ironische blik die dit moderne leven op schrille
wijze tegen den ernst der eeuwigheid stelt. Zij zijn de typische stedelingen onder de
Katholieke jongeren, die hun verzen gaarne opvangen aan café-tafels of slenterend
langs drukke straten. Zij zullen hun eigen vorm zeker vinden. Ten slotte is ook Albert
Kuyk een talent, door de accenten van eenvoudige menschelijkheid, hartelijkheid
bijna die toch een zekere grootheid niet verliest. Een vers als Frater Joannes, in de
laatste aflevering van ‘Roeping’, is groot door deze menschelijkheid en daarbij op
schoone en essentieele wijze Katholiek: deze sjouwende domme en zielsvroolijke
werkmonnik die door de kinderen ‘baas’ genoemd wordt en door de ouderen ‘idioot’
bevonden wordt. Maar de dichter ziet het reine licht in zijn oogen! Hoe liefelijk is
dit! Alleen: het is geen vers, het kon evengoed een boeiend brieffragment zijn, een
schetslijn in een novelle: het mist kortom de buiging en wending der geintensifieerde
melodie1) die het vers maakt.
Het kon moeilijk uitblijven op den duur, dat de jongere Katho-

1) Geintensifieerd, omdat ook het proza natuurlijk zonder mélodie onbestaanbaar is.
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lieke litteratuur een phase in zou treden, die in zekeren zin parellel loopt met de
ontwikkeling der gansche Nederlandsche litteratuur: na de vernieuwing van het
woord, de meer algemeene vernieuwing van den geest, het trachten naar diepten,
waarbij zich bij de Katholieken het trotsche bewustzijn voegt van een machtige
psychische traditie die men reeds bezit en d i e m e n z i c h w a a r d i g m a k e n
w i l . Wat dit alles aan schoonheid zal brengen, men heeft het af te wachten. De
plotselinge bloei der Katholieke poëzie is voorloopig nog van quantitatief gehalte.
Er zijn echter essayisten die bij machte bleken, deze idealen te formuleeren, en hier
en daar beproeven reeds enkele dichters een nieuwe stem. - En verder behooren de
Katholieken meer dan anderen te weten, dat ‘de genade’ alleen maar gegeven kan
worden en nooit genomen, ook door modernistische stormaanvallen niet. Men kan
de gunstige voorwaarden scheppen voor haar ontstaan, men kan zich bereid maken
haar te ontvangen, - maar dan ook...

Een nieuwe letter van de roos
Een tiental jaren geleden ontwierp De Roos zijn Hollandsche Mediaeval, de strenge,
markante letter, die er veel toe bijbracht het moderne Hollandsche boek zijn eigen
karakter te geven.
Toen was te strijden voor een aesthetische boekverzorging. Er was een norm van
typografische schoonheid aan te geven. Want niet slechts willekeur, ook
onverschilligheid heerschte op dit gebied. Het Nederlandsch publiek moest beseffen,
dat ook het uiterlijk van een boek iets beteekent. En wij mogen van geluk spreken,
dat een zoo goed onderlegd, in vak-ervaring geschoold man, dat een zoo bezonnen
geest als De Roos ons deze nationale letter schonk. Zijn invloed op het gebied der
typografie in den ruimsten zin van 't woord is groot en gunstig geweest.
Wel is waar mogen wij niet zeggen, dat het moderne Nederlandsche boek de
vergelijking kan doorstaan met 't Duitsche, Fransche of Engelsche. Maar het heeft
thans een eigen karakter, een karakter van rustige gedegenheid, dat zich juist in de
gewone uitgaven vaak het zuiverst vertolkt.
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Een gemis aan fantasie en durf beklemt nog steeds onze drukkunst, zoowel van het
luxe-boek als van het populaire. Dit gemis bepaalt zich niet tot de band-ontwerpen
en ornamenten, maar openbaart zich ook in de kleuren, niet 't minst in de
letter-verzorging. Vooral van 't moderne Duitschland was in dit opzicht nog veel te
leeren. Ons boek is wat saai.
Uit reactie tegen dit Hollandsch rationalisme, hebben zich de laatste jaren modieuse
grillen, bleekbloedige kunstzinnigheden, cerebrale moedwilligheden in de drukkunst
voorgedaan, die allerminst als winsten zijn te zien. Het ware niet moeilijk
overeenkomsten aan te wijzen tusschen deze typografische buitensporigheden en die
op 't gebied der architectuur en der beeldende kunsten bedreven. Maar hierbij dient
te worden overwogen, dat de drukkunst geen enkele willekeur toelaat. Een goed
gedrukt boek is een weldaad voor 't gevoel, wordt - bij rijken inhoud - zelfs een eisch,
maar het bizar gedrukte boek doet onmiddellijk als misbruik van den geest aan, als
een forceering der redelijkheid, die 't publiek op den duur niet duldt. Ik schrijf met
bedoeling het woord publiek neer: voor den typograaf zal het een haast heilig woord
moeten zijn!
Zulke excessen intusschen deden het tekort wel uitkomen van het statig lettertype,
dat de Hollandsche mediaeval was. Die letter bleef te zwaarwichtig, kon vervelend
worden waar hij zoo algemeen was toegepast. Daarom acht ik het moment goed
gekozen voor dit nieuwe lettertype, dat de Erasmus-mediaeval heet.
Deze letter is fijner, slanker, zonder aan eenvoud iets verloren te hebben. Zij maakt
een sierlijker en fantasievoller toepassing mogelijk. Zij sluit zich makkelijker aan
bij decoratieve motieven, bij een rand-versiering, een vignet, een houtsnede. Een
vol-uit gedrukte pagina, in deze letter, doet levendiger aan en blijft streng genoeg.
In 't bizonder is te waardeeren, dat De Roos niet toegaf aan de mode een letter te
ontwerpen, die, mechanisch geconstrueerd, overal van gelijke dikte, den afstand
tusschen het geschreven en gedrukte woord nog grooter maakt en die daarenboven
zoo uiterst vermoeiend werkt.
J.H.
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Een wereld in wording
door J. Welders
II (Slot)
Wanneer wij zeggen, dat de binnenlandsche politiek zich tot de buitenlandsche
verhoudt als aanleg tot milieu, dan hebben wij daarmee meteen aangegeven, waarin
de enorme wijziging bestaat, welke de Oostersche kwestie thans heeft ondergaan en
hoe daardoor aan de nieuwe, derde, fase dier Oostersche kwestie het aanzijn is
gegeven. Die wijziging bestaat namelijk daarin, dat, voorzoover het Turkije betreft,
zoowel in den aanleg als in het milieu een diepgaande verandering heeft plaats
gevonden.
Er is een geheel nieuw, nationaal en min of meer modern Turkije ontstaan, dat
zich door zijn militaire kracht een werkelijke onafhankelijkheid heeft veroverd, en
daardoor een actieve factor is geworden in het geheel der internationale verhoudingen.
Tegelijkertijd zijn die internationale verhoudingen, binnen welker grenzen Turkije
zijn plaats moet zien te veroveren en te handhaven, volkomen veranderd en heeft
met name de Russische Revolutie een perspectief voor Turksche activiteit geopend,
grooter zelfs dan in de glorierijke periode aan het einde der Middeleeuwen. Zoo staan
wij hier voor een toestand, welks ontwikkeling van beslissende beteekenis kan worden
voor de economische, politieke en militaire macht van Europa en die dus wel waard
is in groote lijnen te worden geschetst.
Toen Turkije, of althans de politieke leiding van het
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Turksche Rijk, had besloten aan de zijde der Centralen in den oorlog deel te nemen,
wist het, dat het een strijd ging voeren op leven en dood. De onderlinge rivaliteit
tusschen Rusland en Engeland had sinds de Napoleontische oorlogen Konstantinopel
behoed voor het verlies van zijn onafhankelijkheid als hoofdstad van het Turksche
Rijk. Nu deze beide voormalige tegenstanders in den grooten oorlog tezamen gingen,
was het duidelijk, dat de uitslag van dien oorlog voor Turkije over het lot van zijn
hoofdstad zou beslissen. Het was ingeval van een Turksche nederlaag alleen maar
de vraag, wie van de beide mogendheden, Rusland of Engeland, als overwinnaar de
macht aan de Dardanellen zou uitoefenen. Dat Rusland in dit opzicht sterke ambities
had was bekend, maar anderzijds zou het post vatten van een groote mogendheid op
dit allerbelangrijkste punt van Europa afbreuk doen aan Engeland's traditioneele
politiek om den zeeweg naar Indië, tegelijkertijd den ruggestreng van het Britsche
Imperium, voor bedreiging te vrijwaren. Het kan zijn, dat de Turksche politieke
leiders de oorlogsdaad hebben gewaagd, in de hoop, dat Engeland en Rusland het
over de verdeeling van Turkije en vooral over de toekomstige heerschappij aan de
zeeëngten niet zouden kunnen eens worden. Is dit inderdaad het geval geweest, dan
is hun hoop door de feiten grondig beschaamd, want het Russische tsarisme was op
dit punt met het Engelsche Kabinet tot volkomen overeenstemming gekomen. Reeds
onmiddellijk, bij den aanvang van de Turksche vijandelijkheden, gaf de Russische
diplomatie aan haar bondgenooten duidelijk te verstaan, dat zij onder geen beding
bereid was afstand te doen van het doel: de in bezitneming van Konstantinopel, dat
de eeuwen door in Rusland als nationaal ideaal had gegolden. De zekerheid van een
vrijen uitweg naar de Middellandsche Zee was trouwens voor den Russischen
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landbouw, die zijn hoofdgebied had in het Zuiden des Rijks en voor zijn uitvoer op
de zuidelijke waterwegen was aangewezen, niet minder dan een levenskwestie. Het
was overigens te begrijpen, dat de Russische politiek, die om Konstantinopel een
wereldoorlog had ontketend, van geen compromis op dit punt wilde weten. Hoe
begeerig het tsarenrijk ook was om de monden van den Weichsel binnen de Russische
landgrenzen te brengen, dit kon toch niet opwegen tegen het bezit van de Stad aan
den Gouden Hoorn en de ministers van den tsaar, die zeer goed de beteekenis beseften
van de Russische millioenen-legers in het geheel van de militaire operaties der entente,
lieten dan ook op dit punt geen twijfel bestaan. De Fransche politiek, scherp en
vooruitziende, begreep dan ook onmiddellijk, dat hiervan voor Frankrijk's eigen
veroveringsdoeleinden schitterend kon worden geprofiteerd. Wel worden de Fransche
politici niet moe in het openbaar te oreeren over de vrijheid, de democratie en de
rechten der kleine naties, maar ondertusschen sluit Doumergue met den Russischen
minister van buitenlandsche zaken de overeenkomst, waarbij de Fransche Republiek,
in ruil voor haar vrijheid om Duitsch grondgebied en Duitsche economische schatten
te rooven, Polen en Konstantinopel aan het Russisch tsarisme ten prooi laat. Met
Engeland was het moeilijker tot algeheele overeenstemming te komen, doch de
Russische diplomatie, die wel andere werkjes had opgeknapt, wist ook hier haar wil
te doen zegepralen. Zij dreigde eenvoudig met het sluiten van een afzonderlijken
vrede met Duitschland. ‘Geef ons Konstantinopel, of wij sluiten vrede met uw
voornaamsten tegenstander’, ziedaar het alternatief, waarvoor Downing Street door
Petersburg werd gesteld. En Rusland kreeg zijn zin!
Wat Rusland precies verlangde, weten wij uit de nota
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van den 19en Februari 1915, door Sasonow, den Russischen minister van
buitenlandsche zaken, opgesteld. ‘Rusland’, zoo heet het in het bedoelde
memorandum, ‘wenscht bij het eindigen van dezen oorlog de volgende gebieden bij
zijn Rijk te voegen: de stad Konstantinopel, de Westkust van den Bosporus, de Zee
van Marmara, de Dardanellen, Zuidelijk Thracië tot de lijn Enos-Midia, de
Klein-Aziatische kust tusschen den Bosporus, Sacharia en een nader te bepalen punt
aan de golf van Ismed, alsmede de eilanden Marmara, Imbros en Tenedos.’ De groote
entente-mogendheden gaan met die eischen accoord, alleen - de liefde kan niet van
één kant komen, nietwaar? - verlangen zij, in ruil voor die concessies, ook een deel
van den buit, iets waarmee de Russische tsaar grootmoediglijk instemt. Deze
tegenpraestaties worden dan uitgewerkt, waarbij den strijders voor vrijheid en
beschaving echter het ongelukje passeert, dat ze in hun verdeelingsijver ook aan
neutraal gebied zich vergrijpen. Zoo wordt de zoogenaamde neutrale zone in Perzië,
dat, naar men weet, overigens geheel was verdeeld in een Engelsche invloedssfeer
in het Zuiden en een Russische dito in het Noorden, totaal opgeheven en ‘sous
condition de terminaison heureuse de la guerre’ in de Engelsche sfeer ingelijfd.
Daartegenover wordt Rusland een sterker invloed in Afghanistan toegezegd. Op 26
April 1915, twee maanden na de afgifte van het Russische memorandum, komen de
samenzweerders, in casu de leidende staatslieden der entente, in Londen bijeen en
het Tractaat van Londen, beschamend document van zedelijk bederf, is geboren.
Nenckendorff voor Rusland, Grey voor Engeland, Cambon voor Frankrijk en Imperiali
voor Italië teekenen het verdrag, dat, overigens, volstrekt niet het laatste woord in
deze kwestie bevatte, doch telkens wordt aangevuld en uitgebreid met nieuwe
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roofbepalingen. Zoo worden in het begin van 1916 nog groote concessies gedaan
aan het onverzadigbare Rusland, niet echter dan tegen contra-praestaties van den
kant van... Turkije, dat zonder pardon door zijn belagers wordt verdeeld. Ook het
Sykes-Picot verdrag, eveneens in 1916 gesloten en wel tusschen Engeland en
Frankrijk, heeft betrekking op de verdeeling van de rest van het Turksche Rijk
tusschen deze twee wapenbroeders. Dat Engeland hier een voor hem zoo belangrijk
gebied moet deelen met groote mogendheden heeft natuurlijk zijn groote nadeelen
en Engeland aarzelt dan ook niet te gelegener tijd de Grieksche troef uit te spelen,
die het in handen heeft en welke hem veroorlooft op indirecte wijze controle uit te
oefenen over landstreken, die voor de handhaving der lijn Londen-Calcutta van
eminente beteekenis zijn.
Dit alles is zoogenaamd geheim, doch het blijft den betrokkene niet lang verborgen.
Trouwens, de Russische minister Trepow heeft de eerlijke brutaliteit om in de
Doema-zitting van den 2en December 1916 het bestaan van het verdrag openlijk mede
te deelen. Voor Turkije is dit natuurlijk een reden te meer om zijn krachten in te
spannen. Doch die inspanning is tevergeefs. Het wordt in de débâcle der Centralen
meegesleept en in de catastrophe van de nederlaag stort het oude Turksche Rijk ineen.
De wapenstilstand van Moedros en het vredesverdrag van Sèvres bezegelen zijn lot:
ook Turkije zal in het vervolg behooren tot de slavennaties, die aan de overwinnaars
schatplichtig zijn en aan wie alleen de oogen worden gelaten om te weenen benevens
slechts de kracht, om den slavenarbeid ten bate van de nieuwe meesters te verrichten.
Zoo schijnt Europa opnieuw de schande te moeten ondergaan van het aanschouwen
eener ‘Erfüllungspolitik’ door een tot heloten gedegradeerd volk. Immers
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het land was machteloos. Ook op Turkije hadden de overwinnaars de infame methode
toegepast, welke de andere overwonnenen in den grooten oorlog hadden ondergaan:
het was geknecht, ontwapend en, aldus weerloos gemaakt, aan de wraak- en
heerschzucht van zijn welbewapende en meedoogenlooze worgers overgeleverd.
Wat bleef er anders over dan zich te krommen in het slavenjuk? Maar nu geschiedde
het wonder. Turkije, beroofd van zijn Arabische gebieden, in zijn eigen hoofdstad
door een buitenlandsche soldaten- en burgerbende bevolen en geringeloord, was
thans gereduceerd tot Anatolië, welks Turksche boerenmassa den kern vormt van
het Turksche volk. En in dit volk nu ontvonkt de idee der nationale vrijheid. Zij is
het, die de hoofden weer doet oprichten, het geloof in zich zelf doet herleven en den
wil doet weervinden om te strijden en desnoods te sterven voor het ideaal der nationale
onafhankelijkheid. Uit Konstantinopel komen de mannen, die te veel ruggegraat
bezitten om te bukken onder het juk van den overweldiger, en zij, begaafd als ze zijn
met militaire en politieke capaciteiten en voortgestuwd door de liefde voor het
vaderland, nemen de leiding in handen. Een nieuw leven gaat beginnen, een nieuwe
tijd schijnt geboren en de bloem van de geestdrift gaat open. De Nationale Vergadering
wordt in Angora bijeengeroepen en deze neemt het beroemde Nationale Statuut aan,
waarin het Turksche volk, in eigen souvereiniteit, zijn vrijheid en onafhankelijkheid
proclameert. In enkele maanden tijds gelukt het Kemal en zijn officieren, die, n'en
déplaise alle schoone en wazige theorieën, weten dat in het leven der volken geweld
met geweld slechts gekeerd kan worden, uit ongeregelde benden een leger te schepden,
sterk, gedisciplineerd, enthousiast, bereid om voor de onafhankelijkheid des lands
te vechten. De Grieken,
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deze prijsvechters van de Europeesche reactie en speciaal van het Engelsche
imperialisme, worden in zee gedreven en Frankrijk, dat zich in Syrië heeft genesteld,
wordt genoodzaakt een deel van het geroofde prijs te geven. Turkije beheerscht voor
een korte spanne tijds de politieke constellatie van Europa en zelfs de onverzoenlijke
politiek van Engeland, dat zich door zijn isolement de hoop op de bemachtiging van
het oostelijk Gibraltar der Middellandsche Zee ziet ontgaan, is genoodzaakt een
zwenking te verrichten. Onweerstaanbaar is de politieke druk van het nieuwe Turkije.
Gesteund door zijn militaire macht weet het telkens handig partij te trekken van de
oneenigheid tusschen de geallieerden onderling en aan het einde van de hier geschetste
periode betreedt Turkije, als een vrije, zegevierende Staat, het tooneel der Europeesche
politiek. Voor de verbijsterde oogen der Europeesche diplomatie verschijnt de dood
gewaande Oostersche kwestie in nieuwen, ongekenden vorm. Turkije is niet langer
de helotenstaat, taillable et corvéable à merci, het is niet meer de mogendheid, die
de bevelen heeft uit te voeren van de Dette Publique Ottomane, naar men weet de
gevreesde vertegenwoordigster der westelijke kapitaalmachten, maar het is de vrije,
sterke, zelfbewuste staat, die zijn eigen zaak weet te staan en tot op zekere hoogte
verbonden is met de tweede formidabele macht, welke op haar wijze de bijl legt aan
de wortels van de imperialistische machtspolitiek: de Russische Revolutie.
De Russische Revolutie is de tweede belangrijke factor, die de Oostersche Kwestie
van karakter geheel doet veranderen. Rusland is niet meer de vijand van Turkije, het
is, integendeel, zijn beschermer en in zekeren zin zelfs zijn vriend, omdat het Turksche
Rijk een schakel van bijzondere beteekenis vormt in het grandiose geheel van de
buitenlandsche politiek der Sovjetrepubliek.
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Hiermee is een traditie van eeuwen gevallen en ontstaat een geheel nieuwe situatie,
welke op de Europeesche verhoudingen een enormen invloed moet hebben, direct
doordat het Turksche Rijk, verjongd en sterk, weer de wacht op de brug tusschen
Europa en Azië heeft betrokken, indirect doordat Turkije het kristallisatiepunt kan
gaan vormen voor een federatie van Islamitische volken en daarmee den
onafhankelijkheidsstrijd kan inluiden voor gebieden, welker onderworpenheid tot
nog toe de basis vormde van Europa's economische en politieke machtspositie in de
wereld. In dit laatste vooral vindt het een wapenbroeder in de Russische
Sovjet-republiek, en het zal dus noodzakelijk zijn de buitenlandsche politiek der
Russische Revolutie nader te beschouwen. Wij zullen aan de verleiding om die
geheele politiek te beschouwen in onderling verband weerstand bieden, omdat wij
anders de grenzen, aan dit artikel gesteld, te buiten zouden gaan en het gevaar, dat
het door ons behandelde onderwerp in verdrukking zou komen, moeilijk zouden
kunnen vermijden. Wij zullen ons dus hoofdzakelijk bepalen tot de Russisch-Turksche
verhouding, al zullen wij, tot goed begrip dezer speciale verhouding, de algemeene
lijnen niet geheel kunnen verwaarloozen.
De leiders der Russische Revolutie hebben onmiddellijk bij de verovering van de
staatsmacht begrepen, dat zij de Revolutie tegenover een wereld van vijanden zouden
hebben te verdedigen, en dat hun tactiek vooral geen grens mocht vinden in de
problemen der binnenlandsche politiek. Dat zij zich daarmee zouden keeren tegen
de officieele sociaal-democratie van Europa, wisten ze. Deze officieele
sociaal-democratie had zich als beweging steeds blind getuurd op het dogma van
den klassenstrijd en op de binnenlandsch-politieke opgaven, en als gevolg daarvan
had zij op het gebied der buitenlandsche
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politiek een hopelooze ontoereikendheid getoond. Verder dan wetenschappelijke
uiteenzettingen of op zijn hoogstvage idealen (diverse ‘eischen’ in tallooze resoluties)
en algemeene propaganda-leuzen had zij het niet gebracht. Lenin en Trotzky echter,
die reeds vroeger afwijzend hadden gestaan ten opzichte van de vlakke, onpolitieke
Duitsche sociaal-democratie, hadden zich te zeer gelaafd aan de bronnen van het
wetenschappelijk socialisme, aan de geschriften van Marx, Engels en Lassalle, en
wellicht ook aan het voorbeeld van Jaurès op dit gebied, dan dat ze niet duidelijk de
noodzakelijkheid van een actieve buitenlandsche politiek voor de Revolutie beseften.
En aangezien de gewapende massa de ultimo ratio is van elke buitenlandsche politiek,
stoorden zij zich niet aan ontwapeningsleuzen te midden van een door haat, roof en
doodslag verscheurde wereld, bouwden ze ook niet op den voos gebleken grondslag
van ‘internationale klasse-solidariteit’, maar creëerden en perfectioneerden het Roode
Leger. Aldus werd de Russische Revolutie, anders dan de ontwapende Duitsche
Revolutie, het lot bespaard een object te zijn in de wereldpolitiek. Integendeel werd
ze een factor van scheppende activiteit.
Het beroemde manifest van den 9en November 1917 aan de arbeiders in de
oorlogvoerende landen, waarin dezen werden aangespoord de revolutie uit te roepen,
kunnen wij hier stilzwijgend voorbijgaan. De klank van dien oproep verstierf in het
rumoer van het oorlogsgeweld en directen invloed heeft het manifest niet uitgeoefend.
De Revolutie staat daar echter niet bij stil en wendt zich onmiddellijk naar het Oosten,
den bodem waaruit het Europeesche imperialisme zijn krachten zuigt. Hier komt de
Revolutie in aanraking met Islamitische volken, doch dit vormt voor haar geen
bezwaar: de Sovjetrepubliek heeft in de Muzelmansche
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gebieden in het Zuid-Oosten van haar Rijk een natuurlijke brug tot die volken. Twee
leuzen zijn het, waarmee de Revolutie zich den weg baant naar het hart der Aziatische
volken:
1o. de staatkundige bevrijding uit vreemde heerschappij, waarin tegelijkertijd een
agrarische hervorming ligt besloten;
2o. de pan-islamitische beweging, als de vereenigende kracht in een godsdienstige
gemeenschap, die het stadium van haar uitbreiding nog niet heeft afgesloten en steeds
een politiek karakter heeft gedragen.
In zijn programmatische uiteenzetting van de revolutioneering van het Oosten komt
Trojanowski tot het resultaat, dat het de taak is der Russische Revolutie Indië, ‘deze
Achillespees van het Britsche imperialisme’ te revolutioneeren en te vervormen tot
de ‘Vereenigde Staten van Hindostan’, terwijl in de Islamitische landen: Perzië,
Turkije, Egypte, die de toegangswegen vormen tot ‘de citadel van de revolutie in het
Oosten’ (Indië), de Revolutie het streven naar onafhankelijkheid moet ondersteunen
en bevorderen.
Men begrijpt na deze uiteenzetting welke de beteekenis is van een vrij Turkije
voor de Russische Sovjet-republiek. Engeland heeft uit Turkije denzelfden steunpilaar
voor zijn wereldrijk willen maken als uit Egypte. Had Engeland zijn doel bereikt,
dan had dit de geheele Aziatische politiek der Russische Revolutie den doodsteek
gegeven. Alle redenen waren voor Rusland dus aanwezig om in den vrijheidsstrijd,
dien Turkije onder Kemal is begonnen, steunend en zooveel mogelijk actief in te
grijpen. En het is ook duidelijk, dat, in het geheel van het groote Aziatische program
beschouwd, het Turksche volk niet alleen voor zich zelf de wapens had opgevat,
maar in werkelijkheid de belangen verdedigde
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van de geheele Islamitische wereld tegen het Europeesche imperialisme.
Door het verbond van den 16en Maart 1921 had Turkije zich van de vriendschap
van het revolutionaire Rusland verzekerd. Alle tractaten, tusschen het Russisch
tsarisme en de entente gesloten met betrekking tot Turkije, werden daarbij nietig
verklaard en Konstantinopel erkend als hoofdstad van het Turksche Rijk. Kars,
Batoem en Ardahan werden beschouwd als behoorende tot het Turksche Rijk en
Armenië onder Turkije, Rusland en Azerbeidschan verdeeld. De kwestie der
zeeëngten, tenslotte, zou moeten worden geregeld door een internationale conferentie,
met deelneming van de oeverstaten.
Men weet, hoe Turkije door een sterke diplomatie, gesteund door de latente kracht
van zijn leger, zijn doeleinden heeft bereikt. Dat dit niet altijd is geschied in volkomen
overeenstemming met Rusland, is bekend en is een symptoom van het streven der
oostelijke volken om wel de Russische Revolutie te gebruiken in hun strijd voor de
nationale onafhankelijkheid, maar tegelijkertijd de bijzonderheden der tactiek in
eigen hand te houden en de zelfbeschikking niet te verliezen. De Russische Revolutie
echter weet dit te accepteeren, omdat de ontwikkeling in haar algemeen aspect toch
in haar richting gaat en omdat ze rekent op de onweerstaanbare kracht van haar ideeën
voor de boerenmassa's van het Oosten. In ieder geval is het streven van Engeland,
om in Turkije den vazal te hebben, die hem den weg naar Indië openhoudt, mislukt.
Turkije heeft zich vrij gevochten en is bovendien niet van plan zich in de
buitenlandsche politiek afzijdig te houden. En ook hier volgt het de richtlijnen, door
de Russische Revolutie getrokken. Het zoekt zijn kracht vooral in de richting:
Konstantinopel - Angora - Teheran - Kaboel, waardoor
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het in verbinding treedt zoowel met Perzië, ‘het Suezkanaal der Revolutie’, als met
Afghanistan, dat, onder het bewind van zijn eerzuchtigen emir, voor Centraal-Azië
de rol wil spelen, die Japan in Oost-Azië heeft vervuld en dat, naar Colin Ross in
zijn mooie reisbeschrijving ‘Der Weg nach Osten’ mededeelt, zijn leger laat
moderniseeren en drillen door Turksche officieren. Toch is ook hierin nog iets anders
te zien dan de benadering van een Russisch doel. Men zou hieruit namelijk ook
kunnen construeeren een barrière tusschen Rusland en Engeland (Engelsch-Indië)
en den grondslag voor een politiek der Mohammedaansche wereld om zich
onafhankelijk te maken door Engeland en Rusland tegen elkaar uit te spelen. Er zijn
enkele symptomen en uitingen van gezaghebbende Turksche politici, die daar
onmiskenbaar op wijzen.
Wij behoeven hier echter deze dingen niet verder gedetailleerd te vervolgen. Voor
ons doel is het reeds genoeg de groote lijnen en de onoverzienbare
ontwikkelings-mogelijkheden te hebben aangegeven, die de Turksche politiek voor
deze wereld in wording heeft geschapen.
Nog een enkel woord moeten wij wijden aan het economisch aspect van de zaak.
Deze kant der kwestie is ongetwijfeld belangrijk genoeg om er een afzonderlijke
beschouwing aan te besteden, maar anderzijds liggen de factoren hier nog te veel in
de toekomst verborgen dan dat thans hierover reeds iets anders zou zijn te vermelden
dan mogelijkheden en voorloopige successen. Het spreekt vanzelf, dat Turkije, sinds
eeuwen een kolonie voor het Europeesche handels- en woekerkapitaal, zich aan dien
greep heeft willen onttrekken. Gemakkelijk was dit niet, omdat Turkije zich nog
geheel als modern economische Staat moet ontwikkelen en de kapitalen daarvoor
ten eenenmale mist. Het is dus altijd
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of althans voor voorloopig onafzienbaren tijd, op hulp van vreemd kapitaal
aangewezen. Hierin ligt wel de verklaring, waarom het geen streep heeft durven
halen door de Turksche buitenlandsche staatsschuld. Had het dit gedaan, dan zou het
de deur voor hulp van dien kant hebben dicht geslagen. Wat het daaromtrent te
Lausanne heeft bereikt en wat nog nader door afzonderlijke onderhandelingen zal
worden bevestigd, is waarschijnlijk wel het uiterste, waartoe het kapitaal-arme Turkije
kan komen. De verkrijging van een economische onafhankelijkheid was ook daarom
moeilijk omdat Engeland in het rijke petroleumgebied om Mosoel al lang had post
gevat. Reeds vóór den oorlog was dit economisch het geval: de voor exploitatie der
Turksche petroleumbronnen opgerichte Turkish Oil Company was volkomen onder
vreemde, voornamelijk Engelsche contròle, daar 50 pct. van het aandeelenkapitaal
zich in handen bevond van de Anglo-Persian (de Engelsche
regeerings-petroleum-maatschappij) en de overige 50 pct. gelijkelijk waren verdeeld
onder de Hollandsche Koninklijke-Shellgroep en de Deutsche Bankgroep. Gedurende
den oorlog had Engeland het gebied ook militair vermeesterd en het, onder een
vazallenvorst, een schijn-onafhankelijkheid gegeven. Naar men weet, wordt deze
zaak een kwestie van onderhandeling tusschen Engeland en Turkije direct. Ten slotte
heeft Turkije zeer handig het economische front der geallieerden doorbroken door
aan den Amerikaan Chester een enorme concessie te verleenen, welke eigenlijk de
geheele economische moderniseering van Turkije inhoudt. Er zijn aan deze concessie
groote artikelen gewijd in dagbladen en tijdschriften en haar enorme beteekenis is
van alle kanten bekeken. Wij voor ons staan echter eenigszins sceptisch er tegenover
en willen eerst afwachten wat in de practijk deze concessie waard zal blijken. Doch
deze
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waarde heeft ze zeker: ze heeft tegenover de geallieerden een andere economische
macht geplaatst, die zich door de bandietenpolitiek van die gewapende roovers niet
zal laten intimideeren en die, evenals in de politiek, Turkije in de gelegenheid kan
stellen te profiteeren van de onderlinge rivaliteit der mogendheden.
De beteekenis van het nieuwe Turkije voor den Balkan hebben wij niet beschouwd,
omdat hierbij nog vele andere factoren komen meespreken, en ook omdat de Turksche
politiek voor het moment naar het Oosten graviteert. Belangrijker nog dan de Balkan,
bovendien, zijn voor Turkije de Arabische landen, inclusief Egypte. Zij kunnen, met
Turkije federatief of nog losser vereenigd, een kern vormen, die de landen om het
oostelijk bekken der Middellandsche Zee omvatten en deel kunnen uitmaken van
een bond van Islamitische volken, die, hoe ze ook wellicht later uiteen mochten
vallen, op het oogenblik tezamen worden gehouden in één gevoel van nationalen
onafhankelijkheidsstrijd tegen het imperialisme van West-Europa. Wij zien hier een
‘wereld in wording’, die eens wellicht aan de reeds geworden wereld van het
Europeesche imperialisme en aan de wereld der west-Europeesche cultuur het
doodvonnis, dat de geschiedenis over haar schijnt te hebben geveld, zal voltrekken.

De Stem. Jaargang 3

879

Verzen
door Wies Moens
I Pastorale
Zoals Gij de wolken aanblaast
uit de volle zeehoek:
een leger muziekanten
met doedels en schommelende blazoenen!
Wij in dit dal
- met onze vrouwen, met onze pijpen uit welriekend hout de heuvelen rondom: één val
van groen en klinkende vogelzang.
En de kavalkade der Lente
diep in het land.
Op de kalme hemel voert Gij de wolken aan:
eskader van lichtgezeilde boten.
Grote, exotiese schatten brengen zij mee,
tapijten van oriënt, kralen en papegaaien,
en specerijen waarvan de geur
een gans jaar lang omwaart in het huis.
Al dat nu moeten wij vangen
met onze ogen
en in ons groot hongerig hart
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dat als een kind zijn vader komt toegevlogen,
U, Heer, over de bergen en dalen,
het musicerende land,
en de baren die dragen
van Uw voet de lichte aanraking, goudvinnen van Uw mantelrand!
De donkere boeren op het veld
zullen wij luid begroeten
in een Harbalorifa dat helmt over de verten zo rond en wijd,
de landman die de bruine hofpoort binnenrijdt
met de gothiese boog van zijn rug
en de glimmende schonk van zijn merrie
gegoten in avondbrons.
Als het wolkefestival is opgerold
- priesteren die hun kazuivels bergen tot morgen Heer, neem het duister land als een kontrabas aan Uw knie;
speel Uw wiegelied vóór het heim der mensen a giorno!

II Lof der armoede
VOOR BERT GORIS

Sprakeloos verdrinken de dichters in dit donker getij! Ik weet niet of een van de vele toeristen
tans in de stad met wimpels en doedelspel
er aan denkt: te kopen dit allernieuwste boekje van mij;
of een van hen dit meedraagt, een die zich moeite geeft,
en, thuis weer, zeggen zal: Dit is een klank
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uit het land dat ik heb doorreisd,
hoor daarin: de zee en het vlakke veld,
en hoe het lied van de vele karieljons er uitsterft
in de benauwde stegen achter de torens.
Ik wil een jong gebaar zijn naar de hemel,
een gebaar uit de kreupele straten
waar zelfs het goud van de zon onbekend is:
koopwaar die de toeristen met ponden betalen
op de pleinen!
Die mijn huis in en uittreden
zijn wreed-geslagen door het leven
en de zonde die aan dit leven knaagt
als wormen aan de vrucht.
O, de blijde vrucht, ééns aan schuldeloze mond!
(Nu bijten hun vale tanden het bruine brood
van iedere-dag-gelijk, het harde brood!)
Des komt over mij zoveel verdriet:
om wille van dit hart als een kathedraal
waar állen omgaan naast mekaar.
Madonna, zie deze bloemen waarin zoveel handen hebben geroofd,
zij zijn van mij: dragen zij niet nog
in hun binnenst hart de geur van al mijn dagen, nachten
u toegewijd?
Eens, God, waart Gij arme soldaat
die nevens mij sliep.
Hij heeft mij gedekt met zijn mantel
zijn volle veldfles aan mijn lippen gezet.
Doch ik had niets voor hem, niets!
Daarom was het dat Uw armoe
mij toedekte: ik kan de sterren niet tellen,
de sterren die ik uit Uw handen heb opgeraapt.
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De merel in de perelaar, hij is mijn broeder,
zijn plunje, zijn slag,
en het groot verdriet onder de maan
waarom de kromme appelaar lacht.
Ik zal mij door kinderen laten vangen
met een made in een diep glas.
En weet: die als de merel was
hij moet zijn boom verliezen, zijn wolk, zijn tak,
zijn ganse gorgel in de mensen zingen!
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Joseph Conrad
door A.G. van Kranendonk
(Vervolg)
Wat hem in deze macht van het geweten het sterkst heeft getroffen is het geheimzinnig
dwingende ervan, het onbegrijpelijke, maar onloochenbare feit, dat de mensch dikwijls
met geweld tot het goede gedreven wordt ondanks zijn heftigst tegenstreven, ondanks
de dreiging van het ergste ongeluk.
Aan de hoop op belooning, de vrees voor straf als het verklarend motief tot de
goede daad kent Conrad betrekkelijk geringe beteekenis toe. Hij ziet het gedrag van
den modernen mensch over het algemeen niet meer dwingend beheerscht door hoop
op den hemel of hellevrees en wat het meer nabijzijnde loon van zielsvreugde of
zelfvoldoening aangaat, het is voor den gemiddelden mensch evenmin van
genoegzame waarde om daarmede alléén den drang tot het goede te kunnen verklaren.
Voor hem wordt het hooger geestelijk geluk geen bereikbare werkelijkheid. Alleen
de heilige, de groote sterke geest, is in staat te stijgen tot de extase, de kleine
bekrompen mensch moet zich dit loon laten ontglippen en de tevredenheid, de
gemoedsrust altijd volgend op de goede daad blijven bij hem te zwak en te vluchtig
om er zijn gewone begeerten mede te verdringen, om op te kunnen wegen tegen
uiterlijk ongeluk. En toch doet hij dikwijls het goede, dat hem zoo vreemd en zoo
moeielijk is: hij verricht daden verre uitrijzende boven zijn bekwaamheid tot geluk.

