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Conscience's Artevelde en de nationale inslag bij de historiese
(*)
r
roman door D A. Jacob.
Dames en Heren, Zeer gewaardeerde Toehoorders!
OP opmerkelike wijze is de geëerde naam van HENDRIK CONSCIENCE, destijds
nomineel Hoogleraar aan deze Litterariese Fakulteit, ook aan deze vervlaamste
Universiteit verbonden.
Weinige maanden nadat een in zijn gevolgen zo heilzaam Regeringsbesluit de
Gentse Hogeschool haar natuurlike bestemming teruggegeven had, droeg haar de
Duitse vertaler van CONSCIENCE'S ‘Jacob van Artevelde’ zijn prijzenswaarde arbeid
op.
De Naam onzer Letteren houdt CONSCIENCE tans evenzeer als in de jaren veertig,
toen zijn buitenlandse roem begon, bij onze naburen hoog.
Nu de belangstelling voor Vlaanderen in het Oosten hernieuwd is, zien wij ze tans
als toen naar onze Letterkunde gaan.
Tans als toen ook naar de ‘Artevelde’.
Achttienhonderd negen en veertig is het jaar van de verschijning zowel van het
oorspronkelike als van de eerste Duitse vertaling, waaraan CONSCIENCE zelf zijn
medewerking heeft verleend.
De vertaling van 1917 die door haar hulde ons na staat, wordt de aanleiding van
deze Openbare Les.
Het is mijn bedoeling, de ‘Artevelde’ én op zich zelf te behandelen én in verband
met de nationale inslag bij de Historiese Roman.
Werktuig bij uitnemendheid voor de gistende tijdgeest, bereikte in volle worstelperiode
van de Romantiek, in het derde decennium van de vorige eeuw, de historiese roman
het hoogtepunt van zijn opgang. Toen, zo laat als 1848, CONSCIENCE'S ‘Artevelde’
ontstond, was de top reeds lang overschreden en vertoonde de ontwikkeling van
het genre een dalende lijn.
Zo ooit in de litteratuur een genre werd aangevochten is het wel dit. De
verlochening kwam opmerkelik genoeg in de eerste plaats van degene die er zo
voortreffeliks tot stand in had gebracht, dat de bewonderende GOETHE moest zeggen
dat het alles overtrof wat tot dan toe de historiese roman gepresteerd had. MANZONI,
met zijn ‘Promessi Sposi’ uit 1827, lokte dit woord uit.

(*)

de

Openbare Les de 5 Junie 1918 gehouden in 's Rijks Hogeschool te Gent als Lector in de
Nederlandse Letterkunde en de Algemene Litteratuurgeschiedenis.
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Het schrijven van deze roman was voor MANZONI als het oplossen van een moeilik
vraagstuk. Nu was het zover. Bleef over, de proef op de som te maken. Van 1828
tot 1844 besteedde hij hieraan. Toen bleek, dat de proef niet uitkwam. In het werk
waarin hij zijn bevindingen neerlegde, ‘Del romanzo storico’, uit 1845, velde hij over
het genre een vernietigend oordeel.
Over de tegenstelling historie-fiktie - reeds in de benaming ligt zij opgesloten - is
MANZONI niet heengekomen. Voor hem is de historiese roman een agglomeraat van
ongelijksoortige onverenigbare elementen, een samenvoegsel maar zonder eigenlike
samenhang. Het valt uiteen juist bij het pogen om door de romanvorm verband te
leggen.
Op de stoute vlucht van de dichterlike verbeelding won het bij de kritikus MANZONI
de koppige kracht van de logiese geest. En ook van de subtiele vroomheid. Hoe
mooi ziet dit VOSSLER! De eerbied voor het werkelik gewordene was bij MANZONI
diepste gewetenszaak; hij vloeide voort uit de overtuiging dat in het historiese
gebeuren Gods geest zich zo wonderbaar openbaart, dat alle menselike fiktie slechts
de zin kan verduisteren van het geschiede.
Van de historiese roman naar de geschiedenis liep alras MANZONI'S
ontwikkelingslijn. In als uit het genre trad hij met hetzelfde werk. Maar de kritikus is
er niet in geslaagd de waarachtige kunstenaar te delven. Boven alle theorieën uit
reiken de grote gewrochten van de menselike geest. Onder zijn ontplooide banieren
in de voorste rijen staan ook de ‘Promessi Sposi’.
Twintig jaar later zou TAINE met zijn gezag de kritiek van MANZONI weer opnemen
en de historiese roman verwerpen.
De Schotse historiese roman is bij TAINE de aanleiding. Geschiedenis te brengen
was de pretentie van deze roman. Maar brengt hij geschiedenis? Zeker, de kostumes
zijn eksakt, de landschapschildering is echt en zo ook de uiterlikheden. Maar de
gevoelens, de denkbeelden, de daden, het hele innerlike samenstel is histories
onecht, onwaar. De historiese roman was een mislukking omdat hij het werkelike
leven uit de geschiedenis niet gaf. Maar laat met hem plaatsgrijpen een
afscheidingsproces waardoor alle historiese namaak wordt uitgedreven, en het
moderne blijft over dat de kiem bevat van een uitmuntend nieuw genre, de moderne
zederoman.
Aldus TAINE in 1864. Maar ook de litteraire geschiedenis heeft haar ironiese
glimlach. Juist in die jaren werkte TOLSTOï aan zijn ‘Oorlog en Vrede’. Intussen sloeg
TAINE'S opvatting in met de kracht van een gevleugeld woord. In de jaren tachtig
bv. zien wij ze in Skandinavië nawerken. Tainiaans is het wapen dat BRANDES tegen
BJÖRNSON keert, en ook tegen OEHLENSCHLÄGER, GRUNDTVIG en CARSTEN HAUCH
met hun historiese onderwerpen. In BJÖRNSON'S ‘Sigurd Slembe’, heet het bv.
verwerpend, wordt, nota bene in den jare 1127, over politiek gediskussieerd alsof
deze Noorse hövdinge de geschiedenis hadden meegemaakt van de eerstvolgende
zeven eeuwen, ja tot in 1862 toe.
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Zo TAINE'S beredenering buiten kwestie in alle gevallen te pas kwam, zou er niets
zijn tegen in te brengen. Opvallend reeds is de onmogelikheid om bij de historiese
personages door te dringen tot hun geheimst gedachteleven. Hoe kan de
romanschrijver daarvan op de hoogte zijn? En gesteld dat hij het kon, de volstrekte
historiese werkelikheid zou in zijn vertolking eerst dan zijn benaderd als - evenals
bij het kostuum, de trant - ook bij de gesprekken het uitingsmiddel de taal van de
tijd was. Maar levend geluid wordt pas het woord dat spontaan uit de wezenlike
volheid komt van een natuurlike maatschappelike resonnantieruimte - maar die juist
ontbreekt noodzakelik bij het schrijven van de historiese roman bij de moderne
maker. Noch met zijn wezen noch met zijn taal kan hij eigenlik treden buiten zijn
eigen geestelike tijdsfeer.
Maar is TAINE'S theorie in alle delen toepasselik? Ongetwijfeld, om met TAINE'S
verwerping akkoord te gaan zullen van historicisme doordrongen litteraire geslachten
steeds neiging vertonen. Maar van geslacht tot geslacht verschuift de kijk die men
heeft, verspringt de nadruk die men legt op het litteraire werk.
Dat geslachten opstaan wie het onvermijdbaar ‘onhistoriese’ bij de historiese
roman niet hindert, die aanleiding vinden om er graag overheen te zien, het te nemen
op de koop toe, het aksent elders te leggen - ook bij het maken van nieuwe historiese
romans is het volkomen denkbaar. Historiese zedeschilderingen niet uitgesloten.
Evenzeer als de grote historiese gestalten kunnen de zedetaferelen de ziel boeien
van de kunstenaar en uitgroeien in haar tot hoge kunst.
En wat ons betreft, aan die of die ‘mislukte’ historiese roman kunnen wij menen
zóveel te hebben dat wij gaarne heenstappen over ‘gebreken’ die er allicht zijn - als
men gebreken wil heten wat nu eenmaal óns niet gaat - maar die wij gering en
onwezenlik achten bij het waardevolle, bij al de rijkdom die overigens geboden
wordt.
In leven en werken heeft elke generatie haar procédés en vormen. Volmaakte,
gene. Hun wezenlike waarde is bij elk geslacht, ook bij het onze, betrekkelik. Inzicht
en aanpassing zijn echter koop. Wie onbevangen kijkt kan de hele rij door begrijpen
en genieten.
Over het genre, door het hulsel heen dringen wij door tot de levende, in zichzelf
tot een geheel gesloten inhoud - zij het dan ook, volgens TAINE, niet tot de oude,
maar tot een moderne levensvolheid. Hierbij indachtig de mooie woorden waarmee
DE VIGNY zijn ‘Cinq Mars’ begeleidt: ‘Le germe de la grandeur d'une oeuvre est dans
l'ensemble des idées et des sentimens d'un homme et non pas dans le genre qui
leur sert de forme’.
Vlug stappen wij heen over CONSCIENCE'S opvatting van de historiese roman.
Twijfel aan de doelmatigheid en leefbaarheid van het genre, als bij
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MANZONI, heeft CONSCIENCE niet gekweld. Hoe zou hij hem ook gekend hebben bij
zijn imperieuze scheppingsdrang? Hij denkt er niet aan te theoretizeren. Zijn kracht
ligt elders.
In 1838, bij het voltooien van de ‘Leeuw van Vlaenderen’, na een wenk van
SNELLAERT om zich stipt te houden aan de geschiedenis, bepleit hij het recht van
de fantazie. ‘Behagen zelfs ten koste der geschiedenis’, zo ziet hij de taak van de
romanschrijver. ‘Het spyt my dat ik dit schryven moet maer dit is en blyft zoo’.
Enigszins anders staat het tien jaar later. In de Inleiding van de ‘Artevelde’ heet
het: ‘niet uit enkele behaegzucht’ is dit werk geschreven, maar ‘voor 's Lands roem’.
Dit stelt hoge eisen: strikt respekt voor de geschiedenis; de kring om haar heen niet
te buiten te gaan; ‘de beelden der helden niet te verwringen en te vervormen, om
hen eene gewoone rol in een uitgevonden stuk te laten vervullen’. En evenzeer als
bij MANZONI is bij CONSCIENCE, bij het streven naar historiese eksaktheid, een hoog
gevoel de regelaar: ‘de vaderlandsche eerbied, welken wy onze groote voorouders
toedragen’.
Bij wijze van Inleiding gaat een uitvoerig histories-polemies artikel de ‘Artevelde’
vooraf. Het is zoveel als een verbeterd hoofdstuk over de grote Gentse burger, zijn
tijd en zijn politiek, ter vervanging van wat er over hem staat, maar wat CONSCIENCE
niet meer voldeed, in de vijf jaar te voren verschenen officiële ‘Geschiedenis van
België’. De strekking van de roman, zijn nationale tendens, wordt er dik door
onderstreept.
De historiese roman was als voorbestemd om de drager te worden van een
algemene gedachte.
Tegenover alles wat hij verhaalde kon de maker van de historiese roman, gesteld
al dat hij dit nastreefde, ten slotte bezwaarlik geheel neutraal staan. Vaak stond hij
voor historiese feiten die zozeer buiten de perken vielen van de gangbare moderne
moraal dat kommentaar wel nodig was. Zo drong de tendens binnen.
In de ‘Cinq Mars’ is een treffend voorbeeld. Op de gruwel der 17deeuwse
hekseprocessen acht DE VIGNY het noodzakelik dat de lezer apart wordt voorbereid.
Koesterde hij de kiese schroom - hoe aristokraties voornaam en fijnzinnig was
VIGNY'S laat-jansenistiese religioziteit! - vreesde hij wellicht dat de rol die hierbij in
zijn verhaal de geestelikheid speelde, in de politieke strijd onder de Restauratie
tegen haar zou worden gekeerd als een vulgair wapen in de handen van plebeïese
tegenstanders van de Kerk? ‘Il est triste de voir que, dans ce siècle encore
désordonné, le clergé, pareil à une grande nation, eut sa populace, comme il eut
sa noblesse; ses ignorants et ses criminels, comme ses savants et vertueux prélats.
Depuis ce temps, ce qui lui restait de barbarie fut poli par le long règne de Louis
XIV, et ce qu'il eut de corruption fut lavé dans le sang
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des martyrs qu'il offrit à la Révolution de 1793. Ainsi, par une destinée toute
particulière, perfectionné par la monarchie et la république, adouci par l'une, châtié
par l'autre, il nous est arrivé ce qu'il est aujourd'hui, austère et rarement vicieux’.
En zelfs bij al de objektiviteit van WALTER SCOTT, alhoewel hij zeker niet schrijft
met het vooropgezet doel om deze of gene sociale of politieke strekking te
bevorderen maar om het verleden voor ons op te wekken, ook bij hem dringt soms
het tendens-element naar voren. En SCOTT komt er uitdrukkelik voor op. ‘Even an
author of works of mere amusement’, heet het bij de ‘Quentin Durward’, ‘may be
permitted to be serious for a moment, in order to reprobate all policy, whether of a
public or private character, which rests its basis upon the principles of Machiavel or
the practice of Louis XI’.
De historiese avontuurroman bevat de kiem van de politieke historiese roman.
De ‘Brasseur Roi’, het ook hier destijds gelezen werk van de VICOMTE D'ARLINCOURT,
de even beruchte Franse romancier als verzesmid, is er een wild uitspruitsel van.
Het dateert van drie jaar na de Julieomwenteling. Deze brasseur roi is niemand
anders dan Jacob van Artevelde. Maar op een andere ‘roi-citoyen’ dan de Vlaamse
ruwaard heeft D'ARLINCOURT het hier gemunt. ‘Le règne du Brasseur Roi en Flandre,
au quatorzième siècle, est une des plus effrayantes leçons de l'Histoire. Il y a là
autre chose que des évènemens à lire: il y a des enseignemens à puiser; il y a des
prophéties à entendre’. Aldus al dadelik aan het begin. En in de rest van dit driftige
politieke pamflet, stort onafkoelbaar deze overgekookte vicomte-ancien régime de
fiolen uit van zijn anti-orleanistiese haat op het beklagenswaardige hoofd van de
Gentse volksmenner, die schandelik zijn geusurpeerde macht ontleent aan ‘ces
brutes que l'on nomme nation souveraine’.
Maar dit geheel onleesbare werk is een bastaardvorm waarin het genre
geprostituëerd wordt aan het belang van een politieke faktie. Een edel
vertegenwoordiger van de politieke historiese roman is CONSCIENCE'S ‘Jacob van
Artevelde’, en hierover moeten wij het nader hebben.
Door het lokale leven van Vlaanderens hoofdstad, het roemruchtige Gent, gaat een
halve eeuw lang een hardnekkige stroming, om de grote Ruwaard uit haar
geschiedenis dankbaar te herdenken en waardig te verheerliken vóór het ganse
land. Een uitsluitend plaatselik streven was dit intussen allerminst. Artevelde moge
al poorter geweest zijn van Gent, de goede stede, in het bewustzijn van heel
Vlaanderland siert hij de Vlaamse Naam. En zo een zoon van Gent, PIETER DE VIGNE
- als de stroming in 1863 haar eindpunt bereikt - hem die blijvende bronzen hulde
mocht brengen, het monumentale beeld dat de stad als het ware nog steeds met
zijn breed gebaar domineert, ook Vlamingen van elders, zonen van Antwerpen in
de

Stroom. Jaargang 1

6
eerste plaats, was het vergund aanzienlik bij te dragen tot de heropwekking van
Artevelde's in de loop der moderne tijden naar achteren gedrongen glorie.
Met de roepstem van een Antwerpenaar zet, in het einde van de Franse tijd, de
Artevelde-beweging in. Van de ook uit de Brabantse Omwenteling bekende NORBERT
CORNELISSEN, aan de Gentse mairie verbonden als adjunkt-sekretaris en naderhand
in de Hollandse tijd mede als sekretaris aan deze Hogeschool, gaat de stoot uit. Bij
de vermaarde dichtwedstrijd uit 1812, uitgeschreven door de rederijkerskamer ‘De
Fonteine’ te Gent, roept hij opnieuw in zijn rede Artevelde's halfvergeten heldebeeld
op. In 1835 wordt mede door zijn toedoen aan het Artevelde-huis op de Kalanderberg
de bekende monumentale ijzeren balustrade aangebracht.
Met de opkomst der Vlaamse nationale beweging wast ook een brede
Artevelde-stroming uit. Antwerpen heeft er een voornaam deel aan. In 1845, bij de
herdenking van de vijfhonderdste verjaardag van de moord op de Vlaamse Ruwaard,
schrijven VAN KERCKHOVEN en THEODOOR VAN RYSWYCK elk hun Artevelde-vers. De
namen van Artevelde, Lodewijk van Nevers, Ser van Steenbeke, Geeraert Denys,
die CONSCIENCE weldra zal samenbrengen in zo groots onderling verband, komen
reeds hier naast elkander voor.
De herdenking van dit eeuwfeest zal, mag men veilig aannemen, ook langs
CONSCIENCE niet zonder meer zijn heengegaan. Sedert 1844, of eerder sedert zijn
bewerking van de ‘Geschiedenis van België’, is zijn geestelik oog op de
Artevelde-figuur gericht. ‘De wonderbare levensloop des Gentschen Burgers had
eenen diepen indruk op ons gemoed gelaten’. Met verdiepte belangstelling zal wel
de vroegere indruk vergroeid zijn. Een nieuw perspektief ging hem echter eerst op,
na het lezen van een reeds oud artikel uit 1837 van Prof. LENZ over de eerste zes
maanden van Artevelde's administratie en de biografiese studie uit 1846 van JACQUES
DE WINTER, een leerling van LENZ.
Er werkte bovendien nog een andere kracht. ‘Er is,’ schrijft CONSCIENCE,
‘aengaende de nagedachtenis van Artevelde, in de Geschiedenis iets omgegaen
dat verwondert en verschrikt. De Burger, die zyn vaderland tegen uitheemsche
verdrukking zegepralend verdedigde; die zyne broederen uit den hongersnood
ophief; die nyverheid en handel opvoerde tot den hoogsten top van bloei; die, eerst
van al, de verbrokkelde dietsche gewesten tot een magtig Belgenland wilde maken;
die, in elke zyner daden, wet en regt tot eenig rigtsnoer nam; die uitblonk door vernuft
en edelheid van inborst, - deze burger is, gedurende vyf eeuwen, door de
geschiedschryvers uitgemaekt geworden voor een oproerstichter, een
heerschzuchtige, een dwingeland, een man met booze en baetzuchtige inzigten’.
Hoe algemeen deze ‘dwaling’ was, hoe diep ze was ingedrongen, hoe taai ze bleef
voortleven, hoe zelfbewust en zeker zij haar woord sprak, zal ook CONSCIENCE
getroffen hebben bij de plechtige openbare vergadering in Mei 1847
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van de Classe des Lettres der Académie royale de Belgique. Voor een uitgelezen
gehoor, waaronder ook de jonge HERTOG VAN BRABANT, hield de voorzitter, BARON
DE STASSART, een feestrede waarin hij, na gewezen te hebben op de herleefde
belangstelling in de geschiedenis bij de Belgen, in dezer voege voortgaat: ‘Le temps
est venu d'apporter un soin plus sévère, une critique plus impartiale dans nos
appréciations. Il faut rendre, sans aucun doute, pleine justice au grand ruward de
la Flandre, à ce tribun non moins habile qu'ambitieux, à Jacques d'Artevelde, dont
la mémoire a subi déjà tant de vicissitudes. Cependant ne déguisons pas les motifs
qui plus d'une fois l'ont fait agir et ne le transformons point en prototype des amis
de la liberté. N'oublions pas surtout que ses liaisons avec Edouard III favorisèrent
les vues de l'Angleterre qui, dès lors, cherchait à s'affranchir de nos fabriques en
attirant chez elle nos meilleurs ouvriers’. Deze uitlating is CONSCIENCE geenszins
ontgaan. Er was bovendien een direkte toespeling. In naam van de moraal en de
ridderlikheid en blijkbaar tevens uit Franse sympathieën, wordt door DE STASSART
de behandeling van het thema van de ‘Leeuw van Vlaenderen’ in ongezouten
bewoordingen afgekeurd. In de ‘Artevelde’ nu, zou men kunnen zeggen, dient de
(altans titulaire) leermeester in de Vlaamse taal bij de koninklike Prinsen, deze
fransgezinde voorzitter van de Classe des Lettres, ex-prefekt van de Bouches de
la Meuse, mede van antwoord. Want de taak die CONSCIENCE bij het schrijven van
de ‘Artevelde’ op zich had genomen, was in zijn opvatting in wezen een eerherstel.
Hierin sluit hij aan bij CORNELISSEN en LENZ en ook bij KERVYN DE LETTENHOVE, van
wie in 1847 het Elfde Hoofdstuk van de ‘Histoire de Flandre’ verschenen was, een
apologie van Van Artevelde.
In het volksgemoed groef met CONSCIENCE'S roman de Artevelde-stroming haar
diepe bedding. Met een hoog gebaar droeg de schrijver zijn werk aan Gent op: ‘Der
oude Hoofdstad van Vlaenderen, het heldhaftige Gent, myne vaderlandsche pooging
ten offer’. Plechtig werd de hulde aanvaard door de Magistraat. In elks bereik kwam
het boek enige maanden vóór de vermaarde Historiese Gravenstoet van 1849. Een
‘ontzagverwekkend kolossael standbeeld’ van Jacob van Artevelde werd
rondgereden, de clou van deze schitterende kavalkade. Door het Gentse volk werd
het ‘met luidruchtige en aenhoudende vreugdegeroepen begroet’. Tot de oprichting
veertien jaar later van het Artevelde-gedenkteken op de historiese Vrijdagmarkt,
leidde deze hoofdzakelik door CONSCIENCE bezielde onweerstaanbare volkstroming.
Van Jacob van Artevelde's politieke daden in de eerste jaren van de Honderdjarige
Oorlog een verklaring en verantwoording te brengen, is wat CONSCIENCE in de eerste
plaats met zijn roman beoogt.
Bij alle fazen van het grote konflikt waarvan wij de weerslag op Vlaanderen
bijwonen, is het centrale punt: de loyauteitsverhouding van de Vlaamse
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Gemeente tot de Vlaamse Graaf en de verhouding tot de Franse Kroon.
Op het loyauteitsmotief is de ‘Artevelde’ gebouwd.
Op een eigenaardig formalisties standpunt staat Artevelde met zijn politiek ten
opzichte van Graaf Lodewijk van Nevers. Reeds bij de aanvang blijkt haar grondslag.
Niet op de Graaf, maar op de Franse Kroon wordt de verantwoordelikheid gelegd
voor de door Lodewijk uitgevaardigde inhechtenisneming van de Engelse kooplieden
in Vlaanderen - met de gevolgen waarvan, algemene werkloosheid en ellende, de
Roman begint. De Franse Koning van wie het bevel naar de Graaf ging, wordt hier
aansprakelik gesteld. Merkwaardig genoeg wordt de Graaf verschoond. Uitdrukkelik
zegt Artevelde: ‘Neemt ook wel acht op eene zaek, gezellen: het is met den Koning
van Frankryk alleen, dat wy te doen hebben; onze ongelukkige Graef staet tusschen
den vreemdeling en ons, omdat wy op hem onzen haet zouden laden en tegen hem
onze krachten zouden verspillen. Laet u niet bedriegen: verder moet gy zien, wie
daerachter bedektelyk handelt en in wiens voordeel alle de aenslagen tegen ons
berekend zyn’.
Op alle punten wordt deze taktiese opvatting konsekwent doorgevoerd. Aan de
bemoeiingen van de Franse koningen is het te wijten, dat de verhouding van Vorst
tot Onderdanen en van Onderdanen tot Vorst in Vlaanderen gevicieerd is. ‘Herinnert
u wat voortyds was: elke Vlaemsche Gemeente had haer geschreven regt; waerin
hare pligten jegens den Vorst en de pligten des Vorsten jegens de burgers klaer en
regtzinniglyk stonden uitgedrukt. Graef en volk, elk nam, onder den blauwen hemel,
Gode tot getuige dat men dit regt nooit schenden zou. Nu echter is het regt der
Gemeenten eene leugen geworden, terwyl integendeel het regt van den Vorst, in
de handen der fransche koningen, zich versterkt heeft met alle de ons ontrukte
vryheden’.
De Franse politiek die tot deze toestand geleid heeft, is reeds drie eeuwen oud.
Zij ging er op uit de Vlaamse graven onder Franse invloed te brengen en te
onderwerpen aan Frankrijks wil. ‘Frankryk's koningen hebben, met duivelsche
berekeningen, en geweld noch omkooping sparende, de kinderen onzer Graven
naer Parys doen komen; zy hebben ze opgevoed naer hunnen wil, in onwetendheid
van Vlaenderens tael en zeden; zy hebben het vlaemsche bloed in hunne aderen
verbasterd en ze gemaekt tot fransche hovelingen, gereed om mede te werken tot
Frankryks grootheid, zelfs ten koste van het geluk der onderdanen, die God aen
hunne bescherming had toevertrouwd’.
Ook het volk werd door Franse pogingen van de Graaf vervreemd. ‘Vorst en volk
waren nog, zoo niet door het gevoel van wederzydsche liefde dan toch door gemeene
belangen verbonden. Deze band moest verbroken worden: men zaeide twist en
oproer; men holp beurtelings het volk tegen den Graef of den Graef tegen het volk:
de haet kwam, en met de haet tweedragt en zwakheid’.
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Door Franse agents provocateurs, ‘zendelingen des konings van Frankryk’, worden
de onderlinge verdeeldheden van de Vlamingen stelselmatig aangewakkerd: divide
et impera. Niet de Graaf is hiervoor aansprakelik, maar zijn Franse hovelingen.
Sluipmoord is een der tegen Artevelde aangewende politieke middelen. Diep
wantrouwen jegens de Graaf wordt hierdoor onder het volk gewekt. ‘Een groot
gedeelte der verantwoordelykheid dezer aenslagen werd hem op den hals gelegd’.
Wat zegt Artevelde? ‘Gy hoont onzen edelen Vorst ten onregte door dit mistrouwen,
gezellen. Mogen wy onzen Graef verantwoordelyk maken voor de misdaden van
vreemdelingen, die uit andere landen herwaerts gezonden zyn? Neen, dit ware
eene groote onregtveerdigheid van onzentwege; wy zyn meer eerbied aen onzen
wettigen Vorst verschuldigd’.
Op Frankrijk, niet op de Landsheer, ligt de nadruk ook bij Artevelde's algemeen
oordeel over de Graven-kwestie: ‘Eilaes, sedert meer dan honderd jaren zyn onze
Graven slechts uitgezondenen van Frankryk, wier last is ons te berooven van onze
vryheden, ons onderling tot burgeroorlog op te hitsen, onze nyverheid te dooden
en ons vaderland vernederd, verlamd, verbrokkeld en uitgeput, te leveren aen de
hebzucht der fransche staetkunde. Indien er hier haet en vervreemding bestaen,
waer liefde en vertrouwen moesten zyn, aen wie de schuld?’. ‘Eilaes, ik betigt onze
ongelukkige vorsten niet: eerst in den bloede verbasterd, daerna met geweld
gedwongen, waren zy, zoo wel als wy, de slagtoffers van geweld en verraed. Men
spreekt van verbindtenissen door onze Graven in onzen naem aenveerd? Maer
deze verbindtenissen zyn van geener weerde; zy werden met geweld in de
gevangenis ontwrongen; hun bestaen getuigt van Frankryks snoode heerschzucht,
niet van onzen pligt’.
Kenschetsend voor Artevelde's grafelike politiek zijn deze uitlatingen. Opmerkelik
is de ijver van Artevelde om de graaf te dekken, een direkt uitvloeisel van zijn
toenaderingspolitiek. De hoop de Vorst te verzoenen met zijn Onderdanen, is de
springveer van zijn streven.
Maar hoe staan in dit opzicht de kansen?
Uit de lange reeks Vlaamse graven die een speelbal zijn in de hand van Frankrijk,
is Lodewijk van Nevers slechts de laatst gekomene. De anti-Vlaamse grafelike
traditie wordt met hem hardnekkig voortgezet. ‘Wat den Graef betreft, deze was, in
den vollen zin des woords, een Franschman; en anders toch aenzag hy zich zelven
niet; Vlaenderen was voor hem niets meer dan een Leengoed, dat hem niet nader
aen het harte lag dan de graefschappen van Rethel en Nevers, welke hy in Frankryk
insgelyks bezat. Geen wonder dan, dat hy den voorspoed en de magt van Vlaenderen
als een beklaegbaer kwaed aenschouwde, zoohaest hierdoor op de grootheid van
zyn gewaend vaderland, - van Frankryk, - inbreuk kon worden gedaen’.
In Lodewijk van Nevers treedt naar voren een met fijne contouren getekend
vertegenwoordiger van de feodale geest. In het ridderwezen heeft zijn
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geestelik leven zijn hechte wortelen. Konsekwent is hij tegen de aanspraken der
Steden gekant. ‘Erken met my, Opperhoofdman’, zegt hij in een onderhoud op 's
Gravensteen, ‘dat Vlaenderen, door oproerigheid en geweld, in bezit geraekt is van
vryheden die schadelyk zyn voor zynen eigen voorspoed, en hier te lande het
wangedrochtelyk stelsel hebben ingevoerd, dat de onedele en domme menigte
alleen gebieden mag, tot groote vernedering van alle ridderlyk bloed; - vryheden,
die hier den Vorst tot ootmoedig onderdaen zyner onderdanen zouden maken,
indien een Vorst dit schandelyk jok aenveerden kon. Zulke staet is tegen alle
natuerlyk regt en roept om wraek by God, die zigtbaer genoeg zyne gramschap
toont in de onrust, oploop en bloedvergieten, welke niet ophouden Vlaenderen te
teisteren. Zie, wat er in het schoone Frankryk omgaet: daer ten minste is de Vorst
meester en hy gebiedt er, gelyk het den wettigen heere van zulk magtig Ryk betaemt;
daer durft een onedel burger het niet bestaen, zich de gelyke eens ridders te wanen;
het is het land der hoffelykheid, der schitterende wapenfeiten en der schoone
minneliederen. In de gehoorzaemheid aen Koning en Landheeren vindt er het volk
zynen vrede zyn en geluk. Hier, integendeel, is elk burger vyand van den Vorst, en
men zou zeggen dat elke Vlaming de wederspannigheid met het melk zyner moeder
ingezogen heeft. In dezen toestand van versmadelyken burgerhoogmoed mag
Vlaenderen niet blyven verkeeren; 's Vorsten gezag moet hersteld worden door het
beurtelings inkorten of vernietigen van zulke gemeenteregten, die inbreuk doen,
zoo wel op 's lands welvaert als op de overheid van den wettigen heer’.
Openlik verklaart Lodewijk zich solidair met de politiek van de Franse kroon. In
Artevelde ziet hij de tegenstander die met zijn aktie buiten de wettelikheid treedt:
een oproerling. ‘Wat my betreft’, zegt hij tot Artevelde ‘ik betreur dat een man als
gy, door het lot, aen het hoofd eener oproerige en woelzieke gemeente gesteld is,
en zich gedwongen ziet, zyn vernuft te gebruiken tegen de wettige overheid zyner
Vorsten’.
Twee werelden staan tegenover elkander in deze mannen: Feodaliteit en
Gemeentetijd. Onverzoenbaar. Toch koestert Artevelde de ‘verleidende hoop’ de
Vorst over te halen tot zijn politiek. Een poging waagt hij inderdaad in het onderhoud
op 's Gravensteen, een onderhoud dat door de Graaf beschouwd wordt als een
‘zachter middel’ om tot zijn doel te geraken. Hoe begrijpen wij Lodewijks fijne
glimlach! Hoe volslagen nutteloos poogt de burger hier de landsheer warm te maken
voor zijn toekomstplannen, hoezeer gedoemd tot onvruchtbaarheid is de wenk die
hij zich veroorlooft! ‘Wat ik zou doen, heer Graef? Ik zou my de beschermer der
openbare vryheden in Vlaenderen verklaren; ik zou my aen het hoofd des volks
stellen, niet om zynen gang te belemmeren, maer om hem te rigten; ik zou myne
belangen als Vorst vereenzelvigen met die der Gemeenten, de nyverheid doen
bloeijen, den koophandel door alle middelen
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naer myn graefschap lokken: en zoo, als vader en weldoener des Lands, de liefde
myner onderdanen winnen. Ik zou een verbond sluiten van gemeene gewigten en
munten, van koophandel en gezamentlyke verdediging met Braband, Henegauwen,
Limburg en Luik; ik zou de dietsche landen tot een algemeen bondgenootschap
overhalen; en dan, wanneer in deze magtige samenspanning het oude Gallia belgica
van Cesar zou herleven, met eene magt van honderde duizende heldhaftige krygers,
dan zou ik rustig neêrzien van den grafelyken stoel van Vlaenderen op den
koninklyken troon van Frankryk!’
Fier en verheven klinkt Lodewijks antwoord. Kon het in substantie ook anders
uitvallen? ‘Opperhoofdman, ik geloof aen uwe regtzinnigheid; hebt gy al te stout
gesproken in tegenwoordigheid van uwen Vorst, ik vergeef het u geerne; maer wat
gy my geraden hebt, moet ik verwerpen: ik ben een trouw ridder en wil het blyven;
de Koning van Frankryk is myn wettig Opperheer en heeft mynen plegtigen eed tot
onderpand; wat my ook overkome, ik zal sterven in zynen dienst. - Ik had gehoopt,
dat ik uwen burgerlyken hoogmoed zou hebben kunnen overwinnen door
vriendschappelyke woorden en door de belofte eener hoogere zending voor u. Ik
begryp nu eerst dat dit nutteloos was, en gy onvermydelyk geheel anders dan een
ridder over de zaken oordeelen moet, dewyl uwe gedachten zoo oneindig van de
onzen verschillen’.
Het onderhoud op 's Gravensteen onderstreept de hopeloosheid van Artevelde's
verzoeningstreven. Er was geen toekomst voor weggelegd. Er kon er ook geen voor
weggelegd zijn. Desniettemin heeft bij CONSCIENCE Artevelde er al zijn denkkracht,
al zijn welsprekendheid voor over.
Hoe ondoelmatig werkt bovendien een dergelijke, geheel op sentimentele toon
gestemde loyale oppositie! Hoe wekt zij het volksmedelijden op met de tegenstander
die men bestrijdt, dat arme slachtoffer van een vorst die niet een bedrieger is maar
een bedrogene! Hoe werkt zij het ontstaan in de hand van een hinderlike
vergevensgezinde, zwakgestemde stroming! Hoe heeft zij zelf haar eigen kracht
verlamd, waar zij schrijdt tot haar uiterste konsekwentie, de grens der loyauteit
bereikt en noodzakelik overgaat tot rechtmatige opstand!
De onbuigbaarheid, de feodale vasthoudendheid van Graaf Lodewijk leidt in
Artevelde's politiek een nieuw stadium in. Esplechin is er een nieuw bewijs van. ‘By
het laetste verdrag tusschen Frankryk en Engeland, hebben wy geëischt en
verkregen, dat onze Graef als onafhankelyke Vorst wierde erkend, met koninglyke
magt bekleed en voortaen niet verschuldigd om iemand op aerde hulde zyner kroon
te doen’. Maar spoedig blijkt dat de Graaf geenszins voornemens is zich rechtzinnig
te houden aan deze bepalingen. Zijn oude opvattingen zijn in genen dele gewijzigd.
Onafscheidbaar acht hij de zaak van zijn huis van de zaak der Valois. Algemene
onrust in Vlaanderen is van deze houding het gevolg. Opnieuw steekt de Franse
partij het hoofd
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op. Haar agitatie verdeelt het ganse land. De Graaf maakt zich op om
gewapenderhand zijn wil door te zetten. ‘De hachelyke toestand van Vlaenderen
was alleenlyk daerdoor veroorzaekt, dat de Vorst en zyne onderdanen elk eene
verschillige rigting volgden’. Hier grijpt Artevelde met zijn konkluzie in.
Van Esplechin uit vertrekt bij CONSCIENCE de lijn die geleidelik loopt naar de
afzwering van de Graaf, die uitloopt ook op de val van Artevelde. Wij naderen in de
loopbaan van Artevelde zoals CONSCIENCE ze ziet, een kritiek punt waarover
CONSCIENCE het uitdrukkelik heeft in de Inleiding: ‘Slechts een punt in Artevelde's
leven schynt vatbaer voor blaem; namelyk dat hy het ontwerp gevormd had de
Kroon van Vlaenderen in een ander Huis te doen overgaen’.
Om het wezen van Artevelde's loyauteit gaat het. Hoe diep gevoeld, hoe oprecht
verkondigd zij ook wordt, is zij niettemin voorwaardelik. Loyauteit moet wederzijds
zijn, wederkerig ook van Vorst tot Onderdaan. ‘Ha, heer Graef, indien God u het
grootsch voornemen inboezemde’, roept Artevelde op 's Gravensteen uit, ‘aldus uw
eigen roem met de grootmaking van ons schoon Vaderland te verbinden, dan zou
ik myne ondervinding, myn goed en myn bloed ten uwen dienste stellen’. Hier is de
voorwaarde geformuleerd. Zij luidt dat de Graaf zich moet losmaken van Frankrijk.
Maar deze voorwaarde gaat niet in vervulling en hiermede vervalt ten slotte de
loyauteitsverplichting.
Maar hoe wordt spijt alles, spijt alle tekortkomingen van de Graaf, de
loyauteitsverhouding diep door deze Middeleeuwers gevoeld! Daar is in de
onmiddellike omgeving van Artevelde zijn oude trouwe vriend, de grijze wijze schepen
van den Gedeele, Pieter Zoetaerde; met Artevelde zal hij vallen in de bloedige
moordnacht. Hoe treffend vertolkt hij de remmende kracht die schuilt in het
loyauteitsgevoel: ‘Wanneer men het met koelheid inziet, moet men toch bekennen
dat de Gentenaers wel reden hebben om de onterving van hunnen wettigen Vorst
te weigeren. Zulke daden kunnen een volk geen geluk bybrengen; en God weet,
welke reeks rampen daeruit volgen zou. Het is een aenslag dien myn hart uit alle
zyne krachten verwerpt’. Hoe zit er bij Pieter Zoetaerde het prestige van de Grafelike
Naam diep in! Door de welsprekendheid van Artevelde bijna overtuigd, zucht hij
weemoedig: ‘Het oude vlaemsch gravenbloed verstooten en verzaken om eenen
vreemden Vorst op den troon te heffen! Het is een gedacht dat myn geweten,
ondanks myne rede, doet opstaen tegen de droeve noodzakelykheid!’ Waar
Artevelde's naaste medestanders zo spreken, hoe moet dan de stem van de man
uit het volk geklonken hebben? Hoe moet Artevelde's sentimentele
verschoningspolitiek het volk hebben gestijfd in zijn traditionele loyauteitsgevoelens
en het mede afkerig hebben gemaakt van de radikale oplossing die Artevelde zelf
ten slotte onontkoombaar acht en voorstaat!
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Dit radikale voorstel behelst dat door de gekonstitueerde lichamen Lodewijk van
Nevers van de heerschappij over Vlaanderen vervallen verklaard wordt en in zijn
plaats de Prins van Wales als Graaf van Vlaanderen zal worden gehuldigd. Artevelde
komt er toe ook nadat hij heeft ingezien dat Vlaanderens lotsbestel alleen veilig
berusten kan in de handen van een graaf, niet in de zijne. De argumentatie van zijn
tegenstanders over zijn ‘onwettige overheid’ heeft ingeslagen. De meest rechtzinnige
onder hen, de hartstochtelike Ser van Steenbeke, heeft zijn aanklacht welsprekend
geformuleerd. Van Artevelde zegt hij: ‘Met het volk op te ruijen tegen onzen wettigen
vorst en hem hatelyk te maken, heeft hy Vlaenderen in eenen eeuwigen staet van
omwenteling gesteld en het neêrgeworpen onder zynen hoogmoedigen wil. Hy is
het diensvolgens die zelf al het kwaed gebrouwd heeft, dat ons lyden doet en ons
bedreigt met den ondergang van Vlaenderen. Wonderlyke waen! hy werpt het Land
in wetteloosheid, doet eene algemeene zucht naer verandering ontstaen, haelt zich
den haet en de verachting des volks op den hals - en, als hy ziet dat den yzeren
staf hem ontsnappen gaet, als hy het vuer, dat hy zelve gestookt heeft, niet meer
kan bedwingen, dan durft hy de opoffering eischen van het eenige goed dat ons
overblyft, - van den laetsten schyn onzer vryheid!’ Zelf erkent Artevelde bij zijn
onderzoek naar de staat der gemoederen, naar ‘de oorzaken der ontbinding’, dat
zijn prestige verloren is, dat ‘de lange aenvechtingen zyner vyanden in den geest
des volks den twyfel over de wettelykheid van zyn gezag gestort hebben’. Zelf kan
hij Vlaanderen op den duur niet redden. ‘Zyn invloed had de eerste hoedanigheid
verloren, die eene wezentlyke overheid daerstelt; namelyk, diegene van aenzien te
worden als een samenvattend maetschappelyk grondbeginsel, in hetwelk de wil
van allen zich tot eene eenslachtige rigting komt versmelten en waeraen iedereen,
zonder persoonlyk onderzoek, te gehoorzamen heeft’. Een graaf alleen bezit de
noodzakelike autoriteit om Vlaanderen recht naar zijn toekomst te leiden. ‘Wat
Vlaenderen hebben moet is eenen Vorst, wiens regt tot gebieden uit eene hoogere
bron voortvloeije, en aen wien men gehoorzame, niet als aen een byzonder mensch;
maer als aen een grondbeginsel van natuerlyke overheid’. En deze Vorst kan niet
zijn Lodewijk van Nevers, want deze naam betekent slavernij, maar zal wezen de
prins van Wales, een afstammeling van Margaretha van Konstantinopel, een vorst
van Vlaamsen bloede.
Merkwaardig is de geest waarin Artevelde handelt op het beslissende ogenblik.
Hoogtepunten zijn de verklaringen waardoor hij zich verantwoordt. Vlaanderen
bevindt zich in een toestand van nooddwang waardoor deze oplossing, de enige
uitkomst, geboden is. Wij staan voor een onmiskenbare noodzakelikheid, de
noodzakelikheid om Vlaanderen te redden: ‘In den uitersten nood des vaderlands
moet men ook uiterste geneesmiddelen aenwenden’. Reeds van vroeger kennen
wij dit motief. Op de Byloke hebben
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wij het gehoord: ‘Er is eene wet, waeraen noch vorsten noch volkeren ontsnappen
kunnen; eene magt zoo groot, dat de heidensche Grieken er eene Godheid hadden
van gemaekt die alle andere Goden beheerschte: - het is de noodzakelykheid!’
Uitdrukkelik zegt tans Artevelde: ‘Ik beken dat het een uiterst gewigtig besluit is,
zynen Vorst van zyne regten te berooven. Gy die myne vrienden zyt, en myn hart
tot in zyne diepste schuilhoeken kent, gy weet hoe zeer het vervult is met eerbied
voor alle wettelyk regt; hoe krachtig het immer opstond tegen alle geweld. Maer er
zyn palen aen alles; ik, die zoo dikwyls myn leven voor het algemeen belang heb
gewaegd en alles eraen slagtofferde: rust, huisgezin, bloed en eer, ik heb regt om
als grondregel van myn gedrag te nemen, dat waer een volk met slaverny en
ondergang bedreigd wordt, alle persoonlyke belangen, hoe heilig, hoe verheven
ook, moeten onderdoen voor het behoud des vaderlands en zyner onafhankelykheid’.
‘Gy moogt zeggen wat gy wilt, goede vrienden; men mag mynen naem vervloeken
en my bedreigen met een schrikkelyk einde, ik zal ons dierbaer Vlaenderen poogen
te redden zoo lang een sprankel leven in mynen boezem overblyft. Ik zie van myn
voorstel niet af. Myn geweten roept dat ik het doen moet en ik zal het doen!’
De ethiese rechtvaardiging van Artevelde's streven ligt voor CONSCIENCE in zijn
verhevenheid. Van de ordelike weg wijkt zijn Artevelde hierbij niet af.
Niet alleen als leider van de buitenlandse politiek zien wij Artevelde optreden. Zijn
politiek heeft ook een naar binnen gekeerde kant. Orde naar binnen bepaalt de
Macht naar buiten. Beide streeft hij na.
Ook het noodzakelikheidsmotief is een grondslag van Artevelde's binnenlandse
politiek. ‘De noodzakelykheid is eene stalen wet, welke alle andere wetten opschorst’.
Er kan noodzakelikheid bestaan om dwang aan te wenden ten einde tot vrijheid te
geraken. ‘In gewoone tyden moge het volle gebruik der vryheid, zoo niet zonder
gevaer, dan ten minste bestaenbaer zyn met het behoud van den openbaren vrede
en van 's lands welvaert; maer in tyden van verleiding, wanneer gelyk het nu
geschiedt, de volksregten een ontzaggelyk wapen worden in de handen van de
vyanden der volksregten zelven; wanneer voor het vaderland de vraeg ontstaet of
het zal behouden blyven en of het ten gronde zal gaen, dan moeten de Wethouders
krachtmoedigheid genoeg bezitten om iedereen zynen pligt te doen betragten en
de boosheid te beteugelen, al zage men zich daertoe verpligt den haet van een
gedeelte des volks zich op den hals te trekken’; ook, ‘al bedekte het kwaed zich met
den schild der wettelykheid’.
In die zin doet Artevelde aan de Schepenbank een formeel voorstel, zijn strenge
Oproerwet. ‘Wat ik u voorstel is niet de inkorting der volle vryheid om te doen wat
goed en voordeelig is, het is de beteugeling der vryheid om kwaed te doen en door
booze aenslagen de Gemeente en het Land van Vlaenderen in het verderf te storten’.
Voor de betrekkelikheid der volksgezinde
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leuzen heeft CONSCIENCE'S Artevelde een open oog. Zij kunnen voor hem niet
absoluut bindend zijn.
Op de procedure der rechtsvorming ligt de volle nadruk. Niet van de eenling of
een revolutionnaire menigte, buiten de gekonstitueerde lichamen om, kan de
rechtsvorming uitgaan; langs de ordelike weg, van de gestelde machten uit, moet
zij geschieden. Geen alleenheerser, geen rechtsverkrachter, geen geweldenaar is
Artevelde. Het hele werk door wordt telkens gewezen op zijn diep ingeworteld
rechtsbesef. ‘Ik neem aen, als een eeuwig en onwedersprekelyk grondbeginsel, dat
hy die de regten van anderen geweldiglyk schendt, zelve de vryheid niet verdient,
ja, haer grootste vyand is’. Ook op de rechtmatigheid van zijn gezag: ‘Wat ik ben,
werd ik alleen door den keus myner landgenooten; myne magt hoort my niet toe’.
Noch voor zichzelf noch om haarzelf begeert Artevelde de macht. Ten allen tijde is
hij bereid, als zijn opdracht vervalt, er afstand van te doen: ‘De Wet beveelt, ik ben
haer eerste dienaer: ik moet en wil haer gehoorzamen’. Een ‘vast stelsel’ heeft hij
aangenomen: ‘nooit buiten de wettelykheid en het regt der Gemeente te treden’.
In dit opzicht is Geeraert Denys zijn levende tegenstelling. Denys, de agitator en
demagoog: het te bereiken doel is alles; de middelen doen niets ter zake; voor
oproer en politieke sluipmoord deinst hij niet terug.
Op een grondtrek in Artevelde's persoonlikheid moeten wij wijzen. Zijn donkere lijn
duikt reeds bij de aanvang op. Na Esplechin breidt hij zich uit als een langgerekte
schaduw.
Het is het diepe besef dat alle menselik gebeuren in de sterren geschreven staat.
Zijn onweerstaanbare drang moeten wij gehoorzamen. Het Noodlot heerst. Aan zijn
onverbiddelike wet kunnen wij niet ontsnappen. ‘Ontbreekt ons de magt om het
vaderland naer eisch der omstandigheden te dienen, de wil heeft ons daertoe niet
ontbroken. Nu het noodlot ons beheerscht, en ons op den stroom der gebeurtenissen
voortsleept gelyk ontwortelde boomen, moeten wy lydzaem vlotten, tot dat de vloed
ons ergens voert, waer wy toch iets voor Vlaenderen zullen kunnen doen. God
alleen weet wat er voorvallen moet; misschien bewaert hy ons eene onverwachte
hulp’. ‘God kan vele wonders doen in eenen korten tyd’. Weemoedig en gelaten
klinkt de grondtoon van deze stille berusting.
Het grilligst en smartelikst werkt zich het Noodlot uit in de ziel der Menigte. Haar
aanschijn is onberekenbaar. Veranderlik en wispelturig zijn haar driften. De
losgeraakte menigte is als ‘een wagen die rydt zonder voerman en die, eilaes, zich
misschien verbryzelen gaet’. De ontbindende kracht die haar verteert kan geen
mensehand binden. Onvermeesterbaar, langzaam maar zeker, met volkomen
onafwendbaarheid tast zij blindelings het edelste volkswerk aan, vreet het aan, holt
het uit, tot het vermolmd ineenstort.
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Blijken zal dit aan Artevelde. Esplechin - als een middenzuil staat het in de Roman
- is het uitgangspunt, is de aanleiding van Artevelde's val. Esplechin, dat bij
CONSCIENCE geboekt staat als ‘eene beslissende overwinning door Artevelde's wyze
stoutmoedigheid op de fransche staetkunde behaeld’, vanwaar de Vrijheid uitgaat,
dat het hoogtepunt is in Artevelde's loopbaan, is de voorbode van zijn ondergang!
't Is dat het Noodlot reeds hier zijn vangarmen uitstrekt. Van de na hardnekkig
worstelen bevochten vrijheid bergt de zegen de kiem der ontbinding: ‘De vrye
volkeren zyn onstandvastig van aerd; staet men somtyds verstomd over de
heldhaftige krachtinspanningen waertoe zy bekwaem zyn, wel dikwyls ook mag men
grimlachen van medelyden, by de kinderachtige grilzucht en wyvelyke zwakheid
waerin zy vervallen. Zoo lang de geeselroede der vrees voor hunne oogen
opgeheven blyft, leggen zy hunne onderlinge twisten af om het gemeene gevaer te
bestryden; ieder schynt te gevoelen wat hy kan en niet kan; de heerschzucht slaept
in de kleine zielen, en wie niet geschapen is om te bevelen biedt zich van zelven
aen om bevolen te worden. Dan roept het volk om opperhoofden en leidsmannen,
en gewoonelyk kiest men dan, met eene wonderbare scherpzigtigheid, de moedigsten
en bekwaemsten... maer dat de vrede kome, dat het gevaer verdwyne, dat de
geeselroede weggenomen worde, - en de geesten rigten oogenblikkelyk alle hunne
krachten naer binnen, om bezigheid in de onbeduidendste twisten te zoeken:
verdeeldheden, nyd, haet en laster ontbranden plotselings; men staet op tegen eene
overheid, welke men slechts door noodzakelykheid schynt te hebben ondergaen,
en die men nu verbryzelen wil omdat men ze nutteloos acht; men miskent de
bewezene diensten en schynt de dankbaerheid zelve als eene nieuwe slaverny te
beschouwen. Op zulk tydstip is er weder plaets voor de kleingeestigste heerschzucht:
de domste ontevredenheid, de onwettigste eergierigheid vinden eensklaps talryke
aenhangers; men vraegt niet meer naer bekwaemheid, naer verstand noch moed.
Wat men eischt is bezigheid voor den onverduldigen geest, die tegen de rust des
vredes als tegen eene vyandinne zich opwerpt. Wie zulke bezigheid den volke
aenbiedt, al ware zyn doel eene dwaesheid, eene boosheid zelve, krygt gehoor by
de menigte; en hy, die, in tyden van gevaer, niet bekwaem was om het minste goed
te stichten, wordt door de openbare lichtzinnigheid magtig gemaekt tot het grootste
kwaed’. In deze reaktie, in dit omslaan van de openbare geest krijgt de agitatie der
Franse partij een onverwinbaar bondgenoot, Artevelde een onweerstaanbaar vijand.
Weldra treft hem de slag waaronder hij bezwijkt. Ondankbaar, ondoorgrondbaar Lot
dat de Held in zijn strijd voor de Menigte door de Menigte onbegrepen laat
ondergaan!
Er zit stout werk in CONSCIENCE'S ‘Artevelde’.
Om de politieke gedachte, om de politieke hartstochten heen die er in vastliggen,
is het gegroepeerd.
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Een hecht getimmerte. Een monumentale konstruktie.
Hoogmiddenin de stuttende zuil. Hier keert de tijdgeest, onwederroepelik over de
tragiese held beslissend. De stijgende levenslijnen klimmen er naartoe. Er vandaan
daalt de neergaande af in volstrekt symmetriese buiging.
Streng, strak, stoer.
In tijden van gisting en driften, een intens gebeuren. Van de dreun omgeven, door
de passies doorlaaid van de botsende levensbelangen en levensbeschouwingen,
in de voorkreits van een historiekring, doemen worstelende gestalten op.
In een afgebakend perk in de ruimte, leven gekoncentreerd: kamp getast in een
strijdperk, wijde arena. In diep bekken vergaard: robuste levensdurf, stralende
energie, demoniese kracht, levensadel, nederigste doodsberusting bij hoogste
levensmoed.
En er doorheen: de golvende adem, de machtige impuls, de motoriese stuwkracht
van de onbewogen, soevereine Noodzakelikheid.
Wij durven hiermee niet beweren dat alles in de ‘Artevelde’ hoog staat. Reeds op
de figuur van Artevelde zelf zou heel wat te zeggen zijn. Als gelijkelik voortreffelik
politicus, diplomaat, organisator en strateeg, niet minder liefhebbend huisvader dan
taktvol homme du monde is deze geniale man gedacht. Maar een en ander moeten
wij af en toe op gezag, min of meer op het zeggen aannemen, zonder dat de daden
in alle delen steeds overtuigend zijn. Op Artevelde's loyauteitsbeleid waren er
aanmerkingen. Hinderlik gering denkt deze leider ook over de lasterlike machinaties
van vijanden en tegenstanders: keerzijde van voorbeeldeloze grootmoedigheid.
Maar hoe stevig het hele boek door is vastgehouden zijn schone brede menselikheid!
Door haar vooral steekt Artevelde - deze eerste onder de groten die, om hem heen,
hem scherp doen uitkomen - altoos met hoofd en schouders uit boven de menigte
die vóór hem uit in bonte wemeling warrelend over en weer vlot. Meer door deze
humane grootheid dan door schrijversbehendigheedjes: het vertonen van Artevelde
hoog op de stoep vóór zijn huis boven de hoofden der neringen, of op de Byloke
op de aarden sprekersdam onder de winterse lindeboom; het tekenen van zijn
machtige gestalte met de heersersoogopslag aan een raam in de bovenzaal van
het Hooghuis boven de overvolle Markt; het laten vormen door de eerbiedige schare
van een grote ijdele kring om hem heen waar hij onder de menigte treedt; voor,
tijdens of na het gevecht de held te laten stijgen op een daartoe aan een grachtkant
opzettelik omgeworpen karre, op een hoop geslachte peerden, een springhaal of
enige verhevenheid des gronds.
En ook de Menigte, van deze heldefiguur de bestendig bewogen achtergrond,
hoe heeft zij haar grootheid, haar woeste beklemmende schoonheid! Een weelde
van juichen, jubelen en huldigen, een hel van jouwen, verguizen, vervloeken baart
bij beurten haar geweldige schoot. Op de
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handen draagt zij, met de lippen verhoogt zij, met de voeten vertrapt zij, met de
tanden verscheurt zij al naar door haar heen de drang van onnaspeurbare wetten
gaat. Maar altijd heerlik uit passie geboren zijn haar plastiese vormen; hun wilde
lijnen waar zij ruwste oerkracht huizen, beangstigend schoon: op Kwade Maendag,
ontzagwekkend - bij de donkere Smeden, bij hun deken Jan Bake met zijn drie
zonen te midden der fakties met het schootsvel voor, machtig van leden, met blote
armen, zwarte gezichten, gloeiende ogen, ‘als een hoop duivels die der helle ontsnapt
waren’; en de Markt zelf: de krielende menigte, grote hopen vijandig gescheiden
naar hun gezindheid, ‘in haer geheel als een oneindig getal kleine eilanden, waer
tusschen eene rivier in spelende bochten zou hebben gevloeid’; en even later:
donderend geschreeuw, het geknars der zweerden, het aanhitsend gehuil der
vrouwen, de doodskreten der gewonden; de brede bloedplassen, de vertrapte lijken,
de afgehakte ledematen, de verscheurde standaarden, de overrompelde drom die
wijkt en aldoor maar wijkt tot in de sombere Leie-vloed.
Naast Artevelde, Geeraert Denys, zijn tegenvoeter: ‘hy kon hem niet zien, of het
rood des toorns kleurde zyn aengezigt; hy kon zyne tael niet hooren, of het bloed
ontvlamde in zyne aderen’. Niet onberispelik getekend. Te breed valt de aktie uit
van deze middeleeuwse parvenu, deze perfekte demon, deze vleselike duivel met
voor hart een koude kei in de borst, deze van barse hoogmoed gezwollen nijder
met de vurige slinkse verholen katteblik in de kleine zwarte halfgeloken ogen. Het
uitrafelend uitwerken van dit mensgeworden paal- en perkloos dominatories instinkt
vermoeit door zijn slepend languitgesponnen tempo. Bij alle doortrapte sluwheid
geen flikkering van mefistofelies vernuft. Waar hij een stukje uithaalt als de roof van
Artevelde's dochter, ligt die helse vondst te zeer in de lijn van de gruwelike lelikheden
uit het overspannen ‘Wonderjaer’. Mateloze heerszucht, grondeloze laagheid; maar
niet sober, niet met mate weergegeven. Maar toch, hoe roept de kunstenaar deze
Nieteling voor ons op, zodat wij de zure glimlach op die smalle lippen en dat grijnzend
wezen niet meer vergeten en bij zijn duivelse triomf het splinterend geluid blijven
horen van de doffe lompe hak op de edele schedel waaruit de rijke hersenmassa
spat.
En naast Denys, zijn betaalsman Muggelyn. Het stond in de hel geschreven dat
hij hem zo diep in de boosheid dompelen zou. Muggelyn, de Ribaudenkoning, de
Gentse bravo maar met iets in het hart van de Innominato. Sluipmoordenaar van
bedrijf. Geboren tuiser die bij het spel zijn linkerhand uitdaagt tegen de rechter. Vol
van de humor die in de ledige kan ligt. Die op de bloedige Kwade Maendag het olik
met het Wijnmetersambacht houdt. Die vrolik is in de taveernen, waar hij bij zijn
tragiese dood een schrikkelik beladen kerfstok laat. Muggelyn, in de produktie van
CONSCIENCE ten dele een voorloper van de Kobe-figuur uit de ‘Gansendonck’, is
met zekere meesterhand getekend.
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Maar wat te zeggen van het bleke troosteloze liefdegeval Lieven Denys-Veerle
Artevelde. ‘UE weet, dat het palet der dichters en verhalers, met de verwen der min
meer dan half overdekt is, en dat men moeielyk dezelve in het schildren kan
ontwyken’, schreef eens de jonge CONSCIENCE aan SNELLAERT. Helaas, dat in de
‘Artevelde’ dit resept ook geldt! Zij beminnen elkaar onder het oog hunner ouders,
tot de wrede staatzucht er tussen komt. Vaarwel tans ideaal van tere bruid: bloemen
kweken en tortels houden. Tot een eeuwig dochterschap verwezen, kwijnt zij onder
het hartzeer weg wijl de schone jaren verlopen. En ook hij is aan 't eind nog slechts
een ontvleest geraamte: ‘want de liefde tot Veerle is in zyne hersens, in zyn hart
vergroeid; zyne gedachten, zyn gevoel, hebben aen deze liefde hunne vormen en
hunne natuer ontleend; zy is zyn wezen, de ziele van alle zyne aendoeningen, de
dryfveer die zyn leven onderhoudt en rigt’. Maar buiten die ene mooie volzin ontwaren
wij niets in al deze lange bladzijden van de schoonheidsneerslag van deze
allerrampzaligste liefde.
Voorliefde voor tegenstellingen blijkt vaak bij CONSCIENCE in taal als in opzet.
Hier: ‘broeders in moedertael en vaderbloed’, ‘kiezen tusschen vuig bloed en edel
bloed’, ‘koude zucht naer waerheid en warme liefde voor mijn Vaderland’; de twee
Priesters en de Kwade Maendag, het gezin Artevelde en het gezin Denys enz.
Meestal is dan de opzet doorzichtig en de stijl opvallend. Maar hoe gelukkig kan
CONSCIENCE hier zijn! Hoe geeft reliëf aan het bruingrauwe askleurig Gent het
lachende zonnige Brussel! Hier geen sombere Vrijdagmarkt die binnen haar strakke
lijnen de teugelloze energieën vat; geen Schepenhuis van der Keure en den Gedeele
waarbinnen en waarvóór zich samentrekken, oplaaien en uitslaan de geweldige
volkspassies; geen optorenend stenen gevaarte als het Belfroot met zijn donkere
ruwe romp en gevreesde stormklok en trotse vrijheden; geen ‘vechtstad’. Maar het
zondagse Brussel in het schone ‘bergachtig’ Brabant gelegen. Met zijn vrolik
Borgendal en zijn drukke kleurige Cantschiede. Met zijn groene Warande met haar
rijpende 's Hertogenwyngaerd. Met de vijver Clutinc waarin 's Hertogenlieden aan
't vissen zijn. Met zijn Nieuwen Bosch waarheen 's Hertogenwagens gaan spelerijden.
Niet het doffe dreigend rumoer van de bruisende Gentse volkstroom, maar de veilige
gezellige geruchten van feestelike groepen als op het Tervurense Zomerfeest van
DENIJS VAN ALSLOOT.
Bezonkenheid tegenover onstuimigheid: Artevelde tegenover Ghelnoot van Lens.
Uit de ‘Leeuw van Vlaenderen’ kennen wij deze tegenstelling: de ruwe kracht van
Breydel, het wijze beleid van Deconinck. Ghelnoot van Lens - welk een weeldige
jeugd in deze Breydeliaanse jongeling! ‘By den eersten aenblik kon men in hem het
echte beeld des Vlamings en bovenal des Gentenaers erkennen: magtig van leden,
fier van houding, doch immer gereed tot lachen, schertsen en jokken, zoo lang
geene buitengewoone aendoening hem tot ernst riep of tot gramschap vervoerde:
schadeloos

Stroom. Jaargang 1

20
en zoet als een kind in het gewoone leven; verwoed en onversaegd als een leeuw
zoohaest onregt, hoon of verdrukking zyn trotsch gemoed kwam wonden’. Ghelnoot
is het type van de joviale volksgenegen patriciër die zich niet te voornaam acht voor
het werkende volk; zoals Lieven Comyne, de verver met de blauwe handen, een
toonbeeld van de rechtgeaarde volkzoon is, die liefdevol en met aanhankelike
vrijmoedigheid opziet naar de goede patriciër die zijn natuurlike verantwoordelike
leider is.
Bij Ghelnoot van Lens ligt er nadruk op zijn vriendelike gemeenzaamheid met de
mindere man. ‘Ghelnoot van Lens was aen 't spreken en aen 't lachen met eenen
meester-beenhouwer uit zyne gebuerte’. De onbevangenheid tegenover het volk is
een deugd die de kleine burger bij de groten gemeenlik het meest op prijs stelt.
Ghelnoot is een edelman ook naar het hart van HENDRIK CONSCIENCE. CONSCIENCE
is in de eerste plaats de Schrijver van de Vlaamse Kleine Burgerij. Vandaar dat hij
zo dicht staat bij en zo goed wordt begrepen door ons volk, waarvan die stand zulk
een voornaam bestanddeel is. Wasecht kleinburgerlik reageert de vrouw van de
Overdeken Denys in haar twist met Muggelyn. Moeten wij niet denken aan een
burekrakeel in een onzer volksbuurten, waar deze voorname dame ‘hare twee
handen in de lenden stelt en meent den Ribaudenkoning met eenen hoop
scheldwoorden den huize uit te jagen’? En de woedende Ghelnoot die in zijn drift
Lieven Denys met geweld uit de kamer wil duwen om met hem buiten in de nacht
te gaan bakkeleien: ‘Kom, kom, wy zullen op straet zien wat gy in te brengen weet’!
Hoe volks, hoe weinig gereserveerd zijn vaak CONSCIENCE'S diplomaten bij hun
gewichtige werkzaamheden. Bij de beraadslagingen over het beroemde
Vlaams-Brabants verbond van 1339 heerst soms een toon als op een meeting;
iemand mompelt en onderbreekt, een andere wordt rood van schaamte en
gramschap, er ontstaat onstuimigheid van beweging of een algemeen schudden
met het hoofd; voor koning Edward loopt het daar even spaak: ‘ook stond er diepe
neêrslagtigheid op zyn gelaet geprent, terwyl hertog Jan van ongeduld de vuisten
toewrong’. En elders gaat het op het kantje van het komiese af. Artevelde's vrouw
komt in haast binnenlopen: ‘Gauw, Jacob, gauw; in den gang, by de achterdeur,
wacht u iemand die u oogenblikkelyk spreken moet. Hy zegt dat Vlaenderens geluk
er van afhangt’. Maar hiertegenover staan weer de met volle meesterschap geleide
onderhandelingen met Engeland van de abdisse van Fontanelle - met Lodewijk van
Nevers de draagster der feodale gedachte - met haar vorstelike minachting van de
dorpere lieden der Vlaamse Gemeenten en haar weemoedige verslagenheid dat
tot in het hart der koningen het zaad der verderfelike gedachten gestort is.
In de tijd toen CONSCIENCE zijn ‘Artevelde’ schreef, stond bij ons de litteratuur in het
teken van het Vlaamse Vraagstuk. Ook de Roman. Een ‘innerlyke gedachte’, een
‘zedelyken draed’ zoekt de jonge HEREMANS er
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in. Vat men het genre aldus op, schrijft hij in '45 in ‘Het Taelverbond’ waarin hij als
litterair kritikus optreedt, zo wordt het ‘een hefboom, waermede men een gansch
land kan bewegen’. CONSCIENCE heeft dat begrepen. Hij heeft ingezien dat de
historiese roman ‘het beste middel was ter vestiging van het vlaemsche element’.
Treffend zegt HEREMANS: ‘WALTER SCOTT schildert het verleden om het verleden,
CONSCIENCE schildert het verleden om het tegenwoordige en de toekomst’.
Eigenaardig is CONSCIENCE'S opvatting over de waarde van het Verleden. Een
leerschool ziet hij er in waarvan geen geringe opvoedende kracht uitgaat. ‘Gy
Vlaming, die dit boek gelezen hebt, overweeg, by de roemryke daden welke hetzelve
bevat, wat Vlaenderen eertyds was - wat het nu is - en nog meer wat het worden
zal indien gy de heilige voorbeelden uwer Vaderen vergeet!’ Aldus het slotwoord
van de ‘Leeuw van Vlaenderen’. Maar zo hoorden wij reeds bij HELMERS. Uit geen
andere drang is de ‘Hollandsche Natie’ ontstaan. Het bizondere bij CONSCIENCE zit
hierin: er is een brede vizie van het Vlaamse streven; histories gezien trekt het de
rode lijn door die door geheel de Vaderlandse Geschiedenis gaat. ‘De stryd, dien
gy ons ziet voeren tegen de zedelyke heerschzucht der zuidervolkeren, is niet nieuw’,
heet het in '46, ‘hy duert nu sedert acht honderd jaren voort en wy als trouwe zonen,
hebben hem overgeërfd van onze vaderen, als eenen heiligen pligt en als het eenigst
redmiddel tegen bederf en vernietiging. Onze gansche geschiedenis is zelfs niets
anders, dan eene aenteekening van dien stryd tusschen het onbuigbare België en
het winzuchtige Zuiden’.
Op CONSCIENCE'S taalgebruik heeft dit inzicht invloed geoefend. ‘De Vlamingen
met warmer bloed’, de Vlaamsgezinden, heten bij hem met een diepe bedoeling
‘afstammelingen der De Conincks en der Artevelden’. In het licht hiervan moet men
deze en dergelijke door de Vlaamse Beweging in de Romantiek geijkte
strijdbenamingen zien. Ook de ‘Artevelde’. Uitdrukkelik staat er in de Inleiding:
‘Artevelde is het zinnebeeld der eeuwige worsteling van Vlaenderen tegen den
romaenschen invloed; het zinnebeeld der vlaemsche volksdommelykheid... Mogt
zyn luisterryke naem de standaerd eener gezindheid worden, dan, voorwaer, zou
de Vlaemsche beweging alleen dit roemryk teeken der voorvaderlyke grootheid met
regt mogen verheffen als haer wettelyk erfdeel!’ Tussen Verleden en Heden legt
deze roman een nauw verband.
Artevelde de ‘standaard’ van de Vlaamse Gezindheid. Maar wat staat in deze
standaard geschreven? Welke leuze? Welke boodschap brengt de herrezen Held
aan de mannen uit het einde van de jaren veertig?
De kern van zijn wijs politiek inzicht: dat Eendracht de grondslag van alle
Volksmacht is.
Verkondigd wordt deze leer reeds in Artevelde's eerste grote rede, aan
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de vooravond van Vlaanderens opgang. ‘Hoe? het eerste gebruik dat wy van onze
herwonne krachten maken zouden, zou dwingelandy en moord zyn, als middel om
onze gedachten geweldiglyk in de plaets te stellen van de gedachten onzer
medeburgers? Indien onze vyanden ons mogten raden, zouden zy onfeilbaer tot
zulke geweldenary ons aendryven. Zy zouden zeggen: vergiet elkanders bloed,
verzwakt u onderling door haet, door ontoegevendheid en door dwang - en als gy,
na lange twisten, na afmattende burgeroorlogen, uitgeput zult nederzinken, dan
zullen wy u den voet op de hygende borst komen zetten, en wy zullen spottend
nederzien op eene zinnelooze menigte, die niet weet dat eendragt de vesting der
vryheid is’.
De gemeenschappelike strijd tegen de vijand van buiten vangt aan in het teken
van de bezworen eendracht. In dat teken staat Esplechin, de overwinning. Doch
van een hacheliker strijd naderen de voorboden. De vrede ontbindt de door de strijd
gebonden krachten. ‘De worsteling tegen de gevaerlykere vyanden van binnen’ zet
in. De lijdensgeschiedenis der eendracht is begonnen.
De tweespalt breekt uit door de twisten over de alleenhandel der weverij: het oude
konflikt met de volders. Het geschil in der minne te schikken zal het streven van
Artevelde zijn: ‘men moet van wederzyde iets opofferen voor de verzoening’.
Maar de vijanden van Vlaanderens zaak grijpen in. De Leliaerts wakkeren de
twisten aan: ‘Het schynt een besteken spel te zyn, om de inwooners van Gent in
twee woedende gezindheden te verdeelen en eene bloedige aenbotsing tusschen
beide te doen ontstaen’.
Voor proporties hebben weldra de door haat verblinde partijen geen oog meer.
‘Nietige twisten’ - nietig vergeleken met het uit Frankrijk opnieuw opdringend politieke
gevaar - zetten Vlamingen tegen Vlamingen op, tot grote vreugde van 's lands
vijanden. ‘Het onweder dryft boven ons hoofd te samen: een onweder dat ons allen,
zoo wel als het voorwerp waervoor wy stryden, wegrukken moet.’.
Om de bloedige burgeroorlog te voorkomen heeft Artevelde de kracht niet. De
Kwade Maendag kan hij niet beletten. Anders heeft het Noodlot er over beschikt.
Maar partij wil hij niet zijn in deze noodlottige strijd; geen andere rol wil hij vervullen
dan die van middelaar. ‘Indien gy gelooft dat ik met iemand aenspannen wil of kan,
dan bedriegt gy u. Inderdaed, ik behoor tot het Ambacht der Wevery; maer ik ben
Opperhoofdman van Gent: de wet alleen mag ik kennen en tot eenig rigtsnoer
nemen. Verbreken de Wevers de wet, ik zal ze bevechten en straffen zoo ik kan;
nemen de Volders hunnen toevlugt tot onwettelyk geweld, ik zal ze bestryden en
bedwingen naer mate myner magt. Gy hebt my, door eenen vryen keus, boven uwe
droeve twisten geplaetst: ik zie er met treurnis, doch met onpartydigheid op nêer’.
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Niet alleen tot deze Middeleeuwers, over hun hoofd heen rechtstreeks ook tot de
tijdgenoot zijn deze woorden gericht.
Bij het snijden van de baan der twee grote staatspartijen die om de leiding in
België worstelden, werd de Vlaamse Beweging in de tweede helft van de jaren
veertig gedeeltelik uit haar koers gerukt. De eendracht, die men bereikt waande in
het achtjarig tijdperk der Vlaamse Konsentratie, van '36 tot '44, ging verloren nu
men de houding bepalen ging van de Vlaamse Beweging tegenover de vraagstukken
der algemene Belgiese politiek.
1845 leidde in België een opgewekt politiek leven in. Met VAN DE WEYER komt
het laatste ‘ministère mixte’ aan het roer. De verzoening der politieke tegenstellingen
in de geest van de Unie van 1830 was het doelwit. Niet een gewoon oppositieprogram
dat men na de overwinning loslaten kon, niet een slechts tegen de Nederlanden
gerichte negatieve tijdelike kracht was die Unie geweest. Maar een nieuwe faze van
de volksgeest had zij geopend, een nieuw politiek sisteem had zij gebracht dat de
Regering na vijftien jaar tans wilde voortzetten. Heftig verzet werd door dit streven
uitgelokt. Voor ROGIER en DEVAUX was de Unie voortaan een onmogelikheid. Uit
de praktiese politiek was zij verdwenen en zo zou het blijven. Geen gemengd kabinet,
een homogeen partijkabinet drong zich op. De gebeurtenissen liepen de lijn uit van
deze mannen. Reeds na acht maand trad VAN DE WEYER af. 1846 brengt de
konsolidatie der liberale oppositie. De verkiezingen van 1847 brengen haar aan het
bewind voor een periode van acht jaar.
De Vlaamse Beweging uit deze jaren weerspiegelt dat politiek gebeuren.
SNELLAERT, DE LAET, VLEESCHOUWER en CONSCIENCE geven na VAN DE WEYER'S
mislukt eksperiment de hoop op het ontstaan van een middenpartij niet op. ‘Het is
eene hoop die wy sedert lang koesteren, dat de onvruchtbaerheid der tegenwoordige
geestesrigting eene vaderlandse gezindheid zal doen ontstaen, welke op gevoelens
van regtvaerdigheid jegens alle Belgen rust’, heet het in de ‘Verklaring van
Grondbeginselen’ uit 1847. In hetzelfde jaar ook schrijft DE LAET: ‘Ik heb my in myn
artikel buiten de bestaende staetspartyen gesteld, zoo als ik het metterdaed ben’;
en SNELLAERT: ‘Wy moeten op ons zelven staen, gerugsteund alleen door 't nationael
gevoel’; en bij CONSCIENCE heet het, in een ingezonden stuk aan de Antwerpse
‘Précurseur’: ‘Vous me reprochez d'avoir trahi la cause libérale. Ni vous ni aucun
des vôtres, Monsieur, vous n'avez le droit d'insinuer que j'aie jamais appartenu à
l'un des grands partis qui divisent la Belgique. Ainsi je n'ai pu trahir une cause que
je ne me suis jamais engagé à défendre ni par mes actes ni par mes paroles.
J'appartiens, Monsieur, à ce mouvement indépendant que vous appelez si
charitablement une méchante coterie flamande. Dès qu'un parti réellement national
se formera en Belgique, je m'estimerai heureux d'être admis dans ses rangs’. In
1848 schrijft SNELLAERT: ‘Vele Vlamingen willen geen vlaemsch program aennemen.
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Waerom? omdat zy door het fransch-Belgisch journalismus verblind zyn, dat wil dat
het land zich dood vechte voor katholyk en liberael. Raken ons die twee partyen?
Niet éene van beide heeft tot nog toe ons willens goed gedaen, wat hebben wy dus
met hen te maken? Onze zaek moet zyn, als volksparty voort te werken en ons
onder geen der beide vanen te scharen, want wy moeten voor niemand de kastanjes
uit het vuer halen’.
Liberalen en Katholieken - Wevers en Volders. Zullen de Vlamingen zich onderling
verdelen en verzwakken door deel te nemen, door hun krachten te verspillen aan
die ‘nuttelooze worsteling’, zooals in de ‘Verklaring van Grondbeginselen’ staat, aan
die ‘hatelyke burgertwisten’ zoals het heet in de ‘Artevelde’? ‘Waerom eischt men
van Vlaemsch België dat het catholyk of liberael zy?’ lezen wij reeds in '44 in
CONSCIENCE'S Kunst en Letterblad, ‘Laet het vlaemsch en vaderlandsch blyven; dat
het onze tegenstrevers treffe waer zy zich bevinden en zyne zending vervulle met
eenen geest, welke welwillend zy voor allen, behalven voor hen die het bederf over
onzen geboortegrond spreiden’. En uit '47, nog van CONSCIENCE: ‘Het Vlaemsch
moet liberael zyn, zegt de eene; het Vlaemsch moet katholiek zyn, zegt de andere;
gy, indien gy getrouw aen uwe moeder zyt, gy weet wat het zyn moet: Vlaemsch
en vaderlandsch moet het blyven! Vergeet dit niet, of eerlang zal men ons alles
ontroofd hebben; blyft onverschillig in den twist; - of wilt gy stryden, zoo richt uwe
slagen tegen de vyanden uwer zaek, zonder na te rekenen, welke de vlag is die zy
tegen uwe moedertael en tegen uwe voorvaderlyke weerdigheid opheffen’. Ziet men
deze opvatting ook in de woorden van Artevelde die wij aanhaalden niet doorstralen?
Ook in de Vlaamse Beweging kon de Kwade Maendag niet worden gekeerd. In
1847 scheidt VAN KERCKHOVEN zich van de Vlaamse Unie af. Haar politiek acht hij
onvruchtbaar. Zijn opvattingen liggen in de lijn van ROGIER met wie hij in
briefwisseling staat. Op de motieven van de liberale oppositie van 1845 is VAN
KERCKHOVEN'S brochure uit 1847, ‘De Vlaemsche Beweging’, gebouwd. Ook
THEODOOR VAN RYSWYCK staat aan zijn zijde.
Niet minder heftig dan twee jaar te voren de botsing was tussen DEVAUX en VAN
DE WEYER, beiden strijders uit 1830, was het konflikt tussen de vroegere Vlaamse
strijdgenoten.
In het optreden van de dissidenten zagen CONSCIENCE en zijn vrienden pure
lichtzinnigheid en kwade trouw. ‘Er zyn in ons midden zoo veel ligthoofden die de
minste politische gisting naer het hoofd loopt’, oordeelt DE LAET. Vooral moest hun
treffen dat VAN KERCKHOVEN en de zijnen zich openlik schaarden aan de zijde van
de Antwerpse liberale ploutokratie, die tot dusver de Vlaamse eisen steeds hooghartig
had afgewezen. In dat samengaan zagen zij het uitwerksel van een verderfelik
komplot, door de partijpolitici op touw gezet om de kracht van de jonge Vlaamse
Beweging
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te breken. ‘In geheime byeenkomsten werd besloten’, schrijft CONSCIENCE, ‘dat men
het Vlaemsch door het Vlaemsch zelve zou vernielen... Welke middelen in het werk
gesteld? In zulk geval gebruikt men, sedert dat de wereld bestaet, altyd de zelfde,
namentlyk: verdeelen en twist zaeien om te heerschen en te vernietigen. Onder
voorwendsel dat men het Vlaemsch wilde liberael maken, omringde men eenige
nederduitsche schryvers met lagen en strikken. Zy vielen, eilaes! in de handen des
vyands; en, om te zien hoeverre zy er in toestemden, het ingewand hunner eigene
moeder te verscheuren, beschouwe men slechts hunne daden! Wie is het, die
andere vlaemsche schryvers by het volk poogt verdacht te maken en ten hunnen
opzichte eene tael voert, die de grootste vyand eener zaek zich schamen zou? Vlaemsche schryvers! Wie verdedigt met razerny de vyanden tegen wie wy, in naem
onzer miskende moedertael, sedert twaelf jaren stryden? - Vlaemsche schryvers!...
Wie verloochent en beloochent wat zy te voren tegen onze vyanden schreven, om
diezelfde vyanden te redden en machtig tegen ons te maken? - Vlaemsche schryvers!
Wie werpt een schreeuw van pyn en haet onder het volk, als er eene daedzaek
geschiedt, die welligt de gansche toekomst der vlaemsche zaek verzekeren moet?
- Eilaes, ook vlaemsche schryvers; maer ditmael hand in hand met huerlingen van
den vreemden! Wie niet ongeneeslyk blind is, of het uit eigenbaet schynen wil, zal
toch bekennen dat hier iets onnatuerlyks, iets monsterachtigs gaende is. De vyand
heeft het dus verre genoeg weten te brengen, om de hoofden der vlaemsche
gezindheid zich onderling te doen vermoorden. A zegt dat B een dommerik en een
verachtelyk man is; C zegt het van B en van A, en D zegt het van C, en zoo
voortsgaende, zal onze verdrukte moedertael niets meer dan schelmen, dommerikken
en verachtelyke mannen tot verdedigers hebben. Zoo zal er dan binnen twee jaren
geene vlaemsche gezindheid meer bestaen, en gy, onze verdrukkers, zult met spot
kunnen nederzien op uwe slagtoffers en op die zelfden welke gy, in uwe duivelsche
slimheid, tot werktuigen hebt gebruikt’.
Gaat het heel de ‘Artevelde’ door niet over hetzelfde thema? Spaart Geeraert
Denys laster en verdachtmakingen? Sluit hij zich niet aan bij Vlaanderens
onverzoenbare vijanden, de Leliaerts, bij Ser van Steenbeke met zijn ‘franschdollen
aenhang’? Zegt hij tot deze niet: ‘Laet ons eerst alle onze magt, al ons denkvermogen
aenwenden om onzen gemeenen vyand neêr te vellen; daerna, indien gy wilt, zullen
wy om den buit twisten’. Zoals VAN KERCKHOVEN bij zijn verkiezingskampagne in
1847: eerst het katholicisme overwonnen; daarna kan over de oplossing van de
Vlaamse kwestie worden gepraat! En klopt met de eendracht-gedachte van
CONSCIENCE niet geheel - even zelfs woordelik - wat Artevelde in zijn eerste grote
rede op de Byloke zegt?
De bezielde woorden van Artevelde zijn niet geschreven voor de romantoestanden
alleen. Hun bedoeling reikt verder, tot het werkelike leven. Als
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alles op het spel staat, het behoud en de toekomst van zijn dierbaar Vlaanderen,
ontroert bij de rosse gloed van de opgevlamde verdeeldheid het edel gemoed van
de Wijze Man: ‘Ik bidde God dat hy, in dit plegtig oogenblik, uwen geest verlichte’.
Hoe vaak heeft HENDRIK CONSCIENCE in 1847, in het smartelike jaar van de Vlaamse
Twist, de handen gevouwen tot hetzelfde vroom gebed! En een plechtige wenk aan
de onder het Belgiese juk gebogen Vlaming behelst het verheven gebaar van
Artevelde: ‘Welaen, doet als ik: heft de hand tot God als den eed der broedertrouw
en der eendragt onder ons!’
Boven het strijdende Vlaamse Volk uit de negentiende eeuw laat CONSCIENCE
Artevelde's vrije standaard wapperen. Een kenspreuk voert hij in zijn golvend veld:
Adversus hostem aeterna unitas!
Eendracht, omgezet in Vlaamse politieke macht, is de onafwijsbare voorwaarde
van Vlaanderens herleving. Tegen de heersende politieke meningen in moeten de
Vlamingen durven willen wat tot de eendracht noodzakelik is, tot een vruchtbare
eendracht. ‘Ik zeg het u, met volle overtuiging, myne heeren, indien uw gemoed
zich in dit oogenblik niet boven de gewoone denkwyze der menigte verheffen kan,
is Vlaenderen verloren!’ Scherp zijn de tegenstellingen die de burgers verdeeld
houden; moeilik en zwaar zal de taak van de eendrachtstichter zijn. ‘Indien
Vlaenderen bezwyken moest zou het onder dit onoplosbaer vraegpunt zyn. Ik heb
de hoop, dat wy, met Gods hulpe, insgelyks dit kwaed overwinnen zullen, hoe zeer
de Leliaerds de tweespalt ook aenvuren’.
Een ingewikkeld vraagstuk, bijna onontwarbaar. Maar op machtige faktoren
waardoor de oplossing naderbij kan worden gebracht, heeft CONSCIENCE gewezen.
Dit is zijn verdienste. Vooraan staat het alles overheersende inzicht van de prioriteit
van het Vlaamse Belang, dat door zijn primaire betekenis bij de Vlaamse man de
grondslag vormt van elk ander wezensbelang. In het aktieve leven hierbij nauw
aansluitend: verdraagzaamheid vóór alle dingen. Nooit is CONSCIENCE afgeweken
van deze stelregel. Even voor zijn heengaan, toen de dood reeds wenkte, sprak hij
in de ijlkoorts nog met krachtige stem: ‘Père, l'intolérance politique est la plaie de
ce siècle!’ En ten slotte, maar niet in de laatste plaats, de supreme, alles
verzoenende, alles overbruggende, steeds werkdadige, nooit verarmde, hooghumane
Vlaamse Liefde.
Voor de geest komt ons hier wat CHR. COLLIN van zijn laatste bezoek verhaalt
aan BJÖRNSON. Het was te Parijs, drie of vier weken voor BJÖRNSON'S dood, aan
zijn ziekbed waar hij lag met een verlamde zijde. Maar nog werkte zijn geest, of wat
van die geest nog overbleef, onverpoosd door voor het welzijn der mensen. ‘Ik lig
hier te werken’, zei BJÖRNSON tot COLLIN, ‘aan een groot probleem, het moeilikste
van alle, het Partijprobleem’.
De wrede dood heeft niet gewild dat de neerslag tot ons zou komen

Stroom. Jaargang 1

27
van de levenservaring van deze man, deze grote wekker van energieën, die in zijn
land een halve eeuw kultuurgeschiedenis met zijn granieten wil beheerst. Maar tot
het probleem dat hij onder alle andere het ingewikkeldst achtte, leverden wij
Vlamingen een opmerkelike bijdrage: de ‘Jacob van Artevelde’ van HENDRIK
CONSCIENCE.
Meer wellicht dan enig ander werk van CONSCIENCE is de ‘Artevelde’ belangrijk ook
voor de Conscience-studie in eigenlike zin. Voor de kennis van CONSCIENCE'S
gemoedsleven in de moeilike, door de Vlaamse tweespalt beheerste jaren 1847-1848
is deze roman een rijke bron.
De voorstelling van de geschillen der Vlaamsgezinden in deze jaren als een ruzie
van weinig aanbelang, als ‘hanengevechten’ waarvan men zich het geschiktst met
een aardigheid afmaakt, moet worden opgegeven. Ons bleek reeds de ernst van
het konflikt. Door het stellen van het Partijprobleem in 1847 ontstaat in de Vlaamse
Beweging de tragiese kloof die haar machtsformatie sedert steeds heeft verijdeld.
Zo men dit een treurspel wil noemen, zou men kunnen zeggen dat in de eerste
akte, in het einde van de jaren veertig, HENDRIK CONSCIENCE de tragiese helderol
vervult. Met SNELLAERT. Van de Vlaamse Eendrachtspartij zijn CONSCIENCE en
SNELLAERT in 1847 de geestelike leiders. De ‘Verklaring van Grondbeginselen’ is
hun gemeenschappelik werk.
Tegen CONSCIENCE zijn te Antwerpen de zwaarste slagen van de tegenstanders
gericht. Van hun plannen heet het in een brief van CONSCIENCE aan de afgevaardigde
PIERRE DE DECKER, een der Uniemannen uit 1845: ‘Vous comprenez que le plus
grand obstacle à la réussite de ces projets, c'est moi: la réputation que j'ai acquise
dans le pays et à l'étranger me rend assez fort pour ne pas tomber devant quelques
attaques. Ils ont bientôt senti cela, et laissant mes amis tranquilles pour le moment,
ils ont tourné toutes leurs forces contre moi. D'un côté ils ne cessent de me calomnier
et de lancer brochures et articles contre moi dans toutes les feuilles qui leur sont
soumises; maintenant ils préparent des biographies scandaleuses et se proposent
méme de ramasser dans les cabarets quelques signatures sur une pétition au Roi
pour obtenir ma révocation de professeur des Princes. Ils emploient à ces
manoeuvres des hommes, plutôt des enfants, membres des clubs, qui n'ont rien à
perdre ni à conserver et qui ne reculent devant aucune infamie. Pouvez-vous croire
que des flamands trempent dans ce complot? Et cependant il y en a. D'un autre
côté ils ont à Bruxelles des correspondants qui écrivent dans les feuilles allemandes
pour miner ma considération et ma réputation dans ce pays. Nos ennemis disent
que Mr. ROGIER décorera Mr. VAN KERCKHOVEN; aux autres instruments l'on promet
des places et subsides au nom du nouveau ministère. Les partis extrêmes prétendent
qu'ils sauront forcer Mr. ROGIER de me priver de ma place à l'académie et jurent
qu'ils
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sauront se servir de lui om my nog in het stof te doen kruipen, autrement dit pour
me jeter dans la misère. Mr. DE LAET sera également l'objet de violentes
persécutions’. ‘VAN RYSWYCK d'un autre côté se trouve à la tête d'une petite feuille
hebdomadaire imprimée avec l'argent des Clubs et qui jusqu'ici n'a encore attaqué
que des Littérateurs flamands. Le but de nos ennemis est visible; ils portent les
flamands à s'entre-égorger. On détruira par des mains flamandes l'influence et la
réputation des hommes importants du parti, et quand on aura assez affaibli la cause
on escamotera le mouvement lui-même au profit d'idées soi-disant libérales. Ces
vues sont avoués par VAN KERCKHOVEN et VAN RYSWYCK, qui les formulent par ce
cri: liever Fransch als paepsch!’
Het kleinsteedse Antwerpen van 1847-'48 hielden deze twisten verdeeld; wat zich
veelal uitte in kleinsteedse vormen.
Uit een geestelike achterhoek gaat het lage schotschrift uit, ‘Het Spook van St.
Willebrords of de Godswraek van Conscience, door Dingemans’. Enige staaltjes
van wat CONSCIENCE bij zijn optreden zoal te horen kreeg, zijn er in bewaard
gebleven. Zo staat er o.m. over hem: ‘Hy trok by dit woord eene flesch, en geene
kleine uit zyn zak en dronk, gelyk hem nog al eens gebeurde by Mus onder de
Borgerhoutsche poort in eenen teug al wat er in was, zoo, nu heb ik mynen laetsten
kwak gepakt, etc.’ Is het niet eigenaardig dat wij in de ‘Artevelde’ vinden: ‘Nu
begonnen laster en eerroovery, onder de leiding van verborgene opstokers, tegen
hem het hoofd te verheffen. Zijn huisselyk leven werd doorwroet en men ging zoo
verre, dat men hem zelfs van de hatelykste, ja, van de belachelykste gebreken
beschuldigde’; en verder: ‘Tot zoo verre dryft de laster zyne onbegrypelyke stoutheid,
dat men u voor een dronkaerd uitscheldt, die zich byna dagelyks in den wyn vergeet
en een oneerlyk leven leidt’, en elders nog: ‘Het schynt dat Mher Jacob, tusschen
vier muren, nog al een vrolyk gezel is en meer wyn drinkt dan hy verdragen kan.
Zoo zou hy laetst, by zekeren poorter, zoo verre geraekt zyn dat etc.’ Verre
toespelingen?
Olie op de golven van de woelige Antwerpse politieke binnenzee uit 1848 waren
de verontrustende Februarie-berichten uit Frankrijk. De Vlaamse twisten werden er
door naar achteren gedrongen en een soort van toenadering ontstond. Niet zodra
was het ergste gevaar geweken of ook hier vergat men te bidden. In verband met
de tijdsomstandigheden zou in April een serenade aan de koning georganiseerd
worden door de verenigde Antwerpse Zanggenootschappen. ‘De heer CONSCIENCE
was in de vereeniging tegenwoordig; eene onbeduidende woordenwisseling was
het sein, dat eenige leden den romanschryver in de hoogte hieven en hem de zael
ronddroegen, onder den kreet Leve! De roep Weg! en eenige andere hem betreffende
kreten, die wy het liefst verzwygen, verhieven zich by de tegenparty. De woeling
nam de overhand; en het was eene ware
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club Blanqui, waer de goede rede niet meer ten troon zetelde, maer dwaze
opgewondenheid den ruimen teugel vierde; zelfs zooverre ging de tweedragt, dat
eenige persoonen een paer persoonen van de trappen wierpen, omdat zy even als
zy zelve deden, welligt nog oneindig vreedzamer, hunne denkwyze te kennen gaven.
Het gewoel nam immer toe; de verbryzeling van ruiten enz., bragt harmonie in die
doffe woeling; de orde die een der directeurs eischte, werd verbroken, zoodat de
policie der Cité de zael weldra bezette. Ziedaer de feiten die sinds een drytal dagen,
de jongelingschap van Antwerpen in woeling houden’. Waar CONSCIENCE van
Artevelde zegt: ‘zyn naem was een brandstok tusschen zyne broederen geworden’,
kunnen deze woorden volkomen ook op hemzelf slaan.
Dat CONSCIENCE veel van zichzelf in Artevelde gelegd heeft, ook veel van wat hij
ervaren heeft, hierover kan niet de geringste twijfel bestaan. Men moet hier natuurlik
de parallellen niet op de spits drijven. Maar is op de schrijver van ‘De Leeuw van
Vlaenderen’ niet geheel toepasselik, is het niet als zijn levensloop, als zijn eigen lot
waar het over Artevelde heet: ‘Het is nu reeds een jaer dat Vlaenderen tegen den
akeligsten hongersnood worstelt; reeds een jaer roept het volk om verlossing en
neering; niemand gevoelde zich, gedurende al dien tijd, verstand en moed genoeg
om het vaderland te redden. Er komr een man, die het wagen durft leven en goed
te verpanden voor het gemeen belang; hij roept het volk uit de moedeloosheid op;
hij vormt een reusachtig ontwerp om, door eene enkele pooging, Vlaenderen
voorspoed en vryheid te geven, en hy bewyst met eene wonderbare
welsprekendheid, dat God hem begaefd heeft met de geesteskrachten die er noodig
zyn om het edel werk te volvoeren; het volk juicht hem toe als den redder des
vaderlands, en verblydt zich in de zekerheid der verlossing..... en het is op zulk een
oogenblik, dat eenige poorters. door eene onbegrypelyke verblindheid gedreven,
tegen hem wraek roepen, en durven spreken van bedriegery!’
Onmiskenbaar is elders de parallel met de brief aan DE DECKER: ‘Par des
promesses de places, faites au nom de Mr. ROGIER, et mettant à profit une jalousie
de métier, ils ont séduit VAN KERCKHOVEN et VAN RYSWYCK à se jeter sur les autres
littérateurs flamands avec une fureur qui tient de la démence’. Artevelde zegt: ‘Philips
van Valois - ik zeg het met schaemte - heeft in Vlaenderen mannen gevonden die,
op belofte van hooge gunsten of uit nyd tegen sommigen hunner broederen, de
handen leenen aen de verkooping des Vaderlands’. En volkomen achten wij ons
gerechtigd, wat onmiddellik hierop volgt op te vatten als een oordeel dat ook op
1847 slaat: ‘Deze mannen zyn schuldig van alles; indien Vlaenderen onder den
storm, welke ons bedreigt, bezwyken moest, dan zou de regtveerdige vloek des
nageslachts op hunne namen kleven; elke traen, door het verarmde, door het
verdrukte volk gestort, zou eene vermaledyding hunner gedachtenis zyn’.
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Van de beide mannen die hier genoemd zijn was VAN KERCKHOVEN de voornaamste
tegenstander.
Dat zijn houding gegrond was in zijn overtuiging, dat hij hierbij uitging van
principiële overwegingen heeft VAN KERCKHOVEN meermaals uitdrukkelik verklaard.
De denkbeelden die hij vooruitzette vloeiden voort uit een algemene opvatting van
het Vlaamse vraagstuk die men later ook aantreft bij JULIUS VUYLSTEKE en MAX
ROOSES. Maar dit neemt niet weg dat een schaduw over zijn optreden ligt, dat hij
erg personeel is in zijn polemiek en het haat-element ze overwoekert.
Want VAN KERCKHOVEN heeft CONSCIENCE gehaat, overtuigend blijkt het uit zijn
geschriften. Al vroeg is bij hem, de zes jaar jongere, de reine waardering geweken.
Bij de tweede uitgaaf van het ‘Wonderjaer’, begin '43, is er reeds een scheur: ‘eene
omgekeerde frak’ heet ze bij VAN KERCKHOVEN. In '47 is het een kloof geworden.
Tegen CONSCIENCE treedt hij openlik op: ‘eene droevige taek, waervan de vervulling,
zoolang mogelyk verschoven, my eindelyk én door de treurige toestand onzer
nationale zaek én door myn geweten als een pligt werd opgelegd en waeraen ik
niet langer mogt te kort blyven’. Een hartstochtelik tegenstander met een taaie
werkkracht. Ook Holland bewerkt hij. De ‘Tijdspiegel’ brengt van zijn hand een stuk
waarin hij heftig tegen CONSCIENCE te keer gaat: ‘In den heer CONSCIENCE heeft de
litteratuer eenen schryver verloren die sedert hy aan de Clericale party verslaefd is,
een vyand van beschaving en volksverlichting en dus ook van de letterkunde zelve
geworden is; doch verder loopt het verlies niet. Nimmer heeft de heer CONSCIENCE
aen het spits der letterkunde gestaen, hoe zeer hy ook, door alle middelen, zulks
heeft getracht te doen gelooven, en het is de schim van den braven WILLEMS onregt
doen met te zeggen dat CONSCIENCE zyn opvolger is. Welhoe! de scepter van den
standhaftigen WILLEMS zou in de handen van eenen verkochten slaef vervallen zyn!
Neen, WILLEMS heeft tot hiertoe geenen opvolger. Wel zyn er die getracht hebben
zich zyn letterkundig erfdeel aen te matigen en, als de man dood was, zich zyne
vrienden noemden; doch niemand kan ons tot hiertoe het onderstane verlies
vergoeden en de heer CONSCIENCE zou zeker een van de laetsten zyn om daerop
aenspraek te mogen maken; want WILLEMS was een eerbiedweerdig en achtbaer
man’. Dat men in Holland oren had naar deze en dergelijke insinuaties, make men
op uit de ‘Reisindrukken’ van S.J. VAN DEN BERGH, uit 1848.
Dat in Artevelde's benijder Geeraert Denys trekken verwerkt zijn van VAN
KERCKHOVEN, wij zouden ons al zeer bedriegen zo dit niet het geval was. ‘Overdeken,’
zegt Artevelde tot Denys, ‘wy kennen malkaêr zeer lang; er was zelfs een tyd dat
onze zucht naer Vlaenderens vryheid ons, zoo niet tot ware vrienden, dan toch tot
strydgenoten had gemaekt. Sedert dan zyn er tusschen ons gevoelens en driften
getreden, die ik hier niet
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onderzoeken wil’. De verhouding tussen CONSCIENCE en VAN KERCKHOVEN ligt, wil
het mij voorkomen, nauwkeurig in deze woorden vast.
Dieper ging, een snede was recht in het hart van HENDRIK CONSCIENCE de afval
van THEODOOR VAN RYSWYCK. Samengestrengeld waren hun namen in zijn
herinnering. Twee jaar later zou hij het plechtig getuigen aan de groeve van de
vroeg ontslapen dichter. ‘VAN RYSWYCK! gy waert myn eerste strydgenoot. Samen
trokken wy te velde tegen de vyanden van ons geslacht; samen verhieven wy het
zweerd des woords om den naem der voorvaderen te wreken, en Vlaenderen op
te heffen uit de vernedering. Terwyl ik het dorst beproeven, het vroegere heldendom
tot voorbeeld onzer broederen op te roepen, stroomden van uwe lier mannelyke en
magtige zangen, die het vaderland doorklonken en nog den boezem van hoop en
vertrouwen deden zwellen’. Maar tussen hen beiden dreef de verkiezingskampagne
van 1847 een scherpe wig.
De rol die VAN RYSWYCK in deze strijd gespeeld heeft - schampere hekeldichten
schreef hij in de liberale ‘Schrobber’ - was hem, in de voorstelling van CONSCIENCE
en zijn vrienden, opgedrongen van buitenaf. VAN RYSWYCK was werkzaam aan de
Bank van Lening waar hij, naar men heeft uitgerekend, 1.60 frank per dag verdiende
waarmee hij voor vrouw en drie kinderen rondkomen moest. Hier was een middel
om dwang te oefenen. Zijn franskiljonse chef maakte er gebruik van om hem de
pen te doen opnemen tegen zijn Vlaamse strijdgenoten. Op zijn ijdelheid werd
hiertoe gewerkt. ‘Zal men geloof hechten’ schrijft CONSCIENCE, ‘aen hetgene de
menigte, die u vroeger zoo innig beminde, thans van u gewaegt? Zoude het waer
zyn, dat de nyd en afgunst, in uwen boezem, de plaets vervangen hebben van de
aengekleefdheid voor het vaderland?’ In zijn oordeel over de afwijking van VAN
RYSWYCK is CONSCIENCE zacht geweest. Zijn groot schoon hart ligt open in zijn Open
Brief aan VAN RYSWYCK, in de redevoeringen aan zijn graf. En ook het eindoordeel
van het nageslacht kan over ‘de arme liereman’ humaan zijn. Reeds had de vinger
Gods hem getekend. Op zijn voorbarige levensavond breidden al vroeg de
schaduwen hun donker uit over de schitteringen van zijn fonkelend vernuft. De kwaal
waaraan hij leed overmeesterde de zinnen, slopende de weerstandskracht van zijn
uitzonderlike geest. Bij klare lentedagen in de beemden buiten de Rode Poort troffen
wie voorbijgingen - allen te Antwerpen kenden hem - vaak hem aan, gezeten aan
de landweg bij een gevelde boom onder de hoede van zijn vrouw, zijn trouwhartige
verpleegster. Uren en uren verwijlde hij hier, luide improvizerend en reciterend. Zo
laaide op uit dit dichtergemoed de laatste gloed. Tot ten slotte de vertrouwde gestalte
zich niet langer meer vertoonde en voorgoed deze groep uit het landschapsbeeld
verdween. Menige bezielde dichterkracht werkte in Vlaanderland steeds door aan
de vaderlandse arbeid, maar de zijne - niet de geringste - was er stilgevallen voor
steeds.
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Bitter voorzeker is CONSCIENCE'S vriendenervaring met VAN RYSWYCK geweest.
‘Myne vrienden?’ laat hij Artevelde zeggen, ‘kennen zy my dan niet genoeg, dat zy
van myne vyanden vernemen moeten wie ik ben?’ En breed wordt het thema verder
ontwikkeld. Een gesprek: Artevelde met een bittere glimlach: ‘Spreken myne vyanden
veel, waerom verdedigen myne vrienden mynen naem dan niet met dezelfde
krachtdadigheid?’ Ser Van Vaernewyck, met een droeve glimlach: ‘Vrienden!
Vrienden zyn altyd zwak en traeg; maekt er vyanden van, en gy zult zien welke
kracht, welken gloed van werkzaemheid dit gevoel in hen ontwikkelt’. Artevelde: ‘De
menschelyke natuer is een schrikkelyk raedsel’. Ser Van Vaernewyck: ‘Een vriend
die ons in het ongeluk byblyft is zeker een kostelyke schat; maer een vriend die de
proef op den toetssteen des lasters doorstaet heeft een hart dat zuiverder is dan
het fynste goud. Bedrieg u niet, Mher Jacob, dezen zyn zelzaem; en, waren zy zelfs
talryk, nog zouden zy niet magtig tegen uwe vervolgers zyn. De vriendschap
verdedigt immers nooit zoo luid noch zoo stoutmoedig als de laster beschuldigt?’
Artevelde, hem in de rede vallend: ‘Laet ons deze droeve beschouwing eindigen’.
En ook Geeraert Denys weet, en maakt van deze wetenschap gebruik, ‘dat de stem
van iemand die zynen vriend by anderen beschuldigt, ongeneesbarer wonden slaet
dan eene dagge die in venyn gedoopt is’.
Maar ook grootmoedige vrienden omringen Artevelde, stut en steun bij zijn werk.
Pieter Zoetaerde. Ser Van Vaernewyck. Jacob Masch, met zijn lange schone
weemoed om de dapper gevallen broeder. Maar één spant de kroon, boven allen
uit, van de rijkste vriendschap: Artevelde's vrouwe Cathelyne, ‘zyne trouwe
vriendinne’.
Liefhebbende, edelaardige Moeder. Naast de Wijze Man, wijze Vrouw in de zware
zake des gemoeds. Over Veerle en Lieven is het grote onheil gekomen: de splijtende
wig van de liefde, de twijfel. Eenvoudig rijst uit haar moederhart de rustige raad. ‘In
de wydste openhartigheid alleen kunt gy beiden troost en redding vinden’. ‘Neem
een voorbeeld aen uwen vader, Veerle; hy staet onwrikbaer tegen alle het venyn
dat naer hem geworpen wordt; hy zoekt in zyn eigen geweten den regter zyner
daden. Doe ook zoo, en lydt niet meer dat onbekende eerroovers u den speelbal
hunner boosheid maken. Gy hebt heden het raedselwoord van een jaer lang
verdenking en verdriet gevonden. Ik dank den goeden God voor deze les; zy moge
in uwen geest geprent blyven tot het einde uwer dagen’.
Tedere Gade. Er zit staal in het karakter van deze vrouw. Op de rotssteen van
de tegenspoed slaat het lichte vonken. Ongebroken, ‘met fiere verduldigheid en
onverstoord’ stapt zij door het ongeluk heen ‘als iemand die in het volle gevoel zyner
weerdigheid de bron vindt van eenen onbuigbaren moed’. De hoge zin van Artevelde
verheft haar, ‘doet haer hart opzwellen van hoogmoed’. ‘Want zy was eene vrouwe,
geschapen om zulke heldenziel te beseffen’. Zijn edele bezieling komt haar voor
als een
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weldaad Gods. Maar Gods werktuig is zij zelf, ‘de ware helft van Artevelde's wezen’:
‘gy die my steeds het vuer der vaderlandsliefde in den boezem goot’. Als de laatste
bronnen van troost zijn uitgeput, als een onverwinbaar angstgevoel voor de geliefde
man haar elk ogenblik doet beven, als haar ogen rood zijn en getuigen van bittere
smart, houdt zij haar blik ‘met eene onverklaerbare uitdrukking van fierheid en van
schrik’ op hem gevestigd. ‘Artevelde liet het knaepje Filips van zyne kniën ryzen en
ging tot zyne echtgenote. Hy legde haer den arm om den hals en zoende haer op
het voorhoofd zeggende: Edel vrouwmensch! Gy lydt, - uw moederhart scheurt.....
en toch, gy wilt Jacob niet aftrekken van zynen pligt; gy geeft hem moed tot het
volvoeren van zyn vaderlansch werk. Wordt ons dierbaer Vlaenderen van slaverny
en verderf gered, - men zal zeggen dat ik dit reuzenwerk wrochtte.... Aen u alleen,
wonderbare heldinne, zal het vaderland zyne vryheid verschuldigd zyn. - Want gy
alleen, moeder myner kinderen, gy hadt regt om my te zeggen “Houd op! Laet het
vaderland in den afgrond zinken; red een leven dat u niet toebehoort!” Gy hebt het
niet gezegd! Dank, dank, wees gezegend, Cathelyne! ...Vrouw Artevelde drukte nog
met meer kracht de hand haers echtgenoots. Dit was haer eenig antwoord’.
Aldus de hoge en waarachtige trouw van Cathelyne van Drongene en Jacob van
Artevelde. Maar waar eigen ervaring zo vaak in dit werk is neergelegd, wil ons
voorkomen dat juist hier wellen de reinste en diepste bronnen van CONSCIENCE'S
eigen leven. Die vrome handen die de zegen dragen, bevend van bezorgde liefde,
het is alsof ze uitgaan naar de stille zachte vrouw uit het nederige lommerrijke huis
met de witte gevel en de groene luiken, waar zo menig keer in bange tijd het leed
kwam neerzitten bij de haard en werd geheeld; naar de vrouw die HENDRIK
CONSCIENCE met oneindige liefde aanhing, die in zijn ogen tot de laatste dag de
schone zuivere bruid bleef van zijn jeugd; naar MARIA PEINEN, wie hij hier in Cathelyne
dankbaar, uit mannelike ontroering gehouwen, met schroom verscholen achter de
bloesems der fantazie, blijvend een gedenkzuil heeft opgericht.
CONSCIENCE'S leed sproot voort uit de wonden door een strijd geslagen waarvoor
hij niet berekend was. De praktiese politiek bleek ten slotte zijn zaak niet.
Onbewimpeld geeft CONSCIENCE dit toe in een versje uit 1852; ‘Raed aen de Dichters’
is de titel. Kunst en Politiek zijn onverenigbaar. Beide tegelijk kan men niet dienen.
‘Een koele trotsche maegd’ is Politiek, ‘die uit de ziel natuer en mildheid jaegt’. En
de raad luidt: ‘Bemin die niet: - de kunst zou haest zich wreken, en d'eedle
dichterharp in uwe handen breken!’
Ook uit de ‘Artevelde’ is reeds op te maken hoezeer de politiek kon prangen. ‘Ik
voel mij neêrgedrukt, verpletterd onder den last des Bestuers; myne ziele heeft dorst
naer rust en eenzaemheid’, zucht Artevelde ergens. Het is de grondtoon uit het hart
van CONSCIENCE die opklinkt. En
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op de vreemdsoortige strijdmethode bij de aktie der partijschappen te Antwerpen
in gebruik, slaan treffend deze andere woorden: ‘Een eerlyk man heeft tegen den
laster slechts een wapen: de verachting! Onmagtig gevoel ik my om op eene andere
wyze tegen ongediert te worstelen. In zulken stryd is alles vuig, klein en ellendig.
God heeft my geschapen om met het zweerd of met den geest voor grootscheren
zegeprael te kampen; maer om tegen naeldesteken of vergif spuwen te vechten
heeft hy my een magtelooze dwerg gemaekt’.
CONSCIENCE'S optreden in de partijstrijd heeft de kritiek hem, zijnde zoals hij was,
ten kwade geduid. Men heeft gesproken van zelfberokkend leed uit onberedeneerde
heftigheid en eigen onverstand gesproten. Maar is dit verwijt gegrond?
‘Wat verbindt u dan zoo dwingend aen de openbare zaek?’ luidt de vraag die
Cathelyne aan Artevelde stelt; ‘Vermits men uwe overheid betwist en u lastert, laet
aen anderen over, te smaken wat het is uit den kelk der volksliefde te drinken. Leef
nu ook een weinig voor ons, voor u zelven!’ Artevelde's verantwoording is ook die
van CONSCIENCE. Hier is de ‘Artevelde’ eigen verweerschrift. ‘Wat my verbindt,
Cathelyne? Pligt en eergevoel, liefde tot myn vaderland. Ach, in den hemel van het
huiselyk leven zou toch eene zwarte wolk my immer vervolgen: ik zou ons dierbaer
Vlaenderen aen Frankryk overgeleverd en vernederd zien; den hongersnood op
nieuw myne broederen zien wegmaeijen; en de eeuwige vyand der dietsche volkeren
den klauw zien openen om, eindelyk, na dry honderd jaren list en bedrog, zyne prooi
aen te vatten en te verzwelgen! - Verwyst de Schepenbank my tot onmagt, verbant
men my naer andere oorden, ik zal gaen en in de ziele treuren over het lot van
onzen geboortegrond; - doch tevens troost vinden in de gedachte, dat ik tot het laest
oogenblik heb gedaen wat Vlaenderen van eenen Vlaming eischen mag: leven in
de overtuiging, dat ik geene schuld heb aen den val van myn geslacht en gedaen
heb wat ik kon en wat ik moest. Maer dat de Schepenbank my myn zweerd teruggeve
en op nieuw myne hulp inroepe om het gevaer af te keeren dat ons bedreigt?.... Ik
zal het kruis aenveerden, zwoegen en lyden; maer ook de snoode poogingen des
vyands verydelen, Vlaenderen redden en myne broederen voor slaverny en
hongersnood beschutten. De laster moge my vervolgen, het volk moge my haten....
het is niets! Boven het volk, dat ontstaet, verandert, klimt en vergaet, daerboven is
de vaderlandsche bodem verheven - de grond die de gebeenderen onzer vaderen
nevens de gebeenderen onzer zonen bevatten zal, - het vaderland dat alleen eeuwig
blyft! Neen, neen, Cathelyne, bestaet er moed in het afleggen van overheid en magt,
er is ook lafheid in het ontvlugten zyner bestemming, wanneer deze ons zware
pligten oplegt. Nooit, nooit, zal men zeggen dat Jacob Van Artevelde achteruitging
in zyne baen; dat hy weigerde het zweerd te voeren tegen Vlaenderens vyanden,
omdat laster
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en smaed hem tot belooning waren beloofd. - Belooning! Zy is dáér, in myn hart, in
myn geweten, - die stemme Gods die alleen op aerde my regten en vonnissen mag!’
En niet minder plechtig en beslist luidt het elders: ‘Myn ambt afleggen?’ zegde
Artevelde met eene uitdrukking van fierheid ‘op het oogenblik dat myn vaderland
gereed staet om in eenen afgrond te storten, om weder de knie te moeten buigen
voor Frankryk? Neen, neen, ik zal myne loopbaen bewandelen tot het einde, mynen
pligt doen tot op den rand van het graf. Is het myne bestemming te bezwyken eer
Vlaenderen voor eeuwig gered zy, ten minste geene lafheid zal mynen naem
onteeren, geene wroeging de eeuwige ruste myner ziele stooren’.
Om dezelfde hoge ethiese redenen is CONSCIENCE in 1847 in de politiek gegaan,
zou hij daaraan in 1851 nogmaals deelnemen. Zijn tekort aan krachten bleek slechts
geleidelik. Een droeve ervaring. Maar zolang bij de taak is hij gebleven als maar
enigszins doenbaar was. Uit plichtbesef. Bij het algemeen verval van de Vlaamse
geest, bij de grote nood van ons vertreden volk kon bij de zware heropwekkingsarbeid
geen werkkracht, hoe onvolmaakt dan ook, gemist worden. Uit diepbewuste
offervaardigheid is zijn optreden te verklaren in deze jaren. Het is de logiese
ontwikkeling van wat voorafgaat, van zijn Vlaamsgezinde aktie die inzet met de
Voorrede uit het ‘Wonderjaer’, heenloopt over de oprichting van het blad ‘Vlaemsch
België’ en uitloopt op zijn pogingen om in Vlaanderen te stichten ‘de Vlaemsche
Staetsparty’. Zijn voornaamste strijdmiddel, zijn zekerste wapen, bleef echter steeds
de litteratuur. Hierover beschikte hij naar behagen als een beproefd meester. Niet
zodra dreigt de politiek hem zijn machtig slagzwaard uit de hand te slaan, of hij
aarzelt niet haar op te offeren. Maar pas dan. De ‘Raed aen de Dichters’ is blijkbaar
ten aanzien van dat gevaar in een ogenblik van beklemming geschreven.
Het ligt voor de hand uit te kijken bij andere verdrukte volkeren waar nationale
stromingen blijken, naar het aspekt van de historiese roman met nationale inslag.
de

Uit de dichte zwerm historiese romans die opgaat uit de 19 eeuw, datgene
samen te lezen wat gelijkaardige trekken vertoont, is als op rijke korenakkers de
gouden oogst tot garven te binden al naar zijn soort. Het is meer dan een methodiese
klassifikatie naar bepaalde litterair-historiese motieven. Het is een stil genot. Er zit
iets in van de blijde bekoring van samenkomen en samenzijn van verwante zielen.
Verre afstanden hielden hen gescheiden, hun verband was hun onbekend, maar
nu ruisen de wondere bronnen die hun levende wezen gemeen heeft.
Ons rest deze taak. En wij beperken ons hierbij tot de eerste helft der Eeuw met
haar Romantiek en ook aan haar ingang het uitebben van achttiendeeuwse
stromingen. Naar Italië vóór de eenmaking, naar de Oekraine in het Nikolaïetiese
tijdperk richten wij het oog. Ook Holland in de Franse tijd kunnen wij niet geheel
voorbijgaan. Natuurlik doen wij een keuze.
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Ons richtpunt, min of meer verwijderd, blijft de ‘Artevelde’. Aan hem knopen wij aan
wat breed genomen hem naar de geest verwant is.
Het eerst aan de beurt komen de Italianen met hun mooiste historiese roman, de
‘Promessi Sposi’ van MANZONI, uit 1827.
Niets zou verkeerder wezen dan bij MANZONI de nadruk te leggen waar hij niet ligt,
bij wat er aan tendens voorhanden is in zijn roman, hetzij aan kristelike, hetzij aan
nationalistiese tendens. In de eerste plaats is MANZONI kunstenaar, een met de
hartstocht voor de historie bezield, met diepe kennis van het menselik hart uitgerust
verteller, en als kunstenaar uit hij zich in zijn werk. Maar dit neemt niet weg dat er
bij hem tendens is, en voor ons is zij daar het meest belangrijk waar zij eigenlik in
het verborgene werkt als een ondergrondse stroom, die de gevoelige wichelroede
van het nationaal gevoel waarneemt.
Maar laten wij eerst wijzen op MANZONI'S katholicisme. De geleidelike terugkeer
die zich bij hem gelijktijdig met de bekeringsbeweging in de Duitse Romantiek voltrok,
van het filosofiese deïsme naar het voorvaderlike geloof uit de schooljaren, viert in
dit werk zijn luistervolle triomf. En al zit bij MANZONI in geen geval de bedoeling voor
zijn kunst dienstbaar te maken aan de katholieke propaganda, zijn ‘Promessi Sposi’
zijn niettemin geworden doordat zij heel zijn wezen uitten een katholiek werk bij
uitnemendheid, een der grote werken uit de katholieke litteratuur. De katholieke
geest doordringt en overstraalt alles. Er zit een proselietiese kracht in de bezielde
woorden over de wondere macht van het katholiek geloof, dat alle menselike smart
kan lenigen en een veilige uitkomst biedt aan allen, in hoe vreemde verwarring
tevoren ook verstrikt.
En tans MANZONI'S negentiendeeuwse nationalisme. Het is er heel wat vandaan
dat het er maar zo op zou liggen. Maar het is aanwezig het hele boek door.
Angstvallig bijna houdt het zich achter de zeventiende eeuw verscholen. Waar de
parallellen zich opdringen worden ze dadelik weggewerkt, behoedzaam maar niet
zonder olikheid. Behendig wordt het heden in het verleden schijnbaar ontdoken. ‘Zó
ging het er wel te verstaan in die eeuw toe’, of: ‘voor het overige vertelt de schrijver
maar; van beoordelen onthoudt hij zich.’
Hier is de man aan het woord die zich uit Milaan op zijn buiten terugtrekt voor het
wantrouwig oog der politie; die zich niet gaarne zonder innerlike noodzaak blootgeeft;
die, zwak van gestel en vaak ziekelik, zich ver houdt van de woedende strijd waarvan
hem de harde grove drukte niet aantrekt. Schril in tegenstelling met het
schreeuwende strijdgewoel - hoeveel leliks stuwt het naar boven! - staan het rustige,
fijne, voorname, zachte in zijn vroom, teerzinnig, overwegend-kontemplatief wezen.
‘Dillettante di cavalleria’ tot in de minste vezel, zou hij niets liever zien dan dat een
moeilike zaak naar den eis door partijen werd opgelost. Uit ervaring weet
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hij hoe zeldzaam het is dat de kwaden uit eigen beweging hun boze aanslagen
opgeven. Zo verleent hij dan, hoezeer ook op afstand blijvend in aristokratiese
afzondering, zijn medewerking aan het grote bevrijdingswerk. Niet door het zaaien
van haat of het aanblazen der hartstochten - ook zijn vijand kan men onrecht doen!
- maar door het wekken en sterken van het humane solidariteitsgevoel en de vrije
geest der zelfverlochening, deze edele machtige deugden en drijfveren van de
verdrukten. Bij MANZONI vormen zij de grondslag van zijn nationalisme. Doordrongen
zijn zij geheel van de kristelike leer en in rijke schakering staan zij geprent op schier
elke bladzij. De stoute kracht van MANZONI'S motieven kwam rechtstreeks de
Italiaanse Beweging ten goede. Bij haar aktie was MANZONI'S roman een gewichtige
hefboom en uit de mond van CAMILLO UGONI, een vurig patriot, begrijpen wij de
klacht dat MANZONI nog voor '30 het er op aanlegt om voorgoed de historiese roman
vaarwel te zeggen.
Bij alle reële verscheidenheid staan de ‘Promessi Sposi’, wat de nauwe verhouding
betreft tot een geheel-het-volk-omvattende nationale beweging, op één lijn met de
‘Artevelde’. Op de zaak der volksgemeenschap hebben beide, de een in Vlaanderen,
de ander in Italië, langs nationale lijnen ingewerkt. In dit opzicht is er tussen beiden,
tussen de Vlaamse en de Italiaanse historiese roman, verwantschap.
Italië en Vlaanderen - hoe vaak komen deze namen voor in de loop van onze
kulturele geschiedenis naast en in verband met elkander: in de geschiedenis van
onze handel, van onze litteratuur, van onze muziek, van onze schilderkunst. Een
lichte schakel legt ook in haar eerste jaren de Vlaamse Beweging.
Voor het opkomende Italië is er belangstelling in de kringen der Vlaamsgezinden:
‘God geve, dat het den rang eener groote, eener onafhankelyke natie moge erlangen!’
roept in 1848 VERSPREEUWEN, de voorzitter van de Antwerpse Olijftak, bij een
plechtige gelegenheid uit, de onthulling van het gedenkteken voor WILLEMS. In 1845
heeft HEREMANS een Italiaans eksemplaar van de ‘Promessi Sposi’ in zijn bezit; in
‘Het Taelverbond’ wijdt hij er terloops enige, zij het dan ook onbetekenende regelen
aan. Sedert 1838 herbergt de Scheldestad binnen haar wallen een ‘Antwerpschen
Italiaen’, niemand anders dan VAN KERCKHOVEN, medicinae candidatus, die zijn
studie te Bologna gestaakt heeft en weldra in zijn vaderstad ‘De Noordstar’ zal
uitgeven. De breedgolvende Italiaanse mantels waarin te Antwerpen schilders en
poëten uit de Romantiek zich gaarne drapeerden, voerde hij in. In Italië zal hij aan
de door het nationalisme bezielde DANTE-verering hebben deelgenomen. Wijst hier
niet op de vertaling die hij in zijn tijdschrift gaf van de vijfde zang uit de ‘Inferno’? In
1841 kondigt hij een prozabewerking aan van SILVIO PELLICO'S geheel Italië door
populaire treurspel ‘Francesca da Rimini’.
Bovendien, bij MANZONI bleek het reeds, zijn er parallellen met de gelijk-

Stroom. Jaargang 1

38
tijdige Italiaanse litteratuur en kunst. Ik bedoel hiermee niet uitsluitend parallellen
als deze, dat aan ‘De Leeuw van Vlaenderen’ met zijn Brugse Metten, NICCOLINI'S
‘Giovanni da Procida’ met zijn Siciliaanse Vesper beantwoordt; dat tegenover DE
KEYSERS tafereel ‘De Sporeslag’, MASSIMO D'AZEGLIO'S doek staat, de ‘Battaglia di
Legnano’ - overeenkomsten waarvan de reeks ongetwijfeld zou kunnen worden
uitgebreid. Onder de volksverdrukking grijpt in beide landen de nationale Romantiek
naar verwante onderwerpen en werkt met gelijkaardige middelen. Vooral zou ik er
op willen wijzen, hoe de vreemde druk bij de zedelike verwoestingen die hij aanricht,
in het nationale gemoed gelijke innerlike stemmen wekt. THEODOOR VAN RYSWYCK'S
‘Vagebonden’ uit 1840 bieden naast een plaats ergens in de ‘Promessi Sposi’ hier
een voorbeeld van.
Zo ooit bij VAN RYSWYCK een vers uit de diepste diepte van zijn verontwaardigd
gemoed geweld is, zo is het wel dit bittere wraaklied van de tot de bedelzak gebrachte
Vlaamse ambachtsman. Voor een groot deel van het Vlaamse proletariaat luidde
de Omwenteling van 1830 door haar noodlottige terugslag op de nijverheid een
tijdperk in van stoffelik en zedelik verval. Tegelijk kwam over het land de Waalse
overheersing en met haar de verwaarlozing van de Vlaamse belangen. Vlaanderen
telde meer schelmen en vagebonden, werd in Wallonië smalend beweerd, dan de
overige delen van het land te samen. In een somber en dreigend vers voert VAN
RYSWYCK een koor van die wanhopige, door de honger geteisterde haveloze
‘vagebonden’ voor, met de wraaklust in het hart en de verdoeming op de lippen.
Aan het Waalse adres zeggen zij:
Zy weten het, wat ons aen d'armoê kluistert;
Zy zien ons meer en meer ten gronde gaen:
Ach! geen die eens naer onze beden luistert,
Zy willen zelfs de volkstael niet verstaen...
Gevloekt, gevloekt tot in de nageslachten, enz.

En het slot waar de dichter zelf aan het woord komt luidt:
Zo zong een troep halfnaekte bedelaren,
Met knods en mes verscholen in het loof;
Daer schoot de maen heur glansen door de blaren,
Zy trokken op, beraden tot den roof.
Wat of zy al uit honger eens bestonden,
O! reken, Heer, hun deze feiten niet!
Myn harte bloedt om 't lot dier vagebonden,
En 't vaderland deelt mede in hun verdriet.

Dat de verantwoording voor het kwaad door de tot vertwijfeling gebrachte bedreven,
mede voor rekening komt van degene die hem in de afgrond heeft gestort, dit besef
waarop de uitgang van VAN RYSWYCK'S vers gebouwd is, komt ook met zoveel
woorden voor bij MANZONI: ‘I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che, in qualunque
modo, fanno torto altrui, sono
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rei, non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano
gli animi degli offesi’.
Aan dit Vlaams-Italiaanse parallellisme - slechts één greep in het zieleleven van
het Nationalisme uit die tijd - kan men gewaarworden, hoe bij overigens zeer
verschillende volkeren bij het verzet tegen de krenking van het nationale geweten
onder de worsteling een psyche ontstaat die hun gemeen is, een tijdgeest waarvan
men hier het verborgen krachtespel waarneemt. Waardoor mede verklaarbaar wordt
het plotseling met felheid overslaan van revolutionnaire bewegingen van het ene
volk op een verafwonend ander.
Schijnbaar verder van ons af dan de roman van de Romaan MANZONI, staat een
Slavies werk, de ‘Taras Boelba’ van GOGOL, een Oekrainiese historiese roman, een
werk uit 1835.
Door zijn geest behoort dit werk geheel tot de Romantiek. Er naartoe lopen
geestelike draden die uit het Westen komen. Waar wij horen van de Slaven als van
‘een groot machtig ras dat tot de andere rassen staat zoals de diepe zee tot de
bescheiden stromen’, hebben wij vóór ons een uiting van het Slaviese messianisme.
Maar dit messianisme knoopt aan - MASARYK merkt het op - aan ROUSSEAU en
HERDER en de Westerse, vooral socialistiese filosofiese beoefenaars van de
geschiedenis. Van hen heeft men vernomen dat de Beschaving, dat Europa, dat
het Westen in verval is, dat Rusland het wenkende land is der toekomst. Met deze
band zit de ‘Taras Boelba’ aan het Westen vast.
Maar het verband met Vlaanderen? Door dezelfde brede vloedgolf, de Romantiek,
wordt ook de Vlaamse Beweging vooreerst gedragen. De mogelikheid is er dat er
identiese verschijnselen zijn.
Idealisering van het eigen volk bij CONSCIENCE als bij GOGOL. Bij de een als bij
de ander overtaksering van het Verleden. Ideale gestalten roepen zij op uit een ver
achteruit liggend verschiet, uit een verheerlikt voorheen. Dit is voor hen de waarde
van het herlevend verleden, dat het het heden vernieuwen, dat het de toekomst
redden kan.
Recht, strijdbaar, manhaftig bij uitnemendheid is de oude hetman Taras. De ijzeren
kozakkeplicht is hem lief, ook al leidt hij tot het vellen van de afvallige zoon. Maar
door wie gaat sterker dan door hem de aloude eeuwigjeugdige hartstocht van de
schone Russiese broederliefde? Wie is vuriger oud-orthodox dan hij? En bij
CONSCIENCE, hoe eenvoudig en kuis van zeden, hoe trouw aan het verpande woord
en de heilige huweliksband, hoe rechtzinnig in handel en wandel is zijn voorvaderlike
Vlaming! Stil en zuiver is zijn geloof in de Alvoorzienigheid. Hier als daar strekken
de opgeroepen grootheden tot spiegel aan de verbasterde tijdgenoot. De sombere
achtergrond waarop hun deugden uitkomen, vormen hier als daar de hedendaagse
zwakheid, verwijfdheid, gewinzucht: de molm van de zelfstandigheid.
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In de ‘Taras Boelba’ leeft en streeft de ziel der Oekraine. Met haar geest, met haar
kracht, met het merg van haar volk is dit werk gevoed. Des te opmerkeliker is GOGOLS
Russicisme. In de Nicolaïetiese eenheidstaat zag hij het toekomstideaal van de
Russiese volkeren, een voorwaarde van hun heropstanding. Vreemd doet deze
tweespalt aan. Hij die bij monde van de eerbiedwaardige Taras zo harde woorden
spreekt tot hen die zich schamen over hun moedertaal, verlaat de taal zijner vaderen
waarin nog zijn vader schreef, boven de taal der Oekraine verkiest hij het Russies.
Maar de levende geest der Oekraine blijft gaaf en onaangetast. Van de Oekrainiese
deugden is zijn Russicisme doortrokken. Het taalverschil zelf blijkt sekundair: de
‘Taras Boelba’ is het epos der Oekraine, zoals DE COSTERS ‘Légende d'Ulenspiegel’
het hoge boek is van Vlaanderens hart en geest.
Op de epiese kracht in GOGOL wees reeds KONSTANTIJN AKSAKOV: naast HOMEROS
stelde hij hem en boven alle Europese schrijvers. En inderdaad, hoe vaak zwelt bij
GOGOL liriese historie-vizie aan tot wijde epiese volheid en eenvoud. De strijd van
deze Zaporoger kozakken wordt door een leger van hetmans gestreden, zoals in
de Ilias een leger van vorsten optreedt. De onmetelike steppe heeft hun liefde
grenzeloos als deze groene vlakte, zoals de zee, de wei, de akker de liefde heeft
van het homeriese volk. Epies ook bij CONSCIENCE in de ‘Artevelde’ mondt het verhaal
uit, gedragen op de brede stroom van een hooggestemde liriek. Om de edele gestalte
van Cathelyne licht de zachte glans van Andromache. Naast zo verheven schoonheid
als het afscheid van Hektor, met het stamelende knaapje Astuanax, staat het grootse
pathos van Arteveldes afscheid, met het vijfjarig zoontje Filips. Maar hier geen
kinderlik schone angst voor schrikkelik wuivende helmbos, voor schitterende koperen
helmplaat. Of is bij dit jongetje reeds ontvlamd een sprankel van heldemoed? Spelend
haalt het zijn vaders dagge uit de schede te voorschijn, lachend spiegelt het zich in
het blinkend staal.
Zo staan deze werken, de ‘Taras Boelba’ en de ‘Artevelde’, dichter bij elkaar dan
men oppervlakkig zou menen. Voorzeker, CONSCIENCE en GOGOL betraden zeer
uiteengaande wegen. Maar hoezeer ook verschillend hun krachten waren gericht;
hoever van elkander verwijderd, hoezeer zonder rechtstreeks verband de
maatschappelike ruimten waren, waarop zij en die op hen inwerkten - de struktuur
van hun vaderlandse hartstocht wijst onmiskenbaar wat zijn grondbestanddelen
betreft op diepe verwantschap: waar hij inwerkt op ons wekt hij in ons bloed een
gelijke stuwing, in ons hart slaat hij aan op dezelfde plaats.
Van de Oekraine wenden wij de blik naar Holland. Wij komen er niet terecht in de
Romantiek maar bij een uitloper van de achttiende eeuw.
Met LOOSJES' ‘Maurits Lijnslager’ uit 1808 verlaten wij de verheven

Stroom. Jaargang 1

41
hoogten der kunst voor onafzienbare polders vlak Hollands proza. Onvermoeibaar
rukt dit vierdelig relaas op ons aan van de levensloop van een Amsterdams
koopmanszoon uit de Gouden Eeuw. Een historiese roman is deze in elkaar gezette
biografiese familiegeschiedenis bezwaarlik te noemen. Hier geen histories geestelik
gebeuren, geen verbeelden van het verleden, geen vizie van de geschiedenis, geen
volheid van leven. Hier is aan het woord een middenstandsman uit de Franse tijd,
dit moeten wij maar goed weten. Over alles en nog wat zegt hij het zijne, en hij raakt
niet makkelik uitgepraat. Overal paraat heeft hij de maatstaf van het ‘Nut’. Niet uit
het leven is dit boek geschreven - nu eens heeft het iets van een reisgids, dan eens
iets van een katechizeerboek: het wil leren, het wil ‘opschranderen’ - het is
samengeschreven uit een achttiendeeuwse bibliotheek.
Maar met alles wat hier geboekt staat over de glansrijke zeventiende eeuw is
bedoeld een wenk aan de tijdgenoot. Welaan, men richte zich op aan de hand van
de schare van Nederlands grote mannen die hier ‘au grand complet’ wordt
voorgevoerd! Laat Lijnslager ons tot voorbeeld strekken! Zie, een dubbele spiegel
wordt hem voorgehouden: Holland dat door de vrijheid bloeit; Italië dat vervalt onder
de vreemde verdrukking. Een kleur van verontwaardiging krijgt Maurits' gelaat bij
het zien van de Italiaanse toestanden - de misstanden uit de ‘Promessi Sposi’. Hoe
zwelt zijn borst van een trots gevoel waar hij de grootheid en roem van de Republiek
overweegt of haar machtige koopstad beschouwt!
Bij de naderende ondergang van de Nederlandse Staat, aan de vooravond van
de inlijving bij Frankrijk, wil dit boek, als gedragen door een voorgevoel van de
dreigende nationale nood, wekken en stevigen burgerdeugden die Holland schragen
kunnen en heenhelpen over de ongunst van de tijd. ‘De hoofdpersoon is met zulke
edele gevoelens bezield, als het der Kerk en Staat in dit land en bij dit volk op den
duur kunnen doen wel gaan’. Tegen de herdruk van een boek dat leerde ‘voor de
dwinglandij meer dan voor den dood te gruwen’ en de bloedige straf van Caesar
billikte, ‘toen hij den voet op den nek der Romeinsche vrijheid had gezet’, moest
zich begrijpelik de Franse censuur verzetten.
En nu de aanrakingspunten met Vlaanderen.
Vrij drukke banen voeren van Holland naar Vlaanderen, van Noord naar Zuid,
sedert de dagen van VAN DE SPIEGHEL en de bemoeiingen met de Belgiese zaken
na 1788 aan het stadhouderlike hof - het stichten van een met Nederland te
verbinden Belgiese Republiek. Ook in de litteratuur. VERLOO'S ‘Onacht der
moederlyke tael’ is er een blijk van. Ook het geluid bij de poëet DE BORCHGRAVE,
uit het land van VAN MANDER, uit Wakken waar in de Franse tijd de Vlaamse
Parnassus stond, wijst er op. En niet minder getuigt ervan het streven van ROBYN
- om nog slechts deze vooraanstaande te noemen - een dichter die ook tans nog
belangstelling verdient. Bij de annexatie van het Noorden bij het Franse Keizerrijk,
een
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vorm van nauwere aansluiting bij het reeds ingelijfde Zuiden, zal die
Noordnederlandse invloed toenemen.
Deze opmerkelike toenaderingsbeweging is ook bij LOOSJES geïllustreerd. Maurits'
ontmoeting met de Vlaming VAN DYCK is niet zo willekeurig als het er uitziet. Zij
heeft evenzeer haar bedoeling als b.v. die met KAMPHUIJZEN. De tijdgeest spreekt
er uit. ‘Twee landgenooten’ noemt de schrijver uitdrukkelik de Hollandse
koopmanszoon en de Vlaamse schilder. Uitvoerig wordt de verhouding geschetst
tussen de katholiek en de protestant. Op de tegenstelling wordt gewezen maar zij
blijkt niet onoverbrugbaar. De nadruk wordt gelegd op de hartelike verstandhouding
waarvan, naast wederzijdse waardering, verlichte verdraagzaamheid de grondslag
vormt.
Een verband met ons legt via HELMERS ook de geest bij LOOSJES. Moge de toon
in de ‘Lijnslager’ al niet zo schel zijn gestemd als in de ‘Hollandsche Natie’, uit enerlei
schering en inslag is bij beiden het vaderlands gevoel. En in Vlaanderen wordt nu
ditzelfde gevoel vertolkt in Helmeriaanse klanken en beelden, bij de opkomende
Nederlandse Beweging in de Hollandse tijd, bij de Vlaamse Beweging na 1830. Van
de jonge dichter VAN DUYSE is HELMERS de voedstervader. Menig gedicht van
THEODOOR VAN RYSWYCK heeft een Helmeriaanse gang. Dezelfde vaart, dezelfde
dreun, hetzelfde aanzwellen zit ook vaak in het gelijktijdige liriese strijdproza: bij
CONSCIENCE in de ‘Leeuw van Vlaenderen’, in de ‘Aenspraeck tot het Vlaemsche
Volk’ (1839); ook in de ‘Artevelde’ zijn er sporen. De drukke strijdpoëzie der
Vlamingen waarover men zich in Holland - trouwens met ons! - wel eens vrolik
maakt, beweegt zich hoofdzakelik in oorspronkelik Hollandse rhetoriese vormen.
MIJNE HEREN PROFESSOREN EN LECTOREN VAN DE LITTERARIESE FAKULTEIT. Aan deze
voortaan Nederlandse hogeschool met U te kunnen meewerken aan de opbeuring
van het Vlaamse Volk, is een voorrecht dat wetenschappelike verplichtingen oplegt
die ik ten volle besef. Naar krachten zal ik ze nakomen.
DAMES EN HEREN STUDENTEN. Steeds zal het mij verheugen, jong fris en krachtig
leven bij U te zien opbloeien naar Uw eigen aard, veilig in band gehouden door de
mooie ernst die de Wetenschap verleent. Ruimschoots zou ik mij beloond achten
zo mijn onderwijs er voor zijn deel toe bijdragen mocht om het te wekken.
Onbevangen zal altans daarnaar mijn streven zijn.
Ik heb gezegd.

Aantekeningen.
Blz. 1, regels 10 en 18 van boven: ‘Jacob von Artevelde, Ein geschichtlicher Roman
aus dem alten Belgien, frei übertragen von KURT L. WALTER VAN DER BLEEK’. (Berlijn
1917). De Duitse vertaling uit 1849, verschenen bij LORCK te Leipzig, is ‘unter
Mitwirkung des Verfassers’ door O.L.B. WOLFF.
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Wat is ekonomische zelfstandigheid?
Door Liederik.

EEN onderzoek over verleden, heden en toekomst van Vlaanderens ekonomische
zelfstandigheid, zal in den geest van den lezer steeds verwarring over de beteekenis
der begrippen achterna laten, indien wij dit onderzoek niet laten voorafgaan door
eenige algemeenheden uit de staathuishoudkundige leer.
Wat is ekonomische zelfstandigheid?
Ekonomisch zelfstandig is hij die ekonomisch op zijn eigen staat. In absoluten zin
zou dit kunnen gelden van den eenling welke op zijn eigen in al zijn stoffelijke
behoeften voorziet. De oermensch die met zelfgemaakte gereedschappen zijn hut
uit de voorhanden grondstoffen bouwde, van jacht en vischvangst leefde en zich
kleedde met de pelsen van buitgemaakte dieren, deze was, in absoluten zin,
ekonomisch zelfstandig. Maar zoo volledig op zich zelf alleen aangewezen was
reeds deze man toch niet, omdat het familieleven wederkeerig dienstbetoon en
arbeidsverdeeling meebrengt, ook in hun eenvoudigsten vorm.
Wij moeten dus ons begrip ‘ekonomische zelfstandigheid’ tot een groepeering
van menschen uitbreiden: de familie - de stam - het volk.
Wanneer een bepaalde groep menschen onder malkaar, zonder hulp van buiten,
in al zijn ekonomische behoeften voorzien kan, dan is hij ekonomisch zelfstandig.
Binnen de palen van hun gemeenzaam bedrijf helpen zij malkaar. Het begrip
ekonomisch zelfstandig is dus relatief voor elk der betrokken individuën; het geldt
in absolute beteekenis maar voor allen te samen. Naarmate dus de groepeering
welke als een zelf huishoudend geheel in aanmerking komt, grooter is of geringer,
is binnen de palen van deze gemeenschap de zelfstandigheid welke aan elkeen
toekomt, relatiever, voorwaardelijker, beperkter. En dat alles zal afhangen van de
huishoudingsvormen en van de bedrijfsvormen.
Wij willen dat duidelijk maken aan een paar historische voorbeelden.
Toen ten gevolge van het steeds meer en meer uit den omloop verdwijnende
zilver- en goudgeld in de eerste twee eeuwen van het Romeinsche keizerrijk, een
zoodanige schaarschste aan munt ontstond dat het stelsel van de geldhuishouding
werd opgegeven, moesten de menschen tot de naturaalhuishouding terugkeeren.
De rijke burgers verlieten de stad en gingen op hun landbezit wonen, alwaar ze met
hun familie en hun slaven geheel op hun eigen moesten rondkomen: zelf zaaien en
oogsten, de wol van hun
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Deze studie moet als inleiding dienen voor een voorgenomen volledige omwerking van mijn
boek: Vlaanderens ekonomische zelfstandigheid. Liederik.
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eigen schapen op hun eigen hof verspinnen en weven, zooveel mogelijk alles zelf,
waar gebrek aan ruilmunt de koopmanschappen beperkte.
Zulk een groote hofstede verschaft ons een beeld van een groep menschen welke
in hooge mate ekonomisch zelfstandig is. Ik beoordeel hier niet de doelmatigheid
van hun huishoudingsvorm; het voorbeeld dient om ons het begrip ekonomische
zelfstandigheid te helpen bepalen.
Om zulk een betrekkelijk kleine groep menschen tot een gesloten eenheid op
zich zelf te stellen, merken wij op dat hij uit een hoogeren huishoudingsvorm in een
lageren huishoudingsvorm teruggevallen is. Ook kenmerkt P. Rohrbach dit historisch
feit als een barbariseering.
Om dus de ekonomische zelfstandigheid in een hooger ontwikkelden
huishoudingsvorm terug te vinden, moeten wij ons de gesloten optredende
menschengroepeering ruimer denken.
De stadshuishouding in onze middeleeuwen kan reeds niet meer als een voorbeeld
van ekonomische zelfstandigheid worden aangehaald, vermits nijverheid en handel
betrekkinggen met en onafhankelijkheid van de buiten wereld vooropstellen.
Er behoort vanzelf sprekend de noodige agraarbasis voor elk gebied dat op
ekonomische zelfstandigheid zal aanspraak maken, vermits bodem en akker de
grondstoffen leveren, welke de menschen moeten verwerken tot voldoening van
hun behoeften.
De landstreek vormt dus het kleinste denkbare gebied op hetwelk een eenigzins
beschaafde menschengemeenschap tot gesloten ekonomische zelfstandigheid kan
gedijen. Wij merken onmiddelijk dat het er op aankomt welke behoeften de betrokken
menschen bezitten. Hoe ruimer deze behoeften, hoe minder kans dat een beperkt
landgebied al deze behoeften kan stillen. En elkeen weet dat de behoeften van den
mensch stijgen met zijn kultureele ontwikkeling.....
Indien het vraagstuk nu geen andere zijde vertoonde zouden wij daaruit besluiten
dat met den vooruitgang van de beschaving het eenig mogelijk gebied voor
ekonomische zelfstandigheid de wereldgemeenschap is. Het ontstaan van een
wereldhuishouding rechtvaardigt deze opvatting tot op een zeker punt.
Maar deze sprong naar het uiterste is niet de goede manier van redeneeren. Wij
keeren terug tot het begrip van een afgegrensde landstreek, welke alles leveren
moet wat een bepaalde menschengroep tot voldoening van zijn stoffelijke behoeften
noodig heeft. En wij bezitten den grondslag voor hun ekonomische zelfstandigheid.
Indien met deze zuivere mechanische opvatting van het ekonomisch gebeuren
alles opgelost was, dan kon men de wereld zeer eenvoudig gelukkig maken, vermits
de landstreken geographisch te verdeelen in willekeurig
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afgegrensde gebieden, als elk daarvan slechts de mogelijkheid tot veelzijdige
grondstoffenlevering verstrekt. Maar ook dat is zoo eenvoudig niet.
Het gaat hier om de behoeften van menschen en daar vormt de mensch de
hoofdzaak.
Niet het landgebied, maar de menschengroep trekt onze aandacht. Stellig de
landbasis als grondstoffenkamer blijft in alles de grondslag van onze overwegingen,
doch deze bezit slechts haar nut, wanneer ze tot voetstuk dient aan den mensch
en zoo stellen wij het menschelijke, het ethische, in het middenpunt van ons
ekonomisch denken.
Is ekonomisch zelfstandig, hij die op eigen hand in al zijn behoeften voorziet. Twee
momenten geven daarbij den doorslag: het doel en het middel; het doel: de
behoeften, het middel: de arbeid. De oneindige verscheidenheid die de menschen
van elkaar doet afwijken, zal dus in ekonomisch opzicht een oneindige
verscheidenheid van behoeften en een even oneindige verscheidenheid in den
arbeid teweeg brengen. En vermits wij onze gedachten steeds op het begrip
ekonomische zelfstandigheid gericht houden, zoeken wij deze met betrekking tot
den mensch in de eigenschappen welke tot grondslag voor zijn behoefte dienen en
in de manier waarop zijn arbeid tot het voldoen van deze behoeften bijdraagt. Van
een stoffelijk standpunt uit neemt het vraagstuk volgende wending: wat maakt de
mensch met de voorhanden grondstoffen? Waartoe zal hij ze verwerken en op welke
manier? Daar hebben wij de eeuwige tegenstelling of eerder de eeuwige
wisselwerking tusschen geest en stof welke alle wijsgeerige problemas beheerscht.
De ekonomische zelfstandigheid in haar stoffelijke basis, wat het beschikken over
de grondstof aanbelangt, vindt haar tegenhanger in het geestelijk element: de arbeid,
hoe en wat uit die grondstof gemaakt wordt. Ekonomische zelfstandigheid steekt
dus voor een groot deel in de menschelijke eigenschappen: hoe zet de mensch
door zijn arbeid de stempel van zijn eigen aard op de grondstoffen die hij verwerkt?
En dat geestelijke element is van zeer ruime verscheidenheid. Eigenaardige
arbeid wordt bedongen door den aanleg van den mensch met zijn verschillige
eigenschappen, door kunstzin en stijlgevoel die hij in zijn arbeidsprestaties vastlegt
en dan ook door de arbeidsmethodes welke zijn geest uitdenkt; door de machienen
welke uit zijn vernuft ontsproten, hem bij den arbeid helpen; door de aanwending
van alle opgespaarde materieele hulpmiddelen, door zijn kapitaal dus, evenals door
de bedrijfsvormen welke het produkt van al zijn zielige en geestelijke eigenschappen
zijn.
Onafhankelijkheid in opzicht van grondstoffenaanschaffing en zelfbewuste arbeid
verschaffen dus nog niet de volledige beheersching van het ekonomisch gebeuren.
In onzen tijd van zeer gevorderde beschaving, waar de arbeid van geest en handen
slechts mogelijk is door de zelfgeschapen
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machtmiddelen van opgespaarden rijkdom, kapitaal dat in machienen en gebouwen
meewerkt, daar moet ook deze technische uitrusting het eigendom van het
arbeidende volk zijn; dit is geen kollektivistischen eisch in sociaal-demokratischen
zin, doch beteekent alleen dat ekonomische zelfstandigheid slechts mogelijk is met
nationaal kapitaal. In de landen waar vreemd kapitaal de nijverheidsondernemingen
uitbaat is dit een hindernis voor ekonomische zelfstandigheid.
Daarmee zijn wij reeds een heel eind verder in de bepaling van ons begrip:
ekonomische zelfstandigheid bedingt bij eigen landbouwverzorging het verwerken
van eigen grondstoffen, met eigen kapitaal, door eigen arbeid, tot fabrikaten die den
stempel van eigen oorspronkelijkheid bezitten.
Maar vermits wij aldus het ethische moment tot zijn recht lieten komen, vatten wij
den draad van onze bewijsvoering terug op, daar waar wij hebben vastgesteld dat
de mensch op zichzelf alleen ekonomisch niet bestaan kan en door wederkeerig
dienstbetoon en arbeidsbedeeling op samenleving met zijn medemenschen
aangewezen is. Het begrip ekonomische zelfstandigheid kan dus slechts op een
groepeering van menschen worden toegepast. En wij leerden dat de zorg om de
grondstoffen de denkbare menschenmenigte welke voor een dergelijke ekonomische
eenheid in aanmerking komen kan, naar de landstreek indeelen zou. Zoo moest
dat zijn in tijden waar de vergeestelijking gering was, de beschaving onbeholpen,
zoodat de natuur alles leveren moest, de menschelijke maatschappij gansch van
de natuur in haar primaire giften afhing, zeggen b.v. de zalige wildemans welke de
rijpe vruchten van den boom plukken in de tropische gewesten, of de
nomadestammen die op een landstrook verblijven zoolang deze gras levert voor
het wiedende vee.
Doch naarmate dat de beschaving de geestelijke beteekenis van den arbeid
verheft, is het zuiver stoffelijke element niet meer de hoofdzaak in ekonomische
dingen. Men kan zelf bij gebrek aan ter plaats beschikbare grondstoffen deze door
vlijt, vindingrijkheid en organisatie van elders bijhalen; hoofdzaak worden de ethische
eigenschappen, middel en doel van het veredelingsproces.
En wordt dan ook niet bij de vereeniging van menschengroepen tot een denkbare
ekonomische eenheid het doorslaande gewicht gegeven door de gemeenzaamheid
der ethische eigenschappen, veel meer dan door de willekeurige beschikking over
een komplex van natuurschatten? Is gemeenzaamheid van arbeid, gemeenzaamheid
van beschaving en kultuur, eigenschapppen welke een samenleving van menschen
tot een volkseenheid vereenigen, niet de natuurlijke vereischte tot het vormen van
een denkbare ekonomische eenheid?
Naar natuurlijke grondslagen is dus de gegeven gemeenschap tot het vormen
van ekonomische eenheden het volk. Wij denken ons de volkeren als ekonomisch
zelfstandig.
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Ekonomische zelfstandigheid verwijst naar gemeenschappelijken arbeid, dus
maatschappelijke organisatie. Deze heeft zich haar orgaan geschapen in den Staat.
Maar deze staatkundige organen in hun historischen groei, zijn niet altijd op een
nationale basis opgebouwd, zoodat de begrippen staat en volk dikwijls met elkaar
niet vereenzelvigd kunnen worden. Nu heeft de ontwikkeling meegebracht dat de
staat als hoogste maatschappelijk orgaan ook in ekonomische aangelegenheden
de regelaar geworden is. De twee door ons vooropgezette mogelijkheden van
ekonomische eenheidsgebieden: de landstreek, of de door een volk bewoonde
gebiedsoppervlakte vervormt de staat tot een dikwijls willekeurig, ditmaal konkreet
afgegrensde ruimte, het staatsgebied.
Elk staatsgebied is, om elk van de boven aangehaalde redenen welke uit de
gaven der natuur of uit de eigenschappen van zijn burgers voortkomen, wel of niet
ekonomisch zelfstandig; juister gezegd hij is het meer of minder naar gelang van
zijn verhouding tot de buitenwereld en nog veel meer naar gelang van zijn inwendige
struktuur. Na al het tot hiertoe gezegde is geen verder betoog noodig om deze
waarheid uit te spreken dat slechts de nationale staat de vereischten tot ekonomische
zelfstandigheid vereenigen kan. Dat kan b.v. een staat Vlaanderen; een staat België
kan dat nooit.
Wij leerden reeds dat een nationale huishouding van twee uitwendige elementen
afhangt: grondstoffen en kapitaal; beide vormen de stoffelijke peilers van het
ekonomisch leven; tegenover hen verkeert de huishouding in gebonden toestand,
door hen wordt ekonomische zelfstandigheid tot haar grootste relativiteit
teruggebracht.
De andere pool van 't ekonomisch leven, arbeid en geestelijke inzet is innerlijk
vrij, niet uitwendig gebonden. Ook hier kunnen de vereischten tot ekonomische
zelfstandigheid ontbreken: de arbeid kan ongeschoold en minderwaardig zijn, zonder
eigen beeldende kracht in slaafsche naäperij onbeholpen; kultureele of politieke
onderjukking kunnen dezen ondergang van de ekonomische zelfstandigheid van
een volk bewerken, maar ook het gemis aan inwendige eigenschappen of beeldende
kracht.
Een didaktische uiteenzetting is niet aangenaam gelijk een wandeling door het veld,
doch moeizaam en het geduld op de proef stellend: drie stappen vooruit, dan weer
twee stappen achteruit, gelijk de Processie van Echternach....
Dus nogmaals terug. Ethische beschouwingen leerden ons het volk als denkbare
ekonomische eenheid erkennen. Met deze overwegingen stonden wij middenin de
kultureele vraagstukken aangeland. Was dat een afdwalen van ons onderwerp?
Waar eindigt het ekonomische en waar begint hetgeen men in engeren zin tot de
kultureele aangelegenheden rekent? Hier gelijk bij alle wetenschappelijke en
wijsgeerige vragen vloeit alles in malkaar en erkennen wij de eenheid van het leven.
Onze kunst om te onderscheiden moet aangevuld worden door onze gave om te
vereenigen.
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Wij leerden tevens uit ons overzicht dat dezelfde aanrakingspunten tusschen
huishoudkunde en staatkunde bestaan omdat opvoeding en organisatie van
volkskracht en arbeid, evenals kunstmatige prijsbeinvloeding en regelend optreden
bij goederenaanvoer en goederenverdeeling, de taak is van den staat, welke
daardoor de groote bemiddelaar in ekonomische aangelegenheden is.
De ekonomische zelfstandigheid welke een volk bereiken kan staat dus midden
in tusschen kultureele en staatspolitieke zorgen.
Hetgeen als kultureele zelfstandigheid een niet nauwkeurig omschreven begrip
uitmaakt waarbij de nadenkende lezer wel ongeveer vermoedt wat bedoeld wordt,
en hetgeen als politieke zelfstandigheid veel meer onmiddelijk bevattelijk is, deze
twee begrippen vormen de beide tegenhangers van ekonomische zelfstandigheid..
In zekeren zin vloeien zij over in malkaar; samen vormen zij de drieeenheid van
het eigen leven van een volk.
Met deze synthese is echter het laatste woord nog niet gezegd. Vooral moeten wij
een gevaarlijke veralgemeening vermijden. Zeiden wij niet reeds dat uitbreiding van
beschaving zooveel stijgende behoeften en zoo veelzijdige aanspraken stelt, dat
geen enkel volk noch de noodige natuurproducten, noch de veelzijdige
veredelingsvormen daarvan leveren kan, zoodat bij gemis aan den noodigen
materieelen grondslag, het eenig denkbare gebied voor absolute ekonomische
zelfstandigheid de wereld met haar wereldhuishouding is?
Elke nationale huishouding moet daarom haar beteekenis tegenover dit groote
geheel beperken.
Ekonomische zelfstandigheid is dus voor den nationalen staat geen absolute
bereikbaarheid, doch een relatief begrip, er steeds naar streven om te kunnen
bestaan met de voortbrengselen van het eigen land, bij eigen landbouwverzorging,
om, zooveel als maar eenigzins mogelijk, de grondstoffen door eigen bodem geleverd
en waar noodig, vreemde grondstoffen met eigen kapitaal om te vormen tot fabrikaten
waarin eigen arbeid vergeestelijkt is.
Deze bepaling streeft naar een ruime omvatting van gansch den kringloop des
levens.
In haar beperkende beteekenis heeft ze iets reaktionnairs, omdat ze tot inkrimping
van den buitenlandschen handel, vooral van den invoer aanzetten moet en van het
internationale goederenverkeer afkeerig maakt; en ze heeft tevens iets imperialistisch,
omdat ze de neiging wekken zal het veredelingsproces van eigen natuurschatten
zelf in handen te nemen bij uitsluiting van anderen.
Ruiling van goederen en verstrikking in de belangengemeenschap van de
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wereldhuishouding, mag welkom zijn om de verrijking welke daarbij aan alle daarbij
betrokken partijen ten goede komt, doch mag geen volk afkeeren van zelfbezinning.
Want de wereld is nu eenmaal geen idyllisch Eden waar elkeen gezapig en
vreedzaam zijn dagtaak vervult. Het vraagstuk van de verdeeling der goederen
vormt in elk opzicht het groote levensdilemma. Ikzucht, nijd en achterdocht schoren
het streven naar macht. Aanschaffing en verdeeling van de goederen vormen den
inzet van een strijd welke steeds in zijn uitersten vorm op oorlog uitloopen kan en
in zijn milderen vorm als wedijver en konkurrentie nooit stil staat. De bekwaamheid
tot konkurrentie vormt de hoeksteen voor alle ekonomische overwegingen.
Twee ekonomische en staatspolitische redenen dwingen de volkeren hun
ekonomische taak niet zoo eenvoudig op te vatten dan dat zij hun natuurschatten
beperken zouden.
Ten eerste, de bevolkingsaangroei: Groeit de volkskracht zoodanig dat de eigen
bodem geen voeding en geen arbeid meer verschaft aan allen, dan moeten de
overtolligen ofwel uitwijken, ofwel hun bezigheid in het omvormen van vreemde
grondstof of van geestelijke grondstof zoeken. Maar de aldus intredende
ekonomische onzelfstandigheid moet de staatsleiding bezorgd maken om de
broosheid van dezen toestand welke in den wedijver tusschen de verschillige
ekonomische volkseenheden zijn afhankelijkheid van den vreemde tot een gevaar
voor gansch het volksbestaan kan zien vergroeien, wanneer deze wedijver tot de
uitersten van handelsoorlog of wapenstrijd overgaat.
Voor deze omstandigheden komt het er op aan, dat in geval van nood dat volk
zooniet voor onbepaalden, dan toch voor bepaalden tijd op eigen hand in zijn
onmisbare behoeften voorzien kan.

Grondslag voor alle streven naar ekonomische zelfstandigheid is daarom de zorg
voor het onontbeerlijke. Hoever deze zorg moet gaan, en waar wereldverkeer op
weelde uitwijst, welke welkom in tijden van overvloed, steeds in geval van nood als
iets overtolligs moeten kunnen uitgeschakeld worden, daarover beslist de verhouding
tusschen de voorhanden voorraden en den toestand van kultureele ontwikkeling
van een volk. Eveneens hangt het af van zijn gestalsterkte en van zijn kapitaalkracht,
ook van de politieke en geographische verhoudingen, of de alleenuitbating en
veredeling van natuurschatten mogelijk of wenschelijk is voor een volk, of dit geen
eenzijdigheid verwekt welke in andere richting noodlottig kan worden.
Zoo vormt het streven naar evenwicht in de ekonomische verrichtingen de
ekonomische zorg bij uitnemendheid.
Als wij weer op onze eerste bepaling teruggrijpen welke ekonomische zelfstandigheid
bij eigen landbouwverzorging, in het verwerken van eigen
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grondstoffen, door eigen kapitaal, met eigen arbeid wil verwezenlijkt zien, dan is
het ons onmiddellijk duidelijk dat slechts weinige volks- en staatsgebieden den
materieelen grondslag daartoe bezitten.
Om te verhelpen in de relativiteit van dezen toestand kunnen verscheidene
ekonomische staatseenheden tot onderlinge aansluiting worden aangezet in den
vorm van ekonomische politieke bondgenootschappen (Midden-Europa) - of
Koloniaalhuishouding als aanvulling van het eigen bedrijf noodzakelijk maken (het
Britsche Rijk).
Samenvattend herhalen wij dat het streven naar evenwicht in de nationale
huishouding der volkeren op een vierdubbele bezorgdheid berust: agraarbasis,
grondstoffentoevoer, eigen kapitaal, eigen arbeid.
Rechtstreeksche gebiedsuitbreiding was vroeger voor een volk het middel tot
vergrooting van zijn agraarbasis. Landbouwbescherming, intensieve bebouwing en
innerlijke kolonisatie vormen de nieuwe wegen in deze richting.
Tegen onzelfstandigheid in opzicht van grondstoffenvoortbrengst kan in ruime
mate worden ingegaan mits de voortbrengstlanden dezer ontbrekende grondstoffen
onder eigen toezicht te bekomen, hetzij bij wijze van verdrag, over verzekerde
levering, of van kapitalistische aandeelneming in aanbouw of ontginning, of van
rechtstreeksche koloniale inbezitneming.
Tegen onzelfstandigheid in opzicht van kapitaalbezit kan worden ingegaan mits
de mogelijkheid van geleidelijken inkoop van vreemde, in de eigen huishouding
geinvesteerde kapitalen te bewerken. Op deze wijze b.v. heeft Italië de
nijverheidsondernemingen, door Duitsche kapitalen in Lombardië in het leven
geroepen, geleidelijk in eigen bezit overgenomen. Naar hetzelfde princiep heeft
Amerika zich binst den oorlog van de Europeesche geldmarkt vrijgemaakt.
Onzelfstandigheid in opzicht van geestelijken inzet is de gevaarlijkste van alle
belemmeringen in de voortbrengst van eigen arbeid. Onontwikkelde of met verstikking
bedreigde eigen vormdrift, moet men opwekken en opvoeden door alle hulpmiddelen
der beschaving. Want waar geen eigen scheppingskracht voorhanden is om aan
den stoffelijken arbeid een onvervreembaar kenmerk op te zetten van eigen aard,
daar blijven alle pogingen om de andere vereischten van ekonomische
zelfstandigheid te vervullen, zonder nut, zonder beteekenis en zonder zin, omdat
zij slechts leiden kunnen tot het voortbrengen van een hulsel zonder inhoud.
Hebben wij thans de veelvuldige en veelzijde aanwending van het begrip
‘ekonomische zelfstandigheid’ in al zijn schakeeringen doorschouwd?
Wij gingen uit van den eenling om al dadelijk diens gebondenheid aan de massa
te erkennen. Wij leerden daarbij hoe ekonomische zelfstandigheid een kollektief
begrip is waar slechts een groepeering van menschen, een
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volk in een nationalen staat aanspraak op maken kan en dan nog in relatieven vorm.
Het laatste woord kan echter niet gesproken zijn, indien wij niet tot den mensch als
eenling terugkeeren. De doeleinden, welke het streven naar ekonomische
zelfstandigheid ingeven, blijven ook en raccourci afgespiegeld in de ekonomische
werkzaamheid van elken mensch. Aldus behoort een individueele ekonomische
zelfstandigheid tot het gebied der ekonomische realiteiten, natuurlijk steeds in
relatieven zin. Ekonomisch zelfstandig zullen wij den enkeling noemen welke een
zelfstandige broodwinning bezit, 't zij dat hij een vrij beroep uitoefent, waar uitsluitelijk
geestelijke werkzaamheid te pas komt, 't zij dat hij als ambachtsman b.v. zelf het
omvormingsproces der grondstof tot afgewerkt fabrikaat beheerscht, of als leider
van een grooter bedrijf, door eigen kapitaalbezit over zijn bedrijf meester is. Naar
deze opvatting kan de grondbezittende landbouwer ekonomisch zelfstandig gelden,
de pachtende boer niet. Ekonomisch onzelfstandig heeten daarentegen het groote
heir van arbeiders, meesterknechts en beambten, welke tegen vast of wisselvallig
loon, afhankelijk zijn van de meestal groote bedrijven waarin zij werken.
Zoo brengt ons deze uiteenzetting in het hart der groote sociale en sociaal-politieke
strijdvragen, tot de groote tegenstelling tusschen individu en massa.
Om elke onduidelijkheid te voorkomen dient gezegd dat wij tot deze strijdvragen
hier noch elders stelling nemen willen, dat het ons alleen te doen is om de veelzijdige
beteekenis van een begrip vast te leggen dat wij in den loop van onze verdere studie
in al zijn schakeeringen zullen aanwenden.
Elk vraagstuk dat een levensaangelegenheid behandelt kan steeds naar vele
richtingen heen bestudeerd worden, volgens het standpunt waarop men zich stelt.
Het beroeren van al de zijden van het ons bezig houdende begrip, moet als inleiding
klaarheid brengen over onze bedoeling om ekonomische zelfstandigheid te
behandelen van het volksnationale standpunt uit. Of deze beperking iets partijdigs
en daarom afkeurenswaardigs inhoudt, dus een kern van onwaarheid in zich dragen
zou, daarover oordeele elkeen naar zijn beste geweten.
Eerst formuleeren, dan ontwikkelen, dat vereischt van ons de geestelijke tucht.
Naar dezen maatstaf willen wij handelen over Vlaanderens ekonomische
zelfstandigheid.
Mei 1918.
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De twaalf apostelen van het Muzeum Plantin-Moretus, door D J.
Denucé.
HET raadsel van de twaalf houten apostelkoppen van het Plantijnsch Muzeum is
nog altijd niet opgelost. Ook ons zoeken, op archief en prentenkabinet, heeft den
gewenschten uitslag niet opgeleverd. In afwachting dat een gelukkiger hand ons
de herkomst dier prachthoofden en den kunstenaar die ze voortbracht leere kennen,
brengen wij hier een afbeelding van de voornaamste onder hen.
De meeste bezoekers van het Muzeum vóór den oorlog kennen deze werken
trouwens niet. Ze stonden onverschillig vermengd met de vijftig-à-zestig pleisteren
beelden in de verschillende zalen van het oude gebouw. Ook aan het schrandere
oog van Max Rooses waren zij ontsnapt. Enkel in de zaal van de kopergravuren
vermeldt zijn Catalogus: vier borstbeelden van apostelen, in hout. Zij stonden er
zoo hoog mogelijk, heelemaal tegen de zoldering. Al de andere waren zoogezegde
‘heiligen, in pleister.’
Onze aandacht werd er op gevestigd, kort vóór de beschieting van Antwerpen in
October 1914, toen alle voorwerpen van waarde uit het Muzeum in de kelders
werden geborgen. Toen ook kwamen de apostels van de stofferige, hooge plaatsen
waar ze, wie weet hoeveel jaren, onaangeroerd hadden gestaan. De ‘pleisteren’
beelden bleken toen in licht lindenhout gesneden te zijn, met een dikke laag verf
overschilderd, sterk door worm of memel gehavend.
Zoohaast de omstandigheden het toelieten, hebben wij het werk van reiniging en
restauratie aan bevoegde handen toevertrouwd. En zoo kwamen een voor een, de
twaalf apostelen in hunnen tegenwoordigen staat te voorschijn, ontdaan van
meerdere lagen verf die alle fijnheid van de oorspronkelijke houtbewerking had doen
verdwijnen.
Ondertusschen hadden wij de talrijke inventarissen van de goederen der
Moretussen in de vorige eeuwen doorzocht, in de hoop, en bijna de overtuiging,
toch iets over den oorsprong dier beelden te vernemen De laatste inventaris loopt
we

over het jaar 1714 (Inventaris der goederen van Anna Maria De Neuf, W van
Balthasar Moretus III) en vermeldt, op folio 42, ‘In de tweede Bibliotecq Camer:
Vijftien anticque plastere hoofden. In de derde Bibliothecq Camer: Vier en twintich
plaestere hooftden.’ Deze beelden (enkele er van werden gebroken) zijn nog ten
getale van een-en-dertig in voornoemde zalen aanwezig. Dus geen spoor van onze
apostels, vóór 1714, in de grootboeken of papieren van de familie Plantin-Moretus!
In de vroegere inventarissen komen slechts vier hoofden van pleister en acht steenen
hoofden op de twee bibliotheekkamers voor, zoodat onder Balthazar Moretus III
vele beelden, in pleister, zijn bijgezet geworden.
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Geen enkele van onze apostels vertoont een merk, naam noch jaartal; sommigen
dragen van achter, diep ingegrift, een nummer: IIII, VIII, VIIII of X. We zijn dus
uitsluitend op het onderzoek van de werken zelf aangewezen. Zulks is ongelukkiglijk
het geval met de meeste oude beelden in onze kerken en verzamelingen; schier
altijd staat men hier voor de moeilijkheid ze zelfs bij benadering te vereenzelvigen.
De twaalf apostelkoppen van het Plantijnsch Muzeum behooren naar allen schijn
tot de Vlaamsche kunst van de zeventiende eeuw; zij staan onder den invloed van
Rubens' school, zooals de heele beeldhouwkunst van die periode. Uit dien tijd zijn
ons eene massa apostels, geschilderde, gegraveerde en gebeeldhouwde, bekend.
Met de Rubens' apostels, bewaard in het Prado-Muzeum te Madrid, bieden de onzen
weinig overeenkomst. Wel echter met die van Antoon Van Dyck, jeugdwerken van
den meester, bewaard in de Muzea van Dresden, Parijs, Althorp's House (graaf
Spencer's verzameling), en voortreffelijk gereproduceerd door den Antwerpschen
graveur Cornelis van Caukercken, uitgegeven door Cornelis Galle. Eene vergelijking
met Van Dyck's afbeeldingen van S. Thaddaeus, S. Matthias en S. Paulus is
e

suggestief. Dezelfde karaktertrekken als in onze 17 eeuwsche schilders treffen ons
hier: de echt Vlaamsche kracht in die gespierde, gezonde koppen, in de soms driftige
beweging, in de statige drapeering, nog zonder het theatrale van de volgelingen
van Bernini.
Men raadt hoe indrukwekkend de volledige figuren, waaraan deze borstbeelden
hebben toebehoord, er moesten uitzien. Bij sommigen ziet men inderdaad duidelijk
dat ze afgekapt werden aan de schouders. Aan de achterzijde zijn ze vlak bewerkt
en vertoonen hier en daar nog een ijzeren haak of scharnier, waarmede ze aan den
muur of aan den pilaar waren vast gehecht. Gemiddeld meten zij een halve meter
in de hoogte, en zijn dus meer dan levensgroot.
Geen van deze apostels is met zijne karakteristieke kenteekens afgebeeld; het
gaat dus moeilijk ieder hun naam te geven, buiten de drie, welke onbetwistbare
overeenkomst vertoonen met Van Dyck's apostels. De eenige jeugdige, levenslustig
opblikkende kop van de groep, met de golvende lokken, is wel Sint Jan, alhoewel
Van Dyck ook S. Matheus even jong voorstelt. De groote afbeelding vooraan in dit
tijdschrift, wijst wel op geen andere dan S. Andreas. Het is het meesterstuk van den
onbekenden kunstenaar, die waarschijnlijk heel de serie heeft voortgebracht.
Grootscher bewerkt borstbeeld kennen wij niet in de Vlaamsche beeldhouwkunst
van de Renaissance: het vereenigt in zich het klassieke ideaal van Olympische
kalmte en 't gezonde realisme van de Vlaamsche school. Zelfs in de reproductie
ziet men de gladde, stevige modeleering van de halsspieren, de sobere bewerking
van baard en haren, ongelukkiglijk hard doorvreten van wormen, en met enkele
zwarte olievlekken.
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In de beschrijving van onze oude S. Walburgiskerk, verschenen in De Kerken van
r

Antwerpen (uitgave der Antwerpsche Bibliophilen, N 25) leest men, blz. 141: ‘Onder
de Apostels die aan wedersydts van de choor geplaetst staen, vermynt men, dat
t
den S Andreas door Artus Quellinus gemaeckt is.’
Is het een bloot toeval, of hebben wij hier eene aanwijzing die ons misschien op
het spoor helpt van hem die onze beelden vervaardigde?
Het vervolg van vorige beschrijving luidt: ‘Dese twaalf beelden, die alle van witte
marmer syn, hebben eertyts op de pilaeren van den grooten Beuck gestaen; maer
sedert het vernieuwen van dese kerke in 1735-1737 syn de selve alhier gebroght
(1)
geweest, om de nieuwe pilaeren, van dit gewight te ontlasten.’
Wat is er van die apostelbeelden na de afbraak der S. Walburgiskerk in 1816
geworden? Werden zij aangekocht door een van de latere Moretussen? Marmeren
beelden, heet het; maar tot vóór enkele jaren heeft men ook de houten koppen in
het Muzeum voor pleisteren en steenen gehouden.
De beroemde Antwerpsche S. Michielsabdij, waarvan de laatste overblijfselen in
1833 werden omvergehaald, bezat, volgens hoogergenoemde bron, blz. 154, eene
reeks dergelijke beelden: ‘De twaalf apostelen die in den grooten beuck boven de
pilaeren staen, syn alle van de beste meesters deser stadt uytgewerckt.’
Ook hier geen naam van kunstenaar, of zelfs geen aanduiding van het tijdstip
waarop de beelden konden gemaakt zijn! Nemen wij voor de Plantijnsche apostels
onze groote zeventiende eeuw aan, en zoeken wij bij de goede beeldhouwers naar
een tijdgenoot en medewerker van Quellin, dan dringt zich de naam van Hans van
Mildert op. Deze beeldhouwer, van Duitsche afkomst, werd als Antwerpsch burger
opgeschreven in 1628 en stierf alhier in 1638. Van Dyck schilderde zijn portret,
hetgeen op zekere betrekkingen tusschen beide kunstenaars duidt. Van Mildert
staat bekend als medewerker van Quellin in 1614, en, in 't bizonder, als maker van
verschillende apostelbeelden in de oude S. Michielsabdij, in de Antwerpsche
hoofdkerk, en in S. Goedele te Brussel.
De gebrekkige kennis van onze vroegere beeldhouwkunst belet ons voor het
oogenblik verdere gevolgtrekkingen.
Wanneer krijgen wij dan eindelijk een degelijke studie over onze Vlaamsche
houtsnij- en beeldhouwkunst in de zeventiende eeuw? In geen kultuurland ter wereld
zou een meester als Quellin zonder monographie blijven, om niet te spreken van
minder bekenden, als de Verbrugghens, Fayd'herbe, en van Mildert. De studie van
onze groote schilders heeft te uitsluitend onze geleerden beziggehouden; nevens
hen hebben alleen de plaatsnijders eene

(1)

In Deel II van Verzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen
(Buschmann, 1856), blz. LXXXI, vindt men nog: De middenbeuk der Kerk had voor alle
versiering de albasten beelden der twaelf Apostelen, tegen de pilaren geplaetst... Gelijk men
weet, was het beeld van den H. Andreas door eenen der beide Artus Quellin gebeiteld, dat
van den H. Judas Thaddeus, door Artus Quellin, den jongere, en dat van den H. Simon, door
Petrus Verbruggen, den oude.
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bescheiden waardeering gevonden, als illustrators dan nog enkel van hun groote
kunstbroeders, de schilders. Een dankbare taak zal het zijn voor onze toekomstige
kunsthistorici, het werk van die beeldhouwers te doen kennen. Gelukkiglijk is het
grootendeels binnen de landsgrenzen, in onze Vlaamsche steden, voornamelijk te
Antwerpen, bewaard gebleven, ondanks de beeldstormers van vroegen en lateren
tijd, die het vooral op de Vlaamsche Christelijke beeldhouwkunst gemunt hadden.
Want nog mag men beweren dat, niettegenstaande de rampen die over onze stad
gekomen zijn, onze kerken, als S. Paulus, de Hoofdkerk, S. Andries, die der
Augustijnen en der Jezuïeten, rijkelijker bedeeld zijn dan eenige andere met
houtsnijwerk. Nochtans waren het beeldhouwers van tweeden rang veelal slechts
die ze versierden met hun onovertroffen biecht- en preekstoelen, hun graftomben
en dekoratieve samenstellingen.
Het Plantijnsch Muzeum, met zijn reeks van twaalf apostelen, met zijn ander
houtsnijwerk, levert eene niet onaanzienlijke bijdrage ook op dit gebied van onze
nationale kunst. Wij moeten ons hier vergenoegen met eene karakterizeering van
de busten, waarvan wij gelukkig zijn eene goede afbeelding te kunnen toonen, dank
aan de welgeslaagde fotos van den Heer Eugeen De Kock.
Op de Archiefkamer, boven de deur die naar de bibliotheek leidt, staat S. Paulus.
De gunstige verlichting laat volkomen het plastisch schoone van den fijnen kop
uitkomen. Niet zoo energisch als S. Andreas (die op ons bureel staat) en de meeste
andere apostels, bevalt S. Paulus onmiddellijk door zijn harmonieuzer verschijning
als geheel.
Zeven van de andere borstbeelden zijn in de zaal van de kopergravuren bijeen
gebracht. Nevens den jongen, hoogervermelden S. Johannes, heeft men S.
Thaddeus, wel iets gelijkend aan een Christus, naar omlaag ziende, met machtig
gebogen hals en lang krulhaar. Eveneens het hoofd naar beneden gebogen, hetgeen
laat veronderstellen dat onze apostels oorspronkelijk op een zekere hoogte stonden,
volgt S. Philippus, ingetogen, met langeren baard en krachtige, gezonde trekken.
Daarnevens S. Matthias, in schril kontrast met de vorigen, de lippen grimmig
samengeperst, zonder snor, de onderlip vooruitspringend, de eenige misschien met
eene niet zeer verheven uitdrukking. Na hem komt een bijna kaalhoofdige grijsaard
(S. Bartholomeus?), de oogen diep ingezonken, de type meer van den
conventioneelen heilige.
Boven de uitgangsdeur straalt, heller verlicht dan de vorigen, een leeuwenkop,
met dikken haarbos rond het breede voorhoofd, den forschen nek naar 't licht
gedraaid, gelijk Van Dyck's S. Simon. Nevens hem, een apostel weer in stiller
beweging, kaalhoofd met baard. Het beenderig gezicht, vooral de diepe oogholten,
getuigen van een technische meesterschap over de stof zooals alleen die voorkomt
bij de groote Vlaamsche meesters uit de zeventiende eeuw.
Buiten de reeks der twaalf apostelen, bezit het Plantijnsch Muzeum een
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vijftal houten borstbeelden, in de groote bibliotheek: hoofden van pausen, prelaten
en monniken. Zij zijn blijkbaar van eene andere hand. Vooral de groote dikke monnik,
midden in de zaal, vestigt de aandacht op zich door zijn weinig ascetisch uitzicht.
Met de prachtkoppen van de apostels maken zij een geheel uit, waarvan men te
vergeefs in een onzer Muzea de weerga zoekt. Daarom hebben wij gedacht dat het
niet zonder belang was er de uitzonderlijke waarde van te doen uitschijnen, nu het
er meer dan ooit op aankomt onze nationale Vlaamsche kunstschatten te
inventariseeren.