De Stem. Jaargang 3

884
In deze mogelijkheid van de volkomen ongemotiveerde edele daad ligt een aanwijzing,
dat het verlangen naar geluk, hoe universeel en overheerschend ook, toch feitelijk
niet de oorspronkelijke en innigste drijfveer is voor ons handelen. Het wezen van
het geweten is een verborgener, dieper wortelende kracht. En als deze geheimzinnige
den mensch ingeschapen macht, het wapen haar meegegeven in den strijd tegen het
lage en gemeene in zichzelf, het verstorende en belemmerende van de krachten buiten
zich, beschouwt Conrad dan den drang naar waarheid. Hoe ook de moraal, het oordeel
over goed of kwaad wisselt bij de verschillende volkeren in verschillende tijden, de
leugen is altijd en overal als slecht erkend. De leugen is in laatste instantie de oorzaak
van alle kwaad en het geweten de mysterieuse den mensch ingeboren kracht, die zich
daartegen verzet, waarbij het verlangen naar gemoedsrust, de angst voor wroeging
meer als een werkwijze, een hulpmiddel beschouwd moeten worden. Natuurlijk leidt
de weg naar waarheid tegelijkertijd tot 't hoogste geluk, er ontstaat echter een tragisch
conflict, doordat de mensch, dit niet inziende, gewoonlijk zijn geluk vele graden
lager zoekt dan waartoe zijn geboorterecht als waarheidszoeker hem bestemde,
doordat de ontwikkeling van zijn geweten soms als 't ware vooruitloopt op die van
zijn inzicht en verlangens en hem dwingt tot een stijging, welke hij nog niet vermag
aan te voelen als geluk. Den gemiddelden mensch blijft het essentieele van den drang
van zijn geweten onbewust, hij laat zich slechts leiden door den angst voor berouw,
de hoop op gemoedsrust, evenals het kind door straf en belooning gedwongen moet
worden datgene te doen wat goed voor hem is, maar wat hij nog niet als zoodanig
kan zien en wat hij later met beter begrip geheel vanzelf zonder vreemden dwang
doen zal. De sterk bewust levende mensch kan
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langzamerhand de aansporing van straf of loon in welken vorm dan ook ontberen,
want terwijl de nog slechts half ontwaakte mensch het geweten enkel voelt als wreker
of belooner, als verwekker vooral van wroeging en angst, en soms als een
onverklaarbaren, hinderlijken, bijna vijandigen dwang, waartegen hij tevergeefs
tracht te strijden, aanvaardt de dieper bewuste met rustige vreugde de innerlijke
leiding als hoogste wijsheid, als wegwijzer naar het ware.
Conrad heeft dezen reeds door Socrates aangewezen ontwikkelingsgang van het
geweten duidelijk bij den modernen mensch geobserveerd en in verschillende deelen
van zijn werk afgebeeld, nergens directer wellicht dan in de sobere, uiterst
merkwaardige novelle ‘The Return’.
Slechts twee personen komen er in voor: Alvan Hervey en zijn vrouw, typische
vertegenwoordigers van dat deel der hoogere middelklasse, hetwelk zich met
voorname minachting voor ‘gewone menschen’, rekent te behooren tot ‘de betere
standen’. Het ras dezer halfverhevenen, in wier leven langzamerhand niets meer te
vinden is dan leugen, halfheid en schijn, heeft van de moderne Engelsche schrijvers
al heel wat geeselslagen te verduren gehad: Butler, Shaw, Meredith, Bennet, Cannan,
Galsworthy, Wells, ze hebben alle bij herhaling tegenover dit soort fatsoensmenschen
het striemend, spottende woord gehanteerd en ook Conrad heeft in dit verhaal weer
met enkele rake fijn-ironische trekjes een treffend juist beeld gegeven van dit vooze,
geheel en al door conventie beheerschte schijnbestaan. Wij zien eerst Alvan Hervey
thuiskomen van de City: ‘hij bewoog zich voort in den regen met zorgelooze kalmte,
met het rustige gemak van iemand, die geslaagd is in het leven, zeker van zichzelf,
neerziend op 't gewone volk; een man met veel geld en veel vrienden. Hij was groot,
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goed gebouwd, knap, gezond en zijn helder bleek gezicht vertoonde onder 't
alledaagsche masker van beschaafde verfijndheid die lichtelijk brutale heerscherstrek,
voortkomend uit het bezit van slechts gedeeltelijk moeielijk te verwerven
kundigheden: het uitblinken in spel en sport, of in de kunst van geldmaken; uit het
gemakkelijk meesterschap over dieren en over behoeftige menschen.’
Vijf jaar geleden was hij getrouwd. Al zijn kennissen hadden toen gezegd, dat hij
erg verliefd was en ‘hij had 't erkend, openhartig toegegeven, omdat iedereen weet
en eerbiedigt, dat een man ééns in zijn leven verliefd wordt - tenzij zijn vrouw sterft,
wanneer het heel loffelijk kan zijn nog eens opnieuw verliefd te worden.’ Het meisje
van zijn keuze bezat velerlei bekoorlijkheden, waaronder voor hem de voornaamste
wellicht waren, dat ze van goede familie was en geen enkele eigen gedachte in haar
hoofd had. ‘Hij aarzelde dan ook geen oogenblik zich verliefd te verklaren. Onder
bedekking van die heilige en poëtische fictie begeerde hij haar te overheerschen, om
verschillende redenen maar voornamelijk om zijn zin door te zetten. Hij was er
vervelend plechtig en geheimzinnig mee - zonder eenige tastbare reden tenzij dan
om zijn gevoelens te verbergen, hetgeen een bij uitstek fatsoenlijk iets is.’...
‘Vijf voorspoedige jaren hadden zij naast elkander doorgebracht. Na verloop van
tijd hadden ze elkaar voldoende leeren kennen voor alle practische behoeften van
zulk een bestaan, maar ze waren evenmin in staat tot werkelijke intimiteit als twee
dieren etend uit dezelfde ruif, onder 't zelfde dak, in een weelderigen stal...’
‘Ze hadden met veel succes den kring van hun bekenden weten uit te breiden allerprettigste mannen en vrouwen, die ontroering, enthousiasme en mislukking meer
vreesden dan brand, oorlog of doodelijke ziekte, die
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enkel gewone gedachten dulden in allergewoonste formules. Het was een bijzonder
bekoorlijke wereld, de woonplaats van alle deugden, waar niets werkelijk beseft
wordt en waar alle vreugden en smarten voorzichtig worden gedempt tot genoegens
en onaangenaamheden...’
‘Zij gleden over de oppervlakte van het leven, hand in hand, in een zuivere koude
atmosfeer, als twee knappe schaatsenrijders, die figuren rijden tot bewondering van
de toeschouwers en die minachtend den verborgen stroom negeeren, den stroom
rusteloos en donker, den stroom van het leven diep en onbevroren...’
Na dezen algemeenen terugblik begint dan het uitvoerig verhaal van den avond,
die den grooten dramatischen omkeer brengt in Alvan's leege leven.
Iets vroeger dan gewoonlijk van de City thuiskomend, loopt hij de kleedkamer
van zijn vrouw binnen.
‘De kamer was natuurlijk leeg, maar toen hij er binnen trad, werd ze plotseling
gevuld door het heen en weer bewegen van vele menschen, omdat de strooken
spiegelglas op deuren van kasten en zijn vrouws groote penantspiegel hem van 't
hoofd tot de voeten weerkaatsten en zijn figuur vermenigvuldigden tot een gezelschap
deftige en slaafsche nabootsers, precies gekleed als hij, die dezelfde schaarsche
ingehouden gebaren maakten, die bewogen als hij zich bewoog, met hem stilstonden
in onderdanige roerloosheid en niet meer vertoon van leven en gevoelen aan den dag
legden dan hij voor een net man veilig en waardig oordeelde. En als werkelijke
menschen, die slaven zijn van gewone gedachten - nog niet eens hun eigene verkregen ze een vage onafhankelijkheid door de oppervlakkige verscheidenheid
van hun bewegingen. Zij bewogen zich tegelijk met hem, maar òf ze naderden om
hem te ontmoeten, òf ze liepen van hem weg; zij verschenen, ver-
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dwenen weer, ze leken weg te duiken achter notenhouten meubelen, werden weer
gezien ver binnen in gepolijst glas, duidelijk en toch onwezenlijk rondstappend in
de overtuigende illusie van een kamer. En evenals de menschen, die hij respecteerde,
kon men erop vertrouwen, dat ze niets persoonlijks, oorspronkelijks of verrassends
zouden doen - niets onvoorziens en niets onfatsoenlijks. Hij bewoog zich eenigen
tijd doelloos in dit goede gezelschap, een populair, maar beschaafd wijsje neuriënd,
vaagjes denkende aan een zakenbrief uit 't buitenland, die den volgenden morgen
met voorzichtige uitvluchten moest beantwoord worden. Toen zag hij opeens, terwijl
hij naar een kleerenkast liep, in den hoogen spiegel achter zich, den hoek van zijn
vrouws toilettafel en te midden van 't geglinster der met zilver overtrokken
voorwerpen, de witte vierkante plek van een enveloppe. Het was iets zoo ongewoons
hier, dat hij zich snel omkeerde nog vóór hij zijn verrassing besefte en al de
schijn-mannen rond hem draaiden zich op hun hielen om, alle schenen ze verwonderd
en alle bewogen zich vlug naar enveloppen op toilettafels. Hij herkende zijn vrouws
handschrift en zag, dat de enveloppe aan hem zelf was geadresseerd. Hij mompelde:
“Hoe vreemd” en voelde zich geërgerd. Behalve toch, dat elke “vreemde” daad
opzichzelf al iets beslist onfatsoenlijks beteekent, maakte de omstandigheid, dat 't
zijn vrouw was, die iets vreemds deed, het feit dubbel ergerlijk.’
Hij vermoedde reeds dadelijk, dat er iets ‘onprettigs’ moest zijn voorgevallen,
maar op een zoo geweldigen schok, als dit briefje hem brengt, was hij toch niet
voorbereid. In een paar regels deelt zijn vrouw hem mede, dat ze hem voorgoed
verlaten heeft en ze vluchten zal met een vriend, een litterator, die hen den laatsten
tijd druk bezocht had.
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Met scherpe ironie worden Alvan's eerste indrukken nu geanaliseerd. Een erger
kwaad kon hem niet zijn overkomen. ‘Er was niets in dan vernedering. Hij kon geen
zedelijken troost ontleenen aan eenig aspect van dezen toestand, die naar alle zijden
pijn scheen uit te stralen. Pijn. Welke soort pijn? Het kwam even in hem op, dat hij
nu verpletterd behoorde te wezen van liefdesmart, maar in buitengewoon korten tijd
bemerkte hij, dat zijn lijden volstrekt niet van een zoo geringen en zoo waardigen
aard was. Het was een véél ernstiger zaak en had veeleer iets van die subtiele en
wreede gevoelens, welke worden opgewekt door een schop of een pak slaag’... ‘Was
ze maar gestorven! Dat was tenminste een fatsoenlijk ongeluk, waarover zelfs zijn
beste vriend of zijn beste vijand geen geheime vreugde had gevoeld.’ Maar wanneer
Alvan's angst, schaamte, wanhoop en verbazing hun hoogtepunt hebben bereikt,
keert zijn vrouw terug. Ze had op 't beslissende moment den stap toch niet aangedurfd.
De hevige langdurige crisis, die Alvan's geest nu doormaakt en die eindelijk door
bittere, wezenlijk gevoelde smart leidt tot de geboorte van zijn geweten, de bevrijding
en herkenning van zijn dieper ik, wordt nu uitvoerig en overtuigend tot in de fijnste
nuancen, de lichtste overgangen, terugvallingen en vorderingen nagegaan - een
schitterend levend stuk psychologie, waarvan elke verkorte weergave den schrijver
noodzakelijk groot onrecht moet doen en waarvan wij hier alleen het slot nog willen
releveeren.
In het duel met zijn vrouw heeft Alvan, de veel sterkere geest, de overwinning
weten te behalen en haar er toe gebracht er in toe te stemmen den schijn te bewaren,
voort te leven alsof er niets bijzonders was gebeurd - het eenige belangrijke en
begeerlijke naar 't hem eerst toescheen. Langzamerhand echter is hij dan tot 't inzicht
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gekomen van het verwerpelijke van zulk een leugenachtig bestaan, en van de
waarheid, dat er geen werkelijk leven voor den mensch mogelijk is zonder geloof
en liefde - ‘geloof in een menschelijk hart, liefde voor een menschelijk wezen.’
‘Die aanraking van de genade, wier hulp ééns in ieder leven het voorrecht is zelfs
van de meest onwaardige, wierp toen voor hem de voorhallen van het hoogere open
en terwijl hij de kostbare zekerheid van dat onstoffelijke beschouwde, vergat hij al
de onbeteekenende voorvallen van het bestaan: het geluk van geldmaken, de vreugde
van 't genieten, al de veranderlijke en verlokkende vormen van de hebzucht, die een
materieele wereld van dwaze genoegens en verachtelijke smarten beheerscht. Geloof,
Liefde, het ontwijfelbare, klare geloof in de waarheid van een ziel, de groote
teederheid, diep als de oceaan, kalm en eeuwig als de oneindige vrede van de ruimte
boven de kortstondige stormen van de aarde. Dat was 't wat hij heel zijn leven had
verlangd, maar hij begreep 't toen voor den eersten keer. Het was door de smart over
haar verlies, dat de wetenschap gekomen was’.
Alvan denkt dan bij zijn vrouw bevrediging te vinden voor zijn verlangen naar
liefde, hij hoopt haar mee te kunnen opheffen tot zijn eigen nieuw gewonnen geloof
in goedheid en waarheid, maar zijn poging brengt hem slechts nieuwe groote
teleurstelling. Zij is te klein, te zwak, ze blijft bevangen in de oude leugens en
onoprechtheid, niet in staat ook maar iets van zijn strijd en overwinning te begrijpen.
De schok veroorzaakt hem diepe smart, maar leidt weldra tot verdere ontwaking en
veredeling van zijn persoonlijkheid. Hij denkt aan den man, die evenals hij hoopte
op de liefde van deze vrouw en die evenals hij door haar zwakte en lafheid bedrogen
was.
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‘De eerste onzelfzuchtige gedachte, welke hij ooit aan eenig menschelijk wezen
gegeven had, was voor dien man, die gepoogd had hem een verschrikkelijk onrecht
aan te doen. Hij was niet boos. Hij werd bedroefd door een onpersoonlijk leed, door
een onmetelijke melancholie als van de geheele menschheid, altijd verlangend naar
wat onbereikbaar is. Hij voelde zijn verwantschap met iedereen - zelfs met dien man
- voornamelijk met dien man. Wat dacht hij nu? Had hij opgehouden te wachten en
- te hopen? Zou hij ooit ophouden met wachten en hopen?’...
Nog eens overvalt hem de verleiding toe te geven aan het verlangen naar de
gemakkelijke kalmte van een leven van leugen en schijn. Niemand behoefde iets te
weten. Hij kon voortleven als vroeger. Maar zijn hart rebelleert:
‘De jaren zouden voorbijgaan... En toen dacht hij aan haar zooals wij aan de
overledenen denken, met een oneindige teederheid van spijt, met een hartstochtelijk
verlangen naar den terugkeer van geidealiseerde volkomenheden. Hij had haar bemind
- hij had haar bemind - en hij had de waarheid nooit geweten. De jaren zouden
voorbijgaan in angst en pijn van twijfel. Hij herinnerde zich haar glimlach, haar
oogen, haar stem, haar stilzwijgen, alsof hij haar voor altijd verloren had. De jaren
zouden voorbijgaan en hij zou altijd haar glimlach wantrouwen, haar blikken
verdenken; hij zou nooit haar stem gelooven, nooit vertrouwen hebben in haar stilte...
De jaren zouden voorbijgaan; de herinnering aan dit uur zou verzwakken - en zij zou
met hem de materieele kalmte en rust van een vlekkeloos leven deelen. Zij had geen
liefde en geen geloof - voor niemand. Aan haar je gedachten, je geloof schenken was
als een bekentenis gefluisterd over den rand van de wereld. Niets kwam terug - zelfs
geen echo.
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In de pijn van deze gedachte werd zijn geweten geboren; niet die vrees voor wroeging,
die langzaam groeit en langzaam wegsterft te midden van de gecompliceerde feiten
van het leven, maar een Hemelsche wijsheid ontspringend uit een zwaar beproefd
hart, volgroeid, gewapend en streng, om de geheime laagheid van onze beweegredenen
te bekampen. Het flitste in hem op, dat de moraal geen methode van geluk is. De
openbaring was verschrikkelijk. Hij zag opeens, dat niets van wat hij wist van 't
minste belang was. De daden der menschen, succes, vernedering, waardigheid,
mislukking - niets kwam er op aan. Het was geen kwestie van meer of minder pijn,
van deze vreugde, van die smart. Het was een kwestie van waarheid of leugen - het
was een kwestie van leven of dood.
Hij stond in den nacht, in het duister dat openbaart, dat het hart op de proef stelt
- in den nacht nutteloos voor het werk der menschen, maar waarin hun blik, niet
langer verblind door het zonlicht, dat de begeerten wekt, soms dwaalt tot aan de
sterren. De volkomen stilte om hem heen had iets plechtigs, maar hij voelde, dat het
de valsche plechtigheid was van een tempel, gewijd aan den ritus van een lagen
afgodendienst. De stilte binnen de discrete muren was een belofte van veiligheid,
maar ze leek hem nu opwindend en sinister, als het stille geheimhouden van een
winstgevende laagheid; het was de voorzichtige vrede van een hol van valsche munters
- van een huis van slechte faam. De jaren zouden voorbijgaan - en niemand zou het
weten. Nooit. - Zijn leven lang niet - zelfs niet na zijn dood...
“Nooit,” zei hij hardop tot den nacht, die de zelfkennis brengt. En hij aarzelde. De
geheimen van het hart, te vreeselijk voor het schuchter oog der menschen, zullen
terugkeeren, voor altijd omsluierd, naar den Onkenbaren Schepper van goed en
kwaad, naar den Meester van
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twijfelingen en aandriften. - Zijn geweten werd geboren - hij hoorde zijn stem, en
hij aarzelde, niet kennend nog de onweerstaanbare kracht in zich, de noodlottige
kracht, het geheim van zijn hart. Het was een schrikkelijk offer zijn heele leven te
werpen in de vlam van een nieuw geloof. Hij verlangde hulp tegen zichzelf, tegen
het wreede decreet, dat zijn redding voorschreef. Hij had behoefte aan stilzwijgende
medeplichtigheid en waar die hem nooit ontbroken had, deed de gewoonte der jaren
zich gelden. Misschien zou zìj hem helpen. - Hij wierp de deur open en snelde in
zijn vrouws kamer binnen als een vluchteling’...
Maar ook deze laatste aarzeling, deze laatste opwelling om lafhartig de verlokkende
veiligheid van het oude leugenleven weer in te treden, wordt overwonnen: zijn
geweten is reeds te sterk, het dwingt hem zijns ondanks het groote, moeielijke offer
te brengen aan de waarheid. Hij gaat heen uit de kamer ‘bevend, als worstelend om
los te komen uit onzichtbare banden’ en verlaat voorgoed de vrouw, die beloofde
zijn medeplichtige te wezen in den leugen.
De drang naar waarheid, dien Conrad als de diepste en machtigste impuls beschouwt
van het geweten, beheerscht hemzelf als kunstenaar eveneens. Wat hem in het leven
getroffen heeft zoo waarachtig mogelijk weer te geven, die werkelijkheid zoo zuiver
en dwingend mogelijk te suggereeren, dit hartstochtelijk verlangen is de essentieele
stuwkracht van zijn kunstenaarsschap. Hij schildert wat is, niet wat misschien worden
zal en nog veel minder hoe het eigenlijk behoorde te zijn. Hij staat tegenover zijn
personen en toestanden niet oordeelend, maar zuiver beschouwend. De groote
levensvragen interesseeren hem als kunstenaar wel, maar hij ziet die problemen bijna
steeds geheel losgemaakt van
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zijn eigen persoonlijke wenschen, minder een oplossing zoekend dan de uitwerking
ervan naspeurend in de psyche van individuën en groepen. Zijn waarheidsliefde
dwingt hem zich in zijn kunst te beperken tot wat hij met rustig overtuigde zekerheid
als realiteit kan beschouwen en daar zijn levensopvatting die van den twijfelaar, den
agnosticus is, volgt daaruit vanzelf, dat hij zich weinig of niet over de beteekenis der
levensverschijnselen heeft geuit. Hij is voornamelijk beschouwer en uitbeelder, niet
vertolker, profeet, moralist. Hij wil den lezer de dingen zoo duidelijk mogelijk doen
zien, hij tracht hem niet zijn eigen gedachten, zijn eigen oordeel erover op te dringen.
En de eenige plaatsen in zijn werk, waar hij van zijn zuiver beschouwende houding
afwijkt en met het negatieve middel van de ironie zijn veroordeeling uitspreekt, zijn
dan weer juist die, waar hij leugen en valschheid ontmoet.
Conrad is zich van het doel, dat hij met zijn kunst beoogt, reeds zeer vroeg in zijn
schrijversloopbaan vast bewust geworden en in de voorrede van zijn derde boek ‘The
Nigger of the Narcissus’ heeft hij zijn zienswijze duidelijk uitgesproken. Na te hebben
uiteengezet, dat de kunst niet als de philosofie werkt met ideeën, noch als de
wetenschap met feiten en theorieën, maar dat de kunstenaar zich richt tot datgene in
den mensch, dat onafhankelijk is van de wijsheid, dat hij spreekt tot onze vatbaarheid
voor vreugde en verwondering, tot het gevoel van medelijden, schoonheid, smart,
voor het geheimzinnige dat ons leven omgeeft, het latente gevoel van solidariteit met
den medemensch, van verwantschap met de geheele schepping, zegt hij o.a.:
‘Vertelkunst - als ze eenige aspiratie tot echte kunst heeft - spreekt tot het
temperament. Ze moet als de schilderkunst, als de muziek, als alle kunst een beroep
wezen van één temperament op alle andere ontelbare
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temperamenten, wier subtiele en onweerstaanbare macht, voorbijgaande
gebeurtenissen haar ware beteekenis verleent en de moreele en emotioneele atmosfeer
schept van de plaats en den tijd. Zulk een beroep moet, om waarlijk uitwerking te
hebben, een indruk wezen overgebracht door middel van de zintuigen; het kan
inderdaad op geen andere wijze worden gedaan, daar het temperament, hetzij collectief
of individueel niet ontvankelijk is voor overreding. Alle kunst spreekt daarom in de
eerste plaats tot de zintuigen en indien ze zich uitdrukt in het geschreven woord,
moet ze toch ook een beroep doen op de zintuigen, indien de hooge wensch van den
kunstenaar is de geheime welbron te bereiken van sympathiseerende emotie. Hij
moet krachtig streven naar de plastiek van beeldhouwwerk, de kleur van een schilderij
en de betooverende suggestiviteit van muziek - die de kunst der kunsten is. En het
is slechts door volkomen geconcentreerde toewijding aan een volmaakte vermenging
van vorm en stof, het is slechts door onophoudelijke nooit ontmoedigde zorg voor
den bouw en den klank van zinnen, dat men naderen kan tot plastiek, tot kleur; en
een magisch suggestief licht kan men een vluchtig oogenblik doen spelen over de
gewone oppervlakte van de woorden, van de oude, oude woorden, afgesleten en
verminkt door eeuwen van zorgeloos gebruik. De oprechte poging om die scheppende
taak te volbrengen, zoo ver op dien weg te gaan als zijn krachten het toelaten, te gaan
zonder te worden afgeschrikt door aarzeling, vermoeidheid of verwijten, is de eenige
geldige rechtvaardiging voor den werker in proza. En indien zijn geweten zuiver is,
moet zijn antwoord tot degenen die, beheerscht door een wijsheid, welke onmiddellijk
voordeel zoekt, bepaald eischen te worden gesticht, getroost, geamuseerd, die eischen
prompt te worden verbeterd of aangemoedigd,
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verschrikt of geschokt of bekoord, aldus luiden: Mijn taak, die ik tracht te volvoeren,
is u door de macht van het geschreven woord te doen hooren, te doen voelen, het is
vóór alles u te doen zien. Dat - en niet meer en het is alles. Als ik slaag, zult gij daar
overeenkomstig uw verdiensten vinden: aanmoediging, troost, vrees, charme, alles
wat ge eischt en misschien ook die glimp van waarheid, waarnaar ge vergat te vragen.’
Den lezer te doen zien, hem te doen gelooven in zijn personen, in volledige
overgave te doen meeleven met de gebeurtenissen is dus het hoofddoel, dat hij zich
heeft gesteld. En is niet juist dit beeldend vermogen altijd het essentieele voor den
romanschrijver, van welken aard zijn werk ook wezen mag, de functie, waardoor
zijn kunst zich van andere geesteswerkzaamheden onderscheidt? Het opmerkelijke
bij Conrad is dan ook meer het feit, dat hij zich van het begin af aan zoo sterk bewust
is geweest van dit doel en dat hij er zich zoo innig op heeft geconcentreerd, meenend,
dat als hij maar een sterke suggestie kan geven van realiteit, al het andere - als de
ontroering, de drang naar het goede, een milder en liefdevoller beoordeeling van den
medemensch - wel vanzelf zonder eenige directe aanmoediging in den lezer zal
worden gewekt. Dat deze overtuiging hem zoo overmachtig beheerscht, heeft een
eigenaardigen invloed geoefend op zijn werk, die zich in allerlei aspecten ervan laat
naspeuren.
Er is weinig of geen voortgang of ontwikkeling in zijn werk als geheel. Toen hij
begon te schrijven waren zijn opvattingen omtrent het leven en de kunst reeds vast
gevormd; zijn oeuvre is dan ook niet één grootsche structuur, waarvan elk opvolgend
werk weer een verdere voltooiing vormt; ieder boek staat op zich zelf en bijna de
eenige voortgang, welke valt waar te nemen, is juist de verandering in de middelen,
waarmede de
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uitbeelding verkregen wordt. In zijn eerste periode is de stijl, vooral in de
natuurbeschrijvingen nog wel eens wat te zwaar, te rijk versierd, men voelt er soms
nog te veel het bewuste streven naar rhythme, klankrijkdom en plastiek, in de latere
werken, wanneer hij de taal beter is gaan beheerschen, bereikt hij met soberder
middelen een zelfden machtigen indruk van realiteit. Maar reeds in de eerste romans
hebben de beschrijvingen de grootschheid, de eigenaardige atmosferische effecten,
die wij reeds releveerden als voortvloeiend uit Conrad's sterk cosmisch bewustzijn,
uit het voortdurend besef van den samenhang der dingen en van de omringende
raadselachtige sferen. Reeds in de eerste boeken ook zijn de beschrijvingen
conscientieus verzorgd; Conrad heeft den hartstocht van Flaubert voor het zoeken
naar het juiste woord, het karakteristieke détail dat den lezer het essentieele van een
bepaalde plaats op een gegeven tijdstip het levendigst voor oogen zal stellen. Ook
in het meer zuiver geestelijke, het weergeven van toestanden en gebeurtenissen, is
er altijd dit streven naar sterke suggestie van atmosfeer. Het is hem meestal meer te
doen om de stemming, den gevoelstoon dan om de voorvallen zelf en hij geeft dan
ook niet enkel de hoofdzaken, niet enkel de incidenten, welke van belang zijn voor
het begrijpen van een geval of voor het verdere verloop van het verhaal, maar ook
de bijkomstige gevoelsindrukken, een verwijderd geluid, een geur, een lichtspeling,
een vluchtige herinnering, die nauwelijks nog in het bewustzijn treden, maar die toch
alle bijdragen tot het ontstaan van de eigenaardige stemming, waardoor zich een
bepaald moment van andere soortgelijke momenten onderscheidt. Wat hij in ‘Heart
of Darkness’ van een der personen zegt, geldt ook hemzelf:
‘To him the meaning of an episode was not inside like
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a kernel, but outside, enveloping the tale, which brought it out only as a glow brings
out a haze, in the likeness of one of these misty halos that are made sometimes visible
by the spectral illumination of moonshine.’ En terecht laat Leland Hall, die deze
passage, in een kort, maar voortreffelijk opstel over Conrad aanhaalt, erop volgen:
‘Such an envelopment of the chief episodes is one of the most striking characteristics
of nearly all Conrad's novels and stories.’
Ook de karakteriseering van de hoofdpersonen wordt bij Conrad beheerscht door
den wensch zoo strikt mogelijk in overeenstemming te blijven met het werkelijk
leven. Hij tracht ons meestal niet het karakter zijner figuren te doen doorgronden
door middel van de directe analyse, noch ook alleen door zich in te denken in de
psyche van een bepaalde persoonlijkheid en deze dan zichzelf te doen openbaren
door zijn gesprekken en handelingen of door ook zijn geheimste overpeinzingen mee
te deelen, door een geschreven of gesproken biecht, door dagboeken of brieven. Er
treedt bij hem bijna altijd een element op den voorgrond, dat bij de meeste
romanschrijvers een bijkomstigheid blijft. Het is hem meestal minder te doen om
het objectief vaststellen en uitbeelden van het complex karaktereigenschappen, die
een persoon bezit, dan om de indrukken, die hij maakt op de personen uit zijn
omgeving. Want naast het beeld van wat een individu in werkelijkheid is of wat hij
zichzelf voelt te zijn, bestaat er nog een ander, dat met dit eerste zelden zal
samenvallen en dat bepaald wordt door de opvattingen, die zijn vrienden en vijanden
zich van hem vormen en juist deze onderlinge projectie der karakters heeft Conrad's
bijzondere aandacht. Hij laat zijn personen niet zien van uit een enkel gezichtspunt,
maar laat ze elkander wederzijds van verschillende zijden belichten.
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Om deze methode van karakterbeelding, die bijna altijd de wijze is, waarop wij in
het werkelijk leven de personen uit onze omgeving leeren kennen, consequenter door
te kunnen voeren dan mogelijk is met de gewone manier van verhalen - waarbij de
auteur alwetendheid voorwendt en alles van uit één gezichtspunt laat zien - heeft
Conrad in verschillende van zijn werken een eigenaardigen verhaaltrant toegepast.
Hij laat de gebeurtenissen vertellen door meerdere personen, die zelf in den roman
een of andere rol spelen, zoodat hij zich als 't ware achter verschillende sluiers van
subjectief verhalende personen verbergt. Een nadeel van deze zeer gecompliceerde
methode is, dat ze den geregelden vloeienden loop van het verhaal verbreekt. Ze
maakt het soms noodig midden in een gebeurtenis te beginnen of zelfs eerst den
toestand te geven, waarin verschillende voorvallen culmineeren en daarna pas de
incidenten, welke tot dien toestand hebben geleid; meestal ook wordt één zelfde
gebeurtenis meer dan eens verteld en telkens aangevuld en gewijzigd door de
zienswijze van weer andere menschen. Maar dit nadeel wordt volkomen
gecompenseerd door de ongeëvenaarde suggestie van realiteit, die ze meebrengt en
die, zooals wij zeiden, altijd het hoofddoel is van Conrad's artistieke aspiratie. Hij is
er in de meeste van zijn boeken werkelijk in geslaagd: ‘the plasticity of sculpture’
te bereiken. Maar zooals Leland Hall opmerkt: (his) ‘characters are more than statues;
they have been endowed with faculties of movement and sensation. And the greatest
triumph of the method is that they move not against a background but in the midst
of a circumfluent reality’.
In ‘Chance’ heeft hij deze methode het verst doorgevoerd en blijk gegeven ze zoo
volkomen te beheerschen, dat de lezer zich nauwelijks bewust wordt van de talrijke
technische moeielijkheden, die hier moesten
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worden overwonnen. Het boek is een schitterend bewijs van de nieuwe mogelijkheden,
die ‘the dramatising of the viewpoint’ (Percy Lubbock) den schrijver opent om de
realiteit van het leven dichter te benaderen. De techniek van Chance is te ingewikkeld
om dezen roman hier als illustratie van Conrad's verhaalmethode nader te bespreken.
In ‘Lord Jim’ vinden wij een eenvoudiger geval en dit vroegere en nog altijd meest
populaire van zijn grootere werken moge ons dan tevens aanleiding zijn althans één
voorbeeld van Conrad's beschrijvingskunst aan te halen.
(Slot volgt)
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Kleine Inez
door R. van Genderen Stort
III1)
Sedert het voorjaar, sedert zijn eerste ontmoeting met kleine Inez, had Peter den
Rustenden Landman niet meer bezocht en even lang was het geleden, dat hij den
donkeren en eenzamen straatweg was opgeslenterd, begeerig straks Gina met den
sluiken doek om haar verlegen en ontuchtig grijnzend gezicht in het gouden schijnsel
eener ouderwetsche lantaarn te zien doemen. Hij herdacht dikwerf het rumoerig of
verlaten lokaal met den leepen, wreeden waard en de van stof en regen grijze vensters,
waardoor hij zoo menigmaal de toppen der masten van onzichtbare schepen in de
verte langzaam voorbij had zien glijden; dikwerf ook zijn wandelingen met Gina
tusschen de donkere velden, waarover de nachtwind dwaalde, terwijl het spookig
riet in de slooten aan weerskanten van den weg onheilspellend ruischte.
Maar deze herinneringen, wel verre van hem gelijk vroeger te verdwazen, vervulden
hem nu met verwondering en weerzin en naar gelang de dagen kwamen en gingen,
voelde hij zijn stemming van de vreemde en straffe lichtheid worden, die hij zich uit
verre kinderjaren herinnerde, als hij den ganschen dag in zon en wind aan zee gespeeld
had. Op straat gluurde hij niet meer naar de schonkige en vleezige dienstmaagden,
die, klotsend op klompen, met handpompen de vensters