Aanteekeningen.
Politiek.
I. Historisch realisme of politiek idealisme.
- In Duitschland komen in den laatsten tijd sterker aan het licht twee uiteenloopende
politieke stroomingen. Twee verschillende opvattingen staan tegenover elkaar die
men zou kunnen noemen de historisch-realistische en de politiek-idealistische
opvatting. Niet voor de Duitsche toestanden alleen is deze tegenstelling van
beteekenis. Beschouwingen van meer algemeenen aard kunnen hieraan
vastgeknoopt worden, die ook met de Vlaamsche politieke stroomingen verband
houden.
De historisch-realistische opvatting gaat uit van de idee der nationale kultureele
en politieke autarkie; de politiek-idealistische van de idee van de internationale
volkerengemeenschap.
Zij die de eerste opvatting huldigen meenen dat de nationale kultuur nog steeds
haar eenigen waarborg vindt in de nationale macht. Aan deze nationale macht
beantwoordt de uitsluitend nationale rechtsnorm. De anderen geven deze gedachte
op en gelooven, dat de nationale kultuur in zich zelf reeds sterk genoeg is, om niet
meer vooreerst een steun te moeten zoeken in nationale machtsontplooiing. Veeleer
staat hun politiek toekomstbeeld in het teeken van de internationale rechtsorganisatie,
die de verschillende zelfstandige kultureele en politieke eenheden zal omvatten.
Een juiste kern ligt in de twee opvattingen besloten. Zoolang buiten de nationale
rechtsnorm geen ruimere sociaalorganisatorische norm gesteld wordt, kan de
staatsmacht alleen de nationale kultuur hoeden. Treedt eens een meer effectief
internationaal recht in werking, dan schuift de gedachte van de ontwikkeling en
vrijwaring van de nationale macht op het achterplan.
De toekomst alleen kan beslissen wie van het juiste vertrekpunt uitging: zij die
een politiek van machtsevenwicht of machtsoverwicht blijven voorstaan, of zij die
met een nieuw volkenrecht rekening houden.
Maar het oordeel over de historische gegevens kan niet bij het zuiver empirische
blijven. Wie voor een politiek ijvert moet over die gegevens een ethisch
waardeoordeel uitbrengen.
Het actieve rechtsbewustzijn moet hier aan het woord komen.
Van een hooger ethisch standpunt uit is de macht als zoodanig een toevalligheid,
die op zichzelf genomen niet zedelijk kan worden gerechtvaardigd. Dit geldt evenzeer
van de bloote physische sterkte of de kapitalistische toerusting van het individu, als
van de politiekmilitaristische organisatie van den staat. De maatschappelijke en
staatkundige vooruitgang is gedeeltelijk te begrijpen als een uitschakeling van de
toevalligheid van de macht. Alle menschelijke handelingen en verhoudingen worden
steeds meer in een noodzakelijk ver-
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band gebracht. Toegepast op de staatkundige doeleinden wil dit zeggen: de
militaristische politiek van de staatstegenstellingen en rivaliteiten moet voor de
hoogere organisatorische idee, die van de internationale rechtsgemeenschap, plaats
maken. Steeds scherper wordt dit probleem gesteld, dat niet van historischen, maar
essentieel van ethischen aard is.
Wie het geloof heeft, dat de mogelijkheid bestaat om een nieuwe
volkerengemeenschap op den grondslag, niet van een tusschenstaatsche, maar
van een bovenstaatsche organisatie te scheppen, die zal zijn politieke redeneeringen
niet meer betrekken op de idee van de historisch gewordene staatsmacht, maar op
die van de internationale rechtsgemeenschap.
Natuurlijk speelt ook de interpretatie van de geschiedkundige feiten hier een rol.
Zoo zal in Duitschland degene, die het bewijs geleverd acht, dat de economische
autarkie van het land te verwezenlijken is, de nationale machtsidee ijveriger
verdedigen. Wie dit bewijs niet ontdekt, is reeds vooraf noodzakelijkerwijze
aangewezen op de instandhouding van duurzame internationale betrekkingen.
Hoofdzaak is evenwel of men gelooft dat de nationale politieke en kultureele
zelfstandigheid reeds nu met een suprastaatsche organisatie is overeen te brengen.
De historici wijzen er terecht op, dat de nationale staat, zooals wij hem in de
geschiedenis kennen, niet vrede en rust, maar strijd, zorg en wrijving vertoont. Naar
het door Meinecke aangehaalde woord van Ottokar Thon, den adjudant van Karl
August von Weimar: ‘Es ist an sich unmöglich, dass sich die Staaten anziehen; die
Natur will dass sie sich abstossen’.
Inderdaad, in oorsprong is het nationale gevoel een negatief gevoel, dat door de
tegenstelling van de eigenheid met het vreemde tot uiting komt. Maar een andere
vraag is of het dat moet blijven. Gesteld dat de nationale zelfstandigheid in kultureel
en politiek opzicht gevrijwaard is, zal dan het nationale organisme niet in een hoogere
eenheid kunnen opgaan. De vrees, dat de bloei van de nationale zelfstandige kultuur
in die eenheid zou te loor gaan, is denkbeeldig. In het bizonder tijdens de laatste
eeuw hebben zich de West-Europeesche volken, niettegenstaande een betrekkelijke
eenheid van beschavingsvormen, toch nog te sterk gedifferentieerd, dan dat de
rijkdom aan verscheidenheid, de kultureele veelvormigheid nog zou kunnen teniet
gedaan worden door een vlak universalisme. Wat met een internationale
rechtsgemeenschap wordt bedoeld is geen strakke eenvormigheid en homogeniteit,
maar een geordende bewegelijkheid van alle volken en staten binnen de ruime
perken van gemeenschappelijke rechtsbepalingen.
Hoe goed men ook de historische realisten begrijpen en hun standpunt zuiver
historisch, met het geestesoog naar het verleden gericht, zelfs kan billijken, in hun
politiek toekomstbeeld kan men niet ontdekken de noodige stabiliteit voor de verdere
sociale en politieke ontwikkeling.
Het politieke ideaal van de autarkie is verbonden met een kulminatie van de
politieke macht. Een stabiliteit is daardoor niet te bereiken, in zoover de politieke
verhoudingen, van hooger standpunt uit, niet in een noodzakelijk verband komen
te staan, maar hun ontstaan en bestaan van het machtsoverwicht zal afhangen.
Zoolang in de menschelijke samenleving nog een levendig rechtsbewustzijn
voorkomt, zal de macht nooit anders kunnen beschouwd worden dan als één van
de constitutieve factoren van het geldende recht: de factor namelijk die het
verwezenlijkt. Maar andere factoren, in de eerste plaats de maatschappelijke
groepsbelangen en de ethische waardeoordeelen over de menschelijke verhoudingen
en handelingen blijven evenzeer gelden. Waar de macht als originaire factor alleen
wordt erkend, daar kunnen op den duur de machtskonflikten niet uitblijven.
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Zoo zal de strakke nationaalstaat, die binnen zijn gebied slechts een zeer beperkte
ruimte van handelen aan de nationale minoriteitsgroepen toekent, een
gespannenheid in binnenlandsche politiek vertoonen. Nog grooter dreigt het gevaar
voor den autarkischen nationaalstaat in de eventueele opkomst en ontplooiing van
andere politieke machtscentra.
Begrijpelijk is het alleszins, dat een zoo kritische geest als de beroemde historicus
von Below, die op het historisch-realistische standpunt staat, als trouw aanhanger
van de nationale machtsidee, op de gedachte van een volkenorganisatie met
suprastaatsche kontrole weigert in te gaan. Zelfs elke unionistische
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(1)

statenagglomeratie wijst hij van de hand. .
In v. Below heeft men een eminenten vertegenwoordiger van de historische
realisten. Hij toch betrekt al zijn politieke overwegingen in de eerste plaats op de
idee van de historisch-gewordene nationale macht. Volmondig erkent hij, dat de
ontplooiing, de bewuste ontwikkeling en de sterkmaking van de nationale
zelfstandigheid van elk volk op zich zelf genomen prijzenswaard zijn. Maar
daartegenover zegt hij, dat een ongehinderde nationale ontplooiing voor alle volken
nu eenmaal niet mogelijk is; van zijn historisch standpunt terecht, kan men meenen.
Is inderdaad de politieke machtsuitoefening en machtskoncentratie nog volstrekt
onontbeerlijk ter bescherming van de nationale kultuur, dan moet elke verzwakking
van de nationale eenheid voorkomen worden. En dit, zoolang geen hooger bindend
gezag dan dat van de uitsluitend-nationale rechtsnorm zich kan doen gelden. Terecht
verwerpt dan ook v. Below elk unionisme, zelfs het Middeleuropeesche. Want binnen
het federale suprastaatsche organisme zal naar hij vreest, de Duitsche politieke
eenheid ten slotte te loor gaan. Een demokratizeering van het staatsbeleid en een
kultureele en ekonomische bevordering van de nationale minoriteiten kan hij evenmin
aanvaarden, omdat de geschiedenis bewijst, dat het nationaliteitenvraagstuk door
die middelen niet wordt opgelost, maar veeleer nog scherper gesteld. v. Below
beroept zich hier zelfs op Vlaanderen en haalt tot staving van zijn bewering het
artikel van Fromme over de Gentsche hoogeschool in de ‘Deutsche Rundschau’
(2)
van Februari 1916 aan.
Afgezien van deze laatste verkeerde opvatting, kan men over het algemeen met
v. Below's betoog instemmen, wanneer men aanneemt dat voorshands de nationale
politieke macht de onontbeerlijke voorwaarde is ter vrijwaring en tot behoud van de
nationale kultuur. Maar indien men dit niet aanvaardt, mist zijn betoog alle kracht.
Het kan niet meer geloochend worden dat diegenen die dit niet aanvaarden,
werkelijk steeds talrijker worden. Steeds dieper en dieper dringt ook het bewustzijn
door, dat de macht zonder meer niets kan rechtvaardigen. Evenmin in de
binnenlandsche als in de buitenlandsche staatkunde. Dit hoeft nog niet in
tegenspraak te zijn met den stelregel, dat het recht zich door machtsaanwending
alleen kan verwezenlijken. Hier heeft de macht slechts formeele beteekenis. Ook
in de nieuwe internationale rechtsgemeenschap zal zij die blijven behouden. Al kan
de macht hier meer van ideëelen dan van materieelen aard worden.
Een zuivere machtspolitiek is dus op den duur niet bestaanbaar. Overigens een
politiek - zooals die van v. Below - die ter wille van de nationale machtsidee elke
demokratizeering van de politieke inrichtingen en een vrije ontwikkeling van de
nationaliteiten moet verwerpen, is in dezen tijd in strijd te achten met het heerschende
rechtsgevoel.
*

**
(1)

(2)

Nationalstaat und National-Wirtschaft. Unionstaat und Union-Wirtschaft. Mitteleuropa.
Besprochen von G. v. Below in Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik LI. 1916, 1.
bl. 661 en vgd.
Er moet opgemerkt worden dat de Vlaamsche toestanden juist het tegendeel schijnen te
bewijzen van wat v. Below beweert. De door de verfransching gestremde kultureele
ontwikkeling heeft in Vlaanderen den strijd om de nationaliteit doen ontstaan. Niemand kan
zeggen, dat een Belgische politiek die de Nederlandsche kultuur van het Vlaamsche volk zou
hebben geëerbiedigd en bevorderd, op den duur geen goede vruchten zou hebben afgeworpen.
In hoever zulk een kultureele zelfstandigheid zonder eigen politieke organen mogelijk is, kan
hier onbesproken blijven. In elk geval wordt door de Vlaamsche toestanden niet bewezen,
dat de kultureele ontwikkeling den strijd om de nationaliteit heeft doen ontstaan. Integendeel
de kultureele achteruitgang heeft hier den strijd uitgelokt.
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In het licht van deze beschouwingen komt het zeer begrijpelijk voor, dat de
Jong-Vlaamsche politiek, die eigenlijk niets anders is dan de politiek van de kultureele
en staatkundige autarkie, een militaire aansluiting bij het Duitsche rijk nastreeft. Wat
men niet in zich zelf vindt, zoekt men toch bij de anderen.
Daartegenover staat, dat een groot deel van de zoogenaamde Unionisten de
waarborgen van den nieuwen status in België zoeken in de ontwikkelde internationale
rechtsnorm.
V.
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Ekonomische literatuur.
Wij achten het niet zonder belang hier eenige der voornaamste jongst verschenen
boeken en brochuren, die de Belgische volkshuishouding in 't algemeen en de
Vlaamsche in 't bijzonder, of daarmede in verband staande vraagstukken behandelen,
met enkele aanduidingen te vermelden, aan de medewerkers van dit tijdschrift de
vrijheid latende er de belangrijkste breedvoeriger van te bespreken.

Liederik. - Vlaanderen's ekonomische Zelfstandigheid. 174 blz.,
Boekhandel Flandria, Antwerpen, 1917. Fr. 4. -.
De schrijver van dit zeer belangwekkend boek onderzoekt hoe Vlaanderen's
herwording in de toekomst op volkshuishoudkundig en sociaal gebied kan verzekerd
worden. Hij gaat eerst den toestand na waarin het ekonomisch Vlaanderen in het
verfranschende en centraliseerende België verkeerde, en geeft dan middelen en
wegen aan om het ekonomische leven in Vlaanderen ten bate van de Vlamingen
herin te richten. In het vierde hoofdstuk wordt Vlaanderen's nationale huishouding,
en in het vijfde Vlaanderen in de wereldhuishouding op nauwkeurige wijze besproken;
deze twee hoofdstukken geven schrijver aanleiding tot het bepalen van de politiek
die voor den bloei van Vlaanderen's handel en nijverheid en de welvaart van het
Vlaamsche Volk dient gevolgd te worden.
De eerste druk is na enkele maanden reeds uitverkocht, hetgeen het beste
getuigschrift voor de waarde van een boek is; wij gelooven te mogen aankondigen
dat de schrijver eene tweede vermeerderde en nieuw bewerkte uitgave voorbereidt.

Max Oboussier. - De Haven van Antwerpen en de ekonomische
Conferentie van Parijs. 112 blz., Boekhandel Flandria, Antwerpen.
Tweede druk 1918. Fr. 3. -.
Naar aanleiding van de besluiten der Conferentie van Parijs geschreven, geeft dit
boek eene ontleding van Antwerpen's handels- en scheepvaartverkeer. De rol dien
onze haven in de nationale huishouding vervult wordt nader bepaald en de
gewichtigheid op den voorgrond gestelt van het Duitsche achterland voor de welvaart
van Antwerpen in 't bijzonder en voor België in 't algemeen.

A. Faingnaert. - Het Kempisch Kolenbekken. 32 blz., A. Hessens, Brussel,
1917. Fr. 0,20.
Dit voor een breeden kring van lezers bestemd werkje bevat de lijdensgeschiedenis
van de kempische kolenmijnen. De uiteenzetting van de noodzakelijkheid deze
mijnen, die den grondslag van Vlaanderen's ekonomische toekomst vormen, ten
bate van Vlaamsche en niet van vreemde belangen te ontginnen, vormt den kern
der studie.

Stroom. Jaargang 1

H. Gehrig en H. Waentig. - Belgiens Volkswirtschaft. 338 blz., B.G.
Teubner, Leipzig, 1918. gen. Fr. 13,75; geb. 18,75.
De lezer vindt hier alles wat ter kennis van België's volkshuishouding onontbeerlijk
is, op overzichtelijke wijze bijeengebracht. Wij drukken den wensch uit zulk een
werk in 't Nederlandsch te zien verschijnen; het zou aan de belanghebbende kringen
een onmeetbaren dienst bewijzen. Het zal ten andere in dit tijdschrift breedvoerig
besproken worden.

K. Wiedenfeld. - Antwerpen im Weltverkehr und Welthandel. 48 blz., F.
Bruckmann, München, 1915. Fr. 1. -.
De bekende schrijver, die reeds veel over havens gepubliceerd heeft, onderzoekt
de oorzaak van Antwerpen's welvaart. Hij is de meening toegedaan dat Antwerpen
in de eerste plaats een Belgische haven is, d.w.z. dat het Belgische verkeer en de
Belgische handel van overwegend belang is. Verschillende onnauwkeurigheden en
het feit dat schrijver zijn eigen beweringen in 't vervolg meer dan eens tegenspreekt
maken de uiteenzetting van zijne zienswijze wat onduidelijk.

H. Schumacher. - Antwerpen. 181 blz., Duncker & Humblot, München,
1916. Fr. 3,75.
Bespreking van Antwerpen's ligging, verkeer, handel en toekomst, in verband vooral
met het Duitsche achterland. Schrijver verdedigt de meening dat hoofdzakelijk de
Duitsche cliënteele Antwerpen heeft doen bloeien, dat anderzijds ook Duitschland
het grootste belang er bij heeft Antwerpen's haven voor zich open te houden. Het
is eene weer-
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legging van Wiedenfeld's thesis ten opzichte van Antwerpen.

H. Schumacher. - Belgiens Stellung in der Weltwirtschaft. 58 blz., S.
Hirzel, Leipzig, 1917. Fr. 2. -.
De plaats die België in den wereldhandel bekleedt wordt kort en aanschouwelijk
aangetoond; den lezer wordt een uitstekend samenvattend beeld van België's
volkshuishoudkundige waarde geboden.

H.J. Losch. - Der mitteleuropäische Wirtschaftsblock und das Schicksal
Belgiens. 43 bldz. S. Hirzel, Leipzig, 1917. Fr. 1. -.
Einde 1914 geschreven, geeft deze brochure na eenige beschouwingen over de
voorwaarden en de grondslagen van een ‘Mitteleuropa’, en na aangetoond te hebben
welken rol Frankrijk in ekonomisch-politiek opzicht speelt, eene korte schets der
Belgische volkshuishouding. Schrijver doet België's ekonomische afhankelijkheid
van Duitschland uitschijnen, vooral voor wat de, voor de nijverheid doorslaggevende
kolenbehoefte betreft, en, de zuivere politieke factoren ter zijde latend, besluit hij
met eene schets te geven van hetgeen Duitschland ten opzichte van België voor
de toekomst moet eischen.

A. Deichmann. - Die Binnen-Wasserstrassen Belgien's. 2 deelen. Brussel,
1917. Fr. 10. -.
Zeer nauwkeurige, wetenschappelijke beschrijving van België's kanalen en
bevaarbare rivieren. Talrijke teekeningen en plannen verhoogen de waarde van
deze studie.

P. Arndt. - Antwerpen, Rotterdam und die deutsche Rheinmündung. 94
blz., F. Encke, Stuttgart, 1918. Fr. 6,25.
Prof. Arndt, die reeds in Duitsche ekonomische tijdschriften het vraagstuk ‘Antwerpen’
met kennis van zaken behandeld heeft, vat nu zijne beoordeeling in deze nieuwe,
uiterst interessante, brochure samen. Hij plaatst de stelling van Schumacher naast
die van Wiedenfeld en trekt uit deze vergelijking belangwekkende besluiten. Wij
hopen het werkje ineen volgend nummer nader te kunnen bespreken.

M.N. Cosoiu. - Die belgische Handelspolitik der letzten 40 Jahre. 80 blz.,
r
Münchner Volkswirtsch. Studien N 128, 1914. Fr. 4,50.
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Het eerste deel vormt de geschiedkundige uiteenzetting der belgische handelspolitiek.
In het tweede, het belangwekkendste, wordt hare uitwerking op onze nationale
volkshuishouding, landbouw en nijverheid vooral, nagegaan.

W. Bürklin. - Handbuch des belgischen Wirtschaftslebens. 430 + 278
blz. O. Hapke, Berlin, 1916. Fr. 18,25.
Staatsvorm, arbeidsverhoudingen in verschillende nijverheden, landbouw,
buitenhandel en verkeer, geldwezen, Kongo enz. Het tweede deel bevat statistieken,
bibliographiën en een uitgebreid trefwoordenregister.

W. Vogel. - La Belgique et la guerre. Considérations politiques et
economiques. 107 blz., Brussel, 1915. Fr. 1. -.
Verzameling van artikels verschenen in het weekblad ‘Revue Internationale des
valeurs mobilières’ (thans: ‘Revue Internationale d'Economie politique et de
Finances’).

Tijdschrift voor Ekonomische en Sociale Vraagstukken. - Vlaamsch
r
ekonomisch Sekretariaat, Merksem. Per N Fr. 0,75.
rs

Tot hiertoe zijn verschenen: N 1, 2 en 3.

r

‘Der Belfried’. - Maandschrift. Insel Verlag, Leipzig. Prijs per N Fr. 1,25.
Bevat talrijke belangwekkende volkshuishoudkundige artikels.

Revue Internationale d'Economie politique et de Finances. - Bestuurder:
r
Willem Vogel, Brussel. Weekblad. Fr. 10. - per jaar; per N : Fr. 0,20.
M.O.

Letteren en kunst.
Karel van den Oever,
de katholieke dichter, laat bij ‘Mercurius’ te Antwerpen een nieuwe bundel
verschijnen, ‘De zilveren flambouw’. Ritme en beelden zijn ongewoon. In 't eerst
verwart ge in dat woordgewentel, maar er schijnen u van in het begin meer dan
glimmen van schoonheid tegen; de schoonheid is alleen niet doorlopend
volgehouden, en de beelden vallen soms wat uit elkaar. Er schijnt vooral geen
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bindend ritme te komen, wat bijvoorbeeld bij DE LAEY, met wie de dichter verwant
is, wél het geval is, - tot eentonigheid toe.
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Er is veel opzettelik en onopzettelik zeventiendeeuws in deze verzen. VAN DEN
OEVER doet aanvankelik aan als een dichter uit een verleden eeuw, die zich
berustend hier heeft neergelaten en in zijn kamertje of onder het lommer van een
bosschage met beeldjes en klanken speelt. Dat wordt soms kinderlik en op het
randje van het onzinnige af; maar gewoonlik is hij dan op zijn best, in al zijn eenvoud
enigzins dekadent, en zeker niet voor het vulgum pecus.
Wat in het begin bij het ritme hindert kan de lezer overigens leren genieten. In
een van de eerste gedichten reeds springt het erg uit de band:
Hoe op de marmersmijdge kom
het water gutst en giet;
de dartle dropplen sprinklen om
de lekkende randen;

maar de onregelmatigheid wordt regelmatig beantwoord in de volgende strofe en
doet nu aan als iets zeer opmerkeliks en schilderachtigs: het zich terugtrekkend
uitsterven van de watergulp:
ze pletsen op het glad geblaert
rond de oude kom gekreukt;
de blaeren hangen nat verzwaard
in glimmerend branden...

We komen er vrij spoedig toe om onze aanvankelike reserve tegenover het gebodene
te laten varen, en smaken welhaast met dankbare overgave dit:
Laas, nu weer de avond zachtzaam donkerblauwt...

en de misterieus-gevoelige schrijver van ‘Kempische vertelsels’ herkennen we
verheugd in ‘Bloemendood’, waarvan de laatste regel ook om een andere reden
opmerkelik is:
God, zoo ik dan die arme bloemen helpen kon!

Want wij willen er het teken in zien van een weinig grootse godsdienstigheid. Wij
doen die indruk nog elders op en we vragen ons af of daarom misschien de dichter
zo goed en zo gemakkelik zingt van
de Faun met teer getrip, de Nimf met zoetgevleesde teenen...

Maar dan komen we aan het verzenpaar ‘Catholique avant tout’, en leren daaruit
hoe VAN DEN OEVER als gelovige ook ernstig, heftig en strijdbaar zijn kan, zodat
onze indruk weer een wijziging ondergaat. Hoor naar dit tweede:
Ja, op den Bul der Pauzen Godseed sluiten,
uitknielen deemoedsvol voor hun tiaar;
op 't ruischen van een cardinaalsamaar
rondknielen als Gods needrige kornuiten;
Heilgen aanbidden op schoon kerkeruiten,
de Biechtstoel kraken doen van zondverzwaar,
Ons-Heere nutten dat Hij toch bewaar
mijn rijk gemoed voor 't morren en het muiten;
dát zullen wij, mijn God, met drift en gloed
al kwam de libertijn met hond en hoed
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de Roomsche Kerk vrij doorflaneeren;
dát zullen wij, vol hartstocht en gebed,
al kwam de libertijn, met hoer en slet
het pauslijk autaar profaneeren.

Hebben in de zestiende eeuw de anti-geuzen niet op dezelfde wijze gescholden en
gedicht?
Godsdienst én wereldsheid heeft VAN DEN OEVER saamgevoegd in ‘Una rapit’, ik kan niet zeggen gesintetiseerd. Tot sintese komt ook niet het onvolmaakte ‘de
liefde bracht...’, maar het blijft goed en buitengewoon, en weinig verder verheugt u
de gelukkigeovergang en de klanknabootsing van:
de holle cimblen klinken en de haarge saterpoot en botsen op de rots in 't lommrend loof der ijpen...

Veel hoge schoonheid brengen ‘In Bacchum’ en ‘Aan Pan’. Na een paar
gelegenheidsdichten, en dat plezierige ‘Op mij-zelf’, begint de dichter eerst voor
goed en zingt de mooie verzen die volgen, van ‘Waalsch bier’, van ‘Appelterre’ en
‘Dood’:
De wijsheid, Vriend, zit lachend in een lekker kan
en roept: ‘Santé!’ aan wie een zuip wil drinken.

...‘Eripe me’ en hoe die andere diep en echt godsdienstige ('k herroep alweer) maar
eigenaardig katholieke gedichten heten, de zachte, onschuldige mistiek van ‘Quoniam
videbo’, ‘Memento homo’, ‘In Virgilii memoriam’, ‘De koekoek’...
Hoe is in mij een groot en stil verlangen
naar uw bermhertigheid, o Heer!
Hoe wil mijn hart uw goddlijk Hart ontvangen
met diep begeer;
Hoe brandt mijn ziel in snikken, klacht en kermen
naar uw meedogendheid, mijn God!
Zult Gij nu 't allerlaatst U niet ontfermen
over mijn lot?...
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Waarom hier nog de mogelike zogenaamde ‘onvolkomenheden’ van andere
gedichten uit deze mooie en zeer persoonlike bundel bepeinsd?

Dinamiek.
- ‘De Goedendag’, het orgaan van de Vlaamsgezinde atheneastudenten, drukt
sedert een paar jaar geregeld verzen en opstellen van een kleine groep jonge
dichters, die voor moderne denkbeelden opkomen. In de nummers van April en
Mei-Juni 1917 publiseert PAUL VAN OSTAEYEN een opstel ‘over dinamiek’. Zijn proza
is enigzins slordig, het lijkt soms alleen voor eigen geheugen en gebruik
opgeschreven; en 't komt er vooral voor zeer nieuwe denkbeelden op aan, dat ze
duidelik en ordelik worden uitgedrukt, al is dat nu juist bij zulke denkbeelden niet
gemakkelik. Te weinig wordt hier volledig doorgedacht, en er volgt allerlei achter
elkaar. Het onderwerp is onvoldoende methodies ontwikkeld.
Enkele essentiële punten wensen we hier weer te geven:
‘De kluizenaar ontdekt de schoonheid in de woestijn en in de eenzaamheid, schrijft
VAN OSTAEYEN, met God alleen. De man die de streken bewoont waar de
druivetrossen tot wijn geperst worden, zal het zinnelik levensgenot als hoogste
schoonheid begrijpen. De mens bewerkt hetgeen hem omringt tot schoonheid... Zo
zal de moderne weldra een industriëel landschap tot schoonheid omzetten, want
schoon zal worden b.v. de bedrijvigheid, het massaalgeweldige, het eksplosieve.
Deze evolutie is het werk van de menselike schoonheidsbehoefte.’
Waar VAN OSTAEYEN het over ZOLA en VERHAEREN heeft, maakt hij de tekortkoming
van hun objektivisme niet zeer duidelik, evenals hij niet duidelik maakt in welke zin
de moderne kunst een ‘zelfstandig organies’ equivalent van het nieuwe leven te
scheppen heeft. Nadere toelichting van deze stelling zou interessant geweest zijn
omdat in haar de knoop ligt van de hele moderne theorie. In zijn huidige vorm
interesseert het betoog alleen de ingewijden: een al te vluchtige rekapitulatie.
‘Het weggooien van dit objektivisme in alle kunstuiting’ zegt VAN OSTAEYEN ergens
‘is de hoeksteen van de nieuwe kunst’. Heeft hij hier zijn denkbeeld volledig
uitgedrukt, en meent hij dat zonder meer? Met HEGEL-BOLLAND zouden we kunnen
zeggen, dat het objekt in de kunst moet opgeheven worden, maar in de kunst blijft
voorondersteld.
In het tweede deel van zijn opstel heeft VAN OSTAEYEN het over ‘het sintetiseren’
bij de voorlopers van het moderne:
‘Het razende leven geeft als eerste gelijkwaarde in de kunst de wil tot sintetizering,
intuïtief. Het doek moet meer geven dan dat wat, volgens een bepaalde
afmetingsmaatstaf, binnen het raam kan bevat worden. De verscheiden
sintese-tiepen van het schilderij: VAN GOGH, CÉZANNE, DERAIN, MATISSE,
WEISSGERBER, FRIESZ, gaven de eerste oplossing.’
En over het eigenlike dinamisme om te beginnen dit:
‘Een blote opsomming van de verscheiden ontwikkelingstadia van een bewegend
lichaam geeft geen dinamies equivalent in de kunst. Dat was de kapitale vergissing
waaronder dichters als VERHAEREN en zelfs MARINETTI leden. Zij waren nog te zeer
door het verrassende van het nieuwe onthutst, om dit in hun kunst als een vanzelf
sprekend immanent op te nemen. Een summaire opsomming der
ontwikkelings-gebeurtenissen gaf hem, VERHAEREN, alle voldoening. Nu het uitzicht
van het geaktiveerde leven ons even natuurlik voorkomt als aan Virgilius het rustige
uitzicht van Rome's hinterland, kon in de literatuur de dinamiek als essentiële
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eigenschap, om tot het scheppen van een gelijkwaardige kunst te komen, niet enkel
volstaan. Of VERHAEREN nu objektief de ontwikkeling van een autorit geeft, of Virgilius
de voor de ploeg gespannen ossen door het land, in de keus van de onderwerpen
kan het verschil tussen dinamiek of statiek niet meer enkel en hoofdzakelik liggen.
De uitdrukking, het reproduktief beginsel toch, moet het dinamiese leven in de kunst
omscheppen. Ook het nuchter optekenen van de indrukken die het uitwendige op
het zielsleven van de mens achterlaat kan niet volstaan; het eksplozieve pathos is
hier een goed dienstregelaar.’
Zo komt v. O. dan toch tot meerder ontwikkeling van wat ik in het eerste deel als
te weinig ontwikkeld had gelaakt. Zijn uiteenzetting blijft onbevredigend, maar wij
vergeten niet, dat we in en tegenover al het nieuwe
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(dat ons overigens meermaals nog niet ‘zo natuurlik voorkomt als aan Virgilius het
rustig uitzicht van Rome's hinterland’) voorlopig nog meer aandrang voelen tot het
uitspreken van losse invallen en denkbelden dan tot ordenend en bepaald definiëren.
Het andere komt wel.
Ondertussen sta een te strakke theorie een levendige ontvankelikheid niet in de
weg.

De regenboog.
- Van dit literair orgaan van de jongsten uit de Etappen verscheen een eerste
aflevering, die door JOZEF CANTRÉ met houtsneden uitstekend is verlucht; CANTRÉ
is ongetwijfeld een aanwinst voor het Vlaamse boek.
Vooraf gaat een lang van-de-Woestijniaans gedicht door A.J. MUSSCHE.
Oorspronkeliker zijn de ‘Drie liedjes aan den wandelaar’ van RICHARD MINNE, die
veel gebruik, misschien wel enig misbruik, maakt van het pittoreske. Hij heeft mooie
vondsten en een knappe techniek. Maar best van al lijkt ons ‘De laatste missie’ van
MAURICE ROELANTS, die zuiver en pregnant gevoeld en gezegd is:
‘Zeer laat is een vrouw - zij droeg een vlam in een lantaarn - door de gang
gekomen, die de muren der hoven van dezen grooten huizenteerling
scheidt...’
‘Droompaard’ door H.C.C. BAERT is naar het detail van de vorm zeer onvolkomen,
maar doet geheimzinnig aan en is niet zonder humor; het doel van de schrijver lijkt
hier nagenoeg bereikt. ‘Peetje Kosters’ door H. VAN OVERBEKE disharmonieert echter
geheel in deze simbolieke en sensitieve brosjure, die klanken uit vorige decennia
opvangt en weerkaatst.

Over normalisatie in de uitvoering van de woningbouw
las Dr. H.P. BERLAGE onlangs voor de ‘Centrale Vereeniging tot Bevordering van
den Bloei van Groningen’. De N.R.C. van Maandag avond, 27 Mei, brengt over deze
lezing een verslag, waaraan we het volgende ontlenen:
‘De maatschappij heeft door hare ontwikkeling zichzelf gesteld voor het vraagstuk
der collectieve woning die reeds vroeger bestond, maar welke nu een nog veel
noodzakelijker vorm gaat worden. Dat beteekent de architektonische oplossing van
het huizenblok in het algemeen, d.i. van de samenstelling van één bouwgeheel van
op elkaar gestapelde of aan elkaar geregen woningen van éénzelfde type. Die
ontwikkeling moeten wij aanvaarden; zij is niet alleen een sociaal-economische
noodzakelijkheid, maar zelfs een aesthetische, omdat de rythmische herhaling van
hetzelfde motief een primaire aesthetische werkzaamheid is. En die ontwikkeling is
dan ook reeds als onontkoombaar aanvaard. En dat niet alleen; maar zelfs de
architecten begrepen, dat hun kunst juist daarin de gelegenheid vond tot een wijze
van uitdrukking, die haar grootste kracht is: de groepeering van massa's. En zij kan
die kracht toonen, zoowel bij opstapeling als bij aanrijging, als verdiepingsblok en
als rijenblok. De bouwkunst begroet deze wijze van uitdrukking zelfs met een waren
wellust als reactie tegen de orgie van architecturaal individualisme, die achter ons
ligt’.
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Naast de architekt spreekt de socialist BERLAGE uit de volgende overwegingen:
BERLAGE betoogde nl., ‘dat bouwen een sociale werkzaamheid is, die er in eersten
aanleg is, niet om de kunst maar om de woning als nuttigheidsobject te scheppen.
Zelfs als die werkzaamheid groeit tot een kunst, dan nog moet daarbij worden
bedacht, dat die kunst er is niet voor den architekt, maar door en voor de
gemeenschap. Dat stelt aan haar beoefenaren de verplichting met hun kunst boven
de gemeenschap uit te gaan. Er is thans voor de architekten gelegenheid om te
toonen, dat zij hun kunst aan die gemeenschap dienstbaar willen maken, door hun
talenten beschikbaar te stellen door het aanvaarden van een uit de gemeenschap
zelf voortgekomen bouwkundig voorwerp en dat op kunstvolle wijze te groepeeren.
Dat is geen werkzaamheid waarvoor een architekt zich behoeft te schamen als
zijnde minderwaardig. Want, geheel afgescheiden van de ethische waarde van zulk
een daad, schijnt die taak zelfs veel te beloven. Uit alle tijden zijn de mooiste
voorbeelden bekend van aaneengeregen en samengevoegde woningcomplexen.
Dat nu krijgen de architekten nu te doen, maar op een schaal als nooit te voren.
Wanneer de talentvolsten der jongeren zich aan dit waagstuk wijden, is er iets
buitengewoons te bereiken. Want het is door de groepeering, aaneenrijging en
opstapeling van dezelfde eenheden, te vergelijken met het ontwerpen
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van een driedimensionaal kubistisch ornament. Straat, plein en bebouwing zijn in
elk onderwerp van stadsbouwkunst in elkaar verondersteld. Stedenbouw is met
huizenmateriaal ruimte scheppen. Spr. stelt zich reeds deze idie in al haar
mogelijkheden verwerkelijkt voor en aarzelt dan niet in deze verwerkelijking zelf
reeds een daad van bouwkultuur te zien, d.i. in haar moderniteit de kunstvolle
verschijning van een maatschappelijke idee.’
D.B.

Duitse vertalingen.
- Het Insel-Verlag te Leipzig komt zo juist een nieuw werk uit te geven, een lijvig
boek van 403 bladzijden. Deze maal is het geen vertaling van enig werk van een
afzonderlik Vlaams schrijver, het is een novellenbundel en heet dan ook ‘Vlämisches
Novellenbuch’.
r

De vertaler is de bekende vriend van de Vlamingen: D Friedrich Markus Hübner.
In deze grootse tijd werden reeds talrijke pogingen gedaan om Vlaanderen in
Duitsland bekend te maken. De bezetting van het land door de Duitsers heeft hen,
om zo te zeggen, ‘Vlaanderen doen ontdekken’. Wel-is-waar verschenen vroeger
reeds vertalingen van enkele schrijvers, maar deze op zich zelf staande uitingen
gaven geen beeld van het gezamenlike volk; zij hadden ook deze bedoeling niet,
ze bedoelden enkel op de voorgrond tredende persoonlikheden uit dit land in hun
kunstuitingen nader aan het Duitse liefhebberspubliek te leren kennen, zoals dit
geschiedde met kunstenaars uit andere volkeren. Zij verdwenen dan ook, zonder
dat bezondere acht op hen geslagen werd, in de maalstroom van de internasionale
kunstuitingen.
Geheel anders bedoeld is deze uitgave. Zij vormt als het ware de vollediging van
al die andere pogingen die gedaan werden om het Vlaamse volk, en de verhoudingen
alhier onder politiek, geschiedkundig, taalkundig, ekonomies en kultureel oogpunt
nader aan het Duitse volk te leren kennen. De taak die de vertaler zich gesteld heeft,
is niet enkel de uitingen van de Vlaamse kunst in haar veelvuldige schakeringen
voor het oog van de Duitse genieter van het schone te ontvouwen, maar ook hem
toe te laten een blik te slaan in het vlaamse gemoedsleven, de Vlaamse zeden en
toestanden. Dit zegt de vertaler uitdrukkelik in zijn voorrede:
‘De hier voorkomende prozastukken werden meest in de ontwikkelingsjaren na
1900 geschreven. Hun schrijvers vormen de erkende “bloesem” van deze tijd; zij
zijn nog allen in leven en staan in volle scheppingslust. De meesten hebben voor
de Duitse bundel de hier geboden bijdrage zelf voorgesteld. Hierbij gaf niet alleen
het zuiver letterkundig standpunt de doorslag, en van de een of andere schrijver is
misschien wel een stuk voorhanden, dat hem persoonlik nog meer afdoende
kentekent. Maar de uitgever trachtte veeleer uit het dichterlik betekenisvolle zoveel
mogelik het stoffelik eigenaardige te kiezen, derwijze, dat elke Vlaamse landstreek,
elk Vlaams beroep, elk tiepe en elke toestand in het beeld van deze taferelen
vertegenwoordigd was. Het Vlaamse Novellenboek moest een doorsnede zowel
door het vertellende kunnen in Vlaanderen als door de Vlaamse mensewereld, door
de lagen van de Vlaamse samenleving leveren. Wanneer in dit overzicht de novellen
uit landelike levenskringen overwegen en er meestal een gedrukt, eng, karig bestaan
in wordt voorgesteld, zo ligt dat daaraan, dat de Vlaamse schrijvers niet dikwijls
gelegenheid hebben tonelen uit de burgerstand en het weelderige leven van de
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grootstad op te tekenen. De eens Vlaamse hogere standen zijn meest ontaard en
bootsen in- en uitwending de vreemde na.’
Wat de vertaler hier niet bijvoegt, en wat voor ons uit ervaring van zelf spreekt,
is dat de Vlaamse schrijvers zelf over het algemeen niet uit bedoelde klassen sproten
en dus het leven ervan ook niet doorvoelden. Dat deze klassen geen kunstenaars
voortbrengen omdat uit hen enkel een hiebriedies ras ontstaat, dat geen enkele taal
voldoende machtig is om ze als middel te doen dienen voor de openbaring van een
rijk innerlik leven. Slechts enkelen zijn zover geraakt, door zich de uitheemse taal
geheel eigen te maken.
Maar dit was de vertaler - die overigens volkomen op de hoogte is van de vlaamse
toestanden - alvast duidelik:
‘Scheppend op te treden veroorloofde men (de Vlamingen) slechts op éen gebied,
waartoe de staat niet reikt en waar alleen verbeeldingswaarden kunnen ontstaan:
in de kunsten. De Vlamingen hebben hiervan harts-
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tochtelik gebruik gemaakt. Geen ander van de kleine Europese volkeren bezit in
evenredigheid zo veel beduidende schilders, toondichters, dichters, beeldhouwers,
schrijvers. Wat jaarliks plaats heeft aan tentoonstellingen en artistieke prijskampen,
aan zangwedstrijden, de overvloed van liefhebbergezelschappen voor toneel in de
kleinste gemeenten, de praal van kerkelike en historiese optochten, de vele
beduidende en mooi gedrukte literaire tijdschriften en nevenvormen van het openbare
kunstleven bloeien vergelijkenderwijs nergens talrijker. In de kunst vindt dit kleine
volk speelruimte voor de vele krachten, die het geen gelegenheid vindt in werkelikheid
om te zetten’.
En dat alles bovendien zonder officiele steun of daaromtrent.
Maar:
‘Alleen de kunst geeft het nog het gevoel, zo iets als een vaderland te hebben.
Zijn gedichten, zijn muziek, zijn schilderijen, moeten de dromerige vergoeding
vormen voor het Vlaanderen, dat hun eigenlik toekomt. De nasionale gedachte, die
geen werkkring vindt om zich staatspolities in waar te maken, leeft voort en spiegelt
en handhaaft zich voor zich zelf in werken over de tijd. Alle liefde en trouw aan de
moederaarde, alle trots op een roemvol verleden, alle hardnekkig verlangen naar
eigen burgerwaarde persen de Vlamingen in hun kunst, die immer en alleen het
ene onderwerp behandelt: hun volk en hun land. En omgekeerd ontvangen zij van
hun kunst de kracht en de wil terug, om als volk stand te houden, ontvangen zij het
troostend vertrouwen, om toch eenmaal te ontworstelen wat hun toekomt.
Men kan geen klaardere blik hebben in onze zielstoestand. De vertaler zegt verder
dat ondanks de vlaamse kunst als het ware de enge uiting is van het karakter, de
idealen en het gemoedsleven van het Vlaamse volk, het evenwel niet moeilik is
ermee in voeling te komen, want: ‘Zo onveranderlik en begrensd plaatselik de
Vlaamse kunst zich met het oog op haar inhoud voordoet, zo algemeen geldig en
open is ze naar stijl en vorm. In Vlaanderen kruisen elkaar de grote geestestromen
van de wereld en zo volgen hier de kunstwetten trouw alle afwisselingen, die telkens
in het overige Europa aan de dag komen. Het is opmerkelik hoe de Vlaamse
kunstenaars nieuwe, in het buitenland opkomende waarnemings- en
weergevingswijzen meest als de eersten opvangen, beproeven en zelfstandig verder
ontwikkelen.’
Stukken zijn hier vertaald van de volgende schrijvers: Van Buggenhout,
Verschoren, Cyriel Buysse, F. Timmermans, P. van Assche, Stijn Streuvels, Emm.
de Bom, Lode Baekelmans, Maurits Sabbe, Aug. Vermeylen, Karel van den Oever,
Karel van de Woestijne, Gustaaf D'Hondt, Gustaaf Vermeersch, Victor de Meyere,
Toussaint van Boelaere, Herman Teirlinck.
De keuze van de stukken beantwoordt aan het doel. De vertaling is goed verzorgd.
De uitgave ook, ondanks de papierschaarste.
GUSTAAF VERMEERSCH.
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[Afbeeldingen bij het artikel 'De twaalf apostelen van het Muzeum
Plantin-Moretus' van J. Denucé]

t

S JOANNES.
DE STROOM, I. 1, Pl. 2.
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*3

t

S MATHIAS.

t

S PAULUS.
DE STROOM, I, 1. Pl. 3.
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*5

t

S SIMON.

t

S JACOB (MINOR OF MAIOR?)
DE STROOM, I, 1. Pl. 4.
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*7

t

S THADAEUS.

t

S PETRUS.
DE STROOM, I, 1. Pl. 5.
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[Nummer 2]
(1)

r

Het vraagstuk van den vrijen wil door D Lucien Brulez.
Voor de kennis der menschelijke ziel is het een eigenaardig en alleszins merkwaardig
verschijnsel - en ik geloof niet dat er genoegzaam aandacht aan is besteed - dat
somtijds paradoxen, afwijkende, opzienbarende en aanstoot gevende meeningen,
van gedaante kunnen veranderen, hun zin en hunne beteekenis oogenschijnlijk
daarbij inboeten en vergroeien tot banaliteiten, zoo oud en versleten kunnen geraken
dat zij onkennelijk worden, en aldus, hun eerste uitzicht van valsche muntstukken
versleten hebbende, algemeen worden aanvaard, als gangbare pasmunt rondgaan
onder de menschen en zelfs als standaard der betaling, als bewezen argumenten
worden gebruikt. Zij zijn achteraf tot vooroordeelen gepromoveerd.
Als eene zulkdanige plaag, van stilaan banale paradox tot niet meer paradoxale
banaliteit, tot vooroordeel geassimileerd, is het misverstand in onze dagen ontstaan,
dat er antinomie, dat er onoplosbare tegenstrijdigheid bestaat tusschen wetenschap
en zedelijkheid. De stelselmatige verkondiging ervan is al betrekkelijk oud; zij leidt
de wijsbegeerte onzer dagen in; maar hoe krachtig ook te keer gegaan, hoe afdoende
zelfs terloops weerlegd, deze verkondiging heeft als een golf de borstweer van
tegenwerpingen overspoeld, hare stuwkracht ontleenend aan den vloed van den
tijdgeest; en hare wateren zijn niet geweken.
Tegenover deze noodlottige tweespalt des geestes verhouden onze tijdgenooten
zich op de meest uiteenloopende wijze: ofwel verklaart men het met een van beiden
te houden, al naar zijne geestelijke eigenaardigheid, al naar de opvoeding die men
heeft verkregen, naar den persoonlijken kijk op de dingen dien men zich eigen heeft
weten te maken, of naar gelang de oplossing, die van te voren klaar gemaakt, aan
de hand werd gedaan met eene belofte van eindelijke rust. De eene maakt een
beroep op ‘de’ wetenschap, aldus in iets geloovend dat niet bestaat, ten minste niet
anders dan als geestelijk besef, en haalt - manmoedig? - de schouders op tegenover
de zielige ‘eischen des harten en behoeften des gemoeds’, en hij laat daarmede de
echt wetenschappelijke houding varen, die eerst en vooral ‘eerbied voor de feiten’
vergt - de bespotte eischen en verlangens zijn toch ook feiten? - of hij maakt er zich
al te gemakkelijk van af door ze
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Dit opstel vormt het inleidende hoofdstuk van een werk over Het menschelijke vrijheidsiaeaal
dat ter perse is en eerlang verschijnt. Het werd tevens door den schrijver als docent in de
en
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voor verouderd en overleefd uit te geven, als onecht en vervalscht, door overlevering
ingeprent, te wraken. Een ander vertrouwt integendeel in de duurzaamheid zijner
koppigheid, klampt zich vast aan een eigen willekeurig opgerichte daad, aan iets
dat geen steun kan geven omdat het zelf gesteund dient te worden, aan ‘de redplank
van het geloof’, van een vertwijfelend en wanhopig geloof, van een geloof dat geen
geloof meer is. Hij houdt zijn hart vast, sluit zijne oogen, en wil alleen gehoor geven
aan ‘de stem van het geweten’, maar hij vergeet dat, waar het geweten hem tot
handelen op zal vorderen, de werkelijkheid alleen kan aangepakt door flinke handen,
geleid door klare kijkers, en niet door blindemans en flauwe zielen. Hij gaat schelden
als eene zwakke vrouw, smalen op het ‘bankroet der wetenschap’ en hij meent dan,
in zonderlinge wijsheid, te kunnen wijzen op de zedewet als eenig betrouwbaar
richtsnoer in de wisselvalligheden van dit onzeker en onbestendig leven; en hij ziet
daarbij over het hoofd dat, evenals of veel meer nog dan eene wetenschap zonder
zedeleer, eene zedeleer zonder wetenschap eene onmogelijkheid is. Hij ziet niet in
dat zulk eene wanhopige reddingspoging niet alleen de schepen verbrandt die
dienen moeten voor den terugkeer, maar ook allen inhoud aan de zedewet ontneemt,
dus juist datgene vernietigt wat het winnen wil: hij vergeet dat het navolgen eener
zedewet hare kennis vooronderstelt. Hij handelt dan als de drenkeling, die zijnen
redder naar den afgrond sleept, door hem in zijne bewegingsvrijheid te belemmeren.
Hij slaat geen acht op diepere waarheden: niet alleen dat de zedeleer voor de
redelijkheid van het handelen het woord dient te doen, maar vooral dat de
wetenschap de zedelijke adel is des geestes. Ofwel gedraagt men zich afwachtend
en skeptisch tegenover alle beide, evenzeer tegenover hunne vertwijfeling van
heden als tegenover hun vroegere overmoed; men meent van latere ‘ontdekkingen’
alle heil te kunnen en te moeten verwachten; en men slaat de raadgeving in den
wind van de Grieksche wijsheid, die den mensch reeds aanmaande dat de
belangrijkste ontdekking die hij eerst en vooral heeft te doen en altijd tot een
bevredigend einde kan brengen, die van eigen wezen is: Ken u zelven! Ofwel nog
heeft men een vergelijk weten te treffen, de eene door het vraagstuk te ontwijken,
door den blik des verstands af te wenden of de stem des gewetens te sussen, door
zich te slapen te leggen op ‘het oorkussen des twijfels’ - maar ledigheid brengt
verveling, en dat oorkussen is des duivels -; de andere door zich zelf, en de
werkelijkheid, te ontdubbelen in twee personen, de wetenschappelijke en de geloovig
handelende, en twee werelden, de buitenwereld en nergenshuizen, in de al te
goedkoope meening twee heeren te kunnen dienen en twee bovenkamers ter
beschikking te hebben, en tusschen beiden een onwrikbare scheidsmuur, een
ondoorzichtig tusschenschot te kunnen opslaan. Deze laatste gelooft dan een ander
mensch te kunnen zijn, binnen en buiten werkplaats of studeerkamer; alsof hij met
het werkkleed ook den wetenschappelijken geest kon afleggen, om in de
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wereld, eens het pronkgewaad aangetrokken, ook met eene splinternieuwe waarheid
uit te pakken.
Moeten wij dan het vergelijk in anderen zin treffen? Is de antinomie tusschen
wetenschap en zedeleer een voorbijgaand-verschijnsel, een teeken des tijds? Is
het een zijtak van de kultuurstroomingen die wij medemaken? Kunnen wij zeggen:
laat de tijd er over heen gaan en alles zal weer goed worden? Wij hebben te doen
met eene groeikoorts, want wij staan vóor de jeugd eener nieuwe beschaving. - Ik
zou stilaan aan deze bewering, die men ten allen tijde, maar nooit zoo dikwijls als
in onzen tijd, heeft voortgebracht, geloof gaan hechten - juist omdat zij zoo
kinderachtig is. Dat er morgen een nieuwe dag zal aanbreken, is nogal waarschijnlijk.
En het laatste oordeel valt op den jongsten dag. Maar moeten wij het leven der
menscheid niet als een geheel beschouwen? Hebben wij dan wel gelijk van onze
voorvaderen als van ‘de ouden’ te spreken? Waren zij niet veeleer jonger menschen
dan wij, die een zoo veel zwaarder verleden op onze schouders dragen? Die
twijfelachtige eerbied die wij voor de ‘grijze oudheid’ koesteren, en dit ondoordachte
vrijheidsgevoel dat ons eigen is, zijn niets dan zonderlinge zelfbegoocheling. Maar
dit nu daargelaten, dat uitstellen is niet onbedenkelijk, want het bewijst alleen onze
onmacht, ons onvermogen in te grijpen, en rechtvaardigt allerminst onze jeugdige
overmoed. Krachteloos en hulpbehoevend is de ouderdom zoowel als de jeugd. En
deze verwachting is in alle geval in zooverre ongegrond, als de antinomie tusschen
wetenschap en zedeleer een beginselvraag is, die boven den tijd staat verheven.
Van tijdelijk belang is eene andere antinomie, die al te dikwijls met de eerste wordt
verward, namelijk deze tusschen wetenschap en geloof. Men heeft ze vereenzelvigd
in de meening dat het geloof de schuilplaats was voor de zedelijke vrijheid. Het
tegendeel is waar, ook historisch. Het leerstellige geloof heeft met dezelfde, met
grooter hardnekkigheid dan de wetenschap en gegronder konsekwentie, het
menschelijke vrijheidsideaal bestreden. Laat staan nu of terecht of ten onrechte,
het feit staat vast. Denkt maar aan het humanisme der Renaissance en aan de
Hervorming, haar gedeeltelijke tegenstreefster! Denkt aan den typischen pennestrijd
tusschen Erasmus en Luther over den vrijen wil! En de reden daarvan ligt vóor de
hand: het dogmatische geloof deemoedigt, vernedert in zekeren zin den mensch,
in dien zin ten minste dat het zijne zwakheid blootlegt en zijne naakte schaamte,
zijne zelfstandigheid loochent en, als eenige redding, op bovennatuurlijke,
onverdiende bijstand wijst. Daarom hebben beide antinomiën in den grond niets
met elkaar te maken, of ten minste zijn zij zeer uiteenloopend van aard. Want zij
hebben niet denzelfden zin: al is de strijd tusschen wetenschap en geloof heftiger,
omdat het gaat om een bepaalde geloofsvorm, en inzonderheid het onderzoek wordt
ingespannen tegen zijne geschiedkundige bronnen, toch heeft hij, om dezelfde
reden, niet meer dan
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een tijdelijk en geen principiëel belang. Door zijne vrienden moge het beklaagd,
door zijne vijanden bespot worden: het kerkelijk geloof gaat te loor - en dat ware
een bedenkelijk verschijnsel, indien de wijsbegeerte niet bij machte bleek het geloof
te vervangen. Niet omdat de inhoud van dat geloof bouwvallig zou zijn geworden.
Integendeel, waar hij de diepzinnigste denkbeelden der oude wijsheid in zich heeft
opgenomen, staat hij sterker dan onze Middeleeuwsche hoofdkerken. Hij is van een
graniet gebouwd, waarop de tand des tijds niet bijt. Maar - en daarop komt het aan
- zijn vorm beantwoordt niet meer aan onzen geest. De mensch is een andere
geworden. Bij den geloovige zoowel als bij den ongeloovige is het begrip ervan te
loor gegaan. De sleutel en het slot, de zin voor zijn zin, beiden zijn zoek geraakt.
Anders waar het gaat om het geloof als geesteshouding. De mensch kan niet buiten
geloof. Hij is, naar het woord van Aristoteles, een maatschappelijk dier. Evenmin
als hij het buiten zijne medemenschen kan stellen - want daartoe, altijd naar
Aristoteles, zou hij of beest of god moeten zijn - evenmin kan hij zuivere zuurstof
inademen, onder den vrijen hemel bestendig leven. Hij heeft eene verblijfplaats
noodig, en het geloof is zijne geestelijke woning. Maar zooals elk huis, is ieder geloof
menschenwerk, hoe schoon het ook weze, hoe goddelijk de inspiratie. Het dient
opgetrokken te worden, en ook, van tijd tot tijd, afgebroken, om opnieuw te worden
opgericht. En geheel nieuw is het daarom niet. De grondstoffen en hoofdtrekken
kunnen dezelfde blijven, al moet de herbouw zich aanpassen aan den geest des
tijds. Ook het geestelijke huis blijft aldoor de woning des menschen. Maar juist deze
groeiende, zich ontwikkelende eenheid weerspiegelt, door alle wisseling heen, den
zin der eeuwigheid. Ook het kerkelijke geloof heeft zijne ontwikkeling. Als zoodanig
is het geloof niet alleen een noodzakelijke voorlooper - is de geheele wereld niet
een bestendige voorloopigheid? - maar ook de onafscheidbaar begeleidende
schaduw van het weten. Het geloof beteekent langs beide zijden de onvolmaaktheid
van het menschelijke weten. En het is een teeken van deze onvolmaaktheid, het is
nu een uiting van verkeerd geloof, dat er tegenstrijdigheid zou bestaan tusschen
wetenschap en zedelijkheid. Men zou dus deze antinomie een kind van de andere
kunnen noemen, niet als tijdelijk verschijnsel, maar als tweedracht in de menschelijke
ziel. En het is ook psychologisch dat zij eenigermate is gegrond. Er bestaat inderdaad
een tweespalt in den mensch, die zich moeilijk laat vereffenen, niet tusschen
objectieve theorie en praktijk, maar wel tusschen het beschouwelijke en het bedrijvige
leven. Het geldt hier weer een blijvende, algemeene, en diepinnerlijke strijd tusschen
de zucht naar kennis en de plicht tot handelen. Waar de eerste overwoekert, wordt
de tweede in de kiem gedood. Eene zekere kennis is noodzakelijk voor het handelen;
te veel weten verlamt, want het maakt den mensch voorzichtig, achterdochtig,
vernietigt het zoo noodige vertrouwen in zichzelf zoowel als in anderen. Te veel
weten bezwaart
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zelfs de geestelijke bedrijvigheid, die juist de hoogste vorm van werkzaamheid is.
Wij moeten aan veel weten kunnen verzaken, onze nieuwsgierigheid afleggen om
tot wijsheid te komen. Geestelijke schoonheid, schoone geestelijkheid berust op
een levend evenwicht.
Ziet daar een beeld van den voortdurenden strijd in de menschelijke ziel. Maar
is er ook een logische antinomie tusschen de voorwaarden van kennis en handeling,
tusschen theorie en praktijk, tusschen wetenschap en zedelijkheid? Dat is de kern
van de vraag naar de menschelijke vrijheid. En op het eerste gezicht schijnt het van
wel. Inderdaad, kennis zoekt noodzakelijkheid; handelen vooronderstelt vrijheid.
Kan de tegenstelling wel scherper gesteld? Is er erger, meer onverzoenbare
tegenstrijdigheid? Want hier nu geldt het niet meer verschil van geesteshouding en
levenswijze, maar de strijd gaat om objectieve aanspraken, om de rechten van twee
theoriën, zooals Windelband heeft aangetoond in de eerste zijner lessen Over
Wilsvrijheid. Wij staan vóor het in botsing komen van twee postulaten: dat der
kennisleer en dat der zedeleer. Het streven naar kennis gaat uit op noodzakelijkheid,
zedelijkheid eischt vrijheid. Daar ligt voor beide hunne eenige mogelijkheid, en geen
van beiden kan van zijne aanspraak iets afdoen. Hier gaapt eene kloof, die, naar
het schijnt, niet kan overbrugd. Hier moet een sprong gewaagd. Hier ligt de knoop,
die niet ontward, maar doorgehakt dient te worden. Er ligt iets humoristisch in het
geval. Voor den buitenstander ware het komisch, voor den betrokkene echter is het
tragisch. Moet de kennende mensch in botsing komen met zichzelf als handelend
wezen? Is het een belachelijke dubbelzinnigheid of een wreede begoocheling die
ons deze botsing als onvermijdelijk voortoovert? Die postulaten schijnen toch zoo
eenvoudig en afdoende duidelijk geformuleerd! De taak der wijsbegeerte is het hier
licht in te brengen. Vooraleer wij gaan klagen over hun onvervulbaarheid als een
kind dat niet genoeg snoepen kan en dan zijne maag overlaadt, dienen wij te weten
welke onze wenschen zijn, wat wij willen, en wat wij verlangen.
Het kritische onderzoek naar den inhoud zoowel van het noodzakelijkheidals van
het vrijheidsbegrip is dus eene voorafgaande vraag voor het opstellen van 't is gelijk
welke zedeleer. Hier, in de theorie der kennis, is zij met de wetenschap ten nauwste
verbonden. Hier mag zij niet halsstarrig gesteld blijven staan op haar ondoordachte
en onvervulbare wensch, maar dient zij zich aan een onpartijdig onderzoek te
onderwerpen, evenals de wetenschap, veel meer dan de wetenschap. Want zij moet
het onderzoek aan deze toevertrouwen. Maar op hare beurt moet de wetenschap
zich tegen zichzelf weten te keeren om onpartijdig te zijn. Onpartijdig, want het zal
wellicht blijken dat het oordeel niet eenzijdig zijn kan. En misschien, waar beiden
water in hunnen wijn zullen hebben moeten gieten, zullen zij niet mistevreden, maar
hand in hand weggaan, gelukkig zichzelf overwonnen te hebben en der wijsbegeerte
dankzeggend omdat zij, zonder haar tusschenkomst, wellicht
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allebei aan een al te sterken drank zouden zijn bezweken. Want gaat het hier wel
om een Salomo oordeel? Is er slechts éen kind voor twee moeders, of wellicht een
tweeling voor vader en moeder? Luistert eens naar de bedachtzame woorden van
den bescheiden Hollandschen denker Land in zijne voortreffelijke Inleiding tot de
Wijsbegeerte: ‘Dezelfde stellingen zullen bij den eenen onrust en angst verwekken,
die den ander zijn hoogsten troost en krachtigsten steun verleenen, zooals het
leerstuk der voorbeschikking, of de afleiding van recht uit macht. Het zoogenoemde
determinisme, volgens hetwelk alles in de wereld, ook onze wilsbepaling, door het
daaraan voorafgaande onvermijdelijk is geworden, is hem welkom die zich, hoe dan
ook, gedragen denkt door een algemeene orde, waarin hij met alwat hij onderneemt
de plaats heeft die hem van nature voegt. Het wordt door anderen voortdurend en
met nadruk afgewezen, omdat zij daarin geene ruimte vinden voor eigen
verantwoordelijkheid, en dus voor het zedelijk leven dat zij begeeren. Beide partijen
willen den mensch door beginselen veeleer dan door aandriften bestuurd zien, en
hiervoor is hetzelfde volgens den een een onmisbare voorwaarde en volgens den
ander een beletsel.’ En hij voegt er eenigzins twijfelmoedig aan toe: ‘Een wijsbegeerte
die het gemoed van beiden voldoen zou, is niet wel denkbaar. Alleen zou in den
loop van een onpartijdig onderzoek aan den dag kunnen komen, wat wij van het
vraagstuk en van de wezenlijke behoeften van den mensch te denken hebben, en
hoe door eenzijdige beschouwing die partijverdeeling, en die maar half
gerechtvaardigde verzekerdheid en bezorgdheid, ontstaan’.
Zulk een onpartijdig onderzoek willen wij hier instellen, nu het reeds blijkt dat onze
vragen en wenschen allerminst zou eenvoudig zijn. Wij willen ons niet laten
verdooven door den klank der woorden. Noodzakelijkheid doet ons weliswaar denken
aan nood, en wij huiveren in de herinnering aan onze voorouders, die hun lot een
‘noodlot’ noemden, het noodwendige als onafwendbaar voelden, en de eeuwige
beschikkingen als een druk van vreemd geweld, eene vervolging door booze,
vijandige machten. En geen ander woord, dat ons in vervoering brengt, is zoo
misleidend als het woord vrijheid. Laat ons niet vergeten dat, in de geschiedenis, en in onze oorlogsdagen gaat het niet anders - de grootste misdaden gepleegd zijn
onder haar misbruikten naam, en laten wij dus niet na haar streng in de oogen te
zien. Ons Vlamingen ten minste heeft, in politiek en kultureel opzicht, August
Vermeylen reeds bij den aanhef zijner Kritiek der Vlaamsche Beweging
gewaarschuwd, door er op te wijzen dat vrijheid slechts een negatief woord is voor
zelfstandigheid. Het dwepen met ‘vrijheid’ is eene eigenaardigheid des volksziel die
haar invloed doet gelden tot in de meest afgetrokkene, schijnbaar met het
menschelijke in den mensch niets meer te maken hebbende wijsgeerige
bespiegelingen. Hier kunnen wij voorloopig volstaan met de opmerking dat geen
begrippen zoo zwaar wegen als deze van noodzakelijkheid en vrijheid, en dat men
er niet mede moet spelen als
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kinderen met vuur. Geen wijsgeerig probleem is daarom zoo ingewikkeld,
vooronderstelt zooveel wetenschappelijke factoren, noch speelt wellicht een grootere
rol ook in de samenleving dan het vraagstuk der menschelijke vrijheid. Logos, het
Duitsche internationale tijdschrift voor philosophie der kultuur, drukte uit een
soldatenbrief de verklaring af dat alhoewel pas uit den veldslag komend, hij de derde
Kantische antinomie als belangrijker bleef beschouwen dan den geheelen
wereldoorlog. Al is het reeds opzichzelf, als theoretisch vraagstuk, buitengemeen
belangwekkend, toch is het, in zijne werkelijkheid, veelmeer eene levensvraag dan
eene schoolkwestie, zooals Windelband terecht opmerkte in de inleidende
beschouwingen tot zijne reeds vermelde lessen. Voor Leibniz was het ‘de groote
vraag’. Kant legde zijn vrijheidsbegrip als ‘sleutelsteen’ ten grondslag aan het geheele
gebouw van zijn stelsel. En in dat teeken staat dan ook de gansche hedendaagsche
wijsbegeerte. De Fransche philosoof Fouillée noemt het vraagstuk der menschelijke
vrijheid het ‘wijsgeerig probleem bij uitnemendheid’. ‘De twist tusschen vrijheid en
noodzakelijkheid’, zegt Karl Joël, hoogleeraar der wijsbegeerte te Bazel, in zijn 1908
verschenen boek over de vrije wil, ‘is de diepste aller strijden, in dewelke alle andere
uitmonden, een oneindige strijd, niet omdat er in hem niet ware overwinning en
geldig vergelijk te vinden is, maar omdat elk tijdperk van eigen leven en eigen
wereldbeschouwing zich het vergelijk moet veroveren in eigen vorm’. En verder:
‘Wij zijn allen leerlingen in deze vraag, die zoo groot is, dat zij in alle wetenschappen
grijpt, recht en politiek zoowel als religie en kunst in de diepten oproert. Het is de
eigenlijke vraag der beslissing, de vraag van onze stelling in wereld en leven. Het
is de vraag, die het verste grijpt en die ons het naaste aangaat. Want de vraag der
vrijheid is de vraag des menschen. En het gaat om meer dan mystiek-romantisch
doen gelooven aan onze vrijheid; het gaat om haar recht te veroveren, het logische
recht der vrijheid’.
Laat ons daarom den aard van het vraagstuk nagaan, het ontleden en zijn
veelzijdig belang toelichten:
Het is, om te beginnen, zooals trouwens vóor de hand ligt, een zielkundig
probleem: het gaat om den aard van den menschelijken wil. Wil men het aldus
rechtstreeks behandelen, dan doet de vraag zich voor in den vorm van een
proefondervindelijk onderzoek naar het bestaan van zulk vermogen, zijn al of niet
afhankelijkheid van andere, zijne eigen kracht en waarde. En het spreekt haast van
zelf dat zulk een onderzoek niet alleen ingewikkeld, maar in den tegenwoordigen
staat onzer kennis, zelfs met alle beschikbare hulpmiddelen en bedenkbare
methodes, moeilijk door te drijven is, en zijne uitslagen gering, in geen geval
afdoende zullen zijn. Dat moet en dat zal ons niet ontmoedigen, daar de kennis van
de menschelijke ziel - het is sinds de Grieken een banale, maar een groote blijvende
waarheid, waaraan Pope herinneren mocht - te belangrijk is voor den mensch om
terzijde
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gelaten te worden, niet zoozeer voor de wetenschap zelve als voor de
noodwendigheden der samenleving. Deze laatste, trouwens, teert op leugens, en
zij kan wel eenige dwalingen op den koop toe nemen. In deze verkeerde wereld
kunnen wij het buiten de zaligmakende onwetendheid niet stellen. Maar, al blijft de
vorming van den wil, als organische functie, voor ons ten deele een gesloten boek,
toch kunnen wij hem langs een anderen kant beoordeelen in zijne uitingen. Het is
ook niet noodig - het is integendeel storend - den wil als een zelfstandig en
geheimzinnig vermogen in den mensch te vooronderstellen. Het is voldoende den
willenden mensch in zijn optreden na te gaan.
Hier nu onderscheidt men gewoonlijk, wat ons vraagstuk betreft, tusschen vrijheid
van handeling, van keus en van eigenlijke wilsvorming. En terwijl de strengste
determinist de eerste gereedelijk toegeeft, namelijk dat men kan doen wat men wil,
in zooverre de menschelijke bedrijvigheid niet metterdaad in hare uitvoering wordt
belemmerd, merkt hij terecht op dat het hier een feitelijke kwestie is die buiten de
eigenlijke vraag omgaat. Immers, wanneer men gaat uitvoeren, is de beslissing
reeds genomen. De vrijheid van handelen is niets dan de verwezenlijking in de
werkelijkheid van deze beslissing, en zij kan alleen bekort of vernietigd worden door
uitof inwendige, stoffelijke of geestelijke dwang. De vraag geldt dan alleen de
daadwerkelijke macht des menschen over de omstandigheden. En die is natuurlijk
gebonden aan, of liever een weerschijn van 's menschen eigen blijvende natuur of
oogenblikkelijke toestand. Wij doen niet altijd wat wij willen, en wij willen niet altijd
wat wij doen. Dat zal iedereen erkennen. Spijsvertering, bloedsomloop, ademhaling
enzoovoorts zijn organische werkzaamheden die buiten onzen wil omgaan. En
reflex-bewegingen, als bij voorbeeld het sluiten der oogleden vóor een onverwachte
bedreiging, geschieden onwillekeurig. Verder verloopen veel ingewikkelde
bewegingen, die vroeger alle inspanning van aandacht en wilskracht vorderden, als
lezen en schrijven, door oefening als van zelf, wanneer een algemeene wil voorzit
aan de handeling, zonder dat het noodig is letter voor letter na te gaan. Langs een
anderen kant zal het schreiende kind toch de maan niet krijgen, hoe lang het er ook
om huile. En niemand kan het tipje van zijn eigen neus afbijten, zooals Alkibiades
wel opzien kon baren met den staart van zijn mooien hond af te knippen. Zoo zijn
er oneindig veel dingen die wij inderdaad niet kunnen doen. Maar de vraag is of al
die dingen de moeite waard zijn al of niet gewenscht te worden, of ze ons verder
zouden brengen, ofwel onredelijke grillen zijn die ons meer kwaad dan goed zouden
doen. Zooniet waren kunstemakers en goochelaars, koordedansers en gauwdieven
de vrijste, want de handigste menschen. Wat de ware feitelijke macht des menschen
over de natuur betreft, die schrijdt in gestadigen vooruitgang voort, en houdt gelijken
tred met het vermeerderen van zijne kennis, met het verwijden van zijnen geestelijken
gezichtseinder: denkt bij voorbeeld
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aan de ontwikkeling onzer vervoermiddelen, en in 't bijzonder aan de vliegkunst.
Vrijheid van handelen is eerst en vooral bewegingsvrijheid en beheersching van het
stoffelijke buiten ons. Zij hangt dus af van den lichamelijken gezondheidstoestand
van den mensch - de lamme heeft ze niet - en zij is het die getroffen wordt door de
zoogenaamde vrijheidstraf, die uwe bewegingsruimte binnen enge grenzen beperkt.
Zij kan ook anders worden belemmerd. Wanneer een inbreker u aan handen en
voeten bindt, is uwe bewegingsvrijheid opgeheven, en indien hij u een prop in den
mond duwt, kunt gij niet eens meer om hulp roepen. Hetzelfde uitwerksel echter
kan hij bereiken door u den loop van een vuurwapen vóor den neus te houden. Maar
hier is de zaak reeds meer ingewikkeld. Zijt gij niet door schrik verlamd, dan staat
het u, streng stoffelijk gesproken, vrij u aan zijn gebiedend gebaar niet te
onderwerpen. Maar waarom zult gij het wel doen? Omdat gij zwicht vóor de
voorstelling van de gevolgen. Een innerlijke, niet lichamelijke maar geestelijke
dwang, gaat dus altijd gepaard met de mogelijkheid eener keus, die wel is waar
beperkt wordt tot het mindere kwaad. Daarop bouwt de maatschappelijke overheid
haar vertrouwen in het naleven harer verordeningen. De innerlijke voorstelling van
den dwang is voldoende om de gehoorzaamheid in de meeste gevallen te
verzekeren. Lichamelijke dwang is slechts zelden noodig, en wordt slechts in de
uiterste gevallen aangewend.
Daarom staan wij eigenlijk buiten het probleem, zoolang wij ons beperken tot de
vrijheid van handelen. Wij moeten teruggaan tot het eigenlijke gebied van den wil,
den innerlijken mensch beschouwen. Hoe staat het dan met de vrijheid der keus?
Hier dienen wij voorzichtig te zijn. Laten wij ons niet vangen door de dubbelzinnigheid
van het woord. Eene keus veronderstelt twee mogelijkheden ten minste, en
afwezigheid van dwang naar de eene of andere richting. Inzooverre is kiezen
uiteraard vrij zijn, en kunnen kiezen is een prettig gevoel van eigene vrijheid, alleen
beperkt door de mogelijke voorwerpen der keus. Maar de keus is ook eene beslissing;
iedere beslissing is eenzijdig en heeft een overwegende reden. Inzooverre sluit de
keus alle andere voorwerpen uit om er een te behouden en is aldus uiteraard
bepaald: Moeten kiezen is een lastig gevoel van onvrijheid, vooral wanneer geen
der mogelijkheden ons bevalt. Geldt het te kiezen tusschen iets goeds en iets
kwaads, zal de overweging niet lang duren. Maar geldt het twee goede of twee
kwade dingen, al kiest men vanzelf altijd het betere, toch zal men niet gansch
tevreden zijn. Een ter dood veroordeelde kan het weinig schelen of hij de keus heeft
tusschen strop of kogel, en het ware onzedelijk hem die keus te laten. En wanneer
men aan Jantje vroeg: wat hebt gij liever op uw boterham, kaas of vruchtenmoes?
- Kaas en moes! antwoordde de gulzige jongen. Hij wilde niet inzien dat wie kiest,
iets wint maar ook iets verliest. Het spreekt dus van zelf dat wij, wat de vrijheid der
keus betreft, ons vóor, en niet na de beslissing moeten plaatsen. Is de beslissing
getroffen dan is de keus natuurlijk bepaald

Stroom. Jaargang 1

78
en kan men achteraf de reden aanduiden waarom zij in deze bepaalde richting is
uitgevallen. Elke keus heeft dus een reden en inzooverre kan zij ook heeten
noodzakelijk te zijn, niet vóor-, maar achteraf, niet opzichzelf, met blinde
noodzakelijkheid, maar wel in zoozerre zij de uiting is van eene wel doordachte,
gegronde voorkeur. Is zij dat niet en heeft men ‘willekeurig’, in het blinde, gekozen,
dan hebben wij juist afstand gedaan van ons beter inzicht en ons overgeleverd aan
het blinde noodlot, aan de werking van het toeval. Wij kunnen hier reeds gaan
vermoeden dat willekeur en noodlot langs den eenen, en noodlot en toeval langs
den anderen kant niet zoo heel veel van malkaar verschillen, en zoowel de
determinist als de indeterminist, de man van de vrijheid als de voorstander der
noodzakelijheid, blindemans zouden kunnen zijn.
Maar dit is voorloopig bij ons niets dan een vermoeden. Het is nu echter gebleken
dat wij nog niet ons doel bereikt hadden. Om de kwestie der kiesvrijheid te
beoordeelen hebben wij 't geen de keus voorafgaat te beschouwen. Eene keus die
oogenblikkelijk, zonder gewonnen inzicht, moet geschieden is ook geen keus. Van
vrijheid kan alleen bij overleg sprak zijn. De eigenlijke vrijheidsvraag slaat dus op
de wilsvorming. En hier luidt de vraag: of de wil oorzaak is of zelf veroorzaakt wordt.
Wat is de wil? Komt hij uit de lucht gevallen of is hij een functie der menschelijke
natuur? Wordt hij zonder meer voorgeschreven door de omstandigheden of is hij
een eigenaardige reactie ertegen? Wordt hij beheerscht door lagere driften en grillige
invallen alleen, of wordt het eigenlijke willen geleid door het inzicht der kennis? Een
werkelijke wil is in alle geval gebonden aan zijn voorwerp, onze kennis ervan en
aan de voorwaarden van de voorgenomen handeling. Waar is daar vrijheid te
bespeuren? Gehoorzaamt de mensch aan ongekende invloeden van buiten, dan is
hij een speelbal der natuur. Laat hij vrij spel aan eigen blinde aandrift, dan kan hij
bezwaarlijk vrij heeten. Volgt hij het betere inzicht des gewetens, laat hij zich
overreden door een ander, is hij het evenmin. Raadpleegt hij zijne wetenschap, dan
zoekt hij het zekere, het noodzakelijke. Langs alle kanten schijnt de determinist op
de wacht te staan om ons het ontsnappen te beletten. Waar is er dan nog eene
schuilplaats voor de aangebeden vrijheid? Is zij niet in een engen kerker opgesloten
en bewaakt? Of wordt zij met smaad verstooten en loopt zij eenzaam te dolen,
weggejaagd uit het huis der menschen? Zooals de Fransche socioloog Tarde het
uitdrukt: ‘van overgave tot overgave, uit bijna alle stellingen uitgeworpen, heeft de
vrije wil zich genoodzaakt gezien zich in te krimpen, zich zoodanig te versmallen
om zich nog te doen aanvaarden, dat van zijn gansche vroeger gebied hem haast
niets meer overblijft’.
Moest men aldus alleen gehoor schenken aan de mannen der theorie, der
wetenschap onzer dagen, dan zou het wel zoo schijnen. Het heeft er veel van alsof
deze, vooraleer een philosoof in hun tempels binnen te laten,
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hem met mistrouwen aanzien en een getuigschrift van eerlijkheid en onbesproken
gedrag eischen in den vorm eener deterministische verklaring. En de meeste
philosophen, in onze dagen, meenen zich aan dien eisch te moeten onderwerpen,
uit oppervlakkigheid, schuchterheid, moedwil of wanhoop, maar altijd naar ik
vermoed, met een min of meer slecht geweten, omdat zij het probleem niet hebben
kunnen oplossen. Terwijl de hedendaagsche Fransche philosophie, (Renouvier,
Lachelier, Boutroux, Bergson en hun volgelingen) - hierin trouwens het voetspoor
van Descartes drukkend, - in merkwaardige en loffelijke eensgezindheid, het
vrijheidsideaal verdedigt, maar in haar streven faalt omdat zij met even groote, fatale
eenstemmigheid vrijheid met toevalligheid verwart, denkfout waaraan bij mijn weten,
nooit een Germaansch denker zich heeft bezondigd, heerschte er in Engeland altijd
eene zekere onverschilligheid tegenover het probleem. Het werd er zoo diep niet
gevoeld. Sinds Hobbes, over Berkeley, Hume en Stuart Mill verhoudt men er zich,
dogmatisch of skeptisch, negatief tegenover. In Duitschland daarentegen zijn de
meeningen zeer uiteenloopend, maar is de algemeene stemming nogal gedrukt,
pessimistisch of liever wantrouwend tegenover het vrijheidsideaal: Terwijl Du
Bois-Reymond in zijne opzienbarende reden, in ons probleem het laatste en
belangrijkste der zeven wereldraadsels zag, die niet konden worden opgelost, maar
blijkbaar het determinisme als laatste woord der wetenschap beschouwde, wil
Meinong de acta van het proces gesloten zien in deterministischen zin; voor Paulsen
en anderen heeft het probleem voor ons geen andere zin dan deze van eene erfelijke
belasting sinds de middeleeuwen; von Hartmann en Petersen ontkenden zelfs ooit
het innerlijke vrijheidsgevoel te hebben gekend; en Riehl en Adickes noemen den
vrijen wil een gevaarlijk voorrecht dat zij liever niet bezitten. Höffding en Heymans
wijten de schuld van de antinomie eenzijdig aan de onwetenschappelijke eischen
van het zedelijke gemoed, en om dezelfde reden zal, volgens Wynaendts Francken,
het determinisme nooit algemeen worden erkend. Van de drie leden eindelijk van
het triumviraat van het strafrecht, Prins, van Hamel en von Liszt, maakt alleen de
eerste eenig voorbehoud ten gunste van den vrijen wil.
Maar de vrijheid wordt toch altijd weer binnengehaald in onze levensopvatting
door de menschen die in de werkelijkheid staan, zooals het heet, door hen, die zich
houden aan de onmiddellijke zielservaring. Ik deel de grenzelooze verachting van
den eersten voor de laatsten, van den wetenschappelijk denkende voor den grooten
hoop. Maar wie was nog de onbeschaamde die beweerde dat tot de groote hoop
er altijd éen meer behoort dan eenieder denkt? En het zou wel eens kunnen zijn
dat de groote hoop hier gelijk had: dat wij, in de studie van het bewustzijn, niet het
belangrijkste achter de schermen dienen te zoeken; dat de onmiddellijke indruk een
beter beeld der werkelijkheid gaf dan vergezochte verklaringen. Verliezen wij, bij
deze, niet den gezonden levenszin, en maken wij ons, wetenschappe-
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lijke menschen, hierin niet belachelijk? In alle geval, er dient ergens bij stilgestaan
en wij moeten, in het dagelijksche leven, snel kunnen beslissen en naar onvolledige
gegevens beoordeelen. En daar schijnt het wel dat men dat alles zonder vrije wil
niet zou kunnen doen. Bestaat de vrije wil niet en was alles van te voren noodzakelijk,
dan schijnt het wel dat wij de armen in den schoot kunnen of moeten leggen, daar
al ons pogen toch onbegonnen werk is of alles toch van zelf moet tot stand komen,
dat er van macht of onmacht, van goed en kwaad, van recht en plicht, van
voorzichtigheid en nalatigheid, van schuld en verdienste, van straf en belooning,
geen sprake meer kan zijn. Waarom nog onze kinderen willen opvoeden, indien het
van te voren vast staat dat zij engelen of booswichten zullen zijn? Waar haalt de
strafrechter het recht een ongelukkige kwaaddoener te straffen, en indien hij in de
straf niet een vergelding, maar een middel tot beternis wil zien, meent hij met die
straf iets goeds te kunnen doen, als er toch niets aan te veranderen is? Wat baat
het nog de handen uit de mouwen te steken, als het toch zoo geschikt is dat de
gebraden duiven ons in den mond zullen vliegen of het gras vóor onze voeten zal
worden weggemaaid. De Mahomedaan vecht dapper omdat het toch geschreven
staat of hij vandaag of morgen zal vallen. Maar meent hij dan de beslissing in den
slag te kunnen beinvloeden?
Waarom, zouden wij eindelijk kunnen vragen, twist de determinist nog met de
indeterminist, indien die arme blinde koppig is en gedetermineerd vasthoudt aan
zijn meening? Het is waar, hij kan zelf zeggen: ik kan het niet helpen, 't is mij te
machtig. En als zij nu driftig worden in den redetwist, en als een der tegenstrevers
tot handtastelijkheden zou overgaan, zullen zij dan de tusschenkomst van derden,
hulp tegen den andere of tegen zichzelf gaan inroepen: ‘Beschermt mij voor dien
dolleman’; of ‘houdt mij vast, of ik bega een ongeluk’; of moet hij dan gedwee een
pak slaag ontvangen of er een werktuigelijk toedienen, en zuchten: ‘Ik vergeef het
hem, want hij heeft er geen schuld aan’; of heeft hij het recht, te zeggen: ‘Beste
vriend, ik sla je dood, maar ik kan niet anders’? Zoo vertelt men van Zeno den
Stoïcijn dat, toen hij bij gelegenheid zijn slaaf afranselde, deze pruttelde: ‘Maar
meester, gij leert zelf dat het mijn lot was weerspannig te zijn?’ - ‘En afgeranseld te
worden!’ voegde de onvermurwbare wijze daaraan toe. Gij ziet: de gevolgtrekkingen
groeien tot in het belachelijke en geen determinist neemt ze voor zijne rekening.
Integendeel, deterministen en indeterministen werpen elkaar hetzelfde verwijt, het
leven onmogelijk te maken, vóor de voeten. Het is wel merkwaardig dat dezelfde,
volkomen gewettigde maar zinnelooze, onmenschelijke gevolgtrekkingen zich
opdringen indien alles van te voren noodzakelijk was of volstrekt onberekenbaar.
Indien nu de deterministen dat niet toegeven, dan zijn zij geen absolute deterministen
meer; dan hapert er iets aan hun noodzakelijkheid. Dan is zij niet overal even streng.
Dan is zij niet van te voren vastgesteld, maar
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verwezenlijkt zich doorloopend en niet buiten ons, maar door ons heen. Dan is zij
niet blind maar heeft een zin. Inzonderheid heeft de determinist zijne meening
verdedigd niet uit een blindelings daartoe gedreven zijn, maar uit innerlijke
overtuiging, om zijn beter inzicht door den ander te doen deelen. Hij heeft dus een
doel. De determinist zal dit alles toegeven, ja voor de gegrondheid van zijne leer
inroepen. En terecht, op éene voorwaarde: dat hij zelf tot inkeer kome, dat hij terugga
tot zijn uitgangspunt en zijne beginselen herzie, in dien zin namelijk: dat in 't
algemeen niets op zich zelf volstrekt noodzakelijk is, maar wel alleen met betrekking
tot zekere voorwaarden; dat inzonderheid het menschelijke handelen niet is te
begrijpen dan in het licht eener redelijke doelstelling, eener niet blinde en zinledige,
maar wel zinvolle, geestelijke veroorzaking.
Het is inderdaad onze eigen schuld, wanneer wij niet klaar zien in het vraagstuk
der menschelijke vrijheid: wij weten niet wat wij willen en wij weten niet wat wij
zeggen. Daarom alleen zijn de meeningen zoo uiteenloopend. Let wel: Ik heb niets
tegen de deterministen, tenzij dat zij niet altijd weten wat determinisme beteekent.
Hetzelfde geldt voor de menschen die de vrijheidsleus op hunne banier schrijven.
De vraag is maar welken inhoud zij in hun vrijen wil bedoelen te leggen. Leuzen zijn
meestal uit den booze, want zij beteekenen gewoonlijk dat men niet goed weet wat
men zegt en wat men wil. Wist men het wel, en wilde men goed wat men wist, dan
ware de leus niet noodig, en de strijd alras uitgevochten.
De deterministen inderdaad verwarren zonder onderscheid, onder het woord
oorzaak, alle mogelijke, en, volstrekt genomen, onderling tegenstrijdige,
noodzakelijkheidsvormen. De kern van het vraagstuk ligt dus in die ondoordachte
tegenstelling van vrijheid en noodzakelijkheid, in de onduidelijke en eenzijdige
voorstelling die men zich maakt van het begrip oorzaak vooral, en aldus kan de
twist alleen worden beslecht door eene logische kritiek van deze begrippen.
Weliswaar verlaten wij hiermede het eigenlijke terrein waar het vraagstuk zijne volle
menschelijke beteekenis heeft, het gebied der zielkunde. Maar het kan stellig geen
kwaad, het vraagstuk van alle subjectieve beschouwingen te zuiveren en het van
uit een onbenevelden gezichtshoek te herzien. Daarbij, het diepere wezen van alle
menschelijke strijdvragen gaat altijd boven den mensch uit. Al is dus het vraagstuk
eigenlijk psychologisch, het bevat in zijn kern kennis-theoretische motieven, de
beginsels zelve der wetenschap. En het is alleen omdat wij geen afdoende klaarheid
hebben omtrent het beginsel der wetenschap, omtrent de voorwaarden van het
determinisme en omtrent den inhoud van het vrijheidsbegrip, dat het vraagstuk ons
blijft tergen.
Langs een anderen kant valt het niet moeilijk in te zien dat het belang van het
vraagstuk niet beperkt blijft tot den individueëlen mensch. Inderdaad, de zielsaard
van ieder mensch is van groot belang voor al zijne medemenschen, 't zij men van
hem iets goeds of iets kwaads verwacht, iets hoopt
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of iets vreest. Wij berekenen elkaar's gedrag in de maatschappij. Wij willen op elkaar
staat kunnen maken. Gaat dat niet, heeft de enkeling de maatschappelijke banden
verbroken, zoo grijpt de macht der gemeenschap in. Al is het vraagstuk in zijn wezen
psychologisch, het is dus mede van het grootste belang voor de zedelijkheid en het
recht. In het strafrecht vooral verkrijgt het eene klemmende, haast angstwekkende
beteekenis. Het is meer dan een levensvraag. Het wordt er eene gewetenskwestie,
en het is slechts zelfbegoocheling of ongebiechte wanhoop, die de theoretici op dat
gebied het lastige vraagstuk op zij doet schuiven en tot een eigenaardige
wetenschappelijke hypocrisie dwingt. En ten laatste draagt zijne kracht tot op het
gebied der religie, waar het gaat om de alles omvattende vraag naar 's menschen
laatste bestemming.
In de geschiedenis bleef het uitzicht van het probleem niet altijd hetzelfde: Was in
de Middeleeuwen het godsdienstige belang overwegend, na de Renaissance treedt
de individuëel en abstrakt psychologische kwestie op den voorgrond, om in onze
dagen den voorrang te laten aan de sociale zijde van het vraagstuk. Over zijn geheel
echter kunnen wij het een modern vraagstuk noemen, een kind der kristelijke
wereldbeschouwing. Waren de ouden het dan achteloos voorbijgegaan? Wel niet.
Hoe zou men zijn opzet in Sokrates' houding kunnen miskennen, en een eigenaardige
oplossing in zijne opmerking dat niemand vrijwillig kwaad doet? Vermelden wij hier
even Aristoteles' klassieke behandeling in het derde boek der Ethica aan Nikomachos
en de fijne ontledingen van de begrippen mogelijkheid, in het boek Peri Hermeneias,
en toeval in zijne Natuurleer en de daarbij aansluitende boeken over ‘Metaphysica’.
Is er verder eene meer typische tegenstelling dan die van Stoïcijnen en Epikureërs?
Herinneren wij ons nog de sophistische haarkloverij die bedreven werd om den
χυρι ύων, het hoofdargument der Megarische school, en de skeptisch-fatalistische
gevolgtrekkingen der latere Akademie, waarvan de boeken van Cicero, Plutarchus
en Alexander Aphrodisas over het noodlot ons nog een beeld geven. Maar de
opvatting en behandeling, de zienswijze of liever het belang dat men aan de vraag
hechtte waren niet dezelfde. Men voelde het niet zoo als na Christus. De oudheid
had te doen met het primitieve geloof in het Noodlot, dat hetzelfde is bij alle volkeren,
en dat zich bij Grieken zoowel als Germanen reeds had gezuiverd tot de aanvaarding
van eene weliswaar nog ondoorgrondbare en onafwenbare voorbeschikking. Het
noodlot was hun iets objectiefs, iets ‘onmenschelijks’, iets buiten den mensch
omgaande en hem beheerschend. Zij behandelden het dan ook meestal met dezelfde
koele objectiviteit - het kenmerk van den Griekschen geest - als alle andere
vraagstukken, of zelfs met spottende sophistiek, alsof het niet de gewichtigste
levensvraag gold, de eigenste zaak van den mensch. De ziel der ouden was nog
niet in tweeën gespleten door het Christendom; zij vertrouwden evenzeer in de
natuur als
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in de rede of liever de kwestie van vertrouwen had zich niet eens gesteld: zij voelden
er zich éen mede. Nergens bestond er eene kloof, wel overal kontakt, innig
eenheidsgevoel. De antinomie had zich nog niet doen gelden. Geen onverzoenlijke
strijd had nog het binnenste der menschen verscheurd.
Daar bracht het Christendom eene geweldige verandering in: eene weergalooze
omwenteling der ziel, en eerst als gevolg daarvan, een totale ommekeer der
wereldbeschouwing. Was de oudheid algemeen monistisch, hetzij materialistisch
of spiritualistisch, naar den graad der ontwikkeling - en zelfs Plato is het in den grond
- de christelijke beschaving gaat uit van het dualisme van lijf en ziel in den mensch,
van hel en hemel buiten den mensch. Er is meer: het menschelijke bewustzijn, of
liever het geweten, het bewustzijn van goed en kwaad, wordt het centrum der
beschouwing, het gezichtspunt waarvan men uitgaat en dat de geheele
levensopvatting beheerscht. Tegenover den objectieven geest der ouden, hun zich
éen-voelen met de natuur, en hun daaruit volgend ethisch optimisme of hopeloos
pessimisme, is de moderne geest onmiskenbaar volslagen subjectief, gaat uit van
mistrouwen tegenover de natuur, maar stelt daartegenover de verzuchting naar, en
de hoop op een beter leven. Het bewustzijn heeft zich ontdubbeld, het is tot inkeer
gekomen en heeft zich oneindig verdiept. Maar dat is niet eenzijdig een voordeel.
Doet de mensch het besef op van de alles overtreffende waarde van het subject,
dat is geen reden dat hij in de wetenschap van meetaf sterker zou staan. Wel
integendeel, hij doortrekt zijne wereldbeschouwing met subjectieve motieven, zonder
zich af te vragen in hoeverre zij gerechtvaardigd kunnen zijn. De Christen gaat alles
beschouwen onder den eenzijdigen gezichtshoek van zijne verhouding tot het
bovennatuurlijke, zonder onderscheid te maken tusschen den algemeenen en den
individuëelen mensch, niet alleen den eersten als blijvend, maar ook den laatsten
als onvergankelijk stellend, zelfs in zijn stoffelijk, lichamelijk wezen. Wat ook de
waarde of onwaarde van dit standpunt weze, een feit staat historisch vast: geen
vraagstuk wordt meer zuiver wetenschappelijk, maar alles wordt theologisch
behandeld. Inzonderheid het vraagstuk van den vrijen wil. Doordrongen van het
besef der zonde, in het bewustzijn der eigene nietigheid tegenover de goddelijke
oneindigheid, der onwaardigheid des menschen voor de bestemming die God's
genade hem bereidt, heeft de rechtgeloovige en diepzinnige theologie meestal, en
in dat verband terecht, 's menschen aanspraak op vrijheid als ongewettigd en
schadelijk afgewezen. Men kan die oplossing van het vraagstuk niet waardeeren
zonder zich te verplaatsen in den geest der middeleeuwen. En omgekeerd is het
voldoende de leer der praedestinatie van de theologische in zuiver wetenschappelijke
taal over te brengen, om haar ook voor onzen tijd eene duurzame waarde te
verzekeren.
Wanneer echter, ten tijde der Renaissance, de mensch het hoofd oprichtte in het
frissche besef zijner waardigheid, in het bewustzijn door nieuwe

Stroom. Jaargang 1

84
inzichten de voorstelling zijner lotsbestemming te kunnen wijzigen, en met het gevoel
zijner verjongde kracht om ze zelf te vervullen, toen brak onvermijdelijk een tragisch
misverstand uit tusschen den ouden en den nieuwen geest, omtrent hunne
wederkeerige bedoeling. Dat is het misverstand dat Erasmus en Luther van elkaar
verwijdert. De mensch verstaat zichzelf niet meer. Hij is een ander geworden. Hij
maakt zich los van de autoriteit der theologie. Al speelt het Godsbegrip nog altijd
een overwegenden invloed in de bespiegeling, het is een zelfgevormd, niet ontleend
en zonder kririek aanvaard, begrip van God's wezen. Men voelt de behoefte God's
bestaan te bewijzen en hem te rechtvaardigen tegenover de wereld wegens zijne
schepping. Terwijl in de Middeleeuwen de philosophie de sleepdraagster was
geweest der godgeleerdheid, is zij in de moderne tijden haar voorlichtster, haar
steun, waar zij het nog zijn wil. De vrije wil stelt eischen aan de Godheid; hij wil op
zijn minst deel hebben aan hare bewerkingen, en dat zij hem ten goede komen.
Men besteedt al zijne aandacht aan het doorgronden der menschelijke ziel, aan de
verhouding van ziel en lichaam. Men wil beide op natuurlijke wijze zien samenwerken,
uit de harmonie hunner eigene natuur, die God enkel in stand kan houden. God is
niets dan bemiddelaar der actie in de theorie van het occasionalisme, bekroond
door Leibniz' leer van de voorbeschikte harmonie. Bij Leibniz is God alleen nog de
centrale monade. Hij is makelaar geworden of vuurstoker der centrale verwarming.
Hij staat niet meer boven en buiten de wereld: Spinoza vereenzelvigt beide en
meteen vrijheid en noodzakelijkheid. In de achttiende eeuw spreekt men, zooals
van het natuurrecht, van eene ‘natuurlijke religie’, en dan nog niet altijd om haar als
gegrond te aanvaarden. Bij Kant moet God zich tevreden stellen, als bewijs van zijn
bestaan, met de vingerwijzing van het postulaat der zedelijke orde. Hij wordt er op
rustgeld gesteld. Hij is nachtwaker geworden: hij moet er voor zorgen dat geen
boosdoener zijne verdiende straf ontloopt in den nacht der tijden, waar 's menschen
blik en hand hem niet meer bereiken kan. De mensch heeft in zijn hart God onttroond
en zichzelf in de plaats gesteld.
e

Dat alles blijkt nog veel duidelijker, wanneer, aan het einde der XVIII en het begin
e

der XIX eeuw, de natuurwetenschappen zich in den strijd mengen. Deze meenen
het substantie- en causaliteitsbeginsel eerst te hebben moeten ‘ontdekken’, en zien
erin doodelijke wapens even zeer tegen den vrijen wil als tegen de leer der
schepping. Voegt daarbij de ontwikkeling der probabiliteitsleer en hare toepassingen
in de statistische sociale wetenschappen. De politieke revolutie, die het
hedendaagsche tijdperk inleidt, heeft alleen dit daaraan toegevoegd, dat het
autoriteitsbeginsel van den monarch bij genade God's is overgedragen op het volk
zelf. De middenstand speelt meer en meer, door het overwicht van het aantal in
verband met de uitbreiding van het stemrecht in alle landen, de leidende politieke
rol; hij houdt het lot van volk en staat in handen. Het maatschapelijk gevoel, het
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besef der oeconomische solidariteit, treedt op den voorgrond. En het is in dit verband
en met het oog op deze factoren, die het hedendaagsche wetenschappelijke en
sociale bewustzijn samenstellen en die aan het determinisme ongemeene kracht
hebben bijgezet, - zoodat deze leer ver de bovenhand heeft en op het punt schijnt
te staan de overwinning te behalen - dat men aan het vrijheidsbegrip een nieuwen,
konkreten inhoud moet trachten te geven. Er dient immers opgemerkt dat, waar het
determinisme zich heeft uitgebreid over de geheele werkelijkheid, waar alle, ook de
biologische wetenschappen, het determinisme als methode hebben aangenomen,
deze leer meer ingewikkeld is geworden, meer noodzakelijkheidsvormen heeft
ingepalmd, zich heeft aangepast aan de werkelijkheid, zoodat zij niets meer heeft
te maken met het primitieve fatalisme.
Bij de ontwikkeling, in de geschiedenis, van ons vraagstuk, treft ons nog een ander
algemeen, maar eigenaardig verschijnsel: h e t s a m e n g a a n v a n
s k e p t i c i s m e e n f a t a l i s m e . Dat verschijnsel is niet logisch; integendeel, het
is onredelijk. Maar het laat zich psychologisch begrijpen. En meteen werpt het licht
op de manier waarop, door de tijden heen, het probleem werd opgevat, en geeft
ten deele rekenschap van de verwarring die subjectieve motieven in het objectieve
probleem hebben gesticht. Het samengaan van skepticisme en fatalisme is slechts
op psychologischen bodem te begrijpen, inzooverre beide eene verzwakking van
theoretisch en praktisch inzicht, eene vermindering van geestelijke potentie
beteekenen. Beide vernederen den mensch, het eerste in zijne theoretische, het
tweede in zijne praktische aanspraken. Het skepticisme loochent de mogelijkheid
der kennis, het fatalisme de waarde van het initiatief. In hunne strekking stemmen
zij dus wel overeen, maar allerminst wat den inhoud betreft hunner bewering. Het
eerste namelijk ontkent de noodzakelijkheid, het tweede de vrijheid. En hier ligt het
verschil. Het fatalisme is dogmatisch en realistisch: het vooronderstelt het bestaan
eener volstrekte noodzakelijkheid. Het geeft aan skepticisme toe alleen op éen punt:
op het merkpunt der kenbaarheid. Daar doet het iets af van zijn dogmatisme en het
verliest daarbij ook iets van zijn fanatisme. En dat verklaart een zonderling disparaat
in den schoot van het fatalisme zelf: in het gevecht gedraagt de Mahomedaan zich
fanatisch, met grenzenlooze doodsverachting; daarbuiten echter berust hij in de
wisselvalligheid van zijn lot met de grootste verdraagzaamheid en gelijkmoedigheid.
Het fatalisme is eene dubbelzinnige houding, omdat het Fatum uiteraard dubbelzinnig
is. Het ‘lot’ kan beteekenen de strengste, voorop vastgestelde noodzakelijkheid
langs den eenen, en langs den anderen kant het zuiverste, meest onberekenbare
toeval. Men kan volstaan met het eerste het beste woordenboek op te slaan om dat
in te zien. In Maeterlinck's Wijsheid en Levenslot, een boek voor zwakke zielen,
worden beide beteekenissen telkenmale verwisseld op de allertreurigste wijze. In
den laatsten zin alleen geeft het fatalisme de hand
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aan het skepticisme. Het skepticisme loopt van zelf uit op de verkondiging van een
grenzenloos toeval. Maar meestal blijft het daarbij niet staan, omdat praktisch de
mensch deze eenzijdige meening niet vol kan houden. Het twijfelzuchtige en
inhoudslooze, hongerige en hunkerende denken zoekt zijn voedsel waar het maar
te vinden is. Het ongeloof, dat aan het geloof niet wil toegeven, vervalt vanzelf in
het bijgeloof. En zoo komt het dat het skepticisme, van het gematigde uitgaande,
dikwijls in het uiterste, strenge fatalisme terugvalt.
Er zou nog veel meer te zeggen vallen omtrent die eigenaardige verhouding van
skepticisme en fatalisme. Terwijl het eerste schijnt te slaan op de theorie, put het
toch zijne kracht uit de praktijk en heeft daar zijne betrekkelijke gegrondheid, terwijl
het theoretisch niet is vol te houden. Door de redeneering kan de skepticus in een
oogwenk schaakmat worden gezet, op praktisch gebied is hij onoverwinnelijk, heeft
hij zelfs onschatbare verdienste: Wij moeten ons tegenover veel dingen en menschen
terughoudend, onverschillig en wantrouwend verhouden. Het fatalisme daarentegen
put zijne kracht in de theorie: hoe dieper men graaft, hoe meer men inderdaad gaat
beseffen dat alleen het noodzakelijke werkelijk is. Maar het noodzakelijke is allerminst
fataal. Het fatalisme is echter praktisch zonder zin, niet omdat het als meening niet
ware vol te houden, maar omdat het initiatief van deze koppigheid logisch toch niet
kan worden genomen, en 't is gelijk welke praktische gedraging de bewering
logenstraft. De skepticus legt zich een vinger op den mond en zou eigenlijk niet
mogen handelen; maar hij grijpt toch in in de werkelijkheid. De fatalist legt de handen
in den schoot en zou niet eens mogen prediken; maar ook hij doet het laatste en
beiden weerleggen zich aldus onrechtstreeks. De doorsnee-mensch gedraagt zich
skeptisch, terwijl hij het fatalisme belijdt. Het middelmatendom heeft niet de rechte
middelmaat: het is in alles halfslachtig. De strijd tusschen vrijheid en noodzakelijkheid
is aldus slechts een theoretische. Praktisch handelen deterministen en
indeterministen, die malkaar dezelfde beschuldiging toewerpen het leven onmogelijk
te maken, beiden volgens de wetten van het leven. Daaruit blijkt dat er veel
misverstand ook in de theoretische vraag moet zijn. Het komt er dus op aan zich
klaarheid te verschaffen omtrent de ware eischen van het wetenschappelijke
determinisme, en, langs den anderen kant, een konkrete, sociale inhoud te geven
aan het vrijheidsbegrip, om beide tot overeenstemming te brengen.
Op welke wijze en in welken zin zou het, ten slotte, mogelijk zijn het vraagstuk
op te lossen en nog een inhoud te geven aan het vlijheidsbegrip? Begonnen zou
moeten worden met eene kritiek van het determinisme, dat inderdaad, om zoo te
zeggen, coextensief is met de wetenschap. Er zou moeten worden aangetoond dat
de noodzakelijkheid niet is een ding op zich zelf, maar verscheidene ordevormen
vertoont die zich aan elkaar aanpassen in eene hoogere eenheid. In het bijzonder
zou er telkens den nadruk op
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dienen gelegd dat het coëfficient noodzakelijkheid in de wetenschap, het waarom,
de reden, niet is ontleend aan de ervaring, maar een gerechtvaardigd toevoegsel
is van den geest. Indien zou kunnen bewezen worden dat alle maat- en
oorzakelijkheidsbepaling wezenlijk relatief is, op straffe van ongeldigheid, dan ware
de deur voor het onbepaalbare en onberekenbare, voor het onvatbare toeval
geopend. Maar het toeval is veeleer beletsel dan middel tot de menschelijke vrijheid,
eene vermindering onzer verantwoordelijkheid, die de rechtsgeleerden terecht als
verzachtende omstandigheid laten gelden, terwijl de voorbedachtheid in hunne
oogen de schuld verzwaart. Indien er echter op gewezen werd dat ook het toeval
zijne wetten heeft en niet ontsnapt aan de bepaalbaarheid, en verder dat door alle
toevalligheid heen, de orde die in de causaliteit slechts in aanleg bestaat, zich
verwezenlijkt in de doelmatigheid, dan ware het gevaarlijke keerpunt omgegaan dat
zooveel philosophen heeft verschalkt, en een uitweg gevonden om aan de antinomie
te ontsnappen, die onze wijsgeerige tijdgenooten meestal heeft verbijsterd. In de
doelstelling en voorbeschikking, in de hypothese dat de werkelijkheid een zin heeft,
en in laatsten aanleg geestelijk is, ware eene verzoening mogelijk tusschen
noodzakelijkheid en vrijheid, eene verzoening niet alleen van de oude veete, maar
bovendien een nieuw verbond tot stand gebracht, waarbij, door het besef hunner
onderlinge afhankelijkheid en wederzijdschen steun, kennis en handeling samen
zouden kunnen werken om de waarde der menschen te doen stijgen. Op de waarde
des menschen komt het per slot van rekening aan, wanneer eene uitspraak dient
gedaan omtrent zijne wilsvrijheid. Op zijne colleges moet Fichte, volgens zijne
nagelaten geschriften, bij gelegenheid hebben opgemerkt: dat wie de
noodzakelijkheid vreest, bang is voor eigen schaduw. Zooals onze groote Geulincx
het reeds besefte toen hij uitriep: Ubi nihil vales, ibi nihil velis, gaat de beheersching
van de natuur door den mensch hand in hand met de verrijking zijner kennis en de
verhooging van zijnen moed. Of liever nog, om met een woord van Schelling te
besluiten, uit zijne verhandeling Over het wezen der menschelijke vrijheid: De
eeretitel des menschen is het, niet dat hij de natuur aan zichzelf onderwerpt, maar
dat hij, in zichzelf, de natuur weet te bevrijden, haar op te voeren, van traagheid en
lijdelijkheid, tot de brandende werkzaamheid des geestes: de mensch is ‘de verlosser
der natuur’. Dat is het ideaal van hooge en volledige menschelijkheid, dat het
Christendom reeds in zijnen Heiland, in den God-Mensch wist te belichamen. En
dat ideaal behoudt zijne waarde, buiten alle geloof om, ook of juist voor onzen tijd.
Het innerlijke besef alleen van zijne goddelijkheid verleent waarde aan 's menschen
leven.
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Vier gedichten door Pol de Mont
Flos Alba
Een wilde windë, een sneeuwwit-witte winde,
diep in het bos, waar ik nooit bloeme zag...
Bladstille bloeide ze in de groene bladerdag,
de witte winde, de sneeuwwit-witte winde,
en lachte, bloo, haar blanke bloemenlach.
En 't was mij, of met lokkende ogen zag
de wilde winde, de sneeuwwit-witte winde
naar mij, waar ik op malse moszoô lag.
Diep in haar hartje trilden, fijn als rag,
de tere kronedraadjes van de winde,
die bladstil bloeidë in de groene dag
en lachte, bloô, haar blanke bloemenlach.
En nader kroop ik tot de witte winde,
die bladstil bloeidë in de groene dag. ‘Du blode, blanke bloeme! Zeg mij: mag
mijn mond, gelijk hij ándre bloemen plag
te zoenen, ook dij zoenen, welbeminde?’
Heel even wuifde zij haar witte vlag
en lachte, lachte, haar blanke bloemenlach.
En tot haar kronedraadjes, fijn als rag,
rekte ik de hete lippen, en ik zag
de blode bloem, de sneeuwwit-witte winde,
van weelde huivren in de groene dag...
Verschroeiend raakte haar mijn adem.... Ach!
Ontbladerd plots, hoe treurig, treurig lag,
verslenst en dood, geveld als met één slag,
op 't groene gras de blode, blanke winde,
de wilde winde, de sneeuwwit-witte winde.

1912.

De boze wind
De herfstewind, de boze wind,
hij kan het niet verdragen,
dat al die bladeren, bronsgetint,
roodgetint, goudgetint,
noch reuzelen op de hagen.
Eerst schijnt het boert en spel alleen:
hij zuilt, hij zucht, hij blaast er heen,
maar, als het loof blijft hangen,
dan zet hij bolle wangen....
Dan vat hij 't blad, alwaar het wast,
met vangensvlugge vingers vast,
en trekken, trekken, trekken
doet hij.... Het steeltje, brijzelbros,
zal, 't wille of will' niet, rekken,
totdat het breekt! Het blad gaat los
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en helpt de grond bedekken....
Slechts aan de sparren, eeuwig groen,
durft zich de wilde niet wagen:
die staan, in 't naaldenharnas, koen
en kwaad, hem uit te dagen.
Die keren hem hun stekels toe,
als waren het messen en dolken,
tot dat de vijand, met woest ‘boe-hoe,’
wegwervelt, wijdweg, in de wolken....
U groet ik, sparren, beeld van hen,
die bibberen bang, noch beven,
op recht en krachte sterk staan en
vechten voor lijf en leven.

1913.

Avond
Zie! 't Hele dal is een, één zee van nevel,
heel fijne zonnenevel, rozig - goud.
Roosgoud kruipt op de helling 't sparrenwoud
en roosgoud glimmen kerk- en huizengevel.
Lijk spaken van een gouden reuzenwiel,
ver achter de avondwolken draaien, draaien
de laatste stralen van de zon, en laaien
wijd - wijd door smoor en smuik, die langzaam viel.
En - vreemd! Alsof de zonnestralen zelven,
als snaren van een reuzenharpe, strak
gespannen van het purprend watervlak
tot aan de blauwe en blauwer luchtgewelven,
de Nacht, die naakt, begroetten met mystiek
gezang, gonzen en brommen, zingezeuren, snorren,
miljoenen en miljoenen muggen, torren,
weemlend en wieglend rond me op wazen wiek,
en zingen 't al in slaap met hun muziek.

1913.
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Aan een gevangen leeuwerik
Ah, de vrijheid is zoo zoet...!
gouden kevie,
gouden kerker:
ah, de vrijheid is zoo zoet...
Liever vrij - als alle goed.
G. GEZELLE.
Ontmerglen moog de harde hand,
- een beulen- en een moordnaarshand, die de ogen ooit heeft blindgebrand
van zingende mens of vogel...
En smaken moog, met dubbele pijn,
de weedom van het gevangen-zijn,
hij, die in 't enge keviekijn
u hing, vlak in de zonneschijn,
o leeuwerik, met half verlamde vlogel....
Elk' ochtend, als ik koom voorbij
't huis, waar hij woont, die melodij
noch brozigheid noch medelij
weerhield, u op te sluiten,
verneem ik uit de verte alree
het wondere lied vol weelde en wee,
dat eens al de echo's klinken deê
van 't dal, waar gij nooit meer zult fluiten.
En telkens ik blijf stille staan
vóór 't somber huis, voel ik een traan,
- o! zwaar met medesmart belaân, neervloeien langs mijn wangen....
Geen lovertakjen, ach, niet één,
gevlochten door de tralies heen,
beschermt er, ach! uw kopje kleen,
als u naar 's hemels eindloosheên
te machtig wordt het oud verlangen;
't verlangen, 't heet verlangen, dat
uw hartjen als met handen vat
en óp-neemt, mee-neemt, weeldezat,
veel hoger dan al de bomen;
't verlangen naar het luchtazuur,
't verlangen naar het puurste puur
der hemelzee, waar 't zonnevuur
doorblakert de eeuwige etherstromen.
't Verlangen, dat geen hoop kan voên,
en toch bij dageraad en noen
uw dichterhart zoo fel doet gloên,
dat gij wilt stijgen, stijgen een bliksemrappe schicht - tot God,
doch, deerniswaardig dichterlot,
uw kopje tegen 't harde kot
te pletter vliegt, dat gij van pijn moet zwijgen.
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Maar slechts een oogwenk blijft gij stom,
verdwaasd, bedwelmd,... En wederom
ontsluit ge uw bekje, en wederom
gaan keel en tonge trillen:
uw vlerk en veren struift gij op
en, als vervoering stijgt ten top,
dan zwelt het fier in uw kleine krop:
‘Ik moet... Ik moet, en kan niet tegenwillen!’
O leeuwrik, dierbre broeder mijn,
mocht ik eens uw verlosser zijn
en, met dit zelfgedicht refrein,
bevrijden u, bevrijden...
Mocht ik met eigen zanggetoon
en zelfgevonden ritmenschoon
- als enig en als kostlikst loon, vermurwen zo.... die-n Enakszoon,
dat hij niet langer u doe lijden....
Welk roekloos hopen grijpt mij aan!
O zelfbegoochling, ijdle waan...
Hoe zou 't mij, arme dichter, gaan
zo'n onmens doen beschaamd te staan
en aan zich-zelf te ontvoeren,
die u, die 't hoogste kunstlied zong',
dat ooit in Vlaandrens luchten klonk,
gevangen in een kevie hong,
en, zelfs door uwe kunst, niet was te ontroeren!

15 April 1916.
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De luis in volkssage en volksgeloof door Alfons de Cock.
Volgens het Bijbelverhaal is de ongehoorzaamheid onzer eerste ouders de oorzaak
dat de mensch den dood sterft; de dood, benevens allerlei ziekten en kwalen zouden
dus als een gevolg van den zondeval zijn te beschouwen.
Een mythe van gelijken aard en van weinig minder bekendheid, wordt bij de oude
Grieken aangetroffen: Pandora, de zoo rijkbegiftigde eerste vrouw bij de Hellenen,
kreeg als huwelijksgift een doos, haar door Zeus meegegeven, en waarin alle
rampen, ziekten en kwellingen, die de menschheid treffen, waren opgesloten. Door
nieuwsgierigheid gedreven, opende zij de noodlottige doos, waar terstond alle
onheilen en kwalen uit te voorschijn kwamen en zich over de aarde verspreidden.
Alleen de hoop bleef op den bodem van de doos, toen Pandora haar weder sloot.
Ook in de nog levende volkstraditie vindt men dergelijke voorstellingen terug. Zoo
zien wij bij de Indianen van Noord-West-Canada, de ongehoorzaamheid op dezelfde
wijze bestraft als bij den eersten Bijbelmensch: de overtreding van een gebod, brengt
den schuldige in de armen van twee boosaardige zusters, zoodat hij na één nacht
van vleeschelijke wellusten door een afgrond wordt ingezwolgen. Gelukkig wordt
hij door een reusachtigen wolf bevrijd. Dan wil de jongeling zich op de meisjes
wreken, en Sein plein de souris ontmoetend - de andere heette: Sein plein de belettes
- poogt hij haar te dooden, maar dat gaat niet, dewijl zij onsterfelijk is. ‘Alors il lui
déchira ses vêtements, il la mit en lambeaux, et toutes les souris, les rats, les taupes,
les serpents, les vers et autres bêtes malfaisantes, qui étaient enfermées dans son
sein, en sortirent et se répandirent sur la terre, où elles ont habité jusqu'à ce jour.
C'est depuis lors qu'il y a sur la terre tant de maux, de maladies, de famine, de jeûne
forcé, la mort et le froid. Tout cela nous est venu par la désobéissance du jeune
(1)
homme et la malice de la femme’.
In een Zuidrussisch dorp, op de Pruth gelegen, komt in den volksmond een
vertelsel voor dat een soort parallel vormt van de Pandora-mythe. De schepping
van den ooievaar ligt er aan ten grondslag: Als God allerlei slangen, vorschen,
wormen en dergelijk ongedierte geschapen had, pakte Hij alles in een zak samen,
bond hem toe en reikte hem over aan den mensch; deze zou den zak, zonder er
een blik in te werpen, naar de zee dragen en hem daar uitgieten. Doch, onderweg,
door zijn nieuwsgierigheid geprikkeld, opende de mensch den zak. En zie het
gansche leger ongedierte kroop of sprong dadelijk naar buiten en verspreidde zich
links en rechts.

(1)

PETITOT, Traditions indiennes du Canada Nord-Ouest, (Paris. 1886), blz. 352-358.
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Te vergeefs poogde hij de dieren éen voor éen te vangen; het bleek onmogelijk.
Dan weende hij en God zeide tot hem: ‘Nu zult gij in eeuwigheid slangen, vorschen,
wormen, enz. vangen.’ En op hetzelfde oogenblik veranderde God den mensch in
(1)
een ooievaar.
Ook bij de Tscheroki-Indianen vindt men een Pandora-mythe: ‘Aanvankelijk zaten
al de dieren in een hol opgesloten. Eens drong een ongehoorzame jongeling er in
en liet de dieren los. Daarover erg vertoornd, stiet zijn vader met den voet het deksel
van een pot weg, waaruit allerlei wandluizen, muggen, luizen en dergelijke te
(2)
voorschijn kropen of vlogen. Aldus ontstond het ongedierte’.
Zien wij hier telkens de ongehoorzaamheid of de nieuwsgierigheid van den mensch
bestraft, nu eens met ziekten en kwalen, dan eens met lastig of venijnig ongedierte,
in een anderen vertelselcyclus vindt de menschelijke luiheid een soortgelijke straf,
en hierbij willen wij wat langer stilstaan.
Een Vlaamsch vertelseltje, in 1890 door AM. JOOS van St. Niklaas opgeteekend
en uitgegeven, luidt als volgt:
‘Wanneer O.L. Heer nog op de wereld leefde, wandelde hij eens door een bevolkte
straat. Bijkans voor ieder deur zag hij een vrouw met gevouwen armen staan en
een praatje doen met de voorbijgangers of de geburen; ja, zij hadden niets te
verrichten, dat was zeker. O.L. Heer sprak eene hunner aan:
- Vrouw, zeide hij, hoe staat gij hier op straat? Waarom zijt gij in uw huis niet bezig
met te werken?
- Ik en heb geen werk, antwoordde zij.
- Gaat binnen, kijkt naar uw kinders hoofd, daar zult gij bezigheid genoeg vinden.
Zij trok in heur huis en vond op het hoofd harer kinderen een menigte kleine en
(3)
vuile beestjes, die wij nu luizen noemen.’
Wij troffen hetzelfde vertelsel te Rupelmonde aan. Ook aldaar zag O.L. Heer een
hoopje klappeien bij elkander staan, die verklaarden niets anders te doen te hebben.
- ‘Gaat dan ten minste uw kinderen van de vuiligheid reinigen,’ sprak Onz' Heer.
‘Zij hebben geen vuiligheid’, antwoordden de wijven stoutweg.
Maar als zij te huis kwamen, zaten hun kinderen vol klein ongedierte: hun
kleederen, hun hoofd en heel hun lichaam wemelden ervan. Nu hadden de vrouwen
de handen vol, doch hoe zij er ook jacht op maakten, zij konden het ongedierte
tijdelijk doen verhuizen, maar niet doen verdwijnen. Het bleef voortbestaan tot straf
(4)
en spijt van de luie vrouwen.

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

Am Urquell, III. 18.
Journal of American Folk-Lore, I. 97 vlg.; Am Urquell, IV. 131.
AM. JOOS, Vertelsels van het Vlaamsche Volk, (Tielt, 1890), II. 113.
P. DE MONT en A. DE COCK, Vl. Vertelsels, (Gent, 1898), blz. 64 vlg.
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Volgens A. HAROU zegt men te Antwerpen, dat de vlooien geschapen werden tot
(1)
bestraffing der vadsige wijven . De vlooien zouden hier dus de luizen vervangen
hebben, wat in menige variant van dit vertelsel het geval is. Aldus in een Grieksche
lezing van het thema, door POLITIS opgeteekend:
Als God de wereld schiep, schiep hij ook man en vrouw. De arme man toog
aanstonds aan 't werk, om zijn brood te verdienen, de vrouw echter dacht er niet
aan iets te doen. Op zekeren dag, toen de oude God in de schaduw van een boom
zat, bemerkte hij plotseling de vrouw, uitgestrekt in het gras te slapen liggend. Hola!
denkt hij, ‘ik heb haar geschapen om den man in zijn werk bij te staan, en niet om
zich in de zon uit te warmen.’ Daarop neemt hij een handvol aarde en werpt ze op
haar; verschrikt, ontwaakt zij, en overal jeukte voelend, begint zij zich te krabben:
uit de aarde waren vlooien ontstaan, en sindsdien heeft ook de vrouw bezigheid
(2)
gevonden .
In Esthland, waar men nagenoeg hetzelfde vertelt, vindt men de luizen weer terug;
op Malta daarentegen wordt geen onderscheid gemaakt: er is enkel sprake van
ongedierte, dat voor zending ontvangt ‘rusteloos te loopen, te krevelen en te zuigen’,
waardoor de luie mensch geprikkeld en aan zijn plicht herinnerd wordt. Op Malta
(3)
zien wij het ongedierte weer geboren worden uit het stof der aarde.
Die zelfde bestraffing kan ook den luien man treffen. Volgens een Bretonsche
variant (uit Morbihan), zagen Jezus en Petrus op een Meidag een man in het gras
liggen. ‘Wat doet ge daar?’ vraagt Jezus. - ‘Ik koester mij in 't zonneken, omdat ik
niets te doen heb’, is 't antwoord. - Jezus neemt een handvol zand, gooit het hem
(4)
in den schoot en verandert het in luizen.
Ook in Hongarije komt die wijziging van het oorspronkelijk thema voor; insgelijks
in Oost-Vlaanderen (nl. te Wichelen), doch met een nieuwe wijziging er bij:
O.L. Heer en St. Pieter gingen eens samen wandelen. Daar vonden zij op hunne
baan een man liggen aan wien zij den weg vroegen. De vadsige kerel gaf zich niet
eens de moeite om op te staan, en wees met zijn voet de richting aan, die zij te
volgen hadden. Wat gaan wij dien man tot belooning geven?’ vroeg daarop Onz'
Heer. ‘Luizen’, antwoordde St. Pieter kortaf, ‘hij heeft toch tijd genoeg, om ze te
(5)
vangen.’
Geheel en al in dezen laatsten vorm vindt men het thema insgelijks bij de Zweden
in Esthland, evenals in Oostenrijksch Silezië; hier zijn het vliegen, dàar zijn het luizen
en vlooien, die uit het toegeworpen stuifzand

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

Mélanges de Traditionnisme, (Paris, 1893), blz. 53.
DäHNHARDT, Natursagen, II. 111-112.
DäHNHARDT, Naturs., II. 113.
LAVENOT, Lég. et Contes du Pays de Vannes, 11; P. SÉBILLOT, Folkl. de France, III. 301.
Die variant komt in de Vl. Vertelsels (DE MONT-DE COCK) niet voor, omdat wij ze toen nog niet
kenden.
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ontstaan. Elders wordt het thema versmolten met een ander motief, doch daar wil
(1)
ik thans niet op ingaan.
Wordt tot hiertoe, in den persoon van vrouw of man, de aangeboren luiheid met
lastige beestjes bestraft, het kan ook gebeuren dat de vrouw niet lui, maar enkel
werkloos is en niets beters vraagt dan de daaruit ontstane verveling door eene of
andere bezigheid te verdrijven. Aldus te onzent, te Tienen nl., zooals ons door POL
DE MONT wordt verteld:
‘Toen O.L. Heer en St. Pieter nog op de wereld wandelden, kwamen zij eens een
oud vrouwken tegen, die er erbarmelijk uitzag. Onze Heer deed Petrus gaan vragen,
wat haar scheelde. Toen Petrus terugkwam, nam O.L. Heer een handvol zand, en
wierp dit op het vrouwken. Het zand veranderde in wel duizend vlooien. En zoo zijn
(2)
deze insekten op de wereld gezet, om de vrouwen werk te geven.
Het voortbrengen van kwellend ongedierte door toegeworpen zand is dus evenzeer
in Vlaanderen bekend als in den vreemde. Die Brabantsche lezing van het vertelsel
komt, nagenoeg ongewijzigd, ook op een drietal plaatsen van het Loire-gebied voor:
de hoofdpersonen zijn telkens O.L. Heer en St. Pieter en deze genezen, op de
gewone wijze - hier het scheppen van vlooien - een jonge of oude vrouw van de
doodelijke verveling, die haar ongelukkig maakt; in Bretanje werpt Onz' Heer zand,
(3)
op de andere plaatsen een handvol vlooien over haar.
Op Sicilië en in Rusland treedt O.L. Heer alleen op, en een oude vrouw verzoekt
zelve, om toch iets te mogen doen; dan krijgt ze vlooien, soms ook vlooien en luizen,
te vangen. Een hoog bejaarde vrouw uit Bulgarije, die niet meer werken kon, bad
den Heer om een stille bezigheid en de Heer gaf haar vlooien. Doch, toen ze de
vrouw begonnen te bijten en deze hen niet te pakken kreeg, bad ze nogmaals:
‘Seigneur, donne-moi quelque chose de plus tranquille, ce que tu m'as donné est
(4)
trop folâtre.’ En God gaf haar luizen tot tijdverdrijf.
Naast de gewone voorstelling dat luizen en vlooien enkel geschapen werden, om
bezigheid te verschaffen aan luie of werklooze wijven, bestaan nog een drietal
andere, veel minder bekende opvattingen:
a) Zoolang Adam en Eva in 't Aardsch Paradijs verbleven, waren er geen luizen;
eerst na den zondeval, toen zij het verlaten hadden en in 't zweet huns aanschijns
hun dagelijksch brood moesten verdienen, kroop het heksendiertje uit de zweetende
huid te voorschijn. Hier is dus de luis een gevolg van den zondeval onzer eerste
ouders. Genesis III.17, wordt wel eens aldus verklaard: De aarde zij om uwentwille
vervloekt, ‘dat is, zij

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

DäHNHARDT, Naturs., II. 115-116.
Volkskunde, II. (1889), blz. 65.
Mélusine, II. 8; P. SÉBILLOT, Revue d. Trad. pop. II. 369; Folkl. de Fr. III. 300; CHAPISEAU,
Folkl. de la Beauce et du Perche, II. 247.
SCHISCHMàNOFF, Lég. relig. bulgares, 24; STRAUSZ, Die Bulgaren, 75; DäHNHARDT, Naturs.,
II. 112 vlg.
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(1)

brenge vervloekte (schadelijke) wezens voort, als muggen, vlooien en vliegen’.
b) Luis en vloo kunnen ook een gevolg zijn van de bestraffing der sluwe, op
menschenvleesch en bloed azende slang, zooals in dit Koerdisch vertelsel:
‘Gedurende den Zondvloed, strandde de ark van Noach op een rots en bekwam
een lek. Daar nu de patriark en zijn volk gevaar liepen de prooi der visschen te
worden, sprak de slang Noach aan en beloofde hem het lekgat te zullen stoppen,
wanneer hij haar, na 't verdwijnen van den watervloed, met menschenvleesch wilde
voeden. In zijn verlegenheid willigde Noach haar verzoek in, en de slang, in het gat
sluipend, kronkelde zich ineen, en belette aldus het water binnen te dringen. Na
den Zondvloed eischte zij het haar beloofde loon. Noach echter, tot vertwijfeling
gebracht, ging te rade bij den engel Gabriël, die hem zei de slang in 't vuur te werpen.
Noach wierp de slang in 't vuur, waar zij tot asch verbrandde. De asch gooide hij in
de hoogte, opdat de wind haar verstrooien zou. Doch, ze veranderde, eilaas, in
kleine insekten en uit de asch der verbrande slang ontstonden allerlei wandluizen,
vlooien en dergelijk ongedierte meer, die den armen mensch tot het einde der wereld
zullen plagen. Op die wijze geniet de oude slang dan toch het haar beloofde
(2)
voedsel.
Nagenoeg eensluidend is die overlevering in Europeesch Turkije (niet nader
bepaald): De slang eischte voor zich het recht, om het eerste wezen te bijten, dat
uit de ark zou gaan: dit was Sem. Noach hakte de slang in stukken, om Sem te
redden. Uit die stukken sprongen heele zwermen ongedierte te voorschijn: luizen,
vlooien, vliegen en muggen, bremzen, enz., die dadelijk Noach en zijn kinderen
(3)
begonnen te bijten.
Dezelfde mythe ligt ten grondslag aan een Zuidslavisch vertelsel, dat wij hier
verkort weergeven:
‘Toen het water van den Zondvloed al sterk was gedaald, zond de slang uit Noach's
ark de vleeschvlieg uit, om te onderzoeken welk dier het zoetste bloed bezat. Dat
bleek het menschenbloed te wezen, doch de zwaluw, met dien uitslag bekend
geraakt, beet de tong der vleeschvlieg af, eer deze dat nieuws aan de slang had
kunnen meedeelen. Woedend, wierp zich de slang op het jegens ons zoo
goedgestemde vogeltje, dat echter, door een vlugge beweging, ontsnapte en er
enkel het middendeel van zijn staart bij verloor; sedert hebben alle zwaluwen een
gaffelstaart. Misnoegd over de handelwijze der verraderlijke slang, hield Noach
haar, in de spleet van een gekloven stok geprangd, over het vuur. Terwijl zij aldus
braadde, sprongen haar de schubben van het lijf: uit de witte schilfers ontstonden
de luizen en uit de zwarte, de vlooien. Daarom zijn luizen en vlooien tuk op
menschenbloed,

(1)
(2)
(3)

LEOPRECHTING, Aus dem Lechrain, (1855), 80; bij DäHNHARDT, Naturs.. I. 215-216.
FORDE, Corsica, II. 174; (in Am Urquell, IV. (1893), blz. 129).
P. SÉBILLOT, in Revue d. Trad. pop. II. 369.
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terwijl de slang, nog steeds niet wetend waar het zoetste bloed te vinden, op alle
(1)
dieren aast’.
c) Volgens een plantsage uit Esthland, opgenomen in VECKENSTEDT'S Zeitschr.
für Volkskunde I. 316, zijn de weegluizen uit dennenappels ontstaan:
In den tijd als de dieren en de planten nog spreken konden, wilde een boer een
pijnboom omhouwen, doch deze kwam er tegen in verzet; een tweede en een derde
boom insgelijks, zoodat de boer van zijn voornemen afzag. Op zijn terugweg naar
huis, ontmoette hij O.L. Heer, en de kommervolle boer vertelde hem zijn wedervaren.
‘Van heden af’, zei toen de Heer, ‘ontneem ik de boomen alle spraak; alleen het stil
gefluister der bladeren zal uw oor nog treffen. En vel voortaan zooveel boomen, als
gij nuttig oordeelt.’
Als nu de eerste denneboom omgehakt werd, vergoot hij bittere tranen, die daarna
tot hars verdikten. De smart der moeder trof echter de kinderen - de dennenappels
- diep in het hart, en ze zeiden tot haar: ‘Ween niet, lieve moeder, wij willen het den
mensch, die zoo meedoogenloos is, zwaar vergelden!’ Daar veranderden zich de
schubben der appels in weegluizen en kropen in de huizen van de menschen, waar
(2)
zij tot heden toe een erge kwaal en kwelling zijn . Hier ziet men dus de
meedoogenloosheid van den mensch bestraft.
Op een gelijkaardige wijze vindt in de provincie Posen de hardvochtigheid jegens
den arme hare straf: de goedhartige meid eener gravin had juist een hongerigen
bedelaar haar teljoor soep toegereikt, toen de gravin de keuken binnentrad en den
bedelaar buitenjoeg. En zie, dien zelfden avond wilde zij met haar echtgenoot een
bal bijwonen, doch moest haar plan opgeven, omdat haar nieuw zijden kleed, en al
de andere kleederen, die zij maar even aanraakte, zelfs haar bed, vol luizen zaten.
Eerst nadat de gravin, op raad van een geestelijke, die kleederen met het bed aan
de armen had geschonken, werd ze van de luizen verlost.
De aandachtige lezer zal evenwel bemerken, dat in dit bijzonder geval de
(3)
overgezonden straf niet dient tot verklaring van den oorsprong van 't ongedierte.
***

(1)

o

F.S. KRAUSZ, Sagen und Märchen der Südslaven, II. n 81; A. DE COCK, Natuurverklar.
o

Sprookjes, II. n 77 B.
(2)
(3)

o

A. DE COCK, Natuurverklar. Sprookjes, II. n 131.
O. KNOOP, Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen, (Posen, 1893), blz. 190 vlg.
Slechts terloops wil ik hier nog op een paar vertelsels wijzen waarin de luis een hoofdrol
speelt, doch die niet passen in het kader van ons opstel: a) de Oudindische fabel: Luis en
Vloo (bij J. HERTEL, Die älteste Fassung des Pançatantra, Leipzig 1909, 2 dln. II. 29-30. Bk.
o

I. n VII), waarin de luis, tot haar schade, ondervindt dat men geen vreemden in huis mag
nemen. In de Nederlandsche vertaling van VAN DER WAALS, Bk. I. vertelling IX) treedt de
wandluis in de plaats van de vloo.
b) De Bismarksche Luis. Ten Zuiden van Bismark staat de toren eener verwoeste kerk.
Vroeger brachten de bedevaarders groote offergiften naar die kerk, en deze dienden tot
voedsel van de groote luis, die, aan een ketting gebonden, op de torenspits lag en dagelijks
verscheidene ponden vleesch verslond (KUHN und SCHWARTZ. Norddeutsche Sagen, Leipzig,
o

1840, n 155.)
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(1)

Bij de plattelandsche bevolking, zeiden wij elders , bestaat hier en daar nog het
geloof dat schadelijk ongedierte, als rupsen, slekken, muizen en ratten, iemand
door tooverij of een bezwering kan overgezonden worden. Komen die dieren ergens
onverwachts, in groote menigte voor, worden zolders en schuren schielijk door een
massa ratten overrompeld, zoo zeggen sommige onnoozelaars: ‘ze zijn (of: dat
werd u) gezonden’; in West-Vlaanderen heet dat ‘een zende rupsen’, of: ‘een
zendinge van ratten’ of ‘muizen’. Naar de oude volksvoorstellingen, ten andere, zijn
(2)
muizen onweersdieren; heksen kunnen onweer, hagel en muizen maken . In
West-Vlaanderen, naar sommigen beweren, worden ook de groote landwormen,
die 't koorn uiteten, door tooveraars en tooveressen in 't land ‘gezaaid’; van rupsen
(3)
‘zaaien’ is daar insgelijks sprake . Al dat ongedierte, door een kwade hand over
onze akkers verspreid of door bezweringen ons toegezonden, kan eveneens door
zekere tooverpraktijken, belezing of bezwering, weer verwijderd en elders gezonden
worden; zoo kende ik destijds te Denderleeuw, een rattenbezweerder-rupsenaflezer,
(4)
alsook lieden, die dom genoeg waren, om zijn hulp in te roepen of te aanvaarden .
In Wallonië, waar die volksbegrippen een nog krachtiger leven bezitten, bestaan
zelfs ‘des chasseurs de rats’ van beroep. ‘La croyance que certaines personnes ont
le pouvoir d'envoyer les rats d'une maison à l'autre est tellement répandue dans les
villages, que des campagnards cherchent noise à leurs voisins sous prétexte que
(5)
ceux-ci ont fait émigrer, à leur détriment, les rongeurs de leur maison’. 't Is hier
echter de plaats niet, om daar verder op in te gaan.
Nagenoeg hetzelfde geldt voor luizen en vlooien. Zoo vond G. GEZELLE in de
nagelaten aanteekeningen van deken DE BO het volgende: ‘Zende (de). - Menigte
(6)
van dat ongrui , dat, zoo sommigen denken, door tooverij iemand toegezonden
wordt. Die jongen zat al met eens vol luizen; 't moet een zende geweest zijn. Er viel
(7)
een zende rupsens op dat raaploof’ .
Te Beverloo weet men te vertellen van huisgezinnen uit de buurt eener heks,
waar allen, groot en klein, zich verscheidene malen daags zorgvuldig reinigden en
(8)
toch altijd met een overvloed van luizen bedekt waren .
(9)
Te Denderleeuw werd mij dienaangaande de volgende sage verteld :
‘De werkman van den pastoor kon op zekeren dag zijn werk niet gaan verrichten,
omdat 's morgens heel zijn huis - mensch en beest - vol luizen zat. De pastoor komt
zien wat er schort en de werkman zegt: “We zijn

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Volkskunde XV. (1903), blz. 103 vlgg.
Biekorf XII. 350 vlg. WUTTKE, Deutsche Volksaberglaube, § 168; 't Daghet XIII. 31.
Biekorf X. 12; Rond den Heerd II. 81.
A. DE COCK, in Volksk. VII. 2; XV. 129 vlgg. 't Daghet VIII. 31; XIX. 75.
COLSON, in Wallonia. X. 104 vlgg.
Ook geschreven: ongroei (ongedierte).
Loquela X. 24; XII. 72. Ook Volksk. VII. 2.
't Daghet XIII. 30.
Uit den Volksmond.
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betooverd; zoolang gij ons daar niet afhelpt, kan ik niet komen werken.” - “Morgen
is 't gedaan”, verklaart de pastoor, en 't was inderdaad gedaan. Nu ging de werkman
weer naar den tuin van de pastorij en bereidde er twee groentebedden. Den
volgenden morgen waren deze zoo platgetrapt als een dorschvloer: dat was de
wraak der heksen. De werkman herstelde alles, maar den tweeden nacht was 't
nogmaals hetzelfde spel. Den derden nacht ging de pastoor met zijn stok in den
tuin staan en sloeg de heksen links en rechts, dat ze schreeuwden en huilden. Toen
was 't voor goed gedaan. Maar zie! den volgenden Zondag zat de pastoor zelf vol
luizen, zoodat men een anderen pastoor moest bijroepen om hem te onttooveren.’
Te Oultre, bij Ninove, heeft de Duitscher J.W. WOLF, deze sage uit den volksmond
opgeteekend: ‘Jaren geleden woonde in Oultre een man met zijn meid in een groot
huis. Op een morgen vond hij op den schoorsteenmantel een paar dikke eiers liggen,
en ofschoon hij niet wist, evenmin als de meid, waar die vandaan kwamen, aten zij
die zonder argwaan op. Kort nadien lagen daar wederom eiers, en de man zei: “Wij
hebben hier zeker een huisgeest, die ons deze eiers brengt, doch, dat hij maar
voortga, de eiers zullen mij smaken.” Hij at ze weer op en dat gebeurde nog een
paar keeren achter elkaar.
Het duurde echter niet lang of de man zat zoo vol ongedierte dat hij niet meer
gaan noch zich bewegen kon, zonder dat er hem honderden van het lijf vielen. En
alle middelen, daar tegen aangewend, waren boter aan de galg. Eindelijk ging de
meid bij den deken van Geeraardsbergen te rade. “Ik kan u helpen”, zeide hij, “doch
het zal zwaar vallen. Zijt gij bang?” - “Neen”, antwoordde het meisje, “voor mijn
meester wil ik alles wagen”. - “Goed”, sprak de deken, “ga dan dezen nacht te twaalf
uur van huis weg en kom hierheen, in de kerk, doch laat u door niets van den weg
afbrengen, wat u ook overkomen moge.” De meid beloofde dat te doen en 's
middernachts begaf ze zich op weg naar Geeraardsbergen. Daar zij evenwel den
(1)
gegeven raad niet stipt had gevolgd, kon de deken haar niet helpen . Den tweeden
nacht daarentegen liet zij zich niet meer van haar stuk brengen. In de kerk gekomen,
vond zij den deken, die op haar wachtte en dadelijk een bezwering begon; nu vernam
ze dat het haar oude gebuurvrouw was, die haar meester al die luizen had
(2)
aangezet.’
In Streuvels' Lenteleven krijgen wij een mooi staaltje van dat volksgeloof in
(3)
West-Vlaanderen; het stukje - als dokument op te vatten - heet ‘Van Ongroei’ , en
vertelt van een oude bedelaarster, die door een troepje schooljongens voor
‘toovermete’ gescholden, en bovendien gesard en erg mishandeld wordt. Ze
vermaledijdt de kwelduivels, die haar halfdood op

(1)
(2)
(3)

Ik geef hier slechts een samenvatting van het verhaal.
o

WOLF, Deutsche Märchen und Sagen, n 160.
STIJN STREUVELS, Lenteleven, (Maldegem, 1899), blz. 87-97.
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de straat laten liggen. Een uurtje nadien komt ze in 't huis van een der belhamels
(Fonske Cruysse) een boterham vragen. Moeder is afwezig maar de oudste zuster
geeft haar een dikke snede met melk. Eer zij vertrekt, streelt zij met haar vingers
door den knaap zijn kroezelkop. ‘Dat is voor mijn braven jongen’, vleide zij, maar
grijnslachte leelijk. Spoedig nu begon de knaap den kop te krauwen, nu hier, dan
daar. ‘'t Is zoo in eens gekomen’, zeide hij tot zijn zuster, die dat opmerkte, en alsof
de jeukte nog sterk toenam, krabde hij geweldig met beide handen en weende van
pijn. Toen moeder binnenkwam en hoorde wat er gebeurd was, en dat de ‘tooveres’
Mete Vrange het hoofd van Fonske had gestreeld, riep ze: ‘God van den hemel,
(1)
jongen, wat hebt ge? Ge zijt betooverd? G'hebt heur kwaad gedaan!’ Daarop liep
ze buiten en kwam terug met de ‘vuile tooverheks’, die zij met geweld voortsleurde
(2)
en niet weder losliet, dan nadat ze een remedie tegen de luizen had aangeduid.
En de remedie hielp.
Het woord der Westvlaamsche moeder verdient eenigszins de aandacht: ‘G'hebt
heur kwaad gedaan’. Het luizen-aanzetten is hier dus een wraakoefening, een soort
van straf voor de kwajongensstreken van den schoolknaap. Dezelfde voorstelling
vindt men in de Oberpfalz: ‘Läuse anthun’, zegt SCHÖNWERTH, ‘ist ein stark
gebrauchtes Mittel, sich am Beleidiger zu rächen’. Men tracht van den betrokken
persoon eenige haren te bekomen, legt die met een papiertje, waarop zijn naam
staat, in een potje, dat men toesluit en bergt dit in een mierenhoop. Spoedig ziet de
(3)
vijand heel zijn lichaam overrompeld door roode luizen; deze bijten echter niet.
Ook in Vlaanderen is 't een algemeen geloof, dat een heks slechts enkele
haarpijltjes van iemand behoeft, om hem te kunnen betooveren; daarom, wie zich
kamt, dient de losgekomen haartjes te verbranden. In de sage uit Oultre, boven
medegedeeld, had de heks macht gekregen over den man, dewijl deze de toovereiers
(4)
had opgegeten , - evenals de tooveraar macht bekomt over uw geldkist, als gij zijn
eigen toovergeld in uw kist legt, bij het uwe.
In een dorp bij Körlin (Pommeren) bezat een schaapherder een tooverboek,
waardoor hij veel wonderbaars kon verrichten. Eens had hij een hevigen twist met
den koetsier, die bij denzelfden heer diende, en eindigde met de bedreiging: ‘Dat
zult gij bekoopen!’ Toen de koetsier nu met den wagen wilde uitrijden, bevond hij
(5)
dat deze krioelde van de luizen. Op verzoek van den heer, nam hij ze weer weg .
Het tooverboek stelde dus den schaper in staat, om luizen voort te brengen.

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

Wij cursiveeren.
Rozemarijn met stinkende kamille (Anthemis Cotula L.) in zoetemelk gekookt en daarmee,
vuurheet, den kop wasschen.
FR. SCHÖNWERTH, Aus der Oberpfalz. Sitten und Sagen, III. 203. Ook: Revue des Trad. pop.,
XXI. 307.
Vgl. Der Eremit als Hexenmeister, in Sagen aus dem Unterwallis von J. JEGERLEHNER, (1909),
blz. 184.
Pommersche Volksk., VI. (1898), blz. 93.
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Ook in Unterpölitz (Thüringen) vindt men nog heden verscheidene personen, die
(1)
luizen kunnen maken , wat beantwoordt aan het muizen-maken der heksen, waarvan
boven sprake.
In de Fransche Ardennen kunnen de tooveraars u wel luizen overzenden, maar
zij zelf worden er soms door besmet en opgevreten: ‘Les sorciers ont toujours été,
(2)
et partout, des donneurs de poux’ , zegt MEYRAC. ‘C'était là un de leurs grands
maléfices, et souvent ils étaient, autrefois, reconnus à ce signe que la vermine les
couvrait ou que les poux les dévoraient.’ En hij vertelt ons verder deze Ardensche
sage:
‘Eens kwam een oude schooister zich aan den ingang van het dorp Omont, op
een steen, nederzetten en begon heur haar te kammen: men zag er de luizen met
duizenden uitvallen. Op zekeren dag wist zij dat ongedierte op een jongeling van
Omont over te brengen, en welke middelen hij er ook tegen aanwendde, hij bleef
er mede besmet. Op een morgen dat de ongelukkige zich weer aan 't kammen was,
kwam de heks daar gegaan. De moeder van den jongeling kende haar niet en zeide:
“Eilaas, brave vrouw, zie welk een ongeluk mijn zoon is overkomen; hij kan
onmogelijk zijn luizen kwijtraken.” Het wijf grijnslachte even, doch, door
onachtzaamheid raakte zij met de hand den schouder van haar slachtoffer aan.
Terstond keerden al de luizen terug op haar en vermenigvuldigden er zich dusdanig,
dat zij de heks letterlijk verslonden, en er weldra nog enkel de beenderen van
(3)
overbleven ’
Het aanzetten van luizen geschiedt hier derhalve door aanraking, wat wij ook bij
STREUVELS, voor het Westvlaamsche volksgeloof, hebben kunnen vaststellen.
Evenzoo in de Belgische Ardennen en 't Land van Luik: ‘Une bonne femme racontait
qu'étant encore toute petite, une vieille avait passé la main dans sa belle chevelure
pour la caresser. C'était un sort! Le lendemain, l'enfant avait la tête chargée de
(4)
vermine. N'allez pas faire mine de douter de cela en Ardennes’.
Tegen de aangezette tooverluizen schijnen hier en daar ook krachtige
verweermiddelen te bestaan:
1) Neem op uw hoofd eene van die luizen en prik ze met een naaldje, levend, in
den schoorsteen vast: terstond zullen al de luizen, die op uw lichaam woekeren,
(5)
verdwijnen .
2) Ge moet een tiental dezer luizen nemen, ze met een naald doorsteken en ze
langzaam in 't vuur laten verbranden. (De tooveraar die ze u toegezonden heeft,
(6)
zal zoodanig lijden dat hij ze weer zal wegnemen. (Dep. Maine-et-Loire).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Zeitschr. d. Vereins f. Volkskunde, V. 94; WUTTKE, § 393.
Zie ook: ROLLAND, Faune pop. de France, III. 256.
A. MEYRAC, Traditions Coutumes, Lég. et Contes des Ardennes, (1890), blz. 207.
A. HOCK, Croyances et Remèdes pop. au Pays de Liége, I. 177 vlg; MONSEUR, Folkl. wallon,
91. Ook: R. de Trad. pop. XXI. 307.
MEYRAC, t.a. pl., 179.
R. des Trad. pop. XXI. 307.
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3) Rijg drie van die heksenluizen aan een draadje en hang dit in den schoorsteen,
aan de haal; het slachtoffer is voor goed van die vuile insekten verlost, en naarmate
deze verdorren, vergaat de tooveraar zelf. Deze draalt niet, om den getroffen persoon
(1)
te komen onttooveren. (In de Baugé-streek).
4) Men neemt drie van die luizen en gaat er in de avondschemering mee naar
een vlietend water en zegt: ‘Water, ik kom tot u, mijn luizen breng ik u, wees zoo
(2)
goed, voer ze mee met u’ (Liebauer Dal) .
5) Men ontmaakt zich in Duitschland van alle ongedierte, ook van wandluizen en
erfluizen (d.i. luizen, die van een stervende op zijn huisgenooten zijn overgegaan),
(3)
wanneer men eenige dezer diertjes met een lijk in 't graf legt.
De Luikerwalen verwijderen de wandluizen uit een bed met er een doodsbeen in
(4)
te leggen; - te Herve steekt men negen weegluizen in een doosje, dat men in den
zak van een buurman of voorbijganger tracht te moffelen; al het ongedierte trekt
naar diens huis; - te Verviers leest men St. Jans-Evangelie in drie hoeken van de
(5)
kamer; zij vertrekken langs den vierden hoek.
En dergelijke dingen meer. Die laatste bezweringswijze wordt in Vlaanderland en
in 't buitenland hier en daar gebruikt, om een besmette partij raapland van de rupsen
te zuiveren:
Onder 't opzeggen van St. Jans-Evangelie, stapt men rond den akker, wel zorg
dragende dien tooverkring niet te sluiten, maar aan 't eene uiteinde een paar stappen
opening te laten, langs waar de rupsen moeten heengaan. Ook de luizen worden
aldus van 't eene huis naar 't andere gezonden, want het ongedierte moet in de
gelegenheid gesteld worden, om verder kwaad te stichten.
Men zie daaromtrent mijn opstel over ‘Rupsenbezwering, in Volkskunde XV (1903),
blz. 129 vlgg.; alsook WUTTKE, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart (1900),
blz. 415 vlg. en 397 vlg.
Naast al de voorafgaande voorschriften, houde men dit volksgeloof uit Oldenburg
in 't oog: platluizen mag men nooit verdrijven, want zij ontnemen het lichaam alle
(6)
ziektestof.
Dat brengt ons geleidelijk tot het wijdverbreide, vrij zonderlinge volksgeloof, dat
ten grondslag ligt aan het versje van CATS:
‘Wanneer het huys vervalt, dan ruymen al de muysen,
Wanneer het lichaem sterft, dan vluchten al de luysen’.

Vluchtende luizen zijn een veeg teeken voor den kranke; luizen immers, zijn een
teeken van gezondheid. Dat gelooft het Duitsche volk zoowel als

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

R. d. Trad. pop. XIX. 406.
Mitteilungen der Schlesischen Gesellsch. f. Volksk. IV. (1897), 67.
STRACKERJAN, Aberglaube u. Sagen (aus Oldenburg, 1909), I. 89 en II. 175; WUTTKE § 611.
Dat middel is ook te Lebbeke bekend. Zie mijn Volksgeneeskunde, 272.
MONSEUR, Folkl. wallon, 16.
STRACKERJAN, t.a. pl. II. 175.
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het Fransche, het Hollandsche volk zoowel als het Vlaamsche. ‘Avoir des poux,
(1)
c'est signe de santé’, leest men bij BRISSAUD . ‘Läuse im Haar werden für ein
(2)
Zeichen der Gesuntheit erachtet’, zegt R. ANDREE ; O. KNOOP noemt de luis een
‘gezondheidsdier’ en wat hij er bijvoegt, komt hierop neer: hoe meer luizen, hoe
(3)
gezonder. Evenzoo in Frankrijk. In het Zaanland, veel ‘grint’ (d.i. veel ongedierte
(4)
op het hoofd, inzonderheid jonge luizen), ‘dat benne gezonde teekens’.
Ook in de Vlaamsche volksklasse vindt men nog hier en daar een moeder, die
de aanwezigheid van luizen bij haar kind als een gunstig teeken voor zijn gezondheid
beschouwt, want zieke menschen, denkt ze, kunnen geen luizen voeden. Bovendien
- eveneens een algemeen geloof - de luizen slorpen, zuigen slechts het ongezonde
bloed en de kwade humeuren op. Daarom zijn ze nuttig, en daarom ook zal men,
(5)
bij 't vangen van dat ongedierte, er steeds twee of drie op het hoofd laten zitten.
(6)
Vooral voor kloeke kinderen acht men in Opper-Bretanje luizen onmisbaar ; bij hen,
immers, zijn meer kwade vochten aanwezig. In Holland heerscht hetzelfde geloof
omtrent de klierachtige kinderen: luizen doen bij hen de gevaarlijke binnenklieren
(7)
naar buiten openbreken, waardoor er meer kans op genezing bestaat. Nogmaals
overblijfsels van de oude humoraal-pathologie, zooals men ziet. Dat zelfde geldt
voor het Henegouwsche geloof, waarvan HAROU gewaagt: De luizen verlaten de
(8)
meisjes, zoodra de eerste teekens van geslachtsrijpheid zich vertoonen. Dan,
immers, vinden de kwade vochten bij haar een anderen uitweg.
In Neder-Bretanje gaat dat volksgeloof nog verder; daar wordt een kind zonder
luizen in levensgevaar geacht: ‘Les poux, au lieu de rester sur sa tête, ont fait une
(9)
trouée dans sa chair et menacent de descendre jusqu'à son coeur .
Dat staat in verband met de Westvlaamsche luizenader, waarvan GUIDO GEZELLE
te St. Baafs-Vijve hoorde gewagen. Zoo zegt hij i.v. Luizenader: ‘ingebeelde ader,
of ander deel van 't menschelijk lichaam, daar de lijfluizen, de velluizen in woekeren,
totdat die ader openberst, van de overgroote menigte, zegt het volk, en dat de luizen
den mensch, gelijk zij 't Herodes deden, letterlijk opeten’. Dan heet het: ‘Zijn
(10)
luizenader is geborsten en hij is van de luizen opg'eten’.

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

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Expressions pop. relatives à l'anatomie, à la physiologie et à la médecine. (Paris, 1888), p.
222.
Braunschweiger Volkskunde, (1901), blz. 401.
Pommersche Volksk. VI. 93.
Dr. BOEKENOOGEN: De Zaansche Volkstaal, (Leiden, 1897), blz. 1313.
Pomm. Volksk., VI. 93; SÉBILLOT, Coutumes pop. de la Haute-Bretagne, 32 vlg.; ROLLAND,
Faune pop., III. 255; R. d. Trad. pop., XIII. 268; Mélusine, 1. 351; BRISSAUD, Expressions,
222; CABANÈS et BARRAUD, Remèdes de Bonne Femme, 64.
SÉBILLOT, Coutumes, 33.
e

N. Rott. Courant, 5 Aug. 1906, (bij Dr. VAN ANDEL, blz. 167).
R. d. Trad. pop., XVII. 218.
SAUVÉ, in Mélusine, III. 375.
Loquela, XV. 28.

Stroom. Jaargang 1

102
Hier betreden wij het gebied der volksgeneeskunde, waarin de luis, ook heden nog,
een voorname rol vervult. Doch ik handelde daarover in mijn boek Volksgeneeskunde
in Vlaanderen, blz. 270-275, waarnaar ik eenvoudig verwijs. Gebrek aan plaatsruimte
laat overigens niet toe het onderwerp hier volledig te behandelen. Slechts dit eene
wil ik nog zeggen: de luizen hebben ook aanleiding gegeven tot enkele raadsels.
Men vertelt o.a. dat HOMEROS van verdriet gestorven is, omdat hij het volgende
raadsel niet kon oplossen: ‘Wat hij heeft, is hij kwijt, en wat hij niet heeft, heeft hij
nog.’ Hier wordt het luizenvangen bedoeld. Dat volksraadsel, ook thans nog rondom
Aalst, en wel elders, te vinden, schijnt dus te dagteekenen uit HOMEROS' tijd. Een
berijmde, wellicht oudere vorm, zooals hij voortleeft te Roesbrugge-Haringe, wordt
ons door POL DE MONT in Volkskunde I. 206, medegedeeld:
‘Een jager ging ter jacht met tien gezwinde honden.
Nooit (n)iemand had gehoord, alsdat zij bassen konden.
Zij hadden op hun hoofd elk eenen platten horen,
Niet door de kunst gemaakt, maar ermee geboren.
Al wat de jager kreeg, dat heeft hij dood geslagen,
En wat hij niet en kreeg, dat heeft hij meegedragen’.

Nagenoeg dezelfde vorm komt voor in Joos' Raadsels van het Vlaamsche Volk
o

(1888), n 318, als thuis hoorend in de provincie Antwerpen, in West-Vlaanderen
en in 't Land van Aalst. De beteekenis is natuurlijk: De tien vingers op de luizenjacht
in 't haar!
e

Wijdbekend is ook het sprookje van de fabelachtig groote luizenhuid. In zijn 3
o

deel (Kinder- u. Hausmärchen, Bruchstücke, n 2: Die Laus), vertelt GRIMM van een
reine prinses, op wier hoofd men toch eens een luis gevonden had. Ze liet dat
wonderdier met melk voeden, en het groeide, groeide, en werd zoo groot als een
kalf. Toen de luis dood was, deed de koningsdochter haar het vel afstroopen, looien
en toebereiden en daaruit liet ze zich een kleed vervaardigen. Elken vrijer, die zich
voor haar aanbood, liet ze nu raden uit welke huidsoort haar kleed gemaakt was.
Daar zij allen misraadden, werden zij achtereenvolgens afgescheept. Eindelijk kwam
er toch een, die het geheim kende.
In eenigszins gewijzigden vorm komt dit vertelsel in heel Europa voor: de luis
wordt meestal op 's konings hoofd gevangen (bij BASILE, Pentamerone is 't eene
vloo) en uit de huid van die kolossale luis wordt een trommelvel gemaakt,
handschoenen of schoenen, een kleed, enz. De koning belooft de hand zijner dochter
aan dengene, die den aard van dat vel raden kan. Wie mis raadt, wordt in sommige
varianten (o.a. op Sicilië) ter dood gebracht. Op den duur wordt het geheim toch
achterhaald. Wie dat sprookjesthema grondig wil onderzoeken, neme het pas
verschenen werk: BOLTE-POLIVKA, Anmerkungen zu den Kinder- u. Hausmärchen
der Brüder Grimm, (Leipzig, 1918), III. 483-486.
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Ekspressionisme in Vlaanderen door Paul van Ostayen.
I.
Een nog zeer jonge gebeurtenis, doch stellig een gebeurtenis is dit ontluikend
ekspressionisme in Vlaanderen.
Schilder- en beeldhouwkunst gesproken en spijts de ontegenzeggelike waarde
van de door de kunststrekking van de jaren '80-'90 (L'Essor, Les XX) gevormde
luministen, met daaronder een paar uitzonderingsfiguren in diverse richtingen, Ensor
en Laermans, leefden wij hier in de laatste jaren in een steeds meer drukkende
malaise. Het feit dat wij, tegenover de evolutie, die zich langs minstens drie
hoofdzijden in het buitenland voltrok (Kubisme in Frankrijk, Ekspressionisme in
Duitschland, Futurisme in Italië) nog steeds bij de gebeurtenis van de jaren '80-'90
waren gebleven, werd door sommigen wel gevoeld. Om deze reden kregen wij in
het jaar 1914, naast een goedverzorgde Ensor-inzending, in ‘Kunst van Heden’ een
mooi ensemble van het werk van Vinc. van Gogh. De oorspronkelike ekstreem van
het impressionisme, van Gogh - een kruin buiten de bergketen - schonk hier door
deze retrospektieve tentoonstelling hen voldoening, die verder kennis met de
europese stroming wensten te maken, terwijl het van een andere zijde de luministen
die van Gogh als een oorspronkelike outsider buiten hun sisteem kunnen
beschouwen, geen aanstoot gaf. Buiten deze werden te Brussel, naar ik meen, nog
twee tentoonstellingen van moderne kunst gehouden: een van italjaanse futuristen
en een van de franse onafhankeliken ‘les Fauves’ en de franse Kubisten met daarbij
een paar russiese ekspressionisten als Chagall en Archipenko. Doch voornamelik
daarom hadden deze tentoonstellingen niet het sukses dat zij verhopen mochten,
vooral werden zij vanwege de kunstenaars alhier niet met de nodige aandacht
begroet, omdat het terrein volledig onvoorbereid was. Laat ons het feit niet zwijgzaam
voorbij gaan: zelfs de kunstenaars met de minst aprioristiese tendensen, konden
niet buiten de mening om dat zulke tentoonstellingen meer als kuriosum te
bezichtigen, dan wel ‘au sérieux’ te nemen waren. Deze spontane europese
beweging die bijna op drie punten tegelijk losbarstte, hadden wij voornamelik ook
slechts door de spottende belangstelling van de franse grootpers leren kennen;
deze had niet verwaarloosd die beweging het meest chaotiese uitzicht te lenen;
deze pers hechtte natuurlik meer belang aan een ongelukkige zin van al te onstuimige
Zuiderlingen als de italjaanse schilders zijn, dan wel aan het werk van een Boccioni,
van een Russolo, van een Severini; deze pers stelde charlatans die allerlei
futuristiese ‘uitvindingen’ hadden gedaan op gelijk niveau met het werk
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van Archipenko. Dat de estheties-konservatieve pers elders ook wel hetzelfde inzicht
in moderne kunst zal geboden hebben, lijdt geen twijfel. Hun invloed was hier echter
gering. Zo er aldus voor de nieuwe kunst een belangstelling was, dan was die stellig
aprioristies beïnvloed.
Van een andere zijde was evenwel de jongere generatie, en deze verhouding
had zich insgelijks in de jaren '80-'90 voorgedaan, veel sterker op plasties gebied
vertegenwoordigd dan in welk andere kunstuiting ook. Geen periode gedurende
dewelke hopelozer gezocht werd dan gedurende diegene die door ‘les XX’ beïnvloed
werd. Doch het scheen alsof de jongeren alle kontakt met Europa verloren hadden.
De allerbesten, Marcel Jefferys, Willem Paerels, gingen tot Oleffe; de allerslechtsten
bleven bij Delville; daartussen beproefde bijna eenieder een zekere tijd Ensorisme,
de vruchtbaarste grond voor slecht of goed epigonisme. De jongeren vonden geen
andere uitweg dan een gewaagd ultra-impressionisme. Zo het voorbeeld van Marcel
Jefferys die stellig een kunstenaar is, doch voor zijn persoonlikheid ongelukkig geen
oorspronkelike uitweg wist te vinden. Van Ensor heb ik reeds geschreven dat hij
het steeds goed voor had, dat hij meende ‘licht voor alles’, doch dit van een andere
zijde vaak door ‘kleur voor alles’ vertaalde; van de jongste ultra-impressionisten zou
kunnen gezegd worden dat zij insgelijks ‘licht voor alles’ meenden, doch dit
sistematies slecht door ‘luminisme voor alles’ vertaalden.
Zulke oriëntering was overigens meer dan natuurlik. Gevulgariseerd was hier
slechts het impressionisme. De paar pasvermelde tentoonstellingen en de
‘drie-jaarlikse’, met soms een Matisse, daargelaten, was er weinig buiten het
impressionisme getoond geworden. Een tentoonstelling van moderne kunst te
Antwerpen, ‘Kunst van Heden’, omvatte in 1912, nog, met uitnodigingen aan franse
kunstenaars: Xavier Prinet, Boutet de Monvel, Laurent en ten slotte een waardevolle
inzending van de ultra-impressionist Vuillard, ongeveer voorgesteld als de laatste
eksentriese nieuwigheid. Dezelfde vereniging nodigde in 1913 duitse schilders uit:
munchener mercantilisme met Kayser en Colombo Max en munchener soms wel
leuke, doch allerminst oorspronkelike cabaret-bizarreries.
Ondertussen groeide in Europa een beweging, die, zich op diverse punten onder
verschillende aspekten openbarend, duidelik veel meer te betekenen had dan het
usuële verschil dat men onder de generaties meent te ontdekken. Niet voor een
subjektieve interpretering van het objekt kwam deze beweging op, wel kondigde zij
het subjekt als ‘maître souverain’ af. Eveneens hadden zich vroeger de
impressionisten en nog meer het uit hun beschouwing geworden sisteem, het
lumino-pointillisme, verdedigd door de waarde van het subjektieve ‘zien’ vooruit te
stellen. De primitieve uitdrukking, die wij hier hebben behouden, wijst voldoende op
de waarde die, volgens de impressionisten, het subjekt in het doek houden mocht.
Tegenover de niet-contemporaine richting, die Meier-Graefe van Ingres tot Maurice
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Denis uitstrekt, liet de grote franse beweging van het laatste van de negentiende
eeuw de vrijheid van het instinkt wel recht wedervaren, doch deze vrijheid bleef
enkel, wanneer ik het aldus heten mag, bij het zinnelik instinkt, het ‘zien’ gelijk de
impressionisten het zelf niet juister konden uitdrukken, beperkt. Hun werk was dus
de som van het objekt en de, na een zinnelik, dus geestelik beperkt onderzoek,
subjektieve interpretering daarvan. Ongetwijfeld verhoogden de besten onder de
impressionisten hun werk door deze vrijheid; de slechtsten echter vonden in dit tot
een sisteem ontaarde, als moderne waarde altans stellig overdreven dogma van
het subjektieve zien, een wijze om hun gebrek aan geloof, in dit geval aan instinkt,
te verbergen. In tegenstelling met deze subjektieve interpretering volgens het zinnelik
instinkt, hebben de ekspressionisten een grotere eerbied voor de waarde van het
objekt. Het objekt als mededelingsmiddel tussen het subjekt en de toeschouwer (1)
want is als dusdanig dat de bourgeoise kunstopvatting zoveel belang hecht aan
het objekt - is volledig als absolute noodzakelikheid verdwenen. Doch van een
andere zijde bekomt het objekt een grotere waarde, al wordt het dan zelden in zijn
geheel en volgens zijn uiterlike verhoudingen in het ekspressionisme volledig objektief
medegedeeld; de grote waarde van het in het werk medegedeelde objekt als ‘Idee
an sich’ blijft niet enkel bestaan, maar wordt integendeel door deze opvatting in de
kunst, na eeuwen van verwaarlozing, weer ingevoerd. Deze eerbied van het
ekspressionisme tegenover objekten is b.v. te vinden in het vroom behandelen van
een vioolvlak door Picasso; van een landschapvlak door Heckel; van een met een
bizondere waarde beladen voorwerp uit het havenbedrijf door Metzinger, van een
scheepschouw als massaal kleurvlak door Floris Jespers. De impressionisten hadden
hun subjektieve interpretering van natuurvormen en hun stemmingen tegenover
een ensemble van natuurverschijningen verdedigd door de formule ‘l'art pour l'art’,
een leugen waardoor zij zich zelf en de bourgeoise kunstsmaak verschalkten en
deze laatste spoedig wisten te overtuigen: de bourgeois houdt van een zekere
theoretiese anarchie in de kunst. Doch deze zelfstandigheid van de kunst in het
impressionisme blijft een vergissing; wat er van overblijft is enkel een speelruimte
voor

(1)

Bourgeoise kunstsmaak, bourgeois, enz., benamingen die vaak in dit opstel zullen gevonden
worden, zijn hier in de zin van Werner Sombart (der Bourgeois), Max Weber en de
daarbijgevoegde konsekwenties van Max Scheler te begrijpen. Niet als een klasseonderscheid,
doch wel als een sedert de middeneeuwen algemeen heersende levensaanschouwing: de
kapitalistiese geest. Deze levensaanschouwing vindt men even wel bij de werkelike bourgeois,
als bij de aristokraat en de kristene of sociaal-democraties gesyndikeerde werkman. Door
Werner Sombart histories-ekonomies tot de verandering van het ‘Ausgabe’-stelsel (de
vòòrkapitalistiese leenheer poogde zooveel geld in te winnen als hem voor zijn verteer
noodzakelik was) in een ‘Einnahme’-stelsel (zucht naar de uitbreiding van het bezit volgens
de huidige kap. geest) herleid, manifesteert zich de bourgeoise levenaanschouwing tegenover
de andere levensgebeurtenissen - liefde, kunst - door een reduceren van haar belangstelling
in deze gebeurtenissen. De bourgeois houdt deze voor fantaisie en geestesontspanning;
aldus gebeurtenissen van sekundairen aard. Over het verband tussen het impressionisme
en de bourgeoise levensaanschouwing schreef ik vroeger een kanttekening: ‘de demokratiese
r

idee’, in Goedendag, n 5, jaarg. 1918.
Behalve in een uitzonderlik geval waar er speciaal van de bourgeois als sociale stand spraak
is, zijn de termen ‘bourgeois’ enz. in de zin van een algemene levenaanschouwing te begrijpen.
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persoonlike fantaisie; een hoog-op-zetten van de esthetiek om het volslagen gemis
aan ethiek te verbergen. Hier is de ‘l'art pour l'art’-formule geen konsekwentie van
een levensaanschouwing, enkel een soort arbitraire verontschuldiging tegenover
de bourgeoise, algemeen geldende kunstsmaak van die periode, die zich nog bij
de geadmitteerde seculaire romantiek van Ingres, bij de theoretiese realistiek van
Courbet en bij het sentimenteel naturalisme van Millet hield. Niet primair aldus, wel
sekundair; geen oorzaak, wel gevolg heel de waan van deze formule. Een
onomstootbaar bewijs daarvan menen wij in de afhankelikheid van deze kunst
tegenover de sociale konstruktie te ontdekken. Ware deze onafhankelikheid van de
kunst echt, dan zou deze kunst zich in allereerste plaats zelfstandig moeten
verhouden tegenover feiten van in deze zin ongetwijfeld ondergeschikten aard, als
b.v. het klasseverschil. Het impressionisme is volledig gevormd naar de bourgeoise
opvatting; de werken van de impressionisten zijn voorbeschikt om in een volledig
naar de bourgeoise kunstsmaak opgevat dekor geplaatst te worden. Al de
impressionistiese werken kunnen tot sieraad van een burgerlik interieur dienen;
geen vijf op honderd zouden, naar de geest, in een arbeiderswoning, in een schone
zaal van een arbeiderssyndikaat kunnen geplaatst worden. Niet enkel is dit waar
voor het impressionisme, doch ook voor de ganse kunst van de negentiende eeuw
die het impressionisme voorbereidt. Wij zeggen naar de geest en niet naar het
onderwerp. Wanneer sommige kunstenaars werken hebben voortgebracht die daar
wel te plaatsen zijn, dan is het naar het onderwerp te oordelen, evengoed als het
werk van een areligieus kunstenaar in een kerk kan geplaatst worden, wanneer het
een godsdienstig onderwerp behandelt. Het werk van Walter Crane, van Roland
Holst, van Eug. Laermans bewijst enkel dat tegenover de kunstsmakende ploutokratie
het proletariaat er eveneens in gelukt is een kapitaalkrachtigheid te scheppen die
in de sociale verhouding van de kunst overwegend kan zijn. Evenmin een zieledrama
is het naturalisties sentimentalisme van Millet; het is insgelijks hoofdzakelik op de
toeschouwer berekend: het heeft de waarde van een almoes van een rijke jufvrouw
aan een arme man. Dit socialisme verhoudt zich evenzeer onbillik tegenover de
kunst en kondigt haar afhankelikheid in bourgeoise zin af, d.i. als dekoratieve waarde
van het leven. De werken van deze kunstenaars bieden slechts naar het onderwerp
betekenis voor het socialisme, daardoor ook slechts een verband als blik in het
verleden en het heden, d.i. aldus in het begrensde; zij werpen geen brug naar de
onbegrensde toekomst, wat enkel door een innerlike geesteskommunie, geenzins
door een uiterlike objekten-overeenkomst kan gebeuren en deze laatste is wel de
enige overeenkomst, die zoowel het positieve verband van Walter Crane (idealistiese
beschouwing van het socialistiese streven) als het negatieve van Laermans (skepsis
tegenover de huidige sociale toestanden) biedt. Zo ligt dan ook de kloof artistiek op
dezelfde wijze als Kurt Hiller deze in politiek-filosofiese zin formuleert: de vooruit-
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e

strevende beweging uit de vorige generaties berustte op: 1 ) een waarneming van
e

de tegenwoordige onvolmaaktheid, 2 ) een denkbeeld van de volmaaktheid in de
toekomst. Bij deze statiek bleven de vorige generaties. Het aktivisme van de huidige
(1)
generatie ontbrak hen. In de kunst openbaart zich dit gebrek aan aktivisme door
het vervangen van de innerlike socialistiese geesteskommunie door de uiterlike,
(2)
artistiek-formalistiese schoonheid die wij hoger hebben trachten te bepalen. In die
zin is het insgelijks een zonderling en merkwaardig paradoks dat het beste werk
dat tot hiertoe aan toekomstkunst geleverd werd enkel bestaat in een
politiek-filosofies statieke kritiek op de contemporaine tijdsgeest - zo Daumier,
Steinlen, Laermans; dat lang niet de meeste waarde heeft de aprioristies idealistiese
arbeid van het engels artistiek socialisme van Morris tot Crane en de groep der
kontinentale navolgers. Hier is het vervangen van de geestelike overeenkomst door
een objektieve en al te gemakkelike symbool-voorstelling, te evident verkeerd. Deze
doeken die zich het best lenen tot versiering van buiten de
maatschappelik-bourgeoise norma liggende milieu's, doch eveneens ook door de
bourgeoise kunstsmaak geïnspireerd zijn, blijven ook enkel: versiering; een
compromis en een stereotiep; een overeenkomst in de zin van de objektiviteit, want
het gemis aan innerlike overeenkomst verbergt. Naar de innerlike overeenkomst te
oordelen staat de arbeid van Walter Crane op hetzelfde plan als bijv. die van een
Aman Jean - het meer artistieke van de laatste valt hier buiten bespreking - en
Laermans op hetzelfde plan als Claus. Van hieruit volgt dan ook de konklusie dat
de kunst van de negentiende eeuw tot aan v. Gogh-Cézanne zich niet zelfstandig
tegenover het maatschappelik gebouw verhield, wel dat haar stijl daarvan afhankelik
was; dat het subjektivisme en de souverainiteit besloten in de ‘l'art-pour-l'art’-formule
slechts in zeer relatieve zin te begrijpen zijn, voor zover zulks met de artistieke
fantaisie van deze bij uitstek bourgeoise periode strookt. Deze formule was in feite
een compromis, waardoor de kunstenaar aan zijn voor zijn vitalisme noodzakelike
onafhankelikheid kon

(1)

‘Wir folgen nur dem unsterblichen Dualismus der platonischen Schule... wenn wir, innerhalb
der beiden grossen überhaupt möglichen Einstellungen zur Welt - als zur seienden und zur
seinsollenden - die Aufgabe des Geistes darin erblicken, dass er das Bild der seinsollenden
Welt entwerft und die seiende der seinsollenden zutreibt. Die erst Hälfte dieses Programms
(die Entwerfung des Weltbildes) hat der Geist der Vergangenheit mehr oder minder erfüllt;
von der zweiten, der Verwirklichung, bleibt so gut wie alles zu tun übrig. - (Kurt Hiller:
o

(2)