1) Zie De Stem I, afl. 1, 2 en 3 en II, afl. 7.
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bespoten, of wel, de blauwe stoepen dweilend, haar omvangrijk achterdeel den volke
toonden; noch trachtte hij, spiedend in de rookerige koffiehuizen, op de gezichten
der gelukkige drinkers de uitdrukkingen te hervinden, die hem indertijd zoo deerlijk
hadden verward. Van den vroegen morgen tot den laten avond dacht Peter aan kleine
Inez en meermalen vervaagden de trekken van haar beeld onder de overstrakke
spanning dezer aandacht, zoodat hij zich na schooltijd haastiger repte om door de
hernieuwde aanschouwing van het kleine meisje, wier naam hij nog niet kende, een
herinnering te verscherpen, die, hoewel slechts durend van ontmoeting tot ontmoeting,
nochtans geen verflauwing gedoogde. Zoo vergezelde zij hem op zijn gangen door
de stad zoo goed als op zijn verre wandelingen. Hij zag het donkergroen manteltje,
waarover het hooiblond haar in flauwe golving tot het middel hing en waaronder de
dapper stappende beentjes door bruine kousen zoo keurig omsloten waren, dwalen
in de kalme drukte der winkelstraten en op de breede dreven der welgestelde singels,
tusschen de stammen aan weerskanten der boschpaden en over de glooiende
landouwen, over de wilde heide en de zware weiden vol gouden bloemen. Hij zag
haar rondzien met argeloozen en nieuwsgierigen blik onder den goudleeren en
struisveeren troonhemel, gelijk hij zich verhief op den rug van den witten olifant,
waarvan hij gedroomd had in zijn kinderjaren, toevend bij de vallei, die naar het
duizendjarig Indië voerde. En als hij van den hoogen, noordelijken oever de Betuwe
glanzen of dampen zag onder de stralende of zwijmende voorjaarszon, droomde hij,
dat zij omging over alle wegen, gelijk zij ontrold lagen in de zoete streek, door de
bloeiende boomgaarden en onder de zwatelende populieren, waardoor de milde
winden stroomden, om alle hoeven en in alle
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dorpen, in de stijgende en dalende straten der goede stad Nijmegen, aan boord van
alle schepen, die met volle zeilen de blinkende rivier stroomopwaarts of
stroomafwaarts voeren, de heiligen gelijk, die uit kracht hunner heiligheid
alomtegenwoordig en goedertieren zijn.
Elken morgen, in het grijze of blauwe licht, dat in zijn dakkamer weifelde en elken
avond, in den kalmen goudschijn zijner olielamp, waarvan de gebroken reflector de
spitse vlam verwarrend vaak herhaalde, schrobde hij plassend met een ruwen
waschhandschoen zijn mager en knokig lichaam, waarvan hij de ribben kon tellen,
als hij zijn borstkas uitzette en dat hij monsterde telkens opnieuw met grimmig
misnoegen. Dien zomer, toen de zweminrichting nabij de schipbrug weder was
geopend, ging hij elken dag zwemmen en gaarne stortte hij zich met een forschen
sprong van de veerplank in den stroom, verheugd door de heilzame inwerking van
zon en water zijn doffe en bleeke lichaam weldra als marmer te zien glanzen. Elk
oogenblik waschte hij zijn handen in het gebersten fonteintje, tot ergernis van tante
Arabella, die misschien door de vroolijke geluiden van het stroomend en spattend
water op hinderlijke wijze aan eigen onfrischheid herinnerd werd. Op school, achter
den rug van zijn voorman, vijlde hij dikwijls zijn nagels met een achteloos, bijna
bevallig gebaar, zoodat de jongens, die het zagen, elkaar aanstootten en knipoogjes
gaven. En eens genoot hij van een trotsche vreugde, toen hij, kleine Inez op den
singel weer haastig en beschroomd voorbijgaande, haar verwonderden en argeloozen
blik prijzend zag glijden over de scheiding, die hij des morgens met een natten kam
door zijn weerbarstige haren trok. Hij verstond zich met de gebochelde werkster
betreffende velerlei klein verstelwerk, waaromtrent elk verzoek aan tante Arabella
oorzaak van krakeel zou zijn geworden.
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Hij leerde zijn sjofele kleederen borstelen en schuieren met dezelfde vaardigheid,
waarmede hij de lijvige woordenboeken hanteerde. Zoodra hij thuis kwam, sloeg of
wreef hij met een grooten, bonten lap zijn bestofte of beslijkte schoenen schoon. En
scherp loerde hij naar vlekken, die hij met terpentijn of benzine boenend en zwoegend
verdreef, zich telkens nieuwe fleschjes halend bij den drogist op den hoek, wiens
lange, beige stofjas en groote, roode drankneus hem al spoedig even gemeenzaam
werden als de witte kleedij en de witte krulbaard van het bakkertje, dat stellig in de
nachtelijke uren, waarvan niemand het geheim doorgrondt, als een sneeuwmannetje
uit een sprookje, dwaalde door de droomen van menig slapend kind. Op marktdagen
mengde hij zich soms in de bezadigd woelende menigte en kocht bij een buikig,
altoos glimlachend vrouwtje, wier rood gezicht wratten toonde als van een slaapster
of wonderdoenster, lange strikdassen voor weinige stuivers, de vuurroode en hardgele
mijdend en zich bepalend tot grijze of zwarte, al betreurde hij, dat de stugge stof de
glanzen miste, waarvan hij droomde. En eens toefde hij langen tijd voor een duren
winkel, waar vioolpaarse dassen gloeiden in het gouden kunstlicht. Dikwerf
verwonderde hij zich over de rust, die al dieper scheen te worden in zijn hart.
Geluiden, waarvan de tergende herhaling hem vroeger allen arbeid belet zou hebben,
bleven nu buiten zijn kalme aandacht. Hij sprong niet meer op om met schoppen en
beuken het gescheurd behang tot zwijgen te brengen, dat telkens ritselend bolde op
de vlagen van den wind. Noch holde hij de trappen af, vervloekingen brakend om
het kreunen van een uithangbord in de avondstille straat of het stommelen van een
losse dakpan te ontloopen. Hij vorderde met een snelheid, die hemzelf verblufte, in
geschriften, die hij tot dusver slechts langzaam en moei-
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zaam had kunnen doorworstelen; zonder haperen ontwarde hij de fijnste schakeeringen
der dialektiek en geen oogenblik weifelde zijn helderheid, wanneer hij de abstracties
vervolgde, die boven tijd en ruimte naar al ijler verten te wijken schenen. En als hij,
een stillen Zondagmorgen, den blauwen hemel zonder wolken noch raggen sluier
glanzen zag door het vierkant van het dakraam boven zich en hij hoorde geen andere
geluiden dan het drukke tjilpen der onbezorgde musschen en de druppelende stappen
der vreedzame kerkgangers, dan gaf hij zich rekenschap, dat hij den vrede dezer
oogenblikken dieper dan vroeger genoot en, denkend aan kleine Inez, die hij nog
niet kende, voelde hij zijn hart louter goedheid.
Zoo gingen de weken voorbij en Peter was gelukkig, levend zonder de plagen,
zonder de wroeging, die hem vroeger beurtelings bestookten en dikwijls voelde hij
zich gelijk een god, die, van aardsche omzwervingen in het stralend godenoord
weergekeerd, de herinnering aan verwarring en duisternis in dien eeuwigen
schoonheidsglans verliest.
Toen gebeurde het, weinige dagen nadat de groote vacantie was begonnen, dat
alle vensters van het huis op de Rijnkade dichte luiken en neergelaten rolgordijnen
toonden. Teleurgesteld en beklemd ging hij zijns weegs en dien ganschen, heeten,
grijzen middag zwierf hij ontzenuwd en verdrietig langs velden en wegen. Den
volgenden dag, in een vreemde lijdzaamheid, begaf hij zich op weg naar den
Rustenden Landman. Maar naarmate hij zijn doel naderde, was zijn stap trager
geworden en ten slotte was hij blijven staan, mistroostig den straatweg afkijkend,
dien hij niet betreden had. Hij zag de kippen en biggen wroeten en pikken voor de
herberg en Arie en Pier binnengaan, de beide schippers, die hij wel kende en die bij
den hoek, waar de Rijnkade
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eindigde, op en neer plachten te drentelen, spiedend in de verte, of bijgeval vreemde
schepen in zicht kwamen, die zij dan de stad konden binnenloodsen. Kleine Inez
kende hen natuurlijk en stellig was zij bang voor hen, vooral voor Arie, die een
rooden kinbaard had en koperen ringen in zijn ooren en die altijd scheen te spotten,
wanneer hij de voorbijgangers goedendag zeide. Hij rookte een pijp, die lager dan
zijn ruigen kinbaard neerhing en waarvan de zwarte steel wonderlijk houtsnijwerk
toonde, terwijl op den porceleinen kop een zomersch landschap prijkte, een groene
wei, een blauwe rivier, een koebeest en een molen. Hij liep altijd op pantoffels van
rood fluweel en zijn handen staken in de van boven aangebrachte zakken van zijn
pilo broek, waardoor zijn ellebogen uitstaken en hij iets gewichtigs en lachwekkends
had. Pier, veel ouder, was baardeloos, stond altijd met gebogen rug en gebogen knieen
en van onder zijn hooge pofpet sprong zijn haar in grijze, vette krullen te voorschijn;
hij rookte niet, maar pruimde, en onverpoosd rees en daalde zijn malende onderkaak,
terwijl telkens felle stralen aan zijn koffiebruine lippen ontschoten, het trottoirdeel
waar zij toefden, schier onbegaanbaar makend. Hij tuurde altoos in de verte en keek
niemand aan. Ook hem zou kleine Inez vreezen, schoon minder dan zijn wreeden
kameraad.
Hij slenterde nu de Ooststraat af, de lijnbaan volgend, waarin twee touwslagers
langzaam achteruit liepen, het middel om wonden met hennep, waarvan de vlosse
draad onder hun handen door de werking van het ginds nijver snorrend rad tot een
glimmend touw verstevigde; zij hadden zoo alledaagsche gezichten, dat Peter hen
telkens vergat, schoon ook zij kleine Inez moesten kennen en misschien zelfs goeden
dag toeriepen, wanneer zij, naar school of naar huis gaande, aan den overkant voorbij
ging. Hij maakte een praatje met hen en zij beschouw-
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den gedriëen, hun hoofden achterover, een vliegtuig, dat, heel hoog in den blauwen,
met zilveren draden doorweven hemel voorbijvloog. Eindelijk ging hij het huis op
de Rijnkade bekijken, vermeide zich een poos met het scheren van platte steenen
over het water en sleet de rest van den namiddag, gelegen op een grinthoop en
genietend van het schouwspel der schepen, die met bruine of witte zeilen
stroomafwaarts voeren.
Intusschen, de moedelooze buien keerden weer en de somberste gedachten.
Misschien ontmoette zij op reis dengeen, die bestemd was het groote gevoel in haar
te wekken, misschien ging zij voor jaren naar een kostschool in het buitenland,
misschien gebeurde een ongeluk, waarbij zij omkwam. Soms ook voelde hij zich
belachelijk met zijn gedweep, zijn gedraai voor het huis en zijn getob een uiterlijk
te verzorgen, dat immers gedoemd was schunnig te blijven. Dan spookten de
herinneringen aan Gina en den Rustenden Landman dreigender. Opnieuw waagde
hij zich tot het begin van den straatweg, trachtend in het tellen der hoenders en varkens
verstrooiing zijner benardheid te vinden. Des avonds zwierf hij langs de singels en
dikwijls vond hij zichzelf starend naar de witte schimmen der zwanen, die roerloos
toefden op den zwarten spiegel. Nochtans gingen de dagen voorbij en hij bepeinsde
den geheimen weerstand, die hem belette den Rustenden Landman binnen te gaan
of Gina te wachten op den nachtelijken straatweg.
- Kleine Inez is een zinnebeeld, het zinnebeeld van het zuivere leven, zeide hij
eenige maanden later tot oom Sijmen, dien hij, huiswaarts keerend van een verre
wandeling, in de stad ontmoet en vergezeld had op zijn slen tergang van boekwinkel
tot boekwinkel. Oom Sijmen had nadere toelichting dezer juiste uitspraak verwacht,
maar Peter, schromend te zeggen, hoe, gelijk het zon-
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licht de ruimte, de gedachte aan zoo liefelijk zinnebeeld zijn gansche bewustzijn
doordrong, had, zijn oogen gericht op den hoogen toren, peinzend gezwegen.
In de eerste dagen van September herkreeg het huis zijn gewoon aanzien; dra
volgde de ontmoeting met oom Sijmen, onder het oog van den verstrooidheid
veinzenden rector en dien avond, terwijl de regen zachtjes ruischte en de stilte der
slapende Betuwe dieper maakte, besteeg Peter, zijn schreden dempend, de blauwe,
steenen treden van het hooge, ingebouwde stoephuis en wachtte, ademloos en
verbijsterd, totdat de flauwe klankenregen der bel was uitgedruppeld en hij de
schuifelende schreden der dienstmaagd naderen hoorde.
De herfst ging voorbij, een kalme, schoone herfst, waarin kleine Inez vergeefs de
snelle stormen wachtte, die zij zoo dikwerf uit het dakvenster over de Betuwe
wervelend had zien naderen en avond aan avond hoorde zij van uit haar bedje door
de open ramen, insteê van het rumoerig en opstandig klotsen eener gezwollen en
dreigende rivier, het vreedzaam, tot droomen stemmend kabbelen van den kalmen
stroom tegen de stompe boegen der slapende zandschuiten en waarvan de herinnering
tot dusver alleen met zomeravonden, vol geuren en zangen en de donkergouden
stralen der ondergaande zon, scheen samengeweven. En ook Peter op zijn verre
wandelingen verwonderde zich dikwijls over de stilte der bosschen, waarin het ritselen
der vallende blâren het eenig gerucht was, terwijl de verten in gulden of paerse
dampen verdroomden, naar gelang een matte herfstzon al of niet in den met zachte
kleuren getooiden hemel glom. En noode miste hij, lang na middernacht eindelijk
ter ruste gaande, het eentonig en voortdurend murmelen der overvolle goten, dat hem
zoo menig najaar in zoeten slaap gewiegd had.
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Hij kwam nu bijna elken avond bij oom Sijmen en tante Barbara en gaandeweg waren
zijn houding minder onzeker en zijn gebaren minder hoekig geworden, al stoof hij
nog steeds op, dankend met een linksche buiging, wanneer tante Barbara hem een
kop thee bracht, gelijk hij zich telkens opnieuw verwarde in het hoffelijk compliment,
waarmede hij tegen tien uur afscheid nam. In den beginne had zijn eigen stem hem
vreemd en hard in de ooren geklonken en als hij naar huis ging, voelde hij zich
doorgaans vermoeid en een weinig verdoofd, als had hij uren lang geloopen in de
drukke straten eener groote stad. Hij besefte nu eerst recht, hoe eenzaam zijn leven
geweest was en verbazing beving hem, wanneer hij bedacht, dat inderdaad tal van
dagen voorbij waren gegaan, waarin de schaarsche woorden, die hij met tante Arabella
en de stroeve groeten, die hij met zijn klasgenooten gewisseld had, zijn eenige omgang
beteekend hadden. En elken avond, na het middagmaal, de stilte, die duurde tot diep
in den nacht, een stilte overigens, waarin het gevoel der eenzaamheid verloren ging
en waarin hij, omhoog strevend tot gene zijde der starren, in het spel der zuivere
gedachten de hoogste vreugde vond.
Maar nu kon hij spreken en hij sprak over alles, wat in de wereld zijns geestes
omging; hij sprak in haastige en stootende, dikwerf verwarde volzinnen, maar waarvan
de uitdrukking gaandeweg in scherpte en gaafheid toenam en die soms opeens heel
rustig werden, breedelijk zich ontplooiend in harmonische welsprekendheid, zoodat
oom Sijmen goedkeurend glimlachte. Hij sprak over wat in de gehenna der
menschelijke natuur om verlossing worstelde, over den toorn der ziel, door
hartstochten voortdurend belaagd en telkens overweldigd, over de vervoeringen van
den geest, die, deze wereld ontstijgend, in het licht der schoonheid zich verloor,
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over de bedwelmingen van het panisch leven, het baden in opalen bergmeren, in de
snelle stroomen, gelijk zij schallend bruisten door de dalen, waarin oudtijds de
hoefslag der kentauren had weerklonken, het roekeloos berijden van gevlekte en
vurige paarden, de ijlende winden tegemoet, die op hun duizeling wekkenden adem
de geuren der diepe wouden meevoerden, waarin het leven, op uitzinnige wijze
zichzelf verkwistend en herscheppend, in monsterlijke en wonderschoone vormen
bewoog; het zwalken op de eenzame wateren, die onder den bewegenden of
onbewogen hemel hun golven stuwden naar een einddoel, ijdel als dat der
beschavingen, waarvan zij den wisselenden loop met hun diepzinnig rhythme van
eeuw tot eeuw hadden begeleid. Oom Sijmen, schoon aandachtig luisterend, volgde
soms steelsgewijze de uitdrukkingen van verbluftheid, spanning, vermaak, schrik,
gelijk zij vergleden op kleine Inez' gezicht, wanneer zij, gereed met haar werk,
opmerkzaam toehoorde. Peter veinsde haar weinig aandacht te wijden, maar hij kon
de milde uitdrukking niet verheelen, die op zijn gezicht verscheen, elken keer, wanneer
zijn blik, al was het even, op haar rustte. Soms wisselden zij een glimlach, gelijk zij
deden, toen zij onder de boomen van den singel elkaar beschroomd groetten; soms,
als het bedtijd was geworden en zij zag, hem goeden nacht zeggend, zijn groote,
reeds mannelijke lichaam hoog boven zich rijzen, dan onderging zij, welhaast
bevreesd, zijn donkeren en teederen blik; zij streek met haar hand heur haar zoo van
haar schouder weg en stellig zoude zij eenige schreden gehuppeld hebben, ware zij
op straat geweest. Als hij dan naar huis ging en hij zag de wazige Betuwe in den
maannacht wijken, dan voelde hij zich soms, het wonder bemijmerend, dat in zijn
leven gebeurd was, bevreemd als in een droom; maar als hij door de avondlichte
Turf-
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straat ging, waar hij de bellen der winkels en de stappen der schaarscher wordende
voorbijgangers als elken avond vertrouwd in zijn ooren klinken hoorde en vooral als
hij den koekebakkerswinkel weer betrad en een hartelijk goeden avond wisselde met
den bakker, die hem met zijn witten krulbaard en zijn bril altoos aan Ibsen deed
denken, dan voelde hij zich weder tot de gewisheid van dit nieuwe leven ontwaakt
en mat hij den omvang van zijn geluk met onbevreesden blik.
Op school was aller houding jegens Peter een geheel andere geworden. Jongens,
die hem vroeger nooit gegroet hadden en hem in het voorbijgaan met onverschillige
of geringschattende blikken ternauwernood hadden aangekeken, groetten hem nu
met een mengeling van nieuwsgierigheid en eerbied. Sommigen zochten aansluiting,
omringden hem voor den aanvang der lesuren, andere groepen verlatend, die op straat
voor het oude gebouw het luiden der bel wachtten. De onbevangen blik, waarmede
enkelen hem naderden, stemde hem tot vreugde en hij mijmerde bijwijlen
verwachtingsvol over den vriend, die nu misschien in zijn leven verschijnen zou.
Maar zijn in eenzaamheid en bezinning tot vroege rijpheid gewassen geest voelde
zich vervreemd ten slotte aan deze knapen, in wie de echte belangstelling niet leefde
voor de vraagstukken, naar welker redelijke oplossingen hijzelf onstuimig, schoon
methodisch, streefde.
Intusschen, éen hunner bleek anders. Hij heette Arthur Rixom en zat in een andere
afdeeling der zesde klasse, waarin ook Peter zat. Arthur was bevallig en innemend;
hij wijdde veel zorg aan zijn kleedij, droeg gaarne kleurige dassen en sokken en lage,
bruine schoenen van Engelsch of Amerikaansch model. Arthur was zeer nerveus;
verschillende tics verontrustten zijn gezicht en zijn voortdurend dwalende, spiedende
oogen verrieden
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daarenboven, dat hij allicht niet zoo argeloos en betrouwbaar was, als aanvankelijk
kon schijnen. Hij werd al spoedig mededeelzaam, leidde Peter rond in alle laagten
en hoogten van zijn binnenste; hij praatte vooral gaarne over zijn erotische avonturen,
waarop hij prat ging, al trachtte hij deze ijdelheid te verbloemen. Het lustte Arthur
gelijkelijk in leege, schemergrijze straten schichtige dienstmaagden te vervolgen en
zich te vleien eerlang de gunsten van heusche freules te erlangen. Nochtans droomde
hij van een liefde, die hem van alle minderwaardigheden reinigen zou. Hij schimpte
op de meesten zijner kennissen met een heftigheid, die zijn verblindheid omtrent
zichzelf verried. Alleen wanneer hij over litteratuur sprak, over de groote mannen
en de groote werken, die hij eens tot stand zou brengen, openbaarde hij een geestdrift,
waarin Peter eigen vervoering wedervond en die in hem een gevoel van broederlijke
liefde voor dezen verwarden, maar strevenden jongeling wekte.
Arthur woonde alleen met zijn vader, dien hij zeer liefhad, over wiens leven de
vroege dood van Arthur's moeder een blijvende schaduw had gestreken. De vader
was rechter, een man van hoofsche zeden en strenge beginselen, afkeerig als zoodanig
van zekere moderne denkwijzen, die alleen gericht zijn op het ontwrichten der normen,
waarvoor hij de liefde en den eerbied van een lang en eerwaardig voorgeslacht geërfd
had. Met smart nam hij het onrustig, voor alles op ontleding gespitst verstand van
zijn zoon waar en talrijk waren de twistgesprekken, waaraan het rustig gezag des
vaders nochtans alle scherpte ontnam. Voor Arthur's vader was een goed mensch
een goed mensch en een schelm een schelm; Arthur echter bewees hem op zijn wijze,
dat een goed mensch ook een schelm en een schelm een goed mensch kon heeten en
dat het leven van een mis-
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dadiger in latere instantiën belangrijker en waardevoller voor de menschheid kon
blijken, dan dat van een rechtschapen mensch, terwijl zich tevens liet zeggen, dat
beider leven gelijkelijk onbelangrijk of belangrijk was, al naar gelang men zich
ontkennend of bevestigend tegenover het zinloos of zinrijk leven verhield.
Dien herfst had Arthur Nietzsche ontdekt en in tal van gesprekken, eerst langs de
singels, al spoedig door de herfstelijke bosschen en waarin Arthur zijn tred naar
Peters driftige stappen gaarne regelde, spraken zij over Nietzsche, wien Arthur zijn
hevigste vereering had gewijd. Maar Peter, het geheim zijns harten in stilte
bemijmerend, voelde zich neigen met wassende stelligheid tot andere uitkomsten.
Weldra noodde hem Arthur uit naam van zijn vader na schooltijd te komen
theedrinken. In een achterkamer, waarin het grijze daglicht door den overstaanden
blinden muur eener stalhouderij nog valer scheen, vond Peter een kleinen, slanken
grijsaard, wiens puntbaard de eenigszins matte uitdrukking zijner fijne trekken
verlevendigde en die hem met onderscheiding en Fransche hoffelijkheid bejegende.
Het gesprek, dien middag, bleef algemeen en beschouwend en Arthur, tegenover de
eensgezindheid van den vader en den vriend, voelde zich vereenzamen, gelijk den
heroischen individualist betaamt. En gaarne, maar het liefst zonder Arthur, keerde
Peter weer in deze stille en vale achterkamer, waarin het, als bij oom Sijmen, rook
naar lavendel en rosmarijn. En dikwijls in stilte de wendingen hunner gedachten
volgend, luisterden beiden naar het doffe stampen der paardehoeven in den naburigen
stal, een geluid, dat Arthur's gespannen zenuwen te vaak kwelde, waarom hij liever
aan den voorkant huisde, maar den vader niet stoorde in zijn mijmer over dingen,
die voorbij waren of straks voorbij zouden zijn.
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Des Zondagavonds placht Peter Dr. Rupius te bezoeken. Dr. Rupius bewoonde het
hoogste gedeelte der stad, nabij het ravijn, waardoor de rustelooze treinen heen en
weder stoven. Samen lazen zij Plato's gesprek over de Schoonheid; samen bogen zij
zich over kostbare plaatwerken, waarin de antieke beschaving in schier al haar
verschijningsvormen veraanschouwelijkt was. Het studeervertrek van Dr. Rupius
vol klassieke fragmenten geleek een museum en dikwijls, luisterend naar de vlagen
van het modern verkeer, gelijk zij in de duisternis aanzwollen en wegstierven,
bespraken Dr. Rupius en zijn leerling het daemonisch karakter dezer beschaving,
waarin de wereldmacht, eens de droom van een groot man, het bezit van eenige
vermoeide geldmannen en staatkundige schelmen dreigde te worden. Op zekeren
Zondag kwam Peter vroeger dan gewoonlijk van een wandeling thuis. Het was in de
laatste dagen van October en voor het eerst waren dien morgen, na zooveel matte en
gulden herfstdagen, grauwe wolken uit het Noorden komen aanzeilen. Des middags,
toen hij uitging, was het weer zeer dreigend; nauwelijks had hij den Velperweg
verlaten, of de eerste droppelen begonnen te vallen en toen hij den Geitenkamp
bereikte, stroomde de zware regen, luide ruischend in de stilte van het bosch. Dus
was hij teruggekeerd, verheugd, straks in zijn dakkamer het zingen der goten weer
te zullen hooren. Weldra klonken zijn stappen opnieuw in de leege winkelstraten,
waar de uithangborden knarsend heen en weder zwaaiden op de natte vlagen, terwijl
achter de vensters hunner eerste verdieping de winkeliers mistroostig het spatten van
den regen op het glimmend plaveisel volgden. Toen hij in de Turfstraat draalde voor
de glazen winkeldeur, om den huissleutel uit zijn zak te halen en hij toevalligerwijze
naar boven keek, zag hij het bolle gezicht van tante Arabella in het
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wankel spionnetje en hij verwonderde zich over den leegen blik, waarmede zij hem
aanzag. Hij meende eerst, dat zij hem niet herkende en bewoog zijn hand ter
begroeting. Zij knikte toen, maar zonder dat eenige uitdrukking haar blik
verlevendigde. Hij opende, maar instêe van dadelijk naar zijn dakkamer te klimmen,
trad hij, zonder te weten waarom, binnen bij tante Arabella. Zij zag hem even aan
met een blik, waarin nu eenige verwondering opleefde, keek toen weer naar buiten.
Hij ging zitten bij de tafel; een stilte heerschte.
Zij zat als gewoonlijk in haar morsige kamerjapon, achteloos en lusteloos in elkaar,
op de versleten en verschoten kussens van een ouden, gehavenden leunstoel, waarvan
de geborduurde rug een jachttafereel toonde. De verwondering was weer uit haar
oogen geweken en opnieuw toonde haar gezicht de afwezigheid van iedere
uitdrukking, die hem zoo even bevreemd had. Hij beschouwde haar opmerkzaam.
Nooit had zij hem zoo deerlijk van vroegen ouderdom geschenen. De eertijds zeker
schoone en misschien zelfs fijne lijnen waren grof en slap geworden; grauwe haren
ontsierden de gezwollen en vormlooze wangen en kin, en zoo dof staarden de oogen,
als hadden zij nooit eenige vreugde gespiegeld. Veertig jaren van toenemende
vereenzaming, waarin het verdriet om de langzaam ontbladerde verwachtingen zich
zelf verteerd had, zoodat in het land dezer ziel de stilte heerschte, die het einde der
dingen omzwijgt en waarin alleen de hoogmoed met zijn zotskap en rinkelende
schellen omging, doemden achter dit afgeleefd, welhaast stompzinnig gezicht.
De regen intusschen was dunner geworden, ritselde nu alleen nog af en toe zonder
kletteren tegen de ruiten; ook het felle plassen der overvolle regenpijpen werd zwakker
en het neuriën der dakgoten bereikte nu zijn oor. Orgelspel kwam ergens vandaan,
in vage golven
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dringend door de oude muren. Toen vielen, langzaam en galmend, drie slagen van
den hoogen toren.
- Het is hier niet erg opwekkend, tante... zei hij dan. Zij zag hem aan met een snelle
hoofdbeweging en de uitdrukking van haar gezicht was zoo wantrouwend en vijandig,
dat hij bijna schrok. Maar toen begreep hij, dat zij hem moest verdenken van
arglistigheid en boozen opzet, nu zijn toon, die doorgaans hatelijk en minachtend
was, geheel anders klonk.
Dus vervolgde hij, zijn verwarring beheerschend:
- Waarom maakt u nooit meer bezoeken?... Ik vind, dat u hoe langer hoe minder
uitgaat... Heusch, het kan niet goed zijn zich al te veel af te zonderen....
Hij zag een stijgende verbazing haar vijandigen argwaan vervangen. Zij wendde
haar blik weer naar buiten, haar gezicht zwol en deinde op wonderlijke wijze; toen
gleden langzaam twee tranen over haar bolle, vooze wangen en zij begon stil en
overvloedig te weenen.
Ook hij had zijn blik afgewend, en, de vage gestalten volgend, die achter de vensters
aan den overkant bewogen of roerloos zaten, voelde hij de deernis, die zijn hart
vervulde, als een nieuw geluk.
Zij dronken samen thee, voor de eerste maal, in de vele jaren, die zij in het kleine
en donkere bovenhuis gesleten hadden. Peter vertelde van zijn toekomstplannen, hij
zou het liefst in de klassieke letteren gaan studeeren en hij hoopte, dat zijn grootvader
daartegen geen bezwaren zou hebben. Hij zoude het niet erg vinden als leeraar in
een kleine stad geplaatst te worden en, wonend aan een oude gracht, waarover hij
elken herfst de gele blaren kon zien vlinderen, een leven van studie en bespiegeling
te slijten. Tante Arabella laakte deze te groote bescheidenheid en trachtte zijn eerzucht
te prikkelen, door te gewagen van zijn grootvader en van
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haar vader, die immers tot de hoogste betrekkingen in den lande geklommen waren
en vanzelf kwam zij weer te spreken over het schitterend hofleven, daar ginds in de
tropen, waarvan zij het stralend middelpunt geweest was. Een verbazing bleef weifelen
in haar oogen en soms klonken zoo naïeve accenten in haar stem, dat zij aan de stem
van een kind deden denken. Peter voelde de wroeging over eigen hondschheid
langzamerhand vervluchtigen in de vreugde het inzicht ook in het wezen dezer dingen
gevonden te hebben.
Het weer verhelderde zich; tante Arabella meldde het verschijnen van blauwe
plekken in den grauwen hemelstrook aan den overkant. Winkeldeuren werden
ontsloten en Zondagsche lieden verschenen, met bleeken glimlach de klaarten des
hemels begroetend.
Even later werd ook de winkel van den koekebakker geopend en tot verbazing
van allen, die het zagen, verscheen tante Arabella, vergezeld van Peter. Zij
verwijderden zich langzaam in de richting van de markt en onderhielden zich samen
op kalme en vriendelijke wijze. Peter, niet gewoon aan tante Arabella's moeden gang,
liep zijns ondanks een weinig vooruit.
Zij gingen niet ver, want tante Arabella moest nog voor het eten zorgen. Het weer
was zeer schoon geworden, een regenboog kleurde achter den toren, en allerwegen
zag men verheugde gezichten. Zij toefden eenigen tijd op den singel, waar tante
Arabella veel vermaak vond in het kwaken en plassen der rumoerige eenden. En toen
een groote, bonte woerd, onder oorverdoovend protest der anderen, zich opeens uit
hun midden verhief, ijlings wegvloog gelijk een wilde eend en aan het andere einde
van den vijver bruisend in het kalme water neerstreek, juichte zij opgetogen als een
kind.
Toen Peter eindelijk zijn dakkamer binnentrad, was het
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zingen der goten al lang verstomd, maar hij, weinig tot werken geneigd en denkend
aan velerlei lieve dingen, floot zich een vroolijk wijsje.
Eenige dagen later, toen hij van school kwam, vond hij tante Arabella gekapt en
verzorgd, gehuld in een fraaie morgenjapon, met hoogen boezem door de kamer
gaande. Zij had erg goed geslapen en ging dien middag bezoeken maken. Haar toon
was snoevend, en beklemd ging hij zitten om koffie te drinken. Ternauwernood had
hij zijn eersten boterham gegeten, of tante Arabella, minachtend, begon te spreken
over de burgerlijkheid van oom Sijmen en tante Barbara. Het bloed steeg naar zijn
hoofd en zijn onderkaak schokte onder den hevigen aandrang der woorden. Nochtans
beheerschte hij zich, starend in den hoek van het vertrek, waar de paarse chrysanten
prijkten, die kleine Inez tante Arabella den vorigen dag gebracht had, en zoo
verzonken was hij in het beschouwen dezer bloemen, dat hij het pochend gezwets
van tante Arabella niet meer hoorde en alleen, gelijk een paarse herfstzon, de
chrysanten gloeien zag in het vaal vertrek.
Intusschen vorderde het najaar; het schoone weder was voorbij. Des nachts hoorde
hij den wind stootend druischen over de daken; wanneer hij, thuiskomend van oom
Sijmen en tante Barbara, de deur van zijn dakkamer opende, vond hij de kleine ruimte
niet meer vol van het blanke maanlicht en, verpoozend van zijn arbeid omhoog
starend, zag hij door het dakvenster de gesternten niet meer flonkeren. Ook de
bosschen waren nu vol van het deinend ruischen van den wind, terwijl dikwijls de
storm in holle vlagen door de ontbladerde kruinen loeide, zoodat de stammen alom
steunden en de dorre takken braken met knappend geluid. En de zware boomen, die
hij, door den machtigen wind ont-
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worteld, met krakend geweld dreunend ter aarde zag ploffen, vervulden zijn hart met
schrik en verslagenheid. Hij gaf zich rekenschap, dat zijn zelfbeheersching tegenover
tante Arabella meer en meer van zijn geestkracht vergde. Hij meed Arthur, dien hij
toch eigenlijk een zwetser en een warhoofd vond en wiens zucht hem zijn altoos
nieuwe avonturen uitvoeriglijk mede te deelen, hem steeds meer prikkelde. Dan
begonnen tante Barbara's eendengang en de verwonderde blik van Dr. Rupius' blauwe
kinderoogen hem bijwijlen te ergeren en wanhoop beving hem bij de gedachte, dat
hij straks oom Sijmen zelf misschien een ouden sok zou gaan vinden. Op zijn
wandelingen door de bosschen rukte hij gaarne laaghangende takken af, die hij
stukzwiepte tegen de stammen langs den weg en eens beving hem een vreemde drift
tegen een kraai, die hem krassend scheen te vervolgen, zoodat hij steenen had
geslingerd naar den somberen vogel, die toen geringschattend was weggevlogen.
Eens betrapte hij zich al een tijd te hebben gestaan voor den winkel, waarin hij als
kleine jongen, in wien de drankzucht ontwaakte, kruiken en flesschen gekocht had
voor zijn wonderlijke verzameling. Zijns ondanks spiedde hij weer zooals vroeger
in de koffiehuizen, genietend in het voorbijgaan van den aanblik der drinkers, die
met langzaam of zwierig gebaar het plompe glas of den dungesteelden kelk aan hun
lippen brachten. En soms voelde hij zijn mond droog worden van begeerte naar de
heete dranken, gelijk de kastelein met zijn schelmengezicht ze in kleine, buikige
glaasjes placht te schenken. Op een avond, huiswaarts keerend van oom Sijmen en
tante Barbara, meende hij onder de boomen van de markt, waar nog de veeren lagen
van het pluimvee, in de marktdrukte van dien dag verstoven, Gina te herkennen in
de vage gestalte, die hem rakelings voorbij
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ging en die hij achter zich hoorde stilstaan en sissend fluiten. Hij haastte zich verder
zonder om te zien en koortsig in het donker naar zijn dakkamer geklommen, liet hij
zich vallen op den eenigen stoel, ademloos en klam, gelijk indertijd, toen hij,
droomend met toenemende duidelijkheid over geheime en verboden dingen, in de
donkere, lange gang van den bakker gebonsd had tegen den omvangrijken boezem
eener onbekende, wier lach hem als een met felle geuren bezwangerde zomerwind
omstoven had. Soms schrok hij wakker, gloeiend en bezweet, verdwaasd luisterend
naar het snelle mokeren van zijn hart. Hij vermocht zijn aandacht niet meer tot den
arbeid te bepalen en, starend in de spitse gouden vlam zijner olielamp, liet hij de
uren ledig vlieden en de zware slagen van den hoogen toren ijdellijk weergalmen in
de onrustvolle nachten.
Oom Sijmen en tante Barbara bemerkten zijn verstrooidheid en gedruktheid, maar
beter dan zijn echtgenoote verstond oom Sijmen de droefenis, die zich bijwijlen
mengde in den teederen blik, waarmede Peter kleine Inez aanzag en, de sombere
uitdrukking van zijn gezicht met waakzame ontferming beschouwend, doorgrondde
hij de slechte gedachten, die Peter dien dag weer hadden bestookt.
Eens, naakt en bleek in een grijzen, stillen dag, nabij een rij van hooge populieren,
waarvan de schaarsche blaren lichtelijk ritselden, stortte hij zich met een vervaarlijken
sprong in den Rijn. De plotselinge koude van het water ontspande het teeken zijner
drift, als had hij zich gestort in den schoot eener vrouw. Snakkend rees hij boven
den spiegel, zijn armen zwaaiend gelijk een kentaur, terwijl zijn lach schalde over
den stroom. Ja, uit gindsche bergen was hij gekomen, waar de donder van zijn hoefslag
de bergstroomen overstemd had, nu doortoog hij dezen machtigen stroom om in de
panische laagvlakte
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aan den overkant, verscholen achter rots of struik, de nimfen te bespieden, die straks
in het maanlicht haar dansen beginnen zouden. Dan zou hij opeens uit zijn schuilhoek
te voorschijn storten, de schoonste rooven en medevoeren, haar dragend hoog boven
den nachtelijken stroom, geklemd tegen zijn ruigbewassen borst. Hij zwom verder;
hij zag den grijzen hemel breken en den bleeken sikkel der maan verschijnen en
naarmate hij den anderen oever naderde, scheen het hem, als ontstroomden hem alle
gedachten en als werd zijn brein chaotisch en maagdelijk gelijk de aarde in den
aanvang der schepping.
Eenige dagen later zwierf hij in de bosschen van Heijenoord, een laten middag,
waarin de speelsche wind allengs verstild was, zoodat de grauwe wolken roerloos
hingen in den grijzen hemel, terwijl het bosch zoo stil werd, dat het een betooverd
woud geleek. Hij toefde, luisterend naar deze stilte, waarin de natuur, haar rusteloozen
arbeid stakend, een oogenblik te verpoozen scheen en waarin hij eigen vermoeidheid
wedervond. Hij zag rond in de vale boschverten, zich verwonderend, zelfs geen dor
blad aan een struik te zien sidderen en opeens beseffend, dat zeker een half uur
verstreken was, sedert het krijschen der Vlaamsche gaaien, die deze bosschen met
voorliefde bewoonden, verstomd was. Hij zuchtte diep, en, zijn hoofd een weinig
bezwaard voelend, nam hij zijn pet af en omving zijn voorhoofd met zachten en toch
sterken greep. Toen hoorde hij opeens levendig geritsel, een haas snelde over een
zijpad en op hetzelfde oogenblik weerklonk in de verte het krijschen van een
Vlaamsche gaai. Hij ging verder, het zijpad volgend, waarover de haas zooeven was
gesneld, plotseling bedenkend, dat dit pad rechtstreeks voerde naar den karnemolen
en reeds de beklemming voelend, die hem bij het naderen dezer
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gevangenis altoos beving. Weldra zag hij het houten gebouw doemen tusschen sparren
en beuken, rond als een klein circus, met een opening zonder deur, waarop zich
aanstonds zijn aandacht samentrok. Het duurde lang, zoo lang, dat hij staan bleef en
de spanning zijner aandacht zich verhevigen voelde tot een kramp, die zich dan
opeens ontspande, want hij had het paard voorbij zien gaan. Hij naderde steelsgewijze
over het weeke mos, de dorre takken mijdend, die onder zijn voeten kraken zouden
en voor de opening bleef hij weer staan. Hij hoorde het doffe geluid van den molen
en de doffe stappen op zachten boschgrond van het nu onzichtbare paard. Maar
weldra verscheen het moede hoofd opnieuw, geteekend met een bles, terwijl de oogen
onder kleppen verborgen waren, en weldra ging het weer voorbij, stompzinnig, met
lichtelijk zwoegenden hals, gespannen voor een zwaren dwarsbalk, die door een
breede gleuf naar het binnenst van den molen voerde, waarin het geheim der karning
zich voltrok.
Het was een gewoon bruin paard, dat vroeger misschien had gedraafd voor de
rijtuigen van den grondbezitter, wien deze bosschen behoorden, en dat als veulen
allicht in de malsche weiden van dienzelfden eigenaar, op hooge beenen galoppeerend,
de vreugden van het paardenleven rijkelijk had genoten. Sedert jaren had Peter dit
oude paard aldus den eenzamen molen geduldig zien drijven en telkens opnieuw,
zijns ondanks, had dit schouwspel hem tot zwaarmoedigheid gestemd. Dien middag
echter dook tot zijn bevreemding een nieuwe gedachte uit deze somberheid. Want
inderdaad, had niet Socrates in zijn pleitrede betoogd, dat niemand, hij ware de Groote
Koning der Perzen zelf, éen dag uit zijn leven zou kunnen aanwijzen, dien hij schooner
zou moeten prijzen, dan den nacht, waarin een droomlooze slaap hem van alle
bewustzijn ontheven had? En had-
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den in Indië niet vrome mannen, de heilige gezangen der vaderen bepeinzend in de
eenzaamheid van gebergte of wildernis, begrepen, dat het bewustzijn, van den aanblik
dezer wereld voor altijd verstoken en in zichzelf verzinkend, een vrede genoot, dien
geen menschelijke vreugden evenaardden, waarvan de slaap op aarde de diepzinnige
weerspiegeling was en waaraan alle schepselen, hij zelf en dit oude paard, welks
bewustzijn stellig alle herinnering aan zomerweiden en stijlvol draven verloren had,
eens, uit kracht der goddelijke gerechtigheid, hun aandeel zouden hebben?
De winter begon, een vroege winter met sneeuwval en bevrozen wateren en lage,
grauwe hemels. Elken dag vergezelde Peter kleine Inez nu ook naar school, om haar
te behoeden voor de baldadige jongens, die over den singel zwierven in rumoerige
groepen, ballen gooiend naar alle kanten en soms opeens zich stortend op dicht langs
de huizen vliedende schoolmeisjes of dienstmaagden, die dan terdege gewasschen
werden. Zoo bleven zij ongemoeid, al gebeurde het, dat een welgemikte sneeuwbal
berstte op kleine Inez' wang of Peter's pet afwierp, maar dan lachte zij luidkeels,
terwijl ook hij goedmoedig zijn hoofddeksel opraapte. Eens naderde hun een groote,
Indische lummel, met mallen tongval en pochende gebaren, zijn dommen, brutalen
blik gevestigd op kleine Inez, die zich reeds angstig tegen haar begeleider had
aangedrongen. Peter, kalm doorloopend, had alleen zijn rechterarm uitgestrekt en
met zijn vlakke hand tegen des aanranders borst gestooten, waarop deze, gelijk een
jonge boom onder een stormvlaag, plotseling was omgewaaid, smadelijk uitgejouwd
door de ruwe, maar rechtvaardige makkers.
Gezellig was vooral het huiswaarts keeren tegen den avond, wanneer de vertrouwde
stadsverten zich in de
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schemering verloren en de sneeuwvlokken warrelden over singel en vijver. De hooge
lanen waren dan meestal verlaten, want een elk haastte zich naar de stad om inkoopen
te doen voor Sinterklaas en de feestelijke uitstallingen der winkels te bewonderen.
Zij hoorden hun schreden kraken op de zachte en zware sneeuwlaag en vaak gebeurde
het, dat kleine Inez, luisterend naar het gerucht van den wind, die af en toe door de
kale kruinen zwol en naar het zingen der schaatsen op den vijver, waar de lustige
menigte allengs schaarscher was geworden, dacht aan het bosch der baronij, gelijk
zij het in zijn starren wintertooi gekend had, stiller wordend, naar gelang de weemoed
der herinnering haar hart dieper doordrong. Dan zweeg ook Peter, luisterend naar
deze stilte, waarvan hij trachtte het geheim te doorgronden, beklemd speurend naar
verwachtingen en ontroeringen, waarvan de ontwikkeling misschien haar gaandeweg
van hem vervreemden zou.
Eens, toen de laan waardoor zij huiswaarts gingen, stiller dan gewoonlijk in de
schemering lag, begon kleine Inez opeens te vertellen over den kleinen vijver en de
diepe stilte van het winterbosch, haar verwondering uitend, dat voortaan de vrije
toegang tot Angerenstein haar ontzegd was. Peter vroeg waarom en kleine Inez
vertelde verder over den dood van den baron van Oisterland en het vertrek zijner
dochter naar Engeland, mijdend over Ronald te spreken, zoodat Peter niet begreep
en zijn onrust voelde toenemen. Haar tersluiks beschouwend in het schijnsel eener
lantaarn, zag hij een heel ernstige en peinzende uitdrukking op haar gezichtje en dien
middag zwegen zij tot oom Sijmen's huis, waar Peter afscheid nam.
Op zekeren morgen had Peter bij zijn bord een brief van oom Sijmen gevonden,
waarbij een bewijs van lidmaatschap der ijsclub was ingesloten. Kleine Inez is nog
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slecht ter schaats, had oom Sijmen geschreven en zou een waakzaam oog van noode
kunnen hebben.
Kleine Inez echter, dien winter, wilde niet rijden, ondanks den aandrang van haar
pleegouders en van Peter, halsstarrig verklarend, dat zij heusch geen lust had. Dan
wisselden oom Sijmen en tante Barbara blikken, die Peter soms opmerkte en waarvan
hij vergeefs den verborgen zin bepeinsde.
Zoo reed Peter alleen de vrije Woensdag- en Zaterdagmiddagen en den ganschen
Zondag op de lange baan, die zich strekte van den Velperweg tot den hoogen grasdijk,
waarover de haastige treinen daverend heen en weder rolden in den zonnigen of
somberen winterdag. Hij reed onvermoeid, uur na uur en ook de scherpste wind, die
uit het gramme Noorden blies, vermocht zijn vurigen ijver niet te temperen. Hij werd
al spoedig opgemerkt, gold als een der beste rijders en de zelfbewuste terughouding,
waarmede hij zich terzijde hield, stemde velen tot welmeenende belangstelling. Soms
sloot Arthur zich bij hem aan en schouder aan schouder reden zij eenige banen, totdat
Arthur met breeden zwaai plotseling wegzwierde, de speelsche neigingen volgend,
die hem beletten, gelijk Peter, baan na baan in stuggen gang te rijden. En even later
zag deze hem met fraaie wendingen een meisje begeleiden, de handen kruiselings
saamgehouden, in druk gesprek, of wel schertsend toeven in een hoek van het ijsveld
met heerige jongelieden, waarmede Peter geen redelijk woord vermocht noch
gewenscht zoude hebben te spreken. Des avonds benevelde een vroege slaap zijn
brein; hij sliep elken nacht negen volle uren, ontwakend in dezelfde houding, waarin
hij was ingeslapen, aldus zich herstellend van veler nachtwaken langdurige
vermoeienis, gereed tot nieuwen strijd.
Sinterklaas bracht vele verrassingen, gejuich en opge-
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togen kreten van kleine Inez, om wie de geschenken ten leste een bolwerk vormden,
waaraan ook Peter zijn aandeel had, want vele kwartjes, zorgvuldig opgespaard,
toonde de steenen buik van het groene varken, dat in zijn stijfheid een karikatuur
van een heraldischen ever geleek, toen hij, nabij den oven van den bakker en onder
diens bijval, het met éen forschen en trotschen bijlslag versloeg. Tegen het einde van
den avond weliswaar dreigde Peter verstrooid te worden, want telkens opnieuw
bladerde hij in de latijnsche uitgave der Ethica, die hij van oom Sijmen ten geschenke
had gekregen en waarin deze de woorden des Meesters had geschreven: Laetari et
bene agere. Willempje, met voorzienigen begijnenblik, had een oud valies met leeren
riemen van den zolder gehaald, waarvan de plotselinge aanblik oom Sijmen
weemoedig deed glimlachen, immers het wekte de levendigste beelden uit zijn
studententijd en waarin tante Barbara zorgzaam de zware boterletters en kleurige
borstplaten, de marsepijnen varkens en chocoladen snuisterijen pakte, waarvan ook
een deel voor tante Arabella bestemd was, benevens velerlei nuttigs, waarvan het
barre getij de keuze had geboden en leerzaams, waarvan de waarde boven den
kringloop aller seizoenen uitging. Toen Peter eindelijk tot vertrekken gereed voor
kleine Inez stond, grooter en breeder in zijn duffel en flambard, stortte zij zich opeens,
den aandrang harer dankbaarheid volgend, op zijn hand, die zij wilde kussen, maar
hij, zijn groote, beenige hand terugtrekkend en strijkend over haar blonde krullen,
waarin het gouden lamplicht in velerlei spelingen glansde, boog zich over haar,
voelend voor de eerste maal, onder het welwillend en verteederd oog van oom Sijmen
en tante Barbara, heur zachte haren stoeiend over zijn lippen glijden. Toen, omstreeks
half December, gebeurde het, dat Peter en kleine Inez, den hoek der Rijnkade
omslaande, ver-
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rast waren opeens een luwen wind te voelen, die hen spelend omgleed.
- Inez, zeide toen Peter bedroefd, morgen zal het dooien en nu heb je me nog niet
eens zien rijden...
Hij hoorde haar kordate pasje bedremmeld worden.
- Zal ik dan morgen mee gaan?... vroeg zij schuchter.
- Ja... zei hij en het schalde tegen de huizen.
Zij lachte en klapte in haar handen, toen zij, boven den westelijken einder, waar
nog gele glanzen toefden, tusschen de zware, langzaam verschuivende wolken de
avondster verschijnen zag.
Zoo reden den volgenden namiddag Peter en kleine Inez samen op de ijsbaan en
de velen, die gewoon waren geweest Peter eenzaam en driftig baan na baan te zien
verslinden, waren nu verrast hem het kleìne en mooie meisje, wier bewegingen nog
erg onzeker waren, zorgvol te zien leiden. Dikwerf werd zij door vriendinnetjes
omzwermd en dan reed Peter weifelend verder, telkens omkijkend en zijn banen
kleiner makend, gereed bij het eerste alarm toe te schieten. Een paar maal zag hij
haar vallen en terstond was hij ter plaatse, haar ophelpend en dringend vragend, of
zij zich bezeerd had. Zijn groote, trouwe kop, met een bijna angstige uitdrukking
over haar gebogen, verinnigde de feestelijke stemming, die haar te midden der
vroolijke menigte en onder de opwekkende muziek, haars ondanks had bevangen en
gaarne maakte zij zich los uit de slierten en drommen der vriendinnetjes, om met
hem de vreugde van het ernstig en rhythmisch rijden te genieten. Overigens was het
ijs reeds zacht als borstplaat en zoo kon hij haar zijn volle snelheid niet toonen, gelijk
hij mismoedig verklaarde, de grauwe wolken peilend, die zich straks weer in sneeuw
of regen ontlasten zouden. Nochtans was kleine Inez teleurgesteld, toen de mannen
kwamen met het lange touw, waarmede zij de weerstre-
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vende menigte langzaam begonnen terug te dringen. Zij gingen naar huis, toen de
groene sterren der lantaarns oppinkten aan den Velperweg. Het was inderdaad
begonnen te sneeuwen, zoodat hun donkere, wollen kleederen weldra overglinsterd
waren. Kleine Inez was erg vroolijk en hoopte, dat het spoedig weer zou gaan vriezen;
Peter hoopte het ook. Onderweg kwam Arthur hun achterop; hij was zeer hoffelijk
tegen kleine Inez, zoodat Peter ietwat stroef werd, en blij was, toen hij hen bij den
singel weer verliet. Verder gaande onder de hooge lanen, waar de vallende droppelen
diepe gaten boorden in de sneeuw, verwachtte Peter, dat kleine Inez naders over
Arthur zou vragen. Maar zij babbelde onverpoosd verder en repte niet meer over
Arthur, tot Peter's geheime voldoening.
Eenige avonden later vroeg kleine Inez opeens, hoe het toch met Ronald's moeder
zou gaan, voor de eerste maal den naam van het doode vriendje noemend in alle
onbevangenheid. Oom Sijmen spitste zijn brauwen en stiller werd tante Barbara's
stille gezicht, terwijl Peter ademloos luisterde. Kleine Inez praatte verder over
Angerenstein, over den aardbeienneus van den baron van Oisterland, over de zwaar
dooraderde handen van Ronald's moeder, over Ronald's zwakte en inzinkingen,
waarvan zij den eersten keer zoo geschrokken was, over de gevaarlijke en rammelende
kettingbrug, waarover zij heen en weer plachten te hollen, over het sparrenbosch met
zijn gladde steilten, waarin des zomers de geuren in zware walmen hingen of dreven,
terwijl de groene pluimen zongen als de zee, over het geduldig ezelken, dat soms
opeens zijn sulligheid verzaakte en luid balkend, met steilen staart en steile ooren
terug rende naar den stal, over het portret van een der voorvaderen, den boozen ridder,
wiens knevel, volgens een oude familie-legende, vanzelf omhoog rees, als hij ten
strijde toog.