Taugenichts, Tätiger Geist, Thomas Mann; Berlin, Verlag Dr. Basch & C . Zie ook: Die weissen
Blätter, April '17: vom Aktivismus.
Over de positie van het politiek-filos. aktivisme tegenover de kunst, verklaart Kurt Hiller: Nur
freilich legen wir die Grenzlinie zwischen dem, das innerhalb der empirischen Kunst taugt
und nicht taugt, grundsätzlich anders als der Musivische (Musivismus: der im blossen
kunsthaften Fixieren sensualer oder gemütlicher ‘Erlebnisse’, in der Herstellung und im
Genusse von ‘Formen’ das höchste Ziel des Geistes zu erblicken glaubt), der Formalist, der
Aesthet sie legte. Er hob gestalterische Tugenden, deren relative Bedeutung wir gar nicht
verkennen und die wir in die Zukunft hineinzunehmen wünschen, ins Absolute; er machte
Mittel zu Zwecken und nahm der Kunst als Wesentliches schliesslich allen Gehalt, alles Feuer,
alle Richtung auf das grandiose (wenn auch dunkle) Menschheitsziel. Die vornehmsten,
heroischen Werke sämtlicher Zeitalter fügen sich dem Rahmen dieser sinnlichengen Theorie
nicht ein. (Kurt Hiller: als hoger.) Men zie ook zijn opstel: ‘Philosophie des Ziels’ in ‘das Ziel’,
Munchen, Georg Müller, 1916.
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geloven, zonder dat deze van een andere zijde zo volledig zijn zou dat zij de
bourgeois, die de kunst in het leven ongeveer de waarde van een min of meer
belangrijke rubriek toekent, in zijn souverainiteit kwetsen kon. Een compromis
waardoor de bourgeois de kunstenaar-subjekt een zekere speelruimte liet en
waardoor de kunstenaar zijn subjektieve indruk een objektieve uitdrukking gaf, zodat
zij binnen het begrijpen der middelmatige artistieke beschaving viel. Daardoor komen
wij tot de tegenstelling: het impressionisme gaf de objektieve uitdrukking van een
even geanalyseerde indruk, terwijl het omgekeerde tans gaat primeren, d.i. de
subjektieve uitdrukking van een naar synthese doelende indruk. Dit voor wat de
kunstenaar betreft. Wat het publiek betreft moet deze subjektieve uitdrukking,
uitgaande van de kunstenaar, weer door een synthetiese indruk werken. In het
impressionisme werkt natuurlik de objektieve uitdrukking door een onderzoek van
het episodies-juiste in het behandelde onderwerp, een analytiese werking aldus.
De subjektieve uitdrukking daartegenover moet bij de toeschouwer onmiddellik het
begrip van de synthese wekken, zoals b.v. het woord ‘tafel’ onmiddellik het objekt
‘tafel’ voor het oog zichtbaar maakt, en een kleur moet onmiddellik haar
psychologiese waarde (leed-geluk) wekken. Dit is de eerste wijze van begrijpen van
de subjektieve uitdrukking. De tweede mogelikheid is, een onderzoek te doen naar
de innerlike noodwendigheid van de aangebrachte vormen en kleuren, wat op de
aanpassing van de toeschouwer aan het wezen van het scheppende subjekt
neerkomt. Voor wat de toeschouwer betreft valt hier dus de middenweg tussen het
onmiddellik frappante van een voorgestelde idee en het onderzoek naar de innerlike
drijfveren ervan weg; deze middenweg, die van de impressionistiese kritiek, tevens
aangenomen door de bourgeoise kunstsmaak, is het intellektuele onderzoek naar
de styliseringswaarde van de kunstenaar.
In het impressionisme hebben wij dus ook subjektivisme doch de uitdrukking
daarvan wordt voor alles bepaald door de uiterlike noodwendigheid, d.i. de algemeen
erkende en traditionele maatstaf. Deze maatstaf is bepaald en onbewegelik, hangt
niet af van de kunstenaar en de innerlike uit hem oorspronkelike noodwendigheid.
Het impressionisme blijft een compromis: bij uitstek de kunst van het
negentiendeeuwse liberalisme.
De eersten die tegenover het bourgeoise impressionisme een breder socialisme
stelden, dat op gemeenschap naar de geest berusten zou, waren v. Gogh de
nevenloper van dit zelfde impressionisme, en Paul Cézanne, een kompleks van het
rationele en het gelovige van de franse geest: Montaigne en France, St. François
de Sales en Francis Jammes. Bij Vincent van Gogh, formeel-artistiek slechts outsider
van de kunst van de dag, is de esthetiek aan een algemeen ethiese opvatting
ondergeschikt; deze dreef hem eerst als prediker naar Paturâges, deed hem daarna
als schilder niet enkel of vooreerst zijn artistieke roeping ontdekken, wel zijn
menselike.
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Langs artistieke wegen zoekt Cézanne. Beiden begrijpen in een stilleven een levend
wezen. Zij voeren de dubbele vrijheid van subjekt en objekt in plaats van de vroegere
mutuële beïnvloeding in de schilderkunst in. Met hen is het reeds principiëel met
het artistiek-bourgeoise compromis van de ‘l'art-pour-l'art’ periode uit. Tegenover
de scheppende natuur staat de kunstenaar die uit levensdrang creëert. Een dubbele
zelfstandigheid.
Van af Cézanne groeit, voorlopig in een chaos van richtingen en personaliteiten,
deze opvatting van de dubbele zelfstandigheid: het objekt bekomt meer rechten,
want het blijft rein zonder beïnvloeding van de kunstenaars; met het oog op het
enkel artistiek-formele (b.v. luministiese analyse) mag het objekt niet beschadigd
worden. Doch van een andere zijde voelen de kunstenaars van langs om meer dat
hun levensopdracht niet liggen kan in een min of meer, naar gelang van preciese
of onpreciese stemmingen, weergeven van natuurvormen. Sterker wordt het begrip
der dubbele zelfstandigheid, tot het zich plots, bijna op drie punten gelijktijdig
manifesteert. In 1909 komt Picasso, nadat hij zich geruime tijd in de eenzaamheid
teruggetrokken had, te Parijs met zijn kubistiese doeken te voorschijn; tezelfdertijd
werkte te Estaque Henri Braque in dezelfde geestelike richting. ‘Que le tableau
n'imite rien et qu'il présente nûment sa raison d'être’ schrijven Albert Gleizes en
Jean Metzinger, de theoretici van het Kubisme. Dezelfde geestelike oriëntering heeft
het duitse ekspressionisme; in een manifest van de ekpressionistiese groepering
‘der blaue Reiter’, indien ik mij niet vergis, van het jaar 1911, wordt verklaard: ‘Men
kan het door de goddelike voorziening verklaren of door de Darwinse theorie. Niet
dit heeft hier belang, wel de duidelike werking van de wet. De natuur verrukt ons
door haar twee zijden. De ene is ieder mens bekend: de “oneindige” verscheidenheid,
de “onbeperkte” rijkdom der natuurvormen: Oliefant, mier, pijnboom, roos, berg,
kiezelsteen. De andere zijde is de bestudeerden bekend: de aanpassing van de
vorm aan de noodwendigheid (oliefantentromp, mierengebit). De kunst is hier de
natuur gelijk: de rijkdom van haar vorm is onbeperkt, de verscheidenheid van haar
vorm is oneindig: de noodwendigheid schept de vormen. Waarom ergeren zich
velen wanneer zij de natuurlike (fysiologiese) zijde der kunst zien, in plaats zich
daarom te verheugen? De natuur schept haar vorm tot haar doel. De kunst schept
haar vorm tot haar doel. Men moet zich niet over de oliefantentromp ergeren en
evenmin zal men dit doen over een vorm, door de kunstenaar gebruikt.’
Het kunstwerk moet eenvoudig een rezultaat van een zieledrang zijn, geboren
uit een ‘innere Notwendigkeit’ verklaart de Rus Kandinsky, met de tans gesneuvelde
Franz Marc destijds leider van ‘der blaue Reiter’. De inhoud van de kunst, gaat hij
voort, ‘wird nicht mehr das materielle, gegenständliche Was der hintergebliebenen
Periode sein, sondern ein künstlerischer Inhalt, die Seele der kunst, ohne welche
ihr Körper (das “Wie”)
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nie ein volles gesundes Leben führen kann, ebenso wie der einzelne Mensch oder
ein Volk. Dieses Was ist der Inhalt, welchen nur die Kunst in sich fassen kann, und
welchen nur die Kunst zum klaren Ausdruck bringen kann durch die nur ihr
gehörenden Mittel.’ (kursivering van de auteurs).
De middelen die ter beschikking van de kunst staan zijn tweeërlei: de middelen
die reeds in de natuur bestaan en de middelen die door de geest van de kunstenaar
zullen gecreëerd worden: er zijn aldus materiële en geestelike middelen, doch het
aanbrengen van beide moet gewettigd zijn door de ‘innere Notwendigkeit’, de
zieledrang van de kunstenaar, het subjekt, ‘maître souverain’. Er is geen prescriptie
van natuurvormen om hun objektiviteit, maar wel een prescriptie van het in dienst
stellen van de kunstenaar om natuurvormen volgens een bourgeois-naturalisties
behagen weer te geven. Dan slechts worden natuurvormen vervangen wanneer
deze natuurvormen bij de ‘Einzelfall’ blijven, terwijl de door de kunstenaar gecreëerde
vorm de synthese bereiken zal. Om twee redenen kan de geestelike vorm op het
e

schilderij aangebracht worden: 1 wanneer hij een reeks natuurvormen syntheties
samenvat, wanneer de daaraan korresponderende natuurvorm slechts analyse
geeft, b.v. de portretten van Matisse, synthese van een typereeks, de landschappen
en de stillevens van Cézanne, Dérain; de dierschilderijen van Fr. Marc; de
e

komposities van Friesz, Boccioni, Severini, enz.; 2 wanneer de geestelike vorm de
ekspressie is van een lyriese emotie, dewelke niet door een objektieve vorm weer
te geven is, ofwel de weergave van een abstrakt begrip; zo enerzijds de komposities
van Kandinsky, Jacoba van Heemskerck, Mondriaan, anderzijds ‘élasticité’ van
Boccioni, het universeel dynamisme in het werk van Soffici, Russolo.
Door deze laatsten komen wij ten slotte op de derde met het frans kubisme en
het duits ekspressionisme zich bijna gelijktijdig manifesterende uiting van de
geestelike, de ideoplastiese opvatting in de kunst: het italjaanse futurisme. Tegenover
het kubisme en het ekspressionisme heeft het futurisme het veel meer tot een
eksklusivisties sisteem gebracht; ‘Kubismus und Expressionismus sind allgemeine
Bezeichnungen bestimmter Richtungen. Der Futurismus ist eine Schule’ bepaalt
(1)
Theod. Daübler . Het futurisme heeft zijn levensaanschouwing, zijn program, dat
tot het eksklusivisme toe doordacht is, wat blijkt uit hun theoreties grotere liefde
voor de uiterlike dan wel voor de innerlike dynamiek; theoreties komt hun werk
uitsluitelik op de verheerliking van de wetenschap en haar rezultaten neer. Daaruit
volgt wat Soffici over het landschap zegt: ‘Wij willen de grootstad, het landschap
hoogstens daar waar het door de stad verdrongen wordt’ en Severini's verklaring,
het elektriese licht boven het zonnelicht te stellen. Doch in deze derde hoofdstroming
- de italjaanse - van de moderne kunst schaadt dit veel meer theoretiese
revolutionarisme het werk weinig. Bij

(1)

r

THEODOR DAüBLER: ‘Acht Jahre Sturm’; art. in ‘das Kunstblatt’, jrg. 1917, n . 2.
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(1)

de geestelike, anti-materialistiese beweging sluiten zij zich in hun manifest aan:
‘Notre besoin grandissant de verité ne peut plus se contenter de la Forme et de la
Couleur comme elles furent comprises jusqu'ici. Le geste que nous voulons
reproduire sur la toile ne sera plus un instant fixé du dynamisme universel. Ce sera
simplement la sensation dynamique elle-même’. Wat zij materiëel illustreren: ‘En
effet, tout bouge, tout court, tout se transforme rapidement. Un profil n'est jamais
immobile devant nous, mais il apparaît et disparaît sans cesse. Etant donné la
persistance de l'image dans la rétine, les objets en mouvement se multiplient, se
déforment en se poursuivant, comme des vibrations précipitées, dans l'espace qu'ils
parcourent. C'est ainsi qu'un cheval n'a pas quatre pattes, mais il en a vingt et leurs
mouvements sont triangulaires.’ Daaruit volgen de interessantste punten, 6, 7 en
9, van hun manifest: ‘que le complémentarisme inné est une nécessité absolue en
peinture; que la sensation universelle doit être donnée en peinture comme sensation
(2)
dynamique; que le mouvement et la lumière détruisent la matérialité des corps.’
In Frankrijk, Duitsland en Italië deed zich aldus bijna gelijktijdig in de plastiese
kunsten de geestelike, anti-materialistiese kunstrichting voor, in aansluiting met de
politiek-filosofiese en literaire, in Duitsland zeer ekspressief het ‘Aktivisme’ geheten.
Afgezien van het speciaal sistematiese dat de futuristiese school hier en daar
vertoont, proklameren al deze richtingen het vervangen van het sedert de
Renaissance in de kunst geëerbiedigde fysioplastiese door het ideoplastiese, de
dubbele zelfstandigheid van de natuur en de kunstenaar, en dus van objekt als
zodanig en het ‘gesubjektiveerde’ objekt (een lamp als toestel om licht bij te brengen
(3)
of anderzijds de betekenis, de waarde van een lamp door de kunstenaar gegeven.
Alleenheerser over het werk dat hij scheppen gaat is de kunstenaar: hij doet de
keus onder de gans te zijner beschikking staande materiële of geestelike vormen
of kleuren. Daarenboven moet het werk meer geven dan dat wat door een
bloot-objektieve weergave binnen het doek of het beeld kan gebracht worden. Wat
aldus het moderne werk zal kunnen geven valt voorlopig binnen

(1)

(2)
(3)

Paradoks is het te heten dat de bourgeoise, materialistiese kunstopvatting tegenover de
wetenschappelike vooruitgang en het daaruit volgende landschap een histories-idealistiese
houding aanneemt. Deze opvatting staat vijandig tegenover het z.g. materialisme van
industriële landschappen. De stemmings-objektiviteit van de bourgeois bepaalt zich bij
stereotiepschoonheden: bloemen, portretten, landschappen volgens de kunst-historiese
opvatting en komposities. De bourgeois begrijpt dit enigzins als een reaktie op het
contemporaine prozaïese.
Manifeste des peintres futuristes, Milan, 1910, uitg. ‘Poesia’.
Deze dubbele zelfstandigheid dringt zelfs verder door; of het doek syntheties is of
lyries-emotioneel, toch zal het werk van de moderne kunstenaar zich als een zelfstandigheid
tegenover subjekt-kunstenaar verhouden. ‘Die Dinge, die wir schöpfen, schrijft Th. Daübler,
sollen ichbegabt sein: nicht für unsern Standpunkt perspektivistisch entfaltet, sondern aus
sich selbst hervorkristallisiert. Der Mittelpunkt der Welt ist in jedem Ich; sogar im ichberechtigten
Werk. Der Rahmen des Gemäldes wird die Grenze seiner Begreifbarkeit; das Bild zieht uns
weder zu sich, noch weist es uns einen Platz zum Betrachten an: es wälzt sich aus sich selbst
in seine Ertastbarkeiten. Wenn wir beim Schöpfen sind, so geben wir dem Ding seinen
geistigen Schwerpunkt, der zugleich der Mittelpunkt seiner Sachgemässheit sein mus. Damit
hats einen Kern. Von dem strömt nun unsre eigne Leidenschaft aus. Wir staunen, dass wir
sie so zusammenfassen und dadurch steigern.’ (Der neue Standpunkt, Hellerau, Jacob
Hegner, 1916.)
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de ruimte, die tussen deze twee punten ligt: 1 ) een synthese van gelijksoortige in
de natuur waarneembare gebeurtennissen, - ‘nicht das Einzelding malte sie (expr.
Malerei) sonder wenn ich so sagen darf, die platonische Idee des Dings; nicht das
Individuelle will sie ausdrucken, sondern das allen gleichartigen Dingen
(1)

e

gemeinsame’ ; 2 ) de louter lyries-individuële emotie, zoals dit bij Kandinsky en
van Heemskerck lyries-muziekaal, bij Chagall lyries-epies het geval is. De moderne
kunst zal bijgevolg van af het typen-synthetiserende tot het abstrakte van de louter
subjektieve uitdrukking omvatten. Het doek moet meer kunnen geven dan dat wat
volgens een bepaalde materialistiese afmetingsmaatstaf binnen het doek kan
samengebracht worden. Van daar synthese van het formele uitzicht van de dingen,
toestanden of gebeurtenissen, (‘Le Port’ van Metzinger, toestand; ‘les Baigneuses’
van Gleizes, gebeurtenis); ofwel de kunst van de grote zieledrang, volgens Kandinsky
(‘je freier das Abstrakte der Form liegt, desto reiner und primitiver klingt es’) de
(2)
hoogste vorm van de kunst.
Zo groeide in Europa de richting van het geestelike tegenover de materialistiese
bourgeoisopvatting, in algemeen kunsthistoriese zin de ideoplastiek na eeuwen van
fysioplastiek in de kunst. Niet een breuk met het impressionisme, wel een grote
verruiming daarvan. Waar het impressionisme het ‘l'art pour l'art’ door een subjektieve
fantaisie, een objekt-subjekt-compromis interpreteerde, zou het ekspressionisme
de kunst tot ‘l'effusion pure’ (Gleizes-Metzinger) voeren. Veel minder revolutionair
dan het impressionisme is het ekspressionisme. De strijd van het impressionisme
ging om het formele, om het doen aanvaarden van een soort vivisektie van het
koloriet in gamma's; het impressionistiese begrip van het kunstwerk daarentegen
bleef hetzelfde als het sedert de Renaissance geadmitteerde. Eenvoudig omdat het
meer positief geestelike inhoud biedt is het ekspressionisme minder uitsluitend
revolutionair; de ekspressionisten schijnen het misschien meer, wat echter meer op
het geweldige van hun zich volgens een nieuwe opvatting manifesterend
temperament neerkomt; het ekspressionisme is het minder. Het ekspressionisme
sluit creatief bij een hernieuwde levensaanschouwing aan; het impressionisme was
het gevolg van een heersende levenskonceptie. Het impressionisme is schoon als
het werk van Renoir, dat is alles; iets schoons dat men niet begeert te bezitten, noch
te zijn. Bewondering, maar geen liefde. Het impressionisme is intellektualisme; het
werkt niet hamerend op het gemoed. Dit wil het ekspressionisme wel doen. Bepaalde
vlakken met bepaalde kleur; een vlak van een zekere afmeting, van bepaalde vorm
heeft een bepaalde hoeveelheid en hoedanigheid kleur nodig: dit is het wezen van
het kleurvlak. Geen vlakken meer of kleuren

(1)
(2)

Daniel Henry: der Kubismus, Weissen Blaetter, 1916.
Kandinsky: Ueber das Geistige in der Kunst, München, Piper, 1912.
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door kontoeren gelimiteerd of in gamma-analyses verdwijnend, doch kleurvlakken.
Een kleurvlak is eenvoudig als een volkslied. Deze vaste koloristiek is een eenvoudig
en door eenieder vatbaar sentiment. Zoals het volk uit persoonlike noodwendigheid
in een dier, in een plant een ziel creëert (dieren-, plantenfolklore), zal het deze
eveneens innerlik levende kleurvlakken een leven ontdekken. Voorlopig zoekt het
volk dit niet in een picturaal of plasties kunstwerk, wel in de muziekale kunstuiting;
daarom ontdekt het dit in de eerstgenoemde kunstwerken dan ook niet. Wanneer
het volk niet meer een kunstwerk aan de geadmitteerde kunststereotiepen zal
toetsen, doch enkel zal beproeven zich in de plaats van het leven van het kunstwerk
te stellen; wanneer het dit kunstwerk als een levend wezen, als dier of plant, zal
begrijpen en daaruit de logiese gevolgtrekking zal maken dat, om dit kunstwerk te
benaderen, de toeschouwer zich in het centrum van dit kunstwerk moet plaatsen,
zijn geest stellen op de plaats van de veronderstelde geest van het kunstwerk, dan
zal het de eenvoudige, doch noodzakelike stap gedaan hebben. Zoals het volk met
een opperettewijs meegaat, niet om de uiterlike inhoud, doch omdat het zich werkelik
in de geest van de helden getransposeerd heeft, zo ook zal het een kleurvlak moeten
begrijpen. De impressionistiese gamma's zijn analyse, dus intellektualisme; de
kleurvlakken daarentegen spontaneïteit: een lyriese synthese van een zielemotie
of van een zieledrama. Niet anders is het volkse sentiment. Reeds werd dit door
ons geïllustreerd: ‘een landschap dat zal voorgesteld worden niet volgens zijn
objektief uitzicht, en bijgevolg zonder de oppervlakkige kontoeren, doch wel door
een koloristiese gelijkwaarde van zijn kleurvlakken, zal weldra spoediger herkenbaar
zijn dan een landschap dat wel volgens deze objektiviteit, doch niet met de nodige
koloristiese gelijkwaarde wordt gegeven. Wat dan weer neer komt op: rekening
houden met het idee landschap.’
Voor wat de vorm betreft hebben de vlakken: ten eerste een beperkte, als ik
zeggen mag persoonlike funktie, daarna een tweede, die het algemene van het
kunstwerk ten goede moet komen. Deze twee funkties van de vlakken zijn te
vergelijken met de individuële en de sociale plichten van de mens. Voornamelik valt
dus als eerste ekspressionisties princiep wat de vorm betreft te onthouden dat hij
een zelfstandig leven heeft, zoals de bladeren van de boom tegenover de boom het
zelfstandig leven van hun muziek hebben; het ganse ekspressionisme is overigens
lyriese kunst te heten. Ten tweede moet het vlak in verhouding met het koloriet zijn.
Bepaalde vlakken behoeven weer een bepaalde kleur; deze verhouding kan echter
evengoed disharmonies als harmonies zijn, zoals b.v. de primitieven er aan hielden
de hevigheid van rood naast blauw te laten werken; deze verhouding kan evengoed
antilogies als logies zijn. Op de mogelikheid van deze disharmonie en deze antilogiek
legt voornamelik Kandinsky de nadruk. Wij kunnen met een ‘traurige’ sympathie
tegenover het werk van Mozart staan,
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schrijft hij, deze sympathie voor de Mozartse opvatting is nochtans slechts een
verpozing in ons leven; wij horen dit alles toch als klanken uit een vervlogen tijd.
‘Kampf der Töne, das verlorne Gleichgewicht, fallende “Prinzipien”, unerwartete
Trommelschläge, grosse Fragen, scheinbar zielloses Streben, scheinbar zerrissener
Drang und Sehnsucht, zerschlagene Ketten und Bänder, Gegensätze (Unsere
Harmonie ruht hauptsächlich auf dem Prinzip des Gegensatzes, zegt hij iets verder)
und Widersprüche, das ist unsere Harmonie. Auf dieser Harmonie fussende
Komposition ist eine Zusammenstellung farbiger und zeichnerischer Formen, die
als solche selbständig existieren, van der inneren Notwendigkeit herausgeholt
werden und im dadurch entstandenen gemeinsamen Leben ein Ganzes bilden,
welches Bild heisst.’
Hierna vinden wij in de vermelde richtingen wat het onderling complementarisme
der vlakken en der lijnen te heten is. Het doek heeft een intensiteitspunt. Dit: zijn
centrum. Vanzelf spreekt het dat dit centrum van geen akademiese symetrie
afhankelik is; dit intensiteitspunt kan evengoed in de linker bovenhoek als in de
rechter benedenhoek of in het centrum van het schilderij gelegen zijn. De vormen
en kleuren die dit intensiteitspunt, dat het lichtpunt van het schilderij is, omgeven,
moet zodanig werken dat onmiddellik de aandacht op dit intensiteitspunt gevestigd
wordt, omdat daarin de sleutel van het begrijpen van het ganse werk ligt. Daaruit
volgt het complementarisme. Om b.v. een rechthoekig intensiteitsvlak in relief te
stellen kunnen komplementaire circelvlakken en ronde lijnen aangebracht worden,
die in het doek geen andere betekenis hebben dan de beweging van het schilderij
in de richting van dit centrum te aktiveren. Is het licht van dit intensiteitsvlak in hel
koloriet gegeven, - wat niet noodzakelik het geval moet zijn, want ook donkerblauw
b.v. kan het lichtpunt van een schilderij betekenen, - dan kunnen donkere vlakken
complementair met hetzelfde doel als ronde lijnen tegenover de rechte vlakken
aangebracht worden. Is het intensiteitspunt b.v. donkerblauw dan kunnen helle
kleurvlakken als complementaire werken. Door deze verhouding van de vlakken en
de kleuren - harmonies of disharmonies - bekomt het kunstwerk stijl. Om door een
voorbeeld te illustreren, zo is de waarde van de schaduw van een boom naast die
boom te concentreren, om het lichtspel op de boom in een evidenter relief te stellen
(men zie ‘les Arbres’ van F. Léger). Dit alles heeft betrekking op de kwaliteit van de
aangebrachte vlakken en kleuren. Voor wat de kwantiteit betreft bestaat hetzelfde
complementarisme; een doek wordt b.v. te zwaar door een te groot gebruik van
massaal werkende, donkere vierkanten; om het doek van dit euvel te bevrijden
kunnen dan met sukses lichte vierkanten, donkere of helle cirkels, naar de bijvoeging
die hier noodzakelik blijkt, aangewend worden. Dit opent ontzaggelike mogelikheden
de baan: het inwerken van een rode cirkel op een blauw driehoek en omgekeerd;
het spel van duizenden geometriese vormen;
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het wegspelen van het kontoer of het sterk in relief stellen daarvan, enz.
Men leide uit dit alles nu niet al te spoedig af dat deze theorie waarschijnlik naar
iets als de ongekontroleerde ornamentiek van een Perziese tapijt voeren moet. De
innige noodwendigheid die dit complementarisme moet wettigen, ja nodig maakt
staat een loutere ornamentiek reeds in de weg.
In de eerstkomende tijden van het ekspressionisme zal niet de louter lyriese
uitdrukking van een zieledrang overwegen, doch wel de synthetiserende drang en
de verhouding tussen uiterlikheid en innerlikheid. Niet de lyriese ‘Improvisationen’
van Kandinsky of de komposities van Mondriaan zullen vooreerst de norma van het
ekspressionisme vormen, wel de rationele ‘verdichting’ van de verhouding tussen
impressie en ekspressie, tussen objekt en subjekt, geest en materie, uiterlikheid en
innerlikheid zoals dit het geval zijn moet in het tijdperk van overgangskunst, dat ligt
tussen het materiële van het impressionisme en het abstrakt lyrisme van een
mogelike toekomstkunst. Deze overgangskunst vindt men het best in Metzinger,
Gleizes, Léger, in de opperste vereenvoudiging van Klee's uiterst synthetiserende
arbeid, van Severini's dynamisme om voorbeelden uit de verscheiden groepen aan
te halen. Hier is het ekspressionisme best te vergelijken met een politieke stroming
met dubbel doel: het ontwerpen van de toekomststaat en de werkzaamheid om
stilaan de oude staat naar de toekomststaat te voeren. In dezelfde zin stelt het
ekspressionisme de louter lyriese ekspressie van de artistiek-menselike zieledrang
als einddoel voorop. Doch geleidelikheid der emancipatie imponeert zich zowel aan
de meeste kunstenaars als aan de toeschouwers. Noch het publiek, noch de
kunstenaars kunnen in het algemeen, gelet op het inwerken van eeuwen
materialisme, de dodesprong van een volledige breuk met de buitenwereld wagen.
Gleizes en Metzinger spreken zich in de zin van deze aktiviteit uit: ‘Que le tableau
n'imite rien et qu'il présente nûment sa raison d'être. Nous aurions mauvaise grâce
à déplorer l'absence de tout ce dont, fleurs, campagne ou visage, il n'aurait pu être
que le reflet. Néanmoins avouons que la réminiscence des formes naturelles ne
saurait être absolument bannie, du moins actuellement. On ne hausse pas d'emblée
(1)
un art jusqu'à l'effusion pure.’ Hetzelfde zegt de schilder Kandinsky in zijn reeds
herhaaldelik geciteerd werk: ‘Unsere Malerei ist aber wieder heute in einem anderen
Zustand; ihre Emanzipation van der direkten Abhängigheit van der “Natur” ist im
allerersten Anfange. Wenn bis jetzt die Farbe und Form als innere Agentien
verwendet wurden, so war es hauptsächlich unbewusst. Das Unterordnen der
Komposition einer geometrischen Form wurde schon in alter Kunst angewandt. (z.
B. bei den Persern). Das Bauen aber auf den rein geistigen Basis ist eine lange
Arbeit, die erst ziemlich blind und auf Geratewohl beginnt. Dabei ist es

(1)

Albert Gleizes et Jean Metzinger: Le Cubisme, Paris, Figuière, edit., 1912.
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nötig, dass der Maler ausser seinen Augen, auch seine Seele kultiviert, damit sie
auch fähig wird, die Farbe auf ihrer Waage zu wiegen und nicht nur beim Empfangen
der äusseren Eindrücke (auch freilich hie und da der inneren), sondern als
bestimmende Kraft beim Entstehen ihrer Werke tätig ist.’
‘Wenn wir schon heute anfangen würden, ganz das Band, das uns der Natur
verknüpft, zu vernichten, mit Gewalt auf die Befreiung loszusteuern und uns
ausschliesslich met der Kombination von reiner Farbe und unabhängiger Formen
zu begnügen, so würden wir Werke schaffen, die wie eine geometrische Ornamentik
aussehen, die, grob gesagt, einer Krawatte, einem Teppich gleichen würden. Die
Schönheit der Farbe und der Form ist kein genügendes Ziel in der Kunst. Wir sind
eben infolge unseres Elementaren Zustandes in der Malerei sehr wenig fähig, von
ganz emanzipierten Farben-, Formenkomposition schon heute ein inneres Erlebnis
zu erhalten.’
Dit zijn zeer bondig de vergelijkingen die wij, het gemeenschappelik deel der in
Europa bijna gelijktijdig op verscheidene punten groeiende richtingen betreffend, te
maken hadden met doel op het synthetiserende van deze richtingen naar éenzelfde
allesbeheersende beweging te wijzen. Ongetwijfeld is er tot hiertoe geen vaste
theorie gegroeid. Doch met het oog op de levenskracht der moderne kunst is er
meer gebeurd: gelijktijdig groeide in Duitsland, Frankrijk en Italië dezelfde
noodwendigheid; in de emancipatie in Duitsland speelde het slaviese ethos een
overwegende rol (D. Burljuk, Barlach, Archipenko, Chagall, Jawlensky, Kandinsky)
en spoedig versterkte Nederland (Schelfhout, Wichmann, v. Gestel, Mondriaan) het
kontingent. Terwijl een spoedige overheersing van een plaatselike richting over
gans Europa als een plotseling snobisme te verklaren zou geweest zijn, wijst deze
gelijktijdigheid op een vernieuwende, algemeen-europese levensdrang. Meer dan
een bepaalde theorie, betekent deze gelijktijdigheid; gezond is het wanneer de
theorie uit de praksis procedeert en niet omgekeerd. Van daar is het ook gezond
wanneer de algemene theorie uit gelijktijdige plaatselike richtingen ontstaat. De
theorie die uit deze gelijktijdigheid groeien moet, kan niet het van het begin af oude
uitzicht van een naar nieuwigheid trachtende esthetiek bieden; uit een gelijktijdige
levensdrang geboren moet zij reeds meer zijn dan een loutere esthetiek. Daardoor
schakelt het expressionisme zich in de zich tans op de voorgrond dringende
levensaanschouwing als artistieke uiting in.
Uitgesloten blijft evenwel voorlopig het leggen van een generaalbasis van het
ekspressionisme. Meer dan een vermoeden is het dat, wanneer de miljoenen mensen
die tans door het oorlogsbedrijf opgeslorpt zijn, weer voor het gewone leven zullen
vrij komen, daar hun leven tijdens de oorlog zulke intensieve en extensieve uitbreiding
nam, (beierse boeren waren b.v. te Konstantinopel en enkele dagen later in het
Westen; daar stonden zij te
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midden het geweldige oorlogsvoeren, om weer enige tijd later rustig hun dorp te
bezoeken), dat zij een macht voor die alomvattende levensaanschouwing, waaruit
het expressionisme als artistieke uiting geboren is, worden zullen.
Te onthouden blijft het algemene streven naar het geestelike, antimaterialistiese
in de kunst. De kunst die weer voor de kunst zal veroverd worden en niet langer
utilitair volgens de ingevingen van de bourgeoise kunstsmaak mag gebruikt worden.
De bourgeois speelt tans in de kunst nog de hoofdrol; deze moet hem ongetwijfeld
onttrokken en de kunstenaar weer toevertrouwd worden.
(Slot volgt.)
Nota: De in dit nummer weergegeven plastiek van Oscar Jespers zal in het tweede
deel van dit opstel besproken worden.

Aanteekeningen.
Ekonomische literatuur.
Belgiens Volkswirtschaft. In Verbindung mit Karl Bittmann, Josef von
Grassmann, Georg Jahn, Karl Rathgen, Fritz Schulte herausgegeben
von Hans Gehrig und Heinrich Waentig. Verlag von B.G. Teubner in
Leipzig und Berlin, 1918.
Naar de opvatting van de uitgevers moet dit verzamelwerk een grondige kennis van
België's volkshuishouding in breederen kring helpen verspreiden. Opzettelijk is de
uiteenzetting vrij van elke politieke strekking gehouden. Zooveel mogelijk wordt hier
het zuiver ekonomisch uitzicht van den stand en de ontwikkeling van het Belgische
volksleven weergegeven.
In het eerste deel gaat WAENTIG de ontwikkeling van de Belgische
volkshuishouding van 1715 tot 1908 na. Een zeer levendige schets van de evolutie
aan de hand van de meest vertrouwbare historische bronnen. Droeg het land onder
het Oostenrijksche regime in overwegende mate het agrarische karakter, met den
Franschen tijd en in het bizonder onder Napoleon werd het stilaan een centrum van
nijverheid. Dat België in weinige jaren de machtigste industrieele streek van het
vasteland werd, had het vooral te danken aan de omstandigheid dat de Fransche
politiek zich toen scherp tegen Engeland richtte. De groote industrieele konkurrent
werd door het kontinentaal stelsel van alle gemeenschap met het vasteland
afgesloten. Niet het minst daaraan is de snelle groei van vlas-, wol- en
katoennijverheid in Gent en Verviers, van de tapijtnijverheid in Doornik, de
porseleinnijverheid in Brugge, de metaal- en koolnijverheid in Walenland toe te
schrijven. Wat dit tijdvak ook voor de Antwerpsche haven heeft beduid, is
overbekend. Niet door zuivere ekonomische beweegredenen werd echter de
Fransche politiek ten opzichte van de Belgische landen geleid, maar door militaire
motieven. Zoo is deze tijdelijke bloei eigenlijk een toevallige, in zekeren zin
kunstmatige vorming. Vele tijdgenooten en ook de daaropvolgende geslachten
hebben zich hierin kunnen vergissen. Ten onrechte wezen ze op de groote welvaart
onder het Napoleontische tijdvak, om een tol-unie ook later met Frankrijk te
verdedigen. Want toen de politieke konstellatie van het begin van de eeuw voorbij
was, toen was
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daarmede ook de grondslag van dezen bloei verdwenen. Trouwens, was de invloed
van de Fransche politiek ontegenzeggelijk voordeelig voor de nijverheid, voor handel
en scheepvaart was ze op den duur noodlottig. Met een geweldige krisis in 1813
eindigde dit tijdvak, dat in elk geval voor de evolutie van de Belgische landen niet
slechts in ekonomisch opzicht verstrekkende gevolgen heeft gehad.
Dat de industriëele bloei van het land niet een natuurlijke vrucht van zijn
ekonomische krachten was, toonden de gebeurtenissen na 1815 duidelijk. Niet
zoodra was het kontinentale stelsel opgeheven en een vrijhandelsregime ingevoerd,
of de nijverheid bezweek bijna onder de konkurrentie van Engeland. Eerst in 1822
eindigde de algemeene krisis. Hoe handel en nijverheid in Zuid- en Noord-Nederland
dan toch ten slotte weer opleven en het nieuwe koninkrijk ten zege gedijen, dit is
niet voor een gering deel het persoonlijke werk van den in ekonomische
aangelegenheden waarlijk verlichten koning Willem I. In de nijverheid wordt het
technisch volmakingsproces verder gevoerd, dank vooral aan de kapitalen die door
het initiatief van den koning loskomen. De handel herleeft en de Antwerpsche haven
neemt een verbazingwekkende ontwikkeling. En wat wel het meest verwondering
wekt, het Zuiden, dat eeuwen lang in ekonomisch opzicht achterlijk was gebleven,
schijnt meer en meer rond het einde van de jaren '20, dank zij zijn industrie, de
leiding in het groote rijk der Nederlanden over te nemen. 1830 lost het schoone
perspektief op. Zoo ooit gezegd mocht worden dat de ekonomische belangen de
ontwikkeling van een land niet volledig bepalen, dan is het wel hier.
Ook het tijdvak van de Belgische onafhankelijkheid vangt aan met een krisis. Het
staat bij het begin in het teeken van groote ekonomische moeilijkheden, die het
gevolg waren van den politieken toestand van dien tijd. Over het probleem dat de
Belgische volkshuishouding en dus de Belgische staatslieden moesten oplossen,
geeft Waentig een zeer belangwekkende uiteenzetting, die hij reeds vroeger in een
(1)
aparte studie gebracht had. Deze opvatting van Waentig wordt hier meer in het
bizonder besproken, omdat ze een specialen kijk geeft op de Belgische politiek in
het algemeen, en het standpunt van sommige Duitsche geleerden ten opzichte van
België helder toelicht.
Wil men de Belgische politiek billijk beoordeelen, dan moet men volgens Waentig
twee dingen op het oog houden: de internationaal gewaarborgde neutraliteit, en
den ekonomischen toestand van het land. Door dezen laatste was België er
noodzakelijk op aangewezen een industriëele exportstaat te worden. Twee
mogelijkheden bestonden er slechts wat de ekonomische politiek betreft voor het
neutrale België. Het kon slechts zijn een gesloten handelsstaat of een land met
onbeperkten vrijhandel. Na 1830, toen het omringd was door protektionistische
landen, heeft het getracht den gesloten handelsstaat te verwezenlijken. De klerikale
partij in het bizonder heeft in de eerste jaren van de onafhankelijkheid de volledige
ekonomische autarchie van de Belgische volkshuishouding nagestreefd. De liberalen
integendeel volgden een politiek van ekonomische toenadering, industriëel met
Frankrijk, commerciëel met het Duitsche Zollverein. De tegenstrijdigheid van de
Duitsche en Fransche belangen ten opzichte van België, waarbij ook voor wat
Frankrijk betreft zuiver politieke motieven hebben meegewerkt, hebben deze liberale
politiek niet tot een vruchtbaar resultaat laten komen. Integendeel, weinig heeft het
gescheeld of gevaarlijke politieke konflikten waren er in de jaren '40 door uitgebroken.
Het bleek dat de neutraliteit van het land niet vereenigbaar was met een of andere
tol-unie. Uit het moeilijk parket geraakte de Belgische politiek eerst rond de jaren
(1)

Cf. H. Waentig, Die Grundfrage der belgischen Volkswirtschaft, Jahrbücher für
Nationalökonomie und Statistik. Band 109, Augustus, November en December 1917, blz. 129
en vlg.; 513 en vlg.; 641 en vlg.
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'60, toen in Europa het vrijhandelstelsel zijn zegevierenden intocht hield. Zonder
politieke beletselen kon het nu zijn ekonomische belangen nastreven. Tot in 1880
het beeld weer verandert. Een nieuw protektionistisch tijdvak wordt in de naburige
landen ingeluid en opnieuw is voor België het oude dilemma gesteld. Aan dit dilemma
ontkomt het slechts door een nieuw middel
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aan te wenden, dat bestaat in een gematigd protektionisme, verbonden met een
overzeesche expansiepolitiek, waarvan de groote initiateur Leopold II was. Van dan
af treedt België op in de groote internationale politiek, tot het ten slotte zelfs een
eigen koloniale politiek gaat voeren. Daardoor geraakt het noodwendigerwijze in
afhankelijkheid van Engeland en van de Westersche machten. Wel kon voor het
land ten opzichte van zijn verkeer en van zijn industriëele politiek de ondersteuning
van Duitschland niet onverschillig zijn. Maar van grooter belang was dat elk konflikt
met de Westersche machten zijn nationale ekonomie met ondergang moest
bedreigen. De ekonomische verhoudingen hebben aan België een belangenpolitiek
voorgeschreven die later noodlottig moest blijken. Aldus Waentig, die van een schuld
(1)
van België spreekt, maar dan van een tragische schuld.
Waentigs beeld is te eenzijdig om volstrekt waar te kunnen heeten. Het zijn niet
alleen ekonomische belangen die de houding van de Belgische kapitalistische
expansionisten hebben bepaald, ook politieke en kultureele sympathiën hebben
hun invloed doen gelden op dat centrum van Belgisch bedrijfs-internationalisme:
de Brusselsche beurs.
Er spreekt uit het opstel van Waentig een onverholen bewondering voor de kracht
van de Belgische ekonomie, die in haar ontwikkeling alle moeilijkheden is te boven
gekomen en een grooten bloei bereikte. Typisch is dit opstel ook voor de opvattingen
van bijna al de medewerkers aan dit verzamelwerk. Waarom het dan ook hier wat
breedvoeriger werd behandeld. Grondige kennis van de feiten, die echter soms op
gemakkelijke en eenzijdige wijze worden verklaard, blijkt er uit. Van zulke zuivere
ekonomische beschouwingen is het gebrek trouwens dat de historische werkelijkheid
er niet volledig door verklaard wordt. Om maar een voorbeeld te nemen: voor de
verhouding van België, resp. van Vlaanderen tot Nederland heeft de uiteenzetting
van de ekonomische toestanden in het Koninkrijk der Nederlanden van 1815 tot
1830 slechts negatieve beteekenis. Niemand kan daaruit leeren waarom dit rijk
uiteenviel, want juist de ekonomische perspektieven waren schitterend. Allerminst
kan eruit worden afgeleid dat dit rijk krachtens noodzakelijke factoren en niet wegens
een toevallige politieke konstellatie moest verdwijnen. Meer dan dit, men zou zelfs
op grond van dit feit kunnen beweren dat de ekonomische ontwikkeling van een
land ten slotte geen beslissenden invloed moet oefenen op zijn politieke ontwikkeling.
Tot voorzichtigheid bij de algemeene beoordeeling van het Belgische probleem
moet dit althans aansporen.
In een tweede deel bespreekt vooreerst GEORG JAHN de samenstelling en den
loop van de bevolking in België. Het statistisch materiaal is zeer overzichtelijk
bewerkt, in het bizonder worden de demografische verschillen tusschen het
Vlaamsche volk en het Waalsche uitvoerig besproken. Waar Jahn een
psychologische schets van het Vlaamsche en het Waalsche volk geeft is hij minder
gelukkig. Dat de Vlaming in de onderste lagen van het volk geestelijk buitengewoon
plomp, traag, onbeholpen is en gering zelfbewustzijn toont, de Waal integendeel
de Fransche bedrijvigheid, beweeglijkheid en schranderheid bezit, is een
gemeenplaats die niet aan bewijskracht wint doordat ze zoo dikwijls gebruikt wordt.
Dat de Vlaming inderdaad over het algemeen geen goede kwaliteitsarbeider is, de
Waal integendeel wel, dit hangt niet samen met zijne innerlijke begaafdheden, maar
is een gevolg van sociaal-politieke misstanden, in bizonder van het gebrek aan
technisch onderwijs, en aan alle onderwijs in Vlaanderen over het algemeen waarin
onvoldoende werd voorzien. Trouwens dat heeft Jahn zelf ook wel ingezien, wanneer
hij de duidelijke statistiek van de ongeletterden aanhaalt. Toegegeven kan worden
dat het initiatief van provincie en gemeente en ook het partikulier iniatief in Wallonië,
(1)

Die Grundfrage der belgischen Volkswirtschaft., blz. 676-777.
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voor wat het technisch onderwijs betreft, beter gewerkt heeft dan in Vlaanderen.
Daardoor wordt slechts bewezen dat de verfranschte kringen in Vlaanderen die
alleen de leidende kringen waren, hun sociale plichten tegenover hun volk niet
begrepen hebben. Eenigszins gewrongen is de verklaring op blz. 84, waarbij het
aan de lichaamssterkte
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van de Vlamingen toegeschreven wordt. dat zij het zware ongeschoolde werk van
den minderen grond- en kolenarbeider leveren, de Walen integendeel wegens hun
minder sterke struktuur den gekwalificeerden arbeid. Juister zal het wel zijn ook dit
verschijnsel, dat Mahaim in zijn werk over de werkmansabonnementen op de
Belgische spoorwegen helder in het licht stelde, te verklaren door den lagen stand
van de technische geschooldheid van den Vlaamschen arbeider.
De sociale indeeling van de bevolking en verder de ekonomisch-politieke en
sociale drijfkrachten behandelt HANS GEHRIG, die hier een proeve van ekonomische
psychologie van het Belgische volk levert. Of de verschillen van de Vlaamsche en
Waalsche psyche niet zoo belangrijk zijn om hier een psychologie van twee volken
in plaats van die van het eene Belgische volk te leveren, is een vraag die Gehrig
niet stelt. De verstrekkende demografische verschillen die Jahn besprak zouden
het anders doen vermoeden. Dat de Belgen een arbeidzaam en een energiek volk
zijn, zooals de schrijver het betoogt, willen we graag aannemen. Dat de
levensvreugde en het levensgenot het doel van de Belgische levenswijsheid zijn,
wordt in het bizonder wat Vlaanderen en de Vlamingen betreft, vaak beweerd. Gehrig
meent dat deze karaktertrek niet uitsluit dat de Belgen ook een spekulatief en roerig
volk zijn. In details kan hier op de schets van Gehrig niet ingegaan worden. In hoever
het individualisme, dat schrijver als de grondtrek van het Belgische volkskarakter
beschouwt, noodzakelijkerwijze de uitschakeling van hoogere gezichtspunten voor
gevolg heeft, is moeilijk in te zien. Evenmin is daardoor volkomen verklaard waarom
de Mischkultur van het land in den laatsten tijd geen geestelijke en esthetisch
origineele scheppingen kan aanwijzen. Dat schrijver in één adem het materialistische
streven van de Belgen en hun politiek idealisme, waarvan ze volgens hem in 1830
blijken gaven, noemt, kan het eenheidsbeeld van de Belgische psyche - aangenomen
dat de abstraheering op een werkelijkheid berust - niet helpen voltooien. Voor het
overige vindt men in Gehrigs opstel een zeer lezenswaardig overzicht van de sociale
en politieke gedachtenevolutie in België.
In het derde deel van het werk wordt de struktuur van de Belgische
volkshuishouding behandeld. Achtereenvolgens worden landbouw, mijnbouw,
nijverheid, handel, verkeerswezen, geld- en bankwezen, koloniën, aan de hand van
de voorhanden statistische gegevens en van de bestaande wetgeving besproken.
Dit deel leent zich minder tot een bespreking; op de groote volledigheid van het
beeld dat hier van den ekonomischen bouw van het land wordt gegeven, zij hier
gewezen.
In het laatste deel geeft Waentig een blik op het verleden en op de toekomst,
waarbij hij de plannen die in Belgische annexionistische en in regeeringskringen
schijnen te bestaan, bespreekt. Over de schepping van de Lloyd Royal Belge en
het Antwerpsche probleem weidt hij nog in het bizonder uit.
Waentig wraakt de plannen van België's regeering, het land in ekonomisch opzicht
voor altijd van Engeland afhankelijk te maken. Dat zich hiertegen de natuurlijke
belangengemeenschap van de Belgische met de naburige landen verzet, heeft
(1)
Waentig zelf in meer dan één studie bewezen.
Aan het einde van de bespreking van dezen ekonomischen gids voor België moet
nog het volgende opgemerkt worden: Het Belgische probleem, dat ook het Vlaamsch
probleem is, is veelzijdig. Wie het op grond van dit in zijn soort overigens uitnemend
werk zou willen oplossen, zou ondervinden dat hem niet alle gegevens hier worden
verstrekt. Want het vraagstuk is er een van eminent politieken aard. Wat ten slotte
een politieke eenheid handhaaft, is de wil van de staatsgenooten. Ekonomische
belangen bepalen ook wel voor een deel dezen wil, en voor het Vlaamsche vraagstuk
(1)
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is de ekonomische achterstand van Vlaanderen geen van de minst belangrijke
factoren, al komt dit niet zoo goed uit in het besproken werk, waarvan de uitgevers
zonder twijfel onder den indruk van het schitterend aanpassings- en
assimilatievermogen van de Belgische eenheidshuishouding verkeeren.
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De wil van een volk is slechts de resultante van veelsoortige belangen, waarvan de
ekonomische maar een deel uitmaken. En deze laatste staan daarbij in functioneele
betrekking met alle andere belangen. Zoo is Vlaanderens ekonomische toestand
zoomin als die van Wallonië te begrijpen zonder de in België gevolgde kultureele
politiek.
Wie dit inziet zal zich ten aanzien van het Belgische vraagstuk hoeden voor het
ekonomische determinisme, dat een abstraktie is, eenzijdig en betrekkelijk als elke
andere.
V.

Letteren en kunst.
Emm. de Bom. Het levende Vlaanderen. - Terugblik.
- Op het einde van de negentiende eeuw werden de intellektuëlen in Europa gewaar,
dat de wereld geweldige veranderingen ging ondergaan, en er reeds onderging. De
tachtigers in Holland kwamen daar te vroeg voor, de Van-Nu-en-Straksers in
Vlaanderen kwamen op het juiste ogenblik aan het licht en een beangstigd gevoel
is in hun arbeid merkbaar, al lopen er weinig draden van hun kring naar die van de
meest toekomstkrachtigen uit, bijv., het rijke Frankrijk, die overigens in hun eigen
land toen nog onbekenden waren. Romain Rolland, Péguy, Suarès, Claudel, al
mannen die eerst in de laatste jaren vóor de oorlog tot Europese vermaardheid
kwamen, begonnen rond dezelfde tijd te schrijven. We horen met woorden van
Vermeylen verwante klanken in de inleiding van Rolland's ‘Vie de Beethoven’:
‘L'air est lourd autour de nous. La vieille Europe s'engourdit dans une atmosphère
pesante et viciée. Un matérialisme sans grandeur pèse sur la pensée... Le monde
étouffe. Rouvrons les fenêtes. Faisons rentrer l'air libre’... enz.
En in de laatste préface van ‘Jean Christophe’ (in 1912):
‘J'ai écrit la tragédie d'une nation qui va disparaître. Je n'ai cherché à rien
dissimuler de ses vices et de ses vertus, de sa pesante tristesse, de son orgueil
chaotique, de ses efforts héroïques, et de ses accablements sous l'écrasant fardeau
d'une tâche surhumaine, toute une somme de monde, une morale, une esthétique,
une foi, une humanité nouvelle à refaire: Voilà ce que nous fûmes.’
Paul Claudel, het genie onder deze zoekenden, schrijft met meer rust:
‘Vous ne nous avez pas ordonné de vaincre, mais de n'être pas vaincu’...
De denkbeelden die deze grote Fransen voedden hebben ook de
Van-Nu-en-Straksers gevoed. Bijna uitsluitend. Hun vensters waren, wat ook
Vermeylen mag hebben betoogd, voor alles naar het Zuiden geopend. Maar wat bij
de beste Fransen vrucht zette gaf bij de Vlamingen niet meer dan een bloesem van
literatuur en hielp hen zich van hun volk vervreemden. De Fransen vonden in politiek
of vernieuwd geloof een weg om met hun beste krachten deel te blijven uitmaken
van hun volk; de Van-Nu-en-Straksers, die het verband met de traditie grotendeels
verloren hadden en haar nooit ernstig hebben gezocht, moesten na korte tijd van
het terrein verdwijnen.
Er zijn geen feller romantiekers dan deze Van-Nu-en-Straksers.
Zij hebben jaren van volkomen oprechtheid gekend: dat is hun onbetaalbaar
geschenk aan Vlaanderen. Maar klassieke kunst hebben we veeleer bij Conscience
te zoeken, aan wie zij een enkele maal wel eens goedwillig vertederd dachten.
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Emmanuel de Bom toont zich in ‘Het levende Vlaanderen’ als gevormd in de
kring van ‘Van Nu en Straks’, waarvan de leden er een levenshouding op na hielden,
die de antipode was van een politieke; een gevoelshouding, méer dan een
verstandshouding; waardoor ze voor ons geslacht al spoedig geen baken meer
konden zijn.
In dit aangenaam geschreven boek is ook alvast in de inleiding een en ander,
wat we niet kunnen verduwen: Ons, die de feiten, waar de Van-Nu-en-Straksers tot
in de wolken waren bovenuitgeschoten, langs de kant van hun aardse wortel
beschouwen, komt het als misleidende rhetoriek voor dat ‘de strijd voor

(*)
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Vlaamsche herwording (voor de oorlog) tot een hoogtepunt (zou zijn) geraakt, waar
we meenden ons einddoel nabij te zijn.’ Wij denken bijv. aan de ellendige leger- en
schoolwetten, waarbij door verantwoordelike en bewuste Vlamingen verraad aan
ons onmondig volk is gepleegd.
En dan lijkt ons uit-den-boze de overschatting van literatuur, die volgens de
schrijver ‘zocht en vond wat ons eindelijk redden moest: het stille, onbuigzaam-vaste
en stoere voortwerken aan de eigen ziel. - Een jong volk is eindelijk herboren......’
Dit is een literaire bundel. Journalistiek is over 't algemeen niet zo bedoeld, maar
iemand waarin als in de Bom veel van een dilettant is zal zich meer dan éens laten
drijven tot het weergeven van indrukken zonder eigen belang, die slechts een
abstrakt-literaire waarde krijgen. Evenwel zijn er voldoende min of meer verwijderde
gebeurtenissen en figuren met veel talent in vastgehouden, om het lezen van dit
boek aantrekkelik voor ons te maken.
In nummer drie van de ‘Fonteine-uitgaaf’ horen we het dieper zelf van de Bom
aan het woord komen, gelijk het twintig jaar geleden te midden van gelijkgestemde
vrienden droomde en beelden vormde. Het was niet nodig om in een waarschuwing
daarvoor te schrijven: ‘Dit is oud werk. Ik maak door die uitgaaf zoowat “tabula rasa”
met het verleden. Het zijn “overwonnen standpunten”, gezichten, die 'k nog eenmaal,
voor en aleer er bepaald afscheid van te nemen, even in de oogen wil kijken en dan
vaarwel!’ Deze schetsen en verhalen spreken voor zich zelf; zij dragen het
weemoedig stempel van hun tijd; het moet voor hun schrijver een innige bezigheid
zijn geweest, ze uit te kiezen en te bundelen.
De eerstopgenomen schets is een jonge ‘Scheppingsdag’ (van 1895), apokalypties
in de beschrijving van een bos, dan weer met zinnetjes die Conscience kon
geschreven hebben (waarin niets minderwaardigs te zien is). De Bom was in zijn
kring, als Vlaams Antwerpenaar, het minst van de traditie en van het volk verwijderd,
en was er de enige die hedendaagse en plaatselike verhalen heeft kunnen schrijven.
Dit stukje is niet volkomen gaaf geworden; het realisme is er soms wat overbodig
en klein, maar er is blijheid van beelden in gelijk alleen hij maken kan, die met
verheugde overmoed de kluisters van een kwezelachtige konventie pas heeft
verbroken. Hiernaast zou ík ‘De Barbaren’ hebben afgedrukt (1893), een visioen
van Ensor in genoeglik proza. Zijn onwaarschijnlikheid schaadt niet aan het
pittoreske; zij ontsticht niet omdat de stijl hier in zijn losheid een wijd net is, dat
allerhande kan omvatten. Losheid is een hoofdkenmerk van deze taal, die soms
wat vlug over uit te diepen gegevens heenstapt. Het lijkt soms of de laatste
krachtsinspanning ontbreekt, om de indrukken adekwaat en bondig weer te geven
en zelfs om ze tot het einde toe op zich te laten inwerken: Een zekere artistieke
traagheid die aan 't werk een eigenaardig tempo meedeelt en als een houding van
de schrijver is geworden, die haar bizondere aantrekkelikheid kan hebben. Dat tempo past soms zeer precies bij het verhaal.
Zo begint dan de aktie, die weinig bewogen is, van dat verhaal uit het eind van
de vorige eeuw, dat ‘Wrakken’ heet:
‘Dit was nu de derde avond dat hij, na den dagarbeid aan boord, diezelfde brug
overtrok om, zonder bepaald doel, in het havenkwartier rond te dwalen. Hij kende
niemand hier in deze stad, was er voor de eerste maal, voelde zich eenzaam. Tot
nu toe had hij alle reizen meegemaakt, in alle zeeën en naar alle gewesten. Hij
voelde zich als een stuk van dat schip, dat hem over den heelen aardbol had
rondgeslingerd: altijd nieuwe gezichten en andere menschen had hij gezien, en
nooit was bij hem de gedachte opgekomen dat hij zich ergens aan land zou kunnen
vastnestelen, iets anders zijn dan de zwerver, de trekvogel die hij tot heden geweest
was.’
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Romanties is deze matroos, die aan de wal in de avond ronddwaalt met de
behoefte aan een innige tederheid, en die dit zo letterkundig uitspreekt. Dat een
kellnerin in de eerste de beste kroeg hem vriendelik aanspreekt hoefde hij niet
ongewoon te vinden.
Maar hoeveel schoons uit de stad wordt ons voorbij geleid: de schuwe
schuchterere Hindoes, de zeer afwijkende lichtekooien, de bizondere nachtlucht en
het riekend daglicht, waardoor de roman aan de Antwerpenaar dubbel duurbaar
wordt. De geschiedenis is daarin met haar vaag wereldwee een element
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uit vervlogen tijd, maar het aanschijn van de wereld verandert niet zo vlug als de
sentimenten.
Zonder veel lokale beweging - die er meer ontbreekt dan kleur - zijn de kroeg en
de andere milieux overtuigend weergegeven. Alleen het burgerlike niet, dat een
centrum had kunnen zijn, maar waar de Van-Nu-en-Strakse minder ontwikkelde of
althans zeer speciale werkelikheidszin niet levenwekkend kon indringen. Er wandelen
goed-levende verschijningen door. Hoe schoon is de aangedane ernst van dat
eerste gesprek van de vreemde matroos met het Duitse barmeisje, het bitter
beklemmende van het afmaken van haar verhouding met de kleinburgerlike minnaar,
en het bedwelmend opvuren van hun passie. Hier is blijvende kunst geboden. Opdat
het verhaal tragies zou kunnen heten zou een harder wil hier tegen een minder
ontkoombaar noodlot moeten opstaan. 't Verhaal staat in het teken van de spleen
en de weemoed, daarom klinkt dat ‘O wat is het hard, het leven!’ op het laatst als
een wanklank, want deze uitroep is onvoldoende gemotiveerd. Toch hangt er grote
schoonheid om en ontroering als een mist, waarin blonde Elly haar ring wegwerpt
in het water, als de koning van Thule, waarmee zij allen zijn verwant, de beker
waaruit hij heeft gedronken.

Henriette Roland Holst.
- Een nieuwe bundel is van deze dichteres bij Brusse te Rotterdam verschenen,
‘Verzonken grenzen’, als haar vorig werk de arbeid van een echte dichteres, die
een echte vrouw is. In een van haar mooiste gedichten droomt ze ervan ‘in lauwe
meren van liefde te verzinken’, maar ‘hoeveel keeren is ook (die honger) gansch
onbevredigd gebleven’. Want blijkbaar tracht zij zeer zinnelik naar vreugde en
voldoening, wat in haar vroegere bundels meestal nog meer dan in deze tot uiting
kwam. Daardoor, kunnen we ons voorstellen, moet ze zich als door een tegengewicht
vroeg aangetrokken gevoeld hebben door de verheven geestelikheid van Dante,
van wie de invloed zeer merkbaar is, en is ze tot de wijsbegeerte gekomen, waar
ze niet geheel in opgaan kon, zodat ze die verlochende en zich als Herman Gorter
aan het strijdend socialism gaf.
Hier wordt echter over socialisme niet dan herinnerend gesproken. Zij voelt dat
c

wel als een verlies (‘O veel na hten hebt ge begeerd / te zijn tot een wil weer gegoten
/ tot éen taak alleen gekeerd / eenig en vastbesloten’), maar komt toch tot berusting
in een wederkeeren tot de wijsheid, - waarvan we niet méer vernemen dan dat ze
op een gevoel van ‘eeuwigheid’ en van ‘eenheid’ berust, dat ‘het zijn’ er in wordt
gedacht als ‘enkel vervloeiingen’ en ‘worden’.
De voornaamste aanleiding tot deze evolutie is wellicht een dichterlik inzicht in
het wezen van de Dood geweest:
Ook staat tusschen Leven en Dood de scheiding
niet meer zoo star en flauwe stralen loopen
over en weer, die aan de starheid slopen;
overal begint stuwing en verglijding.

Een beminde vrouw (een moeder?) heeft de dichteres verloren; dit boek is nu vooral
gewijd aan de Dood, terwijl zijn inhoud mede wordt bepaald door herinneringen aan
vroeger streven en door de ietwat vage opvattingen van haar nieuwe wijsbegeerte.
Zij geeft ons daarbij weinig te verstáan, maar zij bereikt in wat zij ons uit 't volle
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gemoed meedeelt een krachtige plastiek, als vooral weinige dichteressen bereiken
kunnen:
O dit is droef wanneer de ziel voor hem (de Dood)
opsteigert, als een paard opspringt ter zijde
voor een schaduw, die wil maar niet kan mijden,
niet hoort het sussen van zijn meesters stem.
e

Liefde, zegt ze het XIV sonnet van ‘Met nieuwe oogen’,
Liefde is d'eenge kracht die de ziel naar boven
draagt tot de sfeer van het eeuwig leven
van zelf; zij bevleugelt ook 't laagste streven,
daarom wil ik haar boven alles loven.

En de Vriendschap wordt bezongen, waar in ‘Een Mijmerlied’ de socialistiese periode
weer opdoemt:
voert een schip-van-geluk mij terug
naar makkerschap en haar feest?

Wanneer zij met haar gedachten weer in die tijd verwijld heeft, heeft zij
weer kunnen stillen
den langen dorst die schroeide.
........
........
.... het hart versnelt
zich tot de oude begeerte-pracht,
moed vlamt, purpren liefde lacht.
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Als iemand aan een klavier die de vastgestelde vorm van een stuk zou spelen, maar
zich dikwijls af laat leiden door dromerij en 't stuk soms met een dromerij besluit,
laat zij zich afbrengen van 't pad van haar verzen en gaat dromen buiten de
regelmatige gang van haar sonnet, naar aanleiding van een enkele zelfgesproken
klank:
Honger naar wat de ziel nooit heeft bezeten
is pijn, en andere pijn het honger-lijden
naar wat zij heeft bezete, in 't lichte blijde
weleer en verloor en niet kan vergeten,

‘Weleer’ lijkt haar ontheven gehoor te hebben getroffen en wordt in ‘verloor’ herhaald,
wat dan van een ongelijkluidend maar zeer bekoorlik vers de aanvang vormt.
In deze sonnetten met niet getelde voeten is nu en dan een vers met simetries
verloop voldoende om als een rode draad of als een band om het gedicht het geheel
te binden.
Soms is het eerste viertal boven de andere verzen mooi. Die zijn dan éen geheel,
een voluitgedreven geluid, volgroeide roos van verskunst. Wat volgt zijn echos en
na-gedroom, kommentaar of gevoelige bijvoegsels. De volle hoog aangehouden
toon kan echter ook het geheele gedicht op gespannen schoonheid dragen: De
zachte vlam wentelt verschillig. In ‘Opgang’, XIV, is ze op 't einde 't hoogst, wappert
in het achtste vers duidelik voor het eerst, begint in het tiende fel te branden. In de
latere sonnetten is meer effenheid. De dichteres heeft zich daar meer in de nieuwe
denkbeelden ingedacht. Zij heeft soms doodsverlangen, dat ten slotte geheel tot
geestdrift ontvonkt, en als een vrouw vermooit ze zichtbaar wat ze aanhangt:
wij doen uw eenzaamheden bloeien rood
van liefde, wij dekken met hare vacht
uw ruige naaktheid toe; wij maken zacht
van glans uw kosmisch oog, diepzinnig groot.

‘O goede Dood’ heet het in 't zelfde droef-blijde gedicht en de nooit afwezige liefde
spant zich hier in om deze nieuwe beminde te vieren:
de velden van uw stomme majesteit,
wij vulle' als lentebosch die met den zang
van onze liefde gespannene keelen.

Zal deze drang zich nog weer tot wereldse dingen wenden? De liefde kan niet zonder
haar voorwerp, en de Dood is er op zich zelf geen voor levende mensen...

Karel van de Woestijne, De bestendige aanwezigheid.
- Deze bundel van Van de Woestijne bevat proza van vóor de oorlog: drie levens
van heiligen en twee verhalen waar de vijf zinnen in verheerlikt worden. ‘Bij wijze
van inleiding’ gaat er een ‘lichtgewijzigd’ fragment uit ‘Kunst en Geest in Vlaanderen’
vooraf, waarin verhaald wordt hoe het huis van Admetos wordt opgeluisterd door
de onzichtbaar-merkbare aanwezigheid van Apollo.
Onze taal verluidt er in eigenaardig maar eentonig wentelende zinnen die, waar
de schrijver niet blijkbaar ontroerd was, zich hinderlik gemaniereerd kunnen
voordoen. Dan is daar de onverwerkte formele invloed van oude lektuur, van
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middelnederlanders en lateren die zich meer in nutteloos antikiseren dan in hier en
daar een gelukkig maaksel uit.
Daartegenover valt bijv. de spaarzame zinnelikheid te prijzen waarmee de schrijver
in het wijnmirakel van Adilia alleen op het laatst de wijn laat ‘klokken aan de kraan.’
Uit oude boeken schijnt hij deze legende te hebben geput, en ook die van de vuile
heilige Arnulphus, waar veel rhetoriek in komt, en niet altijd van de schoonste.
Daarachter gekt hij eigenlik gedurig, hier met Johannes de Doper en ‘al dat haar
op zijne bloote beenen’ en ginder met de schele ogen van een dienstmeid, maar
het wil niet altijd even natuurlik klinken.
Het wijsgerig sprookje van ‘de heilige van het getal’ biedt geen hoge literaire
vreugden. Het behandelt het ontoereikende van 't menselik spekuleren en prijst de
nederigheid tegenover het onverklaarbaar raadsel aan.
Dan komt daar als een groot geluk dat meesterwerk van Nederlands realism: ‘De
boer die sterft’, die achtereenvolgens zijn pover rijk leven in de kategoriën van zijn
vijf zinnen op uiterst intense wijze overziet. Het is vol warme menselikheid en
christelike barmhartigheid.
De epiek van ‘De geboorte van Eva’ lijkt even als die van de heiligen te zeer
‘verzonnen’, maar een beschrijving als die van het
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aards paradijs ligt al te zeer in het talent van van de Woestijne, dan dat hij er geen
zeer mooie bladzijden zou hebben van gemaakt. De ‘aanwezigheid’ is hier jong en
onmiddelik: ‘Nog schoot het groote licht dat heerscht aan den dag eene sproeiing
van gloeiende zaden over 't groene vlak der Westerhemelen, dat reeds de roode
roos der maan rees in de Ooster-paarste en de blik des Heeren ontstak in
staal-blauwen koepele eene eerste star’. De eerste mens is geen krom en
onwelriekend boertje maar een weelderig prachtdier. Tegenover hem ontwaakt Eva
met ontzetting tot gezicht, gehoor, reuk, smaak en gevoel, en maakt hém de diepe
zin daarvan bewust.
Groots zijn de regelen waarin Adam naast zich de vrouw ontwaart, en in wat volgt
is de schoonheid zo overstelpend, dat wij de ‘Florentijn’ die haar gewaar werd en
vertolkte bijna barbaarse geestdrift zouden toedichten. Een zinnelik ‘Vlaming’ is van
de Woestijne ook in dit boek voortdurend.

Voor Vlaanderen.
r

- Wij lezen in het ons onlangs toegekomen N . 4 (Juni 1918) van ‘Voor Vlaanderen’:
‘Met de uitgaaf van dit vierde nummer zal een goed deel van onze taak volbracht
zijn. Te zamen hebben de vier toch den lezer, zij het wat onstelselmatig, op de
hoogte gebracht van den stand en de beteekenis van het Vlaamsche vraagstuk,
van zijn verleden en heden. Zoo dat men er over kan oordeelen, en niet langer
behoeft te veroordeelen zonder te kennen.
In afwachting van de verdere ontwikkeling der gebeurtenissen en verhoudingen
leggen wij ons zelf nu voor eenige maanden op den uitkijk, en wij twijfelen niet of
de veel-heelende tijd zal misschien er zorg voor dragen, dat wij onze taak
grootendeels aan anderen zullen kunnen overlaten, allereerst aan hen aan wie zij
behoort: onze Nederlandsche dag- en weekbladen! Opmerkelijk genoeg heeft met
luttele uitzonderingen onze groote pers zich jegens Vlaanderen al heel weinig
objektief gedragen. Allerlei “men's”, ronde of vierkante anonymi, mochten er
regelmatig hun leelijkste verdachtmakingen in die pers tegenover de Aktivisten
slijten; of ons Nederlandsch-franskiljonisme in de redactie-bureaux deed er gretig
een scheutje azijn op. Veel wat tégen de Vlamingen geschreven werd, kon altijd
zeker zijn van overneming in de kolommen; onze eigen zakelijke uiteenzettingen
bleek men liefst niet onder oogen der lezers te brengen.’
Daar bleek echter in den laatsten tijd eenige verandering ten goede te zijn
ingetreden en het blad hoopt dat ‘in het eind (de Hollandsche) Pers haar taak van
onpartijdige voorlichting der lezers ook zal gaan volbrengen ten aanzien van het
herlevend Vlaanderen’.
Wanneer zulks gebeurt zullen de heren C.K. Elout, M.C.M. de Groot en L. Simons
en de heer C. Plokhooy van ‘Voor Vlaanderen’ daar voor een niet gering deel toe
bijgedragen hebben. Zij verdienen daarvoor de dank van alle Vlamingen.
D.B.

Alfons de Cock, Volkssage, Volksgeloof en Volksgebruik. (Antwerpen,
o
G. Janssens, 1918, kl. 4 , 224 blz. versierd met 77 platen).
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- Treffend is de onverdroten werklust van Alfons de Cock, die door den bekenden
Franschen folklorist H. Gaidoz ‘le maître du folk-lore flamand’ genoemd wordt.
Zijn nieuw boek is werk uit de oorlogsjaren. De opstellen werden geschreven voor
‘de hongerige magen van dezen tijd’, niet uitsluitend voor den geleerde ‘die voldoende
documentatie zal vinden om hem toe te laten de stof verder te onderzoeken’ maar
vooral voor de ‘gewoon ontwikkelde’ lezers.
Pol de Mont schreef een prospectus voor het boek van zijn ‘ouden en geschatten
vriend en medewerker’.
‘Naar mijn bescheiden oordeel, zei hij, is dit boek niet alleen een van de
voortreffelijkste, welke wij onzen grooten folklorist danken, maar daarenboven een
der beste en leerrijkste ondere alle werken van dien aard, die gedurende de laatste
acht à tien jaren, om 't even in welke taal, het licht zagen. Wat de Cock ons hier
geeft, is niet alleen vergelijkende, maar - ik zou haast zeggen - tevens bespiegelende
folklore’.
Pol de Mont, zelf een der baanbrekers voor de nieuwe wetenschap, verheugt zich
over dit levend bewijs dat de ‘nog door zoovelen geminachte wetenschap heel wat
meer om 't lijf heeft dan... vóór ongeveer een halve eeuw nog wel, de meesten
dorsten gissen’, en is van oordeel dat ‘de Nederlandsche
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folklore een stadium van hoogere, werkelijk wetenschappelijke ontwikkeling is
ingetreden’.
Naast de getuigenis van Pol de Mont, die daarbij de belezenheid van de Cock
eenvoudig verbazend noemt, mag de milde lof van een ander folklorist, van Maurits
Sabbe, vermeld worden. Na verklaard te hebben dat niemand meer achting en
waardeering als folklorist verdient dan de oude, trouwe de Cock, schreef hij o.m.:
‘De Cock munt uit door een uitgebreide kennis van alle inlandsche, oude gewoonten
en gebruiken, gezegden en vertelsels, door een eerbiedwekkende belezenheid; en
niet het minst door een ware, eerlijke liefde voor zijn vak, die alle oppervlakkig
geliefhebber uitsluit. Zoo krijgt bij hem de Vlaamsche folklore een echt
wetenschappelijk karakter.’
Kan een belangstellende leek meer getuigen? De zestien opstellen bieden een
groote verscheidenheid van onderwerpen. De schrijver handelt over: Zooveel
kinderen als dagen in het jaar, Multatuli's Japansche steenhouwer, Duivelsgeloof
vooral in Vlaanderen, Menscheneters in Kongoland en in de volksvertelsels, De
gruwelijke strafvormen uit de Vertelselwereld, Fantastische Menschen, Merkwaardige
vonnissen, Sint Elooi in de Folklore, Kerstklokken, Scheppingssagen met betrekking
tot Man en vrouw, De Piskijker, Sagenvorming op onze dagen, Wereldkrijg en
bijgeloof, De Vrijmetselarij in het Volksgeloof, De ezel in de leeuwenhuid en
Nederlandsche plantennamen. Elk opstel boeit door zijn prettigen schrijftrant. Elk
onderwerp weet de schrijver zóó te behandelen dat de vruchten van zijn speurzin
en zijn belezenheid genietbaar zijn voor elkeen.
De oorlogsgave van de Cock aan zijn volk mag gerust in een adem met zijn beste
werken genoemd worden. Het boek werd met bijzonderen zorg uitgegeven.

A.W. Grauls, In nieuwen Dageraad.
- Grauls debuteerde voor een paar jaar met een bundel verzen Uit stille Dagen. Zij
ademen den frisschen bloesem der jeugd. Het is lente, bloeiende lente met zon,
met licht en voorjaarsstorm.
De tijd vliegt snel in deze dagen en de menschen gaan hun gang! De
menschenzielen ontplooien zich tot verbazing der kijkers.
In zijn nieuwen bundel is Grauls natuurlijk niet meer dezelfde. Nog kan men niet
zeggen dat elk vers leeft van innigheid. Stilaan groeit zijn persoonlijkheid. Vol
weifeling schijnt hij in den nieuwen bundel die hij beteekenisvol In nieuwen Dageraad
heeft getiteld. Niet enkel mocht zijn ziel in een nieuwe liefdehaven belanden maar
ook begon hij de stad met andere oogen te bekijken. De blonde droomer, het arm
menschenkind met zijn teedere ziel werd getroffen en aangetrokken door het
bitterkleurige van het uiterlijke stadsleven. Dat deed hem o.m. de volgende Idylle
dichten:
Twee matrozen zwaar beschonken,
vochten om schoon meisjes min,
Ruiten braken, messen blonken,
't bloed liep gutsend van hun kin.
't Volk kwam toe in dichte groepen,
keek bewonderend en bang.
De politie, vlug geroepen,
bracht de vechters naar 't gevang.
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't Liefje stond bedrukt te schreien
of 't niet droever, droever kon.
Beiden kon ze gaarne lijen
Gunnar Petersen en John.
't Liefje had groot medelijden,
meisjeshart is teer en broos.
's Nachts zag men ze lachend rijden
met een anderen matroos.

Deze Idylle behoort tot de Wereldsche festijnen, de reeks gedichten die de kritiek
niet schijnt te smaken. Grauls kon immers zoo zachtmoedig en aardig droomen,
zoo roerend idyllisch zingen! En nu die Piet Paaltjes ironie!
De kritiek zal wel ongelijk hebben een dichter den weg te willen wijzen door den
doolhof zijner eigen ziel. Laat ons maar aandachtig volgen al wat een klank van
echtheid heeft, laat ons aanvaarden wat hij opdiept uit zijn innerlijk leven of wat zijn
oogen trof, laat ons drang of gril eerbiedigen.
En later wanneer ons een terugblik zal gegund worden op het heele werk, dan
zullen wij de levenslijn met haar afwijkingen kunnen volgen en beoordeelen...
Grauls zoekt het ‘nieuwe’ dat de tijd bracht en dat hij voelt uit te spreken. Zijn
oprechtheid en zijn eenvoud zullen hem helpen om te lukken.
In nieuwen Dageraad werd uitmuntend verzorgd uitgegeven door Boekhandel
Flandria.
L.B.

[Afbeeldingen bij het artikel 'Ekspressionisme in Vlaanderen' door
Paul van Ostayen]
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OSCAR JESPERS: Beweging.

De fluweelen Mantel.
DE STROOM, I, 2, Pl. 6.
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OSCAR JESPERS: De Man met de Trui.

Mia Jespers.
DE STROOM, I, 2, Pl. 7.
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[Nummer 3]
Een ongeacht gelegenheidsdichter: Maantje van den Burg, door
Lode Baekelmans.
Wie kent de ‘Balans op eene verkeerde rekening?’ Het bekende sonnet van Plantijn
had meer bijval. En toch...
Tienduizend guldens 's Jaars om zorgeloos te leeven,
Een Lusthofje aan de Vecht, daar ik den Dood verwacht,
Een' schoone wyze Vrouw tot handgebaar by nacht,
Heb ik altoos gedacht dat mij Fortuin zouw' geeven.
Maar 'k weet niet wat ik ooit heb tegens haar misdreeven,
Dat zy me 't minst niet geeft van 't geen daar ik naar tracht,
't Is of my Tegenspoed voor eeuwig heeft in pacht,
En of Oostindie staat op myn rug geschreeven.
Ik mach eens hier of daar gaan snoepen by geval,
En ryden 't meertje van myn ouden buurmans stal,
Maar dat 's ook al vermengd met zorg, die 'k tracht t'ontloopen.
En wyl ik niets bezit, van 't geene ik garen had,
En vergenoeging noem den aldergrootsten schat,
Zoek ik myn troost, gelyk voorheen, by 't ydel hoopen.
(1)

Dit sonnet is van Hermanus van den Burg, die elders zwartgallig getuigt:
Zoo noodig als het zwaard is in eens Krygsmans hand,
Zoo noodig is het geld een Dichter in dit land.
*

**

Wie is van den Burg? Prof. Kalff vermeldt hem enkel als de schrijver van een komisch
(2)

r

drama, een echtbreukgeschiedenis De gehorende Schout (1712). D J. A Worp
noemt zijn in 1713 gedicht herdersspel Herderszang op de Vrede, waarin Brouwer,
Zoetje, Ploeger, Roosje. Zaayer en Haasje optreden en acht De gehorende Schout
(3)
ontstichtelijk.
De vroegere critici waren in het algemeen evenmin gunstig. Jer. de Vries is van
oordeel dat ‘de regte smaak ontbrak bij den anders geestigen Jan Goeree, bij eenen
(4)
Hennebo en Hermanus van den Burg.’ De Mengeldichten van dezen laatsten zag
hij aan als ‘van de meeste levensgeesten

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

Mengelpoëzy, Dl. I, blz. 41.
Geschiedenis der Ned. Letterkunde, Dl. V., blz. 518.
Geschiedenis van het Drama en het Tooneel in Nederland, Dl. II., blz. 186 en 208.
Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche Dichtkunde, 1810, Dl. II., blz. 79.
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voorzien’ en vertoonen zich, volgens hem ‘in een luchtig en bevallig gewaad’. P.G.
Wilsen Geysbeek in zijn Biographisch, Anthologisch en Critisch Woordenboek der
Nederduitsche Dichters verklaarde dat hij ‘bloeide in het vruchtbaar tijdvak der
middelmatige dichters’. Zijn vergeten rijmwerken, achtte de beoordeelaar, het optellen
niet waard en hij verweet hem zijn gebrek aan smaak. Misschien, voegde hij er aan
toe, werd dit gebrek aan smaak bij hem nog overtroffen door zijn gebrek aan geld...
Maar van verwaandheid of ingenomenheid met zijne gedichten, bekende hij, is de
dichter niet te beschuldigen... Van den Burg schijnt de poëzij als eene kostwinning
gehanteerd en het publiek met bruilofts- en verjaargedichten geriefd te hebben, en
overigens een vrolijke, zorgelooze, losse ziel, liefhebber van Wijntje en Trijntje
(1)
geweest te zijn, evenals zijn tijd- en stadgenooten Goeree en Hennebo...
r

D J. van Vloten was milder waar hij schreef ‘Maantje van den Burg, gelijk zijne
stadgenooten hem in de wandeling noemden, was zeker de talentrijkste aller
(2)
Amsterdamsche straat- en gelegenheidspoëeten.’
Albert Verwey in een opstel, gewijd aan Het Boek der Sonnetten uitgekozen door
A.T.A. Heyting, telde van den Burg onder de vergeten sonnettendichters, noemde
hem ‘de onbekend gebleven losbol en drinkebroer.’ Volkomen nuchter, symmetrisch,
maar met een goed besef van hoe het sonnet berust op evenwicht, verklaarde
Verwey, schreef van den Burg een groot getal van deze soort verzen. Hij is als min
of meer verongelukte achttiende-eeuwer misschien een interessant maatschappelijk
verschijnsel, maar heeft als dichter alleen een zekere grove, soms cynische
ongegeneerdheid vooruit op zijn braver en deftiger tijdgenooten. De reden waarom
hij in de wereld niet is vooruitgekomen, deelt hij zichzelf, zonder twijfel met eenige
(3)
verschooning, mee in zijn ‘Oorzaak van tegenspoed.’
n

n

Geboren te Amsterdam den 14 December 1682 overleed hij aldaar den 10
(4)
Februari 1752.
Hij debuteerde met zijn kluchtspel De gehorende Schout in 1712, gevolgd door
zijn Herderszang op Vrede in 1713, door Schriftuurlijke Klinkdichten in 1716.
Van 1718 tot 1722 gaf hij uit de: Amsterdamsche Argus, acht gevende op alle
voorkomende zaken en gevallen; ten voornaamste gerigt om de wanstaltigheden
der menschelijke bedrijven aen te wyzen, en hunne gebreken op enen vermaaklijken
(5)
en luchtigen trant te hekelen.
Ten onrechte werd dit tijdschrift eens aangezien als het werk van zijn
merkwaardigen tijdgenoot, den journalist Jacob Campo Weyerman.

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

Woordenboek der Nederduitsche Dichters, 1821, Dl. I, blz. 223.
Bloemlezing uit de Nederlandsche Dichters der achttiende eeuw, 1871, blz. 80.
De Beweging, 1912. Dl. II., blz. 182 en 194.
A.J. van der Aa. e.a. Biographisch Woordenboek der Nederlanden, blz. 1579.
o

Amsterdam, Joh. Ratelband, 5 dln, in 4 .
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r

D W.P.C. Knuttel in zijn Verboden Boeken in de Republiek der Vereenigde
Nederlanden (1914) meldt over dit tijdschrift: ‘De Russische Gezant, prins Kurakin,
beklaagde zich bij den Staten Generaal, dat het nummer van 10 Juni 1722 zaken
bevatte, waarin over den Czaar en zijne echtgenoote “scurrile en injurieuse reflexien
waren gemaakt”. Toen het nummer in de vergadering der Staten vertoond werd,
bleek dat nog “volgde een odieuse reflectie op eene andere Mogentheid”. De Staten
n

van Holland verboden daarop dit tijdschrift den 28 Augustus 1722, terwijl te Muiden,
de woonplaats des schrijvers, de Argus publiek verbrand werd.’
r

M W.P. Santijn Kluit drukt het vermoeden uit dat hij daarna De Bataafsche Proteus
(1)
uitgaf.
Weyerman is over zijn collega niet goed te spreken. In Den Vrolijke Tuchtheer,
in Den Ontleeder der Gebreeken, in Den Amsterdamschen Hermes gaat hij den
(2)
Muider Argus te lijf, misprijst zijn ‘stompe sleepers schrijfstijl, des er de groote, en
de borgerlyke weerelt van afzag, waardoor den autheur schielyk in dat niet
nederzonk, waaruyt zo onlangs door de hulp van een ligtgeloovig boekverkooper
was opgesteegen’. Zoo scholden de journalisten ook in dien tijd.
Bekend zijn tevens enkele pamfletten door van den Burg in het licht gezonden:
Op rijn gestelde Eerzuilen, Nieuwjaarsgiften, Vreugdezangen, Ere-Kransen en
(3)
Wellekomingen gedrukt voor rekening van verschillende uitgevers.
Verder schreef hij De Modesche Groltrompetter (1741), Nagedagten op Joost
van den Vondel, Over het Geloof, de Natuurwet, Mozes en Christus, Zedige
bijschriften op 100 zinnebeelden van vermakelijke Geschiedenissen (1744),
Verzameling van uitgekozene zinspreuken (1743), een Bloemhof van Gebeden,
Gedichten op de Deugden en Ondeugden der Vrouwen.
Hij bracht De XLIV Historische Boeken van Justinus, na de vertaling van J.N.G.
o

in Nederduitse heldenvaarzen over (1753, 2 dln 4 ). ‘Moeilijk en gedwongen’
ondernam hij deze taak die, ‘zo vele tusschenvoegingen en instoppingen om aan
de rijmklanken te voldoen’ bevat.
Iets van zijn persoonlijkheid wordt ons onthuld in zijn voorwoord der Zedige
Bijschriften. Met deze stichtelijke rijmen, ‘waarin niets aanstotelijks voorkomt’ en die
bestemd zijn voor ‘jongelingen en jonge dochters’, nam hij ‘afscheidt van parnas’.
Zijn vroomheid deed een poging om zijn dartele jeugd te vergoeden.
‘Wat myn spelling betreft, schreef hij o.m., die heb ik my naar eigen zinlykheit
verkoren, en alleen gemaakt tegens de onverstaanbaarheit, doch

(1)

Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis en Oudheidkunde verzameld en uitgegeven door D R.

(2)

Fruin, nieuwe reeks, Dl. VII, M Sautijn Kluit over Jacob Campo Weyerman, blz. 195 en vlg.
Handelingen en Meded. van de Mij. der Nederl. Letterkunde ie Leiden. 1870-71, aanteekening
blz. 31.

(3)

Catalogus van de Pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek door D
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W.P.C. Knuttel, 's Gravenhage 1902, DL, IV, 1714-1775, n
17344, 17345, 17516, 17548.

16243, 16419, 16823, 17199,

Stroom. Jaargang 1

130
voor het overige getragt de minste letters te gebruiken; zonder die verkiezing tegens
iemand anders te willen verdedigen dan door alleen te zeggen, dat ik meen te
hebben voldaan met zó te schryven, dat men noodzakelyk niets anders konde
verstaan door myn uitdrukkinge dat ik hadde gemeent...’ Ik beklaag my geenszins
wegens de weinige agting die men heeft voor 't geen ik hebbe gemaakt; want, alzo
ik voornamentlyk my zelve twé-sins hebbe beoogt, is het my zeer onverschillig wat
men met myne werkjes nà myn doodt zal uitvoeren; want ik heb 'er niet naar getragt
te leven na dat ik zal zijn gesturven; om dat ik niets anders dan zeer weinig Latyn,
wat Frans, en een luttel Engels verstà; en geen gelegenheit heb gehadt om van de
Outheit, Griekse of Latynse puik-bloemen te ontlenen om 'er een hedendaagse
verçier-winkel mede te stoffeeren. Genoeg is 't my, dat die neiging my ten opzigt
van my zelfs, al menigmaal met goedt genot, heeft gedient, gelyk Davidt zyn Harp
tegens Saul. Zulks, heb ik niet veel goeds gemaakt, ik heb getoont dat ik in staat
was om veel te doen; en ik had my konnen verledigen om myne jonge Beiren te
likken, mogelyk waren zy met wat meer aanzien in de warande der Dieren van
Helicon verschenen; maar wel bewust, hoe weinig zij verdienden, heb ik nooit van
my konnen verkrygen, tot nodelozen arbeidt zweet te verspillen; want, en dit werkje,
en al het verdere, ooit door my gemaakt, kan niet anders aan den dag verschijnen,
dan juist zó als dit ene en alle de andere wierden geboren; zonder my te bekreunen
of 't iemant gelove ofte niet. Vaar wel, en doet beter, en met meerder eer en genot
dan ik.’
Een bundel Minnezangen (1721) en zijn Mengelpoezy vormen verder zijn
(1)
dichterlijke nalatenschap.
De Minnezangen kregen wij niet in handen maar wel zijn andere gedichten. De
talrijke lof- verjaar- bruiloft- en grafgedichten bieden een karakteristieke uiting van
e

het leven in het begin der 18 eeuw in Nederland. De Amsterdamsche
gelegenheidsdichter mag, als journalist en als zanger die openbare en
familiegebeurtenissen bezongen heeft, misschien onze belangstelling wekken, maar
ten slotte is het toch de menschelijke figuur, de eigenaardige bohemer die ons
aantrekt en staan wij enkel stil bij de verzen waarin hij zichzelf uitspreekt, en dit
deed hij bij voorkeur in sonnetten.
(2)
Het eerste deel zijner Mengelpoëzy verscheen in 1718, verlucht met fraaie
plaatjes van zijn vriend Jan Goeree, is opgedragen ‘Aan de Heeren Broederen’ der
kamer De Pellikaanisten.
In zijn ‘Voorreden’ bekent van den Burg: ‘Meer dan eens zogt ik te vergeefsch
naar de oorzake der dwaasheit die my noopte myne Gedichten in 't licht te geeven,
daar ik by overtuiginge weete, hoe die drift der jonge jaaren, veele groote mannen
heeft berouwt, en datze om hunne gebreklykheden,

(1)
(2)

J. van Abkoude, Naamregister der Nederduitsche Boeken, 1773, Dl. I, blz. 78-79.
Amsterdam, gedrukt bij H. Blank en te bekomen bij J. Ratelbaut.
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de toetse van een ter nauwer noot kundig oordeel, onmooglijk konnen doorstaan...’
De zesendertigjarige dichter dacht er niet aan zich bij ‘Vondel ofte Baake’ te
vergelijken maar hij ‘werd gewaar een zeker iet, dat ter uitgaave dwingt’, nl.
‘schaadlyke Eigeliefde’ hem drijft. ‘Deze geweldenaaresse, Leezer, dwingt my, niet
tegenstaande de Zanggodinnen hunne gunstelingen geen ander loon geeven, dan
lauwren van geene andere waarde als die uit de inbeeldinge werd gebooren,..’
Zijn hekeldichten had hij met behulp van ‘iemant, daartoe zeer bekwaam’ uit het
Fransch vertaald, niet zoo zeer om de menschen door ‘verwijtingen te verbeteren’
maar om zich zelf ‘te stichten en te vermaaken’.
‘Nooit, verweerde zich de journalist, heb ik in 't bezonder getracht op iemant, ten
zynen naadeele te doelen, schoon men zig niet ontziet Lasterschriften, op mynen
naam en onder myne letteren uit te geeven, en sommige my pryzende, den slag
menen zeker te neemen, om my gehaat te maaken, en my noemen: een voorstander
van den Grooten Reformateur Spinosa; daar ik betuige, dat ik zyn valsch en
verdoemlyk beginsel, waar uit alle zyne listige en bedriechlyke redeneeringen werden
gebooren, niet alleen nu maar altoos, zoo langk ik eenigzins over zoo geraffineerde
zaaken dorst denken, als een woedende pest hebbe gehaat en geschuuwt...
Maantje van den Burg schijnt dus veel vijanden te hebben geteld, vermits zij hem
zoo verdacht maakten ‘achter rugge mondeling, ofte by geschrifte opentlyk’. Hij
trachtte echter niemand te beleedigen en verdedigde zich niet tegen zijn ‘legioenen
vyanden’. Onder deze bevonden zich, naar zijn getuigenis, eenige Boekverkoopertjes,
nijdig ‘mooglijk omdat ik geen lust hebbe om hun Ezel te leeven en te sterven, noch
af wil hangen van hunne schraale mildaadigheit, zynde gewoon, als waren zy te
zaamen gezwooren, alle, die hunne geesten voor hun spillen de galle te temperen,
en te dwingen om in het Ordinaaris van water en brood, de rebelleerende maage,
door een trevis van weinige uuren, te bevredigen, 't welk my zoo weinig behaagt
als de berispingen te moeten gehoorzaamen dier Ezels, als aan hun hair en ooren,
genoegzaam, zonder brandmerk, als de Kooienden, zyn te kennen, en als
onvernuftige gediertens op geene altaaren werden gerookt, dan daar de aapen de
konstzaal stofferen, en de bijslaap van den blinden Apollo op den schoot springen.’
Na deze vriendelijke uitlating over de uitgevers bekende van den Burg argeloos:
‘Myne minnedichten hebben geen ander onderwerp, dan 't geene zyn wezen, om
my zelve te vermaaken, in myne gedachten en verbeeldinge heeft gekreegen, zulks
is niemant bewust of ik Fillis, Zoetje of Roosje toeging, en dierhalve, meisjes, die
my somtyds de eer van uw byzyn hebt gegund, hoe hoog ik dat tydverdryf ook hebbe
gewaardeerd, maakt doch geene toepassingen op uwe eigene waarde en beminlyke
hoedanigheden, want minnaars die 't kunstje verstaan, noemen eene zwarte blank,
eene
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zotte verstandig en eene afschuuwlyk lelyke vrouwe, aanbiddelyk schoon; en
meenigmaal, als men legt neder gebogen voor het beeld van eene murwe Venus
en vertoont als of men haar aanbad, bespotten de gedachten Pares oordeel, en de
zinnen die liefst met de wysheit dartelen eeren Pallas, terwyl de oogen op Venus
staaren; menigmaal is het gebeurt dat het versje 't geen my des morgens, onder de
koffi dienst deed by Zwaantje, des avonds onder den wyn by Duifje noch meer
tewege bragt. De gedichten waarin ik my zelfs spreekende invoere, raaken my zoo
weinig dan andere; liefst wilde ik hier en daar, op deze wyze, zonder my te dienen
van verbloemde benaamingen schryven, om de persoonelyke toepassingen te
voorkomen, der geene die my in veele gevallen te hebben getoont, te waanen, myne
gedachten beter te weten dan ik zelfs, en noch veel dwaazer berispingen maaken
op myne verzen, dan Monus op den dans van Venus.’
In hoever het nu verbeelding of ernstig, eigen leven heeten mag kunnen wij niet
nagaan. De dichter ontkent immers dat wat hij van zichzelf zegt de waarheid is, het
raakt hem ‘zoo weinig dan andere’...
Toch kan men niet anders dan aan den armen gelegenheidsdichter denken
(1)
wanneer men Een slegt Boeltje leest:
Waar wil dit eindelyk heen, 't heelal schynt my te haaten,
Myn huiswaard vergt my gelt, of ik 't ook heb of niet.
'k Word dol alzoo de waard m'al reeds zyn huis verbied
En ik by mynen kok de tafel moet verlaaten.
Wat kan my nu de kunst der Poëzy doch baaten?
Myn Zangnimf smoort en smelt door eindeloos verdriet
Want nu zy arm is, let geen mensch meer op haar lied;
Min dan op Lubberts Lor, die 't kosje wint met praaten.
'k Was Luitenant weleer van Venus regement,
Maar zy ontzegt my dienst en jaagt my uit haar tent.
Die kaal is, moet by Mars en niet by Venus leeven.
't Zwaarst' dat my immer trof, is dat my Venus haat;
Zy die my Luitenant gemaakt heeft, geeft my raad,
Om my als korporaal in Mavorst dienst te geeven.
(2)

Is het geen zelftroost in 't Wezentlyk Geluk op Aarde :
't Geluk bestaat geenszins in tonnen vol dukaaten,
In eene schoone vrouw, in huizen of in Land,
Of in eens Filozoofs verward en woest verstand,
Of keurelyken wyn, die stommen zelf leert praaten.
't Geld kan, wanneer men niet gezond is, geenszins baaten,
De schoonheit steekt het bloed gestadig in de brand
Onzekerheit jaagt meest des Wysgeers schip op strand,
En wyn maakt dat veeltyds de zinnen ons verlaaten.

(1)
(2)

Mengelpoëzy, Dl. I, blz. 26.
Mengelpoëzy, Dl. I, blz. 42,
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En schoon men alles heeft wat boven is gemeld,
Wyn, en beschaafd verstand, een' schoone vrouwe en geld,
Wat baat zulks als men ziel en lyf gestaâg voelt beeven.
Wiens lichaam steeds gezont, een' gaave ziele omvat,
Die Christus liefde, noemt den allergrootsten schat,
En nimmer hoopt noch vreest, heeft een gelukkig leeven.

Natuurlijk zal het dan ook geen bekentenis mogen heeten wat hij dichtte onder den
(1)
titel van: Weest jonge Maagden wel bedacht; Geeft op geen' Minnaars eeden acht.
Hoe menigmaal heb ik myn Fillis, niet gezwooren:
Dat gy alleen van my op 't krachtigst wierd bemind;
Dat uwen heldren glans myne oogen had verblind;
En dat ik was alleen voor u op aard' geboren?
Ik noemde u steeds myn lust, myn vreugd, myn uitverkoren;
Gedroeg my menigmaal van liefde als gantsch ontzind,
En storte op eenen dag, meer traanen dan een pint,
Of zwoer, dat zonder u, 'k voor eeuwig was verloren.
Dan riep ik: welk een mond! wat Goddelyk albast!
Ach Venus! maak my doch altoos aan Fillis vast;
Zy is voor my, en ik alleen voor haar geschapen!
Maar, zoo gy weeten wilt, wat dat de waarheit zy?
Ik minde wel uw' schoon maar niet myn slaaverny:
Myn pooging was alleen, om eens by u te slaapen.
(2)

evenmin in ‘Vraag beantwoord door Vraag’:

Gy vraagt: waarom ik niet drink oude rynse wyn?
Waarom 'k geen paard en schies genegen ben te houwen,
En, wijl 'k een afkeer heb van immermeer te trouwen.
Ik op een kamertje niet houw een mooje Trijn?
Hoe 't komt, ik 's avonds niet maak in de kroeg te zijn,
Om mede een zuivre vaa te schudden uit de mouwen,
Waarom 'k, in 't best der stad, geen prachtig huis laat bouwen,
Of op 't Heerlogement een schoone Hofsteê mijn'?
Waarom ik somtijds niet wat afgeef op Brittanje,
Of eens een scheepje zend om fruit en wol naar Spanje,
En wat 't wezen mag daar zig myn hart meê kwelt?
Rechtschapen Gek, die my niet anders doet als plaagen,
Antwoord my slechts één vraag, die b'antwoord al uw' vraagen.
Hoofd zonder Harsenen! waarom heb ik geen gelt?

Maantje van den Burg heeft deze verzen dus verloochend! Toch zullen wij er telkens
bij stilstaan al ware het slechts om te mijmeren over een

(1)
(2)

Mengelpoëzy, Dl. I. blz. 160.
Mengelpoëzy. Dl. I, blz. 140.
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ouden fantast die een sonnet dicht op dit motief ‘'t Gelt is een hoofdzuil in het paleis
(1)
der Liefde en besluit:
Ik wisselde myn lot niet voor eens Konings troon,
Had ik benevens u myn Lief, zoo wys als schoon,
Niet veel, een beuzeling! slechts honderd duizend gulden.

Karakteristiek is ook Terwijl d'een worstelt met de dood, streeld wellust d'ander in
(2)
haar schoot :
Terwyl Neptunus woed en bulderd op de baaren,
De Zee het Starrenvuur wil blusschen met haar nat,
Dat woedende en ontstelt, de Maan in 't aanzicht spat,
En duizend scheepen, dreigt ten afgrond te doen vaaren;
Terwyl de winden, los geborsten, 't minst niet spaaren,
De Zeeman hooppeloos bezwykt, zynde afgemat,
Niet machtig zynen buit en vergehaalden schat,
Voor 't woeden van Eool nu verder te bewaaren;
Terwyl de Donder raast, en eene gantsche vloot,
Geslingert heen en weêr, gedreigt wordt met den dood,
Gewoon op 't onverwachst den Zeeman te verrasschen.
Terwyl een rukwind, scheurt het anker van den boeg,
Gooi ik myn anker neêr in eene nieuwe kroeg,
En roep, ruim hallef vol: schrik, schrik van Klaverjassen.
(3)

In een Billyke Begeerte heet het:
Schoon my de Hemel straft door duizende van plaagen,
Schoon my de Laster volgd waar ik my wende of keer,
En Ondeugd, hoe 'k my draag, gestadig meer en meer,
Door Loge als aangehitst, my tergt en komt belaagen;
Schoon myne schouderen bezwyken onder 't draagen,
En ik door zielsverdriet aan 't kweinen, gansch verteer,
Geen toevlugt hebbe in noot, en alle hulp ontbeer,
Voel ik in myn gemoed geen wreede wraakworm knaagen;
Schoon ik van elk beschimpt, versmaad wierd en veracht,
Gebrek my had gesteld in Armoeds wreede macht,
Noch zouw ik met gedult myn' plaagen tegen rennen.
Schoon al wat ik begin mislukt en tegengaat,
Nochtans begeer ik niets, hoe reddeloos van staat,
Dan 't allerhoogste goed op aard' myn God te kennen.
(4)

Ook in Billyk Misnoegen is dezelfde man aan 't woord:
'k Veracht Merkuur, om dat zyn vrekheit nimmer rust;
En Juno, om dat zy haar schat geeft te bewaaren
(1)
(2)
(3)
(4)

Mengelpoëzy, Dl. I, blz. 229.
Mengelpoëzy, Dl. I, blz. 228.
Mengelpoëzy, Dl. I, blz. 230.
Mengelpoëzy, Dl. I, blz. 243.
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Fortuin, om dat zy meest op Ezels is belust.
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- 'k Haat Venus, om dat zy geen maat kent als zy kust;
Kupid' en Hymen, om hun ongelyk vergaaren;
En Bachus, om dat hy van Christnen maakt Barbaaren,
En 't allervlugst' verstand in sluimeringe sust.

Merkuur, des Koopmans God, leert Ezels zyne streeken;
En Juno geeft dan 't liefst, wanneer haar Guiten smeeken;
Fortuin geeft dubbeld dien, die als een Varken leeft.
En Venus scheelt het niet wie haare vlam koomt blusschen,
Kupido leert de Maagd een eislyk monster kusschen,
En Bachus geeft geen mensch, dan die reeds dubbeld heeft.
(1)

In Elk bid zyn speelpop aan, en warmt zich by de maan wijsgeert de dichter:
Die mint een konstig Beeld, deez' kiest een zaal met Boeken,
Die wenscht een houte Paard, dat zonder vlerken vliegt;
Deez' mint de Schilderkonst, die 't oog door verf bedriegt.
Een vyfde vind zyn lust in Haazen te verkloeken:
Een ander poogt Natuur in 't binnenst' te doorzoeken,
Terwyl verbeelding hem in zoeten slaap vast wiegt,
Deez' speurt d'Aloutheit naa, die zeven-achtste liegt,
En elk pryst zyne keur, en zal eens anders vloeken.
Een ander heeft nooit rust, voor hy heeft schat vergaârt;
Die vind zyn lust in een schoon welgeschapen Paard,
Deez' mind de Dichtkonst, die den Dichter 't hoofd leert klouwen;
Nu dunkt my, wenscht gy al te weeten wat my streelt?
Niets, dan waar van ik my bevinde heel misdeelt.
Te weeten, wysheit, wyn, veel geld, en schoone vrouwen.

Steeds klinkt de klacht over geldgebrek. Zoo in 't Verschil is groot, in goud en loot,
(2)
maar noch scheelt iets, veel meer van niets :
......................
Terwyl ik Ezels zie met Parlen overlaaden,
En Varkens in een' zee van zilvre baaren baaden,
En als een dolleman op 't Noodlot scheld en vloek;
Terwyl ik Rykaard zie om duizend guldens speelen,
En Smuller en zyn Broêr, ruim honderd duizend deelen,
Vinde ik, waar ik ook zoek, geen stuiver in myn broek.
(3)

Redelijk Verzoek is gericht tot schuldeischers:
Voorleden nacht hoorde ik, dat my van Schioos stranden
Een schip met Maagden was gezonden wys en schoon,
En 't Goudryk Peru, my uit gunst wierd aangeboôn,
En 't Mexikaans gebied gesteld was in myn' handen.

(1)
(2)
(3)

Mengelpoëzy, Dl. I, blz. 505.
Mengelpoëzy, Dl. I, blz. 512.
Mengelpoëzy, Dl. I, blz. 514.
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De Keizer van Japan, schonk my al' zyne landen;
De Mogol bat dat ik wouw klimmen op zyn troon,
En voor een Pilgift gaf de Cham my Chinaas Kroon,
Terwyl 'k een pyp tabak ontstak aan Aetnaas branden.
De groote Sultan heeft my by zyn baard belooft
Dat hy met d'eerste post my zyne kroon van 't hoofd,
Benevens al den schat voornoemt, zouw toe doen komen.
Dies bid ik Crediteurs weest nu niet onbeleeft,
't Is billyk dat gy nu my noch wat uitstel geeft,
Want 'k heb van al het geen 'k verwacht, noch niets vernomen.
(1)

Levenservaring spreekt uit Roep nimmer hei! of wees' er over :
Zeg nimmermeer myn vriend, 'k zal uit die beek niet drinken,
Schoon honderd kelders vol van uitgeproefden wyn,
Met zorg door zee gevoerd, uw' smaak ten dienste zyn.
Gebrek vult meenig' maag met eyeren die stinken.
Zwets nooit op uw verstand, hoe heerlyk 't uit mag blinken,
Want in één oogenblik, door éénen tuimelgeest,
Word een zeer reedlyk man, een gansch onreedelyk beest,
De liefde helpt Bagyn en Koornon aan 't rinkinken.
Stof niet indien uw vriend zich zelf de huid af stroopt,
Denk dat hy op deze aard' langs 's Hemels scheerlyn loopt,
En dat geen stervling weet wat hem zal wedervaaren.
De groote Salomon, die duizend Vrouwen had,
Van Godt begunstigt wierd met wysheit en met schat,
Knield met Sidonia voor Astarods Altaaren.
*

**

In 1730 verscheen het tweede deel der Mengelpoëzy of “festoen veeler
parnasbloemen te zaam gevlochten van menigerhande vaerzen als afbeeldingen,
(2)
lyk, graf, lof, echt, verjaar, klink, harder, fabel, punt en sneldichten”.
De achtenveertigjarige droeg dit werk op aan Joh. Michell, begunstiger der
Nederduitsche dichtkonst uit “erkentenis voor byzonderen dienst”, en schreef weer
een “Voorbericht” om te melden dat zij het tweede deel laat verschijnen omdat het
eerste “reeds in de Waereld was”. Gunstig oordeelde hij zelf niet over zijn werk!
...Het zijn meest alle ontijdig ofte alte schielyk geboorene kinderen, die geen noot
hebben van aan de naakomelingen te zullen verveelen, alzo zy, om de onzuivere
en ongehavende gesteldheid hunner mismaakte en onbeschaafde leden, onder de
styfzel en mostert, zo niet op de Sekreeten, zekerlyk hun Kerkhof zullen vinden...’
van den Burg was van meening dat zijn gedichten ‘nochte beschaaft ofte beveilt’
waren,

(1)
(2)

Mengelpoëzy, Dl. I, 515.
't Amsteldam by Adrianus van Boecholt.
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in 't licht gezonden werden ‘zo als ze door (myne) penne uit de gedachtens zyn
gerolt’.
Maar nog meer. Maantje betreurde nog immer geen Latijn te kennen en meende
daarbij dat Holland en de Nederlandsche taal ten ondergang gedoemd waren. ‘Om
dat ik bynaa niets van 't Latyn weet Lezer, heet het in het Voorbericht, heb ik nooit
tot de fyne netheid van 't Nederduits kunnen geraaken; daar by koomt dat ik met
myne Gedichten minst gedoelt hebbe op 't verduuren der jaaren, welbewust dat ik
niet genoeg uitmunte om door te dringen tot de laatere eeuwen, 't welk een zeer
vruchtloos poogen zoude zyn in eenen man zonder Pedante studie, voornaamentlyk,
om dat, naar allen schyn, de Republyk, niet veele eeuwen in wezen zal blyven; en
als de woede des veranderzieken tyds haar zal hebben omgekeert, zal, meene ik,
haare taal, om haare zwaarte, en de kleine achtinge die haar werd toegedraagen,
zo wel vervallen als alle de werken der Schryveren die eene Hollandsche penne en
Tonge gebruikten om de Waereld te zeggen hoe veel zy meenden te weeten, en
wat zy oordeelden waardig te zyn: welke waarde, zo ze al wezentlyk wierd bevonden,
niet zeer lang kon bestaan, om dat veele der vroegere Eeuwlichten, zoo geheel en
al werden verdooft en overscheenen, door de laatere dat de eersten werden
vergeeten als waren ze nooit geweest, door de laatsten, die een zelve lot van den
meer en meer ontbolsterden tyd hebben te wachten. De verkieslykste versjes uit
mynen Argus heb ik hier in gevoegt, niet om dat my keur van stoffe tot deezen Band
ontbrak, maar om dat ik wel bewust ben dat het noodlot aller weekelykse Papieren
is, geconsidereert te worden als scheurpapier, om in de Koffy en Thee winkels, zo
niet onder de bruggen, te werden gesmoort: dat wel het lot dezes bondels ook zal
zyn, doch waarschynlyk niet zo haast als wel alle die loopende papieren’....
Met dit tweede deel nam van den Burg afscheid van ‘Apollo en de Zanggodinnen,
als hebbende reeds den voorsmaak van den grimlachenden Bromius gunste en de
toegenegenheid van den Kokermuilenden Sileen, die my in naam van zynen Meester
verzekert, dat 'er vry meer Saps is te drukken, uit Libers gezwollen druiven, dan uit
Apolloos kraakende Lauwieren.’ Echter niet geheel en al, bedacht hij, zou hij zich
aan de Zanggodinnen onttrekken en nog ‘zingen naar omstandigheden van tyden,
zaaken en Persoonen.’
Onder de tallooze gelegenheidsverzen in dit tweede deel opgenomen, komen
een paar dozijnen klinkdichten voor, waarin de dichter bespiegelingen levert, maar
over zijn eigen of over een gefingeerd leven is geen uiting meer te vinden dan deze
(1)
Vloekwensch aan Kupido :
Aardsvyand van myn' rust, verraderlyke vrind,
Bevorderaar van all' myn' lydelooze plaagen,
Gevlerkte Dwingeland, die vroeg my kwam belaagen,
Inwendig zyt g'een Beul, schoon uiterlyk een kind.

(1)

Mengelpoëzy, Dl. II. blz. 438.
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Gy veinst, Bedrieger, u onnozel, zedig, blind,
Doch weet door snood vergif, des menschen hert' te knaagen;
Gy zyt te duchten, meer dan felle Donderslagen;
Vervloekten Bengel, die m'aan Vrouwe lokken bind!
Verdoemlyk Wicht, dat elk, in weer wil dwingt tot trouwen!
Volmaakte Mannen boeit aan onvolmaakte Vrouwen,
En Twist en Afkeer, hen opdringt tot tydverdryf.
Tiran en Moordenaar van vry geboorne Menschen!
Gy trouwt, en krygt, indien my Wraak helpt aan myn' wenschen,
Een hoerig, lekker, boos, verspillend, dronken Wyf.

Talrijk zijn de bedenkingen op tabak en vrouwen, kleurig is iets als De Bremerbier
(1)
Triomf
Karbonkelneuzen, met uw purpere gezicht,
Die als gy 't Bremerbier inzwelgt, ontduikt het licht,
Daar by g'in 't felst' der koude, u zonder vuur kont warmen,
Gaat! drukt de Bremer Ton, nu vry in beide d'armen!
(2)

Een Antwoord aan zekeren Wysgeer eindigt:
Die al 't verborgene, wil vatten en begrypen,
Doet als dien, die aan 't rond der Aarde een punt wou slypen,
Of dien naar Paarlen dook in 't Weesper Varkensschot.
(3)

en Op den Tabak onder 't rooken van een pyp :
Gy leert my, dat eenmaal, door 't vuur des doods, myn leeven
Zal moeten sneuvelen, myn geest my zal begeeven,
En dringen door de lucht, tot daar hy eertyds was,
Terwyl myn Lichaam werd, als 't uwe, stoffe en asch,!
(4)

Eigenaardig is ook nog ‘Geen Dapperheid besting ooit in een' lange kling’ :
Een opgespalkt gezicht', een grove stem, bruin vel,
Twee zwarte knevels, en een paar verwarde braauwen,
Een wyden bek, gewoon te vloeken en te grauwen,
Een vochtel op de zei, lang anderhalleve ell',
Behoeft men in den noodt, wanneer die dwingt te hoopen,
Dat 's Vyands Heir linksom zal speelen en gaan loopen;
Maar, als men vechten moet, gelyk 't een Krygsman past,
Met eenen Vyand die met reden is te duchten,
Is al dat Snoetshaans tuig vergeefschen overlast,
Dat slechts wat kinderen of gekken kan doen vlugten;
Want hy, die wel verstond de maat van zyne kling 'k Stel Schurken, Roffejaans, Bretteurs, of Legerguiten,
Lichtmissen, Krotters, en Moelvechters, alle buiten Nooit om de lengte 't Staal op zyne zyde hing.

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

Mengelpoëzy, Dl. II, blz. 508.
Mengelpoëzy, Dl. II, blz. 422.
Mengelpoëzy, Dl. II, blz. 465.
Mengelpoëzy, Dl. II, blz. 510.
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(1)

In 1741 kwam het derde deel van de pers, een ‘Aanhangsel van Gedichten’ . Ook
dit deel is van het bekende, door J. Goeree, gesneden vignet voorzien, waarop de
zedige spreuk ‘Voor die 't behaagt’ voorkomt.
Het Aanhangsel biedt het bewijs dat van den Burg in later jaren met voorliefde
sonnetten schreef, althans komen zij talrijker voor dan in de twee eerste deelen.
Gebeurtenissen van den dag, de vrede, de droogte, het afsterven van een bekend
man, alles wordt in een klinkdicht bezongen. Zoo inspireert hem Kermes of
(2)
Kerk-mis :
De Kermeswimpel waait, de Boeveklokken roepen
Lavernaas gruwelstoet ter stede in, op de Feest
Van Uitgelatenheid, die speelende den beest,
Met haaren lichten hoop, ter Poorte indringt by troepen.
Sileen bezaait alom', waar 't oog zig wend, de stoepen
Met volgezopenen, slegts menschen in hunn' leest;
De Buitenspoorigheid, die geen' gevaaren vreest,
Waagt ziel en lyf gerust aan 't onverzaadlyk snoepen.
De Lichtekooijen met hun geil gespannen net
Vervoeren door den wyn de Jonglingschap op 't bedd',
Dat Weedom Naberouw en Ontucht deeden maaken.
Ziet doch met aandacht toe, elk loopt de kerk nu mis.
Snoode Overdaad bestrykt al 't foeimooi met vernis,
Bedacht op brandstoffe, om den Helgloed te doen blaaken.

De vroomheid van den dichter is voortaan kenmerkend voor zijn werk. Wanneer
watersnood het land teistert dicht hij op het sluiten der Fransche Opera
(3)
‘Boetvaardigheid sluit vry den Schouwburg, dult geen' speelen’... , wanneer de
maanverduistering in 1732 voorkomt, heet het ‘Gy, die wordt aangevoerd, door
Fabelziekte en waan. In duizend' vreezen als zich aan uw' zondige oogen iets
(4)
(5)
vreemds vertoont’... Hij dicht een Smeekschrift van eenen Lichtmis aan de Zonde,
(6)
een Goede raad aan de Geldverspillers deezer eeuwe maar levensondervinding
en ironie spreken vooral uit Op de Verkiezing der Regeerderen van Amsterdam
(7)
voor 't jaar 1733 :
Goôn! wat bekommeringe en zorge in d'Achterstraaten!
In Kroeg en Koffyhuis! by Sjap en Brandewyn!
Wie voor dit lopend' Jaar, 's Volks Vaders zullen zyn;
Elk doet niet anders dan van zyn' Regenten praten;
d'Een zegt: dat 's een wys Heer, vol oordeel, boven maaten!
Dus d'ander: die verstaat zeer grondig zyn Latyn!
De derde: ik gun' het A, die is vry van allen schyn!
Een vierde, wil voor 't recht des zynen, 't leeven laaten!

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

te Amsteldam bij S. van Esveldt.
Mengelpoëzy, Dl. III, blz. 90.
Mengelpoëzy, Dl. III, blz. 93.
Mengelpoëzy, Dl. III, blz. 100.
Mengelpoëzy, Dl. III, blz. 103.
Mengelpoëzy, Dl. III, blz. 105.
Mengelpoëzy, Dl. III, blz. 117.
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Terwyl Elk als om stryd zich zeer welsprekende uit,
Verscheelt het hen te zaam', wie 't word, geen' koopre duit;
Nogthans wenscht elk, dien hy niet kent, te zien regeren!
Nu is dat zware werk, reeds afgedaan en klaar!
De bange Burgery gereddert uit gevaar,
En d'oude plaatzen weêr gevuld met nieuwe Heeren.
(1)

Een enkele proeve van zijn godsdienstige klinkdichten :
Toen ik geteisterd wierd', myn Godt door uwe slaagen,
Rechtvaardiglyk verdient; toen Ziekte my in noodt,
Bynaa gevoerd hadd' tot in 't voorhof van den Dood,
En ik 't geweete voelde uit raadeloosheid knaagen:
Toen hebbe ik U belooft myn harte U op te draagen,
De Roe te kussen, en te doen wat gy geboodt;
Maar, toen door uwe hulp' de ziekte van my vlood,
Maakte ik m'uw hulpe onwaard, en waardig zwaarder plaagen.
Genade, ô Godt! geen straf! zo menigverf verdient!
Ik ben te zwak om my 't ontdoen van mynen Vriend,
Het al te zwakke Vleesch, dat my U doet vergeeten!
'k Beken 't, ô Godt! ik ben mynedig tegens U!
De Zonde houdt my vast, schoon 'k haar vervloek en schuuw,
En 'k deed nooit iets om haar, dat my niet heeft gespeeten!

In dit derde deel vindt men naast een sonnet over ‘'t Uitrojen der opentlyke
(2)
nagtspelonken’ (1737) een berustend afwachten van den dood in Te laat bevroed,
(3)
deed niemant goed :
Bedenkt in Tyds 't geen gy hoopt nimmer te vergéten,
.....................
De Nagt heeft door den Slaap, Gebroeder van den Dood,
Die u zo menigmaal barmhertig d'ógen sloot,
U klaar doen zien, dat gy z'eens voor altoos moet sluiten;
Trekt dan, terwyl 't gezigt nog helder open staat,
Uwe ógen van den schyn, schift naerstig 't goed' van 't kwaad;
Weest steeds rysvaardig en sluit dwaze ag! hadde ik! buiten.

In 1744 verscheen nog een vierde deeltje ‘Byvoegzel tot H. van den Burg's
(4)
Aanhangsel van Gedichten’, waarin nog een paar dozijn sonnetten voorkomen.
Veldslagen en staatkundige gebeurtenissen worden bezongen, troost over zware
belastingen wordt verstrekt, gedachten op den Pinksterfeestdag op rijm gesteld en
(5)
het boek eindigt met het klinkdicht ‘Bewyzen van genade’ . In dit sonnet spreekt
zich nogmaals de onverdachte vroomheid uit die den ouden journalist en
gelegenheidspoëet eigen is:

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

Mengelpoëzy, Dl. III, blz. 152.
Mengelpoëzy, Dl. III, blz. 462.
Mengelpoëzy, Dl. III, blz. 357.
't Amsteldam, S. van Esveldt.
Mengelpoëzy, Dl. III. Byvoegzel blz. 112.
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Het zekere bewys dat gy my wilt behoeden
ô Godt, is dat gy my van gruwelen onthoudt,
En dat my 't wanbedryf zó haast gepleegt, beroudt,
Een gruwel hebbende van moordt, roof en zulk woeden.
En, 't geen nog sterker my uw Liefde doet vermoeden,
Is dat myn hert volstrekt op uwe hulp vertroudt,
En alles wat myn geest 't aandagtigste beschoudt,
Is, dat gy steeds volhardt met myne hoop te voeden.
En zulk een Hoop, die nooit te leur kan zyn gesteldt
Zó lange Ik de Banier van Christus volg', de Heldt,
Die Duivel, Helle en Doodt al tevens heeft gebonden.
'k Ben zondig, ik beken 't, ô Godt! maar Gy belet
Dat ik op 't allerzwaarst' niet overtréde uw' Wet;
Dies wagt ik uw genade op vaste en zeekre gronden.
*

**

De bewijzen van genade ontving deze losse ziel acht jaar voor haar verscheiden.
In zijn dartele jeugd had Maantje nog meer aardige, niet al te oorbare versjes
geschreven, die wij achterwege lieten, maar de poëzie die hem als kostwinning
diende verdreef den lust om later nog zijn eigen leven te bezingen en alleen het
geloof werd hem een troost.
Maantje van den Burg heeft zichzelf niet overschat. Met zijn bundels heeft hij zijn
invallen, op vliegende blaadjes verspreid en veroordeeld om verloren te geraken,
aan de vergetelheid willen ontrukken. En hij veronderstelde dat de taal waarin hij
schreef vervallen zou...
Geslachten hebben elkaar opgevolgd, grooten der aarde hebben hun gezag en
hun kleinmenschelijkheid botgevierd, veel werd vergeten.
Maar de versjes van een armen bohemer - die enkele goedgebouwde sonnetten
o.m. - herinneren nog aan een mensch, een vroolijk Fransje dat door kommer en
neerslachtigheid in de vroomheid werd gedreven.
Na twee eeuwen wekt deze ongeachte gelegenheidsdichter nog onze
belangstelling. 't Is als een glimp van onsterfelijkheid!
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Verzen door Urbain van de Voorde
Eerste reeks
I
In ons gemoed ligt heimlikheid gedoken
duister als nacht en wonder. Somber-rein
gebloemt van onbewustheid, nooit ontloken;
woord, nooit gezeid, wijl 't niet gezeid kan zijn.
Soms had ik uit mijn ziel iets opgedoken
dat 'k niet bevroedde in wezen noch in schijn,
veel droom-teêrs vaak, maar dat niet was gebroken
als 't, lijk in angst, mijn aarzle lippen zeîn.
Gij die me 't onbewuste in mij deedt raden,
zoals die vonken die door 't luchtleêg slaan
't onstoflik zijn van de aether ons verraden:
zeg, wat is weids in bei ons leeg bestaan
als 't Heerlik Rythme, ontdekt in mij zo spade
door u, voor u, en zonder u, vergaan.

II
Dit is het uur waar 't redloos zomer-wrak
onttakeld zinkt in zee van dorre blaren,
wijl troostloos als een mast die nog niet brak
er hier en daar een stam duikt uit de baren.
En, meeuwen van de herfstzee, stil vergaren
de zwaluwen en wachte' op twijg en tak
tot diep azuur 't geheimvol wachtwoord sprak,
om 't zonneland der palmen in te varen.
Zo wacht geheel mijn denken op een sein
van u, wier ziel voor mij is, Vrouwe,
wat de eeuwge verten voor de zwaluw zijn:
dat 't rep zijn wiek naar uwe wellust-gouwen
en streef, uit 't rijk van wat is welk en moe,
een laatste hoop, een laatste weelde toe.

III
Geen oogwenk slaap van heel de nacht!
Het hoogste heil als wee, houdt wakker.
'k Had weelde-vol op droom gewacht,
maar alle droom, die nacht, die brak er
lijk uchtendwaas op 't licht dat lacht.
Toen - wonder! Wat kwam ooit gewenster?
Terwijl door 't nachtlik lover sprong
des daagraads eerste bleke genster,
een merel schel aldoor maar zong,
aldoor maar voor mijn venster!
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De hand, toen ik kwam, en een glimlach,
een kus, en uw spijt, toen ik ging,
en uw ogen, waar kwijnend een glim lag
van een zee waar de zon verging,
weerkaatsten de rouw van ons weten
dat naar andere verten al wenkt,
en de kamp van het vale vergeten
met het naheil der ziel die herdenkt.

Tweede reeks
I
Azuur-bekroond torst glorie-aarde
volheid van haar barens-smert,
wonderbare blauw omblaarde
bloeme met een gouden hert.
Alle leven mint en moedert
vóor de strakke oneindigheid;
't stuifmeel van de zon bepoedert
de eeuwge stamper van de tijd.

II
Ter kimme ligt de Dag te tanen
na schroeiende arbeid afgelost;
gewapend met het schild der mane
vat hoog ten hemel de Avond post.
Reeds uit de diepten aangetogen
de Slaap in stilte eerbiedig wacht,
tot 't sluiten af van duizend ogen
gebiedt een wenken van de Nacht.

III
Iets dooft er in ons schaamle ogen
hoe verder 't kranke leven schrijdt,
gelijk ten nachteliken hoge
ten trans, in 't vordren van de tijd.
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In 's daarzijns duister, elk uur van 't leven
in 't oog er ene sterre staat,
en ieder uur dat heen gaat zweven
is er een ster die ondergaat.
o Nacht! o Wankele flambeeuwen
die duizenden de weg al weest
in 't komen en vergaan der eeuwen,
maar nooit zijt klaar genoeg geweest!

IV
Blauwlichtend smelt het nachtlik Oosten
als in een donkre kroes opaal;
zo gloort een oog, dat tranen troosten,
na lange droom vol dorre kwaal.
En lijze varen, donkre veêren,
wat wolken uit de vege nacht,
als engelen die wederkeren
van ene nachtelike wacht.
'k Wil de oude droom uit 't oog me pinklen.
Sla hand, mijn ziel, aan beter werk
en schud u fris in zilvren rinklen
als de uchtendklokken van de kerk!

(1)

Een Nederlandsch boek over de geschiedenis der geneeskunde.
Door Dr. G. Schamelhout.

Dat de belangstelling voor de geschiedenis der geneeskunde in Nederland steeds
toeneemt is een verheugend verschijnsel als zijnde een uiting, hoe zwak ook, van
het streven naar synthesis, dat zich in de laatste decennia overal sterker openbaart.
Het opsporen van den oorsprong en het zoeken naar den samenhang van zijn
voorstellingen en kundigheden is een behoefte, waaraan de menschelijke geest
niet kan ontkomen, wanneer hij waarlijk hun wezen wil begrijpen en hunnen omvang
overzien. De beoefening der geschiedenis verheft den vakgeleerde boven het louter
praktische van zijn kunst en verruimt zijnen gezichtskring, die zich door het sterk
specialiseeren, het uitdiepen van immer beperkter gedeelten der wetenschap, altijd
nauwer omsluit. De geschiedenis, wil zij iets meer wezen dan het napluizen van
kleine bijzonderheden en dan het navorschen van onderdeelen van een tijdvak
buiten verband met het algemeen wereldgebeuren, vooronderstelt veelzijdige
belezenheid. Zij onttrekt den vakman aan een te eng omschreven geestelijke
omgeving en is een werkzaam middel tegen verstandelijke verdorring en beroepelijke
misvorming.
Aan het opbouwen van de geschiedenis der medische wetenschappen nemen
de Nederlandsche artsen een levendig aandeel. Het uitmuntend internationaal
tijdschrift Janus staat onder de leiding van Leidsche hoogleeraren, het Nederlandsch
(1)

r

D . E.D. Baumann, Geschiedenis der Geneeskunde. Mij v. goede en goedkoope lectuur.
Amsterdam, 1918.
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historische vraagstukken. Aan Vlamingen, aan
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Rembertus Dodoens in 1917 en vooral aan Andreas Vesalius in 1915 heeft het
uitstekende nummers gewijd. Zijn redactie heeft drie deelen Opuscula selecta
Neerlandicorum de arte medica uitgegeven; de laatste band is de verdietsching van
een werk van den Latijnschrijvenden Vesalius. Al komen talrijke boeken,
proefschriften en opstellen ook in andere medische tijdschriften getuigenis afleggen
van den ijver onzer taalgenooten, totnogtoe ontbrak een samenvattend werk, dat
medici en leeken het belangrijkste in het onstaan der geneeskunst en de hoofdlijnen
van haar ontwikkeling aanschouwelijk maakt.
Deze leemte komt Dr. Baumann's boek aanvullen. Ten gepasten tijde voorzeker
om den vertwijfelenden te wijzen op de zegenrijke uitkomsten van den strijd van het
vernuft tegen de ellende, die de ijzeren natuurwetten over den mensch brengen en
om te toonen te midden van de verschrikkingen van den oorlog, dat er ook een
vooruitgang in het weten en kunnen is, welke er niet toe leidt het voeren van den
wereldkamp nog gruwelijker te maken.
Thans of nooit is het een tijd voor boeken, welke uiteenzetten hoe aan de
wetenschappen, die het welzijn van het menschdom beoogen, voortgebouwd wordt
door geleerden uit alle landen, uit volkeren die nu onmeedoogend tegenover elkander
staan en hoe door hun ontdekkingen nog na hunnen dood Jenner, James Young
Simpson en Lister, Laennec, Péan en Pasteur, Semmelweis en Billroth, Esmarch,
Koch, Behring en Ehrlich, om slechts namen neer te schrijven, die in het geheugen
der ontwikkelde leeken leven, te gelijk vriend en vijand broederlijk behulpzaam
blijven. Geen wetenschap doet meer dan de geneeskunde uitkomen de eenheid in
het streven der beschaafde wereld en de gelukkige gevolgen van haar
samenwerking. Trouwens, wie het laatste hoofdstuk van Baumann's boek
onbevooroordeeld leest zal het overwegend aandeel van de Duitsche
e

geneeskundigen in de XIX eeuw niet kunnen ontkennen; hij zal inzien, dat het
onverantwoordelijk en schadelijk zou wezen hen uit het geestelijk verkeer der
volkeren te willen bannen. Is er een mensch onzinnig genoeg om de uitvinding van
Roentgen uit te schakelen en om diens buitengemeene onbaatzuchtigheid niet te
loven?
Er is zoo veel in de wereld, dat aan de gezondheid van den menschelijken geest
doet twijfelen, dat het nuttig is de ontwikkeling der geneeskunde na te gaan, om
zich te overtuigen dat, na tijdperken van allerdiepste inzinking, hij zijn dwalingen
toch immer te boven komt. Dat het lang kan duren aleer hij weer de hoogte bereikt,
waarvan hij neergestort is, leert de geschiedenis der Middeleeuwen. De ontbinding
der Grieksch-Romeinsche beschaving stelde een einde aan het wetenschappelijk
denken der Oudheid. De middeleeuwsche artsen konden werkelijk niet meer lezen,
wat hun voorgangers schreven. Zij hadden geenen zin meer voor de nuchtere
waarneming, waarop het Hippokratisme gegrondvest is. De Arabische geneesheeren,
die
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zich het Galenisme door slechte overzettingen eigengemaakt hadden, deden het
tot starre dogmatiek ontaarden. Langs Latijnsche bewerkingen van Arabische boeken
heen, kwam het gansch misvormd Galenisme het onkritisch denken van Europa
beheerschen. De wetenschappelijke geneeswijze der Hippokratici maakte voor
allerlei hocus-pocus plaats, die nog voortleeft in vele praktijken der
volksgeneeskunde. Slechts in het kleine hebben de Arabische naschrijvers van
Galenos nuttig werk geleverd. Zij hebben den artsenijenschat vermeerderd en de
vermaarde Rhazes heeft een goede beschrijving van de pokken gemaakt, waaruit
Baumann leerrijke brokken aanhaalt. Na de inneming van Konstantinopel in 1453
kwamen Byzantijnsche bannelingen in Italië; Europa leerde weer Grieksch en de
geest bevrijdde zich langzamerhand uit de kluisters der scholastiek. Na tien eeuwen
lang stilgestaan te hebben durfde de geest zich buiten het kinderlijk geloof op gezag
bewegen en de mensch ging bevroeden wat zijn zinnen ontwaarden. De
geneeskunde keerde naar de nuchtere waarneming, hoe vaak ook wankelend,
terug.
Zeer boeiend is Baumann's eerste hoofdstuk over de geneeskunst bij de
natuurvolkeren en de Oostersche volken der Oudheid. De ziekte, als hebbende een
bovennatuurlijke oorzaak, wordt met bezweringen en onttooveringen bestreden
door genezers en tooverpriesters, uit welken eerst de tempelartsen en later de
leeken-artsen voortgekomen zijn. Uit de hoogte op het oude bijgeloof neerzien mag
men in onzen verlichten tijd niet, want het leeft immer voort en onder het volk zijn
er velen, die hun kwaal aan bovennatuurlijke invloeden toeschrijven en zich zelven
of hun kinderen laten belezen, in Antwerpen evenals elders. Verheugen handige
kwakzalvers zich niet vaak in een grooten toeloop van zenuwzwakken en
lichtgeloovigen uit de betere standen? Het mundus vult decipi is een steeds nieuwe
waarheid. Dat tooverpriesters en wonderartsen genezingen uitlokken zal niemand
loochenen. Want de inbeelding vermag veel, ten kwade en ten goede. Het
imponeerend optreden, ook zonder trommel en ratel en zonder het vreemdsoortig
apparaat der Sjamanen, kan heilzaam werken. Kweekelingen der overbeschaving
ondergaan, zoowel als de gemeene man, den geneeskrachtigen invloed der
onrechtstreeksche suggestie. Overigens buiten de toovermiddelen hebben de
onbeschaafde volkeren ook natuurlijke middelen gevonden, die het herstel der
zieken bevorderen. Alles bij hen is niet onkunde en onmacht en namelijk de
Australiërs voeren ingrijpende kunstbewerkingen uit en zij legden bij beenbreuken
een verhardend verband aan lang vóor Seutin en vóor Matthijsen.
Hoog boven de Oostersche volkeren stonden de Grieken, die van de geneeskunst
een ervaringswetenschap maakten. De werkelijkheidszin en de groote
opmerkingsgave van Hippokrates komen duidelijk te voorschijn uit de goedgekozen
aanhalingen. Baumann betoont ook hoezeer de Romeinen door hun Grieksche
leermeesters overtroffen werden. Na den grootmeester van Kos werd de inductieve
methode al te veel verlaten voor bespiegelingen, die in de wijsgeerige stelsels pasten
en die de feiten voorbijzagen.
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Niet minder belangwekkend voor den geneeskundige, die zich met de geschiedenis
van zijn vak weinig inliet, dan voor den buitenstaander, zijn de volgende hoofdstukken
tot aan den nieuwsten tijd. Aanhalingen uit de werken van beroemde artsen lichten
op voortreffelijke wijze hun opvattingen toe. De Vlaamsche Cyrurgie van Jan
Yperman, waar Prof. E.C. van Leersum in 1912 een nieuwe uitgave van bezorgde,
wordt hierbij gebracht. Bij het leeuwenaandeel dat Paracelsus in de rij der citaten
krijgt, mis ik ongaarne onzen grooten Vesalius. Een aanhaling uit den Brief over
den Chyna-wortel aan Joachim Roelants gericht, had de hervormer der ontleedkunde
nader tot den lezer gebracht. Het onpractisch onderwijs aan de snijtafel vóor Vesalius'
optreden, de wijze waarop zijn Parijsche leermeester voor Galenos' dwalingen
opkwam had hem niet mogen onthouden worden.
Baumann's boek bevestigt de stelling dat binnen de grenzen van het
hedendaagsch België de Vlamingen in de wetenschappen zoowel als in de kunsten
e

de eersten waren. Vóor de XIX eeuw noemt S. alleen Vlaamsche namen: Jan
Yperman, Andries van Wesel (Vesalius), R. Dodoens, J.B. van Helmont, de
Antwerpenaar Thomas Fyens, Adriaan van den Spieghel, Jan Palfyn, dien hij
onbedachtzaam den Belg Jean Palfyn heet, den te Gent praktiseerden uitvinder
van een verloskundige tang, die zijn dikwijls vertaalde werken in het Nederlandsch
schreef! Vesalius en van den Spieghel, die in Italië en Fyens, die te Leuven
doceerden, gebruikten het Latijn. Baumann vermeldt nog eenige minder vermaarde
Vlamingen, terwijl hij zwijgt over de Leuvensche hoogleeraren J. Rega (1690-1754),
den voorlooper van Broussais en Th. Verheyen (1648-1710) wiens Anatomia corporis
humani door zijnen stadgenoot A.D. Sassenus verdietscht werd. Bij de Walen zijn
er ook verdienstelijke mannen geweest, maar wat zij hebben verricht is onvoldoende
gebleken, om aan hunne namen een Europeeschen bijklank bij te zetten. Zoo wordt
geen woord gerept van den Weenschen hoogleeraar Paul de Sorbait (1624-1691),
van wien C. Broeckx in zijn Essai sur l'histoire de la Médecine belge overigens
ongunstig spreekt. Max Neuburger's oordeel is meer waardeerend voor hem, die
een man was van snel voorbijgaande beteekenis.
Over den invloed van het gebruik der volkstaal, waar o.a. Dodoens en Van Helmont
de waarde volkomen van beseften voor de verspreiding der wetenschap, wordt door
S. weinig of niet de aandacht getrokken. Zelfs niet naar aanleiding van den uitvoerig
besproken Paracelsus, haren strijdlustigen voorvechter.
Groot in verhouding tot de uitgebreidheid van het land is de plaats, welke de
Vereenigde Gewesten innemen in de geschiedenis der geneeskunde en van haar
hulpwetenschappen. Namen als die van Johannes Wier (1515-1588), Johan van
Beverwijck (1594-1647), Frans de la Boë Sylvius (1614-1672), Antony van
Leeuwenhoek (1632-1723), Jan Swammerdam (1637-1680), Frederik Ruijsch
(1638-1731), Reinier de Graaf (1641-1673), Herman
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Boerhaave (1668-1738), G. van Swieten (1700-1772), Petrus Camper (1722-1789)
zijn allen vakgenooten in Europa bekend. Van Beverwijck, Swammerdam en
Leeuwenhoek, die geen professoren waren, schreven hun boeken in de volkstaal;
Leeuwenhoek, die slechts zijn moedertaal kende, richtte Sendbrieven aan de H.E.
Heeren der koninglijke Societeit tot Londen, waarin hij namelijk den bloedsomloop
in de haarvaten beschreef, de verbinding der slagaderen en aderen aantoonde en
zoo de ontdekking van William Harvey aanvulde. De Hollandsche hoogleeraren
zooals hun ambtgenooten in Noord-, West- en Midden-Europa, gebruikten meesttijds
het Latijn, de taal waarin de studenten moesten promoveeren. Als een uitzondering
stipt Baumann aan, dat de uitnemende heel- en vroedmeester Hendrik van Deventer
(1651-1724), die geen Latijn kende in 1694 (niet in 1692) te Groningen in het
Nederlandsch tot medicinae doctor promoveerde. Hij had de bezwaren van den
Senaat der hoogeschool weten te overwinnen.
e

Van den grooten vooruitgang der wetenschap in de XIX eeuw geeft S. een
aantrekkelijk overzicht. Bovenaan staat de ontdekking van den bloedsomloop door
Harvey (1578-1667). Opmerkelijk is dat zij bestreden werd door Jean Riolan Jr.
(1580-1675), den deken der medische faculteit te Parijs, die tegen den vermaarden
Engelschman stond, zooals Jacques Dubois, zijn voorganger, tegen den Vlaamschen
hervormer der ontleedkunde dien hij voor lasteraar en gek uitschold. Engeland's
grootste clinicus Thomas Sydenham, de beschrijver van de jicht was een jongere
tijdgenoot. Maar Italië ging nog immer vooraan en moest eerst in de volgende eeuw
voor de andere landen van Europa onderdoen.
Na 1700 wordt de geest immer vrijer, met het bijgeloof wordt afgerekend, de
sterrenwichelarij en de alchemie worden voorgoed uit de wetenschap verbannen,
het oorzakelijk begrip verdrijft het wonder en in Frankrijk worden geneesheeren de
woordvoerders van het materialisme. Belangwekkend is ook dit hoofdstuk. Het
verband tusschen de heerschende geestelijke stroomingen en de medische
leerstellingen is niet verbroken. Het land van Leibniz levert nog twee groote
stelselbouwers Friedrich Hoffmann (1660-1742) en Georg Ernst Stahl (1660-1734),
doch van veel grootere beteekenis voor de ontwikkeling der geneeskunde is het
nuchter werk van Boerhaave geweest. Zijn leerling Van Swieten wordt de grondvester
der beroemde Weensche School. Geniale vorschers en hoogstaande clinici trof
men toen in Engeland zooals in Italië en in Frankrijk zooals in het Duitsche Rijk aan.
Met A. von Haller (1708-1777), G.B. Morgagni (1682-1771), Th. Bordeu (1722-1776)
e

nadert men de XIX eeuw, die Edward Jenner (1749-1823) en F.X. Bichat
(1771-1802), welk een voorlooper had in den Hollander A. Bonn, inluiden.
Eindelijk ontwikkelt zich de geneeskunde volkomen vrij van de wijsgeerige
dogma's, die voorheen de feiten verwrongen om ze in hun stelsels te doen passen.
Den reusachtigen vooruitgang der medische wetenschappen in de
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laatste honderd jaren weet S. in een tachtigtal bladzijden te schetsen. Een vrij lastige
taak. Doch in zijn Voorwoord zegt hij dat hij niet naar volledigheid streeft en de kritiek
moet hem ten goede houden, dat hij nochtans erin geslaagd is van de geneeskundige
opleving een beeld te ontwerpen, dat bevredigend is. De vorderingen der medische
wetenschappen dringen zich thans den lezer zoo geweldig op en maken zoozeer
deel van de opleiding der hedendaagsche artsen, dat uitvoerigheid hier geen
vereischte is. Een beknopte opsomming van de meeste vondsten volstaat. Toch is
dit laatste hoofdstuk meer dan een opeenstapeling van namen en ontdekkingen.
Wel worden b.v. bij de bloedstelping Péan en Koeberle over het hoofd gezien, wordt
het kunstmatig pneumothorax bij de behandeling der tuberculose verzwegen en
wordt er van de allergie geen gewag gemaakt. Maar het merkwaardige is doorgaans
aangewezen en baanbrekende feiten zijn derwijze voorgesteld dat de leek er ook
iets aan heeft. Hier en daar ontbreken jaartallen, zelfs voor Boerhaave het
geboortejaar en voor Jenner en Bichat geboorte- en sterfjaar. Ook zijn drukfeilen in
de namen en in de getallen hier en daar gebleven. Hinderlijk bij het naslaan is de
onvolledigheid van het namenregister, dat bij een tweeden druk zorgvuldig zou
moeten aangevuld worden.
Niet vleiend voor de Belgische wetenschap is het optellen der Belgische geleerden,
die in het laatste hoofdstuk vermeld worden. Het gebruik van een wereldtaal heeft
weinig bijgedragen om hun werken in het buitenland bekend te maken. De grootste
onder hen is dan weer een Vlaming, de Mechelaar Edward van Beneden. De anderen
zijn de Gentsche psychiater Jos. Guislain, de Gentsche hoogleeraar J.F. Heymans,
de Brusselsche bacterioloog J. Bordet en de uitvinder van het stijfselverband J.
Seutin. Schrijver had ook wel A. van Gehuchten mogen noemen. Aan knappe
geneeskundigen en handige heelmeesters heeft in dezen tijd België voorzeker geen
gebrek. Doch buiten den biologischen kring van J.B. Carnoy, die zijn medewerkers
vooral onder de Vlamingen vond, hebben Belgische artsen weinig zelfstandig werk
verricht. Geen wonder in een land, waar de medische faculteiten als hoogere
vakscholen zijn ingericht, niet om geleerden te vormen maar om degelijke practici
e

te kweeken. Holland, dat in de XIX eeuw aan het Nederlandsch de plaats van het
Latijn gaf, handhaaft echter zijn ouden roem met den geestelijken vader der
histochemie Gerrit Jan Mulder, den onderzoeker van het zenuwstelsel J.L.C.
Schroeder van der Kolk, den materialistischen physioloog Jacob Moleschott, die
hoogleeraar en senator te Rome werd, den histoloog en physioloog Frans Cornelis
Donders, den therapeut B.J. Stokvis, den oor-, neus- en keelheelkundige A.A.G.
Guye en den oogarts H. Snellen, om alleen de beroemdsten en om geen levenden
hier te noemen, die het werk van hun voorgangers met schranderheid voortzetten.
Na den ontzaglijken vooruitgang der geneeskunde in onzen tijd zullen de
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slotwoorden van het boek eenigen te bescheiden klinken. Doch een zoo ruim
arbeidsveld blijft voor de toekomst open, dat het te vroeg is om reeds de zegeklok
te luiden. Te hoog gespannen verwachtingen, die niet verwezenlijkt worden, omdat
de levenswetten aan ons kunnen palen stellen, drijven somwijlen de geesten tot
geringschatting van het bereikte. Radeloozen schimpen vaak op de wetenschap,
die tegen hun lijden weinig of niets vermag en ontkennen elken vooruitgang. In zijn
Geschiedenis laat Baumann de gezondheidsleer weinig tot haar recht komen. Al is
het een armzalige troost voor wie ontijdig zijn einde voelt naderen, hij had zijn werk
kunnen besluiten met te wijzen op de zoo gunstige verschuiving van de gemiddelde
levensgrens in de laatste eeuw, wel het schitterendste bewijs, dat de vorderingen
der medische wetenschappen niet alleen theoretisch zijn geweest, maar ook hoogst
loonend voor de praktijk.

Kinema door D.B.
We werden in de laatste jaren voor de oorlog allen getroffen door de ontzaglike
uitbreiding, die de kinema in onze steden en tot in onze dorpen gekregen had. De
bioskopen rezen uit de grond, en de straatmuren werden met reusachtige,
schelgekleurde affiches bedekt, waaronder wel eens goed grafies werk voorkwam.
Toch verbaasden ons nog de sijfers die we nu en dan voor ogen kregen: 286
bioskopen te Berlijn, waarvan elk gemiddeld 250 zetels en 450 toeschouwers daags
bevatten, en 115 te Brussel - want België stond naar verhouding in het filmverbruik
met een grote voorsprong vooraan.
Er werd eens berekend dat een gewone ‘dramatiese’ film door 6 ½ miljoen mensen
gezien wordt; wat een droom voor een roemruchtig dramaturg. Max Linder krijgt
voor elke film een publiek van 9 miljoen mensen, Asta Nielsen een publiek van 12
à 13 miljoen. In de geïllustreerde weekbladen worden zij naast andere beroemde
lui afgebeeld en beschreven. Van Max Linder werd verteld dat hij door een kontrakt
voor 3 jaar à 1 miljoen aan de firma Pathé Frères verbonden was.
Deze firma keerde voor sommige jaren 70 en 90 pct. divident uit. De vetste jaren
zijn echter voor de filmfabrikanten voorbij, tengevolge van de overspannen
konkurentie. Nochtans blijft de beweging groeien, dank zij de betrekkelik geringe
kosten die de uitbating van een bioskoopschouwburg meebrengt. Een klein bioskoop
komt op 100 frs. per avond en de reuzezalen in grote centra kosten niet meer aan
onderhoud dan een geringe voorstadschouwburg.
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Is hier ‘vox populi vox dei’? De nieuwe vriend van het volk heeft onder de
intellektuelen veel vijanden, en dikwels kan die vijandschap gewettigd schijnen,
bijvoorbeeld waar de kinema de onontwikkelden afhoudt van vruchtbare lektuur.
Ook wordt terecht geklaagd over een slechte invloed op het zenuwgestel, vooral
van kinderen, en over de prikkeltonelen die tot nadeel van de ‘openbare zedelikheid’
worden vertoond.
Dit zijn natuurlik schaduwzijden, maar schaduwzijden heeft elke uiting van onze
beschaving, ook het gesproken theater, dat tans naar beweerd wordt door de schuld
van de kinema zou in de verdrukking komen.
Al staat het absoluut niet vast, dat de kinema het groot theater in een naaste
toekomst verdringen zal, we wonen toch onlochenbaar een verschemering bij van
het huidige theaterwezen. Duitse toneelvakbladen bijv. klagen steen en been over
het gesukkel in de provinsie. Het publiek wordt veeleisend: door beter en vlugger
reisgelegenheid wordt het in staat gesteld om toneelprestaties in de eigen stad te
vergelijken met prestaties in verscheiden grote centra. Op het gebied van de kinema
kan echter in het kleinste dorp van de wereld aan de hoogste eisen worden voldaan,
zodra er een wit gespannen doek voorhanden is. De massa wendt zich daarenboven
af van lange toneelstukken. ‘De twee Wezen’ boeien niet meer. Korte bedrijven,
monologen en liedjes voldoen veel meer aan de behoeften van een publiek, waarvan
het gemoed verbrokkeld wordt door het moderne leven.
Opmerkelik is dat ook in de kinema lange spektakelstukken - ‘De laatste dagen
van Pompeï’ - tenauwernood hun kosten dekken door een reusachtige reklame. Ze
bleken meestal een schadepost te zijn voor de fabriek en behoren nu reeds virtueel
tot het verleden.
Maar mogen we er eigenlik wel om treuren als door het opkomen van de film het
theater vervalt, wat dan nog zeer te betwijfelen is? Het is waarschijnliker dat het
gesproken toneel er door zal worden gezuiverd, daar zijn spektakelstukken door de
filmspektakels geweldig worden overtroefd. En moest het zijn,.... de ‘schoonheid’
kleeft niet vast aan toneelschermen en zal er niet mee vergaan. Moet dan de
noodkreet van enkele beroeps-tonelisten de hele wereld door herhaald worden?
Laat ons liever het ontstaan en de groei van nieuw leven gade slaan, en eventueel
de schoonheid ervan erkennen en genieten.
De techniek van de kinematograaf laat toe, verbandhoudende gebeurtenissen, d.i.
inhoudsvolle geschiedenissen af te beelden, maar zij breekt met de literaire traditie,
met de heerschappij van het woord. Het woord wordt door het onmiddellik zichtbare
feit vervangen.
Wordt hier een verschemering van het woord aangekondigd? Zal de kunst nog
eens uit alle geschrijf verdwijnen?
Madame de Sévigné en haar tijdgenoten konden zich in haar brieven kunstig
onderscheiden. Brieven waren toen belangrijke dingen; maar het
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dagblad heeft hun later het leven ontnomen. En wat tans nog bijv. in reisverhalen
en aan het beschijvende woord wordt toevertrouwd, kan het niet sneller,
onmiddelliker, en meer vertrouwbaar door de film worden voorgesteld?
De moderne artistieke zin wendt zich van het statiese naar het dinamiese, maar
vooral zal hij de beschrijving aan de techniek hebben over te laten.
Het gaat hier niet om het afsterven van een behoefte maar om een splitsen en
verbreden. Op het eerste gezicht schijnt het gebied van de woordkunst beperkt te
zullen worden maar er heeft slechts een evolutie plaats. Reeds wordt de gewone
lezer door de nieuwe mistiek van de jongste literatuur verschrikt. De exakte
voorstelling daarentegen komt in de kinematograaf bewonderenswaardig tot haar
recht.
De snelle verkeersmiddelen hebben de behoefte doen ontstaan om op de hoogte
te komen met het uitzicht van alle landschappen en de manieren van alle leven. De
bioskoop komt aan die behoefte tegemoet en helpt ze verder ontwikkelen. In de
bioskoop geeft de loonarbeider zich rekenschap van het luxueuse leven in
badplaatsen en nachtcafés, de dorpeling wordt het leven van grote steden en verre
landen voorgespiegeld. Dat gebeurt tot nog toe meestal op grove en sentimentele
wijze, omdat winstbejag de enige drijfveer is van de exploitanten. De epiese film,
die niet op het prikkelen van een grove massa berekend is, moet en zijn vorm en
zijn publiek nog vinden.
Bijv. wordt de stilte, die altijd hindert waar het oude toneel wordt nagevolgd, in
een goede film een belangrijke factor. Von Hofmannsthal begreep dit toen hij ‘das
fremde Mädchen’ voor Grete Wiesenthal samenstelde. De kinema beschikt over
een onbegrensd en bliksemsnel wisselbaar dekorum en over duizend mogelikheden.
Hij laat een booswicht of zijn slachtoffer vluchten over een hooggespannen touw
tussen twee skyscrapers, voor een bewogen hemel met een rollende maan er in.
Zijn artiesten zijn sportmen en akrobaten. Schouwburgbestuurders verbieden hun
akteurs voor de kinema te spelen, daar ze dan spoedig tussen de schermen
onbruikbaar worden; verscheiden kinosterren hebben nooit achter 't voetlicht gestaan.
Ook door de noodzakelike voorliefde voor het lichamelik knappe zal een passende
stijl zich mettertijd ontwikkelen.
Wanneer de oorlog heeft uitgewoed zal ook de kinema zich opnieuw en verder
ontwikkelen. Daarbij kan dan heel wat worden overwogen, en zeker moet het
bezoeken van de bioskoop, gelijk hij tegenwoordig wordt uitgebaat, niet
onvoorwaardelik worden aangemoedigd, maar het zou onverantwoordelik zijn
onkundig te blijven van het wezen van deze macht, die zoveel verder in het
volksleven grijpt dan de oudere kultuurmachten. Men schijnt er zich in Vlaanderen
bijv. bijna niet van bewust te zijn geweest, hoe in alle steden en dorpen door de
films van Pathé en Gaumont doordringende propaganda werd gemaakt voor
Frankrijk, zijn leger, zijn personaliteiten,
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zijn steden en zijn monumenten. De revue van de 14 Juli zagen we te Antwerpen
door het publiek toejuichen, terwijl het strijkje de Marseillaise speelde, en daarna
werd een sentimentele geschiedenis uit de Elzas vertoond. Ondertussen deden de
eenvoudige toeschouwers hun best om de Franse teksten te ontsijferen.
Die dingen hebben een ver reikende invloed. Wanneer werken van Victor Hugo
of van Daudet op het doek geworpen worden, gaan in de volksbibliotheken die
romans van de ene hand in de andere. Hier strekt zich een ruime zaaigrond uit voor
prakties flamingantisme.

Ekspressionisme in Vlaanderen door Paul van Ostayen.
II.
In de moderne kunst ligt het voorvoelen en de geestelike oorsprong van het
ekspressionisme reeds ver achteruit. Er zou met Cézanne te beginnen zijn. Guillaume
Apollinaire noemt in ‘les Peintres Cubistes’ dit stadium van voorvoelen de periode
van het intuïtief kubisme en onder de intuïtieve kubisten rangschikt hij: Cézanne,
Dérain, ‘Le Douanier’ Rousseau, Laurencin, Le Fauconnier, Friesz en nog enkele
anderen.
Het is in dit intuïtief ekspressionisme dat wij het aanknopingspunt met Vlaanderen
kunnen leggen. Geen beter voorbeeld van intuïtief ekspressionisme dan onze grote
James Ensor, dewelke de futuristen tot een hunner voorlopers rekenden. Allerminst
is James Ensor tot de luministen van zijn generatie, met dewelken hij rond de jaren
'80-'90 optrad, te rekenen. Er is een ontzaggelike kloof tussen al deze die langs de
ene zijde, die van de volmaakte impressionistiese opvatting te rekenen zijn, of zij
Claus, v. Rysselberghe, Baeseleer of zelfs Laermans heten, en de enkele Ensor.
Langs de ene zijde behoort alles tot het materialisme, met een stemming verhoogd;
bij Ensor is om zo te zeggen het ganse werk dóór een sterke vergeesteliking. Daar
ligt reeds het enorme verschil in de konceptie van het kunstwerk. Een landschap
van Claus, een marine van Baeseleer, een portret van Jacob Smits zijn elk het
rezultaat van een opvatting die ten eerste het objekt, ten tweede de onmiddellike
stemming van de kunstenaar analyseert. ‘De Kathedraal’, ‘Hop Frog’, ‘Maskers vóór
de Dood’, ‘les Masques scandalisés’ zijn werken van louter synthetiesen aard. In
die zin vertegenwoordigen de bovengenoemde kunstenaars veel beter de geest
van hun tijd, die van de liberale
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bourgeoisie van het einde der negentiende eeuw, dan dit de geweldige Oostendenaar
zou kunnen doen. Kunsthistories is James Ensor enkel in de ketting van het eeuwig
weerkerende ekspressionisme, naast de vlaamse, waalse, rijnlandse primitieven,
naast Bosch, Brueghel, Goya, in te schakelen.
Ongetwijfeld heeft Ensor groot deel gehad in de revolutie van zijn tijd; ongetwijfeld
heeft hij zich aangesloten bij de toenmalige renovatoriese gedachten. Doch deze
grondgedachten, die bij de anderen, Claus, Oleffe, v. Rysselberghe van allereerste
belang zijn gebleven, hebben bij Ensor slechts revolutionaire, aldus sekundaire
waarde gehad. De essentiële intuïtie van zijn bij uitstek geestelik karakter ligt buiten
deze impressionistiese revolutie. Van het impressionisme is overigens de goede
kern Ensor bijgebleven, en weinig gaf hij in het euvel van deze richting. Van de twee
faktoren in de plastiese kunsten heeft het impressionisme er altans één herkend:
de kleur; de vorm werd echter verwaarloosd. Aldus erkende het impressionisme de
waarde van de lichtwerking op de kleur, doch niet op de vorm; van uit dit laatste
euvel dan ook niet volledig op de kleur, want kleur en vorm staan in een onderling
niet te verbreken verband. Dit innig verband wist Ensor reeds in ‘de Lampist’ daar
te stellen; in de vlakbelichting in dit werk herkennen de kubisten dan ook met reden
een streven met het hunne verwand. Doch terwijl de impressionisten de kleur als
voornaamste faktor om het objekt weer te geven begrijpen of eenvoudig als het
voornaamste bestanddeel van het objekt en van daaruit, gevolg van hun analystiese
opvatting, deze kleur ontleden, waaruit hun vivesektie gelijke gamma's, kent James
Ensor van een andere zijde de vreugde van het aanwenden van de kleur om de
kleur; zijne kleur is los van de analytiese objektiviteit van de impressionisten. De
kleur is bij hem alles; hij zegt wel het licht, doch daar hij slechts zelden (b.v. wel in
‘de Lampist’) met de vorm rekening houdt, moeten wij hem niet op het woord geloven;
hij bedoelt inderdaad de kleur. Ensor gebruikt okjekten; doch deze zijn daar om de
kleur te illustreren, niet de kleur om de okjekten. Zoiets blijkt duidelik uit zijn ‘Kristus
op de baren’, zijn ‘Val der Engelen’ en uit meerdere stillevens. James Ensor wil
enkel rekening houden met het licht; had hij de werking van het licht op de vorm
steeds zó begrepen, als hij deze op de kleur begreep; had hij de vorm dezelfde
waarde toegekend als de kleur, het meest onomwonden ekspressionisme ware
daarvan het gevolg geweest. Tans echter doet hij slechts wat de vorm betreft een
stap verder dan de impressionisten. Hij formuleert zelf: ‘La vision se modifie en
observant. La première vision, celle du vulgaire, c'est la ligne simple, riche sans
recherche de couleur (laat ons b.v. Ingres noemen). La seconde période c'est celle
où l'oeil plus exercé, discerne les valeurs des tons et leurs délicatesses; celle-ci est
déjà moins comprises du vulgaire. (Millet). La dernière est celle où l'artiste voit les
subtilités et les jeux multiples de la lumière (tot hier het impressionisme), ses plans,
ses gravitations (verder dan het impressionisme). Les recherches
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progressives modifient la vision primitive et la ligne souffre et devient sécondaire.
(Hier staat Ensor tussen impressionisme en ekspressionisme; ekspressionisties
beschouwt verandert het licht inderdaad de primitieve visie en lijdt de lijn daaronder;
doch zij wordt niet noodzakelik sekundair. De beide mogelikheden, primair of
sekundair, blijven open liggen; evenwel wordt de lijn noodzakelik anders.)
De kunst van Ensor heeft hetzelfde intolerante karakter als het ekspressionisme.
Ideëel gans gescheiden van het impressionisme. Allerminst is deze kunst op de
toeschouwer berekend; van het compromis tussen kunstenaar en bourgeois, vindt
men bij deze eenzame, die weet dat het ‘schone’ alleen niet volstaat, niets terug.
Hier en daar evenwel vertoont Ensor een scherts, die zwakte nabij staat: in negatieve
zin berekent hij op de bourgeois. Dat heet hij dan: ‘épater les bourgeois’. In negatieve
zin op de bourgeois berekenen is echter eveneens en evengoed rekening houden
met zijn opvatting. Doch dit is slechts een momentele zwakte in Ensor; hij is te veel
kunstenaar, d.i. te innerlik-eenzaam, om zich geruime tijd in inverse zin met de
bourgooise kunstsmaak in te laten. De metafysiek in Ensor's voorstelling, doch nog
meer in zijn kleur vergt vanwege de bourgeois-toeschouwer een te grote inspanning.
Hier is de breuk met de bourgeois volledig: de kunst is genieten, meent deze. De
kunst van Ensor ligt gans buiten de oppervlakkige interpretering van dit ‘genieten’.
Dit komt tot een uiterlike tegenstelling: Ensor is uiterst sensitieve kunst; doch omdat
hij met de bourgeois geen rekening houdt, moet Ensor de bourgeois brutaal-eenzaam
voorkomen, als b.v. ook het geval is met de diep-innerlik levende kluizenaar
tegenover de vrouw die hem tevergeefs poogde te verleiden. Geen kunstenaar die
méér in begeestering gebracht werd door de gebeurtenissen van de buitenwereld:
het licht. Dit wekte in hem de scheppingsdrift: hij wil een wereld scheppen, met
insgelijks zulke okjekten, voornamelik met insgelijks zulk levensgeweld. De bourgeois
heeft echter slechts de maatstaf: in de esthetiese wereld een beeld, een nabootsing
van zijn wereld ontdekken. De andere wereld, deze die Ensor naar zijn zieledrang
schept blijft hem vreemd, onbegrijpelik. En aldus blijven hem vreemd de door het
subjekt uiterst streng-formeel gecreëerde objekten bij Ensor. Tussen Ensor- en de
compromis kunst van het impressionisme ligt dezelfde afstand als tussen de gotiek
en de laatgotiek. In de gotiek en bij Ensor procedeert het kunstwerk uit de zieledrang;
alles is berekent op de kommunie tussen de kunstenaar en een hoger bestaan;
alles komt dus neer op het zoeken van de kunstenaar; het kunstwerk is het zoeken
van de kunstenaar naar de hogere macht: geloof. Hier staan zowel het monothéisme
van Mathias Grünewald, als het panthéisme van Vinc. van Gogh of het
ubiquiteitsgevoel van Ensor op hetzelfde plan. Als de laatgotiek echter is het
impressionisme, spijts alle absolute formules, op de toeschouwer

(1)

JAMES ENSOR, peintre et graveur, Opstellen van en over ENSOR verzameld door het tijdschrift
‘La Plume’, Parijs, 1899.
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berekent: de waarheid van de zieledrang wordt door de schoonheid van het
gepresteerde kuntwerk verdrongen. Relatief is wel in de beide uitingen en naar de
tijdsgeest de opvatting van schoonheid, doch absoluut moet de drang naar de enige,
ware schoonheid blijven.
Een laatste woord over Ensor met het oog op het ekspressionisme. Wij bespraken
de dubbele kultus van het subjekt en het objekt in het ekspressionisme. Wat de
innerlike geboorte van het kunstwerk betreft, heeft enkel het subjekt, de innerlike
noodzakelikheid haar wet in te geven; doch in de uiterlike manifestatie van dit alsdan
reeds innerlik bestaand kunstwerk is deze dubbele kultus aanwezig. Hiervan biedt
Ensor een voorbeeld. ‘De Val der Engelen’ uitgezonderd, waar alles voornamelik
op een uiterlike dynamiek, bizonder door het koloriet gerealiseerd neerkomt, is zijn
dynamiek enkel van innerliken aard. In zijn fantastiek poseert hij objekten die zich
met zichtbaar welbehagen van de kunstenaar in de meest cocasse statiek verstarren.
Uiterlik geen sterkere onbewegelikheid dan die domme maskers. Al de trekken zijn
verstard: elk masker is een dodemasker. Doch wanneer men de werken nader
bekijkt dan in de gewone behagelikheid, komt men zeer spoedig tot de konkluzie
dat deze starre uiterlike statiek slechts om het sterke antagonisme met een zeer
doordachte innerlike dynamiek gewild is. Dit antagonisme is tot in de minste
bizonderheden doorgedreven. De ogen die als de spiegel van de ziel gelden, zijn,
als zulks bij maskers het geval is en trouw naar de uiterlikheid gevolgd, door
oogholten vervangen. Hier staan wij dus voor het feit dat de ogen die zelfs door de
impressionisten gebruikt werden om de geestelike inhoud van het personnage te
weerkaatsen, weggedacht zijn. Uiterlik zou Ensor het er speciaal op aangelegd
hebben enkel objekten met het oog op een weergeven van het star uitzicht van de
dingen daar te stellen. Het is een vergissing. De starre oogkassen van de maskers
ontmaskeren zich onmiddellik en meer dan ogen, de spiegel van de ziel, wordt deze
uiterlik starre statiek. Men neme ‘les Masques scandalisés’, ‘Maskers vóór de dood’
en men zal uit deze schijnbaar statiese dingen zich een geweldige interieure
dynamiek zien ontwikkelen. In tegenovergestelde zin uit Wilhelm Hausenstein een
dergelike mening: ‘Selbst da, wo diese Kunst in rein persönlich bedingte Phantasie
zu wurzeln scheint, ist sie objektiv: trotz alles subjektiv-willkürlichen scheinen die
Formen nicht erfunden, sondern existierend, nicht durch Persönliches eines
schaffenden Künstlers, sondern durch sich selbst verursacht. So sind bei Bosch
und Brueghel Versuchungen und Teufel einfach existent, und sie sind durch die
(1)
objektivität ihres Daseins unbezweifelbar und also irgendwie beruhigt, beruhigend.
Wat ook boven een formele objektiviteit staat. Doch deze kriticus
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WILHELM HAUSENSTEIN: JAMES ENSOR. Das Kunstblatt, jaarg. 1918. n . 1.
Essentiëel komen de beide meningen op hetzelfde neer. Er is echter een verschil van
standpunt. Wilh. Hausenstein beschouwt Ensor kunsthistories en subjektief. Hij procedeert
van de werken uit naar Ensor; d.i. van hem de toeschouwer, door de werken naar Ensor. Wij
daarentegen beproefden van Ensor uit naar de werken te gaan
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trekt zijn konkluzie te gemakkelik door slechts met een beweging van de fantastiek
rekening te houden. Want dit juist is de psyche van de fantastiek dat zij is de sterkste
in-een-werking van subjekt en objekt. Fantastiek is het subjekt dat zich uiterlik in
een verstarde realiteit manifesteert en fantastiek is de pregnante subjektiviteit in
iets buitengewoon formeels. Hoe sterker de antithesen in beide gevallen, het formele
van het subjekt en het pregnant subjektieve van het objekt, des te machtiger de
fantastiek. Zo Ensor, zo Poe.
In dezelfde zin van dit dubbele sub-consciente van de fantastiek zijn zijn etsen
en tekeningen: ‘de Kathedraal’, ‘de Gulden Sporeslag’, de doodstriomf’, ‘de
liederlikheid’ te verklaren.
Kunsthistories is James Ensor aan Bosch, Brueghel aan te sluiten, doch zijn werk
strekt zich ook in de toekomst uit. Daar vindt het naar zijn geestelike inhoud, - juist
naar dit onder-bewuste, - verder meer formeel naar zijn begrip van de kleur als
zelfstandigheid, - metafysiek van het koloriet, - en voornamelik door zijn tot in de
fantastiek dubbel begrip van de subjekt-objekt kombinering onmiddellik aansluiting
met de huidige geestelike stroming van Europa. Ook kan men aanhalen dat de
vlak-interpretering in de ‘Lampist’ een intuïtief voorvoelen van het kubisme is. Van
het ekspressionisme uitgezien betekent Ensor een machtige voelhoren in het
onmiddellik verleden.
Met en na Ensor blijft het impressionisme weer geruime tijd hoogtij vieren. Claus,
Oleffe, v. Rysselberghe hebben hunne navolgers, die Verstraeten, Sijs, Jefferys,
Crahay, de Smedt heten. Dan duikt het tweede evenement van het ekspressionisme
in Vlaanderen op; Rik Wouters. Geen gebeurtenis als Ensor, spijts de reuzekracht
die uit zijn nog jong werk spreekt; doch een geweldige hoop. Ensor, de zoon van
een engels vader en een vlaamse moeder vertoont een gemitigeerd ethos. Rik
Wouters is gans eenzijdig: het is eenvoudig de machtige brabantse levenslust. Spijts
Brabant zuster Hadewych en Jan van Ruusbroeck heeft voortgebracht, beelden
(1)
deze niet, bizonder in hun godsdienstige-geestelike richting, de brabantse norma.
Zonderling genoeg: de norma van Brabant ligt in het Zuiden. Hoe meer men het
vlaams heuvellandschap nadert, des te meer komt men de brabantse norma nabij.
Oleffe, ‘Johan Doxa’ behoren tot deze louter brabantse norma; doch vooral de
vroeger te Boschvoorde levende Mechelaar, de van langs om meer naar het zuiden
opdringende, aldus synthetiese Brabander: Rik Wouters.
Wij aarzelen niet: in volle evolutie naar het ekspressionisme werd Rik Wouters
ons onttrokken. In zijn evolutie is hetzelfde opmerkenswaard als bij diegenen die
zich later bij het ekspressionisme hebben aangesloten. Rik Wouters begint gelijk
eenieder, wiens eerste vorming in het impressionisme wortelt; hij past intuïtief
beginselen van het ekspressionisme toe, doch verzet zich nog tegen de beweging.

(1)

Door Brabant wordt hier vlaams-belgies Brabant, Antwerpen en Noord-Brabant verstaan.
Deze gewesten horen regionaal-psychologies bij mekaar. Een zeer goed gelimiteerde
schakering van het vlaamse psyche.
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Bij gelegenheid der Rik-Wouters-tentoonstellingen heeft de kritiek hier, zowel als in
Nederland herhaaldelik op zijn verwantschap met Cézanne gewezen. Nochtans
mogen wij niet vergeten dat ook een vlaams schilder zijn woord, altans in Wouters'
eerste vorming meegesproken heeft. Dat Wouters zo vroegtijdig de genade van het
licht vond, zal wel, buiten de brabantse levenslust om, aan Ensor toe te schrijven
zijn. Zijn verering voor de oostendse meester was groot. Daarna komt Cézanne, de
voorloper van het franse Kubisme, in het leven van Wouters. De invloed van Cézanne
was zó dat er toch nooit in een doek van Wouters meer van Cézanne, dan van de
echte Wouters aanwezig was. De renovatoriese kracht van Cézanne begrijpt Wouters
echter volledig: d.i. het innerlike leven der uiterlik dode dingen. In een lichaam leeft
de kleur met de struktuur in een zeer innig verband. Even goed als de vorm, draagt
de kleur er toe bij het lichaam inhoud (in de formele drie-dimensionale betekenis:
volume) te geven. Deze inhoud vergat men in het schilderij weer te geven; deze
derde afmeting werd vervangen door een valsch perspektivisme. Het schilderij bleef
een vlak (surface) met een perspektiviese overeenkomst. Cézanne wil de inhoud
van de lichamen op het doek weergeven; de primordiale inhoud moet bestudeerd
worden: het is de breuk met een eeuwenoude opvatting van het perspektief. Cézanne
brengt de mogelikheid niet enkel de reëel-formele diepte, maar ook de densiteit in
het schilderij om te zetten. ‘Qui comprend Cézanne, pressent le Cubisme’ menen
terecht Gleizes en Metzinger. Door het rekening-houden met de derde afmeting van
de lichamen en het verwijderen van het perspektivistiese ‘trompe-l'oeil’ werden
inderdaad aan het schilderij de horizonnen geopend, die door het kubisme tot de
hoogste mogelikheid van eenvoud zouden gevoerd worden. Materiëel komt het
doek vrij voor het invoeren van een menigte voorwerpen, die overigens door het
voorstellen van hun inhoud en hun densiteit met minder middelen en minder ruimte,
hun begrip zullen wekken.
‘Qui comprend Cézanne, pressent le Cubisme.’ Rik Wouters verstond Cézanne.
Hij droeg intuïtief het Kubisme met zich mede. Wij wijzen hier op de inhoud, de
densiteit in zijn ‘stillevens’ en op zijn voor dit streven naar inhoud zo betekenisvolle
interieurs. In het interieurschilderen zijn drie trappen. Ten eerste de schilders die
het interieur schilderen om zijn objektieve weelde en zich daardoor bij het sterk
formele der voorwerpen houden; een goed voorbeeld hiervoor menen wij is de
objektief-metikuleuze Verhaeren te zien. Ten tweede zij die het interieur schilderen
om het bizondere karakter der atmosfeer, om de innerlikheid. Voorbeeld Jacob
Smits. Deze die dit atmosfeer-weergeven betrachten, willen aldus wel, - natuurlik
op hun analystiese wijze, - de geestelike inhoud van het interieur geven. Zonderling
genoeg ligt echter het interieur als objektieve inhoud, drie-dimensionaal, buiten hun
betrachting. Zij schilderen een vlak en gewoon perspektivisties wordt daarbij de
objektieve inhoud gegeven; de geestelike in-
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houd, de atmosfeer wordt door de gekende subjektieve, stemmingsinterpretering
op het doek gebracht. Daarbij voegt zich dit: zij beschouwen het interieur als absoluut;
de atmosfeer van deze ruimte geven is alles wat er van dit interieur te maken is; zij
houden geen rekening met de relativiteit van de kamer tegenover het ganse huis,
tegenover de stad of het dorp, tegenover de alomvattende ruimte, waar de kamer
als een bepaalde drie-dimensionale blok in ligt. Het interieur en anders niet. Meer
geven dan dit interieur is overigens een werk van synthetiesen aard dat buiten hun
analytiese kunstopvatting ligt. De derde groep van de interieurschilders is die van
hen, die de werkelike objektieve waarde van het interieur, precies het
drie-dimensionale op het schilderij hebben gebracht, zich vroom tegenover het
karakteristiek levende in dit objekt willen verhouden en daardoor afbreken met deze
pikturale opvatting dat het interieur als vlakte met toevoeging van het gewone
perspektief weer te geven is. Dit bewustzijn van de materiële inhoud van de kamer
en de noodwendigheid zich daarbij te houden wordt alsdan verhoogd door het besef
van de dynamiek van de kleinere in de grotere ruimte. De horizon ook is niet het
laatste perspektief; achter de horizon bestaat er nog iets. Aldus drie trappen als
men wil: hetgeen men onmiddellik rond zich heeft, de horizon en wat over de horizon
ligt. Niet anders de verhouding met het interieur. Formeel bestaan van het interieur:
de voorwerpen in dit interieur en het interieur als inhoud. (In het landschap door de
horizon beperkt geldt het ganse landschap als, weliswaar naar de dimensie
onbepaalde, inhoud). Doch geen synthese van dit interieur is te geven als daarbij
niet rekening gehouden wordt met de toestanden van deze kleine ruimte in de
betrekkelike ruimte van het huis, in de absolute van de oneindigheid. Van dit
dubbel-drie-dimensionale karakter van het interieur: de objektieve inhoud en de
synthetiese toestand in de ruimte, houden Cézanne (men zie de kamer waarin de
kriticus Geoffroy geplaatst is) en Rik Wouters, die zijn leer begrijpt en ontwikkelt,
rekening. De bourgeois vraagt zich af, - want hij hecht belang aan zonderlinge
omstandigheden, - waar de kunstenaar toch mag plaats gekozen hebben om dit
interieur zó te betrachten; of hij dit interieur nu van de hoogte naar de laagte heeft
beschouwd. Dit zijn gebruikelike opmerkingen tegenover het werk van Cézanne en
nog meer tegenover dat van Rik Wouters. Een onmiddellik antwoord op deze vraag
zou niet het minste belang hebben; belang heeft wat de kunstenaar wil: ten eerste
de objektieve inhoud, de drie-dimensionale van het interieur geven, ten tweede de
verhouding van de kleine tot de grotere en grootste ruimte. Van daaruit komt deze
voorstelling die de leken ‘van hoog naar laag’ heten; het is het gevolg van het als
in vogelvlucht beschouwen van het interieur als ruimte in de ruimte, van het begrip
van de densiteit van het interieur in de ruimte. De voorstelling van de twee eerste
groepen is tegenover het interieur van analytiese, episodiese aard; zij beschouwen
het interieur uitsluitend binnen een relativiteit. Hier ligt weer het verschil tussen
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de bourgeoise opvatting van het impressionisme en de geestelike synthetisering
van de hedendaagse richting. Voor deze laatste opvatting is, van Rik Wouters een
interieur met een vrouw en het venster op het land geopend een goed voorbeeld.
Verder gaat Rik Wouters. Het door Cézanne ontdekte wist Dérain, bizonder met
het oog op het landschap, een verdere logiese ontwikkeling te schenken. Een
landschap van Dérain is nog geen kubisme. Wel echter het voorvoelen daarvan,
waardoor het reeds tot het alomvattende ekspressionisme behoort. Op zijn beurt
gaat Cézanne een stap verder dan Cézanne. Men neme zijn doek ‘de Delle’ en men
mete de stap die Rik Wouters alsdan reeds op weg naar het ekspressionisme gedaan
heeft. Een essentiëel verschil reeds met de impressionistiese opvatting; hier is niet
van de subjektieve stemming van de kunstenaar bij het aanschouwen van de delle
spraak. Streven is hier het wezen, de subjektieve ekspressie van de delle te geven,
naar haar meest, volgens de opvatting van de kunstenaar, synthetiese faktoren; in
casu de warmte, het naar de hoogte geslotene van de delle en van daaruit de
concentriese beweging van de warmte. Wouters had zijn werk ook ‘de warmte van
de delle’ kunnen heten, doch ‘de delle’ impliceert reeds deze essentiële eigenschap;
hier wordt bij ‘de delle’ reeds een abstraktie gedacht. Wanneer men het met een
naar de geest van de kunstenaar verwant werk vergelijkt, namelik met de
landschappen van Auvers door Vinc. van Gogh, - want v. Gogh, men neme zijn
‘Onweer in Auvers’ is insgelijks het ekspressionisme zeer nabij te brengen, - valt
onmiddellik de ekspressionistiese meerwaarde van Wouters op. De delle van Rik
Wouters is reeds een synthese, de idee van de delle; het ‘onweer in Auvers’ is
slechts de in ekspressionistiese zin uitgebeelde aktie van de natuurelementen; het
is een oorspronkelike middenweg tussen het impressionisme en het ekspressionisme.
In de laatste, in Nederland gecreëerde werken moet, te oordelen naar de ons
toegekomen reprodukties en recencies, Rik Wouters de evolutie in de zin van ‘de
Delle’ hebben voortgezet. Men trok vergelijkingen tussen hem en Le Fauconnier.
‘De Muziekant’ wijst op een versterking van het ekspressionistiese bewustworden
in Wouters.
Op dezelfde wijze veropenbaart zich Wouters in zijn beeldhouwwerk. De
konstruktieve waarde van het licht weet hij te degageren. Onder de werking van het
licht veranderen de konstruktieve vlakken het lichaam; hun waarden worden
gealtereerd; een omzetting van waarden heeft plaats. Ongetwijfeld: een
intensiteitspunt, een intensiteitslijn van licht wordt vlak; een materiëel klein vlak waar
licht op valt, breidt zich uit, wint aan formele waarde, terwijl een groot schaduwvlak
daar naast nietig wordt. De waarde-omzetting: het kleine lichtvlak wordt enorm, het
grote schaduwvlak klein. Het licht kan aldus in heel grote intensiteitsvlakken
geconcentreerd worden. Van daaruit de konstruktieve waarde van het licht: het
altereert materiëel de waarde
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van de vlakken, het brengt vlakken bij en doet er andere reële verdwijnen. In een
gelaat biedt b.v. de neus ongeveer het uitzicht van een pyramiede. Ongeveer twee
gelijke vlakken links en rechts en het derde vlak dat wat op het gelaat rust. Het
basis-vlak is dat der neusvleugels, echter onder de druk van de linkse en rechtse
vleugels, bijna zonder belang. Zo vertoont zich de neus op het gelaat de face
bekeken en zonder rekening te houden met de lichtinvloed. Het bovenste vlak, daar
waar langs boven de twee driehoekvlakken van links en rechts samenkomen, is,
zonder lichtinvloed, zodanig gering, heeft zulke kleine konstruktieve waarde naast
de dimensionaal zeer goed afgetekende vlakken van links en rechts, dat het schier
een lijn wordt. Heel anders worden de afmetingen wanneer dit vooreerst
onbeduidende vlak onmiddellik onder de invloed van het licht staat. Het
onbeduidende vlak wordt dan het vlak dat gans het licht opslorpt en daartegen,
stellen wij voor, worden linkse en rechtse vlakken schaduw. Onmiddellik daaruit
volgt dat dit eerst geringe vlak, dat bijna als de junktielijn der twee driehoeken kon
aanschouwd worden, zich plotseling uitbreidt, terwijl daarnaast de twee
schaduwvlakken ten bate van het lichtvlak schijnen te verkleinen. In plaats van de
drie naar de hoogte konstruktieve vlakken van een pyramiede (twee zichtbare en
een onzichtbare), krijgen wij aldus de vier vlakken van een solied met trapeziese
bazis, want het bovenste vlak dat zich uitgebreid heeft impliceert ook deze uitbreiding
aan het onderste, antipodiese en onzichtbare vlak, dat van driehoek de vorm van
(1)
trapeze aanneemt. Wat een voorbeeld is van de konstruktieve waarde van het licht.
Dit is ook het voornaamste wat Rik Wouters tot verdere ontwikkeling in de plastiek
bracht. Het is de beweging van licht tot vlak, volgens een ver het impressionisme
voorbijstaande opvatting.
Rik Wouters ontviel ons op het ogenblik dat hij waarschijnlik het hoofd van de
nieuwe geestelike stroming in Vlaanderen ging worden. Georg Brandes schreef in
het begin van de oorlog: ‘Tans valt misschien een Göthe, een Shakespeare, een
Kopernikus, een Pasteur. Is er één terreinwinst in staat de landen aan dewelke zulk
verlies te beurt valt, te vergoeden?
Voornamelik de beeldende kunsten verloren hun denkers, hun hoofden. Duitsland
ontviel de ‘blaue Reiter’, Franz Marc; Frankrijk, André Dérain, de inleider tot het
Kubisme; Italië, Boccioni, de schilder-beeldhouwer, leider van de futuristiese
beweging, en Vlaanderen Rik Wouters, die op weg was een even grote betekenis
te krijgen als de drie anderen en dit wel voor de ekspressionistiese kunst.
Hoe het ekspressionisme in Vlaanderen ontstond, en dit in een tijdperk, gedurende
hetwelk de vlaamse kunstenaars, die zich bij deze beweging aansloten, nog slechts
geringe betrekkingen met het buitenland hadden,

(1)