De Stem. Jaargang 3

929
Zoo opende kleine Inez argeloos den schrijn dezer herinneringen, niet beseffend, dat
aldus zoo kostbare wierook zich vervluchtigen moest. Dien avond, toen zij naar bed
was, spraken oom Sijmen, tante Barbara en Peter nog langen tijd over al de dingen,
waarover kleine Inez gesproken had, en oom Sijmen vertelde over den laatsten keer,
dat hij Ronald gezien had, als een stervend prinsje gelegen in de kamer met witte
muren, die een kloostercel geleek. Want nu zijzelf haar geheim had prijsgegeven,
was mede aller schroom overwonnen. Toen Peter eindelijk naar huis ging, haalde
hij dieper adem dan gewoonlijk in de zuivere avondlucht en, den hemel peilend,
waarin de gesternten opnieuw in vurige teekenen sidderden, voelde hij zich dankbaar
en hoopvol gestemd.
Ook Kerstmis werd gevierd. In een hoek der huiskamer, op een wit kleed, met
dennenaalden bestrooid, groende de kerstboom. Goud- en zilverdraad waren rijkelijk
gespreid; de vele kleurige kaarsjes straalden als gouden sterren en overal tusschen
de donkergroene takken hingen de engelen met hemelsche speeltuigen en de
sparappels, die oom Sijmen en kleine Inez ook dezen zomer zorgvuldig hadden
gesprokkeld en die tante Barbara, onder kleine Inez' aandachtig oog, verguld had.
Aan den voet van den boom prijkte een primitief houtsnijwerk, den stal van Betlehem
voorstellend, met den ezel en den os en de drie Wijzen, die, door een ster uit het
Oosten geleid, van verre gekomen waren om kleinen Jezus in zijn krib met goud en
myrrhe en wierook te aanbidden, een kunstwerk van groote waarde, door oom Sijmen
veel jaren geleden gekocht in een oude, Vlaamsche stad, waarin geen ander leven
scheen om te gaan, dan het onhoorbaar glijden van omhuifde nonnen langs huizen,
die alle kloosters leken.
Kleine Inez zong kerstliederen met frissche, schoon een
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weinig beschroomde, stem; daarna vertelde oom Sijmen het oud verhaal en Peter's
diepe aandacht omving kleine Inez gelijk een wijde vleugel, waaronder zij zich veilig
voelde.
(Slot volgt)
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Willem Pijper
Een bijdrage tot de moderne muziek
door Petr. Joh. Tiggers
De tijden, waarin de muzikale productie beheerscht werd door Wagners ‘hochpathetik’
en door Brahms' idyllisch-classicisme, liggen al een geruimen tijd achter ons.
De hedendaagsche componist behoeft om voor ‘vol’ aangezien te worden thans
niet meer op eenige Wagnerismen in zijn oeuvre te wijzen en hij épateert waarlijk
niet door de groezeligheid van Brahms te citeeren. Trouwens, men vrààgt de nieuwe
muziek tegenwoordig niet meer zoo klemmend naar haar antecedenten en in ieder
geval zal de relatie met vergane periodes geen beslissenden invloed hebben op de
algemeene waardeering en beoordeeling van den huidigen stand der muziek. Over
den internationalen roep, waarin Wagner en Brahms zich mochten verheugen en over
den onweerstaanbaren invloed, welke deze componisten jaren lang hebben uitgeoefend
op de níeuwe muziek uit de tweede helft der 19e eeuw, moge men zich thans
eenigszins verwonderen, indien niet vaststond, dat ieder tijdvak de kunstcultuur bezit,
welke beantwoordt aan den drang naar cultureele bevrediging. Weifelende en
verwarde tijden hebben onduidelijk afgeteekende kunsten, krachtige perioden werken
bevruchtend op de kunstenaars en worden beantwoord door een levende, forsche
kunst. Dat het romantisme in de muziek bij Schumann, Wagner, Mendelssohn en
Brahms zoo gemakkelijk door de
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massa begrepen kon worden, vindt dan ook zijn oorzaak in het feit, dat dit cultuurbeeld
wonderlijk juist samenviel met de algemeene neiging tot verdichting en verdrooming
rondom 1850. De groote figuren evenwel (men denke aan Bruckner, aan Hugo Wolf,
aan Debussy) blijven in deze periode vrijwel onopgemerkt, maar de muziek, waarin
de massa zichzelf herkent vindt waardeering.
Intusschen is dit romantisme, hetwelk gedeeltelijk verankerd was in het
zoogenoemd classicisme van Bach, Beethoven en Haydn, ontaard tot formule, welke
onmogelijk de levende gedachte tot uitdrukking kon brengen, maar waarop het streven
der jongere generaties juist gericht scheen te zijn.
De typische relaties tusschen het romantisme en de klassieke muziek toch was
zuiver technisch, al mogen er ook zekere geestelijke affiniteiten zijn op te merken
tusschen Beethoven en de romantische school van Schumann. Men bezigde namelijk
dezelfde technische formules, dezelfde overeengekomen cadansen, hetzelfde
stereotype klankgeslacht ‘dur’ en ‘moll’ en denzelfden muzikalen vorm, waarin het
toenmalige ‘nieuwe’ (het romantisme) gegoten moest worden. Men kan zich
voorstellen, hoe een dergelijke kortzichtigheid eener jongere generatie, die zich
blijkbaar door het toen-nog-nabije, stralende schijnsel der Groote Meesters (Bach,
Haydn, Beethoven) liet verblinden, op den duur den dood van deze nieuwe muziek
moest gaan beteekenen. Want - het behoeft bijkans niet meer gezegd te worden - een
componeertrant, welke den vastgestelden vorm, het overeengekomen, het m o d i e u s e
klankbeeld, waar het publiek al zoo aan gewend was, afgodisch dient, een muzikale
stijl, welke zich dus immer herhaalt in de stupiditeit van ‘majeur’ en ‘mineur’ werkt
alleen-maar aantrekkelijk op trage, minderwaar-
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dige geesten; voor sterke, naar vrijheid zoekende naturen is deze starre eenzijdigheid
weerzinwekkend geworden.
Dat de krachtige moderne figuren zich afwendden van deze ledige en tot vervelens
toe herhaalde en ietwat nuchtere modaliteit moest een natuurlijk gevolg van boven
aangeduide omstandigheden zijn en er ontstond dientengevolge een muziek, welke
slechts bestemd scheen de menschelijke overpeinzingen, doch bovenal de
menschelijke bewogenheid der ziel als eenige realiteit te verklanken.
Dit was een zeker realisme of verisme, zoo men wil. Een realisme evenwel van
andere waarden dan die, welke tot dien tijd als zoodanig golden. Het was een
werkelijkheidschildering, welke vòòr alles in het totaal der klankmogelijkheid de
o n m i d d e l l i j k e e m o t i e zocht uit te drukken, deze blank en ongeschonden te
geven zonder hiervan iets af te nemen en zonder hier iets bij te voegen.
Men werd geleidelijk overtuigd, dat de bestaande min of meer tot mathematica
geworden vorm, welke door het veelvuldig hanteeren sleetsche naden had gekregen,
men was tenslotte overtuigd, dat dit harnas niet soepel genoeg is, om de levende
gedachte in haar duizendvoudige brekingen te bevatten zonder dat deze ernstig
besnoeid zou moeten worden.
De nieuwe muziek zocht naar verruiming der grenzen en heeft zich daartoe
‘vormen’ gekozen, welke zoo lenig waren, dat de emotie daar vrij in kon ademen en
waarin deze niet gekortwiekt of gefatsoeneerd behoefde te worden.
De moderne muziek heeft zich hierdoor vrij gemaakt; zij legt zichzelf geen
beperkingen op, is niet angstvallig in de keuze van haar onderwerpen, bepaalt zich
niet tot de mogelijkheden, welke haar groote voorgangers
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hebben bereikt, doch wil de onbevangenheid der levende psyche realiseeren. Zij wil
deze psyche verheffen tot expressiviteit en beijvert zich bovenal nauwkeurig en
oprecht te zijn. Indien men een zeker kenmerk of een zekere eigenschap de moderne
muziek mocht toekennen, dan is het zeker deze ééne deugdelijke kwaliteit, dat zij
overal een zelfde bezorgheid toont om alles in de expressie te vermijden wat aan
gemaniereerdheid of valsch sentiment kan doen denken.
Zij is ongekunstelde oprechtheid en de moderne kunstenaars pogen conscientieus
de bewogenheid der psyche na te gaan; zij weten in welke intensiteit deze emotie
leeft, hoe deze zich afteekent en welke neiging tot realiseering zij vertoont1). En het
is juist deze neiging-naar-buiten (die elke zuivere aandoening in zich bergt), welke
in de moderne muziek zoo onopgesmukt haar manifestatie ziet. De psychische
waarden geven haar het beslissende karakter. De bewogenheid der ziel, welke
hartstochtelijk of ingetogen kan zijn, en in het kort, alle gradueeringen van het
menschelijk leven kent, is de kern der moderne expressiviteit en is hierdoor tevens
de wezenlijke kern der moderne muziek.
Indien men mij thans opmerkt, dat dit ook het kernpunt is van Mozart, Bach,
Palestrina of Beethoven, dan beaam ik dit onomwonden. Doch hetzelfde geldt niet
voor de slaafsche navolgers; inplaats van de verstarring, waartoe de epigoon steeds
afzwakt, is thans bloeiend leven getreden, zoodat tegenover de stroeve, verkilde
eenheidscompositie dier neo-classici de oneindig wisselende expressiviteit der
moderne muziek is gesteld.
En zoo kan men aantoonen, vooropstellend, dat de muzieken van den jongen
Beethoven, van Bach, het geheele oeuvre van Mozart, de werken der glimlachende

1) Zie de noot op pag. 936.
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achttiende eeuwers, Rameau en Couperin, alle wortelen in de sterk-levende realiteit
der eigen psyche; men kan aantoonen, dat de hedendaagsche muziek dezelfde deugden
in zich weet, dezelfde fijne traditie kent als de kunst van drie en meer eeuwen geleden.
***
Het werk van den modernen Nederlandschen componist W i l l e m P i j p e r nu, heeft
dezelfde kwaliteiten, als ik hierboven in het algemeen beschouwd uiteenzette. En
dat ik alle bewonderenswaardige eigenschappen der moderne muziek niet alleen
zocht te concentreeren op de figuur Willem Pijper, zal ieder om begrijpelijke redenen
duidelijk kunnen zijn.
Zijn muziek heeft ondanks vele algemeene waarden sterk sprekende persoonlijke
accenten. Dit persoonlijke, wat in hoofdzaak psychisch-dynamisch is, zou ik willen
noemen: de ‘n a t u u r ’ zijner muziek.
Als ‘natuur’ geldt voor den modernen musicus niet de realiteit der omgeving, de
‘natuur’ in dezen zin is de emotie, welke als beslissende waarheid ontstaat door de
beschouwing der hem omringende wereld, van den kosmos, zegt men tegenwoordig
gaarne. De natuur eener nieuwe muziek is dus even kleurig en even grootsch of
differentiëel als de natuur van den kunstenaar-zelf. Zij heeft speciaal bij Pijper een
bepaald minimum van ‘manier’, van ‘stijl’ aangenomen en vertoont in de stormen
en in de luwten der klanken-brekingen schitteringen, die slechts aan de spontaneïteit
der ziel ontgraven kunnen zijn.
Hoe anders, hoe beperkt schijnt ons in dit verband de taak van den componist, die
zijn sensaties verwerken moet in de nuchtere concretie der vormen, welke
onveranderlijk gelijk waren en blijven en die hun gezag alleen nog weten te ontleenen
aan de nòg grootere
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autoriteit der aesthetica, welke inmiddels nog steeds voor het groote publiek
onaantastbaar is gebleven.
De hedendaagsche muziek heeft niets van het dogmatische en systematische der
vroegere muziek en volgt in het geheel niet een programma, gelijk dit door de
muzikale vormleer van-voor-veertig-jaar was opgesteld1). Gemaniereerdheid is Pijper
vreemd; elk werk is anders dan het voorgaande, het concept daarvan scherper ontleed
in de zuivere elementen en gloedvoller gerealiseerd. Wanneer wij zijn werk, de natuur
van zijn werk, nader gaan onderzoeken, dan constateeren wij, dat het persoonlijk
accent in dezen vorm een eigenschap is, welke men vruchteloos zal zoeken bij de
meeste moderne componisten, zoowel in Holland als in het buitenland. Mochten er
eenige onbewuste affiniteiten bestaan tusschen Pijper en andere moderne componisten
van internationale beteekenis, dan denk ik onwillekeurig aan Stravinsky, aan Bliss,
aan Bartok, aan Ernest Bloch en aan Sem Dresden. Deze verwantschap valt niet in
de eerste plaats te constateeren tusschen het persoonlijke van Pijpers muziek en het
persoonlijke van de andere hier genoemde componisten, doch meer in de eigenschap,
dat de moderniteit dezer mannen nimmer ‘gewild’ klinkt. Men forceert zich niet tot
krachttoeren, men dwingt zich niet tot extravagances, maar alles is hier
vanzelfsprekend en onvoorwaardelijk aannemelijk. Alle ‘harde’ dissonanten (zeide
Liszt niet reeds in 1856: ‘wij hebben ons zat gedronken aan den reinen drieklank,
men verlangt naar de kostbare specerij der dissonant’!) zijn bij deze moderne meesters
dienstbaar gemaakt aan een natuurlijke muzikale gedachte en zij hebben in den
huidigen stand van hun oeuvre

1) Ik denk hier alléén aan de waarlijk-goede moderne muziek. Er is thans ook een moderniteit,
welke even verstard en verdoold is, als de muziek van korten tijd terug. Men leze het artikel
‘Nieuwe muziek in Salzburg’ in de September-aflevering.
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de practische oplossing gegeven van het probleem der tonaliteiten, zooals het in den
nieuwen tijd is gesteld. De samenklanken, laat ons zeggen, de harmonieën om
mogelijk beter verstaan te worden, ontstaan niet door opzettelijkheid van ‘onder-uit’
of van ‘boven-af’ (de ouderwetsche methodes van vierstemmige bewerking) maar
bouwen zich zelf op door de natuurlijke strooming van het melos, van het m o d e r n e
melos, zooals men zal begrijpen.
Deze eigenschappen vormen onder meer ook de grondslagen van Pijpers muziek,
maar wat hem ten slotte onderscheidt van de overige, in dit opzicht gelijkwaardige
muziek, is de grootsche stuwing, is het voorwaarts stormende element in zijn muziek,
hetwelk alleen ontleend kan worden aan de energie van het rhythmisch bewogen
leven.
Dit is wellicht, zooals hij thans in 1923 is en componeert, Pijpers meest
karakteristieke kwaliteit. (Antigone-muziek; 2e symphonie). Dat Pijper zijn invloeden
ook gekend heeft is vanzelfsprekend, iedere figuur-van-beteekenis heeft die
ondergaan. Het is er tenslotte maar om te doen zich als f i g u u r niet alleen te
ontwikkelen, maar ook om zich als zoodanig te handhaven. En het beste middel
daartoe is nog immer gebleken zich te ontdoen van de knellende banden, waarmede
de Grooten de Kleinen omsnoeren. Dit nu is Pijper wonderwel gelukt. Aanvankelijk
wilde Pijper biologie gaan studeeren, maar na eenige jaren gymnasium wijdde hij
zich op eigen initiatief aan de muziek. Dit initiatief behoort tot de kenmerken van
zijn persoon: hij deed alles uit eigen aandriften en raadpleegde zelden of nooit iemand
van zijn omgeving. Zelfs zijn leermeester Dr. Joh. Wagenaar, thans directeur van
het Kon. Conservatorium te 'sGravenhage, kon niets vermoeden van de wonderlijke
opstandigheid en vrijheidszin van den jongen musicus.
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Alhoewel hij zijn eerste werken maakte naar de recepten, die men in de muzikale
apotheek, de muziekschool, moet slikken, of men ziek dan wel gezond is, valt hij
door zijn zin voor vrijheid spoedig uit het kader, waarin men gewoon is zich
aankomende musici te denken. In 1915 componeerde hij bijvoorbeeld een orkeststuk
met piano, waarvoor zich niemand, zelfs de scherpe criticus Pijper niet behoeft te
schamen. Hierin treedt de karakteristieke rhythmische energie al krachtig naar voren,
die zich in het Septet, de Antigone-muziek en de tweede symphonie in oneindig
fijnere verhouding gedacht doorzet.
Indien men Willem Pijper vraagt naar de invloeden, die hij heeft ondergaan, naar
het stukje geschiedenis uit eigen ontwikkeling, dan legt hij u glimlachend en ietwat
schoorvoetend zijn eerste strijkkwartet van 1914, zijn orkeststuk van '15 en zijn
divertimento van '16 voor. Pijper is critisch genoeg om te weten, dat deze stukken,
afgezien van het feit, dat deze schoone pagina's bezitten, niet tot het gedeelte van
zijn oeuvre behooren, hetwelk hij thans nog zonder eenige reserve voor zijn rekening
zou kunnen nemen; want in deze stukken staat nog veel, wat niet typisch ‘Pijper’
mag heeten. Zelfs in zijn ‘Fêtes Galantes’ voor sopraan en orkest en zijn eerste
symphonie resp. van 1916 en 1917 zijn nog te duidelijk sporen merkbaar van Debussy
en Mahler. In 1920 begint de eigen stijl door te zetten, welke reeds te voorvoelen is
in de sterke eerste vioolsonate en de energieke cellosonate van 1919.
In het Septet voor blaasinstrumenten, in de Antigone-muziek en in het achtstemmig
koorwerkje ‘heer Halewijn’ ontdoet hij zich van alles wat hem in zijn voorwaarts
strevenden geest zou kunnen belemmeren. Hierdoor is het mogelijk, dat Pijper thans,
in 1923 een muziek schrijft, welke verder gaat en dus meer conse-
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quent is doorgevoerd dan bijvoorbeeld het latere werk van Darius Milhaud.
Pijper schrijft, zooals men weet of wellicht reeds begrepen zal hebben a-tonaal;
dat wil zeggen zonder zich in zijn stijl te binden aan de starre modaliteit, waarin het
publiek zich veelal de muziek laat voorspelen. Hij wil zich vrij gevoelen en openbaart
hierom een muziek, welke zich als een nieuwe waarde zal doen gelden. Het wezen
daarvan heb ik eenigszins uitvoerig uitééngezet in mijn beschouwingen in den aanvang
van dit opstel. Alles wat ik hiervoor in het algemeen gezegd heb geldt volgens mijn
meening ook voor den Nederlander Willem Pijper, en ik kan dus gevoeglijk den
cirkel sluiten1). Wat hij in de toekomst gaat brengen zal niet geheel en al onverwacht
mogen heeten. De twee gegevens, die Pijper bezit: een scherp analystisch vermogen
gepaard met een ragfijn toegespitste kundigheid en een volgespannen muzikale
potentie geven ons eenige zekerheid in deze overigens duistere materie.
Pijper ondervindt voor een modern componist betrekkelijk veel waardeering zoowel
bij uitvoerende kunstenaars, als bij pers en publiek. Mengelberg bijvoorbeeld voerde
zijn ‘Fêtes galantes’ voor sopraan en orkest benevens zijn eerste en tweede symphonie
uit en zijn viool- en cellosonaten worden in alle landen, waar men de
West-Europeesche muzikale cultuur kent, gespeeld. De tweede symphonie mag zeker
gelden, afgezien van aesthetische kwaliteiten, als een proefstuk van moderne
massa-instrumentatie. Honderdzestien musici werken in dit ongeveer twintig minuten
lange stuk mede, waaronder behalve de gewone bezetting tenorhoorn, orgel,
mandolines en drie piano's zijn opgenomen.

1) Er zijn in Holland meerdere moderne componisten, voor wie in zekere mate het vorenstaande
ook geldt. In de eerste plaats denk ik in deze aan Sem Dresden, wiens werk uitnemende
kwaliteiten bezit. Een der volgende artikelen zal aan dit fijn ontwikkeld talent gewijd zijn.
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Naast zijn compositorisch werk trok Pijper de aandacht door zijn muziekcritieken
in het Utrechtsch Dagblad, aan welk blad hij als muziekredacteur verbonden was
van 1918 tot Juli 1923. In zijn welverzorgde artikelen ontvouwde hij meeningen over
klassieke en moderne muziek, welke door hun helderheid algemeen waardeering
ontvingen, al was men het uit gevoels-overwegingen niet altijd met hem eens.
Pijper is ten slotte een uitnemend pianist en heeft op zijn concerten o.a. te
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht werken gespeeld van moderne componisten van
internationale bekendheid (Debussy, Bloch, Reger, Vierne, Rebecca Clarke, Dresden,
Pizzetti, Castelnuovo Tedesco, Bliss, Durey).
Van zijn werken noem ik o.a.:
Vo o r p i a n o : Orkeststuk met piano (1915); Sonatine (1917).
Vo o r z a n g : ‘Fêtes galantes’ (1916) met orkest; ‘Romance sans paroles’ (1918)
met orkest; ‘La Maumariée’ met piano1) (1920); ‘Ballades’ voor twee stemmen en
piano (1920); Liederen3) (1923); Madrigaal: ‘Heer Halewijn’, 8 st. koor a capella
(1920) .
Vo o r o r k e s t : Divertimento (1916); 1e symphonie (1917); Antigone-muziek
(1920-1922); 2e symphonie (1921).
K a m e r m u z i e k : 1e trio (1913); 1e strijkkwartet (1914); 1e vioolsonate2) (1919);
1e cellosonate2) (1919); septet (1920); 2e strijkkwartet (1920); 2e trio (1921); 2e
vioolsonate (1922); sextet (1923); 3e strijkkwartet (1923).

1)
3)
2)
2)

in druk verschenen bij Senart te Parijs.
in druk verschenen bij Broekmans & van Poppel te Amsterdam.
in druk verschenen bij Chester te Londen.
in druk verschenen bij Chester te Londen.
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Bloemlezingen en andere uitgaven
D. De Groot, L. Leopold en R.R. Rijkens', Nederlandsche Letterkunde,
door W. Pik en Dr. G. Kalff Jr., 12de druk, zeer vermeerderd, J.B.
Wolters, Groningen.
Zeven eeuwen, Spiegel der Nederlandsche letteren van 1200 tot Heden,
door Dr. K.H. De Raaf en J.J. Griss. W.L. en J. Brusse.
Kunstgeschiedenis, door E.H. Korevaar-Hesseling, met 576 afbeeldingen.
W.L. en J. Brusse, Rotterdam 1923.
De eerste dier bloemlezingen is een der bekendste, die reeds lange jaren dienst gedaan
heeft. Of ze nu nog dienst kan doen, hangt waarschijnlijk van het bestaan van een
bepaald publiek af. Is dit publiek nog steeds groot in getal? Alleen de Heeren Wolters
kunnen 't weten. Met dit bepaalde publiek bedoelen wij zekere kringen van
studeerenden in de Ned. letteren, wier smaak en tendenzen eenigszins conservatief
zijn, die zich houden ‘bij het oude’, het vanouds als bij uitstek schoon erkende en
overgeleverde. Zijn er nog velen zoo? Het is eigenlijk niet te hopen. Maar zoo ze er
zijn, dan is dit h u n bloemlezing bij hun studiën. Ondertusschen echter hebben de
groote lijnen in de geschiedenis onzer letterkunde zich wel eenigszins gewijzigd, onze litteraire ontvankelijkheid is anders geworden. Veel in onze
Renaissance-litteratuur, zeer veel in onze 19de-eeuwsche litteratuur spreekt ons niet
meer aan; figuren daarentegen die vroeger tot het derde plan behoorden, zijn naar
voren gekomen. Wij vinden bijvoorbeeld maar weinig in de latere
Renaissance-litteratuur, dat de edele diepte van het Wilhelmus en de razende kracht
van ‘het lied van de Tiende Penninc’ in elementaire schoonheid overtreft. Beide
verzen ontbreken hier. Het is ongeloofelijk! Wij zoeken, zelfs in de meest beknopte
bloemlezing uit de middeleeuwen, toch allereerst naar één der grootsche en onstuimige
liederen van Hadewych; hier is geen enkel vers van haar. Het schijnt dus dat de
grootste dichteres onzer Middeleeuwen voor deze bloemlezers niet bestaat! Van
Zuster Bertken alleen het altijd en overal geplaatste: ‘ic was in mijn hoofken om
kruit gegaan,’ - niets van die andere verzen, die achter dit affiche-vers verborgen
liggen, en wier zilveren, aarzelende toon van bijna onaardsche schoonheid is. - Revius'
machtigst sonnet, de grootste uiting van Calvinistisch schuldbewustzijn die wij
hebben, ‘'t en zijn de Joden niet’ ontbreekt. Bij Stalpaert van de Wiele het-

De Stem. Jaargang 3

942
zelfde als bij Zuster Bertken: achter het affichevers ‘Smeekwoorden Maria's’ dat
overbekend is, (al is het tevens een zijner schoonste) verbergt zich de zachte dichter
van nog vele even schoone heiligenliederen, waarin een eigenaardige uiterste eenvoud
van verteltrant zich vereenigt met een bijna vrouwelijke teederheid; - er werd geen
notitie van genomen. En wat b.v. Luiken betreft: sinds ettelijke jaren is toch ‘Jezus
en de Ziel’ voor allen, die voor poëzie ontvankelijk zijn, een geestelijk bezit, een
dier boeken waar men altijd weer toe terugkeert. De ‘Duitse Lier’ is tot d e z e verzen
zeker nog slechts een gering praeludium. Zij zijn zoo niet het schoonste, dan toch
zeker het diepst getuigenis der 17de-eeuwsche religiositeit. - Deze zingend-zeggende
liederen, met hun rustige maar diepe hartklop van vrede en teederheid, met hun
eenvoudige beelden die van soms verwonderlijke oorspronkelijkheid zijn, met hun
melodiositeit die zich met een soort van zachte onweerstaanbaarheid altijddoor
vernieuwt vanuit de diepte: men zou ze een late gave van de 17de eeuw kunnen
noemen aan de 20ste eeuw. - Hier klinkt de menschenstem het zuiverst, en hier ook
is de religiositeit het verst verwijderd van alle tijdelijke conventie en beelden-dwang.
En dus is dit boek zeker een der hoofdwerken onzer gansche litteratuur. - Een vers
als ‘Ik meende ook, de Godheid woonde verre, op eenen troon’ enz. is in zijn volslagen
argeloosheid de meest stoutmoedige polemiek tegen de bestaande Godsverbeeldingen
der 17de eeuw, zelfs die van Vondel, die men zich denken kan. En daarbij is het een
klein wonder van kunst. Het moest zeker in geen enkele bloemlezing ontbreken. Maar met dit gewijzigde standpunt wordt in deze bloemlezing, zoowel in de inleiding
tot Luiken als in de keuze zelf der verzen, weinig rekening gehouden: vijf verzen uit
de ‘Duitse Lier’ tegen twee uit Jezus en de Ziel! Zoo treft in deze bloemlezing een
zekere conventioneele armelijkheid van keuze, als het geen lusteloosheid is. - Dit
verwondert des te meer, omdat ook de jonge Dr. Kalff deze bloemlezing heeft helpen
‘vermeerderen’. Van een jongere verwacht men dit lustelooze conservatisme niet.
En reeds in het groote werk van zijn vader, de bekende literatuurgeschiedenis, had
hij een leiddraad kunnen vinden, om uit dit conservatisme weg te komen. De
hoofdaccenten van dit voortreffelijke werk zijn nog altijd van kracht en door geen
nieuwere litteratuur-geschiedenis ongeldig gemaakt. Men mag ten opzichte van het
ééne verschijnsel wat meer reserve wenschen, ten opzichte van
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het andere wat uitdruklijker1) geestdrift: de verdeeling dier accenten heeft haar waarde
voor de toekomst nog altijd behouden, en het groote werk, zoo streng en ingetogen
van uiterlijke houding, is voor velen een stimulans geweest tot herijkte waardeeringen
en herleefde geestdrift. Zeker is het, dat prof. Prinsens latere poging, om onze
literatuurgeschiedenis door familiare grapjasserij te verfrisschen, geen wezenlijke
winst heeft opgeleverd. - Schijnbaar frisscher, is de geest van Prinsens Geschiedenis
wellicht kleiner dan die van Kalffs werk.
Moge bij de samenstelling van het volgende deel van dit bekende boek de
vermeerderaars zich van de waarheid rekenschap geven: dat literatuur-studie en
schoonheid geen tegenstrijdige begrippen zijn. Integendeel, wel zeer het tegendeel!
Over den aard der keuze in Brusse's groote Spiegel der Nederlandsche letteren behoeft
men feitelijk niet te spreken. Om de eenvoudige reden: dat a l l e s hier aanwezig is,
in deze drie zware, dichtgedrukte deelen. - Sinds eeuwen erkende schoonheid, de
vaste verschijningen in alle bloemlezingen, en ook die litteraire schoonheid, die,
vroeger verwaarloosd, ons thans meer is gaan aanspreken. Het zou werkelijk moeilijk
vallen, een klein lijstje op te maken van verzen of prozafragmenten, wier opname in
deze bloemlezing nog wenschelijk zou mogen heeten. - De samenstellers Dr. De
Raaf en Griss hadden dus het voordeel der bijna onbeperkte ruimte. Daardoor konden
zij ook sommige belangrijke werken als de ‘Elckerlijk’ in hun geheel laten afdrukken.
Aan kleine bijzonderheden kan men ondertusschen constateeren, dat deze
samenstellers zich door een zeer oorspronkelijk oordeel lieten leiden. Er komen b.v.
in deze bloemlezing ook verzen voor, die nog nooit herdrukt en waarvan (naar ons
weten) nooit gewaagd werd, b.v. Luiken's lied aan zijn zoon Kasper, zoo teeder, of
De Deckers lange maar zoo ontroerend kinderlijke vers aan zijn gestorven vader.
Wij hebben dus feitelijk alleen over de uitgave op zich zelf te

1) Zoo b.v. aarzelt Prof. Kalff, om Luikens ‘Jezus en de Ziel’ tot Luikens eigenlijke werken te
rekenen, hoewel ook hij vrijwel de eerste was, die op de schoonheid van dit werk de aandacht
vestigde. De motieven tot deze verzen heeft nl. Böhme geleverd. - De tijd heeft Prof. Kalff
hier in 't ongelijk gesteld. Wie denkt nog - om 't grootste voorbeeld te noemen - aan de
motieven, die Shakespeare voor zijn drama's aan anderen ontleend heeft? De rhythmische
ontroering, nergens bij Luiken zoo trillend gevoelig als juist in dit werk, is van Luiken zelf
en die eerst geeft het werk de onverganklijke waarde.
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spreken. Hier behoeft men geen enkel voorbehoud te maken: deze gewaagde
onderneming verdient een volkomen welslagen. Deze enorme bloemlezing behoorde
de standaard-bloemlezing te worden zoowel voor alle studeerenden als voor iedere
beschaafden leek. Iedere Nederlander behoorde dit boek in huis en in bezit te hebben:
de schoonheid onzer litteratuur vindt hij in dezen spiegel zoo goed als volkomen
weerspiegeld. En de uitvoering dier vier zware deelen maakt het boek ook uiterlijk
tot een sieraad.
De firma Brusse heeft zich in groote ondernemingen begeven, den laatsten tijd. Na
deze standaard-bloemlezing de Standaard-Kunstgeschiedenis. Een prachtig uitgevoerd
werk met bijna 600 illustraties. De tekst is van Mevr. Korevaar - Hesseling. Bij den
titel Standaard-Kunstgeschiedenis moet ondertusschen wel eenig voorbehoud gemaakt
worden. Dit is een werk voor hen, die op lichte onderhoudende wijze ingelicht willen
worden over het geheel der kunstgeschiedenis of over bepaalde perioden dier
geschiedenis. Met enorme vlijt en frissche ontvankelijkheid, - maar met een degelijke
onoorspronkelijkheid van stijl en geest heeft Mevr. Korevaar deze kunstgeschiedenis
geschreven. Ook zulke boeken zijn echter noodig, - omdat zij inlichtend zijn en
bovendien deze inlichtingen op de gemakkelijkste wijze verschaffen. Voor hen die
een levend beeld wenschen van perioden en kunstenaars, die een kunstgeschiedenis
wenschen die zelve een literair kunstwerk is, - bestaat toch altijd Vermeylens prachtig
werk, waarvan de W.B. juist het tweede deel heeft uitgegeven.
D.C.