Het was de gelaatsuitdrukking van Manolo's torreador (weergegeven in ‘les Cubistes, Futuristes
et Passeïstes van G. Cocquiot) die ons dit formeel voorbeeld ingaf.
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hoe deze aansluiting als gevolg van deze afzondering, door reminiscenties van de
vroeger geziene futuristiese, kubistiese en ekspressionistiese werken, door een
nieuwe interpretering van het werk van v. Gogh en Ensor, door kennismaking met
de buitenlandse kunst langs grafiese en fotografiese, alsook langs theoretiese weg
bij middel van de werken van Gleizes et Metzinger, Apollinaire, Worringer, Rafaël,
Kandinsky, Marc, Daübler, Walden, Wichmann, doch in allereerste plaats door
mutuële beïnvloeding van de vlaamse ekspressionisten gebeurde, zou een
vruchtbaar terrein voor een anekdoties-historiese studie zijn. Deze
atelier-konferenties weer te geven ligt echter grotendeels buiten het doel van dit
opstel. Vooral dient dit onthouden te worden dat als gevolg der huidige afzondering
van Vlaanderen in de groei van het ekspressionisme alhier, de mutuële beïnvloeding
van het grootste belang is geweest. Wanneer onbezonnen kritiek misbruik zou
maken van het verwijt ‘epigonen van het buitenland’, dan zouden wij met sukses
naar de historiek van het ontstaan dezer beweging alhier kunnen wijzen. Overigens
kan hier juist met het oog op de omstandigheden gewezen worden op het minstens
noodgedwongen zoeken naar persoonlike koloristiese interpretering. Mocht een
kriticus halsstarrig genoeg zijn om b.v. de oorspronkelike koloristiek van Floris
(1)
Jespers te negeren, dan stuit hij toch ten laatste op deze materiële onmogelikheid.
Daarenboven is het proces bij de vlaamse ekspressionisten weer anders dan bij de
franse, de duitse, de italjaanse. Aan de poort van het ekspressionisme in Vlaanderen
moet men in reusachtige letters ‘James Ensor’ schrijven, gelijk men onvoorwaardelik
‘Cézanne’ schrijven moet vóór een absolute beweging als het frans kubisme en
gelijk het duits ekspressionisme, bij gebrek aan een werkelik pikturaal proces,
groteliks aanleunt op het intellektualistiese euvel dat het bestrijdt. Het duitse
ekspressionisme is een nieuwe veropenbaring van het al-concentrerende en het
(2)
al-herscheppende van het duitse ethos.
(1)
(2)

Natuurlik strekt zich het naspeuren van een mogelike intuïtieve invloed gans buiten het doel
van deze studie, tot in de zuivere psychologie uit.
Het frans kubisme is inderdaad gemakkelik te begrijpen door slechts tot Cézanne op te
klimmen. Het is ternauwernood dat Gleizes en Metzinger in hun rationele uiteenzetting van
het kubisme (voor dewelke uiteenzetting zij zich overigens de moeite niet getroosten een
manifestvormig uitzicht te kiezen, zo overtuigd zijn zij van de onvoorwaardelike ‘précision’
van hunne vooruitzetting) in een summaire nomenclatuur, dan ook het minst belangrijke deel
van hun werk, tot Courbet opklimmen; nauweliks wijzen zij op een verwantschap met
Michel-Angelo. Het kubisme is onvoorwaardelik, men legge de juiste nadruk op het woord.
De franse kubisten maken hun werk zonder proselytiese drift of intellektualisties betoon. Geen
burgerlik, maar een absoluut rationeel quietisme. - Gelijk wij zegden baseert het duits
ekspressionisme zich niet op een histories-kausale ontwikkelingstheorie, maar toch heeft het
zijn historiese voorbeelden (niet de burgerlike kausaliteit), zowel als zijn psychologiese, zijn
louter artistieke, tot zelfs artistiek-biologiese (men zie het geciteerde manifest van ‘der blaue
Reiter.’) Deze voorbeelden die alle plus-minus ter illustrering van het fysio-ideoplastiek-konflikt
dienen, strekken zich uit over Griekenland, met de eeuw van Perikles als middenpunt,
tegenstelling: de leeuwepoort van Mukene - de paarden van Phidias. Verder het romeinse
hoogkapitalisme en de groei van de kristelike levensaanschouwing; de gotiek en de laatgotiek,
de gotiese mens en de Renaissance-mens; de oost-aziatiese kunst; de negerplastiek; de
groei van het moderne kapitalisme en de daaruit volgende ontwikkeling van het burgerlike
type; het ‘ambigu’-karakter van deze burger (men zie ook Blüher: die Untaten des bürgerlichen
Typus, die Intellektuellen und die Geistigen) en de daaruit volgende tweespalt tussen kunst
en leven, waaruit deze laatste een sekundaire plaats als dekorum van het eerste toegewezen
wordt; ‘dekorum’ wat weer volgens de opvatting van het burgerlike type ‘objekt en natuur’
impliceert; het subjekt-objekt-konflikt en het streven naar eenheid, hetzij binnen het subjekt,
hetzij binnen het objekt te verwezenliken; het tolerantisme van het burgerlike type tegenover
on-objektieve muziek en het intolerantisme tegenover on-objektieve plastiek; de intuïtie filosofie
gelijk zij artistiek verwerkt werd bij Kandinsky. Dit alles en talrijke andere voorbeelden die wij
bij deze nomenclatuur vergeten, werden niet het meest door de kunsthistorici gebruikt, wat
voor het ekspressionisme minder belangrijk zou zijn, doch voor de kunstenaars zelf: Marc,
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Geen intellektueel proces, wel een geestelik heeft het ekspressionisme in Vlaanderen
doormaakt. In Frankrijk, en als schaduw daarvan in België, was overigens heel het
impressionisme geconcentreerd. Terwijl het moeilik zou zijn een verwantschap te
bepalen tussen het duits ekspressionisme en het duits impressionisme, waarvan
de geringe waarde overigens van langs om meer erkend wordt, kan men in Frankrijk
en België, in de dubbele verhouding, positief als een verdere konsekwentie, negatief
als een reaktie, bij het impressionisme aansluiten, dit zelfs spijts de reusachtige
kloof van fysio- tot ideoplastiek. Deze gedeeltelike aansluiting van de jongere
beweging bij de voorafgaande, zó geest verscheidene, als dit met het eks- en het
impressionisme het geval is, vindt daarin zijn oorsprong dat de laatstgenoemde
beweging met en in het nieuwe, dat zij in tegenstelling met de geadmitteerde kunst
van een ganse eeuw (Ingres-Maurice Denis) bracht, ook haar eigen katastrofe
meevoerde. Er dient gezegd: ongetwijfeld heeft het impressionisme de waarde van
het licht gereleveerd. Doch na dit gedaan te hebben, trok deze beweging uit zulke
openbaring niet de rationele konkluzies die zich opdrongen; tussen de algemeen
geldende kunstsmaak en deze openbaring werd een compromis gesloten. Onder
de invloed van de bourgeoise levensaanschouwing verloor deze beweging haar
rationele hevigheid; haar sukses lag niet dáárin dat zij met de last van haar waarheid
het doel bereikte, - zoals het hoort te zijn, - doch wel dáár, dat zij spoedig aan de
eindpaal aankwam, doordien zij langzamerhand haar last lichter aan inhoud maakte.
Het ekspressionisme nu breekt met dit compromis. Dit is zijn negatieve verhouding
tegenover het impressionisme. Op deze negatieve verhouding kan men echter niet
genoeg de nadruk leggen; kloof tussen het eks- en impressionisme beduidt deze
verhouding insgelijks breuk met de levensaanschouwing die sedert de Renaissance
de kunst beheerste. Mocht zelfs het ekspressionisme positief niets bieden, dan toch
zou deze beweging de mist vóór de gezichteinder opgeklaard hebben; groeit uit het
ekspressionisme als beweging geen ekspressionisme als stijl dan toch zal aan deze
beweging nog een profetiese zin tegenover de volgende tijd bijblijven. Doordat het
ekspressionisme niet in dit compromis geeft, behoudt het die rationele hevigheid,
aan dewelke het impressionisme verzaakte; voert het princiep dat het licht de
waarden der objekten omzet tot een meer logiese konsekwentie dan het onsoliede,
vooral densiteitloze van een kleurgammaspel. Positief sluit het ekspressionisme bij
het impressionisme aan doordat het de last

Kandinsky, Wauer. Daarbij voegt zich de gastvrijheid van het duitse ekspressionisme voor
het franse kubisme, het italjaanse futurisme.
Dit alles met het doel op het al-omvattende van het duitse ekspressionisme te wijzen. Een
goed overzicht over dit al-omvattende van het duitse ethos vindt men in een klein werk van
Karl Joël: die neue Weltkultur, 1916 Wolff.)
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van de waarheid, door het impressionisme aan het licht gebracht, doch ook
langzamerhand door deze esthetiese aanschouwing verloren, weer opraapt en
ditmaal intolerant en zonder verlies van welke gedurfde konsekwentie ook, tot het
doel dragen wil. Tweevoudig kunnen wij aldus onmiddellik het ekspressionisme bij
het impressionisme aansluiten; wij kunnen zeggen dat de buitencontemporaine
richting van Ingres tot Denis het licht om geen duit waarde toekende; het
impressionisme waagde reeds een paar stuivers; het ekspressionisme waagt
miljoenen. Het frans kubisme kan dan ook absoluut binnen de nationale ontwikkeling
onmiddellik op het impressionisme aanleunen door de sterke kulminante daarvan:
Cézanne, of middellik door dezes leerlingen b.v. Dérain. Buiten de beïnvloeding
van Cézanne (Rik Wouters) en Matisse (waaraan O. Jespers wel meer denken
doet), bestaat er ten behoeve van het vlaams ekspressionisme ook een concentries
nationale maatstaf, dewelke insgelijks en voornamelik psychologies door Ensor op
het impressionisme terugvoert. Bij dit alles zal men echter tussen het werkelik
impressionisme (aldus niet Cézanne of Ensor) en het ekspressionisme de relativiteit
van een paar stuivers-miljoenen niet uit het oog mogen verliezen. Voor het duits
ekspressionisme gelden andere beweegredenen, om de eenvoudige reden dat er,
vergeleken bij de franse impressionistiese school, geen duits impressionisme bestaat.
Wij zullen niet zeggen, getrouw aan de usuële ontwikkelingstheorie: ‘Gedurende
de impressionistiese periode, voerde Ensor op de oorspronkelikste, op de meest
sisteemloze wijze (in tegenstelling met het kwellend sisteemvolle van Claus, v.
Rysselberghe), aldus op de zuiverste, meest kommunikatieve wijze het princiep van
“het licht vervormt de voorwerpen” door; hij staat niet buiten het impressionisme,
voert echter dit tot een hoger potentiaal, vanwaar zijn invloed op de jongere en zijn
positie tussen hen en het impressionisme voor de hand ligt.’ Dit zou verkeerd zijn;
Ensor lokte alhier het ekspressionisme niet uit, noch maakte de jongeren voor de
ontvangenis van dit ekspressionisme bereid; het is niet kunsthistories dat Ensor
tussen het eks- en impressionisme staat; men zou hem allerminst een bestendige,
plaats kunnen aanwijzen. Doch het is juist in dit onbestendige, in dit
ontwikkelingstheoreties onbepaalbare waar James Ensor's waarde voor de jongeren,
die bij het ekspressionisme te rekenen zijn, te vinden is. Deze waarde is dus geheel
psychologies te beschouwen. De verhouding van Ensor tot de jongeren was
allerminst die van meester tot leerlingen. In Ensor echter vond elk jongere (hier is
natuurlik geen spraak van de gewone Ensor-epigonen) in de richting van zijn
persoonlikheid, een bevestiging van zijn intuïtie. Ensor omvatte alles; hij was
opwekkend voor wie waken moest; verdovend, voor wie rust nodig had.
Feitelik kan de verhouding ook als volgt gesteld worden: de jongeren voelden
allen, - deze bewust, de anderen onbewust, - een zekere ‘Gehässigkeit’ tegen het
lumino-pointillisties sisteem. Maar zij hielden van het licht, -
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later zou zelf blijken veel vromer dan de pointillisten, die geloof door dogma
vervangen hadden. - Daaruit dit dilemna: pro lumine, contra luminisme. Men zal
echter niet zeggen: ‘het was Ensor die aan het komende geslacht de waarde van
het licht openbaarde’, want ook dit deden de neo-impressionisten; in het
licht-luminisme-dilemna echter wees hij op de uitweg die hij daartegenover geplaatst
had en verlevendigde in de jongeren het geloof dat er een uitweg moest bestaan.
Het voorbeeld-Ensor bracht helderheid in het willen der jonge falanx; in plaats van
hen naar zich toe te trekken, openbaarde Ensor hen hun eigen persoonlikheid.
Voornamelik echter is Ensor een geestelik raadsel of beter een menselik raadsel
dat voor het eeuwige levensvraagstuk staan blijft. Kon het anders dan dat hij, te
midden van de andere artistieke manifestaties van louter kontemplatieven aard,
(1)
een voorbeeld aan de ‘denkende’ schilders zou stellen? Een licht voor de pelgrim
die zijn weg niet herkennen kon. Zó is het: Ensor's kunst is die van een hogere ratio.
Hij neemt het groot mysterium aan, waardoor hij in strijd komt met zijn tijdgenoten,
de burgerlike rationalisten, die alles tot het valse ratio van het nut willen herleiden;
- doch hij wil van een andere zijde tot aan de rand van het raadsel doordringen,
zoals zijn geestgenoot Poe, waardoor hij weer tegenover de fetistiese irrationalisten
komt te staan, die het raadsel van voorafaan als ondoordringbaar, van daaruit als
nutteloos te benaderen, aanschouwen. Waaruit volgt dat Ensor even ver van een
op een oppervlakkig rationalisme gebaseerde, burgerlike ‘Zweckmässigkeit’ staat
als van een mysterium-kontemplatie in abstrakto als Delville of negatief een van
deze kontemplatie afgeleid dekadentiegevoel (de Lautréamont). Ensor verwerpt het
louter ‘nut’, doch valt niet op de knieën alvorens het hem duidelik is geworden, dat
daar waar hij zich tans bevindt de wereld van het begrijpbare ophoudt; vromer is hij
dan de fetistiese mystiekers: hij wil het raadsel zó nabij mogelik komen. Ensor moet
aldus ook tegen twee aantijgingen front maken; ten eerste die van de rationalisten,
die met een glimlach al diegene die het eeuwige Raadsel erkennen voorbijgaan;
front tegen de burgerlike rationalisten, aan dewelke het ook, spijts hun eigenwaan
van rationalisties denken, volledig aan krities inzicht mangelt, zodanig dat zij hen
die, werkelik rationeel, tot de konkluzie

(1)

‘Denkende schilders’. De koppeling is destijds niet aan de kritiek ontsnapt. De recensent
vroeg zich af: Waren de andere schilders dan quasi-idioten? Het is met het oog op de eventuele
herhaling van zulke terminologiese struikeloorzaak dat wij de term verklaren. Feit is: bij elk
schilder is er een intellektuele funktie, die, ware het slechts om de objektieve indruk op het
doek te brengen, noodzakelik hoeft werkzaam te zijn. Zo iets vindt men even goed bij de
camelot die de kathedraal schildert als in de ‘koeien die de Leie overzwemmen’. Denken
strekt zich echter verder dan dit plus-minus kompositioneel ingewikkeld proces van de
indruk-weergave uit. B. v. het is niet speciaal het werk van een ‘denkend’ schilder iemand die
lacht weer te geven; om dit te doen moet geen nieuwe vorm ‘gedacht’ worden. Doch wanneer
men b.v. een man die precies om de malligheid van een souvenir lacht wil voorstellen, dan
vindt de schilder daarvoor geen bestaande vormen, dan hoeft hij te zoeken, te ‘denken’. Het
verschil dat overigens hier van kunstenaar tot kunstenaar gelegd wordt bestaat volgens
dezelfde maatstaf onder de mensen. Eenieder denkt gelijk de objektieve schilder over gewone
dingen; de Gourmont noemt echter ergens een filosoof, ‘un homme qui pense’. Terminologies
is er aldus denken in de gewone zin en denken met affekt beladen.
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van het ‘eeuwige Raadsel’ gekomen zijn en zij die met een cabotinsmetafysiek
schermen in één groep samenvatten; deze burgerlike rationalisten noemen in één
adem even goed Poe, Ensor, Hoffmann en Meyrink als Rollinat, Maeterlinck, St.
Pol Roux, de Lautréamont. Het is enkel een kunsthistories respekt dat hen vóór
Bosch en Brueghel doet ophouden. Ten tweede moet front gemaakt worden tegen
de pér-se irrationalisten, die het raadsel als vooraf-bestaande, zonder onderzoek
admitteren, terwijl het nochtans tegenover het ‘Eeuwige’ veel vromer is zijn bestaan
aan te nemen, nadat men de laatste grens van het begrijpbare genaderd is en men
aldus niet fetisties vereert, wel de noodzakelike Godheid, door geen ratio te
doordringen, erkent. De burgerlike rationalisten hebben veel van de h. Augustinus,
die, aan het strand wandelend, de uitgestrektheid en de diepte van de zee bij middel
van een schelp wou meten; de irrationalisten van de engel dewelke de h. Augustinus
niet op de nutteloosheid van zulke maatstaf wees, wel op de nutteloosheid van elk
onderzoek. Tussen beide ekstremen ligt het hogere ratio. Daarvan is het werk van
(1)
Ensor in hoge mate doordrongen.
Het is door de talrijke schitterende facetten van dit hogere ratio dat de jongeren
zich tot Ensor bekenden. In deze zin heeft Ensor zelfs het beeld ‘James Ensor’ van
Rik Wouters machtig geïnspireerd: een zichtbaar maken van het transcendente.
Floris Jespers gaat tegenover Ensor meer op een begrijpen van de zin der techniek
van de oostendse meester af; van de zin en niet van de formele toepassing daarvan.
In het schilderwerk van Ensor is er: ten eerste het verlichte objekt (in ongeveer
impressionistiese stijl), ten tweede echter méér dan dat, een onvoorwaardelike liefde
van het abstrakte begrip ‘licht’. Zo groeit uit elk doek van Ensor het bewustzijn dat
het licht meer belicht dan het in het doek gegeven objekt; het besef is aanwezig dat
het licht niet ophoudt bij de ‘Einzelfall’ van het werk; zo liggen er in elk doek van
Ensor kleuren die de waarde van het licht in abstracto,

(1)

Terwijl wij dit over het rationalisme bedachten, kwam ons toevallig een opstel van Max Brod
onder de hand, ‘Aktivismus und Rationalismus’ geheten. (In het pas verschenen Sammelbuch
van Kurt Hiller: ‘Tätiger Geist, zweites der Ziel-Jahrbücher.) Ons werk bleef het dan slechts
het algemene van zijn duidelik vertoog op het geval Ensor toe te passen. Max Brod poseert
de middenweg aldus: ‘Es gibt allen Aufklärungshassern zum Trotz, zwei Arten von Aufklärung.
Eine die wirklich, seicht und flach ist, weil sie radikal alles aufklaren will, wie Flauberts
Apotheker Homais. Eine andere Aufklärung dagegen bescheidet sich in ihren erkannten
Grenzen; innerhalb dieser Grenzen aber bekampft sie bis auf Blut diejenigen, die unter dem
Vorwand die ganze Welt sei durchaus unverstandlich und unverbesserlich auch dass wenige
was Gott unser armen Menschenvernunft zur Durcharbeitung überlassen, mehr als dass: zur
Durcharbeitung anvertraut hat, nicht verstehen und nicht verbessern wollen.’ En op een andere
plaats: ‘der wahre Rationalismus ist nichts als ein möglichst deutlichen Hinweis auf dass
Weltgeheimnis.’ Wij geven graag onze onoorspronkelikheid in het formele toe, wanneer het
ons van een andere zijde veroorloofd is onze vreugde om de gelijktijdigheid uit te drukken. Kunsthistories kan deze opvatting in twee regels samengevat worden. Algemeen wordt elke
kunstperiode, naar een vals rationalisme, van de contemporaine kunstperiode uit betracht.
Men toetst het kunnen van de periode waarover de kunstkritiek gaat met hèt willen van onze
kunstbetrachting, aldus van uit een beperkte sukjektieve hoek. Goede kunsthistoriek zou
enkel rekening te houden hebben met het willen van de kunstenaar en het kunnen dat daaruit
voortsproot. De opvatting van Wilhelm Worringer in een opstel: ‘von Transcendenz und
Immanenz in der Kunst’, ‘die Dingen erkannt haben, heisst zu jenem innersten Kernpunkt
ihres Wesens vorgedrungen zu sein, wo sie sich uns in ihren ganzen Problematik entfallten’
sluit hierbij onmiddellik aan.
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buiten het concrete geval van het werk, bezingen. Kortom het eerste ogenblik blijft
de toeschouwer bij de belichting van het objekt staan, doch deze belichting werkt
zó hevig dat zij de toeschouwer spoedig uit het belichte objekt heft, zijn aandacht
in vervoering omzet en deze op het licht concentreert, de oorzaak, van dewelke
deze concrete belichting slechts het gevolg is.
Dit is voornamelik Floris Jespers' erfdeel van James Ensor. Als Ensor heeft hij
stillevens samengesteld enkel om een aanleiding tot de hogere oorzaak te hebben.
Deze stillevens zouden vooreerst enkel het belang hebben veel licht te concentreren.
Maar de drang van het licht werd Floris Jespers te sterk. Hij werd als gedrukt tussen
het licht dat hij toen in zijn stillevens poogde te concentreren, - het licht dat hij aldus
vòòr zich op het doek voelde, - en het licht dat door zijn atelier speelde, hem op de
rug viel. Toen maakte hij een ander stilleven, - ik weet niet of het nog bestaat, waarover hij mij schreef: dat hij aan een stilleven werkte dat gans anders dan al de
vorige zijn moest. Wanneer hij enkel de licht-analyse zou geven gelijk zij zichtbaar
is op dat gedeelte van de ruimte dat hij zou pogen op het doek te brengen dan zou
hij te kort blijven tegenover het besef dat hij tans van het leven van licht daarrond,
daarachter, daarvòòr had. Een deel van de vruchten zijn objektief waarneembaar
en perspektivisties weer te geven. Maar ook daarachter bestaat het licht. Geeft hij
dat niet, zo blijft het werk onvolmaakt. ‘Terwijl ik schilder’, gaat Jespers voort, ‘weet
ik het licht brandend op de vensterruiten achter mij, het licht tuimelt mij over de rug.
Ik moet mijn doek ruimer maken door ook dat er in te brengen wat objektief buiten
het doek valt.’ Verder stelt hij de ubiquïteit van het licht als alles primerend voorop.
Te geven is de coëxistens tussen het licht op dit stilleven, dat het materiële van het
doek worden gaat, en het licht in gans zijn atelier. Daartussen is geen kloof te leggen:
hij moet alles maken of niets. Geen analyse van het licht op een bepaald voorwerp;
maar binnen een voorwerp gaat hij dit al-analyserend licht concentreren. Het is in
deze betrachting: bij een onderwerp al zijn daarbij en daarrond gelijktijdig, in een
diep-geestelik verband gedachte belichtingen te geven, naar de abstraktie van het
volledige geloof in het licht gebald, dat al de ekspressionistiese doeken van Floris
Jespers te situeren zijn. Deze werken zijn in twee hoofdreeksen te verdelen; ten
eerste, van af het begin van de ekspressionistiese periode tot zijn doek ‘Maîtresse’:
wordt slechts uitgedrukt de twee-dimensionale belichting van de voorwerpen; tot
aan het doek ‘Maîtresse’ inbegrepen ontbreekt de inhoud van het licht, mangelt het
de voorwerpen aan densiteit. De gele vlakken die in de ‘Maîtresse’ de afgebakende
velden betekenen, de rood-mauve die de oppervlakkige luxe van een
demi-mondaine-slaapvertrek uitbeelden, zijn inderdaad niets meer dan vlakken;
hen ontbreekt nog de opperste pregnans: de inhoud. Nochtans is het deze inhoud,
deze densiteit der vlakken alleen die het vals perspektivistiese van de fysioplastiek
vervangen kan. ‘Maîtresse’ dat, dit gebrek aan inhoud
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terzijde gelaten, een werk van voornaam stijlbesef is, wekte echter in F. Jespers
het bewustzijn van de ontbrekende inhoud op. Op deze zoekweg naar meer inhoud
en densiteitsterkte liggen zijn ‘Soldaat’, ‘Nacht over de Velden’, - waarvan de inhoud
tegenover het voorgaande weer zwakker wordt, - verder ‘De koe, de geit, het schaap
en hun eigenares’, in de onderdelen ongelijk naar deze opvatting van ‘de
inhoud-vervangt-het-perspektief’. Hier naderen wij echter de doeken die op de
zoektocht weer rezultaten zijn: ‘Hella Moja’, ‘Monsieur de Brindosier Joyeuse, poête’
en ‘Vrouw aan de ontbijttafel’ (in het volgende nummer in kleur gereproduceerd).
Hoe hij deze inhoud door de diepe kontrasten van toonkwantiteiten weergeeft, zullen
wij later verklarend verhalen. Hier ging het om zijn verwantschap met Ensor naar
de zin van de techniek te belichten; men dichte dit woord zijn allergrootste betekenis
toe.
Gans anders sluit Paul Joostens bij Ensor aan. Reeds werd op een andere plaats
op de waarschijnlike, onderlinge invloed en inwerking van het angelsaksiese en
nederduitse ethos in Ensor gewezen. Wij zelf waren op verre na niet de eersten om
daarop de aandacht te vestigen. Als van Ensor, kan men van Paul Joostens zeggen:
‘hij leeft in dit doodgewone en toch wondervolle land: Vlaanderen.’ Gans het werk
van Paul Joostens beweegt zich tussen de twee zelfde ekstremen als dat van de
Meester: het raadselachtige van het gewone en het doodgewoon raadselachtige.
On croit savoir, mais on ne sait jamais. En ook volgt hij het Ensorse getij van
optimisme en pessimisme. zoals dit zich van de lyries-optimistiese ontboezeming,
die ‘de Kathedraal’ is tot de aartssombere gedruktheid van ‘les masques scandalisés’
openbaart. In een nog gans volgens de pointillistiese en akademiese
symetrie-stereotiepen voltooid werk ‘Ontwaking’ is P. Joostens' optimisme in een
zielehelder hooglied aanwezig, waarop kort daarna het drukkende van zijn
synchromies ook naar deze zieletoestand gebald werk ‘de Stille Tijd’ volgt. Vroeg
reeds toonde de verhouding van F. Jespers tegenover Ensor een vrij sterke
zelfstandigheid van de jongere, die wij hierboven hebben toegeschreven aan een
meer intuïtief dan doordacht begrijpen, of misschien ook wel toe te schrijven is in
de zin van Bergson aan een organiserende intuïtie die op het bewustzijnsonderzoek
volgt. Feit is dat F. Jespers slechts korten tijd bij het materiële van Ensor's belichting
staan bleef, wel dat hij onmiddellik tot de Ensor'se lichtmetafysika doordrong. Niet
even vroegtijdig toont Joostens zulk inderdaad moeilik evenwicht tussen het begrijpen
van Ensor en het zich-zelfstandig-verhouden tegenover hem. Joostens wordt van
het ekstreem van het begrijpen en een navolgen van Ensor in het formele, zoals
zich dit in ‘Baltooisel’ en ‘Wanorde’ manifesteert, naar een plotselinge,
psychologies-irrationele idolatrie van het Eeuwige in de werken ‘Morgen’ en ‘Avond’
geslingerd. Bij Oscar en Floris Jespers gaat de weg op ascendente wijze naar dit
geestelik evenwicht van het hogere ratio; bij Paul Joostens moet men, midden in
zijn werk, dat zich
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snel en intensief van de pool van de meest abstrakte godsvrucht tot de zelfpijniging
van de naar ons sensualisties ethos bijna onvermijdelike verzoeking beweegt, de
ogenblikken van luciditeit weten te onderscheiden. Een ontwikkelingstheorie die
buiten het formele om, ook met het oog op de geestelike evolutie bij Oscar en Floris
Jespers gemakkelik te volgen is, zou tegenover Paul Joostens geplaatst (hier valt
natuurlik de ontwikkeling van het formele weg, b.v. van pointillisme tot
ekspressionisme) weinig rezultaat opleveren. Een bepaalde toestand in de geestelike
P. Joostens heeft evenmin kausaal-histories verband als de verzoeking van de H.
Antonius in dezes leven of de prediking van Franciscus aan de vogelen. Deze
toestanden zijn volledig en begrensd, juist omdat zij de ganse weg van het bereikbare
a-priori hebben afgelegd en onmiddellik tegenover het onbegrijpbare staan.
Men zou een belangrijk getal regels kunnen volschrijven enkel met de
nomenclatuur van de talrijke tegenstellingen in Paul Joostens. Eerst werken deze
antithesen van doek tot doek: ‘Ontwaken’ tegenover ‘de Stille Tijd’, ‘Avond’ en
‘Morgen’ tegenover ‘Weeldevruchten’. Later brengt hij de tegenstelling koloristies
in één werk samen, namelik in de ‘Kuise Suzanna’, een werk waarin de
gepassioneerde rode vlakken onmiddellik in de kontrastale nabijheid van oppervlakkig
waanwijze ‘groenen’ gebracht zijn.
Ten vierde en ten laatste is de beeldhouwer Oscar Jespers niet minder aan Ensor
verwant dan de drie vorigen. In zekere zin was het slechts de konstruktieve waarde,
van het licht, reeds in de ‘Lampist’ van Ensor van overwegend belang, die Rik
Wouters op zijn plastiek toepaste. Dit interpreteren van het licht, niet door een
zogezegd natuurgetrouw weergeven van de belichte zijden en de schaduwen, maar
wel het veel pregnanter voorstellen in vlakken waar het licht naar zijn kwantitatieve
waarde in geconcentreerd is, schijnt Osc. Jespers tans naar een toppunt te voeren.
Dit interpreteren van het licht staat in innig verband met de kwalitatieve onderzoek
naar het primaire in het gegevene. Vroeger hadden wij reeds gelegenheid te doen
opmerken dat de beeldhouwer voornamelik naar de opvatting van het behandelde
een grote verwantschap met de schilder v. Gogh toonde, en wij haalden als voorbeeld
daarbij aan: ‘de Man met de Trui’ van de eerste, ‘de Ziekeverpleger’ van de tweede.
Deze vergelijking blijft ons nog steeds juist voorkomen naar de kwalitatieve indeling
van de eigenschappen van het behandelde. Ten eerste dient het beeld opgevat te
worden naar deze indeling der eigenschappen, doch ten tweede geldt, - en dit is
ook in ‘de Lampist’ het geval, - de konstruktieve waarde van de kwantitatieve
lichtconcentrering, zoals dit in het ‘James Ensor’ - beeld van Rik Wouters, in de
‘Man met de Trui’ en ‘Beweging’ van Osc. Jespers het geval is.
‘Moeder’ van O. Jespers, een werk dat van 1914 dagtekent, is nog slechts
algemeen op het criterium van de kwalitatieve eigenschappen getoetst en bijna niet
aan de kwalitatieve lichtconcentrering. Het oppervlakkig rationele van een estheties
naturalisme onderwierp hij vooreerst niet aan een
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geestelik onderzoek en de daaruit vloeiende formele konsekwenties. De formele
uitbeelding van het goede, door het rytme van een ronde-lijnen-plastiek uitgedrukt,
valt nog niet, na een kort onderzoek van de toeschouwer als trancendentaal weg
om enkel de immateriële, immanente goedheid bestendig, als de innerlike dynamiek
van het objekt alleen te laten voortbestaan. Iets soortgelijks volgt wel enigzins uit
het impressionistiese werk van Carrière. Maar deze ‘Moeder’ zit nog eng vast in het
impressionisties-naturalisties formele.
Met het beeld van mevrouw A.D. heeft O. Jespers reeds een heel eind weegs
afgelegd. Dit werk betekent het hoogtepunt van de Wouterse invloed, in een nog
ultra-impressionistiese richting. Doch in beide eerste grotere werken kunnen wij
reeds een goed inzicht in het wezen van de beeldhouwkunst ontdekken: de
zelfstandige monumentaliteit. Dit in tegenstelling van de bourgeois die in de
beeldhouwkunst het toppunt van de toegepaste kunst aanschouwd. De bourgeois
ziet in de beeldhouwkunst, - en in verband daarmede in de bouwkunst, - van de
subjektieve hoek van zijn zogezegd naar het klassiek-schone georiënteerde esthetiek
uit. Terloops wordt dit inzicht in het blijvende in de plastiek bij Osc. Jespers
aangeduid, omdat het dit inzicht is dat de oudere, nog impressionistiese werken
van de beeldhouwer bij zijn ekspressionistiese arbeid aansluit. Met ‘de Man met de
Trui’ echter zegeviert een rationele oordeels-en organiseringskracht op het
naturalisties ongebondene, - het euvel dat ‘de Moeder’ verraadde, - en op de
suggestie die van het elegante contemporainisme uitgaat en aansluit bij de ganse
bourgeoise opvatting van de beeldhouwkunst; deze opvatting had invloed op ‘de
fluwelen Mantel’. Naar een zekere sociale betekenis en in de grotere evolutie van
fysio- tot ideoplastiek zijn natuurlik het impressionisme en het ekspressionisme
onderling commensurable; ook is dit het geval waar het ekspressionisme het
impressionisme slechts tot een hoger potentiaal voert, zoals zich dit voordoet in de
verdere ontwikkeling van de impressionistiese tot de ekspressionistiese
lichtinterpretering. Wanneer men echter onmiddellik fysioplastiek tegenover
ideoplastiek plaatst dan komt men tot de konkluzie dat deze principiëel
incommensurable zijn. Maar verwant zijn mensen, kunstenaars. Verwant zijn en
daardoor onderling meetbaar Ensor en v. Gogh uit het impressionisme, Rik Wouters,
de ‘onafhankelike’, een nog niet te preciseren schakering als Laurencin, Matisse
en Derain, tenzij men het intuïtief ekspressionisme heten zou, en Osc. Jespers.
Voornamelik zijn van zeer nabij verwant: Ensor, v. Gogh, Wouters, O. Jespers en
wel in hunne werken: ‘De Lampist’, ‘de Ziekeverpleger’, ‘James Ensor’ en ‘de Man
met de Trui’.
Wij zijn vrij lang bij deze bizonderheid eenieder der ekspressionisten bij Ensor te
vergelijken blijven staan. Doch omdat het een zaak van hogere verwantschap in de
plaats van invloed was, had dit vergelijken een groot belang. Een
ontwikkelingstheoriese beschouwing biedt voornamelik belang
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om de evolutie van de oude tijd naar de nieuwe tijd te bepalen en dit dan nog wel
door middel der tweede-rangs-kunstenaars. Belangrijk blijkt ten slotte slechts een
psychologiese benadering te zijn, doch dan wel te verstaan een objektieve
benadering, die tot aan de verste grenszone van ons begrijpen van de kunstenaar
doordringt en niet een subjektieve psychologie die aan de kunstenaar een bepaald
willen impliceert en die nagaat in hoever dan deze kunstenaar in zijn schepping dit
willen dat gewoonlik het zijne niet is, gerealiseerd heeft. Naar Worringer's woord:
Unsere Aethetisk ist nichts weiter als eine Psychologie des klassischen
Kunstempfindens’. Ons ligt het voor de hand dat wij deze innerlike verwantschap,
deze ‘Einfühlung’ in het Ensorse transcendente met episodiese bevindingen uit de
door ons van zo dichtbij gevolgde ontwikkeling zouden kunnen versterken. Doch
wij hielden ons uitsluitend bij het werk omdat ten slotte dit anekdotiese materiaal
geen voldoende bewijsvoering is.
Met dit zoeken naar de innerlike verwantschap met Ensor zijn wij echter een heel
eind gevorderd in onze beschouwing over deze ekspressionistiese kunstenaars en
wij menen ook hierdoor het onvruchtbare van ene van ons subjektief criterium uit
geziene, spekulatieve ‘indenking’ vermeden te hebben.
Na dit ‘indenken’ van eenieder der kunstenaars in Ensor, volgt nu echter een
periode waar de wegen zich scheiden, geleid door een in het formele leidende
voorkeur van elk der kunstenaars. Wij schrijven tans drie namen: Cézanne, v. Gogh,
Gauguin en het valt onmiddellik op hoe in het formele Rik Wouters bij Cézanne;
Oscar en Floris Jespers bij v. Gogh; Paul Joostens bij Gauguin te plaatsen zijn. Hier
houdt echter de verwantschap op en de invloed die zich manifesteert is dan ook
(behalve bij Wouters misschien) meer een zaak van onvoorwaardelik uitspreken
van een als ‘Sturm-und-Drang’ op te vatten sympathie. Dit buiten de romantiese
betekenis van het woord, in de zin van het zich onvoorwaardelik geven van sterke
levensdrift. Feitelik: het positieve te-leer-gaan bij Cézanne, v. Gogh, Gauguin is eng
verbonden met de negatieve aktie der révolte tegen de geldende meesters. Deze
invloed blijft dan ook niet langer bij dan tot de persoonlikheid een meer oorspronkelike
uitweg gevonden heeft. Bij P. Joostens kan men slechts op een zeer voorbijgaand
inwerken van Gauguin op hem wijzen, in twee werken namelik, ‘Harem’ en
‘Weeldevruchten’. Deze invloed is dan ook met het oog op de techniek betrekkelik
en enkel in ‘Harem’ bemerkt men duidelik dit trachten van Joostens naar Gauguin;
een ‘Schnsucht’ naar Gauguin die zoveel als een onvoorwaardelik gemanifesteerde
sympathie-betuiging betekent. Om dezelfde opstandsreden schilderde Floris Jespers
een reeks v. Gogh'se doeken, waaronder stillevens, een boerenportret en een paar
boomgaarden opvallen. Anekdoties te illustreren: deze invloed manifesteerde zich
onmiddellik na de tentoonstelling van v. Gogh te Antwerpen in 1914. Terwijl de
meeste tijdgenoten van Floris
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Jespers nog de lessen van het hoger instituut voor Schone Kunsten met zich droegen
en onder hunne mokerslagen v. Gogh de laatste adem zou laten moeten, betuigde
Jespers zijn sympathie aan de zo verketterde v. Gogh heel eenvoudig door bij hem
school te maken. Zijn overtuiging was het toen: hij kon geen groter blijk van geloof
afleggen dan door zich getrouw bij v. Gogh aan te sluiten. Zo is de verhouding v.
Gogh-Jespers te situeren.
Nog kunnen wij voor wat de ontwikkelingsperiode en de aansluitingstijd bij het
ekspressionisme betreft enkele namen noemen: wij herkennen Matisse in een
‘Zomer’ van Floris Jespers en Cézanne, namelik zijn ‘Baigneuses’ in ‘de Baadsters’
van Floris Jespers; P. Joostens maakte overigens een ‘Levenslust’, die insgelijks
de eerste franse meester herinnert en een ‘Muziek’, die aan Laurencin denken doet.
Hier echter nadert de tijd waar de invloeden meer de waarde van spoedig
voorbijgaande indrukken krijgen. Wil zeggen: F. Jespers schildert een aantal doeken
onder de invloed van Matisse, doeken die overigens spoedig verdwijnen, zoals hij
b.v. na een trein gezien te hebben, zich zal oefenen uit die indruk een schilderij te
behouden, oefening die enige tijd aanhoudt. Deze invloed wordt dus herleid tot dit:
het inleven in het wezen van iemand of iets anders, een wezen dat men plots te
doorgronden geleerd heeft; daarvan wordt dan ook in het begin misbruik gemaakt;
na haar lange tijd ontkend te hebben, herkent de kunstenaar de problematiek op
een andere wijze gesteld en daardoor houdt hij zich graag in de dichtste nabijheid
van het pas herkende. Hier komt het dan ten slotte op de persoonlike eigenschappen
van de kunstenaar neer en is dit opdoen van wat wij onvolmaakt ‘invloeden’ heten,
niets meer dan iets wat gelijk staat met het sterk impressioneren door sommige
voorwerpen, toestanden of gebeurtenissen.
Zo zijn wij dan, na zover mogelik de beschouwing bij het al de ekspressionistiese
kunstenaars gemeenzame gehouden te hebben, het punt waar de wegen zich
scheiden. Nog zullen wij vergelijkingen te maken hebben, deze echter zijn van
bizonderen aard, b.v. van Floris tot Oscar Jespers, van Joostens tot F. Jespers. Zij
horen buiten het raam dezer algemene vergelijking, geschreven met het doel ons
reeds zover mogelik bij elk der kunstenaars in te leiden.
(Slot volgt.)
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Aanteekeningen.
Politiek.
II. De volkenrechtelijke norm.
- Voor de aktivist die een militaire machtspolitiek ter verwezenlijking van het
vlaamsche recht als uit den booze beschouwt, blijft slechts de mogelijkheid een op
grondslag van een ontwikkeld volkenrecht berustende staatkundige inrichting van
de Belgische landen na te streven.
De vraag stelt zich: past dit streven in de algemeene evolutie van de politieke
gedachte? En hoe komt men in Vlaanderen tot de opvatting, de volkenrechtelijke
norm in plaats van de staatsrechtelijke te stellen?
De moderne rechtsleer staat in het teeken van een reaktie tegen wat, naar
Duitsche benaming de ‘Herrschaftstheorie’ genoemd wordt. Vooral de Nederlander
Krabbe is een typisch vertegenwoordiger van de nieuwe strekking. In zijn geschriften
wordt de leer van de rechtssoevereiniteit verdedigd, die van de gedachte uitgaat,
dat niet de staatssoevereiniteit als zoodanig de oorspronkelijke factor van de
rechtsvorming is, maar het geldende rechtsbewustzijn. Alleen het recht als zoodanig
is soeverein en alle menschelijke inrichtingen en handelingen zijn aan die
rechtssoevereiniteit onderworpen.
In hoever hier de ethische vordering strookt met de historische werkelijkheid kan
onbesproken gelaten worden. Van belang is vast te stellen dat deze dogmatische
verklaring ook zin verleent aan de tijdens dezen oorlog tot nieuw leven gewekte
gedachte van een breedere volkengemeenschap, die niets anders zijn kan dan een
rechtsgemeenschap.
Door Krabbe en door anderen wordt weer in de eerste plaats een zedelijke
maatstaf aangelegd om alle maatschappelijk zijn te toetsen. De moderne staat zelf
wordt aan het gezag van het soevereine recht onderworpen. Staatsgezag en
rechtsgezag zijn niet langer identiek.
Nu is het ook onbetwistbaar dat de konflikten, die de organische groei van de
groote Europeesche staten tot bloedige uiting deden komen, machtig bijgedragen
hebben tot het dieper doordringen van het inzicht, dat slechts een verreikende
internationale statenorganisatie de vreedzame ontwikkeling van de volken kan
waarborgen. Zoo komt het dat de idee van een bovenstaatsch rechtsgezag al meer
en meer veld wint.
Dat de aktie voor een volkenbond niet slechts om ideëele redenen wordt gevoerd,
maar gedeeltelijk uit louter stoffelijke motieven voortspruit, doet de kans van
verwezenlijking van deze toekomstgedachte grooter worden.
Het is duidelijk dat indien deze oorlog niet eindigt met de overweldigende
overwinning aan de eene zijde en de verpletterende neerlaag aan de andere, zeer
talrijke materieele vragen door de vredesovereenkomst zullen moeten geregeld
worden. De ekonomische toestand in het bizonder is stilaan van dien aard geworden,
dat deze regeling - men denke hier b.v. aan de moeilijke vraag van de verdeeling
van de grondstoffen onder de industrieele wereldstaten - zich over jaren zal moeten
uitstrekken, en van zeer omvangrijken aard zal zijn.
Hoe paradoksaal het ook klinke, de ontwikkeling van het volkenrecht zal niet
zoozeer een gevolg zijn van een ideele strooming als van de diepgevoelde
noodzakelijkheid van een ekonomische wereldorganisatie.
Is eenmaal om de regeling van de zuiver stoffelijke vragen een juridiek
mechanisme in het leven geroepen, dan zal het wel niet moeilijk vallen om ook
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daardoor vragen van geheel anderen aard te doen oplossen. Het internationale
rechtslichaam dat eens ontstaat zal uit den aard der zaak zelf zeer uitgebreide
bevoegdheden hebben. Zal het niet om te beginnen in zekeren zin de eigenlijke
ekonomische politiek van de aan zijn gezag onderworpen staten voor een goed
deel rechtstreeks bepalen, doordat het b.v. voor een wereldverdeeling van de
grondstoffen zal te zorgen
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hebben, waarvan eigenlijk de industrieele voortbrenging in alle landen zal afhangen?
Zal die verdeeling wel uitvoerbaar zijn zonder een strenge kontigenteering van de
meest verscheidene producties? En kan er dan nog van een autonome ekonomische
politiek voor al die staten sprake zijn? Veeleer kan men meenen dat het tijdperk van
een werkelijke wereldhuishouding eerst nu na de geweldige oorlogskrisis zal worden
ingeluid.
Dit alles overwogen hebbende zal men ook moeten bekennen, dat ten aanzien
van deze nieuwe volkenorganisatie het onderscheid tusschen de buitenlandsche
en de binnenlandsche aangelegenheden van elken staat veel van zijn beteekenis
zal hebben verloren. De internationale samenhang van het ekonomische leven zal
de oorzaak zijn dat een nieuwe samenwerking van alle natiën niet anders mogelijk
zal kunnen geacht worden, dan op grondslag van een in het bizonder in de
ekonomische politiek diep ingrijpende volkenrechtelijke regeling, zoodat althans
zeker voor dat gebied, een breedere volkengemeenschap tot stand komt.
Van zelf sprekend is het verder dat ook alle binnenlandsche aangelegenheden
die eventueel een terugslag op de verhoudingen tusschen de staten onderling
kunnen hebben, in de eerste plaats de militaire politiek, aan den eigen soevereinen
staatswil worden onttrokken.
Wil men de ontwikkeling van het nieuwe internationale recht in een pregnante
formule uitdrukken, dan kan men dit door te zeggen, dat in het publieke recht in de
toekomst het begrip van de staatssoevereiniteit, zooals dit tot nog toe werd verstaan,
van geen groote beteekenis meer zal zijn.
Kant heeft reeds geleerd dat er geen rechtseenheid van volksgenooten kan
ontstaan, zonder de beperking van den autonomen individueelen wil. Wat de wil
voor het individu is, hebben sommigen gezegd, is de soevereiniteit voor den staat.
Laat dit zoo zijn, dan zeggen wij dat er geen statengemeenschap denkbaar is zonder
de beperking van die soevereiniteit.
Dit bedenkend vervalt het principieel bezwaar tegen een internationale
afhankelijkheid van alle staten tegenover een bovenstaatsch rechtsgezag. Een
bezwaar, dat door de tijdgenooten die de dogmatische publiekrechtelijke opvatting
van de soevereiniteit als bepalende factor van het bestaan van den staat huldigen,
sterk gevoeld wordt, maar overwonnen moet worden, wil men een nieuwe
vredestoekomst helpen voorbereiden.
De diepere beteekenis van dezen oorlog is, dat het tijdvak van de verwezenlijking
van de uitsluitend staatsrecchtelijke norm heeft uitgeleefd. Een nieuwe maatschappij
zal een vrijere vorm moeten vinden van de wereldorganisatie, waar de politieke of
nationale eenheden zich in een algemeen rechtsverband tot een werkelijke
volkengemeenschap vereenigen.
*

**

Geen aktivistische politiek kan op den duur haar zelfstandig karakter bewaren, indien
de uitsluitende wil van een der oorlogvoerende partijën moet zegevieren.
Dit verondersteld zijnde kan een dusdanige politiek, als die van de Unionisten
b.v., die het heil voor Vlaanderen verwachten van een volkenrechtelijke waarborging
van Vlaanderen's recht, aan de gedachtengang die in de voorgaande regelen werd
geschetst, zeer gemakkelijk vastgeknoopt worden.
Hoe langer deze oorlog duurt, hoe grooter de gemeenschap des lijdens van de
volken moet worden, hoe vaster ook de band zal moeten zijn die de thans elkaar
bestrijdende partijen zal moeten vereenigen om eens de Europeesche kultuur -
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welke dan toch een gemeenschappelijk belang vertegenwoordigt, - voor ondergang
te behoeden.
Met het oog op dit essentieel belang gericht kan het slechts van historische
kortzichtigheid getuigen, wanneer men een noodzakelijk streven in de ontwikkeling
van de volken wil belemmeren, doordat men een versleten dogmatiek halsstarrig
wil bewaren.
De zaak van elke natie is de zaak van de menschheid en dwaas moet het heeten
het recht zonder meer tot een uitsluitend binnenlandsche aangelegenheid te
stempelen.
Wellicht zal in een betere toekomst niet zoo zeer over buitenlandsche politiek
worden gesproken en zal misschien de volkengemeenschap nog meer dan nu het
onderwerp van de waarachtige politiek gaan uitmaken.
Voor de Belgische landen is het alvast niet zonder belang er op te wijzen dat
sommigen
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van de beste Belgische staatslieden, Woeste e.a. hier een uitschakeling van een
eigenlijke zelfstandige buitenlandsche politiek door een strikte toepassing van het
neutralisatieprincipe als hun staatkundig ideaal hebben nagestreefd.
Komt het ontvouwde perspektief van de nieuwe volkenrechtelijke organisatie aan
sommigen nog te wazig voor om het in hun politieke berekening op te nemen, dat
zij bedenken, dat bijna een eeuw van Belgische centralisatie onder een naar de
faam vrijë konstitutie niet heeft vermocht het Vlaamsche recht door de
staatsrechtelijke norm te bezegelen.
Kan er logischer gehandeld worden dan in deze ure van de beslissing over een
langen toekomstweg voor Vlaanderen, naar het andere rechtsmiddel te grijpen,
naar de internationaliseering van de oplossing van het Vlaamsche vraagstuk?
V.

Wetenschap.
A. Rutot. - La Préhistoire. Eléments de Préhistoire générale. Brussel,
Larcier 1918. Fr. 5.
Al wie op middelen zint om de menschheid te halen uit den geestelijken en zedelijken
modderpoel, waarin zij door atavische hartstochten neergezweept is, zal deze
uitgave als een goede daad begroeten, te meer dat de Conservator aan het Koninklijk
Natuurwetenschappelijk Museum te Brussel ze bewust gepleegd heeft om in dezen
tijd door den verheffenden invloed der wetenschap ‘la marée montante des
manifestions déprimantes, rétrogrades et avilissantes’ te helpen afweren.
Voor den bezoeker der Palaeontologische Afdeeling van het Museum die, naast
den levendigen aanblik van vreemdsoortige dieren uit de vóorwereld, iets meer wil
meedragen dan een flauwe herinnering aan vuursteenen en beenen werktuigen,
aan schedels en knoken en scherven, is dit boek een welkome aanleiding om zich
in te wijden in de geschiedenis der vóorhistorische menschheid.
Dat enkel de eigen voorstellingen van den schrijver plaatsvinden in het voortreffelijk
werk, heeft zijn goede en zijn kwade zijde. Hierdoor krijgt de lezer een
samenhangend beeld van het aloude menschdom te zien, doch komt tot een
eenzijdige opvatting der palaeontologische vraagstukken.
Niet minder dan over de beteekenis der eolithen voor het bestaan van den tertiairen
mensch, wordt steeds gestreden over den ouderdom en de echtheid van veel
schedels en geraamte-stukken. Zoo wordt de oud-diluviale herkomst van den mensch
van Galley Hill, die strepyaansch is volgens Rutot, door Obermaier en door Engelsche
geleerden betwist. Er wordt ook door enkelen getwijfeld aan de echtheid der vondsten
op de Seine-oevers te Grenelle (Parijs), die zoo merkwaardig zijn omdat men er
Chelleaansche langschedels en Oud-Mousteriaansche kortschedels aan het licht
heeft gebracht.
Rutot behoort niet tot dat slag angstvallige palaeontologen, die voor stoute
veronderstellingen terugdeinzen en die van meening zijn, dat aan het tot dusver
gevonden palaeolithisch menschenmateriaal te veel schakels ontbreken om de
diluviale rassen met de hedendaagsche bepaald te verbinden.
Wat aan het verschenen deel ontbreekt is een algemeen tabellarisch overzicht
van de geologische tijdvakken, de stratigraphische vormingen, de dierenwereld, de
beschavingsperioden en de geraamte-vondsten, met plaats- en ras-aanwijzing. De
schrijver heeft vroeger zulk een chronologisch schema gedeeltelijk opgesteld en A.
Heilborn heeft het overgegenomen in zijn handig boekje Der Mensch der Urzeit.

Stroom. Jaargang 1

Op eenige tekortkomingen in het uitmuntend boek moet nog gewezen worden.
Belangrijke opgravingen, namenlijk in Kroatië en in Moravië, worden niet besproken;
de aandacht van den lezer wordt bijna uitsluitend op West-Europa gevestigd. Op
een paar uitzonderingen na - Dr. Schoetensack wordt op bladz. 52, Schoeten zonder
verkortingsteeken - zijn slechts de namen van Engelsche en Fransche geleerden
vermeld. Bij de Pithecanthropus erectus komt de naam van Dr. Manouvrier, die de
schedelstukken aaneengebracht heeft, tweemaal voor en verzwegen wordt die van
Dr. E. Dubois, den Hollandschen arts, die dezen berucht geworden aapmensch te
Trinil op Java gevonden en die hem eerst beschreven heeft.
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Bibliographische aanwijzingen zouden van nut zijn achter het tweede deel, dat
handelen zal over de vóorgeschiedenis van België en dat wij verlangend tegemoet
zien.
G. S

Letteren en kunst.
De van Nu en Straksers
- Omdat ik niet kan meegaan met D.B. 's oordeel over Van Nu en Straks en ik geen
literator ben, geef ik aan deze tegenkritiek den vorm van persoonlijke herinneringen.
Het was te Brussel in 1892. Eenige leden van het Kunstgenootschap De Distel
hadden het bestaan van Den Nieuwen Gids opgemerkt; J.M. Brans trad in de
Zaterdagsche vergaderingen als criticus op en brak om wille van het gezond verstand
het werk van Couperus, Kloos, Verwey, Van Eeden en Gorter moedwillig af. Het
verzet tegen de laatdunkendheid en de schoolvosserij van de aanprijzers der
middelmaat en van de lofredenaars der kleinburgerlijke kunst was de band, die
Prosper van Langendonck, August Vermeylen, Alfred Hegenscheidt en steller dezer
vereenigde. Als naklank uit dien tijd verscheen later in V.N. en Str. een stuk van
Victor Lieber, Eenig gekapt Stroo over de ontwikkelde Lui.
Met ons vieren kwamen wij wekelijks bijeen om in stilte de verzen en het proza
der Tachtigers te genieten, niet onze voorgangers en tijdgenooten te verguizen. Wij
wilden ons niet afzijdig houden van de geestelijke stroomingen der eeuw, die neigde
tot haar einde en wij droomden voor Vlaanderen van de nieuwe kunst, die zich
overal openbaarde. D.B. vergist zich waar hij schrijft dat onze ‘vensters voor alles
naar het Zuiden waren geopend.’ Wij deelden in Vermeylen's bewondering voor
Kloos en Gorter, voor van Deyssel en van Looy. Stellig, van Langendonck en
Vermeylen waren als weinigen thuis in de Fransche letterkunde en hielden van
Baudelaire en Verlaine. Er werd niet alleen uit de werken der Nieuwe Gidsers, uit
Vondel, Gezelle, Rodenbach en Perk voorgelezen. Flaubert, Laforgue, Mallarmé,
Verhaeren e.a. kwamen ook aan de beurt. Doch wij dweepten evenzeer met
Shakespeare en Edgar Poe. Van Langendonck, die reeds veel aan kritiek gedaan
had, was de man der Vlaamsche traditie. ‘Voelen moet men kunnen en inzien de
voel- en denkkracht die werd opgelost in de banaal geworden woorden, de verdorde
symbolen, vroeger eens bloeiend in de glorie hunner jonge schoonheid’ schreef hij
in Herleving der Vlaamsche Poëzie (1894), doch hij was tevens breed genoeg om
het nieuwe te aanvaarden. Hij bewonderde de Duitsche dichters niet minder dan
de Fransche. A. Hegenscheidt ging gansch in de Duitsche letterkunde en muziek
op; hij had voor Goethe een hartstochtelijke liefde en laafde zich aan zijn
levenswijsheid. Aan Goethe-vereering deed overigens heel onze kring mede. Ook
op vrienden van Vermeylen, die later aan V.N. en Str. medewerkten, de gebroeders
Dwelshauvers, deden zich sterke Duitsche invloeden gelden. Jac. Mesnil stelde
Goethe als mensch en dichter oneindig hooger dan G. d'Annunzio en de Römische
Elegien boven de Elegie romane in een studie in 1894 verschenen. Georges
Dwelshauvers, die in Leipzig bij Wundt gestudeerd had, vertaalde nadien Iphigenie
in Tauris en Nathan der Weise. Op hen beiden en op Vermeylen had Schopenhauer's
wereldbeschouwing een blijvenden indruk gemaakt.
Van Nu en Straks kwam in 1893. Cyriel Buysse en Emm. de Bom traden naast
van Langendonck en Vermeylen als redaktieleden op. Buysse is de eenige van wien
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kan gezegd worden, dat hij voor alles naar Frankrijk keek. Zola en Maupassant
waren zijne meesters. Trouwens hij bleef immer op een afstand en werkte aan de
tweede reeks niet mede. De Bom voelde zoo Vlaamsch als zijn meest Vlaamsche
voorgangers, maar liet evenmin zijn gezichteinder door de taalgrenzen beperken.
Hij is wellicht degene gebleven, die het natuurlijke, homogeenste, keurigste
Nederlandsch proza in Vlaanderland schrijft. Dit is van Langendonck dadelijk
opgevallen en geen geringe verdienste in eenen tijd zonder Nederlandsch middelbaar
onderwijs. Henry van de Velde, de kunstleider van het tijdschrift, die het in Weimar
tot kunstraad bracht, had zijn kunstopvatting grootendeels van de Engelschen
overgenomen. (W. Morris, Walter Crane, The Hobby Horse.) Hij was de minst
Vlaamsche van de groep en bewoog zich gansch op internationale banen. Het van
Gogh-nummer ontstond door zijn bemoeiingen.

Stroom. Jaargang 1

176
De V.N. en Straksers poogden de Vlaamsche letteren uit de sloot van het
provintialisme te halen en ze te doen groeien tot een wereldliteratuur. Hun hoofddoel
zou zijn, zooals van Langendonck schreef in de Inleiding voor Vlaamsche Oogst,
de dorre korst te breken die over Vlaanderen's akker was gegroeid. Hij en zijn
vrienden knoopten zich aan G. Gezelle, de meest Vlaamsche en aan Albrecht
Rodenbach, de meest Germaansche onzer dichters, vast. Herhaaldelijk hebben zij
dit bevestigd. En leunden zij zich niet bij Hugo Verriest aan, den oorspronkelijksten
redenaar in Vlaanderen? Zij wilden in voeling met Noord-Nederland blijven en
trachten het Vlaamsche volk aan de algemeene Europeesche kultuur te doen
deelnemen. Hun vensters waren naar alle zijden open, ook naar het hooge Noorden.
Henrik Ibsen's tooneel heeft een diepen indruk op hen gelaten. Shelley, Emerson,
en Walt Whitman niet minder. Evenals Tolstoj en Dostojevskij onder de Russen en
Novalis onder de Duitschers. Van R. Rolland, Péguy, Suarès en Claudel was er
toen geen spraak. Het Leven van Beethoven is van 1903 en Rolland telt veel
Duitschers onder zijn geestelijke voorouders. De drie anderen waren ook hier
onbekend.
Vermeylen, die met Holland meer betrekkingen had dan menig ouder Vlaamsche
schrijver, toog einde 1894 naar Berlijn. Dat hij ginder dikwijls naar het Zuiden heeft
verlangd is waar, doch zijn verblijf aan de Spree is van grooten invloed op zijn
ontwikkeling geweest. Dat hebben zijn vrienden bij zijn eersten terugkeer dadelijk
ondervonden. Max Stirner en Nietzsche hebben meer op hem ingewerkt dan
Kropotkine en Elisée Reclus. Zonder der Einzige und sein Eigentum had hij nooit
die kritiek der Vlaamsche Beweging geschreven noch beweerd, dat ‘Vrijheid een
negatief woord is voor zelfstandigheid’. De Russische en Fransche anarchisten
hebben bijgedragen om zijn Kritiek in een staatomwerpende richting te drijven, doch
de Duitsche individualisten hebben op haar hun stempel gedrukt. Liefde voor de
Fransche kultuur is er stellig in te bespeuren, maar die liefde heerscht niet onverdeeld
in zijn gemoed. Wanneer hij spot met het historisch romantisme der Vlaamsche
propagandisten is het vooral omdat hij in hem ‘geen ziertje voelt trillen van wat men
nu vaderlandsliefde noemt.’ Toen bloeide het internationalisme in de harten der
jongeren op en Europa ging zwanger van hemel- en aardebestormende idealen.
De Kritiek verwekte beroering in den lande Vele abonnenten vielen af. In den
beperkten kring der Van Nu en Straksers vond ze geen algemeene instemming.
Diep gegriefd uitte van Langendonck reeds vóór den afdruk in 1895 zijn bezwaren
tegen Vermeylen's opvatting, die hij aan zijn Nieuwen-Gidsziekte toeweet. Hij zag
hier geen Zuidelijken invloed in. Wat er ook van zij, de Kritiek was een krachtdadige
poging om de Vlaamschgezinden uit het moeras te halen, waarin velen verslibberd
waren. Vermeylen geloofde toen in de omwenteling, die het leven moest vernieuwen;
als de besten van zijn geslacht zag hij den dageraad van een vrije gemeenschap
opgloren in de verte en hij meende de Vlamingen te moeten voorbereiden op de
Umwertung aller Werten, die gaande was. Het valt niet te ontkennen, dat hij de
Vlaamsche Beweging langs die nieuwe wegen heeft geleid, waarover Mac Leod in
den laatsten jaargang schreef en dat hij later Vlaanderen openzette voor de opstellen
over Vlaamsche Volkskracht van Lod. de Raet. De Vlamingen die thans aan ‘vrijheid’
niet genoeg hebben, kunnen nog steeds uit de in 1895 te Berlijn ontstane
beschouwingen bewijsgronden ophalen voor hun recht op ‘zelfstandigheid’ en om
‘alle gedeeltelijke oplossingen te verwerpen’ in Vlaamschen en in maatschappelijken
zin.
In het vervolg is Vermeylen's werk voornamelijk opbouwend geweest. Waar het
Vlaanderen's hoogere kultuurwaarden gold, gebeurde het wel eens, dat hij een
akademischen verslaggever hard te lijve ging. Zoo geschiedde het met Th. Coopman,
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die van Droogenbroeck een grooteren kunstenaar dan Gezelle had genoemd en
die tegen elke vrije en levende kunstuiting gemeenplaatsen uit den achterhoek van
het menschelijk denken had aangevoerd. Geestig en krachtig waren zijn vertoogen
voor het recht der Vlamingen. Zijn opstellen over Onze Taal vóór den Senaat en
vóór Buysse, over Vlaamsche en Europeesche Beweging zijn een tuighuis voor de
Vlaamsche beweging gebleven, dat nog steeds
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wapens voor de volkszaak levert. Tijdens den Schoolwet-strijd in 1914 trad
Vermeylen in volksvergaderingen op en weinige leden meer dan hij, toen het
Vlaamsche volk door zijne vertegenwoordigers opnieuw verlaten werd.
Aansluiting bij het volk hebben de Van Nu en Straksers altijd gezocht, maar zij
hadden een tegenzin in het vernepen burgerlijke in voelen en denken. Hun
oogmerken waren het volk uit zijn oude banden te bevrijden en het geestelijk op te
heffen. Daarvoor, heeft Vermeylen gezegd, moet de Fransche muur afgebroken.
‘De Fransche muur, die onze burgerij en onze hoogere standen omsloten houdt.’
Doch tevens moeten wij ‘het kultuurleven onzer buren in ons omwerken tot eigen
leven.’
Stellig is dat de werkelijke krachten van het land tot Van Nu en Straks overgingen.
Het gelijktijdig verschijnen van Gezelle's Tijdkrans was een heugelijke gebeurtenis,
zooals het medewerken van Karel van de Woestijne en Stijn Streuvels aan het
tijdschrift, dat in 1896 zijn tweede reeks ingegaan was. Eenige jaren later kwamen
Herman Teirlinck met zijn woordkunst en René de Clercq met zijn volkspoëzie, die
gretig opgenomen werden. Hugo Verriest had zich feitelijk aangesloten tot de groep
en hij bezorgde handschriften en brieven van Rodenbach.
De Van Nu en Straksers hebben meer gedaan dan ‘een enkele maal goedwillig
verteederd aan Conscience gedacht’. Zij hebben steeds op zijn beteekenis voor
onze letterkunde en voor ons stambewustzijn gewezen. Dit kan ik nog staven door
de herinnering aan een bijeenkomst te Brussel in 1894 waar P. van Langendonck,
die bijzonder op dreef was, Louis Franck duchtig aanpakte voor zijn geringschatting
van Conscience en den luidsten bijval bij alle aanwezigen vond. Misschien heeft
niemand inniger en schooner over Conscience gesproken dan Vermeylen op 21
Juli 1912 bij de onthulling van den gedenksteen aan het Wierz-museum. Zijn korte
rede zou in alle bloemlezingen moeten afgedrukt worden. En was het niet Emm. de
Bom, die in Antwerpen de zoo welgeslaagde Conscience-tentoonstelling inrichtte,
den leerrijken catalogus bewerkte en de prachtuitgave van den Leeuw van
Vlaanderen hielp tot standbrengen?
Hoe groot ook Conscience's verdiensten zijn, al hebben zijn historische
hartstochten een onvergankelijke waarde, mijn meening is dat zijn gevoelerige kunst
te zeer tot het verleden behoort, dan dat modern-voelende schrijvers hun klassieke
kunst bij hem zullen zoeken. Zijn stijl is te zeer Fransch in zijn wendingen om het
hedendaagsch taalgevoel te bevredigen en zijn boeiende verhalen te zeer gehuld
in de vormen der Fransche romantiek om tot voorbeeld te dienen in onzen uit zijn
voegen gerukten tijd, die behoefte heeft aan krachtdadige en niet aan lijdzame
menschen.
Om een algemeene beteekenis te erlangen moet de Vlaamsche letterkunde het
bewustzijn van onze eeuw in zich dragen en zich alzijdig ontwikkelen. Vlaamsch
zijn, in voeling met Holland blijven en Europeesch worden is steeds het streven der
Van Nu en Straksers geweest. In 1903 vereenigden zij in een te Bassum uitgegeven
tijdschrift het dichtende en denkende Vlaanderen van R. Stijns tot F. Timmermans
en de Vlaamsche schrijvers maakten een zegetocht door Holland, die nog immer
voortduurt.
G.S.

Nawoordje. - De mededelingen van de heer G.S. heb ik met veel belangstelling
gelezen, vooral waar ze de invloed van de Nieuwe Gids betreffen, die wel eens
werd gelochend. Het is noch was mijn bedoeling om een polemiek aan te binden
over het al of niet bestaande overhellen van de Van-Nu-en-Straksers naar Franse
kultuurvormen. Een enigzins volledig beeld van de beweging kan niet in een paar
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kolommen betracht worden. Het komt daar wel eens toe, waarbij dan de aard,
strekking en kracht van de beweging noodwendig aan de gebeurtenissen van thans
zullen moeten getoetst worden.
Naar aanleiding van mijn paraleel met R. Rolland, Péguy, Suarès en Claudel
alleen nog dit:
Ik wilde er enkel op wijzen, dat de jonge Fransen, die in dezelfde tijd als de
Van-Nu-en-Straksers zijn opgegroeid, door hun meerdere gemeenschap met hun
volk vruchtbaarder geweest en gebleven zijn. Wat aan de betekenis van Van Nu
en Straks, die als zeer groot te erkennen is, op zich zelfs niets verandert. Claudel
werd geboren in 1868, Péguy
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in 1873, Rolland in 1866, Suarès is niet jonger. Het verschijnen van hun eerste
definitieve werken valt ongeveer samen met dat van Van Nu en Straks. De Bom,
Vermeylen, Hegenscheidt zijn van 1868, 1872, 1866... De mening, dat deze Fransen
tot een jonger geslacht behoren, komt me zeer typies voor.
Wat nu het ‘uit zijn voegen gesprongen’ zijn van onze tijd betreft, waar de heer
G.S. over spreekt, - zeker is allerminst op dit ogenblik onze tijd in de haak. Wij
beleven hopelik de eindelike krisis. Maar de wordende literatuur wordt minder door
de stoffelike aktualiteit dan door de in de lucht hangende toekomst aangetrokken
en geleid, en daarom gaan haar sympathiën meer naar de bevestigende dan naar
de ontkennende literatuur. Wij kunnen Conscience weer werkelik lezen, ondanks
zijn eigenaardigheden die ons evengoed als het vorige geslacht opvallen.
D.B.

G. Burssens,
een jong dichter uit Mechelen, heeft in zijn vaderstad een dunne bundel ‘Verzen’
uitgegeven, waarvan de ‘proloog’ wat goeds belooft:
't Is reeds laat geworden, lief,
laat ons op de sofa neder
zitten, voelen impulsief
d'avend zwenken heen en weder.
D'avend is nu kalm en mooi,
laat het venster ope blijven,
dat de geur van 't drogend hooi
rondom in de kamer drijve...

Behalve in het derde en het vierde vers wordt hier een gevoel op eenvoudige en
voldoend zuivere wijze uitgedrukt. De dichter houdt van zeer moderne woorden en
toestanden. Die voorliefde doet wel eens wat gewild aan, misschien niet zozeer
omdat ze werkelik slechts voor- of aangewend zou zijn, als omdat de dichter,
niettegenstaande zijn citaten uit Whitman en Nietzsche, aan oudere dichtwijzen nog
zeer vast zit. Maar blijkbaar is hij een werker - we lazen onlangs van hem nog
bewerkingen naar Oosterse poëzie, die een onmiskenbare waarde hadden - en in
latere arbeid zal hij allicht een meer aangepaste vorm hebben verkregen. Er zijn al
vast belangwekkende dingen in deze bundel, bijv. ‘Passie’, maar de bedoeling is
er meestal nog te onvolkomen in verwerkelikt.
Het vloeiende en vlugge van zijn verzen zou voor de dichter een gevaar kunnen
worden. Zelfs het twede van de ‘verzen voor de mooie vrouw’ is veel te glad, om
pregnant te kunnen zijn.

R. Dewachter, Dieper Leven (Klinkdichten), Sint-Amands a/Schelde, H.
Wils,
hebben we eveneens ter bespreking ontvangen. Dewachter blijkt een gevoelig jong
man, maar die met werkelik dichterschap nog maar vage aanrakingspunten heeft.
Hij zou vooral zijn gedachten meer moeten dóordenken, en niet bij het eerste vlaagje
weemoed of tere ontroering aan 't schrijven mogen gaan van min of meer zoet
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verlopende regelen. Er laat zich evenwel heel wat schoons aanvoelen in deze
klinkdichten, al is het onbeholpen vers soms een hindernis bij het genieten. Waarom
zou hij niet werken om zijn vizioenen ten slotte beter te leren begrijpen en vertolken?

Piet Vingerhoets, Schuimertjes, Antwerpen, Gust Janssens.
- Wij lichten uit het prospectus, dat Lode Baekelmans voor dit boekje opstelde:
‘Piet Vingerhoets! Een volkschen naam draagt de jonge schrijver, die met
voortreffelijken aanleg en wil het leven zijner omgeving tracht af te beelden.
Als kind opgegroeid in het hartje der volksbuurt van Stuyvenberg en den Seefhoek,
heeft hij er waarschijnlijk met schuimertjes rondgezworven en hun kleurig leventje
tot in kleine bijzonderheden kunnen naspeuren.
Maar spoedig moest de knaap het ambacht van zijn vader aanleeren en werd
mandenmaker. Welke verlangens en fantasiëen zijn in hem gewekt bij het vlechten
van de teenen om de dame-jeannes? De werktuigelijke arbeid liet de verbeelding
vrij spel. In den mandenmakerskelder groeide een schrijver.
Waar een wil is, is een weg! In 1915, de mandenmaker was er intusschen door
zelfstudie in geslaagd zich tot handelsklerk op te werken, bood hij een paar verzen
ter opname aan in het weekblad “Het Tooneel”. Dit gaf aanleiding tot verdere
kennismaking. Sindsdien werkte hij met onverpoosden vlijt en van tijd tot tijd kwam
Vingerhoets mij zijn schetsen toonen.
Zoo zag ik zijn “Schuimertjes” ontstaan,
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traagjes met pijnlijke inspanning tot leven opgeroepen portretten van drie kleine
boefjes. drie klein kinderlijk-naieve, vroegwijze schorremorriekens.
De jonge schrijver toont in dit eerste boekje iemand te zijn die nog veel handigheid
moet winnen, maar die ontegensprekelijk een eigenaardige persoonlijkheid in zich
ronddraagt.’

F.V. Toussaint van Boelaere. - Petrusken's einde. Brussel. De nieuwe
Boekhandel (Beiaard-serie).
- De Lovelings zouden ook dit verhaal kunnen schrijven hebben, minder
onbarmhartig, nauweliks minder diepgaand, met een weldoende sympathie voor
het heldje, waarin 't verhaal als een landschap in een warme dromerige avondzon
zou gedompeld geweest zijn. Toussaint is misschien scherpzinniger en hij is
artistieker. Hij is niet ongevoelig, maar hij legt het er vooral op aan, zijn personnages
en hun milieu op de vingers te kijken, het typies en schoon detail te betrappen en
onverminderd weer te geven. Petrusken ziet in zijn gesticht een vlieg, die tegen een
gesloten venster botst: ‘Het kwam Petrusken stilletjes te binnen, dat óók die vlieg
gaarne naar buiten wilde. Hij werd week van ontferming. Met zijn bevende vingers
zocht hij ze te vangen, voorzichtig om haar nu toch geen zeer te doen. Maar het
diertje deed zijn uiterste best om aan de scharrelende hand te ontsnappen. Dit
maakte Petrusken zenuwachtig. Want hij voelde zich wéér verongelijkt. En werd
nijdig. Zoodat hij eindelijk 't insekt in een hoekje van 't raam kreeg, waar 't niet verder
kon. Tusschen duim en twee vingers ving het Petrusken, nu al met eens weer zacht
te moede. Met zijn vrije hand opende hij 't venster.’
In de beste novellen van Loveling zit over 't algemeen meer klank dan in het uiterst
knappe werk van Toussaint, dat koeler is, maar waar het gemoed toch ook niet
geheel afwezig is: Hij zou anders al een heel onvolkomen kunstenaar zijn en een
kunstenaar is hij nu juist onlochenbaar. Dat gemoed maakt zich even merkbaar in
het bezoek bij Meelnie. ‘Petrusken’ is namelik een ventje uit het gesticht, dat op een
zondag voor het eerst mag uitgaan en onderweg het gezelschap opdoet van Doreken,
een collega van hem, die een nors peken is met een kruk. Petrusken is braaf en
volgzaam en drinkt met Doreken de ene druppel na de andere. Hij wordt er warm
van en in zijn hart ontwaakt het verlangen om naar Meelnie te gaan, een oud lief
die kortelings weduwe geworden is en alleen op een hoeve woont. Maar Doreken
heeft er hem al gebracht en voor de deur vraagt hij hem dreigend of hij Meelnie
soms ook gekend heeft. Meelnie is bizonder hartelik voor Petrusken. Zij schenkt
koffie en een borrel en maakt de lamp aan, want buiten breekt een onweer los en
de avond nadert reeds. Zij heeft er spijt van, dat Petrusken geborgen is. Of zij dat
nog weet van in de hooitijd achter de haag? Petrusken moet nog eens terug komen.
Petrusken is dronken en een sukkelaar. Zijn kameraad geeft het sein van de aftocht;
het regent niet erg meer. Daar keert Doreken zich op de weg om: ‘Zie-de gij Meelnie
geerne, - en ziet zij u geern?’ - en slaat Petrusken met zijn kruk, dat hij in de nacht
eenzaam aan zijn einde komt.
Het is een verhaaltje van hoge waarde.

Felix Timmermans. - De zeer schoone uren van Juffrouw Symforosa,
Begijntjen. Brussel, De nieuwe Boekhandel (Beiaard-serie.
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- Geesteliker dan een van zijn vorige werken, dan de geniale veelvraat Pallieter,
dan de simpele Jozef- en Maria geschiedenis, al komen daar de verheven
huweliksbladzijden in voor, en zeker geesteliker dan dergelike begijnhof-sproken
uit vroeger jaren, die nog niet zo gaaf en gul waren, zijn deze ‘uren’, die ge inderdaad
kunt lezen als een luttel gebedenboek. Er is een eenheid in bereikt, die in Pallieter
en in het Kindeken Jezus niet verkregen en misschien ook niet gewild was; dat kan
voor een deel te danken zijn aan de geringe omvang, maar zeker is het zeer intense
gevoel, waaruit het verhaal geschreven is, daarvan de grote oorzaak. Een gevoel
van berusting, gesteund op godvruchtige liefde voor de schepping en het verband
tussen mens en aarde: de arbeid. Is niet deze schrijver zelf een noest en liefderijk
arbeider om zulk mooi werk te kunnen maken?
Een begijntje raakt op de hovenier verliefd, die in haar tuin komt snoeien. Hij heeft
geen vaag vermoeden van wat liefde is en wordt broeder bij de paters. Symforosa
houdt haar
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minnesmart verdoken. Op een dag gaat zij naar zijn klooster onder voorwendsel
van een bedevaart, Martienus hoveniert er in de tuin. ‘Zijn rozig hoofd ziet op, zijn
klare oogen zoeken rond en als hij achter het hekken een begijntje ziet dat hem
toeknikt, komt er eene verlegenheid over hem; hij erkent haar en hij lacht vriendelijk,
bedeesd, lacht nog eens als zij daar blijft staan en ten tweede male knikt, en dan
gaat hij beschaamd weg en verdwijnt achter lauwerierboschagen met blinkend blad’.
Maar Symforosa is gelukkig. ‘Zij heeft Martienus bemind om hem te huwen, dat
weet ze nu. Maar nu ze hem gezien heeft in zijn pij in dit geestelijk geluk, is dat
allemaal ineens weggevaagd.’ Symforosa gaat naar huis, terwijl de woorden van
het klein verhaal als zachte zachte regen in ons gemoed blijven geruchten. Dit
boekje lijkt me een van de schoonste dingen waar we in onze letterkunnde kunnen
op wijzen.
D.B.

Achille van Hoecke-Dessel †
- Op 14 Juni ll. overleed deze goede bouwmeester, in de volle kracht van zijn rijk
talent, amper 48 jaar oud.
Toen van Hoecke-Dessel als bouwmeester begon te arbeiden, was de strijd om
een nieuwe en gezondere richting in de bouwkunst aan gang. Het doel dat bij deze
beweging nagestreefd werd, was ook het zijne, en de strijd lokte hem.
Ontvankelijk van gemoed, roerig en beweeglijk van geest, had hij veelzijdige
talenten - het problematische van zulke karakters, die een levenslange jeugd schijnen
te bezitten, treedt in zijn werken duidelijk aan den dag. Het strevende, zoekende en
tastende karakter van de wordingsperiode der nieuwe kunst geeft zijn werken een
kenmerkend leven.
Zeker, zijn oudste werken zijn, voor onzen reeds verder ontwikkelden tijd, reeds
verouderd; wij worden gemakkelijk onrechtvaardig bij het beoordeelen, wij zien het
zeer speciaaleigenaardige van het tijdvak over het hoofd. Ik denk bv. aan een
burgershuis en een tapperij ‘St. Pieterstoren’ genaamd, in de St. Amandsstraat te
Gent, en aan de landhuizen Grootenberg en Rozenhof. Daarnevens staat écht en
o

hecht de zuivere kunst van de tweewoonst n 45 & 47 op de Kunstlaan te Gent.
Deze is wel van het beste, dat in die ontwikkelingsperiode onzer bouwkunst, ontstond.
o

In elk geval oneindig verkieslijk boven de woning n 25 op dezelfde laan, welke
nochtans vermocht veel meer sukses te verwerven, waarschijnlijk omwille der van
de Velde-sche ‘ligne intéressante et nouvelle’ die er een tierig bestaan uitleeft.
Bij de verdere ontwikkeling van de moderne bouwkunst worden reine siervormen
verdrongen door strengere konstruktieve massas. Nochtans was het konstruktieve
princiep van eerst af in de kern van de nieuwere bouwkundige beweging geankerd.
Getuige daarvan moge zijn de samenvoeging van ijzer- en steen-konstruktie, die
in de nieuwe bouwkunst voor goed tot stand gebracht werd.
Voortreffelijk komt het trachten naar strengeren konstruktieven geest reeds uit bij
de woning van den gezichtskundige Ign. J.H. Niesman, in de Edward Pecherstraat
te Antwerpen, maar vooral in de eigen woonst van den bouwmeester, 14 de
Henninstraat te Elsene gelegen. Deze laatste mag een klein meesterwerk van
huisbouwkunst heeten.
In 1910 was Van Hoecke-Dessel titelvoerend bouwmeester van de Compagnie
du Chemin de fer du Congo geworden. Daar zou hij, in zijn beste scheppingsperiode
zijnde, een prachtige taak vervullen.
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Het Gasthuis van Thysville, het Groot hotel te Matadi, zijn de merkwaardigste
werken in dezen werkkring ontstaan. Zij zullen eens geroemd worden als schitterende
proeven van koloniale bouwkunst, in een tijd toen niemand haast geloofde aan de
mogelijkheid zulke werken tot kunstrijke samenstellingen te maken.
Van Hoecke-Dessel is heengegaan op een oogenblik, dat zijn rijke mannelijke
kracht tot vollen bloei was gerijpt. Hij heeft in zijn latere werken hooge schoonheid
mogen bereiken. Zijn naam zal in de geschiedenis van de ontwikkeling der moderne
bouwkunst van goeden klank blijven.
E.B.M.
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[Vervolg afbeeldingen bij het artikel 'Ekspressionisme in
Vlaanderen' door Paul van Ostayen]

PAUL JOOSTENS: Figuur.

Russiese Madonna.
DE STROOM, I, 3, Pl. 8.
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FLORIS JESPERS: Maîtresse.

Soldaat.
DE STROOM, I, 3, Pl. 9.
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[Nummer 4]
De volksstammen van Europa en de strijd der nationaliteiten, door
Lodewijk van Herent.
Ter inleiding.
Om tot een helder inzicht te komen in het vraagstuk der nationaliteiten, dat sinds
e

het begin der XIX eeuw de binnenlandsche politiek van vele Europeesche staten
beheerscht en dat reeds vóór den wereldoorlog tot talrijke en hevige botsingen
aanleiding heeft gegeven, is een niet geringe kennis der volkenkunde onontbeerlijk.
Dat deze ook bij ontwikkelden meestal ontbreekt is te verklaren uit de
onverschilligheid der openbare besturen, welke de volkenkunde als leervak uit
nagenoeg alle instellingen van hooger onderwijs hebben geweerd. De woordvoerders
der natiën misbruiken deze onwetendheid om onder de vlag van het
nationaliteitsbeginsel voor de verstgaande imperialistische oogmerken de argelooze
volkeren tegen elkander in het harnas te jagen. Dat machthebbers en volksleiders
moedwillig tot een heillooze geestesverwarring hebben bijgedragen zal hem niet
bevreemden, die heeft leeren inzien hoezeer deze bij hun politiek past. Dat zelfs
wetenschappelijk opgeleide menschen vaak geen duidelijk begrip hebben van het
verband tusschen taal en volk, tusschen staat en natie, maakt een voorafgaande
omschrijving van eenige algemeen gebruikelijke woorden noodzakelijk.
Volgens eenige geleerden is de anthropologie in den ruimsten zin de kennis der
lichamelijke en geestelijke eigenschappen van den mensch en is de ethnographie
het deel der anthropologie dat zich met de geestelijke vorderingen der menschheid
bezig houdt. Sommigen verwarren voortdurend ethnologie en ethnographie, die de
twee zijden der volkenkunde zijn. Chavannes, die in de achttiende eeuw het woord
ethnologie ingevoerd heeft, omschrijft ze als de geschiedenis van den vooruitgang
der beschaving onder de volkeren. De ethnologie is eigenlijk de vergelijkende
volkenkunde en heeft als wetenschap geen vaste grenzen. De ethnographie is de
beschrijvende volkenkunde of de beschrijving der volkeren en der kenmerken, die
ze onderscheiden. De vergelijkende taalwetenschap en de menschkunde of
anthropologie zijn twee van hare grondslagen. Terwijl de volkenbeschrijving de
menschen beschouwt voornamelijk als maatschappelijke wezens (῍Ανθρωπος ζω̑ον
πολιτικόν, Aristoteles) door taal, zeden en instellingen tot groepen vereenigd,
onderscheidt de anthropologie natuurwetenschappelijk de eenlingen op grond van
lichamelijke eigenschappen en vormen en wijst den
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mensch zijn eigen plaats in de levende wereld aan. De menschkunde heeft een
ommekeer teweeggebracht in de volkenkundige opvattingen. Het anthropologisch
onderzoek heeft aangetoond, dat weinige volkeren van ‘vreemde smetten vrij zijn’
en kunnen pochen op een volkomen gemeenschappelijke afstamming: deze is
slechts betrekkelijk, zelfs bij éentalige natiën. De meeste volkeren, ook zij die door
de natuur begrensde streken bewonen, hebben bestanddeelen in zich opgenomen,
die den ongelijken oorsprong van dooreenlevende menschengroepen vaststellen.
Menschenstam of ras is een anthropologisch of lichamelijk en volksstam een
ethnographisch, een ethnisch begrip. Volk is een dubbelzinnig woord, dat afwisselend
in volkenkundigen en in staatkundigen zin gebruikt wordt. In deze laatste beteekenis
wordt het gebezigd voor de bewoners van landen, die onder dezelfde wetten leven
of denzelfden vorst hebben, voor saamhoorigen van denzelfden staat, als de
Zwitsers, de Oostenrijkers en de Belgen. Ethnographisch is een volk een vereeniging
(1)
van menschen, die door taal en zeden verbonden zijn. Dit verschil is men in
Oostenrijk bewust, waar de Keizer ambtelijk het woord niet tot zijn volk, maar tot
zijne volkeren richt en waar het rijksbestuur geen eenheid zoekt, waar veelheid is.
In Groot-Brittanje laat geen Schot zeggen, dat hij een Engelschman is en de Britsche
legerberichten spreken dag aan dag van Welschen, Schotten, Ieren en Engelschen,
als wilden zij hierdoor den wedijver opwekken der volkeren van het Vereenigd
Koninkrijk. In België daarentegen heeft de regeering veeleer getracht de
tweestammigheid van de bevolking te ontkennen. Het woord natie is zeker te
verkiezen voor een gemeenschap van menschen in een zelfden staatsverband,
alhoewel sommigen in dezen zin aan het woord volk de voorkeur geven.
Samengesteld tot staatsvolk, zou het duidelijker en bruikbaar wezen. Voor de
gezamenlijke burgers, aanhoorigen van den zelfden staat heeft men een goed
Nederlandsch woord, de burgerschap of de staatsburgerschap, dat tegenover het
volk als ethnisch begrip kan gesteld worden. Men spreke dus van de Belgische
natie, van de Oostenrijksche staatsburgerschap, desnoods van het Zwitsersch
staatsvolk, van het Vlaamsche, van het Waalsche en ook van het Joodsche volk.
Dat nationaliteit afgeleid is van natie en een ethnische beteekenis heeft, leidt tot
verwarring, maar het woord is onmisbaar, zoolang wij niet, zooals de Duitschers,
die van Volkstum spreken, daarvoor volksdom en volkswezen in zwang brengen.
Duidelijkheidshalve zullen wij in het vervolg, naar de hier aangegeven bepaling
de woorden ras of menschenstam, volk of volksstam, natie of burgerschap
onderscheidenlijk in anthropologischen, ethnischen en staatkundigen zin aanwenden
en er steeds op wijzen wanneer in de aanhalingen,

(1)

Voor de lijders aan oorlogsspychose, die zich zelfs aan wetenschappelijke uiteenzettingen
ergeren, zij hier verwezen naar Van Dale's Groot Woordenboek, waarin zij onder het woord
volk letterlijk kunnen lezen ‘- bewoners van een land die afstamming, taal, zeden, overlevering
gemeen hebben en al of niet onder een hoofd vereenigd zijn: de volken der aarde, het Duitsche.
het Nederlandsche volk; - bewoners van een zelfde land, onder dezelfde wetten levende: het
Oostenrijksche, het Belgische volk.’
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namelijk door Oostenrijksche schrijvers, het woord Nation voor Volk gebruikt wordt.
Het eerste hoofdstuk beoogt geen volledige samenvatting der anthropologie te
zijn. Een gewone volkenbeschrijving van Europa moet men in de volgende evenmin
zoeken. Alleen wordt vermeld wat noodzakelijk is om dieper in het wezen van het
vraagstuk der nationaliteiten te dringen.