De Stem. Jaargang 3

945

Kleine Inez
door R. van Genderen Stort
(Slot van Hoofdstuk III)
Toen de Kerstdagen voorbij waren, ging oom Sijmen voor een paar dagen naar den
Haag. Peter meende iets geheimzinnigs te voelen in de wijze, waarop over deze reis
gesproken werd en ook toen oom Sijmen was teruggekeerd, bevreemdde hem dezelfde
gewaarwording. Den dag voor Oudejaar kreeg tante Arabella een brief van Floris
Roelof Scanderbergh, waarin deze kortelijk meldde, dat hij Peter wenschte te spreken
en hem dus terstond bij zich verwachtte. Dadelijk vermoedde Peter, dat oom Sijmen
naar den Haag was gereisd om over hem met zijn vroegeren chef te spreken. Nochtans
liet hij van dit vermoeden niets blijken, toen hij afscheid kwam nemen, een weinig
haastig en gejaagd, want hij zou na de koffie vertrekken. Kleine Inez, meenend, dat
hij haar zou omhelzen, hief haar gezichtje tot hem en hij, zich over haar buigend,
voelde opnieuw heur zachte haren spelend over zijn lippen glijden.
Hij kwam in den Haag aan, toen het al donker was en hij haastte zich te voet naar
de laan Copes van Cattenburgh. De wind was weer gekeerd en blies nu uit het Oosten;
vorst doortintelde de lucht en reeds kraakten de plassen onder zijne voeten; de
electrische trams galmden in de bochten en hard klonken zijn stappen op den weg
tusschen de Princessegracht en de Koekamp. Hij zag de reeën dwalen in het licht der
halve maan, die de zware, dringende wolken overzilverde. Bij den
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Dierentuin luisterde hij vergeefs naar het krijschen der papegaaien, die nu
waarschijnlijk in het verwarmde vogelhuis waren ondergebracht en hij betreurde,
dat het ouderwetsche pontje te ver lag, waarmede hij vroeger gaarne het doode water
placht over te steken, een praatje makend met den ouden, krommen veerman, dien
hij natuurlijk Charon had genoemd.
Peter had eenige jaren tevoren met tante Arabella de groote vacantie doorgebracht
in Scheveningen. Zij hadden overdag gehuisd in de pronkkamer van een der nieuwe,
kleine visschershuizen in éen der lange, rechte dwarsstraten achter het circus, waar
den ganschen, langen dag tallooze kinderen op klompen holden en schreeuwden,
terwijl in de sloppen aan weerskanten rissen gele scharren berstend te drogen hingen,
waarvan de scherpe lucht de buurt naar alle windstreken doordrong. Het heele verblijf
was éen kwelling geweest; tegenover het wereldsch verkeer der badplaats had hij
zich een schooier gevoeld; het eeuwig morren der zee, de schrille kreten der meeuwen,
de verzengende hitte boven het barre strand en de kale duinen, waarin het loopen
waden werd, hadden zijn verlangen naar de Geldersche bosschen met hun groenen
schemer, wuivende schaduwen en mild doorzongen stilte tot een schrijnend heimwee
verscherpt. Orgelspel van vrome buren, dat den ganschen Zondag duurde, had zijn
hart met doodelijke zwaarmoedigheid vervuld en zoo boosaardig was hij geweest
tegen tante Arabella, dat zij meermalen in tranen was uitgebarsten, zwerend, zich
liever in zee te storten, dan het helsche leven met zulk een duivel langer te dulden.
Maar dit alles was lang voorbij.
Hij voelde zijn gejaagdheid toenemen, naarmate hij de laan Copes naderde; en
toen hij eindelijk belde aan het deftig huis in de stille laan, waar de donkerte door
zware boomen versomberd werd, voelde hij zijn hart
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bonzen in zijn keel. Een knecht in rok, met hiëratisch gezicht, opende, aan het eind
der deur met kleine passen langzaam terugloopend, aldus den bezoeker, dien hij
blijkbaar verwachtte, noodend binnen te treden. Peter ontdeed zich zwijgend van jas
en hoed, volgde den knecht door een marmeren portaal, waarin een vulkachel brandde
en besteeg een trap met zwaren looper en zware, koperen roeden, die af en toe onder
hun schreden klikten. Op de eerste verdieping aan den voorkant opende de knecht
een deur en het scheen Peter, binnen tredend, als zag hij het vroeger studeervertrek
van het Jachthuis terug.
Een lange, magere gestalte stond naast de schrijftafel, waarop hij met een vuist
steunde, in het midden van het vertrek. De geelomkapte lamp hing zoo laag, dat Peter
zijn trekken ternauwernood onderscheidde.
- Grootvader... fluisterde hij.
De lange, magere man strekte hem zijn hand tegemoet, Peter stortte zich voorwaarts
en zwijgend drukten beiden elkaar de hand. Een oogenblik beschouwden zij elkaar
zonder te spreken; Peter herzag het strenge en trieste gezicht, dat hij als kind zoo
gevreesd had. De wallen onder de altijd kalme oogen waren zwaarder geworden, de
wangen nog meer dan vroeger ingevallen en de snor, die aan weerszijden der moede
lippen neerhing, was geheel wit geworden, evenals het schaarsche hoofdhaar. Een
waardige uitdrukking van zelfbewustheid en zelfbeheersching rustte op het gezicht
van dezen acht en zeventig jarige, wiens onbewogen, maar doordringenden blik Peter
vreezend doorstond. Dan wees hem zijn grootvader éen der beide clubfauteuils voor
den haard en zette zich zelf in den anderen. De blokken knapten in de vlammen en
af en toe loeide de wind in den schoorsteen.
- Ik ben zeer voldaan over je vorderingen op school, begon dan Floris Roelof
Scanderbergh, ik hoop, dat
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het eindexamen het volgend jaar even uitstekend zal zijn als het laatste
overgangsexamen was... Maar we moeten nu eens over de toekomst praten en daarvoor
heb ik je laten komen... Heb je een bepaalde voorliefde voor een of andere studie?...
Peter aarzelde een oogenblik, maar dan, zich vermannend, antwoordde hij:
- Ik zou heel graag in de klassieke letteren studeeren...
- In de klassieke letteren?... herhaalde Scanderbergh, verwonderd en mismoedig,
maar wat zijn de uitkomsten van een dergelijke studie op maatschappelijk gebied?...
Peter wachtte eenigen tijd, of het Grootvader zou behagen verder te spreken, maar
toen deze bleef zwijgen, in de rookende, vlammende blokken starend, hernam hij,
snel en vastberaden:
- Ik heb maar éen eerzucht en dat is een zoo zuiver mogelijk geestelijk leven te
leiden...
Scanderberg, in rechte houding, een weinig achterover geleund, de vingertoppen
zijner dorre handen tegen elkaar gestrekt, beschouwde hem met een mengeling van
nieuwsgierigheid, welwillendheid en ironie.
- Zoo... zeide hij dan.
Peter, vreezend, dat zijn woorden aanmatigend in Grootvaders ooren geklonken
hadden, voelde het bloed naar zijn hoofd stijgen. En levendiger werd de
nieuwsgierigheid in Grootvaders oogen, toen hij vervolgde:
- Dus het verleden boezemt je meer belangstelling in dan de toekomst?...
Nu begon Peter heen en weer te schuiven en met zijn arm te zwaaien, gelijk hij
deed, wanneer hij dingen ging zeggen, waarbij zijn stelligste inzichten gemoeid
waren; maar de deur ging open en de knecht trad binnen, het theeblad voor zich uit
dragend. Peter's blikken gleden
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even over het volle blad en hechtten zich toen opeens aan een karaf, zonder twijfel
van kostbaar glaswerk, waarvan de vier wanden in bevallige lijnen naar binnen weken
en die met een goud-bruin vocht gevuld was. Onwillekeurig volgde hij de be wegingen
van den knecht, die, na het theeblad op een laag tafeltje nabij Scanderbergh te hebben
neergezet, de karaf ter hand nam en, zijn meester aanziend, zwijgend wachtte.
- Wil je een glas Vermouth?... vroeg deze, zich tot Peter wendend. Maar Peter, als
ontwaakte hij plotseling uit een begoocheling, riep, bijna opspringend, met afwerend
handgebaar:
- Neen, neen... ik dank u, ik dank u...
- Drink je nooit?... vroeg Scanderbergh, toen zij alleen waren. En Peter antwoordde:
- Neen, Grootvader, ik drink nooit meer...
Hun blikken rustten in elkaar, de kalme blikken van den grijsaard in de onrustige
blikken van den jongeling. En Peter begreep, dat Grootvader de reden zijner
onthouding reeds doorgrond had.
Peter was veel alleen, des morgens, want dan werkte Grootvader en des middags na
vieren, dan ging Grootvader naar de sociëteit, gelegen nabij de Gevangenpoort,
alwaar hij met eenige andere oude heeren, in den staatsdienst vergrijsd gelijk hijzelf
en die als hij het spreken moede waren geworden, het spel der meeuwen boven den
vijver zwijgend volgde. Des avonds, wanneer zij voor den haard hun sigaren
halverwege gerookt en hun koffie genoten hadden, zag Grootvader Peter gaarne
vertrekken, verlangend naar de stilte, waarin hij gewoon was zijn avonden te slijten,
mijmerend of gedenkschriften lezend over Napoleon, of wel over het hofleven onder
de laatste koningen van Frankrijk. Dan ging Peter naar de Koninklijke Bibliotheek,
in welker
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hooggewelfde leeszaal met haar groene schemerlampen en duizendtallen boeken hij
zich behagelijk voelde, weinig geneigd zijn avonden in schouwburgen te verliezen,
afkeerig van het onwelriekend publiek en zich de slappe vertooningen herinnerend,
waarvan hij in Arnhem enkele malen de verveelde toeschouwer geweest was.
Maar overdag wandelde Peter, altoos zijn weg zoo kiezend, dat hij met Charon
het doode water kon oversteken en nu zijn stemming zuiver was, anders dan enkele
jaren tevoren, was de zee in dezen tijd van openbaringen een nieuwe openbaring
geweest. Een winterstorm had een Noorschen driemaster op het strand geworpen;
het schip lag opzij, diep in het zand gedreven, waar de helling der duinen welhaast
begon, en de drie masten, die in den stormnacht het geweld der winden weerstaan
en den bliksem getrotseerd hadden, streefden nog hemelwaarts, zoo ongedeerd als
toen zij, krakend onder den last der volle zeilen, zich statig gewiegd hadden op de
zonnige winterzee.
Dit gestrande schip werd het einddoel van Peter's dagelijksche wandelingen. In
de grijze verte zag hij het liggen met zijn zwarten romp, waarvan het onderste gedeelte
rood geverfd was en zijn drie naakte, schuine masten. Vreedzame Hagenaars
wandelden nu, waar anders alleen een eenzame schelpenkar zijn diepe sporen trok.
Honden blaften tegen de golven of joegen een ruiter na, die in vollen draf voorbij
reed.
Peter had over Moeders dood alleen de verwarde verhalen gehoord van tante
Arabella; nu echter had Grootvader hem verteld, zooals in waarheid alles was
geschied. Sindsdien week de kommer niet uit zijn hart en de gedachte aan Moeder
had zelfs het beeld van kleine Inez naar matte verten verdrongen. Het scheen hem,
als was Moeder nu pas gestorven en als waren de lange jaren, waarin haar lijdend
beeld gedreigd had in zijn her-
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innering ganschelijk te verbleeken, integendeel vervuld geweest van hun beider
liefde. En altijd opnieuw gonsde de gedachte in hem om: hoe was Moeder tot deze
dingen gekomen? Hij zelf wendde zich nu van het booze af, waarom anders, dan
omdat hij kleine Inez ontmoet had? Was alles dan toeval, een spel van
omstandigheden, of voegden integendeel die omstandigheden zich naar de geheimste
en krachtigste, hetzij opwaarts of afwaarts strevende instincten?
Peter sprak niet met Grootvader over deze dingen en eigenlijk was van toenadering
tusschen Grootvader en kleinzoon weinig sprake. Peter voelde zich beklemd als in
zijn kinderjaren tegenover dezen strengen en triesten man, die strenger en triester
scheen te worden naar gelang zijn verblijf duurde, zoodat Peter trachtte zich dingen
te herinneren, waarmede hij Grootvader mishaagd kon hebben. Des middags na het
tweede ontbijt deden zij gewoonlijk een langen autorit door de omliggende dorpen
en, in gematigde vaart langs de wegen snellend, af en toe met vagen blik naar buiten
starend, waar onder den grauwen noorderhemel de winterstille velden alom zich
strekten, bespraken zij menig ernstig onderwerp en regelden velerlei belangen.
Soms trachtte Peter het gesprek te wenden in de richting, waarin zijn gesprekken
met oom Sijmen zich vanzelf bewogen, maar altoos vond hij Grootvader ongeneigd
hem naar deze ongewisse hoogten te vergezellen. Eens aan het middagmaal, terwijl
Grootvader met zijn voorname en verdorde hand een kapoen aansneed, gewaagde
Peter onverhoeds van het Brahma en den Logos. Grootvader antwoordde niet en
scheen verdiept in het vierendeelen van het geurig hoen, maar het leek Peter, toen
zij zwijgend verder aten, dat Grootvaders witte snor slapper neerhing om de lippen,
waarvan de uitdrukking vermoeider dan gewoonlijk scheen.
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Na den maaltijd, toen zij voor het knappend haardvuur zaten, hoorde Peter de
sneeuwvlokken ritselen tegen de ruiten en een oogenblik stemde de gedachte hem
baloorig, dat hij den avond niet in vertrouwelijk gesprek met Grootvader kon slijten.
Maar zwijgzamer dan ooit was Grootvader dien avond en de blik zijner strakke oogen
zóó ver, dat Peter vroeger dan anders heenging. Toen hij alleen was, rees Scanderbergh
langzaam uit zijn zetel, deed met een tik van zijn ringvinger de asch van zijn klamme
havannah in de vlammen vallen en zuchtte. Daarna deed hij doelloos eenige langzame
schreden door de kamer, streek met zijn hand over zijn voorhoofd en, zich bevindend
bij een gordijn, dat in zware plooien voor het venster neerhing, schoof hij een der
helften op zij en keek naar buiten. In den lichtkring van een lantaarn voor het huis
stoven de vlokken in dollen dans en een herinnering doemde aan een verren avond,
toen hij op dezelfde wijze een gordijn terzijde had geschoven en in gepeins het
warrelen van sneeuwvlokken in het schijnsel eener lantaarn beschouwd had. En
opeens werd de herinnering helder en stellig. Het was op het St. Pieterskerkhof in
Leiden, waar hij, nu bijna zestig jaar geleden, een paar sjofele kamers bewoond had.
Hij had den ganschen avond gewerkt in boeken over rechtswetenschap, ijverig en
tevreden. Tegen middernacht had hij het lijvig deel, waarin hij las, dichtgeslagen en
was gapend opgestaan, niet om te gaan slapen, maar om wat te verpoozen en daarna
verder te lezen in geschriften van anderen aard. Sedert uren ritselden de
sneeuwvlokken tegen de ruiten en net als dezen avond had hij het gordijn terzijde
geschoven en naar buiten gekeken. In pijlsnelle dwarreling waren de vlokken
neergeschoten in het gouden schijnsel van een waaiervlam, die wankelde en sidderde
en door de vlagen telkens werd neergeslagen. Toen waren twee men-
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schen door de blanke schemering gegaan onder de boomen van het kerkhof, aan gene
zijde waarvan het donkere gevaarte rees der kerk. Het hoofd der vrouw ging schuil
in een kaproen en de man droeg een zwaren stok, dien hij telkens rechtstandig
neerstootte in de sneeuw. Floris Roelof hoorde hun stemmen brommen en hij had
den indruk, dat deze beide menschen oud waren. Waarom was deze herinnering zoo
scherp gebleven vanaf het schrale voorjaar zijns levens tot in den strengen winter
van dezen ouderdom? De duizelingwekkende snelheid, waarmee de jaren waren
voorbij gesuisd, verbijsterde hem en sneller vloden zij, nu alle dagen gelijk waren
en hij geen belangstelling meer in de dingen had. Straks zou hij sterven, gelijk deze
beide menschen gestorven waren en gelijk allen, die in den knekelhof begraven lagen,
waarover zij dien winteravond gegaan waren, waarover hij zelf jarenlang dagelijks
was gegaan, niet denkend aan zooveel geraamten, die onder zijn voeten sedert eeuwen
grijnsden.
Het was op het Sint Pieterskerkhof, dat zich in het brein van Floris Roelof het
trieste wereldbeeld gevormd had, dat het denken van zoovelen zijner tijdgenooten
beheerscht had; aldaar had hij de stellingen omtrent het eeuwig bestaan der stof en
haar redeloos beginsel leeren aanvaarden, geen andere werkelijkheid leeren erkennen,
dan die, welke binnen tijd en ruimte werd waargenomen en aan de wetten van oorzaak
en gevolg onderworpen was. Niet de vrije geest streefde een vrije toekomst der
menschheid tegemoet, hij gehoorzaamde integendeel den duisteren wereldwil, die
den rusteloozen en zinledigen kringloop van jaargetijden en beschavingen gelijkelijk
bestendigde en boos waren de menschen, volhardend in het kwade, gelijk de oeroude
Schrift getuigde. God was een droombeeld, onontbeerlijk voor de stervelingen, die
door het besef omtrent hun
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benardheid tot vertwijfeling en radeloosheid gezweept zouden worden, maar waarvan
de strenge en rechtgeaarde denker de ledigheid erkende.
Zoo had Floris Roelof gedacht in zijn jonge jaren, zoo in zijn vollen wasdom en
zoo dacht hij ook dezen avond.
Hij ging weer zitten in zijn diepen leunstoel en rookte verder, met snelle en forsche
halen, want de havannah dreigde te dooven en onwelriekend te worden. En opnieuw
verwonderde hij zich over de mistroostigheid, die hem deze laatste dagen meer en
meer beklemde. Hij, die gewoon was geweest in zijn dadenrijke leven de diepten
van anderen met snellen blik te peilen, hij had zich altoos weinig geneigd gevoeld
met zelfontleding den kostbaren tijd des levens te verspillen. In de vele ledige uren
weliswaar, die hij in het Jachthuis had gesleten, had zijn vorschende blik zich
menigmaal in eigen diepten verloren, maar, in het volle leven teruggekeerd, had hij
dit ijdel spel aanstonds prijsgegeven, voornemens gelijk vroeger zijn blik enkel te
richten op de gezichten dergenen, die met of tegen hem strijdend, hun ware en
doorgaans booze bedoelingen achter wisselende mommen arglistig verborgen. Sedert
Peter's terugkeer echter in zijn leven doolden zijne gedachten opnieuw in het
schimmenrijk der eigen ziel en wrevel beving hem soms tegen dezen nazaat, dien
hij aanvankelijk gemeend had uit zijn leven te bannen en die nu, zij het op een andere
wijze dan hij had kunnen vermoeden, de rust zijner laatste jaren storen kwam.
Geenszins verwarde Scanderbergh de gedachte aan de hardheid, waarvan hij tegenover
zijn kleinzoon blijk had gegeven en onbewogen bleef hij, als hij het verwijt in Peter's
diepe oogen branden zag. Hij, die een moeielijk begin gekend had en daarna pal had
gestaan in den storm van haat, die alle sterke mannen op het forum om-
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giert, hij beschouwde de bittere jaren, die Peter bij tante Arabella had doorgebracht,
als een goede leerschool, waaromtrent het geen zin had zich in sentimenteele
bespiegelingen te verliezen. Hij ried de slechte instincten, die Peter bedreigden en
die zich verrieden in de hevige en slordige lijnen van zijn gezicht; hij prees, zij het
in stilte, Peter's vroege wijsheid, zijn hartstochtelijk streven naar kennis, zijn strenge
en juiste zelfkritiek, de natuurlijke wellevendheid, die hem eigen bleek, ondanks zijn
groven bouw, zijn onzekere houding en de zwaaiende gebaren, waarmede hij dikwerf
zijn onstuimige woorden begeleidde. Zoo scheen Peter hem veeleer tot voldoening
en waardeering te moeten stemmen; nochtans wies de droefenis gestadig in zijn hart,
meer en meer beving hem het gevoel van eenzaamheid, dat hem achttien jaar geleden,
toen hij alleen was in het Jachthuis, na Machteld's roekelooze vlucht beklemd had.
En als hij des avonds in zijn donkere slaapkamer, gehuld in zijn kamerrok, toefde in
den leunstoel bij het voeteneind, gelijk hij dikwijls deed, wanneer hij zich tot denken
nog geneigd voelde en hij zag tusschen de gordijnen de lichtelijk gesleten maan
eenzaam reizen door den bestarden en bewolkten hemel, herdacht hij de slapelooze
nachten van vroeger, waarin hij de herten had hooren schreeuwen in de diepten der
bosschen tot den blanken morgen, waarin de koekoek riep. De vlammen kwijnden
om den stapel zware blokken en Scanderbergh stiet met een hak den mijter in elkaar,
zoodat terstond de gele vlammen knetterend omhoog schoten, een gouden
vonkenregen sproeiend. Dan zwierven zijn gedachten terug naar het oude stadje aan
de Zuiderzee, waar hij geboren was en naar dien herfst, waarin hij, dwalend door de
gouden misten, die het groene water in de diepe grachten onttogen aan zijn blikken
en waarin de schuiten met roode leeuwen en lachende godessen op de boegen
doemden
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in vage lijnen, zijn eerste droomen gedroomd had over een toekomst, waarin hij de
eerste burger van den Staat zou zijn. Sindsdien waren de machtsdroomen
werkelijkheid geworden, maar hetzij hij in de kalme gehoorzalen der hoogeschool
de beginselen en schakeeringen van het recht onderwees, hetzij hij in de woelige
zittingen der Kamer de wetten voordroeg, waarvan het gemeenebest eerlang den
heilzamen invloed ervaren zou, vreemd was zijn hart gebleven aan deze handelingen,
gelijk het vreemd was gebleven aan zijn huwelijk, vreemd aan zijn wachtende,
zwijgende vrouw, wier diepe blikken hij te laat bepeinsd had, vreemd ook aan
Machteld, toen zij, in de veege jaren, die haar ondergang hadden voorbereid, zich
vaak aan zijne borst geklemd had, met stommen aandrang smeekend om de liefde,
die hen beiden gelijkelijk verlost zou hebben.
Nu was de machtsbegeerte gedoofd, die hem van daad tot daad had voortgedreven
en alleen het besef omtrent de nutteloosheid van alle streven heerschte. Ook hem
ontgingen de voorteekenen niet van het helsche schouwspel, dat Europa eerlang zou
bieden en duidelijk was hem geworden in den loop dezer laatste jaren, dat ook hij
door de roekelooze vrijzinnigheid zijner staatkunde, gelijk zoovele anderen, de
brandende oorzaken had aangewakkerd, die straks misschien deze verwarde en
verdwaasde beschaving verdelgenzouden. En, zonder geloof in de democratie,
waarvan hij afkeerig was uit kracht zijner heerschersnatuur, tegenover wier idealisme
hij volhardde in de overtuiging omtrent de ancestrale en ontembare boosheid der
menschelijke natuur, scheen hem de toekomst der wereld chaotisch en duister gelijk
zijn eigen toekomst. Maar tegenover deze ontkenningen, waartoe zijn gestreng en
roemvol leven geleid had, voegde het onbewogen te blijven en allerminst te elfder
ure zich te laten overmannen door
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dezen knaap, wiens duister voorhoofd gemerkt was met een stralend teeken, waarbij
de luister der intellectueele hartstochten, die zijn leven beheerscht hadden, een koude
en valsche schijn geleek.
Na een week keerde Peter naar Arnhem terug. Hij was gekomen met een klein valies,
hij ging met een grooten koffer. Een paar dagen vóór zijn vertrek had hij met
Grootvader een ganschen middag doorgebracht in een winkel, die stellig meer zalen
telde dan menig paleis en waarin hij zich, op last van Grootvader, vele pakken had
laten aanmeten en kleeren gekocht had, onderkleeren en bovenkleeren van Engelsche
makelij, kostelijk van aanvoeling en behaaglijk om te dragen, zoodat Peter, toen hij
den volgenden morgen aan het ontbijt verscheen, vreesde wereldscher en sportiever
dan Arthur zelf te zijn uitgedost.
Den morgen van zijn vertrek zwierf Peter in het oudste deel der stad, op zoek naar
een juwelier of antiquair. Immers Grootvader had hem vijf en twintig gulden gegeven
ter vergoeding der reiskosten en zoo wilde hij kleine Inez met een geschenk verrassen.
Hij vond eindelijk op een vreemde, trieste gracht zonder boomen, waarvan de oude
huizen witte sierselen toonden, terwijl in het vale water schepen met besneeuwde
ladingen en zonder masten rustten, een winkeltje, dat voorover dreigde te vallen,
welks roode trapgeveltje een grauwe weegschaal toonde en dat behoorde aan een
Joodschen goudsmid, wien enkel een tabbaard ontbrak, om ganschelijk het voorkomen
te hebben van een Poolschen rabijn. Aldaar kocht Peter voor vele florijnen een
antieken, zilveren vingerhoed, waarop een fabel van Lafontaine, de Vos en de Raaf,
in sierlijke en geestige lijnen was afgebeeld.
Bij het afscheidnemen was Grootvader als gewoonlijk
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onbewogen geweest, Peter echter had zich nog meer dan bij zijn aankomst ontroerd
gevoeld en toen hij, nadat de plechtige en stijlvolle knecht de voordeur achter hem
gesloten had, zich in den fijnen en grauwen winterdag op weg begaf naar het station,
haalde hij vrijer adem, ondanks de beklemmende gewaarwording, dat Grootvader
eenzaam en vermoeid, niet gelukkig was.
Hij zat alleen in zijn derde klasse, toen de trein in beweging schokte en, behagelijk
gestemd door de gedachte, dat hij ongestoord zou kunnen lezen, legde hij zijn voeten
op de overstaande bank en haalde den kleinen Spinoza, geschenk van oom Sijmen,
uit zijn binnenzak. Maar op hetzelfde oogenblik hoorde hij buiten lachen en vloeken
en verward gedraaf, het portier zwaaide open en drie mannen, de een na den ander,
sprongen en klommen naar binnen met een behendigheid, die bewondering mengde
in Peter's teleurstelling. Zij tikten in het voorbijgaan aan hun hoeden en zetten zich
aan het andere einde der houten banken; zij hadden drukke stemmen en snoevende
gebaren en vooral twee hunner schenen hoogmoedig en zelfvoldaan. Peter beschouwde
hen onwillekeurig.
De jongste scheen een jockey; hij droeg een rood, geruit vest, een gele das, een
vuil, slap boord, en de klep van zijn schuin gedragen pet was laag over zijn voorhoofd
neergeslagen. Hij rookte een sigaret en had een blozend jongensgezicht, dat aardig
had kunnen zijn zonder den zijdelingschen blik en de uitdrukking van aanmatiging
en geringschatting, waarmede hij, zich wendend tot zijn buurman, een gesprek begon.
Deze had een uilengezicht, gebruind als van een schipper, schoon hij veeleer het
voorkomen had van een woekeraar. Zijn rug was een weinig gekromd, waardoor zijn
houding iets onzekers en vreesachtigs had,
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dat echter gehuicheld kon zijn. De vette rand en de vale bol van zijn hoed toonden
scheuren en sporen van deuken. Een wollen omslagdoek, waarover zijn jas en vest
waren dichtgeknoopt, verheelde misschien de afwezigheid van das en boord.
De derde, die tegenover hen zat, een vijftiger, staarde naar buiten. De blik zijner
waterige oogen was zeer vermoeid en zijn gezicht, dat zeker schoon geweest was,
toonde een uitdrukking van lusteloosheid en verzadigdheid, die zich om den
wulpschen en slappen mond tot een grimas van walging langzamerhand verergerde.
Hij droeg op dezelfde wijze als de man met het uilengezicht een wollen omslagdoek,
voorts een grooten, verweerden en glimmenden flambard en zijn plunje was slordig
en morsig als die zijner gezellen. Geen hunner droeg, ondanks de koude, een overjas.
- Drie boeven, dacht Peter en hij wilde gaan lezen, toen de vijftiger met een
vervaarlijken geeuw ophield naar buiten te staren. Zijn plotseling levendig geworden
oogen gleden over zijn beide gezellen of handlangers, rustten een oogenblik op Peter
met een vriendelijke, bijna hoffelijke uitdrukking, dwaalden dan verder om terug te
keeren tot het tweetal, wier gesprek hij nu blijkbaar met vermaak en belangstelling
volgde.
Peter wilde gaan lezen, maar de verbluftheid over de uitdrukking, die hij zooeven
op het gezicht van dezen verloopen plebejer had waargenomen, verdrong alle
aandacht, dus hief hij weer het hoofd en naar gelang hij scherper toekeek, meende
hij in dezen ouden schooier een vage bekoring te bespeuren. Maar Peter werd afgeleid
en geërgerd door den man met het uilengezicht, die hem op zijn beurt met spiedende
blikken beschouwde, ondanks het drok vertoon van aandacht, waarmede hij luisterde
naar de verhalen van den laatdunkenden jockey.
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De trein gleed nu met eentonig gedender over den hoogen grasdijk en Peter zag uit
over het grauwe en witte landschap, dat onder den lagen hemel, dien de naderende
avond reeds versomberde, in doodsche verten zich verloor. Het had dien nacht weer
gevroren na eenige dagen dooiweer; het ijs der slooten was overal deerlijk gebarsten
en de vaarten toonden breede geulen, waarin schotsen dreven. En naarmate zijn
blikken over de besneeuwde en verlaten velden zwierven, werd hij zich bewust van
een wassend onbehagen.
Hij hoorde den jockey met zijn bitse stem vertellen over wedrennen en hij voelde
zijn ergernis toenemen tegen den onderdanigen, huichelachtigen woekeraar, die ook
bookmaker kon zijn en die hem belette den vijftiger opmerkzaam te beschouwen.
Dus trachtte hij zijn aandacht te wijden aan het draaiend landschap. Hij zag kraaien
vlekken op de sneeuw en bengels stampen op het ijs, dat straks allicht onder hen
breken zou; in de verte ging een zeil voorbij, hetgeen hem verwonderde en een
hondenkar repte zich over een smallen landweg naar een afgelegen hoeve. Rook zag
hij stijgen uit alle hofsteden in lange, dunne lijnen, die allengs sidderend afweken
en eindelijk verijlden in den windloozen namiddag.
Plotseling wendde hij wederom zijn gezicht in de richting van het drietal, maar
aanstonds stuitten zijn blikken op de voorzichtige blikken van den dwarskijker. Hij
stond op, verstoord en gerucht makend, ging zitten aan den overkant. De jockey keek
even zonder belangstelling naar hem om en ook de vijftiger, verstrooid, zag hem aan
met zijn waterige oogen, waarin dezelfde uitdrukking van zooeven herleefde,
vermengd met een lichte verwondering, die zich een oogenblik tot aandacht scheen
te verernstigen. Maar reeds volgde hij opnieuw de verhalen van den jockey, dien hij
met een welwillend, bijna vaderlijk oog beschouwde, terwijl af
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en toe een glimlach, die Peter welhaast geestig en beminnelijk toescheen, speelde
over zijn vuige trekken. Peter beschouwde hem met bijna hevige aandacht. Hij scheen
welgebouwd, ondanks zijn verfomfaaid en ontredderd voorkomen, ondanks een
vooze neiging tot zwaarlijvigheid en, gelijk de teekening van een zeldzaam tapijt
onder korsten stof en vuil, zoo schenen de oorspronkelijke lijnen van zijn gezicht
bedolven onder den neerslag der ondeugden en misdaden, waarin hij zonder twijfel
gezwelgd moest hebben.
Nochtans voelde Peter zich aangetrokken tot dezen afgeleefden booswicht. Hij
staarde opnieuw naar buiten; de verwarde geluiden van den jagenden trein versmolten
tot een gedreun, dat uit onheilvolle verten al sneller scheen te naderen; het landschap
verzonk in grauwen mist. Maar dan deed het keffend lachen van den bookmaker hem
wakker schrikken uit deze begoocheling en aanstonds schoten en golfden de palen
en draden opnieuw voorbij, draaiden de witte velden in rustelooze vlucht.
De trein, eentonig, denderde voort, en in geheel Holland, zoo scheen het, steeg
rook uit besneeuwde hofsteden in dunne, wankele lijnen, vlekten kraaien op de
sneeuw, waagden zich bengels op schollen, repten zich hondekarren langs verlaten
landwegen, en gleden verre zeilen gelijk geesten door het land, waarover de avond
daalde.
Het gesprek, of veeleer de alleenspraak van den jockey, was gaandeweg trager
geworden en eindelijk ganschelijk verstomd. Hij had nu zijn voeten op de overstaande
bank gelegd, zoodat zijn slecht zittende en gehavende gele schoenen ten volle
zichtbaar waren. Zijn hoofd was op zijn borst een weinig ter zijde gezonken, zoodat
zijn blozend en vlegelachtig jongensgezicht, mede door de schuingedragen pet,
onzichtbaar was geworden.
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Dieper in zijn hoek was de bookmaker gedoken, zoodat het scheen als sliep ook hij,
tenzij geheel van onder uit en door de reten zijner zeere oogleden zijn voorzichtige
huichelaarsblik voortging Peter te bespieden.
Peter en de vijftiger dus keken uit het venster, elk in zijn richting, maar telkens,
instinctmatig en gelijktijdig, zagen zij elkaar aan met dezelfde, nieuwsgierige en
hoffelijke uitdrukking, wendden dan bescheidenlijk hun blikken af, opnieuw naar
buiten starend. Op zeker oogenblik, toen zij elkaar weer bijna steelsgewijze
beschouwd hadden, tastte de vijftiger in een zak van zijn jas, waaruit hij even later
een verslapte sigaret haalde en terstond voelde Peter, dat hij hem nu zou vragen om
lucifers. Hij wachtte angstig, opnieuw dreigde het landschap in grauwen mist te
verzinken en naderde uit bange verten het somber dreunen. De man scheen een
oogenblik te aarzelen, dan hoorde Peter hem vragen: - Mijnheer, hebt u misschien
wat vuur voor me...
Zijn stem was schor, als versleten door getier en sterke dranken, al behield zij een
rest van welluidendheid, die verried, dat vleiende buigingen haar vroeger eigen waren
geweest. Peter, op zijn beurt, zocht in zijn zakken. - Neen, zeide hij eindelijk
hoofdschuddend, het spijt mij wel...
De vijftiger had een afwerend en hoffelijk gebaar, dan, opeens plebejisch en
liederlijk nu weer, stompte hij tegen een der schrale dijen van den slapenden
bookmaker, die wakker schrok, en zijn stem was nu enkel rauw en gemeen.
- Zeg Moos, geef me 'es effen 'n vlammetje van je... De ander haalde gapend een
doosje te voorschijn, legde zijn wonderlijk uilenhoofd tegen het houten beschot,
mompelde, brabbelde, grinnekte wat, trok een paar grimassen en sliep verder.
De vijftiger had zijn sigaret ontstoken en weldra wolk-
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ten de versche walmen geurend door het kleine vertrek. Het was een dier Fransche
sigaretten, waarop in blauwe letters het woord Maryland stond gedrukt en die in gele
pakjes verkocht werden, terwijl de roode zwaardere soorten bevatten. Peter, die
overigens een matig rooker was, kocht van tijd tot tijd een dier gele pakjes in het
winkeltje om den hoek, boven welks ingang een wildeman met vederbos en strijdbijl
waakte. Alle artiesten in Parijs rookten zulke sigaretten, had Arthur verzekerd, die
zelf Turksche rookte, want Turksche... Peter's gedachten vervaagden en opeens zag
hij in zijn herinnering een zonnig weitje, waarop bleekgoed gespreid lag, terwijl een
wit geitje, dat aanvankelijk vreedzaam graasde aan een strakgespannen koord opeens
met steile en dwaze sprongen vluchtte, toen Peter en zijn moeder naderden over het
smalle paadje tusschen de korenvelden, waar de gele aren hooger dan kleine Peter
deinden in den lichten morgenwind. Luidkeels had hij gelachen en een lach had ook
Moeder's verstrooid en kwijnend gezicht even met volle warmte overtogen. Een
berkenboschje stond in de buurt; toevend hadden zij den geur der jonge berken
opgesnoven en Moeder had gezegd, terwijl haar gezicht weer verstrooid en kwijnend
was geworden, dat altijd de geuren der natuur heerlijker waren dan die van het fijnste
reukwater en van de fijnste sigaretten.
De trein joeg voort in de wassende duisternis; gouden lichtjes sterden al in de
huizen op het land en in de masten der stilliggende schuiten. Peter en de vijftiger
keken nu weer elk voor zich uit. Sedert de poging tot toenadering mislukt was,
schenen zij hun belangstelling over en weer te hebben verloren. Peter bleef verzonken
in de beschouwing van het beeld zijner lachende moeder. De vijftiger rookte zwijgend
verder, en telkens trok een brandschijnsel over zijn duister gezicht. De slapende
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jockey dreigde eens op zij te vallen; met moeite richtte hij zich op, gelijk een
beschonkene. De onderkaak van den bookmaker hing slap neer, zoodat zijn mond
vol bruine, verbrokkelde tanden gaapte als een helsche krocht.
Utrecht groeide ras aan den nachtelijken einder en weldra stoomden zij remmend
het groote, vale station binnen. De slapers ontwaakten, rekten zich gapend uit met
krampachtige gebaren en dierlijke keelgeluiden. Allen spraken door elkaar, totdat
Peter opeens de haastige sijfelstem van den bookmaker hoorde:
- Zeg, Schnoerb, denk er an, dat we nog effe bij Eli langs motte...
De vijftiger had zich reeds uit het portierraam gebogen om het slot open te wringen.
Zij daalden achtereenvolgens de treden af, zonder groet; alleen de bookmaker die
het laatst ging, draaide zich nog even om en tikte aan zijn hoed met een spottende
deftigheid.
Peter was blijven zitten, starend door het open portier naar het woelig verkeer op
het perron. Reizigers, die plaatsen zochten, loerden naar binnen, maar gingen verder.
De kreten der krantenjongens overstemden het rumoer en de verre aanprijzing van
eetwaren, waaronder: ‘Brrroodjes met ham’, klonk als een zotte litanij. Dan schoof
langzaam en sissend een locomotief achter hem voorbij. Hij stond op, voelde zich
wankelen, zoodat hij een oogenblik twijfelde of de trein inderdaad tot stilstand was
gekomen; met eenige moeite bereikte hij het openstaande portier, keek in de richting,
waarin het drietal was gegaan. Zij mengden zich reeds in de kuddende menigte, die
zich onder de rosse stralende booglamp naar den uitgang bewoog. Een havelooze
vrouw had zich bij hen gevoegd en praatte druk met den vijftiger, die achter liep en
verstrooid scheen te luisteren. Zijn houding was een weinig gebogen en zijn schouders
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zwaaiden, gelijk Peters houding en Peters schouders.
De dagen gingen voorbij, maar Peter werd al stiller. Op school, starend in het
winterhout van den verwaarloosden tuin, herdacht hij voortdurend den man, tot wien
hij zich op zoo geheimzinnige en beangstigende wijze aangetrokken had gevoeld.
Tegenover tante Arabella waren zijn houding en toon weer stroef, schoon niet hoonend
geworden en aan tafel was hij somber en zwijgzaam als vroeger. Des avonds, bij
oom Sijmen en tante Barbara, was hij almede weinig spraakzaam; telkens, zijns
ondanks, slaakte hij diepe zuchten en vroeger dan gewoonlijk ging hij heen. De
echtgenooten verontrustten zich over deze neerslachtigheid en over de terughouding,
ja, de stugheid, die zij vooral in zijn houding tegenover kleine Inez meenden waar
te nemen, en zij vreesden, dat andere gedachten hem bestookten dan die, welke hem
tot dusver bij tijd en wijle te kwellen schenen.
Ook kleine Inez werd stil en gaandeweg overtoog dezelfde peinzende uitdrukking
haar gezichtje, die oom Sijmen en tante Barbara hadden waargenomen in de eerste
maanden na Ronald's dood. Opnieuw schenen haar gedachten tot het doode vriendje
terug te keeren; eens, toen zij met oom Sijmen door de Turfstraat ging en zij
takkenbossen zag binnendragen bij het bakkertje, waarboven Peter woonde, liet zij
zich ontvallen, dat zij juist dacht aan de sparren van Angerenstein. En een anderen
keer verstilde zij plotseling, toen zij uit een smalle zijstraat een ezelken in vreemde
naaktheid, met steile ooren en enkel oogkleppen, klaarblijkelijk weggeloopen uit een
stal, den singel zag opdraven, al spoedig achterhaald door een palfrenier in
hemdsmouwen, maar met hoogen hoed, waarop een rosse kokarde prijkte en die,
gelukkig zonder slagen en schoppen,
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den voortvluchtigen langoor terugleidde naar den stal. - Net Tom, had kleine Inez
gezegd. En zij had oom Sijmen's arm genomen en zich laten trekken, als was zij zeer
vermoeid, schoon zij niet ver geloopen hadden en vlak bij huis waren. Tom was het
onberekenbare ezelken van Ronald geweest.
Des avonds luisterde zij niet meer gelijk vroeger naar de gesprekken van oom
Sijmen en Peter, maar bleef, dikwijls geeuwend, neuzen in boeken en schriften, totdat
het bedtijd was geworden. Of wel zij speelde met een klein beenen vouwbeen,
geklemd in een gemzepootje, dat zij den vorigen zomer in Zwitserland gekocht had.
Zij bewoog het ding beurtelings voor haar linker of rechteroog, het andere toeknijpend
en aldus haar gezichtsveld op velerlei manieren verdeelend, daarbij zeurige wijsjes
neuriënd, gelijk kinderen doen, die zich vervelen.
- Schort er iets aan, Inez? vroeg tante Barbara eens aan de koffietafel, terwijl zij
den zandlooper omzette, die het koken der eieren regelde; oom Sijmen liet zich
wachten.
- Neen tante... antwoordde zij verwonderd en levendig, en argeloos was haar blik
als altijd. Tante Barbara begreep, dat kleine Inez zich niet bewust was van de lichte
schaduw, die over haar kleine leven was gestreken en voldaan ging zij verder met
voor de koffietafel te zorgen, terwijl kleine Inez aandachtig den geruischloozen
stortvloed van het fijne en roode zand volgde, dat uit den bovensten in den ondersten
glazen kegel overstroomde.
Eens, toen zij achter tante Barbara haar slaapkamer binnentrad, scheen de hooge
maan in vollen glans naar binnen. Dien namiddag had kleine Inez haar bloedrood en
troebel zien rijzen boven de donkere en ontdooide Betuwe, zoodat het haar angstig
te moede was gewor-
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den. Maar nu glansde zij opnieuw, zoo zuiver en helder, dat kleine Inez aan den
overkant duidelijk de plekken sneeuw kon onderscheiden, die nog niet gesmolten
waren. Terwijl zij zich ontkleedde, begon zij druk te babbelen, tante Barbara allerlei
flauwe raadseltjes opgevend en onbedaarlijk lachend, wanneer tante, verstrooid door
haar bedrijvigheid, zich bedotten liet. Peter was dien avond stiller geweest dan anders
en zijn trekken hadden een spanning getoond, zoo pijnlijk, dat het scheen, als
weerhield hij zijn tranen met de grootste moeite. Toen kleine Inez en tante Barbara
naar boven waren gegaan en hij met oom Sijmen alleen was gebleven, zag deze
opeens twee tranen glijden over zijn wangen en op hetzelfde oogenblik stond Peter
op, drukte oom Sijmen haastig en zenuwachtig de hand en repte zich zoo schielijk
naar de deur, dat oom Sijmen, ontmoedigd, geen poging deed hem uit te laten.
Buiten verwijderde Peter zich met haastige en verwarde schreden, maar nauwelijks
eenige huizen verder brak het verkropt verdriet los en zoo geruchtmakend klonken
zijn snikken in de stilte, dat hij zelf schrok, voorzichtig de kade overstak en onder
de boomen verder weende. Maar opeens stampvoette hij, balde zijn vuisten tegen
den sterrenhemel; kreten braken uit zijn mond en even zwaaide hij gelijk een
beschonkene, zoodat hij, vreezend te tuimelen, zich beheerschte en kalmer voelde
worden. Hij ging zitten op een bank en, zijn ellebogen op zijn knieën, zijn vuisten
in zijn oogen, denkend aan den schooier, die zijn vader was, aan zijn ongelukkige
moeder en aan kleine Inez, die hij onwaardig was, weende hij bitterlijk, langen tijd,
totdat hij eindelijk snakkend opzag. Door het glinsteren zijner tranen zwaaiden de
sterren wonderlijk heen en weer, hij droogde zijn oogen en zag de Betuwe onder den
hoogen maan verwazen naar zilvergrijze verten. De
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stilte van den avond scheen hem dieper dan gewoonlijk en, luisterend naar het eentonig
en melodisch murmelen van den stroom tegen de stompe boegen der slapende
zandschuiten, voelde hij zich bevreemd en verlicht. Hij stond op na een poos, slenterde
terug tot kleine Inez' huis. Haar kamer was nog verlicht; hij zag de bedrijvige schaduw
van tante Barbara voorbijgaan, daarna de snelle schaduw van kleine Inez, die klapte
in haar handen en zich draaide in haar vlucht gelijk een tol. Blijkbaar plaagde zij
goede tante Barbara en Peter, omhoogstarend, voelde een glimlach zijn trekken
ontspannen.
Hij toefde, ook toen het licht was gedoofd, de harten in de blinden der huiskamer
beschouwend, die af en toe even verduisterden, vermoedelijk wanneer de zware
gestalte van oom Sijmen of tante Barbara voorbijging. Daarna bleven zij helder en
de echtgenooten zaten dus weer in hun diepe leunstoelen, aan weerskanten der
vulkachel, lezend of pratend over kleine Inez en misschien zelfs over hem.
Langzaam ging hij huiswaarts, de trage slagen eener dorpsklok klonken over het
water; hij trachtte ze te tellen, maar zij verwoeien in de lichte winden, die tusschen
aarde en hemel stoeiden. Hij haalde diep adem en voelde voor de eerste maal sedert
zijn terugkomst verlangen naar zijn werk.
Den volgenden dag was kleine Inez monter als gewoonlijk; de peinzende trek op
haar gezichtje was verdwenen, evenals de vage lusteloosheid, die gedreigd had het
lieve spel harer bewegingen te vertragen. Oom Sijmen en tante Barbara herademden
en aan de koffie besloot oom Sijmen de vuursalamanders te koopen, waarvan hij
sedert dagen droomde, benevens het omvangrijke rotspaleis, waarin zij huisden.
Uitbundig juichte kleine Inez dit voornemen toe; Tante Barbara
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echter maakte bedenkingen, gelijk een stipte huisvrouw betaamt.
Des avonds klonk Peter's stap in de gang vaster dan anders en toen hij binnentrad,
waren zijn trekken ontspannen en schouwden zijn oogen zoo rustig en helder als in
zijn beste dagen. Ongedwongen en beminnelijk boog hij zich over kleine Inez en
kuste haar op heur haar; dan vertelde hij, dat hij dien middag bloemen gebracht had
op het graf zijner moeder en begon, nauwelijks gezeten, met ouden hartstocht over
de hoogste dingen te praten. Dien avond neusde kleine Inez niet meer geeuwend in
boeken en schriften, totdat het bedtijd was geworden, noch speelde zij met haar
Zwitsersch vouwbeen haar vervelend spelletje.
Toen Peter met oom Sijmen en tante Barbara alleen was, vertelde hij van zijn
ontmoeting in den trein, en van de verwarring en somberheid, die hem daarna
bevangen hadden. Hij meed bij dit alles te spreken van kleine Inez, hetgeen immers
overbodig geweest ware, want lazen oom Sijmen en tante Barbara niet in zijn hart
als in een open liggend boek, met duidelijke letter gedrukt?
Het werd voorjaar; de wintersche maaltijden waren allengs tot het verleden gaan
behooren en niet meer tegen het gouden lamplicht, maar opnieuw tegen den
bloeienden avondhemel hief oom Sijmen, alvorens den kostelijken inhoud te genieten,
den welgevulden roemer. De toenemende warmte der zon, de zoete geuren, die soms
op den wind de rivier overwoeien, het fluiten van een merel, die haar des morgens
placht te wekken, de verteedering der dingen, wanneer de avond daalde, dat alles
stemde kleine Inez al blijmoediger en gaarne zong zij lieve wijsjes, met volle of halve
stem, waarnaar de echtgenooten en ook Willempje in het onderhuis ontroerd
luisterden.
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Des avonds, wandelend met oom Sijmen en Peter onder de linden der kaden, of onder
het hooge geboomte van den singel, hoorde zij dikwijls in ruischende vluchten de
trekvogels wederkeeren. En als zij den volgenden morgen in de plantsoenen de
spreeuwen in menigten hoorde snateren, begreep zij dat éen dier vluchten was
neergestreken over de stad. En ook de Rijn, na zooveel zware regens en ruwen ijsgang,
was opnieuw de milde stroom geworden, die, vreedzaam kabbelend tegen de stompe
schuiten, haar onder het spinnen van velerlei droomen eindelijk deed inslapen.
Soms, uit de verte, hoorde zij de langzame stappen naderen der beide schippers;
zij verstond de woorden, die Arie sprak tot zijn zwijgenden kameraad en verwonderde
zich, dat in den kalmen avond de stem van den roodbaard zijn spottenden klank
verloren had en nog lang nadat hun stappen verklonken waren, rook zij nieuwsgierig
den tabakswalm, die, stijgend uit den porceleinen pijpkop, waarop het zomersch
landschap prijkte, door de open vensters binnen was gedreven en in de stille kamer
tot een vreemden, ouden geur zich gaandeweg verfijnde.
Ook Peter was welgemoed; en naarmate de kerstvacantie met haar
wederwaardigheden in zijn herinnering weken, scheen het hem, als vervreemdde hij
meer en meer van een verleden, waarin des vaders aard gedreigd had zijn toekomst
te bepalen. Hij handhaafde zich zonder moeite als eerste zijner klasse en, zeker van
zichzelf, zag hij het laatste examen naderen met minder spanning dan kleine Inez.
De gedachte weliswaar, dat hij het najaar in Leiden zou slijten en over vreemde
singels de herfstblâren zou zien wervelen, benauwde hem meermalen, maar hij zeide
zich, dat het heimwee naar kleine Inez hem niet mocht overmannen.
Peter veranderde; weinig restte van zijn haastige en
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slordige persoonlijkheid; zijn houding werd rechter en breeder leken zijn schouders;
de vroeger zoo schuwe blik drong nu recht in de oogen van allen, die het woord tot
hem richtten; de duistere uitdrukking, die zijn ordelooze trekken te vaak nog meer
had verward, werd zeldzamer en zekere buigingen ontstonden in stem, houding en
gebaar, die oom Sijmen met voldoening opmerkte en die ook door kleine Inez in alle
onbewustheid werden waargenomen, want achterwege bleven langzamerhand voor
oom Sijmen's speurend oog het overigens ternauwernood merkbaar deinzen of
krimpen, wanneer Peter met een ruw gebaar of een te luiden lach haar even had doen
schrikken. De echtgenooten plaagden hem gaarne, om wat zij zijn behaagzucht
noemden. Peter, inderdaad, droeg slobkousen en sprenkelde, na zich geschoren te
hebben, eenige korrels lavendelzout in het warme water, waarmee hij zijn bevlokt
gezicht schoon wiesch.
Toen de aarde allerwegen zwol onder den aandrang van het nieuwe leven en de
kreten der zwierende vogels prangender klonken, begaf hij zich soms, ver weg, naar
geheime en panische oorden, ontkleedde zich langzaam of haastig, al naar gelang
zijn heidensche stemmingen dartel of dreigend waren, gaf zijn lichaam prijs aan de
hevige en teedere liefkoozingen der winden en beminde de wateren in hun diepen
schoot.
Tante Arabella, dien winter, was erg oud geworden; zij klaagde veel over moeheid,
rheumatische pijnen staken in haar voeten en bemoeilijkten haar gaan, een pijnlijke
tinteling doorstroomde voortdurend haar handen en wekten in haar vingers de
gewaarwording, als zouden zij straks van louter spanning bersten. Zoo werd haar
slechte slaap slechter en op haar nachttafel vermeerderden de
slaapmiddelen-behelzende flesschen en doozen. Maar geen luidruchtige wanhoop
volgde
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meer, gelijk vroeger, haar slapelooze nachten; het scheen, als restte haar geen kracht
meer voor opstand en verbittering. Ook het koortsig en zinloos pochen en zwetsen
verminderde en de dolle driften tegen Peter, tegen de witte poes, tegen de gebochelde
werkster. Dikwijls vond hij haar in tranen, die zij dan, zich betrapt ziende, zuchtend
droogde. Zij zat nu gansche middagen in haar versleten en verkleurden armstoel,
met moede blikken naar buiten starend. Vaak gebeurde het, dat Peter, na vieren, nog
even binnentredend, alvorens zijn zoldertrap te beklimmen, haar vond in dezelfde,
krachtelooze houding, waarin hij haar, na de koffie, verlaten had.
Haar grijze haren waren wit geworden, haar blikken werden doffer, haar trekken
slapper en zwaarder golfden in haar onverzorgde morgenjapon de ronde deelen van
haar vooze lichaam. Soms stelde zij Peter vragen, gelijk zij vroeger nooit gedaan
had, vooral betreffende de mogelijkheid van een leven na den dood. Peter, bemoeilijkt
door de wijsgeerige terminologieën, waaraan hij gewoon was, trachtte haar eenige
inzichten te openen omtrent de dingen, waarvoor zij zoo laat een verwarde en angstige
belangstelling begon te voelen.
Maar doorgaans begreep zij niet, dikwijls in tranen uitbarstend, zoodat hij,
vertoornd over eigen onbekwaamheid, zichzelf bitterlijk beschimpte.
Eens trof hij haar lezend in den Bijbel, maar ook hier was zijn jonge kunde
ontoereikend. Nochtans volhardde zij eenige dagen in de lezing van de Schrift, die
dan opnieuw en voor goed in de muurkast verdween. Op zekeren dag staken de pijnen
in de voeten erger en prikkelde de tinteling pijnlijker; zij lag in bed; misschien gloeide
koorts in haar lichaam, want zweetdroppels parelden op haar voorhoofd, onder den
bonten, Indischen zakdoek, dien zij om haar hoofd placht te binden. Een
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oliepitje verlichtte zwakkelijk de slaapkamer, Peter stond over haar gebogen en hij
meende in haar onrustig dwalende oogen een uitdrukking van machteloos en
vertwijfeld nadenken te bespeuren, als zoemde kwellend de vraag in haar om, waartoe
dit alles diende. Hij wiesch met een zakdoek de klamme droppels weg en, zich dieper
buigend, terwijl de herinnering aan zijn moeder vlijmde door zijn hart, drukte hij een
kus op haar voorhoofd. Toen werd haar ademhaling langzamerhand rustig, haar
oogen sloten zich en hij wachtte roerloos, totdat zij was ingeslapen.
De zomer naderde; de zon werd brandend en kleine Inez en Peter zagen de hitte
sidderen boven de heide, wanneer zij oom Sijmen op zijn plantkundige omzwervingen
vergezelden. Des avonds drongen de muggen in dichte zwermen kleine Inez' kamer
binnen; zij dansten gonzend hun geheimvolle dansen en zochten tastend de klamboe
af, waaronder kleine Inez rustig sliep, totdat zij, wanneer de nieuwe morgen daagde,
in schrille vluchten door de open vensters vloden.
De examens begonnen, en elken avond kwam kleine Inez zelf Peter openen om
eerder te weten, hoe de dag geweest was, altijd opnieuw zich verwonderend over
Peter's laconische stemming. Hij herlas met oom Sijmen de klassieke en moderne
teksten, die hij had moeten vertalen; oom Sijmen vermocht geen fouten te ontdekken.
Den dag van den uitslag wachtten kleine Inez en oom Sijmen voor het oude
gebouw. Een verzengende hitte deed de musschen flauwer tjilpen en de paarden
vermoeid sloffen voor de wagens. Zij drentelden heen en weer, kleine Inez zweeg,
terwijl oom Sijmen opmerkingen maakte over de voorbijgangers, waarvan velen
blootshoofds gingen en verhitte gezichten hadden.
Eindelijk werd de zware voordeur geopend door
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Favier, den oogenschijnlijk zeer barschen, maar in waarheid zeer zachtmoedigen
schoolbewaarder, wiens borstelige brauwen alleen de nieuwelingen ontzag vermochten
in te boezemen. Weldra stroomden de jongens naar buiten; de meesten hadden
verheugde, enkelen bedrukte gezichten; Peter verscheen, door klasgenooten omstuwd,
die hem luidruchtig huldigden. Hij was zeer bleek, glimlachte van verre oom Sijmen
toe, die hem met driehoekig gespitste wenkbrauwen wachtte, en, naderbij gekomen,
ook kleine Inez, die hem met groote oogen aanzag.
- Primus? vroeg oom Sijmen.
- Primus, antwoordde Peter. Dan gingen zij zwijgend huiswaarts en pas na eenigen
tijd begonnen zij te spreken.
Thuis wachtte hem tante Barbara met bloemen en op de ronde mahoniehouten
tafel in het midden der huiskamer stonden in lange rij de volledige werken van
Goethe. De zonneschermen, waarvan de half ronde franjes wapperden op den heeten
wind, waren neergelaten, zoodat een warm, geel licht heerschte in het vreedzaam
vertrek met zijn donkergebloemd behang en zijn oude, zware meubelen. De vensters
stonden open, de zon schitterde in den Rijn en scheepsgeroep klonk over het water,
koeien loeiden en honden basten als van ouds en hoorbaar was soms het kwetteren
der leeuweriken in de Betuwe. Peter ging zitten in een hoek der vensterbank, terwijl
oom Sijmen neuriënd en bezadigd rondging en tante Barbara thee schonk. Kleine
Inez kwam tegenover hem zitten en glimlachte zoo beschroomd, toen hij haar aankeek,
als de allereerste keeren, toen zij elkaar op den singel voorbij gingen. Straks, zoodra
de eerste koelten van den herfst voelbaar werden, ging hij haar verlaten, de wijde
wereld in, de ongewisse toekomst. Zij zou rijpen tot
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jong meisje; rijpen zouden de zoete vormen van haar kuische lichaam en bewust zou
zij zich worden van alle verlangens, die tot dusver in haar kinderhart gesluimerd
hadden. En als zij dan, ontwaakt, den speelgenoot harer droomen niet meer herkende?
Wat dan? Zou hij dan, gelijk de bestrafte en vertoornde Watergeus, waarvan de
geschiedenis verhaalt, het mes rukken uit de hand, waarmede hij aan den mast
geslagen was en terugkeeren tot zijn beschonken en tierende gezellen, of zou
integendeel de wond het heilig brandmerk worden, dat hem zou manen tot het eind
te volharden in de baan, waarin, een verren voorjaarsmorgen, een heel klein meisje
zijn leven had geleid?
In de laatste dagen van Juli ging Peter met oom Sijmen, tante Barbara en kleine
Inez naar Karlsbad, alwaar tante Barbara het heilzame bronwater moest drinken om
de verstoorde werkzaamheid van haar lever te herstellen. Zij namen hun intrek in
een zijvleugel van het voornaamste hotel der wereldsche badplaats en Peter's kamer
zag uit over een park met beschaduwde dreven en heuvelige verten. Vroeg waren zij
ter been, want om zeven uur vereenigden zich de opgewekte lijders bij de
verschillende bronnen om, gewapend met hun glas, in lange rijen het dampende
bronwater ter plaatse te scheppen. Daarna gingen zij ontbijten onder de linden, die
den smallen, over een steenen bedding rumoerig stroomenden Tepl begeleidden, en
allen genoten van het sobere en zuivere maal, bestaande uit kraakversche broodjes,
ongezouten boter en geurige koffie. Zij wandelden veel in de bosschen en telkens
slaakten Peter en kleine Inez kreten van bewondering, wanneer een zonnig vergezicht
over de Boheemsche heuvelen zich onverhoeds opende. Ook tante Barbara, kwakkelig
en bedrijvig, schoon een weinig moeielijk gaande, genoot ondanks haar onbewogen
gezicht en dikwerf verweet
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zij haar echtgenoot, boven wiens klamme voorhoofd en dunbewassen schedel ook
hier het grijze zonnescherm met blauwe voering deinde, zijn overdreven belangstelling
in de vreemde flora, die hem het schoonste landschap met verstrooiden blik
beschouwen deed. Des middags dronken zij thee op het erf van het hotel, waar
vreemdelingen uit alle landen der wereld samen kwamen en waar kleine Inez en
Peter zich vermeidden in den aanblik der zwierige houdingen en uitheemsche kleedijen
en der Slavische vrouwen donkere schoonheid. Maar gaarne ook dwaalde Peter met
kleine Inez door de oude straten van het stadje, hun hoofden achterover, op zoek
naar huizen, in welker gevel een gedenksteen het kortstondig of langdurig verblijf
van Goethe meldde. Want onverpoosd toefden Peter's gedachten bij Goethe en vele
waren de verhalen, waarin hij kleine Inez vertelde over den Meester, die, ondanks
zijn bewogen en verdeelde natuur, zijn leven tot een volledig en harmonisch kunstwerk
had volmaakt.
Zoo doordrong Peter zich dien zomer van Goethe's verzoenenden geest en wanneer
hij, met kleine Inez op een bank in het bosch gezeten, de zon achter de heuvelen had
zien dalen, rust heerschte over alle toppen, de vogels zwegen in het woud en
ternauwernood was een zucht in de kruinen hoorbaar, dan herdacht hij den Meester
met dezelfde liefde, die dezen vervulde, wanneer hij, in de oogenblikken van
allerdiepsten inkeer, der dingen goddelijk verband doorgrondde.
In de eerste dagen van September ging Peter naar Leiden om kamers te zoeken. Aan
het station trof hij Arthur en zij reisden samen, derde klasse, schoon Arthur een
kaartje eerste had genomen, gelijk fortuinlijke studenten plegen te doen. Onderweg
stelde Arthur voor samen te gaan wonen, maar Peter, beducht voor
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de luidruchtigheid van dezen vriend, antwoordde ontwijkend. Daarna verzonk hij in
gepeins, zoodat hij Arthur's drukke verhalen nauwelijks hoorde, en, bij Utrecht
gekomen, bemerkte hij, dat hij gedroomd had over een huisje ergens buiten Leiden,
aan zee of aan een vliet, met het wijde uitzicht over Holland's oude schoonheid.
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Joseph Conrad
door A.G. van Kranendonk
(Slot)
Jim - den bijnaam Lord Jim werd hem later door inlanders gegeven - is de zoon van
een dominé ergens in het Noorden van Engeland, zijn droomerige romantische natuur,
zijn ingeboren zucht naar avonturen, versterkt door het lezen van veel opwindende
reislectuur, doen hem het zeemansleven kiezen. Hij stelt er zich veel van voor, zijn
ideaal is zich als een held te gedragen in groote gevaren en in zijn verbeelding ziet
hij zich menschen redden van zinkende schepen, masten weghakken in een orkaan,
zwemmen door de branding met een reddingslijn, vechtend met wilden op tropische
kusten, muiterij onderdrukkend, in een kleine boot op den oceaan schipbreukelingen
moed insprekend.
De eerste regels van den roman teekenen zijn portret op later leeftijd: ‘Hij was op
één misschien twee duim na, zes voet lang, krachtig gebouwd, en hij kwam recht op
je af met eenigszins gebogen rug, het hoofd naar voren en met een vasten, van onderuit
starenden blik in zijn oogen, wat deed denken aan een aanvallenden stier. Zijn stem
was luid en zwaar en er lag een zekere stugge koppigheid over zijn wezen, als stond
hij er op zijn rechten ten volle erkend te zien, een koppigheid, die niets strijdlustigs
had. Ze scheen meer een noodzakelijkheid en was klaarblijkelijk evenzeer tegen
zichzelf gericht als tegen iemand anders’....
Deze tegen zichzelf gerichte strijdlust geeft direct den sleutel van Jim's karakter;
hij denkt veel over zijn eigen

De Stem. Jaargang 3

979
innerlijk leven en is buitengewoon streng voor zichzelf; hij heeft zich een hoog ideaal
gesteld en zooals zoo dikwijls voorkomt: hij heeft dat ideaal juist gericht tegen de
aangeboren zwakheden van zijn natuur: een zekere laksheid en wankelmoedigheid
en vooral een door hemzelf geheel onvermoede en in ieder ander hevig verfoeide
lafheid, gepaard aan een groote mate van trots. En wanneer een incident in zijn
opleidingsjaren en dan later een zeeramp hem zelfkennis brengt en hij tot zijn eigen
verbazing een lafhartige daad begaat, in plaats van de heldhaftigheid, die hij zich
gedroomd had, wordt deze beslissend voor zijn verder leven. Hij zwerft overal rond,
steeds verder opgejaagd als hij weer iemand ontmoet, die van het hem zoo
verschrikkelijk lijkende feit afweet; hij tracht zich voor zichzelf te rehabiliteeren en
wanneer hij daar eindelijk in een uithoek van den Nederlandsch Indischen Archipel,
waar nimmer een blanke komt en hij als een soort vorst leeft te midden van een
geheel onbeschaafden volksstam, eenigermate in is geslaagd en geluk gevonden heeft
door de liefde van een inlandsch meisje, treft hem juist door zijn verlangen zijn
lafheid nog zwaarder te boeten en uit te wisschen door een daad van ongekende
edelmoedigheid en vermetele dapperheid de verschrikkelijke ramp, die hem en vele
van zijn inlandsche vrienden het leven kost.
Wanneer wij Jim leeren kennen is hij ‘waterclerk’ in een van de havens van het
Oosten en is het ongeluk, dat zijn leven verwoest, reeds gebeurd. Wij vernemen dan
eenige bijzonderheden omtrent zijn afkomst, zijn eerste jeugdjaren, zijn zeemansleven
en hoe hij stuurman werd van de Patna, een oud nauwelijks zeewaardig schip, dat
een achthonderd pelgrims zal overbrengen naar Arabië:
‘De pelgrims stroomden aan boord over drie loopplan-
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ken, zij stroomden naar binnen aangevuurd door hun geloof en de hoop op het paradijs,
zij stroomden naar binnen met een voortdurend getrappel en geschuifel van bloote
voeten, zonder een woord, zonder eenig gemompel, zonder om te zien; en wanneer
zij de afsluiting der leuningen voorbij waren, verspreidden ze zich naar alle kanten
over het dek, vloeiden naar voren en naar achteren, vloeiden tot in de gapende
openingen der luiken, vulden de binnenste holten van het schip, als water dat een
reservoir vult, als water dat tot in de diepste scheuren en spleten vloeit, dat stil aldoor
rijst tot aan den rand. Achthonderd mannen en vrouwen vol geloof en hoop, met
aandoeningen en herinneringen, ze waren daar bijeengekomen van Noord en Zuid,
van de uiterste grenzen van het Oosten, nadat zij de paden der wildernis hadden
betreden, rivieren waren afgevaren, in prauwen langs ondiepten waren gezeild, in
kleine kano's van eiland tot eiland waren overgestoken, lijden en ontbering hadden
doorstaan, vreemde dingen gezien, vreemde angsten gekend, altijd geschraagd door
één enkel verlangen. Zij kwamen uit eenzame hutten in de wildernis, uit volkrijke
kampongs, uit dorpen aan de zeekust. Op den roep van een idee hadden zij hun
wouden verlaten, hun ontginningen, de bescherming van hun overheid, hun welvaart,
hun armoede, de omgeving hunner jeugd en de graven der vaderen. Zij kwamen
bedekt met stof, met zweet, met vuil, met lompen - de sterke mannen aan 't hoofd
van familiegroepen, de magere ouden voortdringend zonder hoop ooit terug te zullen
keeren; kleine jongens met onbevreesden blik nieuwsgierig rondkijkend, schuwe
kleine meisjes met verwarde haren, de bedeesde vrouwen gesluierd, aan haar borst
de slapende baby's, gewikkeld in flarden van bezoedelde hoofddoeken, de onbewuste
pelgrims van een veeleischend geloof.
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“Kijk toch dat vee eens,” zei de Duitsche kapitein tot zijn nieuwen eersten stuurman.
Een Arabier, de leider van den vromen tocht, kwam het laatst. Hij liep langzaam
de gangplank op, mooi en ernstig met zijn witte kleed en groote turban. Een groep
bedienden volgde beladen met zijn bagage; de Patna gooide de trossen los en stoomde
achteruit weg van de werf. Ze draaide tusschen twee eilandjes, kruiste schuins de
ankerplaats voor zeilschepen, maakte een halven cirkel in de schaduw van een heuvel
en voer toen dicht langs een rij schuimende riffen. De Arabier, staande op het
achterdek, zei met luide stem het gebed voor zeereizigers. Hij smeekte de gunst van
den Allerhoogste af over de reis, vroeg Zijn zegen op 't werk van de menschen en
de geheimste roerselen van hun hart; de stoomboot doorploegde in schemer het kalme
water van de Strait en ver achter het pelgrimsschip scheen een vuurbaak door
ongeloovigen geplant op een verraderlijke ondiepte, de boot toe te wenken, alsof
zijn vlammend oog haar vrome boodschap bespotte.
De boot verliet de Strait, kruiste de baai, vervolgde haar weg door de One Degree
Passage. Zij koerste recht naar de Roode Zee onder een helderen, kalmen hemel,
brandend heet en onbewolkt, gehuld in een schittering van zonneschijn, die elke
gedachte doodde, die zwaar woog op de ziel en alle opwellingen van kracht en energie
onderdrukte. En onder de onheilspellende pracht van dien hemel lag de diepe, blauwe
zee zonder een enkele beweging, zonder kabbeling, zonder rimpel - inert, kleverig,
dood. Met een licht gesis gleed de Patna over die schitterende, gladde vlakte, ontrolde
een zwart lint van rook over den blauwen hemel, liet achter zich op het water een
wit lint van schuim na, dat onmiddellijk weer verdween als de schim van een spoor
getrokken op een
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levenlooze zee door de schim van een stoomboot... Iederen ochtend kwam de zon,
alsof zij zijn bewegingen regelde naar den voortgang van den pelgrimstocht, met een
stille ontploffing van licht op precies denzelfden afstand achter het schip te voorschijn,
haalde het om twaalf uur in, het geconcentreerde vuur harer stralen werpend op de
vrome verlangens der menschen, gleed dan nederdalend het schip voorbij en zonk
geheimzinnig weg in zee, avond na avond, steeds denzelfden afstand bewarend
tusschen zichzelf en den voortbewegenden boeg van de boot. De vijf blanken aanboord
leefden midschips, afgezonderd van de lading levende wezens. De zonneschermen
overspanden het dek met een wit dak van den voor- tot den achtersteven en niets dan
een zwak gebrom, een dof gemompel van droeve stemmen verried de
tegenwoordigheid van een menigte menschen op de groote, gloeiende zee. Zoo waren
de dagen stil, warm, zwaar, een voor een verdwijnend in het verleden, alsof ze
wegvielen in een afgrond, die altijd openstond in 't kielzog; en de boot, eenzaam
onder een pluimpje rook, ging onverstoord verder, zwart en smeulend te midden van
een lichte oneindigheid, als verschroeid door een vlam op haar afgezonden uit een
meedoogenloozen hemel.
De nachten daalden over haar als een zegen.
Een verwonderlijke stilte vulde de wereld en de sterren schenen met de helderheid
harer stralen tevens een gevoel van volkomen, eeuwigdurende veiligheid te doen
nederdalen. De sikkel van de jonge maan laag aan de westelijke kim, leek een
afgeschaafd krulletje, opgesprongen van een gouden staaf, en de Arabische zee glad
en koel voor het oog als een ijsvlakte, strekte haar volmaakt effen oppervlak uit tot
den volmaakt ronden cirkel van een donkeren horizon. De schroef draaide zonder
eenige onregelmatigheid, alsof haar slag een
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onderdeel ware in 't plan van een veilig heelal, en aan weerszijden van de Patna sloten
aldoor twee diepe voren water, donker in den ongerimpelden glans der zee, met haar
rechte uitwijkende randen een paar witte warrelende schuimvlokken in, die met een
zacht gesis uiteensprongen, een paar golfjes, een paar rimpels, een paar kabbelingen,
welke achtergelaten, den zeespiegel nog een oogenblik na het voorbijgaan van 't
schip in beweging hielden om zich dan zacht plassend op te lossen in den stillen
cirkel van water en lucht, welks middelpunt altijddoor de zwarte stip bleef van den
voortbewegenden scheepsromp.
Jim op de brug werd doordrongen van de zekerheid van onbegrensde veiligheid
en vrede, die er lag over 't stille aanschijn der natuur, als de zekerheid van koesterende
liefde op het kalm teedere gelaat eener moeder. Onder de beschutting der tentdekken
sliepen de pelgrims van een veeleischend geloof. Zij hadden zich overgeleverd aan
den moed en de wijsheid van blanken, vertrouwen stellend in de macht van hun
ongeloof en den ijzeren romp van hun vuurschip en lagen rustig op matten, op dekens,
op de harde planken, op ieder dek, in alle donkere hoeken, gehuld in geverfde stoffen,
gewikkeld in vuile vodden, het hoofd rustend op bundels en pakken, het gezicht
gedrukt tegen een onderarm, de mannen, de vrouwen, de kinderen, de ouden naast
de jongen, de gebrekkigen naast de gezonden, gelijken allen voor den slaap, den
broeder van den dood.
Een luchtstroom, van den voorsteven komend en ontstaan door de vaart van het
schip, vloeide onafgebroken door de lange donkere ruimten tusschen de hooge
verschansingen, streek over de rijen uitgestrekte lichamen; een paar ballonlampen,
waarin een flauw vlammetje brandde, waren opgehangen aan korte kettingen onder
het tentdak en in de neergeworpen nevelachtige licht-
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kringen, die zachtjes meebeefden met de onophoudelijke trilling van 't schip,
verschenen er een paar gesloten oogleden, een opgerichte kin, een donkere hand met
zilveren ringen, een mager been gedekt door een gescheurden lap, een
achterovergebogen hoofd, een bloote voet, een keel ontbloot en vooruitgeduwd als
bood ze zich aan voor het mes.
De welgestelden hadden voor hun gezin een schuilplaats gebouwd van zware
kisten en stoffige matten; de armen rustten zij aan zij met alles wat zij op aarde
bezaten te zamen gebonden in een vod onder hun hoofd; eenzame oudjes sliepen met
opgetrokken knieën op hun bidmatjes met hun handen over de ooren, een elboog aan
iederen kant van hun gezicht, een vader de schouders omhoog, de knieën onder 't
voorhoofd, droomde droefgeestig naast een jongen die op den rug lag te slapen met
verwarde haren, één arm bevelend uitgestrekt; een vrouw van 't hoofd tot de voeten
als een doode in een stuk wit linnen gewikkeld, hield een naakt kind in de holte van
elk harer armen; de eigendommen van den Arabier, op het achterdek opgestapeld,
vormden een zwaren berg, die zich hoekig afteekende tegen de lucht met een lamp
erboven en een wilde verwarring van vage vormen erachter: glanslichtjes op
dikbuikige koperen potten, het voetenbankje van een dekstoel, lemmetten van speren,
de rechte schede van een oud zwaard, leunend tegen een hoop hoofdkussens, de tuit
van een tinnen koffiepot. De log van het hakkebord deed regelmatig een enkelen
rinkelenden slag neerklinken voor elken mijl, afgelegd op den vromen tocht. Uit de
menigte slapenden steeg bijwijlen een zwak lijdzaam gezucht, een onrustigen droom
verradend; en korte metaalklanken plotseling opdreunend vanuit de diepten van het
schip: het harde geschraap van een schop, het heftig dichtslaan van de
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deur van een vuurhaard, verbraken ruw de stilte, alsof de mannen, die de
geheimzinnige dingen daar beneden hanteerden, bezeten waren door een grimmige
boosheid; terwijl de hooge slanke romp van de stoomboot gelijkmatig voortgleed,
zonder dat haar kale masten ook maar in 't minst schommelden en voortdurend de
groote kalmte der wateren doorkliefde onder de ongenaakbare rust van de lucht....
De smalle gouden maansikkel had zich nu verloren in 't donker geworden oppervlak
van het water, en de eeuwigheid boven het uitspansel scheen de aarde wat dichter te
naderen door het helderder geglinster der sterren, door den dieperen somberder glans
van den half doorzichtigen koepel, die de platte schijf der duistere zee overspande.
De boot bewoog zich zóó zacht, dat haar voortgang onmerkbaar bleef voor de
zintuigen, alsof ze een dichtbevolkte planeet was, die achter zwermen zonnen door
de donkere ethergebieden vloog, in de eenzame, angstwekkende ruimten, welke kalm
den ademtocht verbeiden van toekomstige scheppingen’.
Dan wordt de schoonschijnende zekerheid opeens verstoord. Het schip loopt tegen
een drijvend wrak; het lijkt slechts een lichte schok, maar de Patna krijgt zooveel
averij, dat ze volgens de meening van de bemanning spoedig zinken zal. De kapitein
en de overige blanken aan boord besluiten de niets vermoedende, slapende pelgrims
aan hun lot over te laten en stilletjes in een der reddingbooten te vluchten. En hoewel
Jim hen hartgrondig veracht en vast van plan is op zijn post te blijven en zijn plicht
te doen, springt hij ten slotte toch ook in de boot. Hij gevoelt spoedig een pijnlijke
wroeging over zijn lafheid en de gedachte aan de honderden pelgrims, die hij
hulpeloos heeft achtergelaten, laat hem geen rust; zijn sterke verbeeldingskracht stelt
hem telkens de paniek en het verdrinken van de ongelukkigen
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voor oogen en hij meldt zich vrijwillig aan bij de autoriteiten. Later blijkt, dat de
Patna nog veilig door een Franschen torpedojager een haven is binnengesleept. Maar
dit gelukkig toeval kan Jim natuurlijk geen gemoedsrust meer verleenen. De
zelfopenbaring is te angstwekkend duidelijk en vernederend geweest. Hij begint zijn
zwerversleven, dat verreweg het grootste gedeelte van het boek vult, waarin wij
kennismaken met eigenaardige toestanden en verschillende interessante bij-figuren,
van wie vooral de goedhartige, philosofische Duitscher Stein, rijk groothandelaar en
hartstochtelijk entomoloog, onvergetelijk duidelijk is geteekend.
Tot aan het ongeluk van de Patna wordt het verhaal gedaan in den derden persoon
volgens de gewone indirecte methode; het is alsof de auteur ons eerst meedeelt, hoe
hij zelf Jim gekend heeft en wat hij van zijn geschiedenis wist. Maar verder neemt
een vriend, Captain Marlow, de rol van verteller over en het wordt dadelijk merkbaar,
dat wij de gebeurtenissen en vooral Jim zelf door andere oogen gaan zien. Marlow
heeft Jim verschillende malen ontmoet en hem voortgeholpen; hij heeft ook andere
personen gesproken, die Jim hebben gekend en de verhalen en opvattingen van deze
laatsten dragen er ook weer toe bij ons met Jim's leven en persoonlijkheid intiemer
bekend te maken, omdat wij hem telkens vanuit een ander gezichtspunt leeren kennen.
En zelfs een criticus als Harold Williams, die er niet tegen kan, dat het verhaal zich
niet van het begin tot 't einde glad en geregeld afwikkelt en dat Conrad meer
belangstelling heeft voor stemmingen en impressies dan voor avonturen, meer
belangstelling voor de motieven, die de daden zijner personen beheerschen, dan voor
die daden zelf, moet met verwondering erkennen: ‘Though we are thus forced to
piece the narrative together from a maze of digressive moods and impres-
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sions, the wonder is that we are continually conscious of touch with life, mystery
and romance. The splendid colouring and the cadences of the style enthrall us; the
mystery of life and the joy of youth flood the narrative. In Mr. Conrad's studies of
the problems of the soul there are no psychological megrims, no morbid
introspectivity. The spirit which giveth life is everywhere present in his novels.’
Het is in dit opstel dat meer als een eerste inleiding is bedoeld, niet mogelijk de
verschillende werken uitvoeriger te bespreken, de meeste verdienen trouwens
afzonderlijke studies, en wij moeten hier volstaan met een kort overzicht van Conrad's
oeuvre.
Na A l m a y e r ' s F o l l y - onlangs in Fransche vertaling verschenen - de tragedie
van een handelaar op een eenzamen buitenpost in Borneo, die door de Maleische
vrouw met wie hij is getrouwd en later ook door zijn dochter aan wie hij zich zeer
heeft gehecht, wordt verlaten en geheel vereenzaamd ten gronde gaat, volgde in 1896
A n O u t c a s t o f t h e I s l a n d s , dat Almayer's vroeger leven verhaalt. Daarna
ontstonden de belangrijke, reeds vermelde romans: T h e N i g g e r o f t h e
N a r c i s s u s e n L o r d J i m , terwijl in 1903 zijn grootste werk N o s t r o m o
verscheen, de geschiedenis van verschillende groepen en individuen in een
Zuid-Amerikaansche republiek: inlanders van Spaansche en Indiaansche afkomst,
emigranten uit de Vereenigde Staten en uit Europa, diplomaten, groothandelaars,
industrieelen, zeelieden, landbouwers, mijnwerkers; een aantal verhalen van liefde
en hebzucht zijn hier verweven tot een machtig episch werk, Conrad's meest volledige
uitbeelding van het moderne door commercieele belangen beheerschte maatschappelijk
leven.
T h e S e c r e t A g e n t 1907 schildert de duistere ‘underworld’ van anarchisten
en geheime agenten der
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diplomatie te Londen. U n d e r We s t e r n E y e s 1911 speelt zich af in Rusland
en onder de Russische refugiés in Genève en toont duidelijk den invloed van
Dostojewski's Schuld en Boete. Het in meer dan één opzicht merkwaardige boek
C h a n c e , waarvan een Hollandsche vertaling is verschenen, dateert van 1914; het
hoofdthema is de liefde van captain Anthony voor Flora de Barral, de dochter van
een wegens bedrog tot lange jaren gevangenisstraf veroordeelden groot-financier;
het speelt in verschillende gedeelten van Engeland, maar de tragedie voltrekt zich
op zee. V i c t o r y 1915, wellicht de diepzinnigste en ontroerendste van Conrad's
romans, voert ons weer naar Nederlandsch-Indië, eerst naar Soerabaya, later naar
het eenzame eiland Samburan, waar drie avonturiers, ieder als 't ware de
verpersoonlijking van een phase van het kwade in den mensch, de idylle van den
melancholischen, zachtmoedigen philosoof Axel Heyst en het door hem uit een leven
van ellende en vernedering geredde meisje, op gruwelijke wijze komen verstoren.
T h e S h a d o w L i n e 1917, een eenvoudiger verhaal, is reeds in het Nederlandsch
vertaald. T h e A r r o w o f G o l d 1919, een liefdesepisode te Marseille, waardoor
een jong Engelsch zeeman gewikkeld wordt in Carlistische intrigues, is een van
Conrad's meest romantische verhalen. T h e R e s c u e 1920 werd ondanks menige
krachtige passage eenigszins een teleurstelling, omdat de auteur hier en daar in
herhalingen van vroeger werk verviel. Voor 1923 is nog een nieuw boek
aangekondigd. Veel van Conrad's beste werk is te vinden in de rijke verscheidenheid
zijner bundels korte verhalen: Ta l e s o f U n r e s t 1898, Yo u t h 1902, Ty p h o o n
1903, A S e t o f S i x 1908, Tw i x t L a n d a n d S e a 1913, W i t h i n t h e
T i d e s 1916. Behalve een deel N o t e s o n L i f e a n d L e t t e r s , toonend dat
Con-
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rad meer aanleg bezit als romanschrijver dan als essayist, publiceerde hij nog twee
deeltjes autobiografische causerieën: T h e M i r r o r o f t h e S e a en A P e r s o n a l
R e c o r d , ook verschenen onder den titel S o m e R e m i n i s c e n c e s .
Zooals uit deze korte opsomming reeds valt op te maken, dwaalt Conrad's
belangstelling over een uitgestrekt gebied; maar ondanks het vreemde van vele zijner
milieus en het soms zeer avontuurlijke der gebeurtenissen kan men zijn kunst niet
zonder meer als romantisch karakteriseeren. Hij is veeleer de typische realist. Men
moet dan de beteekenis dezer benaming niet te eng nemen. Voor velen is de term
realisme in de romankunst een tijdlang vrijwel synoniem geweest met
terrein-beperking. Indien een schrijver een levensbeeld gaf van den gewonen
gemiddelden mensch uit zijn naaste omgeving en dan liefst uit de naaste achterbuurt,
noemde men hem realist. Houdt men zich aan deze opvatting, dan past Conrad de
naam zeker niet; herhaaldelijk heeft hij exotische toestanden, ongewone
persoonlijkheden en gebeurtenissen tot onderwerp zijner verhalen genomen, maar
zijn houding als kunstenaar tegenover deze romantische materie is volkomen dezelfde
als die van den strengsten realist tegenover het meest alledaagsche gebeuren en die
houding is toch eigenlijk alleen beslissend. Zijn levensloop heeft hem nu eenmaal
op vreemder gebied gevoerd, heeft hem veelzijdiger ervaring doen winnen dan de
meeste andere schrijvers, maar dit is niet meer dan een toevallige bijkomstigheid,
die het karakter van zijn kunst onaangetast laat. Zijn belangstelling blijft steeds binnen
de grenzen van wat wij in onzen tijd als de werkelijkheid beschouwen. Zijn werk is
nergens ook maar in 't minst fantastisch, sprookjesachtig, legendarisch. Hij idealiseert
ook nimmer de werkelijkheid, hij vergroot of vervormt zijn figuren zel-
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den of nooit tot symbolische gestalten, waardoor de werkelijkheid als 't ware
eenvoudiger en overzichtelijker wordt voorgesteld; tot typische verpersoonlijkingen
van een bepaalde geestesgesteldheid, een uiterste van goed of kwaad, of tot
vertegenwoordigers van groote gelijksoortige groepen. In ‘The Secret Agent’ komt
een spottende uitlating voor van een der personen, die kenschetsend is voor een deel
van Conrad's eigen opvatting: ‘All idealisation makes life poorer. To beautify is to
take away its character of complexity - it is to destroy it. Leave that to the moralists,
my boy.’
Bij Conrad treedt niet het algemeen geldende, datgene wat verwante personen en
toestanden gemeen hebben, op den voorgrond. Zijn belangstelling richt zich evenzeer
op de detailverschillen, op de kleine individueele afwijkingen in ieder karakter op
zichzelf. Hij laat altijd uitkomen, dat geen twee levensmomenten ooit precies hetzelfde
aspect, volkomen gelijke emotioneele waarde hebben. Zijn levensbeelden toonen
een even sterke gecompliceerdheid als de werkelijkheid zelf. Een Engelsch criticus
heeft ergens van Trollope gezegd, dat hij den hartstocht miste om de fijnere en dieper
verborgen nuanceeringen van het leven met intense belangstelling te observeeren en
uit te beelden. Dezen hartstocht bezit Conrad in hooge mate, en dat zijn levenservaring
hem in staat heeft gesteld deze gepassioneerde liefde voor het nauwkeurig beschouwen
en weergeven der realiteit te laten uitgaan over een zoo ruim en rijk afwisselend
gebied, daaraan dankt Conrad's werk, naast zijn diepwijsgeerige levensopvatting,
zijn groote oorspronkelijkheid.
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Verzen
door Achilles Mussche
Het ontwaken der liefde
Ik ben niets dan liefde tot mijn Moedertje Aarde
en niets dan heimwee naar verten van oneindigheid:
één stijgende linie naar der sterren wuivend geblaarte,
één verrukt ondergedompeld-zijn in Moeders innigheid.
Jarenlang zwierf ik rond, alleen met mijn honger, allerwegen,
of hurkte, als de vleermuizen uitvlogen, neer vol stil ontzag,
eer, o duizel-dans van sterren, àl uw harmonieën opstegen
en ik de betoovering ondervond, o Moedertje, van uw lach; want de wereld mijner jeugd was een steegje en een zolderkamer:
Daar kwamen geen sterren binnen, voor bloemen was 't er te kil;
mij zwol zwaar tegen alleen de muziek van fabrieken, 't gehamer
der dokken - maar in 't hart van den nacht was 't er rillend-stil.

De Stem. Jaargang 3

992
Toen, eensklaps, in een Mei van rood en goud, zag ik Moedertje geuren
in duizend bloemen, de hemel hief zijn koepels in één gloed
van sterren boven den zuidenwind, en mijn hart stroomde in één scheuren
uit met al de wildste zoetste koren van zijn bloed.
Nu kent mijn liefste droom het trekken van een zwaar verlangen:
drinken aan de bronnen der aarde, wijl de eeuwigheid muziek verzint
op de snaren mijner ziel; in der heemlen ritselende kruinen hangen
met zangen, die u toefluisteren, o Moedertje, hoe zeer gij zijt bemind.
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Van Konijnenburg's portretkunst
door Alb. Plasschaert
De waarde van Willem van Konijnenburg's wezen is zelden meer openbaar en
duidelijk dan in zijn portretten; zijn persoonlijkheid wordt daar allerklaarst gevonden.
Onmiddellijk ziet ge, dat het psychologische hoofdzaak is; e e n p s y c h o l o g i e ,
die, hoe betoomd zij ook werd, nooit zonder een langzame
b e w e g i n g i s . Van Konijnenburg zag den mensch nooit zooals sommigen hem
wouden en konden zien, als een zwier en sier van kleuren; hij schildert den mensch
nooit als een boeket of als vruchten - hij geeft dadelijk het denkend wezen. Hij is
dus bovenal uit op het intellectueele; hij geeft dat op een hem alleen in Holland eigen
wijs. Hij geeft dat r o m a n t i s c h (in mijn zin en dien van eenige anderen); hij geeft
meer: hij geeft stijl, k a r a k t e r i s e e r i n g t o t e e n m a x i m u m t o e . Dat is
ongewoon bij ons, en slechts enkelen der Hollanders vindt ge in deze buurt der
schilderkunst. Wij zijn naturalisten of realisten, diep in ons hart en altijd haast met
onze oogen; wij toonen en hebben veeltijds een levenden persoonlijken stijl, maar
wij bezitten zelden wat in bepaalde intonatie s t i j l heet: dat is groote, eenvoudige
eenheid. Integendeel; wij zijn verzot op de bizonderheid; wij kunnen daar zoo verzot
op raken, dat zij wordt tot een zwakte (copieerlust des dagelijkschen levens is nu en
dan noodig geneesmiddel, maar het is de edelste
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gezondheid daarom niet!). Van Konijnenburg heeft sinds de figuur belangrijk werd
in zijn werk, zich met alle macht gezet tot dien stijl; hij heeft dezen verworven,
hoewel hij door nauwkeurig détail levendigheid bewaart. Hij ziet en hanteert nu ieder
menschelijk wezen op deze wijs. Van zelf. Het w e r d hem natuurlijk. Het is met
spanning. Klein en groot portret wijst dat aan, en uit. Het werk is niet onnatuurlijk
noch dor, door dezen stijl; ik weet dat sommigen dat mochten meenen. Maar is dor
of onnatuurlijk, wat iedren dag meer waar wordt, en met zijn psychologie in een
langzame overreding zachtkens dwingt en soms overmag? En is deze stijl zonder
spanning? Dan ware het werk nutteloos. Maar kunt ge niet, met meer waarheid,
zeggen, dat Van Konijnenburg de golfbeweging, de golf alleen vergroot heeft, zoodat
alles langzamer deint? Dat is hier de waarheid. Met andere woorden: een portret van
Willem van Konijnenburg mijdt zooveel mogelijke verbrokkeling, - en het mijdt
daarenboven, of dáárom! zooveel mogelijk toevalligheid (van verlichting, van
gemoedstrek!); het wil in Boutens niet een mensch geven, toevallig en desnoods
tegen 't diepste wezen in verlicht; het wil in Boutens den dichter geven; het bepaalt
daarnaar verlichting, stille houding, 't uitzien, 't langzaam uitzien der oogen... Willem
van Konijnenburg bedwingt het psychologische, de actie daarvan, om het te verdiepen,
te verinnigen; hij omgaat in zijn portretten ieder tijdelijk gebaar, maar hij is daarom
niet stijf en stilstaand; ik zeide u: innerlijk beweegt zich het langzame, diepe leven.
Een kenner als Toorop erkende dat om dit portret van Boutens; dat is voor velen
voldoende!..
Er is voor zwakken en nabootsers een gevaar in Van Konijnenburg's kunst: verstarring,
leege vorm. Maar
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waarom vindt ge die niet bij hem? Van Konijnenburg, hoe intellectueel ook van
neiging en van voornemen als schilder, is romantisch, een i n t e l l e c t u e e l e
r o m a n t i c u s . Dat romantische beteekent altijd: erkenning van 't algemeene leven,
van leven in alles; het beteekent zwoelte, zwoelte van bloed, zwoelte van zinnen.
Het geeft altijd polsslag; het is altijd tegen den dood. Het doortrekt daarom ook met
een levend vocht alles wat de systematicus Van Konijnenburg mag b o u w e n ; het
geeft ieder bouwsel teedere flectie. Het woord ‘bouwen’ is in dit geval niet te onpas
gebruikt. Van Konijnenburg voelt het schilderij a r c h i t e k t o n i s c h ; hij ziet het
gezet op zeker, eenvoudig wiskunstig geformuleerd basement; hij ziet het staande,
s t a t i s c h - met de bouwkunst zeker verwant. Hij ontkent zelfs d' eeuwigheid aan
werken, wier grondslag niet zóó kan worden geformuleerd! Hij verzint daarom echter
niet e e r s t dien grondslag; die grondslag is te vinden uit den spontanen eersten
nêerzet; daaruit moet hij afgeleid worden? het is een k r i s t a l l i s a t i e d u s u i t
h e t l e v e n ; niet het bannen van het leven dwangziek in de vooruitbedachte
constructie...
In één ding kwam, tot nu, zoo'n aangelegde schilder te kort; één kans is hem nog
niet gegeven. Hij bezit psychologie; hij bezit stijl, de neiging om in de persoon het
type te geven; hij is een schilder van figuur, met zucht naar en begrip van het
bouwkunstige, h i j i s d u s a a n g e l e g d v o o r d e M u u r s c h i l d e r i n g ; hij
schilderde die tot nu toe niet. Hij kreeg dus geen mogelijkheid zich te beproeven aan
dat wat het grootste is voor den schilder: het tijdelijke te betrekken op het eeuwige,
dat te moeten schikken naar de rhythmen, de verwante rhythmen van een bouwwerk;
te d i e n e n op een wijze, die het dienen hooger maakt dan het heerschen... Maar
misschien komt dit nog; de portret-
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tist Van Konijnenburg, de portrettist van menschen uit dezen tijd, zou dan, zóó hij
zijn phantaisie zóó wijd kon spannen, d e p o r t r e t t i s t z i j n v a n e e n t i j d p e r k
- niets anders toch is de maker der muurschildering.
20 Nov. 1923
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Verzen
door Nine van der Schaaf
Goudvlinder
Er luidde een klok en een landman spitte de vlakte,
Vogels omhoog kwinkeleerden hun luid lentelied,
Donker omlaag keek de man in de deugd van zijn arbeid,
Even omhoog in het luchtblauw, gram de gedachte:
Wie zal het land oogsten, ik of de bende der roovers?
Dieper omlaag groef hij: wie zal mijn ziel grijpen,
God of de duivel? Lijflijk bestond hij zoo pover,
Schold naar het voog'lenbroed om de luidruchtige vreugde,
Dolf naar de God in de grond die de vruchtbaarheid leidde,
Wachtte een moment, toen goudgeel een vlinder neerstreek
Neven zijn spa, waar de knoestige hand even poosde.

De Stem. Jaargang 3

998

Peinzerij
Ik hoor van al het nieuwe een schoon en raadslig lied
En onze harten zullen sterven in die droom,
En al het heden breekt in 't rampvervulde huis
Der aarde. Op zijn velden. In zijn koude nachten.
Wij hebben niet de menschheid lief die lijdt,
Wij minnen slechts een enkele, kind of man of vrouw,
Eén slaat de toon van 't hart aan en éen luistert
En weemoed ruischt in 't looverspel der boomen.
Een sterrestraal, een diepe vonk omhoog
Wekt de gedachte aan de diepe bron van 't leven,
Wij zijn als bloemewezens wiegend op de steel,
Van ons gaan toekomstdroomen in het wijde zweven.
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Russisch gif en westersch rationalisme
door Dirk Coster
benevens een waarschuwing tegen het misbruik van mystiek, een excursie
over Russisch en Europeesch denken, een bespreking van Alexei Tolstoy
en Mereskovsky, kortom een potpourri.
De reeks boeiende weekkronieken van Henri Borel in ‘het Vaderland’ werd onlangs1)
plotseling onderbroken door een anonieme kroniek, die bovenstaanden heldhaftigen
titel droeg. Dat is te zeggen: alleen het begin van dezen titel is van dezen chroniqueur;
de rest werd er door ons bijgevoegd. - Wanneer men één bezwaar tegen Borels
kronieken zou willen formuleeren, dan zou het wellicht een te uitsluitende
pre-occupatie zijn met het mystisch element in het leven en in de kunst, - een bezwaar
dat trouwens gelden kan voor de gansche verschijning en het gansche werk van Borel,
gelijk wij dit sinds twintig jaar kennen. Ten slotte is dit mystische element, wanneer
het geen illusie zou zijn, de kroon van het leven, en de kroon, het uiterste van een
leven dat op zichzelf reeds schoon, diep, gezond en groot geweest moet zijn, om
überhaupt zóo gekroond te k u n n e n worden. Het is dus van een alleruiterste
zeldzaamheid. Men kan slechts, vanuit de verste verte, vanuit de laagvlakte van het
leven waar wij wonen, met eerbied en een zeker verlangen aanschouwen, hoe

1) Deze causerie werd reeds in den nazomer van dit jaar geschreven; er was echter tot nogtoe
geen plaatsruimte voor te vinden. Dit art. echter in ‘het Vaderland’ diende ons slechts tot
uitgangspunt.
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enkelen der verst-vooruitgestegenen der aarde door zulk een onbegrepen straal van
Goddelijke vreugde doorschitterd schijnen. - Men kan gelooven of zelfs innerlijk
zeker weten dat zij geen bedrog of spiegeling van onze eigen oogen kan zijn, men
kan het accent van hen die gewaagd hebben ervan te spreken, onbetwijfelbaar en van
diepe waarachtigheid achten1), - maar het is toch altijd een zien of hooren vanuit de
verte, geloof in een schoonheid die nimmer menschelijk benaderbaar zal zijn.
Nogmaals: van op zichzelf reeds zeldzame levens de allerzeldzaamste kroon. En
wanneer de Middeleeuwsche mysticus zegt: dat ‘de mensch van louter liefde liefdeloos
wordt’, dan wil dit zeggen, dan wil dit ongetwijfeld zeggen: dat de mensch zulk een
macht van liefde in zich kan ontwikkelen, dat hij het element zijner ziel tot zulk een
magische kracht kan zuiveren en verhevigen, dat op een gegeven oogenblik deze
kracht aan de omvatting der vijf gewone zintuigen ontgaat. Maar van welk een
zeldzaamheid is dit, waar reeds de trillingen der gewoonste menschelijke liefde van
zulk een jammerlijke en arme schaarschheid zijn, en zelfs de betere levens door dit
trillend lichtje nauwelijks tot een zwakken schemer verhelderd worden! Het is juist
Dostojevsky's diepe en eenvoudige grootheid geweest, dat hij het schouwspel van
honderde menschenlevens, die nog op lager treden in hartstocht worstelden of in
boosheid en intellect verstijfden, vooraf liet gaan, dat hij hel en purgatorium
noodwendig achtte, vóordat in enkelen op eén enkel moment de vlam dier mystische
bevrijding ontspringen kon, als de uiterste versnelling van het rhythme des levens,
of liever als de uiterste verdichting van den levensgloed die in zwakker intensiteit
in al zijn zielen werkt en hen doet leven en

1) Zij die dit deden zien: b.v. Fra Angelico, ettelijke Boeddha-beelden; zij die ervan spraken:
Eckhardt, Ruusbroec, Plato en Plotinus.
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lijden. Dit bewustzijn van de noodwendigheid van het voorafgaande leven zou men,
- wanneer men dit afkeerwekkende1) woord gebruiken mag - het teeken van
Dostojevsky's innerlijke gezondheid kunnen noemen. Hij was in laatste instantie
eenvoudig, Dostojevsky, - hij kende naast de grootste wezenlijkheden van het leven
ook de kleinste werkelijkheid, - het gestamel van den zielsverrukte naast het gebazel
van den maatschappelijken automaat, - en hij wist dat iedere ziel haar maat heeft in
dit leven. - En juist in zijn naam zou men den tijdgenooten willen smeeken, toch
eindelijk wat voorzichtiger en eerbiediger om te gaan met het begrip mystiek. - Wie
denkt dat hij in staat zou zijn, zijn ontwikkeling te beginnen aan het uiterste einde?
Wie kan denken, dat hij middenin het verwarde, ongelouterde geluid van zijn leven
de groote stilte, de ‘wide woestine’ zou kunnen intreden? Het zou waanzinnige
hoogmoed zijn dit alleen maar mogelijk te achten, wanneer het geen literaire
ondoordachtheid was! Men heeft te veel gelezen in onze dagen! Men kent te goed
en te algemeen de weinige geschriften der middeleeuwsche of laat-Helleensche
mystici, men heeft de bijzonderheid dier openbaring intellectueel geproefd, en men
is vertrouwd geraakt met het mystische moment - op papier! Het is ontheiligd en
verontreinigd geraakt, beschimmeld met woorden en intellectueele paraphrasen,
waaronder zijn geweldige werkelijkheid is schuilgegaan. En toch behoeft men het
geloof eraan daarom geen oogenblik te verloochenen. Maar men kan het als een
oneindig-verre belofte laten gelden, een belofte voor alle levens, -

1) Afkeerwekkend natuurlijk alleen door de wijze waarop er misbruik van gemaakt wordt, de
wijze waarop het een wapen wordt in de hand van de middelmatigen tegen het genie, heete
dit genie Gezelle of Dostojevsky of Beethoven. ‘Mr. Gezelle est un fou’, placht Msg. Faiet
te zeggen. O! chronische zachte en doffe slaapziekte die men op deze wijze gezondheid
noemt, hoeveel wreedheid bedreef zij reeds!
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zóó kan men het door woorden niet bezoedelen want het blijft ver weg. En toch
terzelfdertijd kan men in iedere beweging der liefde, iedere eenvoudige beweging
der gewoonste menschelijke liefde: de blik van een vrouw die voor het leven zich
overgeeft, de vreugde der moeders, de beweging der vaderhand die even over het
hoofd van zijn kind glijdt - in al deze eenvoudigste menschelijkheid kan men een
voorvorm en het eerste en zoo werkelijke teeken zien van wat geen einde nemen kan,
van wat eeuwig in zich zelf is, van wat zich slechts in deze mystische vreugde
eindelijk en volledig vervullen kan. En ondanks zijn oneindige verte komt het zoo
weer vlak nabij en treedt het dagelijksche leven in. Zoo alleen, zoo vlak nabij en toch
in oneindige verte weerlichtend, is het veiliggesteld voor iedere verontreiniging, en
veilig is de mensch ook voor zijn eigen altijddurende neiging, om dat wat zijn eerste
en teêrste vermoeden was, in de doffere oogenblikken van zijn leven tot een
intellectualistisch tijdverdrijf te maken.
Zoo wij dus in Borel's optreden êén tendenz verkeerd zouden achten, dan zou het
de neiging zijn, om met de mystiek te gemoedelijk om te gaan, waardoor de weg tot
nog erger gemoedelijkheid bij zijn lezers geopend wordt. De neiging m.a.w. om de
aanwezigheid van de mystiek, van iets dat Borel als een speciaal mystisch element
in het leven ziet, tot een dogmatische eisch te maken ten opzichte van leven en kunst,
al klinkt de eisch gedempt en al is het dogma niet onverdraagzaam. Wij zeiden reeds:
een gevoelsorde, die op zichzelf speciaal-mystisch zou zijn, is waarschijnlijk niets
dan een onwezenlijkheid, een uit het leven afgezonderd intellectualistisch thema.
Niets is mystisch in het leven of alles is mystisch, - alles wat edeler-menschelijk is,
alles wat door liefde bewogen wordt. Er is niets dan
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menschelijkheid, menschelijkheid in enkelen zoo hooggestegen, dat zij, voor zoover
zij het begrip en de wetten der natuur te boven stijgt, mystisch genoemd moet worden,
èn menschelijkheid die wellicht eenmaal mystisch bekroond kan worden. Wa n t
in iedere liefde ligt het gevoel vande eindeloosheid dier
l i e f d e g e h e i m z i n n i g e r w i j z e b e s l o t e n . - En het kan dus ook in kunst
niet aangaan, speciale mystische werken te onderscheiden van andere
gewonermenschelijke werken. Het eenige wat zin heeft, is de gradatie van kleiner
tot grooter leven, en van kleiner kunst tot grooter kunst en eindelijk tot de meest
doorstraalde, grootste kunst der aarde.
Men spreekt van de herleving van het religieuse bewustzijn in onze dagen. Dit
kan op waarheid berusten. Maar als dit dan zoo is: laat men dan beginnen zich ten
opzichte der mystiek zoo zuiver en bescheiden mogelijk te verhouden. Laat men er
niet mede spelen. Want anders vervalt men van de materialistische affectatie in de
mystische affectatie, wat nog 't ergst van alles zou zijn, daar zij zinloozer is, en
gevaarlijker, en leeger nog. De eerste affectatie onttrok den mensch tenminste niet
aan het leven, - deze echter inviteert den mensch tot theosofische zorgeloosheid, tot
piëtistische werkeloosheid en tot forceering der zenuwen.
***
Maar met de lezers van ‘het Vaderland’ hebben wij ondertusschen toch medelijden,
voorzoover tenminste het goed vertrouwende zielen zijn die zich argeloos overgeven
aan de verheffing van hun Zondagslectuur. Want nu worden zij, binnen een week
tijds, van rechts naar links gesleurd, en zoo hardhandig, dat men kan zeggen dat zij
van het kastje naar de muur gesmeten worden, van het mystische kastje plat tegen
de rationalistische muur! Welk een ruwe behandeling voor menschen-
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zielen! Op de plaats zelf der wekelijksche kroniek van Borel, komt nu een onbekende,
P. genaamd, een pleidooi houden voor een rationalisme, zoo verbluffend barsch,
verachtelijk en onverzoenlijk, dat men van een rationalistische razernij kan spreken,
en dat naar aanleiding van een vrij onschuldig Russisch boek dat desniettemin met
zware letters als ‘Russisch Gif’ gesignaleerd wordt. Ondertusschen: wij zouden niet
graag het vermoeden wekken, dat wij de pleidooien voor het rationalisme op zich
zelf niet zeer waardeerbaar zouden vinden. Zulke pleidooien zijn soms zeer aangenaam
te lezen. Zij hebben dikwijls de neiging, om sprankelend van geest en zachtmoedige
boosaardigheid te worden, een boosaardigheid die zich Christelijk onderscheidt van
de woede van de in zijn dogma getaste fanaticus. Zie France, zie Voltaire, zie bij ons
Frans Coenen. Wie Frans Coenen geen heerlijk schrijver vindt, is niet waard dat er
een Nederlandsche litteratuur voor hem bestaat, en wiens hart niet zwelt bij de
herinnering aan den onsterfelijk-liederlijken Candide van Voltaire, is zelfs niet waard
dat er ooit een boek voor hem gedrukt werd. - Maar dit laatste pleidooi voor het
rationalisme heeft zulk een waardeerbaarheid niet. Het is, of het hier met de theologie
van wapens verwisseld heeft. Het betoog is plomp, en zwaarmoedig, en boosaardig,
en mystisch-verward als een debat over de substantie van den Heiligen Geest! En
daarbij zoo conventioneel van wending! Deze conventionaliteit komt pas eigenlijk
te voorschijn, zoodra de schrijver zich op Dostojevsky werpt. Want dit hoort er
tegenwoordig bij. Zoodra de Westersche redelijkheid haar prachtige ironie verliest,
zwaarmoedig wordt, zich voor een zeker vaag gevaar ‘uit het Oosten’ bedreigd gaat
voelen, dan is Dostojevsky verloren. Want men kan er zeker van zijn: wanneer dan
eindelijk deze westersche redelijkheid geen woor-
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den en geen argumenten meer heeft, dan zal zij woedend Dostojevsky aan de haren
trekken. Het is een roekeloos woord voor zulk een groot schrijver, maar de handeling
zelve is roekeloozer en dommer nog. - Doch een ding is merkwaardig: deze handeling
straft zich zelf altijd weer! Zoodra de pretentieus-geworden verstandelijkheid zich
op Dostojevsky werpt, schijnt zij op 'tzelfde oogenblik dat verstand te verliezen, zij
verwart zich in het absurde en maakt zich aan hem belachelijk. Zelfs een zoo
uitnemend schrijver als Frans Erens heeft, enkel om zijn redelijkheid te bewijzen (en
zijn redelooze wrevel uit te laten) een ‘weerlegging’ van Dostojevsky geschreven,
die een toren-van-onzin mag heeten, welke helaas nog lang en van veraf te zien zal
blijven! Het getuigt ten slotte van Dostojevsky's ongenaakbaarheid, dat iedere
‘redelijke weerlegging’ van zijn kunst gedoemd schijnt, zich in een volslagen
redeloosheid te verwikkelen. Wit wordt doodkalm zwart genoemd, het
klaarblijkelijkste wordt zielseenvoudig ontkend, dwaasheid wordt over dwaasheid
gestapeld. Maar men zou er ook nerveus bij kunnen worden. Men zou een genie van
de grootte van Dostojevsky toch liever een tegenstander toewenschen die hem waardig
was; die de scherpte bezat, om werkelijke zwakten in hem te ontdekken, die de
plaatsen aan kon wijzen, waar de elementaire mensch in hem zich door historische
tradities liet verengen en verwringen (en deze verengingen zijn er onmiskenbaar),
en die daardoor een einde zou maken aan de onrustige manoeuvres een in leege
ruimten verdwalenden strijd. Maar zulk een partner heeft de groote schrijver ten
slotte nog niet gevonden. En zijn werken zullen wellicht nog lang op zulk een
zegenrijken tegenstander moeten wachten.
Over zulk een rationalistische manoeuvre in de ijle ruimte een volgend maal.
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Een nobel leven
door Just Havelaar
Naar aanleiding van Dr. Clara Meijer-Wichmann's Mensch en
Maatschappij. - N.V. Uitg. Mij. v. Loghum Slaterus en Visser. Arnhem
1923.
Wanneer een begaafd mensch jong sterft, is er meestal veel geklaag over dit te vroeg
verbroken leven en verdiept men zich bij voorkeur in beschouwingen over al hetgeen
dit leven beloofde en niet volbrengen mocht. Zulke weemoedsbetuigingen echter,
hoe begrijpelijk ook, plegen toch een zeker gevoel van verzet te wekken. Immers,
de waarde van een leven ligt veel meer in de gezindheid, in de mate van ernst en
goeden wil waarmee dit leven geleefd werd, dan in de nawijsbare resultaten, in de
‘werken’. Het is niet goed de werken boven den mensch te stellen en de uiterlijke
‘bewijsstukken’ boven de innerlijke realiteiten. Ieder heeft in de wereld zijn taak,
maar meer dan de taak is het leven zelf. En ook een leven, dat geenszins zijn taak
ten einde bracht, kan treffen als iets compleets, indien het zich rechtvaardigde door
zijn trouw, zijn innerlijke waarde en de zuiverheid van zijn streven. Wij zullen, zoo
voelende, vrede hebben in het lot.
Wanneer wij denken aan het zoo vroegtijdig en als door een bot toeval afgebroken
leven van Clara Meijer - Wichmann, een leven, dat in volle groeikracht nog was en
nog niet tot ontplooiing gekomen, dan in 't bizonder voelen wij, dat de weemoed
over het niet-bereikte zwijgen moet tegenover de blijdschap over het verwezenlijkte.
Wat zij nog had kunnen doen, dat weet niemand. Wat zij gedaan heeft, blijft alles
waar wij mee noodig hebben. En wat zij gedaan heeft wil zeggen: wat zij geweest
is.
Het scheen mij noodig deze vanzelfsprekendheden, die voor ieder gelden, voorop
te stellen, daar dit boek wel door de meesten zal gelezen worden met 't spijtig gevoel,
dat 't slechts de bouwvallen, slechts de verspreide brokstukken bevat van het
eigenlijke, nog niet gerealiseerde werk. Deze bundel essays toch
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bestaat grootendeels uit ‘bewerkingen’ door vrienden van 't geen de schrijfster aan
uitvoerige notities voor cursussen naliet. Dit boek is de schets van een onvoltooid
levenswerk. Maar ik wenschte wel, dat niet allereerst het onvoltooide den lezer trof,
maar het verwezenlijkte. Mij treft het verwezenlijkte leven, waarvan dit boek getuigt,
veel sterker dan het onvoltooid gebleven resultaat. Mij treft de gaafheid van dit nobel
karakter en van dezen klaren geest veel sterker dan de onvolledigheid van het werk.
Mij treft de schoone, harmonische persoonlijkheid, die uit dit boek tot mij komt, veel
sterker dan de gebrekkige vorm. En ik geloof, dat dit boek vruchteloos zal blijven,
indien het wordt gelezen met dien weemoed over den ‘te vroegen’ dood, terwijl het
zeker veel beteekenen kan voor hem, die het in zich zelf reeds zoo rijpe leven, waaruit
het voortkwam, voor oogen houdt. Dit boek, in zijn onbevredigenden vorm, brengt
meer dan menig vollediger arbeid.
Het bevat een vijftal studies: Van mensch en maatschappij, het historisch
materialisme, philosophische grondslagen van het Socialisme, het recht tot straffen
en het Taylorstelsel. (Dit laatste is slechts een kort opstel en m.i. het minst
belangrijke).
Het eerste, tevens vroegste opstel, in tegenstelling tot de andere, werd nagenoeg
geheel gegeven in den door de schrijfster zelf vastgestelden vorm. Niet alleen door
den toon, door den stijl der schriftuur, maar ook door den zakelijken inhoud zelf,
geeft het misschien het intiemste inzicht in haar persoonlijkheid. Toch draagt het
nog eenigszins de kenmerken van geestelijke onvolgroeidheid. Men leest met
instemming en met blijdschap de vele fijne opmerkingen, de soms diepzinnige en
altijd doorvoelde gedachten, maar het laat in zijn geheel een ietwat vagen en zwakken
indruk na. Men voelt, dat de schrijfster iemand is, die het leven van vele zijden ziet,
die van nature meer beschouwend dan handelend tegenover de wereld staat, maar
die door de kracht van haar zedelijk voelen en van haar liefde gedwongen werd tot
een strijdvaardigheid. Deze innerlijke dwang echter manifesteert zich nog een weinig
te moraliseerend.
De belangrijkheid van den bundel berust ongetwijfeld in de beide groote opstellen,
die haar gedachte het klaarst vertolken: dat over het historisch materialisme en dat
over het recht tot straffen. Dit zijn zeer verhelderende geschriften, de vrucht van diep
voelen en klaar denken, geschriften die, bij alle objectiviteit, toch haar eigen willen
en zijn direct uitdrukken. Wat zij zegt over het psycho analytisch element van het
historisch materia-
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lisme, over de ‘ontmaskering’ der ideologieën, over de tuchtschool der eerlijkheid
en over de betrekkelijke, tijdelijke waarde dezer beschouwingswijze, die - volgens
haar eigen methode - ook in zichzelf slechts als een fase is te zien in de geestelijke
evolutie, dit alles treft als oorspronkelijk en waarlijk wijs. De tweede, door mij
genoemde, studie, die over het strafrecht, heeft 't meest te lijden gehad door de
onvolledigheid der uitwerking. Inderdaad krijgen wij hier slechts een fragmentarische
schets te zien van een groot, blijvend werk, dat zij, na haar dissertatie over ditzelfde
onderwerp, ons ongetwijfeld nog geschonken zou hebben. De problemen, hier
aangeroerd, stonden tot haar innerlijk leven blijkbaar in het meest directe verband.
Dit onderwerp kon haar niet loslaten. Een fragmentarische schets: maar welk een
rijkdom van perspectieven! Juist dit minst voltooide opstel zou ik het rijpste en
vruchtbaarste willen noemen van alle. Het strijdvaardige, het zedelijk willen, komt
in dit opstel het meest naar voren en overstemt de objectieve beschouwelijkheid, die
haar zoozeer eigen was en die langen tijd iets weifelachtigs gaf aan haar wezen. Maar
dit zedelijk willen behoudt thans het accent der noodzakelijkheid zonder te ontaarden
in een moraliseeren over het leven héén. Alleen in het ietwat te makkelijk weg-praten
der menschelijke boosheid (evenals, op een andere plaats, in het te vluchtig
vergoelijken der terroristische misdrijven, die toch p r i n c i p i e e l e dingen betreffen)
voelt men nog even de zwakheid dezer natuur, die wellicht te zeer in het
welwillend-redelijke zich veilig wist, dan dat de donkere realiteiten en de dissonanten
van het leven diep verwerkt en onbevangen bezien konden worden.
Wanneer ik dit boek als een geheel vóór mij stel, het samenvattend als een
menschelijke u i t i n g , dan treffen mij twee eigenschappen:
1e. de zachte wijsheid dezer vrouw, die toch voor geen revolutionaire consequenties
terug deinsde. Nergens klinkt hier die harde en eigenwijze toon door, welke ons uit
dit kamp maar al te bekend is; nooit wordt hier het leven geofferd aan een theorie;
nooit heeft de kracht harer sociale overtuiging de schrijfster verleid het leven tot één
sociaal geloofsartikel terug te brengen: de benauwende dogmatiek van het politiek
fanatisme is haar vreemd. Evenmin vinden wij hier de tweespaltigheid van een tot
zelf-inkeer en vrede bestemd leven, dat zich de eenzijdigheid van den strijd voelt
opgedrongen. Er is, noch naar buiten, noch naar binnen, d w a n g .
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En vervolgens treft mij, hoe hier een streng wetenschappelijke scholing samengaat
met een zeer menschelijk en warm idealisme. De spontaneïteit van het zedelijk voelen
is niet verdrukt geraakt. De kostbare krachten van het geloof en van het enthousiasme
zijn niet verloochend. Steeds worden de direct-menschelijke, de psychologische en
zedelijke waarden gevoeld achter de economisch-politieke of
sociaal-wetenschappelijke. Omdat de maatschappelijke problemen als problemen
der menschelijkheid begrepen worden, is Clara Wichmann in staat geweest ìn een
wijde geestelijke sfeer te blijven leven. Zij wist, dat 't leven nog andere vragen te
verwerken geeft, dan die der politiek en der economie: juist daarom kon zij het sociale
geweten opwekken in allen.
Zulke persoonlijkheden heeft onze tijd noodig. Niets acht ik voor het huidig
socialisme bedenkelijker, dan de hoovaardige en botte wijze, waarop door zijn leiders
veelal geoordeeld wordt over hen, die gelooven, dat zonder de elementen van moraal,
wijsheid en religieuse verheffing niets groots tot stand komt. De kloof, die het
socialistisch proletariaat en de intellectueelen scheidt, wordt aldus steeds grooter en
het vertrouwen in het reddend vermogen van het socialisme steeds kleiner. Clara
Wichmann wendde zich tot beide groepen. Zij wist boven het klassebewustzijn uit
te komen. Zij zag steeds het geheel der menschheid, het geheel des levens, het geheel
der wereld. Er waren in haar geen verengingen. Moge de toekomst berusten bij de
weinigen, die, als zij, vurig zijn en wijs, overtuigd en verdraagzaam, in het besef,
dat boven alles de waarheid gaat van het leven en dat onze houding ten opzichte dier
waarheid steeds een vragende zal zijn. Wanneer ik dit boek lees, weet ik, dat de
schrijfster, niettegenstaande de vastheid van haar oordeel en de klaarheid van haar
denken, toch nimmer meende ‘gereed’ te zijn gekomen of de wijsheid te
verpersoonlijken. Zij bleef zoekende, hoewel zij gevonden had. Zij bleef een
aandachtige. Deze eerbied voor het leven, eerbied voor anderen ook, is niet de minste
reden waarom zij, van vriend en tegenstander, eerbied afdwingt.
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Prometheus geboeid
door Urbain van de Voorde
Belaân met den vloek van de goden,
verteerd door de wereldsche pijn,
ik, wien de rust van de dooden
nimmer beschoren zal zijn,
- hier, waar de echo's der jaren
vóór 't spraakloos verleên ze bedare,
in eenbaarlijk klagen nog waren,
buig ik onder eeuwen smart mijn hol-gemarteld brein.
Mijn oogen, wijd open, in 't lijden
dat de gier in mijn ingewand krauwt,
op de middernachten der tijden
en een maan uitzinnig en koud, mijn oogen zijn smartvol van 't wachten
in donkere dagen en nachten
op 't dagen van reddende machten
en 'k voel in 't onsterfelijk lijf mijn ziel zoo reddeloos oud.
'k Ben wars van verwensching en zegen,
van alles wat goed is en kwaad,
van lach en geween allerwegen,
van wat weenende en lachende gaat;
'k ben moe van de' orkaan in de kolken,
van 't gezwiep der zinlooze wolken
van het woelen der worstlende volken
en moe van liefde en van hoop blijft alleen: voor de goden mijn haat!
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Mijn haat, wijl sinds verste eeuwen
ze blijven doof en koud
voor 's werelds doffen schreeuw en
het smachten hartstochtlijk en oud want ik ben met het leed van de menschen
hun liefde en hun bibbrende wenschen,
- bloeme' in den knop aan 't verslensen,
sinds aardes dageraad als met mij-zelf vertrouwd.
'k Heb gezwoegd van den hupplenden morgen
tot laat in den denkenden nacht,
mijn schepselen alle de zorgen
van een goeden vader gebracht;
'k gaf hun, - of 'k eeuwig viele,
de' Oergeest door 't vuur tot ziele
dat de mensch alleen zou knielen
voor 't god-zijn van zijn zelf en boge' op eigen macht.
En toen ik verdoemd was geklonken
aan de rots der machtloosheid
was toch mijn droom niet geslonken
mijn wil bleef sterk en wijd:
Steeds klaarde mijn geest in de wijzen
hun 't Ware en het Schoone te wijzen
dat de ziel van de volken zou spijzen, maar alles werd, helaas, geofferd aan den Tijd!
En 'k zag na veel moeizame dagen,
tot mijn huiverende angst en schrik,
dat mijn schamele kinderen dragen
der goden vloek zooals ik.
Geslachtsdrift en honger in de aadren,
belast met het euvel der vaadren,
- of ze in wezen de goden benaadren,
zoo wriemlen ze in kwaad en strijd voor 's hemels stralenden blik.
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En, boven de berge' en de wolken,
rusten zij op aetherische boog
die schouwe' op de sterflijke volken
met koud onsterfelijk oog.
Mijn kroost, na 't doelloos zwerven
doen ze even doelloos sterven;
- en ik moet dood zelfs derven
wijl ik met 't vuur: hun ziel, den mensch ten zijn bewoog.
Al norscher, in arrenmoede,
slaan mij de goôn met hun wraak;
mijn lillende aderen bloeden,
helsch wordt mijn eeuwige waak Gij menschen, looft de goden
en dankt hen dat ze u dooden
daar onder groene zoden
voor al wie mag vergaan vergaat ook de ijdele taak.
Voor mij, was mijn werk verderflijk,
wierp 't me op dees naakte rots mijn geest, als de goden onsterflijk,
wijst hen, hun toorn ten trots, op schuldlooze bloedjes die lijden
op sombere menschen die strijden
op de reedlooze smart van de tijden
die werpt haar dreigende schaûw op hun glorie van stilte en van trots!
Maar 't dreigen - als 't bidden en 't beden,
zijn vergeefs vóór den eeuwigen nood:
geslachte' op geslachten die streven
bereiken toch weer maar den dood Doode angsten de levenden tarten,
sinds lang doorleden smarten
nog foltren levende harten
en de vloek van eeuwen geleên, weegt nog op het leven als lood!
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Geen dag van licht zal dagen;
geen enkle ster ooit lacht;
de weenende aarde blijft klagen
haar droef-verkleumde klacht.
En 't noodlot grijnst al grimmer
dat de hemel zwijgt voor immer
dat vloek noch smart sterft nimmer en 't leven blijft eindlooze snik in een oneindigen nacht.
En wat mij 't wrangst blijft tergen,
en grieft met slag op slag,
is niet de gier van dees bergen
noch, hemel der goden, uw lach maar dat, om mijne zonde
als ik aan de smart gebonden
van altoos open wonden,
mijn droom: de menschheid, lijdt, - en dat ik niets vermag!
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Bij den ingang van den vierden jaargang van ‘De Stem’
Jaarlijksch overzicht
Het lijkt der Redactie voorloopig niet meer noodig, terug te komen op de beginselen
die bij den aanvang van den eersten jaargang zijn geformuleerd, die bij het intreden
van den derden jaargang bovendien nog in 't kort zijn herhaald. Wij hebben het
tijdschrift naar ons beste weten volgens deze beginselen geredigeerd, en al zouden
wij méér nog hebben willen geven en verrassender publicaties brengen, - een
tijdschrift is ten slotte niets anders, dan een weerspiegeling van de in een litteratuur
bestaande toestanden, - het kan deze litteratuur zelf niet kunstmatig in het leven
roepen! Het kan alleen reguleeren en controleeren, het kan alleen streven naar een
zoo zuiver mogelijke groepeering van de gegroeide krachten, en een groepeering die
zoo veel mogelijk naar het wezenlijke, naar de wezenlijke
waarden is gericht.
Met dit werk zijn wij gedurende dit derde jaar gestadig doorgegaan. Wij willen
beginnen met eerlijk te bekennen, dat de litteratuur van dit afgeloopen jaar niet rijk
en vruchtbaar is geweest. Belangrijke gebeurtenissen zijn niet voorgekomen, geen
nieuwe stem is plotseling of dwingend begonnen te spreken! De vorige jaren waren
rijker aan verrassingen. - En daartegenover helaas staan groote verliezen: de eersten
van de oude garde zijn gegaan! Netscher de scherpziende, Emants de bittere, die
voor 't eerst de vertwijfeling van te leven heeft durven uitspreken in zijn ‘Nagelaten
Bekentenis’ en Louis Couperus die het leven met zoo kinderlijke toe-
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wijding gespeeld heeft. - Zijn sterven was wellicht 't schrijnendst: toen hij weg was,
bleek het hoezeer wij zijn weemoedig-dappere vroolijkheid noodig hadden! Daar
onze litteratuur dus dit jaar het karakter had van een rustigen voortgang, zonder
bepaalden stilstand, maar ook zonder eenige versnelling, - heeft deze jaargang van
‘de Stem’ onwillekeurig eenzelfde karakter aangenomen. - Onze reeds bekende
medewerkers gingen door met het publiceeren hunner bijdragen, waaronder zeker
enkele hunner belangrijkste uitingen waren. Dat desniettemin ‘de Stem’ toch eenige
publicaties heeft kunnen brengen, die wel volkomen verrassend waren, wij danken
dit ditmaal hoofdzakelijk aan onze buitenlandsche verbindingen. De groote verrassing
van dezen jaargang is ongetwijfeld wel ‘der Russe Redet’ geweest, in de eerste
afleveringen van dit jaar verschenen, en die een directe en absoluut authentieke
openbaring waren van de soms geheimzinnige en diepe schoonheid der volksziel,
speciaal die van Rusland1). Deze onderlinge gesprekken van gewonde Russische
soldaten, onbemerkt afgeluisterd en gestenografeerd door een pleegzuster in een
militair hospitaal, stegen soms tot de stille hoogten eener Franciscaansche schoonheid.
- Er waren beelden en verbeeldingen daarbij, waarvan men totnogtoe geloofde, dat
slechts de grootste en rijpste dichters ze vermochten te scheppen. - Nog iets anders
openbaarde zich in deze fragmentenreeks: iets dat verband houdt met Dostojevsky.
Hier werd het wel zeer duidelijk, hoe deze Dostojevsky, juist in de hoogste en stilste
oogenblikken van zijn kunst, oogenblikken waarop een straal van bovenaardsch licht
schijnt neer te glijden over de aangezich-

1) Toch zouden wij voor de meening willen waarschuwen, die werkelijk een mode-meening
zou zijn, alsof nu alleen in Rusland door den z.g. eenvoudigen mensch schoone of diepe
dingen gezegd zouden kunnen worden. Dit geschiedt overal, en zeker ook in 't ‘nuchtere’
Holland.
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ten zijner menschen, - hoe Dostojevsky juist op deze oogenblikken het zuivere
medium is geweest van de ziel van zijn volk, van de allerhoogste potenties die in dit
volk sluimerden. Onze lezers hebben wellicht reeds de bijna letterlijke overeenkomst
bemerkt, die sommige dier fragmenten toonden met enkele passages b.v. uit de
Gedenkschriften van Vader Zossima, enkele herinneringen van den bedelmonnik
Makar, de zachte verrukkingen van Aliocha en zijn verkeer met den Krans der
Kinderen: hier ontluikt dezelfde glimlach, hier was dezelfde van liefde korte
ademtocht, hetzelfde verre en bijna starre uitstaren in een lichte verre wereld. - Wat
deze gewonden trachten te stamelen, heeft Dostojevsky uitgesproken in onbenaderbare
harmonie en klaarheid; het was hun ‘laatste woord’ dat hij voor zijn volk en tot de
wereld heeft gesproken.
Een andere zeer belangrijke uiting, zij 't minder verheven, maar op hare wijze even
representatief voor het worstelen van ons arme Europa, is de meesterlijke novelle
van den Oostenrijker Rudolf Jeremias Kreutz geweest, - het verhaal van een arme,
halfverhongerde, ouden professor in Weenen die aan 't plunderen slaat. De
schitterende, bijna expressionistische humor van dat verhaal was wel zeer duidelijk
een heroisch getemde smart. Meer dan iedere factische beschrijving, meer dan welk
krantenbericht ook, gaf dit kleine kunstwerk een bijna acute inblik in de gansche
desolatie van den weerloozen intellectueelen mensch in dit stadium onzer beschaving,
den mensch van Weenen in 1919, den mensch van nu helaas in Duitschland. - Wij
hoeven niet te zeggen, dat ‘de Stem’ hare buitenlandsche verbindingen zal blijven
verzorgen. Voor den aanvang van dezen nieuwen jaargang is het grillige toeval ons
wel zeer gunstig geweest. Niet alleen ontvingen wij een nieuwe novelle van Maxim
Gorky, zoo bijzonder, dat
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zij na zijne propagandistische periode, die literair een inzinking was, aandoet als een
herleving zijner eerste scheppingskracht, - maar ook kunnen wij eindelijk een bijdrage
geven over een onderwerp, waarvoor we reeds zoo lang aandacht hadden willen
vragen: het occultisme. Nu het ons tot nog toe niet gelukt is, in Holland iemand te
vinden, die dit onderwerp, met wetenschappelijken of intellectueelen ernst, met
scherpzinnigheid en nuchterheid, vermocht te behandelen, zal geen mindere dan
Thomas Mann voor de lezers van ‘de Stem’ zijne ‘Okkulte Erlebnisse’ beschrijven.
- Verder de novelle van Andréas Latzko, ‘Marcia Reale’, de reeds aangekondigde
reeks essays van een vijftal der beste Russische denkers en essayisten, terwijl reeds
geruimen tijd nog een reeks kleine ‘inédits’ van Dostojevsky op plaatsruimte wacht.
Om tot ons Hollandsch huisgezin terug te keeren: twee nieuwe belletristen traden
door middel van ‘de Stem’ in 't publiek: Joh. Visser en Jos. Panhuyzen Jr. De eerste
gaf Middeleeuwsche fantasiën, die zich na Prins door een eigenaardige lyrische
spontaneiteit als oorspronkelijk konden handhaven; de tweede is een diergenen, van
wie men hopen kan, dat hij ons realisme op eenvoudige wijze zal helpen verdiepen
en veredelen, omdat zijn verhaalsgang voortdurend van diepe accenten doortrild
blijkt. Van dezen bescheiden schrijver, die zijn diepte en ontroering ternauwernood
en bijna schuw te raden geeft, ligt een nieuw uitvoerig werk voor ‘de Stem’ ter perse.
R. van Genderen Stort gaf weder een nieuw stuk van het edel-doordroomde
levensverhaal van ‘Kleine Inez’; na het drama ‘de Vertraagde Film’ heeft Herman
Teirlinck nu ook zijn tweede drama ‘Ik dien’ aan ‘de Stem’ ter publiceering afgestaan;
de schrijver Herman de Man, wiens eerste werk verwachtingen heeft gewekt, vond
gelegenheid in ‘de Stem’
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een fragment van zijn nieuwen roman te publiceeren. Enz. De poëzie daarentegen
leefde dit jaar niet krachtig. Nergens leefde zij krachtig helaas, dit jaar! Over de
gansche linie in Vlaanderen en Holland heerschte besluiteloosheid. De ouderen
hebben hun essentieele woord gezegd, en vonden geen ander nog, - de jongeren, na
een eerste korte opdrift der vorige jaren, aarzelen voort te gaan; sommigen keeren
terug naar de oude banen. Het is dus ook aan ‘de Stem’ maar net even mogelijk
gebleken, de gewenschte continuïteit onverbroken te houden, de continuïteit namelijk
van heden en toekomst: het beste van het heden dat zich aansluit aan het meest intense
eener naar de toekomst reikende kunst. Als een voorbeeld van het beste van het
heden, konden wij gelukkig bij herhaling de verzen van Jan Prins publiceeren, waarvan
de volmaakte factuur steeds samengaat met een zoo zuivere levensspontaneiteit (als
zeelucht tintelend en rein) dat deze kunst daardoor, naast het werk onzer drie groote
dichters, steeds een prachtige oorspronkelijkheid en een eigen levensreden heeft
behouden, - als een sterk teeken van een toekomst sloot zich de nieuwe hymne van
J.C. Van Schagen daarbij aan, aan den ‘ongenoemden Overwinnaar’ van alle leven
(God). - Nevens hen bleven natuurlijk onze andere medewerkers met poëzie aan ‘de
Stem’ bijdragen: Wies Moens, A.J. Mussche, Urbain van de Voorde voor Vlaanderen,
voor Holland de ontroerende sonnettenkrans van Mart. Beversluis, de
expressionistische stedenvisioenen van den jongere Joh. Theunisz, Dop Bles, Peter
van Maarn, Annie Salomons e.a.
Was de poëtische practijk dit jaar dooreengenomen niet sterk, des te nadrukkelijker
trad de theorie naar voren. De aangekondigde polemiek over de poëzie, de strijd
tusschen ‘les anciens et les modernes’ heeft zich
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over den ganschen Jaargang voortgezet. Wij weten dat deze strijd door allen, die in
poëzie belangstellen, met aandacht gevolgd is. Vooral de dichter Van de Voorde
heeft zich door middel van deze polemiek geopenbaard als een meesterlijk schrijver
van proza. Hij is het ook geweest, die, ondanks vele en scherpste polemische uitvallen,
het probleem het meest heeft weten te verwijden, om ten slotte met zijn uitvoerige
studies ‘Beeld en Rhythme’ en ‘de Kunst als Spiegel der Ziel’ te komen tot een
magistrale beschrijving van het wezen, het doel en de elementen van de poëzie in 't
algemeen. Wies Moens en de allermodernste Vlaming Brunclair namen nog deel aan
dit debat, Dirk Coster schreef over ‘het Dogma der Moderniteit’ en ‘het litteraire
modernisme in de Roomsche litteratuur’. Deze strijd ging gedeeltelijk over een
mogelijken nieuwen inhoud, maar zoo wij ons niet vergissen, dan was het eigenlijkste
strijdpunt toch: de nieuwe vorm. Als zoodanig is deze polemiek de preciese
weerspiegeling geworden van wat in de practijk gebeurend is. Overal op 't oogenblik
wordt het eeuwenoude ‘metrische’ vers, de poëzie die aan haar schema van maat en
rijm is gebonden, teruggedrongen en verlaten. Bijna alle jonge dichters eischen thans
de absolute vorm-vrijheid voor zich op; zij willen geen andere bindende maat erkennen
als de maten van wat zij hun zielsrhythme achten. Het ‘gewone’, het metrische vers
verliest overal veld. - En het lijkt ook zoo eenvoudig: het is immers enkel de
zielsmuziek, het zielsrhythme die de poëzie bepaalt, die het vers tot poëzie maakt.
Maar hieruit zou dan ook de even eenvoudige conclusie volgen, dat tweeduizend
jaar lang de dichters, met hun maten en hun rijmen, zich vergist zouden hebben, dat
zij het zich gedurende twintig eeuwen voor niets moeilijk hebben gemaakt! Maar
zou dit alles wel zoo eenvoudig zijn?
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Het lijkt er niet naar! - Het z.g. dynamische vers, het vers dat alleen naar
‘zielsbeweging’ luistert, bestond reeds altijd naast het gebonden vers, echter als een
persoonlijke noodzakelijkheid en een persoonlijke eigenaardige uitzondering. De
polemisten hebben hier iets verzuimd: zich af te vragen waarom eigenlijk de metriek,
die een uiterlijke maatbeweging is, zich na haar natuurlijk ontstaan, zoolang heeft
gehandhaafd? Ongetwijfeld heeft zij zich als zelftucht gehandhaafd, als de discipline,
die de dichter zich zelf onbewusterwijze oplegde, als de natuurlijke zelfbeperking
der stroomende lyrische uiting, opdat binnen deze perken de zielsmuziek des te
intenser zou zijn, opdat zij zich a a n d e z e b e l e m m e r i n g e n
i n t e n s i f i c i e e r e n zou. Door deze thans uiterlijk geworden maat, die beurtelings
samenvalt en contrasteert met de door het persoonlijk innerlijk geboden maat der
ademhaling, ontstaat het architectonisch-muzikale karakter van het vers. Hoe meer
de dichter neigt tot een architectonisch-geregelde woordmuziek, des te meer zal hij
zich de moeilijkheid der metrische begrenzing zelf zoeken, hij zal ze zoeken om ze
te overwinnen. Dus achten wij den triomf van het vrije vers niet zeker nog. In ieder
geval: er is geen reden voor, om zich tot een keuze te forceeren! Al is ‘de Stem’ het
tijdschrift geweest, dat van 't begin afaan het vrije vers begunstigd heeft en
vooruitgeschoven (Moens, Mussche, van Schagen, Thomson), wij hebben daarbij
geen oogenblik het gevaar van deze poëtische anarchie uit 't oog verloren. Het gevaar,
dat de groei ervan dadelijk aan de grens der verwildering komt, - het gevaar, dat de
jonge dichter onophoudelijk erdoor in de verleiding komt, het zich makkelijk te
maken. Wij zouden dit gevaar ook moeilijk kunnen vergeten. Wij worden er dagelijks
aan herinnerd: in den vorm van een onstelpbaren stroom van onbeduidende vrije
verzen die ons thuisgestuurd wordt. Het is te voor-
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zien, dat velen der nieuwe dichters eindelijk van deze ontzenuwende vrijheid vermoeid
zullen raken. Voorloopig kunnen wij het vrije vers slechts als een vernieuwende,
verfrisschende doorgangsphase zien, die in een meer doorzielde tucht zal eindigen.
Van de monografiën over moderne schilders, die wij beloofden, hebben wij er
reeds ettelijke gegeven, over Jan van Herwijnen, over W. Schumacher, over Jan
Mankes, over Van Konijnenburg's portretkunst, benevens, als uitzondering, een
artikel over een onbekend Altaar, waarvan de absoluut representatieve schoonheid
ons buitengewoon trof. Onze politieke medewerker J. Welders heeft zijn belofte
gestand gedaan: hij heeft de groote wereldgebeurtenissen met zijne breede
beschouwingen synthetisch samengevat en verklaard. Ook de verscherpte polemische
houding van ‘de Stem’ die wij onvermijdelijk achtten, is verwerklijkt. Een reeks
polemische aanteekeningen, gericht tegen allerhande kleine misstanden, is verschenen,
in de ‘Brieven eener Vrouw’ (die voortgezet worden) werd het teugeldolle sensualisme
van een zeker soort moderne dames-litteratuur in Holand scherp bestreden. N i e t
gehouden hebben wij, helaas, onze belofte van een meer uitgebreide bibliographie.
Plaatsruimte en het gemis aan medewerkers, heeft ons voortdurend bemoeilijkt.
Thans met den nieuwen jaargang, h e b b e n w i j e e n b e l a n g r i j k d e e l d e r
l i t t e r a i r e c r i t i e k v a n ‘d e S t e m ’i n h a n d e n g e l e g d v a n G a b r i e l l e
v a n L o e n e n e n U r b . v a n d e Vo o r d e . Vermelden wij nog, van de lange
reeks essays, enkele der belangrijkste: ‘Historisch Idealisme’ door Just Havelaar,
‘Deze Tijd’, door Plasschaert, over Joseph Conrad door A.G. van Kranendonk, over
Renan door Joh. Tielrooy, over Verhaeren door A.J. Mussche, over nieuwe muziek
door P.J. Tiggers, ‘Ueber die
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Liebe’ van Emil Lucka, over ‘Fjedor Dostojefskis Bedeutung für die gegenwärtige
Kulturkrisis’, ‘De Beteekenis van het Lustrumspel te Delft’, door Dirk Coster, enz.
enz. dan kunnen wij hiermede het overzicht over den 3den jaargang van ‘de Stem’
sluiten.
Het is tot nog toe ongebruiklijk, dat de Redactie in het tijdschrift zelve een overzicht
geeft van wat er in het afgeloopen jaar gedaan is, en dit heeft dan ook verleden jaar
eenige verwondering gewekt bij de Hollandsche critiek. Ongebruiklijke gestes worden
in Holland niet gemakkelijk vergeven. Maar wij zeggen daarentegen: wanneer een
Redactie op letterlijk iedere bijdrage die geplaatst wordt, het gansche jaar door, critiek
verneemt en stoïsch aanhooren moet, dan mag men deze Redactie wel eenmaal in 't
jaar de verlichting gunnen, om althans, en hier en daar, en met slechts één enkel
woord, aan te mogen duiden wat haar tot het plaatsen van sommige bijdragen dreef,
wat zij er zelve in gezien heeft, of welke belofte zij soms in het onbereikte meende
te zien schuilen.
En om nog ongebruiklijker te worden, eindigen wij met de volgende buitengewoon
ondegelijke mededeeling: het voorbeeld van een superieur en aan ‘de Stem’
geestverwant Engelsch tijdschrift (The Adelphi) heeft ons aangemoedigd, om in het
u i t e r l i j k karakter van ‘de Stem’ nog één belangrijke wijziging te brengen. ‘De
Stem’ zal met den nieuwen jaargang geredigeerd worden, meer dan vroeger 't geval
was, i n d e r i c h t i n g v a n h e t o n d e r h o u d e n d e . Door kleinere bijdragen
te geven, méér citaten en meer kleine wetenswaardigheden, door het publiceeren van
de gedachtewisselingen en correspondenties die daarvoor in aanmerking komen,
hopen wij dit te kunnen bereiken.
DE REDACTIE
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Tooneel
door Dop Bles
L'Oeuvre. Le Pêcheur d'Ombres. Jean Sarment.
Henri Bataille, de delicate dichter, wilde als dramaturg een succes à la Bernstein,
forceerde zijn stem, en wist enkele jaren de Boulevard te vullen met zijn geluid. Deze
Bataille is Jean Sarment tot een - helaas niet waarschuwend - voorbeeld geweest.
Belangrijk is hier de figuur Jean, voor zoover het liefde-leed wordt uitgezegd van
een jong en vurig hart, de jonge dichter, voor wien de droom schooner is dan de
werkelijkheid, en die zelf niet weet dat hij daarom het onvervulbare eischt: het
tijdelooze van het tijdelijke, het visioen in het werkelijke, en dit louter en alleen om
zich de droom te kunnen geven.
Door van Jean een pathologisch geval te maken, ging de dichterlijke idee te loor,
door navolging van conceptie-schablone, met Bernsteinsche effekten, viel 't belang
der ontwikkeling weg. Van de overige figuren was monseigneur Lescure (Poe) wel
't beste, omdat hier de jonge dichter eigen berusting in den mond van den ouden
geestlijke kon leggen, voor wien 't leven herinnering werd, waarin laatste siddering
heen trilde.
Jammer, dat Lugné-Poe te veel dacht aan 't Hollandsche van zijn publiek en vaak
storend langzaam sprak. Zijn dialoog met de moeder was een der stemmingsvolste
momenten. Mlle Give Avril wist ons Nelly niet te verdiepen, zoomin als de Heer
Gitenet, de ietwat ouderwetsche broeder-verradersrol - en dit louter en alleen om tot
een Bernsteinsch effekt te kunnen opvoeren - aannemelijk maakte. Wel bewonderden
wij zijn warm geluid.
Om Poe en Harry Krimer, die - zijn opvatting eenmaal erkend - van Jean een
volmaakt gave creatie gaf, waarin het pathologische slechts nu en dan vreemd
opgloeide, doch waarin mogelijk de droom meer tastbaar had kunnen zijn, om deze
beide vertolkers aanvaarden wij gaarne deze voorstelling.
Wanneer men echter bedenkt dat de plaatsen tot 8 gulden werden opgevoerd, dan
vragen wij ons toch even af: moeten wij de vereeniging Holland - Frankrijk hiervoor
dankbaar zijn in deze tijden, waarin zoo weinig voor kunstgenot wordt uitgetrokken?
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Ja wij missen thans slechts één vereeniging: Holland - Holland. Toeven er in Holland
niet voldoende vreemdelingen, om zulk een vereeniging op te richten?
P.S. De dagbladen melden dat de Heer Verkade dit spel zal brengen. Waarom?
Zeide hij niet - zij het met andere woorden - dat reeds elders gespeelde stukken
confectiewerk worden, waarin een Hollandsch regisseur haastig schieten kan?

Shakespeare's De Getemde Feeks. Rotterdamsch Tooneel-gezelschap.
Gaat ons tooneel niet zichtbaar ten gronde aan een zeker dilettantisme, dat kunstig
schuil gaat achter voorname en verheven leuzen: alleen het allerbeste uit alle landen
te brengen, alleen de verheven goddelijke kunst te dienen, waarbij dan voornamelijk
doorklinkt de klagelijke roep om subsidie.
Wij hebben Shakespeare-opvoeringen gezien, waarbij het financieel onopvoerbare
het eindresultaat scheen, wij kregen Shakespeare-drama's voor uitgestorven zalen,
avond na avond herhaald.
En thans een opvoering, niet terwille van nimmer verzadigbare lusten tot kostbaar
ensceneeren, niet terwille van oude jeugdverlangens, de stoutmoedige droomen om
't allerhoogste het allereerst te bereiken. Hier niet de minste poging van Shakespeare
een theatrale realiseering te schenken, overtreffend in 't een of 't ander, neen hier
werd - hoe vreemd in deze tijden - aan 't publiek gedacht. Aldus heeft de vertooning
van de Getemde Feeks de eenvoudigen doen schaterlachen, en de geest van zijn taal
schonk diepere vreugd de meer begaafden.
Een avond van vreugd, niet meer kan de bedoeling geweest zijn van deze opvoering,
en dit werd bereikt. Een volle zaal met gul lachende menschen.... en dit voor
Shakespeare. In trouwe, brengt een opvoering, waarbij het groote publiek zich willig
overtuigen laat, dat Shakespeare niet verouderen zal, zoolang de mensch het
menschelijke begeert, kunst niet nader tot velen, dan het pretentievolle, kwazie
volmaakte?
Ja zulk een opvoering is gezond en goed. En dit te kunnen constateeren geeft reeds
een zekere voldoening.
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