I. Anthropologische Kenmerken en Indeeling der Rassen.
I.
Van de volkenkunde is gezegd, dat haar gebied onbegrensd is. De beschrijving der
volkeren is inderdaad de beschrijving der menschheid, van haar ontwikkeling, van
haar overleveringen en van haar instellingen. Doch de hoofdzaak hier is het
onderscheiden van de kenmerken der verschillende menschengroepen, rassen en
volksstammen. Daarvoor ontleent de volkenkunde tal van gegevens aan allerlei
wetenschappen, inzonderheid aan de menschkunde, van de vóorgeschiedenis en
van de taalwetenschap. Reeds in de vóorhistorische tijden zijn er volkeren ontstaan
en verdwenen, doch niet zonder sporen na te laten in de landen, waaruit zij door
nieuwe aankomelingen uitgestooten werden. Bij gebrek aan geschreven oorkonden
geven de vondsten van menschenbeenderen en keukenafval in de geologische
aardlagen een beeld van de eerste verschijningen van den mensch in onze wereld.
De ongelijke vormen, die de schedelmetingen in een zelfde streek aantoonen, zijn
een onwederlegbaar bewijs voor de verscheidenheid der aloude bevolking van
Europa.
Hoe dichter men bij het hedendaagsche tijdvak nadert, hoe meer afwijkingen van
een bepaald menschentype men in een land aantreft. Door het anthropologisch
onderzoek is het mogelijk den sluier te lichten, die de samenstellende deelen van
de hedendaagsche volkeren bedekt.
Van de twee methoden, die de anthropologen aanwenden om de raskenmerken
te onderscheiden, is de oudste, de meest subjectieve, de beschrijvende methode,
welke lichaamsdeelen en -vormen opneemt, zooals ze zich met de oogen laten
aanzien, en is de nieuwste, de meest objektieve, de anthropometrische methode,
die de lichamelijke verhoudingen in getallen uitrekent. Al is de laatste nauwkeuriger
dan de eerste, ook hier kan het eigen karakter van den onderzoeker niet gansch
uitgeschakeld worden. Zoo komen persoonlijke verschillen, al zijn die soms zeer
klein, in de metingen veelvuldig voor. Fransche en Duitsche, Engelsche en
Oostenrijksche, Russische en Amerikaansche anthropologen volgen niet altijd
dezelfde handelwijze en geven ze niet altijd duidelijk op, zoodat de medegedeelde
cijfers niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Al te dikwijls komt het gering aantal
metingen de dwalingen nog vergrooten.
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Als raskenmerken gelden in de eerste plaats de vormen van het geraamte,
voornamelijk van den schedel, de vorm en de kleur van het haar, de kleur van huid
en oogen, de lengte der gestalte. De anthropologen stellen op den voorgrond, dat
menschen van gelijke afkomst anatomisch op elkander gelijken. Doch zij ontkennen
niet, dat de omgeving, de voedselverzorging en de levensomstandigheden op de
lichamelijke kenteekens inwerken, zelfs bij eender afstamming.
Van de hoofdkenmerken ligt de kleur van de huid, oogen en haar buiten, liggen
de vorm van den schedel en de gestalte binnen het bereik der anthropometrie,
zoodat noch de beschrijvende noch de metende methode kan gemist worden om
tot een volledig beeld van het ras te komen.
Als zetel der hoogste verrichtingen wordt het hoofd aangezien voor de plaats,
waar de kenteekens het scherpst op afgedrukt zijn. Van eenige vóorhistorische
rassen zijn vooralsnog geen andere overblijfselen gevonden dan een schedeldak
of een kinnebak. Uit hunnen vorm hebben de palaeontologen verstrekkende
gevolgtrekkingen gemaakt. Geen deel van het geraamte vertoont zooveel verschillen
in zijn verscheidene afmetingen als de schedel. Anders Retzius was de eerste, die
dolichocephalen en brachycephalen leerde onderscheiden (1846). Hij beschreef
ook twee gezichtsvormen: den orthognatischen of rechttandigen en den
prognatischen of scheeftandigen vorm. Van de vier typen, die door vermenging van
schedel- en aangezichtsvormen ontstaan, is volgens den Zweedschen
natuuronderzoeker het dolichocephalisch-orthognatische type het edelste.
Van groot belang is de bepaling der verhouding van de schedelbreedte tot de
schedellengte, de index cephalicus of schedelindex van Broca (1861). Hij wordt
uitgerekend door de breedte-middellijn door honderd te vermenigvuldigen en door
de lengte-middellijn te deelen volgens de formule:
Breedte-index =

breedte-middellijn × 100/lengte-middellijn

De menschen worden naar dezen index ingedeeld in lang- of smalschedeligen
(lang-of smalhoofden) ook dolichocephalen geheeten en kort- of breedschedeligen
(kort- of breedhoofden) wat hetzelfde is als brachycephalen. Er zijn talrijke
overgangsvormen, middelhoofdigen of mesocephalen. P. Topinard spreekt van
ultradolichocephalen als de index tusschen 60 en 64 is, van hyperdolichocephalen
tusschen 65 en 69, van dolichocephalen tusschen 70 en 74, van mesaticephalen
tusschen 75 en 79, van brachycephalen tusschen 80 en 84, van
hyperbrachycephalen tusschen 85 en 89 en van ultrabrachycephalen tusschen 90
en 94. De langhoofden hebben alzoo een lagen, de korthoofden een hoogen
schedelwijzer.
J. Deniker, de te Astrachan geboren Parijsche ethnograaf, heeft een andere
indeeling, die thans veelal gevolgd wordt: de hyperdolichocephalie gaat tot 69.9,
de dolichocephalie van 70 tot 74.9, de hypodolichocephalie van 75 tot 77.7, de
mesocephalie van 77.8 tot 79.9, de hypobrachycephalie van 80
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tot 83.2, de brachycephalie van 83.3 tot 84,9, de hyperbrachycephalie van 85 tot
(1)
89.9 en de ultrabrachycephalie van 90 af.
Voor deze bepalingen komen alleen normale volwassen schedels in aanmerking.
Schedels met voorbarig vergroeide naden ten gevolge van ziekelijke afwijkingen
blijven buiten beschouwing, evenals opzettelijk en onopzettelijk kunstmatig
misvormde hoofden. De ligging van het pasgeboren kind in de wieg, de houding
van den zuigeling in de armen van zijn moeder kunnen allengskens misvormingen
verwekken. Over heel de wereld verspreid wonen volkeren, die het hoofd van het
kind opzettelijk misvormen. Afplatting van het voorhoofd en afronding van het
schedeldak kunnen het gevolg van kunstgrepen zijn, als deze lang genoeg voortgezet
worden.
De schedelmetingen in Duitschland, in Engeland, in Frankrijk en elders verricht
hebben een betrekkelijke vergelijkingswaarde. Alle onderzoekers leggen de punten
van den passer niet op dezelfde merkteekens. Thans wordt de lengte-doorsnede
doorgaans gemeten tusschen de glabella, de onbehaarde ruimte tusschen de
wenkbrauwen, en het meest uitstekende punt van het achterhoofd. De
breedte-doorsnede wordt gemeten waar de hersenpan het breedste is. Veel
buitenlandsche anthropologen hebben zich bij de Frankfortsche overeenkomst der
Deutsche Anthropologische Gesellschaft aangesloten, die in 1882 een volledige
(2)
methode voor schedelmetingen aangegeven heeft.
Van minder belang is de hoogte-index, die bepaald wordt door de hoogte van
den schedel door honderd te vermenigvuldigen en door de lengte-middellijn te
deelen. De hoogte-doorsnede wordt gemeten tusschen den voorsten rand van het
achterhoofdsgat en het hoogste punt van het schedeldak. Volgens H. Welcker zijn
over 't algemeen de smalle schedels hoog en de breede schedels plat en hebben
de langhoofdigen een grooten hoogte-index en de kortschedeligen een kleinen
hoogte-index; doch deze verhouding is niet standvastig, hoe natuurlijk zij ook schijnt
te wezen.
Engelsche anthropologen zijn van meening, dat de langschedel de oorspronkelijke
vorm is en dat de harde schedels naar dolichocephalie, de weeke naar
brachycephalie neigen. Rhachitis bevordert inderdaad de verbreeding van het hoofd,
evenals hydrocephalie (waterhoofd).
Een feit dat alle onderzoekers treft is de betrekkelijke vermindering der
langschedeligen in Midden- en West-Europa sedert het begin van onze tijdrekening.
De oudste bevolking in deze streken was langhoofdig. Merkwaardig is namelijk het
verschil tusschen de vroegere en de latere inwoners van Zuid-Duitschland. In mindere
mate komt hetzelfde verschijnsel voor in de Nederlanden, in Frankrijk, in
Groot-Brittanje en elders. Heeft de toenemende beschaving een invloed op den
schedelvorm, heeft de grootere hersenwerkzaamheid de verbreeding van het hoofd
ten gevolge? Is de omgeving niet zonder invloed? Neemt b.v. in het bergland de
lengte van

(1)
(2)

J. DENIKER, Races et peuples de la terre. Paris, 1900.
Dr. F, BIRKNER, Die Rassen und Völker der Menschheit. Berlin (1913).
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het hoofd af? Is het weerstandsvermogen bij de dolichocephalen geringer dan bij
de brachycephalen en doet zich het krachtigste ras hier gelden? Dit zijn
veronderstellingen waar in een ander hoofdstuk nader zal op ingegaan worden.
Op het denkvermogen van den mensch hebben de normale schedelvormen geen
bekenden invloed. Zelfs de kunstmatige bewerkingen van het kinderhoofd, die in
zooveel landen plaatsvinden, blijven meestal zonder uitwerking op de
geestesontwikkeling van de aldus behandelde zuigelingen.
De inhoud van de hersenpan is grooter bij de Europeërs en de Mongolen dan bij
de Negers. Beduidend is het verschil met de hersenen der Australiërs en der
Boschjesmannen, die op een veel lageren trap van beschaving staan. Ook bij het
vrouwelijk geslacht is de schedel kleiner en zijn de hersenen lichter dan bij de
mannen, maar het gewicht der hersenen staat niet altijd in verband met een hoogere
geestelijke begaafdheid. De schedelruimte van Dante was middelmatig en het
gewicht der hersenen van den grooten scheikundige Liebig was beneden het
gemiddelde. De fijnere samenstelling der grijze zelfstandigheid, die in verband met
de geesteswerkzaamheid moet staan, valt totnogtoe buiten onze waarneming.
Merkwaardig is het feit, dat bij de beschaafde volkeren het verschil tusschen
mannelijke en vrouwelijke hersenen grooter is dan bij natuurvolken, wat bij andere
lichamelijke kenmerken ook het geval is.
Op het hoofd van den levenden mensch worden dezelfde maten genomen als op
den schedel om de uitkomsten der ontoereikende schedelmetingen aan te vullen.
De schedelindex wordt dan de hoofdindex. De weeke deelen wijzigen eenigermate
de uitslagen en zelfs de verhoudingen. Nochtans zijn deze berekeningen op de
levenden niet te onderschatten, want zij verschaffen aan de onderzoekers een
onbeperkt materiaal. Volgens J. Deniker is de hoofdwijzer bij de hyperdolichephalen
onder 75, bij de dolichocephalen tusschen 75 en -77, bij de hypodolichocephalen
77-79.6, bij de mesocephalen 79.7-81.9, bij de hypobrachycephalen 82-85.2, bij de
brachycephalen 85.3-86.9 en bij de hyperbrachycephalen 87 en daarboven. Deze
getallen zijn hooger dan de schedelindexcijfers en leveren den grondslag voor
Deniker's studie over de afmetingen van het hoofd in zijn belangrijke werken over
(1)
rassen en volken.
Petrus Camper, de grondlegger der schedelmeting, was de eerste, die trachtte
den gelaatshoek te bepalen. Zijn verhandeling Over het natuurlijk verschil der
wezenstrekken in menschen van onderscheiden landaard en ouderdom is van 1791.
Doch de maten, die op het onderste gedeelte van den schedel genomen worden,
zijn vooral voor de vakgeleerden van belang en kunnen zonder afbeeldingen niet
duidelijk gemaakt worden.
Voor het afzonderen der onderscheidene menschenrassen zijn op het

(1)

Les races de l'Europe. Paris, 1898. - Races et peuples de la terre. Paris, 1900.
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aangezicht meer opvallende kenteekens te vinden dan op de hersenpan. Terwijl
men met het oog het verschil tusschen een lang- en een korthoofd moeielijk kan
onderkennen, wordt men reeds dadelijk getroffen door een lichten graad van
scheeftandigheid, die den mond snoetvormig maakt. R. Virchow's vermoeden, dat
de stand der tanden afhankelijk is van den vorm van het grondvlak van den schedel
is waar gebleken en Welcker heeft aangetoond, dat het vooruitspringen van de
kaken aan de grootte van den zadelbeenhoek evenredig is. De volkomen ontwikkeling
der hersenen wordt volgens Virchow belemmerd door de scheeftandigheid of
prognathie, die vooral bij de minder beschaafde volkeren (Negers) aangetroffen
(1)
wordt. Men vindt ook scheeftandigen onder de meest ontwikkelde Europeërs,
zooals onder hunne palaeolithische voorgangers. Volgens de aanwijzingen van de
Frankfortsche overeenkomst uitgerekend, hebben de prognaten eenen profielhoek,
die niet boven 82° gaat, de orthognaten eenen hoek van 83° tot 90° en de
hyperorthognaten van boven de 90 graden.
Zooals kunstgrepen tot verhooging van den schedelindex kunnen voeren en de
onderzoekers misleiden, hebben zekere handgrepen het platdrukken van den neus
ten doel. (Sumatra, Selebes). De verminking van het gebit, het afvijlen der tanden
en erger nog het uitslaan der snijtanden aan de onderkaak kan prognathie bij
langschedeligen na zich sleepen. De boventanden komen dan meer en meer uit de
bovenkaak naar beneden en bij het kauwen drukken de spijzen bovendien tegen
(2)
deze tanden, die naar boven uit de kaak gedrongen worden.
Het naar voren treden der jukbeenderen oefent een grooten invloed op de
uitdrukking van het gelaat. Dit uitzicht is van groot belang bij de beschrijvende
anthropologische methode en al kan men bij den eersten oogopslag vaak erkennen,
of een mensch een breed of een smal gezicht heeft, en of de jukbeenderen min of
meer uitsteken, de bepaling van den index is noodig om nauwkeurig te
onderscheiden. De morphologische gezichtsindex geeft de procentische verhouding
van de aangezichtshoogte, d.i. van den afstand tusschen den onderrand der kin en
den neuswortel tot de grootste jukboogbreedte aan. Chamaeprosopen hebben
breede en leptoprosopen smalle gezichten. De index bedraagt bij
hyperchamaeprosopie niet meer dan 79.9, bij chamaeprosopie van 80.0 tot 84.9,
bij mesoprosopie 85.0 tot 89.9, bij leptoprosopie 90.0 tot 94.9 en is bij
hyperleptoprosopie boven 95.0. Topinard onderscheidt proprosopen, mesoprosopen
en orthoprosopen.
Volgens sommige geleerden is het voornaamste cephalometrisch kenmerk de
neusindex, waardoor de menschenrassen ingedeeld worden in leptorhinen met
langen en smallen neus (het blanke ras, neusindex -46.9), mesorhinen met
middelmatigen neus (het gele ras, neusindex van 47.0 tot 50.9)

(1)
(2)

e

A. KIRCHHOFF, Oscar Peschel's Volkenkunde, naar de 5 uitgaaf door W.F. Andriessen
vertaald. Gorinchem, 1886
Dr. J.P. KLEIWEG DE ZWAAN, Kunstmatige schedelvervorming bij de inlanders v.d. Indischen
Archipel Nederl. Tijd. voor Geneeskunde, 1917 I 580 vgg.
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platyrhinen met breeden en lagen neus (het zwarte ras, neusindex van 51.0 tot
57.9). Bij de platste neuzen (hyperplatyrhinie) gaat de index boven 58.0. De
neusindex wordt meest op het levende hoofd en niet op den schedel uitgerekend.
Hij is de procentische verhouding van de neusbreedte tot de neuslengte, van de
grootste afmeting der neusopening in de breedte tot de lengte-doorsnede tusschen
het neusuitsteeksel en den voorhoofdsnaad der neusbeenderen. Bij de berekening
van den neusindex plaatsen de Duitschers de punten van den passer meer
achterwaarts, na de weeke neusdeelen ingedrukt te hebben. Hierdoor verkrijgen zij
lagere cijfers dan Collignon, volgens wien de index bij de platyrhinen boven 85 is,
bij de leptorhinen onder 70 en bij de mesorhinen tusschen 70 en 85.
Men heeft veel neusvormen beschreven. Het neusprofiel is recht of ietwat golvend
bij de Europeërs en de Turksche stammen, ingebogen bij de Boschjesmannen, de
Laplanders, de Australiërs, gewelfd of krom bij de Oer-Amerikanen en bij de Joden.
De eenen hebben een arendsneus, de anderen een spitsneus, een stomp- of een
wipneus. Bertillon telt vijftien varieteiten.
Naar den oogholte-index, die de procentische verhouding van de hoogte tot de
lengte is, verdeeld, heeten de menschen microsemen (index beneden 83 of 84)
mesosemen (index tusschen 83 of 84 en 89) en megasemen (van 90 af). Tot de
eersten behooren de Australiërs, de Kaffers, de Hottentotten en de Spaansche
Basken, tot de tweeden de Afrikaansche Negers en de Europeërs, tot de laatsten
de Kalmukken, de Oer-Amerikanen en de Maleiers. De diepte der oogholte staat
niet in verband met den schedelwijzer, doch wel met den vorm van het aangezicht:
breede gezichten hebben diepere oogholten dan lange. De Frankfortsche
overeenkomst spreekt van chamaekonchie, mesokonchie en hypsikonchie met
oogholte-indices onderscheidenlijk van 79.9, van 80.0 tot 84.9 en van 85.0 en
daarboven.
De wenkbrauwbogen komen sterk uit bij de Australiërs en zijn bijna niet te zien
bij de Mongolen, die oogen met schuinsche oogspleten hebben en te dicht bij elkaar
staande binnenste ooghoeken. Zware wenkbrauwbogen hadden de oorspronkelijke
bewoners van Europa.
Onder de gansch weeke deelen van het gelaat leveren de lippen kenmerken,
waarmee men rekening moet houden. Blanken en Mongolen hebben dunne lippen,
Negers vooruitkomende en zeer dikke, Maleiers nogal dikke lippen. Bij de Joden
treft men soms dikke lippen naast een fijn besneden mond.
De overige deelen van het geraamte staan ver achter den schedel als
anthropologisch kenmerk. De geslachtelijke verschillen van het bekken zijn bij het
blanke ras grooter dan bij de natuurvolken, maar de onderzoekingen zijn niet genoeg
gevorderd om aan den vorm van het bekken een groot gewicht te hechten en om
hier op de bepaling van den bekkenindex nader in te gaan.
De lengte van het lichaam heeft ook een betrekkelijke waarde, doch
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het is niet zonder belang uit de overgeblevene beenderen de gestalte der vroegere
geslachten te kunnen schatten. Topinard berekent ze volgens de formule
. De lengte van het gevonden been L wordt door honderd
vermenigvuldigd en gedeeld door V, de verhouding van het been tot het geraamte.
Voor het armbeen is deze verhouding 20.0, voor het spaakbeen 14.3, voor het
dijbeen 27.3 en voor het scheenbeen 22.1. Aan het gevonden cijfer voegt men 35
mm. om de lengte van den levenden mensch te hebben. Deze getallen gelden alleen
voor het mannelijk gebeente. De vrouw is gemiddeld 12 cm. korter dan de man; ook
laat men beenderen van twijfelachtige herkomst buiten het onderzoek. Het verschil
tusschen de weeke deelen der onderscheiden rassen is gering en de onderlinge
(1)
verhouding der beenderen eveneens.
De gestalte staat in verband met de afstamming en de levensomstandigheden.
Er zijn niet alleen lange en korte rassen, maar in hetzelfde gezin ziet men groote
en kleine menschen. Het is algemeen bekend, dat de Chineezen, Japanners en
Javanen klein zijn en dat na de Boschjesmannen en hun verwanten de Afrikaansche
pygmeën en de Aziatische Negrito's komen. In Europa zijn over 't algemeen de
blanke Noorderlingen hooger van gestalte dan de Zuiderlingen, maar de kruisingen
hebben sterk ingewerkt.
Naast de afstamming komen de levensomstandigheden in aanmerking. Bij
hetzelfde volk zijn de hoogere standen gemiddeld langer dan de arme, maar het
feit laat zich ook hier gelden, dat de afkomst niet immer dezelfde is. Een betere
voeding en een hooger welstand bevorderen den lichaamsgroei. Zoo beschouwt L.
Bolk de stijging van de gemiddelde lengte der Nederlandsche dienstplichtigen in de
e

tweede helft der XIX eeuw als een verschijnsel van wederopleving der volkskracht
na een tijdperk van inzinking in de eerste helft.
Landverhuizingen en veranderde levenswijze hebben ook een vasten invloed.
De Indonesische Maleiers behooren tot de kleine en de Polynesische Maleiers tot
de groote stammen, doch dit kan verklaard worden door de kruising met andere
rassen. Volgens talrijke metingen, gedurende den Amerikaanschen burgeroorlog
verricht, overtreffen de gestalten der soldaten uit Kentucky, Tennessee, Ohio en
Indiana die der bewoners der Oostelijke staten als Nieuw-York, Pennsylvanië en
New-Jersey. Amerikaansche geleerden willen hierin den invloed van den bodem
zien. Opvallend is ook het verschil tusschen West- en Zuidslaven, wat wel te wijten
is aan een sterken Illyrisch en inslag.
J. Ranke heeft eerst gewezen op het verschil in de ontwikkeling der ledematen
bij kultuur- en natuurrassen. De eerste hebben een langen romp en betrekkelijk
korte armen en beenen. Bij de Vuurlanders zijn de armen veel te lang en bij de
Negers alle ledematen.

(1)

P. TOPINARD, L'homme dans la nature. Paris, 1891.
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De verhouding tusschen de lichaamsdeelen wordt naar eenen maatstaf berekend,
dien men kanon noemt. G. Fritsch heeft zulk eenen kanon uitgedacht, die vaststelt,
dat bij den Europeër de normale volle lichaamslengte 8 maal zoo groot is als het
hoofd. Alhoewel zijn gezicht langer is dan dat van den blanke, heeft de Neger een
gestalte, die slechts 7 ½ maal zoo hoog is, omdat zijn beenen onevenredig lang
zijn. Bij den Mongool, die een klein hoofd heeft, is de verhouding tot de
lichaamslengte dezelfde als bij het zwarte ras, omdat zijn onderste ledematen te
kort zijn. De verhouding tusschen de zithoogte of romplengte en de onderste
ledematen is niet bij alle blanken gelijk. Bij de Joden namelijk zijn de beenen niet
alleen korter dan bij de andere rassen van Noord- en West-Europa, maar zij zijn
ook betrekkelijk te kort voor den romp. De geringe lichaamsontwikkeling der Joden
is niet uitsluitend toe te schrijven aan ongunstige levensomstandigheden; zij is een
raseigenschap.
De hals is over het algemeen lang en dun bij de Negers, kort bij de
Oer-Amerikanen. Het onderste gedeelte van rug en lendenen is meer ingebogen
bij de Negers, de Spaansche en de Parijsche vrouwen. Dezen hebben sterk
ontwikkelde dijbeenen, een afgerond stuitbeen en een naar binnen gebogen
heiligbeen. De vrouwen der Boschjesmannen en aanverwante volkeren vertoonen
een onaesthetische spekstuit (steatopygie). Zoo zijn er nog andere grootere en
kleinere verschillen tusschen de rassen, zooals de grootere beweegbaarheid van
den grooten teen bij veel Zuid- en Oost-Aziatische volkeren, de buitengewone
ontwikkeling der kleine schaamlippen bij de vrouwelijke Boschjesmannen en hun
aanverwanten. De Negerinnen hebben kegelborsten met lange tepels; bij de
Mongoolsche en de Noord-Europeesche zijn de borsten bolvorming, bij de
Zuid-Europeesche vrouwen meer halfrond enz.
De eerste rangschikkingen der menschen in klassen gingen van de kleur uit. Zij
is het kenmerk, dat bij de eerste aanschouwing in het oog valt en is uiterst geschikt
voor een oppervlakkige indeeling, zooals die in vijf menschenrassen, welke thans
tot het verleden behoort. Vele geleerden zijn nu geneigd drie hoofdkleuren aan te
nemen, blank, geel en zwart, waarvan de andere slechts schakeeringen zijn. De
bruine en koperkleurige volkeren zijn aan de gele verwant en staan niet verder van
elkander dan de licht- en de donkergekleurde stammen van het blanke ras.
De huidkleur wordt hoofdzakelijk door de afkomst bepaald en de kruisingen hebben
veel mengkleuren doen ontstaan. Voor Europa is alleen van belang de vermenging
van het blanke en het gele ras in het Noorden en in het Oosten. De invloed der
luchtstreek is betrekkelijk groot. Het zijn bijzonder de blanken, die hun huid bruin
zien worden onder de werking van zon, lucht en wind. In een gematigd klimaat
verkrijgt de huid van den blonden Noorderling, die voortdurend aan de zonnestralen
blootgesteld is, een roode tint, terwijl de Middellander bronskleurig wordt. Overigens
de
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blonden bieden weinig weerstand aan de heete zonnestralen en het bruinen der
kleur is een aanpassingsverschijnsel, dat op de nakomelingen niet overgaat.
Voor het indeelen der menschenstammen is de kleur van het oog van minder
belang. Naarmate de hoeveelheid kleurstof in het regenboogvlies grooter is, schijnt
het oog licht of donker. De lichte oogen zien er blauw of grijs uit, de donkere bruin
of zwart. Als tusschenkleuren gelden het groen, het geel, het groenachtig grijs enz.
Bij de Europeërs treft men alle kleurschakeeringen aan, die bij andere kenteekens
gevoegd nuttige aanwijzingen geven bij het bepalen van het ras. De Afrikanen, de
Aziaten en de Amerikanen hebben bruine of zwarte oogen.
Evenals de oogkleur is de haarkleur een kenmerk, dat buiten Europa van weinig
gewicht is, terwijl de vorm van het haar een hoofdrol speelt in de indeeling der
rassen. Zwarte en gele stammen hebben bruin of zwart haar. Van het blanke ras
zijn de Germanen blond, de Kelten en de Slaven kastanjebruin, de Middellanders,
de Berbers en de Semieten bruin of zwart. Uitzonderingen zijn er natuurlijk ook.
In de haarvorming komen duidelijke verschillen voor, die met goed gevolg gebruikt
worden om de menschen naar de afstamming te onderscheiden. De meeste
anthropologen verdeelen het menschelijk geslacht in stijfharigen (Mongolen,
Oer-Amerikanen), lokharigen (Europeërs, Semieten, Berbers), krulharigen
(Australiërs) en kroes- of wolharigen (Negers, Papoea's, Boschjesmannen). Volgens
(1)
G. Fritsch zijn er slechts twee hoofdvormen: het sluikhaar of licht gebogen haar,
dat uit rechte of weinig gebogen scheeden voortkomt en het kroeshaar, dat in sterk
gebogen wortels zijn oorsprong heeft en dat uitmuntend tegen de zon beschut.
Sluikharigen bij uitnemendheid zijn de Chineezen, die stijve, rechte, dikke haren
met ronde doorsnede en diepe wortels hebben. Bij de Chineezen voegen zich de
Oer-Amerikanen en de Finnen, de Turken, de Tataren, de Indonesiërs met dunner
haar. Onder de kroesharigen nemen de Hottentotten de eerste plaats in. Hun haar
is het sterkst gekromd, toont een niervormige doorsnede aan en heeft oppervlakkig
ingeplante wortels. Haeckel noemt de Hottentotten en de Boschjesmannen
bundelharigen of lophocomi, omdat hun haarspiralen smal en kort zijn en de Negers
vliesharigen of eriocomi, omdat hun haar breed-spiraalachtig gedraaid en langer is.
Bij alle rassen zijn de haren groepsgewijze gerangschikt, al zijn ze niet tot heele
bundels vereenigd. Gemengde rassen, zooals volgens Fritsch de Europeërs, staan
in het midden tusschen sluik- en kroesharigen. Bij hen komen meer verschillen in
de doorsnede van het haar. Het blanke ras wordt bij de lokharigen gerekend en
vertoont veel kleurschakeeringen, die van het vlasblond tot het gitzwart gaan en
(2)
van het goudblond tot het vuurrood. Prof. L. Bolk meent, dat de oorzaak van

(1)
(2)

Dr. G. FRITSCH, Das Haupthaar und seine Bildungstätte bei den Rassen des Menschen. Berlin,
1912.
Heeft de roodharigheid de beteekenis van nuance of varieteit? Nederl. Tijd. v. Geneeskunde.
1908 I 216 vgg.
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al die schakeeringen ligt in de aanwezigheid van twee kleurstoffen, het nigrochroom
en het chrysochroom. De onvermengde zwarte korrelige kleurstof maakt het haar
gitzwart. Als er weinig nigrochroom in het haar voorhanden is, ziet het er vlasblond
uit. De roodharigheid wordt door het chrysochroom voortgebracht. Als de twee
kleurstoffen tegelijk voorkomen wordt het haar kastanjebruin. Zoo zijn zwart en rood
de grondkleuren van het haar en de vierhoofdkleuren blond, rood, bruin en zwart.
De vele overgangen van blond tot rood en bruin en van bruin tot zwart maken dat
het niet altijd gemakkelijk is de kleur te bepalen. Het albinisme is een trophische
afwijking, is kleurverlies. In dit geval wordt het haar wit, het oog schijnt rood.
De kleur van haar en baard kan verschillend zijn. Vele menschen met kastanjebruin
haar hebben een rosse baard en sproeten op het gelaat en op de handen. Het haar
kan op de overige lichaamsdeelen anders gekleurd zijn dan op het hoofd. Alle
twijfelachtige gevallen blijven buiten de statistieken, die van overgroot belang zijn
voor de bepaling van de afkomst van een volk. Schraal is de baardgroei bij de
Hottentotten, wat minder bij de Negers, weelderig bij de Papoea's. Bij het blanke
ras komt de baard gewoonlijk goed uit. Hij is in het geheel niet of bijna niet ontwikkeld
bij de Mongolen, de Maleiers en de Oer-Amerikanen, van wie het lichaam bijna
gansch onbehaard is. De Hottentotten en de Boschjesmannen hebben ook, behalve
op het hoofd, geen haar op het lichaam. De Aïno's zijn beroemd om hun prachtigen
haardos.
Uit de onderlinge vereeniging der beschreven lichamelijke kenmerken heeft men
rassentypen opgesteld, die zelden onvermengd en ongewijzigd in overwegend getal
in een volk aanwezig zijn. Het rassentype, dat de eenlingen verbindt, die het meest
op elkander gelijken, is een theoretisch begrip, dat in de werkelijkheid meer benaderd
dan voltrokken wordt. Het komt het zuiverste voor bij de minst beschaafde volkeren,
zooals de Boschjesmannen, de Aëta's, de Minkopi's, de Australiërs. De Mongolen
zijn reeds meer gemengd en onder de Negers heeft men althans kenmerken van
een drietal rassen vastgesteld. Alle beschavingsvolkeren zijn uit eenige lichamelijke
eenheden samengesteld en vertoonen menigvuldige overgangsvormen. Deniker
kan slechts instemming vinden, waar hij beweert, dat hoe hooger de trap van
beschaving is, die een volk bereikt heeft, hoe grooter het aantal somatologische of
lichamelijke eenheden in dezen ethnischen groep vertegenwoordigd. Of dit bijdraagt
tot de volkomenheid en de ontwikkeling van het ras blijft hier onbesproken. Alleen
in afgesloten en beperkte gebieden kan het rassentype nagenoeg onvermengd
voorkomen, in steden en plaatsen met sterk en levendig verkeer bijna nergens.
Niettegenstaande de bezwaren, die men tegen elke verdeeling der menschheid
in rassengroepen kan inbrengen, hebben de volkenkundigen ingezien,
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dat, hoe gebrekkig ook, de indeelingen noodwendig zijn om een overzicht te krijgen
van de onders heiden stammen, die de aarde bevolken.
De onbesliste strijd tusschen monogenisten en polygenisten, tusschen aanhangers
van de eenheid en van de meerderheid der soorten van het menschelijk geslacht,
mag hier onaangeroerd blijven, te meer daar zelfs de polygenisten erkennen, dat
in den oertijd de menschenstammen niet zoo talrijk waren als heden. Volgens beide
partijen hebben de levensomstandigheden en de bodemgesteldheid allengskens
veranderingen in de oervormen teweeggebracht; divergentie-voortgangen hebben
de typen vermenigvuldigd. Mag men evenzoo niet veronderstellen, dat het
samenwonen van afzonderlijke rassen in een zelfde streek onder dezelfde
omstandigheden de ontwikkeling in een samenloopende richting kan voeren en dat,
na de uiteenloopende voortgangen, thans convergentie-verschijnselen hier en daar
te voorschijn komen? Van het rassentype, zelfs buiten elke kruising, iets
onveranderlijks maken zou in tegenspraak met de ontwikkelingsleer wezen.

II.
De oudste indeelingen der menschheid werden hoofdzakelijk naar de huidkleur
gedaan. Linnaeus (1707-1778) onderscheidt vier typen naar de kleur en de
werelddeelen: Americanus, Europaeus, Asiaticus en Afer. J.F. Blumenbach
(1752-1840) beschrijft vijf hoofdrassen, het Kaukasische, het Mongolische, het
Ethiopische, het Amerikaansche en het Maleische ras. Om dogmatische
beweegredenen brengt G. Cuvier (1769-1822) de hoofdrassen tot drie, het blanke,
t

het gele en het zwarte ras. Geoffroy S Hilaire telt in 1860 vier groepen: Kaukasiërs,
Mongolen, Ethiopiërs en Hottentotten en Th. Huxley in 1870 vijf: Negroïden,
Australoïden, Mongoloïden, Xanthochroïden (Noord-Europeërs) en Melanochroïden
(Zuid-Europeërs, Arabieren, Hindoes e.a.). Later heeft de vorm van het haar de
hoofdplaats in de rangschikking ingenomen. P. Topinard telde eerst drie
hoofdafdeelingen en zestien, in 1885 negentien onderafdeelingen. E. Haeckel en
zijn leerling Fr. Müller verdeelen de menschheid in twee hoofdafdeelingen met vier
onderafdeelingen en twaalf hoofdrassen.
I. Wolharigen
(Ulotriches)

II. Sluikharigen
(Lissotriches)

A. Bundelharigen
(Lophocomi)

1. Hottentotten

2. Papoea's.

B. Vliesharigen
(Eriocomi)

3. Afrikaansche
negers

4. Kaffers.

C. Stijfharigen
(Euthycomi)

5. Australiërs

6. Hyperboreërs

7. Amerikanen

8. Maleiers

9. Mongolen
D. Lokharigen
(Euplocomi)

10. Dravida's
12. Middellanders
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J. Deniker gaat van hetzelfde standpunt uit dat het haar het beste
onderscheidingsteeken voor de hoofdgroepen is. De andere kenmerken: huid, kleur,
gestalte, schedel- en neusvormen e.a. komen voor de ondergroepen en rassen in
aanmerking. Hij onderscheidt zes hoofdafdeelingen met 29 onderafdeelingen, die
tot 17 groepen kunnen vereenigd worden, welke op 7 na elk uit éen ras bestaan.
Zijn indeeling is een der best geslaagde pogingen om de aardbewoners naar hun
lichamelijke eigenschappen te rangschikken (1900).
A. KROESHARIGEN MET BREEDEN NEUS
(platyrhinen)
I. Gele huid, spekstuit, korte gestalte,
langhoofdig

1. Boschjesmanras (Hottentotten en
Boschjesmannen)

II. Donkere huid. { Roodbruine huid, zeer 2. Negritoras (Afrikaansche en Aziatische
korte gestalte, onderkorthoofdig of
Negrito's)
onderlanghoofdig
II. Donkere huid. { Zwarte huid, hooge
gestalte, langhoofdig

3. Negerras (Nigritiërs of Soedannegers
en Bantoenegers)

II. Donkere huid. { Zwartbruine huid,
middelmatige gestalte, langhoofdig

4. Melanesisch ras (Papoea's en
Melanesiërs

B. KROES- OF LOKHARIGEN.
Donkere huid. { III. Roodbruine huid,
5. Ethiopiërs
smalle neus, langhoofdig, hooge gestalte
Donkere huid. { IV. Chocoladebruine
huid, breede neus, langhoofdig,
middelmatige gestalte

6. Australiërs

Donkere huid. { V. Zwartbruine huid,
smalle of breede neus, langhoofdig,
kleine gestalte

7. Dravida's

VI. Donkerblanke huid, smalle gebogen 8. Assyrisch ras
neus met dikke punt, korthoofdig
C. BRUINE OF ZWARTE LOKHARIGEN MET
DONKERE OOGEN.
VII. Lichtbruine huid, zwart haar, smal, 9. Indo-Afghanen
rechte of kromme neus, hooge gestalte,
langhoofdig
Donkerblanke huid, zwart haar { VIII.
Hooge gestalte lang gelaat. IX. {
Arendsneus, uitstekend achterhoofd
langhoofdig, elliptisch gelaat

10. Arabieren of Semieten

Donkerblanke huid, zwart haar { VIII.
11. Berbers of Hamieten
Hooge gestalte lang gelaat. IX. { Rechte,
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dikke neus, langhoofdig, vierhoekig
gelaat
Donkerblanke huid, zwart haar { VIII.
12. Europeesche kustbewoners
Hooge gestalte lang gelaat. IX. { Rechte,
fijne neus, middelhoofdig, ovaal gelaat
Donkerblanke huid, zwart haar { IX. Korte 13. Iberisch ras
gestalte, langhoofdig
IX. Dofblanke huid, bruin haar. { Korte
gestalte, sterk-korthoofdig, rond gelaat

14. West-Europeërs

IX. Dofblanke huid, bruin haar. { Hooge 15. Adriabewoners
gestalte, korlhoofdig, lang gelaat.
D. BLONDE LOK- OF SLUIKHARIGEN, LICHTE
OOGEN.
X. Xanthochroïd. { Meest lokharig,
16. Noord-Europeërs
roosachtig-witte huid, langhoofdig, hooge
gestalte
X. Xanthochroïd. { Meest sluikharig,
onderkorthoofdig, korte gestalte

17. Oost-Europeërs
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E. ZWARTE SLUIK- OF LOKHARIGEN,
DONKERE OOGEN.
XI. Lichtbruine huid, zeer behaard
lichaam, breede ingebogen neus,
langhoofdig

18. Aïno's

XII.
19. Polynesiërs
Gele huid, zwak behaard lichaam. {
Vooruitspringende, soms kromme neus,
elliptisch gelaat, kort- of middellioofdig,
hooge gestalte
XII.
Gele huid, zwak behaard lichaam. {
Platte, soms ingebogen neus,
uitstekende jukbeenderen, rondvormig
gelaat, langhoofdig, korte gestalte

20. Indonesiërs

XIII. { Vooruitspringende, rechte of
21. Zuid-Amerikanen
ingebogen neus, middel- of langhoofdig,
korte gestalte
F. STIJFHARIGEN.
XIII. Zeer gele huid. { Rechte of
arendsneus. { Middelhoofdig, hooge
gestalte

22. Noord-Amerikanen

XIII. Zeer gele huid. { Rechte of
23. Midden-Amerikanen
arendsneus. { Korthoofdig, korte gestalte
XIII. Zeer gele huid. { Rechte neus,
korthoofdig, vierhoekig gelaat hooge
gestalte

24. Patagoniërs

XIV. Geelbruine huid, korte gestalte,
rond, plat gelaat, langhoofdig

25. Eskimo's

XV. { Wipneus, korthoofdig, korte gestalte 26. Laplanders
XVI. Witgele huid. { Rechte of ingebogen 27. Oegriërs
neus, korte gestalte.
XVI. Witgele huid. { Rechte neus,
28. Turken en Tataren
sterk-korthoofdig, middelmatig gestalte
XVII. Bleekgele huid, uitstekende
jukbeenderen, scheef bovenste ooglid,
zwak korthoofdig

29. Mongolen

(1)

De Haagsche geneesheer C.H. Stratz verdeelt de menschheid op grond der
afstammingsleer in drie hoofdgroepen, de protomorphe, de archimorphe en de
(1)

Dr. C.H. STRATZ, Naturgeschichte des Menschen. Stuttgart, 1904.
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metamorphe rassen en zeven hoofdtypen, die allen van een enkelen stamvorm
uitgegaan zijn. Met dit oorspronkelijk menschenras, dat de kiemen van alle latere
lichamelijke eigenschappen in zich droeg, toonen de Australiërs thans de grootste
overeenkomst. Zij hebben zich het minst van den oerstam verwijderd en bezitten
nog de kenteekens der hoofdrassen uit den oertijd. Bij de Australiërs hebben haar
en baard zich ontwikkeld, zooals bij het lokharige blanke ras; hun diep ingezonken
neuszadel en hun sterk uitkomende wenkbrauwbogen getuigen tevens voor den
hoogen ouderdom van hunne lichamelijke vormen. Jongere vertakkingen van den
oerstam zijn de Papoea's en de Philippijnsche Negrito's (Aëta's); op dezen volgen
een deel der bevolking van de Andamanen, Nikobaren en Selebes, stammen, die
de overgangen tot de Afrikaansche Negers vormen. De Boschjesmannen en de
Hottentotten zijn ook zeer oude vertakkingen van den oorspronkelijken
menschenstam. Van hen gaat den weg over de dwergvolkeren van Midden-Afrika
naar de Soedan- en Bantoe-Negers. De Oer-Amerikanen hebben zich later
ontwikkeld, alsook de Australasiërs, tot welke groep
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de Kanaken van Hawaï, de Maori's, de Tonga-eilanders, de Battaks en de Dajaks
behooren. Al deze stammen uitgenomen de Soedan- en Bantoe-Negers worden
door Stratz tot de protomorphe of eerstgestaltige rassen gerekend.
De Afrikaansche Negers of Melanodermen (Zwarthuiden) zijn reeds archimorphe
of heerschende rassen. De Leukodermen of Blanken en de Xanthodermen of Gelen
stammen uit oude protoleukoderme rassen als de Aïno's op Jeso, de Wedda's op
Ceylon en de Dravida's in Voor-Indië en uit oude Protoxanthodermen als de Eskimo's.
De overblijfselen van het oorspronkelijk blanke ras, dat over het grootste gedeelte
van Azië verspreid lag, werden door de Mongolen naar het uiteinde van het
werelddeel gedreven, waar zij thans nog gevestigd zijn. Van die Protoleukodermen
dragen vele Russen de lichamelijke kenteekens: het gelaat van Leo Tolstoj vertoonde
Aïno-gelijke trekken.
Onder de metamorphe of gemengde rassen staan tusschen Blanken en Zwarten
in Afrika de Hamieten, tusschen Gelen en Papoea's in Indonesië, Madagaskar,
Polynesië en Mikronesië de Maleiers, tusschen Gelen en Blanken in Europa en in
Azië de Finnen en de Oegriërs.
Stratz hecht niet veel belang aan een indeeling in kleine groepen, die z.i. bestemd
zijn weer in elkander te vloeien. Veel gewichtiger dan de schedelmeting acht hij het
voorhanden zijn van min of meer sterke wenkbrauwbogen, dan de lichaamslengte
de onderlinge verhouding der lichaamsdeelen en dan de huid- en haarkleur, het
verloop van de huidplooi over het oog en den vorm van den borsttepel. Zijn boek is
een pleitrede voor de beschrijvende anthropologische methode, die door sommige
menschkundigen gansch op het achterplan is geschoven. Onontbeerlijk blijft echter
de anthropometrische methode om de onderscheidingsteekens van dicht bij elkaar
staande rassen te onderkennen en voornamelijk om de somatische samenstelling
der Europeesche volkeren te ontwarren.
Wanneer men Basken, Joden en Laplanders op zij laat, is Europa, volgens W.Z.
Ripley, door drie hoofdstammen van het blanke ras bewoond. De lichamelijke
kenmerken, die ze onderscheiden hebben betrekking op den schedel, de kleur van
huid, haar en oogen en de gestalte. De schedelvorm staat het minst onder den
invloed der omgeving, die op de huid een werking heeft, welke men niet te hoog
mag schatten. De kleur van haar en oogen geeft aanwijzingen, die insgelijks geen
volstrekte waarde hebben, want de kinderen zijn gewoonlijk lichter van kleur dan
de volwassenen. Er zijn gezinnen met donker- en lichtoogige, licht- en donkerharige
kinderen. In het zelfde huishouden is bij ouders en kinderen de kleur van haar en
oog soms anders. Dit staat in verband met de wet van Mendel en wordt door
bloedvermenging verklaard. Volgens Mendel zijn bij de nakomelingen van donkere
en lichtkleurige ouders van het eerste geslacht 25 pct. blond
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en 75 pct. bruin, van het tweede 20.8 pct. blond enz., zoodat de bruinen hoe langer
hoe talrijker worden. Met de gestalte is het gelijk met de kleur: onder gebroeders
komen verschillen voor, doch door den band hebben groote kinderen groote ouders.
Ongetwijfeld is zij van de levensomstandigheden meer afhankelijk dan de
schedelvorm. Ripley meent, dat deze vorm beslist een overgeërfd raskenmerk is
en men kan er scherpe gevolgtrekkingen uit maken, al komen nu en dan
rondhoofdige kinderen uit een langhoofdig geslacht voor.
De drie hoofdstammen zijn de Middellandsche of Iberische, de Teutoonsche of
Noordsche en de Alpine of Keltische stam.
1. Het Middellandsche ras is vooral gevestigd op het Iberisch Schiereiland, aan
de Middellandsche zeekusten (Zuid-Italië, Sicilië, Sardinië), aan de Westelijke kusten
van Frankrijk en van de Brittannische Eilanden (Bretanje, West-Ierland, Cornwallis,
Wallis en de Westelijke Hooglanden van Schotland) Het heeft een lang hoofd en
een lang gezicht (lage hoofdindex), eene bruine huid, donkerbruin of zwart haar,
donkerbruine oogen, een korte gestalte, een nogal breeden neus. Deze hoofdstam
omvat het Iberisch-eilansch ras en het Atlantisch en Middellandsch kustras van
Deniker.
De Middellandsche rassen hebben in Europa de buitengemeene langschedelige
oerrassen opgevolgd en zijn waarschijnlijk uit Noord-Afrika gekomen. Naar Ripley's
meening stammen zij van Negroïden af. Alhoewel zij de de streken bewonen, waar
thans nog Keltisch gesproken wordt, hebben zij niets te maken met het ras, dat de
Keltische beschaving in Europa invoerde.
2. Het Teutoonsche of Noordsche ras van Noord-West-Europa is over Skandinavië,
Groot-Brittanje en Ierland, Duitschland en de Nederlanden verspreid en heeft
uitloopers tot Bordeaux en Marseille. Het is langhoofdig evenals de Iberische
hoofdstam, maar heeft blonde haren, blauwe oogen, een lichte huid en is hoog van
gestalte, met een smallen en rechten neus. Het komt overeen met het Noordelijk
ras van Deniker, het Kymrisch ras van Broca, het Germaansch ras van vele
geleerden en den Homo Europaeus van Lapouge. Volgens Ripley is zijn oorsprong
onbekend.
3. Het Alpine of Keltische ras dringt uit het Oosten als een wig tusschen de twee
andere hoofdstammen door, in Frankrijk, Zwitserland, Zuid-Duitschland, Italië, tot
in Rusland en Albanië. Het is opmerkelijk, dat deze stam niet voortkomt in het beperkt
gebied, waar heden nog Keltisch gesproken wordt. Daarom is de benaming Alpine
boven Keltisch te verkiezen. Deniker spreekt van het Westelijk ras, anderen van
het Kelto-Slavisch, van het Sarmatisch ras. De Homo Alpinus is korthoofdig, hij heeft
een ronden kop en een breed gezicht, bruine haren, grijze of lichtbruine oogen, een
middelmatige krachtige gestalte, een meestal breeden en sterk ontwikkelden neus.
Ripley meent dat hij van Aziatischen oorsprong is.
Deniker onderscheidt onder de blanken in Europa zes hoofdrassen en vier
onderrassen.
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I. Het lichtkleurige, langhoofdige (index 76-79), zeer groote Noordelijk ras (Nordique)
in Skandinavië, Noord- en West-Duitschland, Nederland, Groot-Brittanje, Ierland en
in de Oostzeegewesten.
Ia. Hel Ondernoordelijk ras (Subnordique) dat blond maar middelhoofdig (index
80-81) is, groot maar kleiner dan het Noordelijk ras, dat glad haar en een wipneus
heeft. Het woont in Noord-Duitschland, Letland, Litauen, Finland en
Noord-West-Noorwegen.
II. Het blond Oostelijk ras (Orientale) dat onderbreedhoofdig (index 82-83) en
klein van gestalte is. Het heeft aschblond of vlaskleurig glad haar, blauwe of grijze
oogen. Het gezicht is breed, vierkant, met eenen wipneus. Dit ras komt het zuiverste
in Wit-Rusland en in Litauen voor en gemengd in Groot-Rusland.
IIa. Bij dezen hoofdstam sluit zich het blond, middelhoofdig (index 80-81)
Weichselras aan (Vistulienne), dat veel voorkomt bij de Polen en Kasjoeben, in
Saksen en in Silezië.
III. Het Iberisch-Eilandsch ras (Ibéro-insulaire) is bruin van huid, klein van gestalte,
langhoofdig (index 73-76) en leeft niet alleen in Spanje, Portugal en op de
West-Middellandsche eilanden, maar ook in Frankrijk (Angoumois, Limousin,
Périgord) en in Italië bezuiden Rome - Ascoli. De Homo mediterraneus heeft zwart,
lokkig haar, zeer donkere oogen, een rechten neus of een wipneus.
IV. Het Westelijke of Cevennenras (Occidentale ou Cévenole) is bruin, zeer
breedhoofdig (index 85-87), klein van gestalte. Het woont in de Cevennen, in
Middel-Frankrijk en in de West-Alpen. Ook in Bretanje (behalve in Morbihan), Poitou,
Quercy, in de Midden-Povlakte, Umbrië, Toskane, Zevenbergen, waarschijnlijk in
Midden-Hongarije. Met andere rassen vermengd wordt het op vele plaatsen
aangetroffen van het Loire-bekken tot aan den Dnjepr en van Piemonte over
Midden-Zwitserland, Kärnten, Mähren, Galicië tot in Podolië. In Zuid-Itatië is het met
het Iberisch ras saamgegroeid. Het wordt door andere schrijvers het Keltisch,
Kelto-Slavisch, Kelto-Ligurisch, Rhetisch, Ligurisch of Alpine ras genoemd.
V. Het Atlantisch en Middellandsch Kustras (Littorale ou Atlanto-Méditerranéenne)
is bruin, middelhoofdig (index 79-80) en hoog van gestalte. Rein of gemengd is dit
menschentype aanwezig van Gibraltar tot aan den Tiber langs de Middellandsche
zeekust en van Gibraltar tot aan de Loire langs den Atlantischen oceaan. Het komt
overeen met het Middellandsch ras van Houzé en met het moderne Cro-Magnonras.
Va. Het Noord-Westelijk ras (Nord-occidentale) van Noord-West-Ierland, Wallis
en Oost-België is groot van gestalte, onderlanghoofdig (index 78-79), heeft
kastanjebruine haren en sluit zich waarschijnlijk bij het vorige aan.
VI. Het Adriatisch of Dinarisch ras is bruin, hooggewassen, breedhoofdig, (index
85-86) en wordt in zijn zuiversten vorm aangetroffen aan de Noordkust van de Adria
en in Bosnië, Dalmatië en Kroatië. Het is ook in
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Noord-Italië, in Romagna en in Venetië, onder de Slovenen en de Ladijnen, in
Grauwbunderland, op de Langres-hoogvakte, langs de Saône, de Moezel en in
Ardennen verspreid. Zijn kenmerken zijn bruin of zwart haar, donkere oogen, rechte
wenkbrauwen, een lang gezicht, een fijne, rechte neus en een lichtbruine huid. Niet
zoo scherp afgeteekend vindt men dit ras ook in N.W. Bohemen, in Zuid-Elzas, in
Fransch-Zwitserland, benoorden de Loire, in de Karpathen onder de Polen en de
Roetenen, onder de Oekrajiners en waarschijnlijk in Servië en Albanië.
VIa. Het Subadriatisch ras is niet zoo breedhoofdig (index 82-83) als de Adriatische
hoofdstam en is ontstaan uit de vermenging van dit ras met het Ondernoordelijk ras
(Ia.) Het is gevestigd in Noord-Frankrijk (Orne, Eure-en-Loir, Champagne,
Vrijgraafschap, Lotharingen, Vogezen) in Luxemburg, Noord-Elzas, Rijnland, Zeeland,
Beieren, Duitsch-Oostenrijk, Tirol, Lombardije en Venetië. Het is het Lotharingisch
ras van Collignon.
Naast de stammen van de blanke bevolking en met deze gedeeltelijk versmolten
wonen menschen van het gele ras in Noord-Oost-, Midden- en Zuid-Oost-Europa:
Finnen, Oegriërs, Magyaren, Tataren en Turken en zeer uiteen verstrooid
Semietische Joden en Zigeuners, die waarschijnlijk van Indische herkomst zijn. Uit
de Xanthodermen zijn meer Aziatische dan Europeesche volkeren in ons werelddeel
ontstaan en door hen zijn de Finsche, Magyaarsche en Turksche staten gevormd.
Of de zes blanke hoofdrassen van Deniker zich tot de drie hoofdstammen van
Ripley laten herleiden is ondenkbaar. Reeds in het Palaeolothicum, den ouden
steentijd, leefden alleen in Gallië minstens drie menschenstammen. In het
Neolithicum, den nieuwen steentijd, zijn nog andere stammen in het land gedrongen.
Bloedvermenging is er toen geweest zoowel als later. Thans zijn er streken, waar
de mengvormen overwegen en de afstamming van talrijke bewoners niet opgehelderd
is. In veel landen van Europa schiet het anthropologisch onderzoek te kort om
scherpe gevolgtrekkingen te maken, omdat het bewerkt menschelijk materiaal te
klein is, het aantal metingen te gering. Vaak zijn zelfs de schedelmetingen
onvoldoende om den gemiddelden index van een bevolking te bepalen.
Hoe weinig de begrippen volk en ras zich dekken ligt besloten in een lezing van
den Engelschen zoöloog P. Chalmers Mitchell over Nationaliteit en Ras, die afgaande
op Ripley's Races of Europe het volgende zegt, dat echter niet aanspraak kan maken
op wetenschappelijke nauwgezetheid: ‘Het zonderlingste van den toestand is, dat
de Vlamingen van oorsprong Noordsch of Teutoonsch zijn, dat wil zeggen zij
behooren tot het ras waartoe de Duitschers beweren te behooren maar in
werkelijkheid niet behooren; terwijl de Walen, die zichzelf graag voor Latijnsch
houden, kenmerkend Alpine zijn, dat wil zeggen behooren tot hetzelfde ras dat in
(1)
het Duitsche Rijk het overwicht heeft .’

(1)

P. CHALMERS MITCHELL, Evolutie en de Oorlog. Wereldbibliotheek. Amsterdam, 1917.
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Het vraagstuk van de samenstelling der Europeesche volkeren is te ingewikkeld
om in eenige regels uiteengezet te worden, zooals Mitchell het doet. In Duitschland
namelijk is de verhouding der bestanddeelen verschillend in Noord en Zuid, in Oost
en West. De procentische getallen der lichamelijke kenmerken geven overigens
geen nauwkeurig beeld van de wezenlijke afstamming omdat bij gemengden
huwelijken den nakomelingen steeds minder de vormen en de kleuren van het
Noordsche ras overerven. De overeenkomst tusschen Walen en Duitschers, hoe
veel Germaansch bloed ook de eersten in hun aderen hebben, is eene stelling, die
bij een verder onderzoek niet opgaat. Bij den eersten oogopslag onderscheidt men
den typischen Waal van den typischen Oost-Luxemburger, Elzasser en andere
Zuid-Duitschers. De schedelindex is niet zoo groot bij den Waal en het hoofd niet
zoo vierkant als bij zijn Oostelijke naburen. Evenmin zijn in Duitschland de vele
breedhoofdige Zuid-Duitschers het overwegend gedeelte der gansche bevolking
van het Rijk. Volgens J. Ranke neemt de breedhoofdigheid in de Alpen en zijn
uitloopers immer toe omdat de brachycephalie daar ‘bodenständig’ is.
Uit samengegroeide menschenstammen in verschillende verhoudingen zijn de
Europeesche volkeren ontstaan, die door taal en zeden werkelijke eenheden zijn
geworden, wanneer de omstandigheden hun gunstig geweest zijn. Op de vorming
van de taal, op de eigenaardigheid van het volkswezen heeft over het algemeen
het overwegend bestanddeel zijn stempel gedrukt. Voor de ontwikkeling van het
karakter is het aandeel van het ras wellicht beslissend. Niet alleen lichamelijk, maar
ook geestelijk is er iets blijvends in de raseigenschappen. Deze zijn aangeboren en
organisch, zoodat de volksaard met de rasbestanddeelen samenhangt. Een volk
bezit daarenboven aangeworven eigenschappen, die het gevolg van zijne omgeving,
zijne levensomstandigheden en zijne geschiedenis zijn.

Een kindsheid door Huibrecht van Ael.
I.
Leo's huis stond hoog in een stille straat. 's Morgens, in de Zomer, scheen de zon
door de ruiten van zijn wijd slaapvertrek, en hing wonder goud licht aan de grote
zwarte bloemen op gouden grond, die langs de wanden waren; zonlicht lag op het
heel de plankenvloer bedekkende tapijt met vergane kleuren, die nu lichte of
donkerder tinten werden; ook blonk een klein smal zonnetje in ieder van de glazen
stolpen die stonden boven de
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heiligen met fletse gezichten, waardeloze beeldjes op de schouw; en éen van die
beeldjes had een verguld rad, als een wagenwiel, en dat schitterde met kleine
straal-afwerping; het rad van de ranke en heilig-schone jonkvrouwe Kathelijne, dood
sedert veel honderden jaren. Ook was er een heilige Apollonia aan de muur, met
een vlammend zwaard in haar vuist; dát straalde niet, want het beeld was een
papieren prent; maar de schone vrouw, die er op geteekend was in chokolade-kleur,
kon de tandpijn genezen.
Dan voelde Leo, vóór zich liggend, nog in zijn bed, de onbegonnen dag. Die
voelde hij als een grote plas helder licht, waarover geen rimpeling ging van wind.
En die dag was voor hem; dat wist hij; hij was zijn onbetwist bezit, en buiten de
maaltijden aan tafel, kon hij doen de hele dag zijn kleine wil van eenzaam kind. Hij
zou glijden door de dag, wandelen door de dag, als een ongestoorde witte wolk
langs de blauwe lucht, tot het donker kwam, en weer de rust in zijn witte bed, tussen
al de dingen van zijn kamer, die hij kende en waarmee hij stil vertrouwelik was, zoals
hij leefde, de dag dóór, met de onverroerende dingen in de kamers en de tuin.
's Middags wanneer Leo tussen zijn vader en moeder aan de ronde tafel zat voor
't middageten, viel er, buiten, op de witte hofmuur, een lange vreselike schaduw,
heel zwart, van ergens een schouwpijp. Want toen zaten ze in 't achterhuis dat naar
't westen stond, en zó kon de zon op de zijmuur een schaduw werpen die als een
reus was. Die had ook zijn naam: het was de Kwade Menseneter met de Grote
Laarzen; maar Leo was er toch niet bevreesd voor, want hij deed nooit iets anders
dan tegen de muur leunen, en altijd was hij opeens weg.
's Avonds zaten ze weer dáar, zijn ouders heel weinig zeggend; er hing toen goud
te wemelen achter de blaren van een grote bomenlaan die op een hoogte stond,
wel honderd meters verder; de kruinen van bomen uit boerehoeven stonden dichter
bij, zodat de stammen van de hoge laanbomen waren verborgen, en er als een
groene berg was van blaren die soms even bewogen; door een holte in 't gewas
viel soms een rode, avondlike zonnestraal tot binnen de kamer; de
regenboog-kleuren, die verborgen zaten binnen in de kristalen belletjes rond de
kroonluchter, die hoog boven de tafel was, kwamen schijnen op de muur, in grote
en kleine vlekken. Bewoog soms de lamp dan was het een verward gedans, een
verschrikt springen, van al die vlekken kleur, en Leo staarde er naar, al blij
glimlachend, tot de jonge sappige salade, die goed zuur smaakte, werd op tafel
gebracht, en waar Leo veel van hield.
Ondertussen werden op straat de geruchten stiller; er klonk soms nog een lach,
of troepen spelende kinderen kwamen voorbij. En de kamer was zwijgend.
Wanneer het zomer was, en het regende niet, ging Leo in de tuin; die
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was groot; groot toch voor hém; en er was altijd zon. Dat begon van 's morgens.
Eerst was de schaduw van het grote huis, dat vóór de zon stond, vér; en er was
enkel licht op de uiterste muur, aan de achterzijde, waar een hooggewassen bosje
stond van rode hagedoorn. Maar dra werd de donkerte korter, en de perkjes met
rozen, rode en witte dooreen, en rode geraniums, en ook, hier en daar, viooltjes
met verwonderde kleinemensen-gelaatjes kwamen in het licht, dat als daalde uit de
vroeg-verlichte kruimen van de hoge vruchtbomen. Er schitterden grote dauwdroppen
op de fijn-gerande blaren der rozestruiken, en fijne, zilveren lichtjes schoten er uit,
seffens gebroken in het grote alomvattende zonlicht. Eindelik was ook het vierkante
grasplein verlicht, dat even dampte van opstijgende, gauw vervlogene dauw-wasem.
Zó was dan eindelik het licht gekomen, overal, in zijn onverzetbare, kalme optocht,
het licht van de zomer, dat de essentie was, het wezen zelf, van de zomer, en de
schaduwen van bomen en planten waren als welwillend-ontvangen gasten van het
licht.
En Leo voelde dat de zomer was puur licht, en de dagen van regen, daartussen
soms, waren weggewist uit zijn geheugen; alleen het licht nog bestond, en de zon
van het licht, en zijn vreugde; het zonlicht, dat een zijige warmte was om zijn
zomerleven, waarin hij zich bewoog met het kleine geheel van zijn bewegingen en
de klank van zijn eigen stem, wanneer hij voor zichzelf de liederen zong, die hij
hoorde in huis, toen hij heel klein was, en er nog een meid was, een jonge vrouw
met rode wangen, die zong in het oude huis, terwijl de zon op de glimmende oude
meubelen scheen. De meid was nu weg, en in het huis waren alleen zijn ouders die
zwegen, en de oude meubelen die glimden; maar de zon was gebleven, en het licht
van de zon, en Leo, die zong voor zichzelf de liederen van vroeger; zonder te
begrijpen de zin van het lied, om de vreugde alleen zijn stem te horen in de zijige
warmte, zong Leo, alleen met zichzelf, in de helderlichte tuin.
Er was getjilp van mussen, overal; een vink zong in een verborgen plekje; twee
vlinders vervolgden malkander in zotte vlucht, en een zwarte merel zat in de top
van een appelboom, tussen blaren van glanzend groen.
Meest hield Leo van de tuin in zomer-namiddagen. Dan was het ál licht; licht op de
kleurige bloemen; licht op de buitenblaren van de bomen, met geuten licht ook naar
't innere van de blarenkorven, in smalle gele stralen; licht op de rode, brandende
kersen met trossels te saam; licht op de paden, die mals waren en zandig; licht,
licht overal, als ware 't zongoud fijn gewreven tussen vingers van kleine blote
engeltjes, roze vette vingertjes, die 't hadden gestrooid van heel hoog in subtiele
regen van dicht naast elkaar neersidderende stofjes, vezeltjes van licht en glans:
zo voelde Leo.
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En gloriënd midden die regen van glans stonden hoog-óp de koninklike rozen, als
edele schuchtere prinsessen de witte, als vrouwen, vurig en wild, na draai-dolle
dans in volle blaking, zó de rode.
En Leo. die lui dan lag, op zijn buik, in het fijne gras, zag al die pracht tussen de
oude bruine muren, stil als wijze brave mensen, die veel zagen voorbijgaan, en altijd
dóór denken in de koele schaduwen van hun bezonken rust. Dit was voor Leo nu
het enige: te zien de dingen, zó in de zon, en levend hun onverroerend bestaan.
Simpel-aanschouwelik was zijn leven nog, dat in de schone schijn van de dingen
buiten, genoeg vond voor zijn vrede en de wensen van zijn ogen, en niet de innerlike
kant van het leven te kennen begeerde noch enkel bevroedde. Maar in zijn weke
kinderziel groeiden de indrukken van dit ogenblikkelike, direkt geziene, en in háár
werden de bloemen en planten tot een nieuw leven herboren, tot een bestaan van
weelderige fantazie, waarin ze roeren gingen, en bewegend leven, ieder gehuld in
de stille lucht van zijn eigene sfeertje; hun kleuren en geuren kregen een mystiek
bestaan, dat voor Leo soms een wondere bron werd van zalige gewaarwordingen,
waarvan hij nog niet de goede kracht en wellige rijkheid kende.... En hij lag te staren
tot een mier kwam lopen over zijn blote braai, en hij opsprong met een klein gebaar
van kinderangst door het vieze gekittel.
Als 't donkerde stonden de gele tulpen, op hun hoge nu onzichtbare stengels, als
gele kleine vlammen boven de grond. En er kwam een violette deemstering over
de dingen, en een grote rust als de donzen borst van een witte duif.
Soms was Leo doende op de hem voorbehoudene plaats, heel achter in de tuin,
een kleine hoek aan het samenkomen van twee bruine-muren. Op die plaats ging
een overvloed van klimop-gewas omhoog, heel dicht, en de rechte hoek van de
twee muren gans bedekkend. Men had hem gezegd dat vogeltjes nesten hadden
daarin, en dat hij nooit aan het gewas mocht raken; en soms ritselde 't ook in de
blaren, en dan vloog dikwijls een klein zwartachtig vogeltje weg, al zacht piepend.
Er stond een bosje van hagedoornen, waarrond de bijen en zwaar- gestemde
hommels vlogen, en ook een bosje met heel zacht-groene blaadjes als jong gras,
en kleine witte bloempjes; die twee sloten het vierkante plekje áf; er was enkel een
heel smal paadje tussen, dat toegang gaf. Op dit, zijn eigen terrein, was hij de kleine
koning, en met een klein blikken schupje waaraan een gele steel zat, graafde hij
vijvertjes met eilanden en bruggetjes; en forten, die waren een hooge rondte in
aarde, met een smal gangetje vooraan. Eens had hij een Engels tijdschrift gekregen,
waar mannen met zwaarden in stonden, die soldaten leken. Die sneed hij uit, en
zette ze bij de ingang, geleund tegen de aarden wallen, en één bóven op het rond.
Als 's morgens de zon scheen, en hij kwam zien naar zijn plek, lagen ze neer op de
grond, plat op hun gezicht, en hun benen omhooggekronkeld door de dauw; de zon
kwam ze drogen,
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en ze kronkelden meer en meer, tot ze een rondetje werden als een bobijn. Soms
hingen ze in de takjes van het hagedoorn-bosje, als er 's nachts wind was geweest.
En zo ging Leo's stil leventje voort, in de allenige eenvoud van het ongestoorde
doen, in de onnadenkende bewegingen door zijn stille zomerdag, die van hém was,
in zijn licht en wonnige warmte.
Als de Herfst kwam, en de dagen werden kouder met minder zon, was de tuin
misschien wel het schoonst. Dan werden de bladeren van de grote pereboom purper;
de blaren van de kriekebomen werden geel, met nog groene strepen die de adertjes
volgden. En ook werden geel de bredere blaren van de appelbomen, terwijl het
gebladerte van een enorme moerbezie-boom, brede groene blaren, blinkend. met
heel fijne haartjes, zilverig, bijna niet te zien, de blaren zelf aan de achterzijde zeer
licht, begon te krimpen; de fijne tandjes aan de randen krulden om; en eindelijk werd
het blad bruin en dor. Als al de blaren, na wisseling van groen en purper en bruin
en geel, gevallen waren, éerst enkele, dán in veeltallige kronkelvlucht, sóms
voortgenomen op de wind, werd het leven van de tuin stiller en stiller, als van iemand
die levensmoe is, en sterven gaat, zonder hoop, zonder hoop.....
En de zwaarte van de herfst daalde mistig neder in Leo's ziel, en hij wist niet, kon
niet bevroeden, waarom de gele blaren vallen moesten, en de wereld ontbloot
worden, en de wadige mist moest dalen over de onschuldige aarde; en ook deze
zwaarte van ongewilde weemoed kwam in de wereld van zijn fantazie.....
Droevig-bruin zijn de gelerozen-blaren, die dood zijn met verwrongen lijf, en
liggend op de barre grond; wat krisanthemen bloeien vergeten in een hoek....
Hele dagen viel de sneeuw; in grote vlokken is het witte wonder neergevallen,
geschud op de wereld door de droeve luchten hopeloos.
Door het grote venster ziet Leo de tuin onder sneeuw. Zó mooi zag hij hem nooit.
Hij denkt aan de goede lieve fee, die met een tik van haar roede de wereld wit
deed worden; de fee die van de goede God haar roede kreeg en haar kracht de
dagen van de wereld wit te maken, maar onder 't strenge voorbehoud - van god's
gefronste witte wenkbrauwen - enkel die vreugde te geven en overmachtige schat,
als de botten gebroken zijn zouden, en de bloesems gebloeid, en de vruchten gerijpt
hebben; opdat ook de tussenliggende tijd zou vreugde hebben, en de wereld in die
dagen schoon zijn zou.
En nu stonden de bomen met witte pelsen gewonden rond hun lijf en armen, en
de grond lag diep onder de watten sprei; soms liet een twijgje, met zijn sprinkeling
van wit te fel beladen, even een vlokje vallen; even had de twijg gebogen,
onmerkbaar bijna, en was weer opgegaan, roerloos
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vóort te blijven op zijn plaats; stil werd weer alles, en streng en fijn waren de twijgen,
in hun kruisend en dooreenlijnend spel van onbezorgdheid, tegen de, nu roerloze,
donkerder, lucht gestreept.
Een dak dat, nevens de tuinmuur, een ander huis bedekte, lag gans overladen
met blankheid; een dakgoot had sneeuw tot over haar boord, waarlangs hij daalde
in bochtjes, latend alleen de onderzijde blauw-zwart, wondere streep in het witte.
Heel het gedoe, dat nu wonder-klein was als speelgoed, was ingepakt als door
kinderhanden in een dikke hulsel witte watte, donzig, en verdovend alle gerucht.
De krisanthemen stonden, hier en daar éne buiten sneeuw, gele vlekken of
zalm-rode.
De morgen ging immer traag voorbij in de Winter; hij ging uur na uur zonder
verandering. Leo had eens een prentboek ontvangen van een moei. Het waren zeer
banale prenten met schreeuwende kleuren, en in den beginne had het een sterke
reuk van kleur-inkt. Zijn vader had hem verteld al de geschiedenissen die stonden
gedrukt onder de prenten, want Leo kon nog niet lezen. Daar zat hij in te zien de
hele morgen, de trage uren dóór, tot hij, bij zichzelf ze herhalend, aan zichzelf ze
vertellend, ze wist van buiten alle; wat hij het liefste zag en het vreemdste vond,
was een naakte jongen die in een blauwe vijver ging; hij was heel naakt.
De kachel gloeide, en soms, soms verroerden zich de gepijnigde kolen. De klok
tikte heel zachtjes; en op een kleurprent die hoog aan de groene wand hing, was
het, als Leo ze lang bezag, alsof een kleine jongen, die de hennen eten liet uit zijn
hand, de kop omwendde.
Zijn vader, die in een groote armzetel zat bij het venster, las zijn dagblad, en
zegde niets. Soms werden de bladen gekeerd, en dat was een raar gerucht van
leven in de zwijgende stilte, slapend onder de grote kamerheette.
Na middag maakte zijn vader muziek op een zwarte symfonie-doos, en de klanken
sprongen vreemd door de stilte, hortend soms aan iets binnen de doos; er waren
enige tandjes daarin gebroken, die nu geen klank meer gaven, en een ruimte lieten
tussen de tonen, tussen de weke oudelike symfoniedoos-klanken.
Er was een witte schijn op de groene muren, door de dikke sneeuw buiten.
Als Leo weer wakker werd 's morgens, en opstond, met zijn voeten op het kille
tapijt, voor een nieuwe stille dag, waren er wondere vreemde blaren van ijs op de
vensters. Hij kon zijn adem daartegen gaan laten, en er kwam een zwarte vlek,
waardoor hij zag over straat, waar twee dikke mannen gingen in zwarte jassen,
hoog-op de kragen tegen hun gezichten, en hun neuzen rood van de koude.
Des Zondags waren er veel lichten in de kerk, en veel mensen in donkere
winterkleding zaten tussen de witte pilaren, die recht naar de ronde welving
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omhooggingen. De klaarte van buiten speelde tegen de vensters met
kleurschilderingen, en deed de rode mantel van een heilige Jozef blinken als vuur,
naast de dof-blonde haren van een Madonna op een knielbankje. Aan 't outer deed
de priester in blinkende kleren veel trage gebaren, en soms trilde de klank van een
belletje door de stilte; als een pastoor met blinkende schedel in de preekstoel
predikte, was het heel stil; hij had een zachte, lijze stem; enkel hier en daar werd
een ouwe-mens-hoest gehoord, of snuitte zich iemand. De rijke orgeltonen, als een
zomertuin met rode krieken, klonken eindelik weer voort, van uit een ongeziene
plaats, ergens achter in de kerk. Leo moest er naar omkijken, omdat hij 't zo schoon
vond, en omdat hij in zijn mond de smaak van rijpe krieken voelde; maar hij durfde
niet aan zijn moeder vragen van waar de mooie muziek wel komen mocht, en de
zingende, helle vrouwe stemmen; eens had hij het gedaan, maar zijn moeder had
heel zuur gekeken, en een oude heer, met een gouden bril, en kleine witte baard
rond zijn kop, had hem toegelachen toen hij maar altijd voort omkeek, en niets zag
dan een paar witte beggijntjes, in een groote houten doos achter in de kerk, heel
hoog. Toen ze buiten waren, had zijn moeder hem fel bekeven, en 't aan zijn vader
gezegd, die zweeg en enkel glimlachte.
Zijn vader en moeder waren zwijgende mensen; beide oud. Ze zagen de dagen in
stille rust voorbijgaan, zonder verandering, altijd dezelfde, de eenbaarlike wenteling
dóór van de seizoenen. Die mochten de wereld, en 't uitzicht van de wereld, en haar
leven omscheppen, de dagelikse doening van de twee bleef dezelfde, altijd dóór.
Er was om hen een waseming van rustigheid, na de voldoening van alle lusten;
lusten, nooit gekend in alle kracht en hevigheid, maar voldaan in zoverre ze die
kenden.
Leo's vader was altijd ziekelik en ging nooit buitenshuis. Alleen in de tuin, bij
zomer, ging hij, geleund op zijn zware wandelstok, de stoffige paden langs, veel
keren achtereen, en soms ziende naar de stille glorie van de zon-beschenen
bloemen. Maar 's winters bleef hij binnen, de hele, lange dagen, ziende door het
venster, of rokend een sigaar bij 't eindeloos lezen van zijn dagbladen.
En wanneer hij sprak vertelde hij zijn lotgevallen in de grote oorlog, wijd over zee,
in het, toen nog half-wilde, Amerika, en over de naakte, altijd jagende, Indianen.
Dat was altijd dezelfde, monotone historie; vele keren herhaald, en nooit
veranderend, dan in sommige kleine détails, die hij verschillend nuanceerde, naar
wil van zijn fantazie, daar zijn geheugen stilaan stierf. En voor andere dingen, van
de moderne tijd, had hij geen wens of wil, er niet over sprekend; die gingen over
hem als nutteloze dingen; hij onderging ze, en leefde ze mee, zonder het te weten,
zonder ze te aanvaarden, zonder zich er tégen te keren.
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Leo's moeder was onontwikkeld, en daarom sprak ze weinig, doorretend soms het
eentonig verhaal van de vader met haar schrikkende uitroepende stem van angst
of verwondering, en bezig met de smalle dingen van haar huiselikheid.
En zo zwegen ze beide; het spreken van de vader overgroeid door het kille mos
van de verledenheid. Geen woord was er tegen de huisstilte; geen kreet of hevig
gebaar dat doorstreepte de eendere vrede.
Ze waren als antieke tinnen schotels, van lange jaren her, met tevreden matte
glans, op een brede, warme schouw.
En zwijgend naast hen, als een stille bloem in de schaduw van diepe bossen,
groeide Leo, in deemoed en eenzaamheid, zonder zuster of broeder, aan niemand
kunnende geven zijn kinderlik gemoed.
Dagen en seizoenen gleden voorbij, vol ingehouden weemoed en ongeweten
verlangen.
Andere mensen kwamen zelden, en van hun spreken verstond Leo weinig; de dingen
die ze zeiden waren anders dan die hij gewoon was te horen. Hen vreesde hij niet;
maar er was ook geen liefde voor hen in zijn ziel, geen aandacht; eerder waren ze
hem onwelkomen, als brengende met zich een gerucht en een geur uit de
buitenwereld, die voor hem een nutteloos ding was. De stilte was hem lief geworden,
en hij beminde de eenzaamheid zonder het te weten zelf. Zijn genoegen was die
ver buiten hem staande mensen te kunnen tarten of verwonderen, door hnn hoeden
of regenschermen te verbergen, die hingen in de duistere gang; kwam er een oude
vrouw soms, dan liet hij ongezien een aardappel of zilveren lepel, genomen uit de
schuif, glijden in haar korf, en kroop wég daarna, als een bang dier, om te lachen,
geluidloos, in zijn schuilhoek, wanneer ze vertrokken.
Zoo leefde Leo zijn ongestoord geleidelik leven, in de stilte van het huis en zijn
eenzaamheid, de mensen en de geruchten van de wereld buiten hem, geen
uitstorting van gevoelens mogelik tegenover de donkere schimmen van zijn ouders
op het witte doek van zijn leven.
En ofschoon hij niet zijn onbegrepenheid en eenzaamheid kende, voelde hij in
dit alleenzijn met zichzelf een gemoedelike weemoed, en een zachte streling, als
van vroeger, toen hij werd getroost met zalvende woorden, wanneer hij zich bezeerd
had.
Overgelaten, bijna geheel, aan zichzelf, geheel alleen met zijn inwendig leven,
merkte hij vele dingen op die voor andere kinderen zouden onbegrepen zijn gebleven,
waaraan die zouden voorbijgaan zonder acht er op te geven, maar die zijn oog en
zijn geest verfijnden, onmerkbaar. Hij zag hoe de zon glansde in een dauwdrop des
morgens, hangend aan het geurige blad van een roos; hij zag, en welhaast voelde,
de grote pracht van de avondhemelen, en zag de kleine dingen in hun onrumoerig
leven, in hun
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eigen kleine sfeer. Maar onbekend bleven hem de grote hartstochten en prachtige
bewegingen van de mensen, die een kind, levend in een grote stad zo vroeg en
snel bedwelmen, en medeslepen in hun roes.
Hij bouwde voor zichzelf, als in spel, een hele wereld, steen na steen, een wereld
van fijne dromen, van lichte fantazie, die bevolkt was met dingen en wezens
nameloos, die daarin leefden een gans leven van doen en voelen, van kleine
blijdschappen en kleine verschrikkingen, van vlinderende klanken en vreemde
bloemen-melodie. Daar waren in die wereld kleuren wonderfijn als in chinese vazen,
kleuren en klanken die rythmen waren en harmonie.
En dit was het grote zonderlinge, dat in zijn toverwereld alle rythme was, zonder
schokken, en dat alles zich bewoog, naar wil van de kleine wet van hem, in volledige
en onbreekbare orde; dat die stille rythme van zijn ziel wilde blijven ongestoord; dat,
zonder dat hij 't wist, hij was een volmaakt kunstenaar, een uitnemend kolorist in
wording, naar het inwendige.
En de dagen gingen voort, geluidloos glijdend over hem; de dagen, die zich vormden
tot rijen van weken, de snoeren van lichte en donkere maanden, van lichte en zware
seizoenen, gewonden om het radde wiel van het jaar als rozen en leliën en geruste
krisanthemen. Onweerstaanbaar draaide het wiel van de jaren, door niemand te
weerhouden, door geen ding op de wereld te veranderen; en met het wiel draaide
ter voleinding deze geruste kindsheid van droom en zachte fantazie.......
Lier, 1915.
HUIBRECHT VAN AEL.

Ekspressionisme in Vlaanderen door Paul van Ostayen.
III.
Enige bladzijden terug schreven wij reeds dat O. Jespers zich vroegtijdig in het
wezen van de beeldhouwkunst indacht: de zelfstandige monumentaliteit en wij
voegden er bij dat deze opvatting diametraal tegenover de bourgeoise kunstopvatting
staat, dewelke in de beeldhouwkunst de meest volmaakte vorm van toegepaste
kunst ontwaart. Het is voornamelik tegenover de beeldhouwkunst dat het euvel van
een bourgeois, eng-subjektief criterium zich manifesteert. De bourgeois begrijpt
geen enkele plastiek binnen haar streven, doch hij toetst ze alle aan zijn
vooropgezette kunstwil. De
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bourgeoise ontwikkelingstheorie der esthetiek beperkt zich bij een gemakkelik te
overschouwen tij-beweging. Vooral geldt hier Worringer, waar hij zegt dat onze
esthetiek niets meer is dan een psychologie van het klassieke kunstgevoel. ‘Het
paradigma van alle esthetiek is en blijft de klassieke kunst. Van daaruit wordt
ontwikkelingstheoreties aldus geprocedeerd: alles wat vòòr het klassieke hoogtepunt
ligt wordt als onvolkomen, als naar de hoogte wegwijzende poging aanschouwd;
wat dit hoogtepunt voorbij ligt, als een neerslag- of vervalprodukt gekenschetst.
Binnen dit skala beweegt zich ons gans waarde-oordeel.’ Worringer wijst op het
verkeerde van dit subjektieve, tevens op de weg van het objektieve oordeel. ‘Dit
subjektieve oordeel is in tegenstrijdigheid met de ongeschreven wet van alle objektief
histories onderzoek de waarde van de dingen niet van onze, maar van hunne
vooruitzettingen uit te toetsen. Elke stijlfase stelt voor de mensheid, die haar uit haar
psychisese drang schiep, het doel van haar willen en daardoor de grootste graad
van volmaaktheid daar.’
Buiten hetgeen de bourgeoise kunstopvatting wil, ligt b.v. het streven van de
gotiese mens, ligt de kunstwil van de negerplastiek. Deze begrijpt de bourgeois
nooit van hun zieledrang uit, wel van de overtuiging dat hier pogingen gedaan werden
het perfekte, - waar hij beperkt het klassieke in helleense zin door verstaat, - te
bereiken. Hij ziet niet binnen een periode, volgens deze periode, de pogingen en
het bereikte, het inperfekte en het klassieke. Hij ziet niet in dat de negerkunstenaars,
moesten zij de vaardigheid van Phidias of Praxiteles bezitten, (het bourgeoise
standpunt een ogenblik aangenomen dat zij die niet bezitten, omdat daarvan geen
aldus georiënteerde manifestatie aanwezig is) evenwel daar geen gebruik zouden
van maken en nooit hunne fetisplastiek door de plastiek van het Parthenon zouden
vervangen. Dit is de preciese houding van de bourgeois tegenover de z.g. naar het
klassiek toppunt trachtende stijlfasen: plus-minus interessante pogingen het
hoogtepunt der klassieke esthetiek te bereiken. Zijn verhouding tegenover het
kunstwillen van deze periode is aldus van negatieven aard. Gans anders is echter
zijn verhouding tegenover de stijlfasen, die, het klassieke hoogtepunt voorbij, de
perioden van neerslag- of dekadentie geheten worden en de overbeschaving zijn
van de door de bourgeois klassiek geheten vorm. Streng is de bourgeois tegenover
een kunst die zich bij de primitieve middelen beperkt; genadig echter daar waar het
wezen van de kunst onder een overbeschaving wegzakt. Wat is feitelik het werk
van de perioden van overbeschaving? Het leidt de klassieke vorm, die een gelukkige
norma was tussen het willen van de kunstenaar en het willen van de toeschouwer,
naar een ondergeschikte rang waar het willen van de kunstenaar aan de meest
ongekontrolleerde wens van de toeschouwer wordt overgeleverd. Wel groeien soms
uit deze verhouding tussen maatschappij en kunst, kunstenaars die zich wezenlik
de diepere geest van deze periode aanpassen, die, het ethies pijnigende van deze
ondergeschiktheid
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voelend, werken scheppen van een aanklagend fatalisme; deze werken geven dan
de reële verhouding van het wezen van de kunst tegenover de maatschappij; zij
passen zich aan en geven bedwongen de geest hunner révolte weer; zo de
laat-gotiese waterspuwer van St. Germain-l'Auxerrois te Parijs; zo Watteau. Zij
verzoenen zich met het uiterlike van hun tijd, door deze uiterlikheid te geven, doch
wat hen, deze kunstenaars innerlikheid geeft is deze bedwongen aanklacht. Het is
ongetwijfeld dat er een éenheid bestaat tussen kunst en samenleving gedurende
het luchtartige rococo-tijdvak van de frans hoogkapitalistiese fin-de-siècle-geest,
evenals deze éenheid bestond in het hoogkapitalistiese Rome, waar Petronius en
Nero de dichters waren. Feit is dat de monumentale kunst slechts bereikt wordt door
deze éenheid van kunst en samenleving, maar een éenheid van kunst en
samenleving zegt nog niets op zich zelf; zaak is in welke verhouding. Kunsthistories
aldus belangrijk deze rococo, maar menselik?
Van deze tijdvakken echter, die van het toppunt naar beneden voeren houdt de
bourgeois. Immers alles werd op hem berekend en zijn dankbaarheid daarvoor blijft
niet uit, doch manifesteert zich gedurende een lange tijd. De moderne bourgeois
houdt van perioden van neerslag. Het bewijs ligt voorhanden in het nog steeds
aanhouden van de ‘vogue’ van de Louis Quinzen en Louis Seizen; in het
voortbestaan van Fragonard en Boucher; in het sukses van de Lenôtre-tuinbouwkunst
en in de nog steeds aanwassende Gobelinkoorts.
Kunsthistories stelt de bourgeois zijn voorkeur voor het klassieke voorop, doch
in de samenleving draagt hij een weluitgesproken symphatie voor de neerslag-kunst
mee. Zo manifesteert hij zich in de tijdvakken van het hoogkapitalisme. Het ontbreekt
de bourgeois aan tijd en lust zich in een zieledrang als die van de gotiese kunstenaar
te verdiepen; hij vervangt deze ‘indenking’ door ‘Ersatz’ van verfijnde ornamentiek,
dekorativisme en oppervlakkige symboliek. Terloops opmerkenswaard is het dat,
e

wanneer de demokratie in de 19 eeuw, wanneer het syndikaat een maatschappelike
macht geworden was, zij insgeliks deze geestelike indenking door dekoratieve
symboliek vervingen: Walter Crane, Roland Holst, Hodler.
Wanneer deze verwisseling van ethiese in esthetiese drijfveer gebeurd, is het
ook gedaan met de monumentale kunst als gevolg van éenheid van kunst en
samenleving. In de plaats daarvan heeft zich een estheties-formele overeenkomst
gesteld.
Voornamelik is het de beeldhouwkunst (uit de aard van de kunst zelve ook de
bouwkunst) aan dewelke door de bourgeois deze ondergeschikte plaats toegewezen
wordt. De bourgeois doet hier een bepaalde voorliefde voor de dekoratieve esthetiek
gelden. Wanneer hij ook de gotiek en Meunier bewondert, dan is het slechts ter
wille van de op prijsgestelde algemene ontwikkeling. In zijn hart houdt hij meer van
zijn Lenôtre-hofje en van zijn waterspuwende, naakte nymfen. De bourgeoise invloed
brengt de

Stroom. Jaargang 1

211
beeldhouwkunst gans van haar innerlike monumentaliteit af en wijst haar een
sekundaire plaats toe.
De beeldhouwkunst is monumentaal en elk harer manifestaties - indiese, assyriese,
griekse, gotiese beeldhouwkunst, Meunier, Rodin, Bourdelle - draagt daar de stempel
van. Zij maakt het onderscheid tussen de tijdvakken van werkelike kunst van de tot
de ‘Kunstgewerbe’ ontaarde. Wat is nu de betekenis en dit woord monumentaal?
Het is hier natuurlik bedoeld als een voor het beeld persoonlike eigenschap en niet
b.v. als een noodzakelik met de bouwkunst tot éenzelfde doel samenwerkende
kunst; de omvang heeft er niets mee gemeens, zodat een kleine indiese Boedha
monumentaal kan zijn. Objektief is die psychiese monumentaliteit: het onder-bewuste
uitbeelden van het ethos naar zijn kerngedachte. Het ethos wordt het vroomst in
het beeld bewaard. Het beeld spreekt in naam van een gans volk; begrijpt het ganse
volk als monumentale éenheid en staat tegenover de priester, tegenover de vorst,
tegenover het ganse volk, als een te erkennen monument boven deze schakeringen
verheven. Doet het dit niet dan wordt het ondergeschikte kunst zoals de bourgeois
van de hoogkapitalistiese perioden het wensten. Subjektief is monumentaliteit: het
scheppen van oorspronkelike middelen maar dit onder-bewuste uitbeelden. De
gebruikte middelen wijzen onmiddellik op de ethiek. Reeds gebruikte middelen
kunnen nooit meer gebruikt worden, want de toestanden doen zich nooit meer
onvoorwaardelik dezelfde voor. Aan elk ‘neo’ ontbreekt ethos, daaruit innerlike
monumentaliteit. Aan elke kombinering van reeds gebruikte middelen insgelijks,
omdat er zich eveneens geen kombinering van b.v. grieksassyriese, indies-chaldese
ethiek voordoet. Al deze neo-helleense, egypties-griekse en andere herhalende
uitingen in de beeldhouwkunst missen haar psychiese monumentaliteit: dat het
beeld de pregnantste uitbeelding van het ethos is.
Niet enkel de naar zich afgesloten concentriese werking van het beeld is psychiese
monumentaliteit, ook de eksentriese werking van het beeld naar de toeschouwer
toe is aldus. Het beeld overweldigt de toeschouwer en penetreert hem van ethiese
kracht die van hem (het beeld) uitgaat. Slorpt de toeschouwer op in zijn
monumentaliteit. Een kleine indiese Boedha spreekt van zijn grootheid en van de
kleinheid van de toeschouwer. Dit kleine beeld kan honderdduizend toeschouwers
opslorpen. Immers is het de eenvoudige en naakte synthese van een ethos; de
eenvoud van de synthese impliceert echter niet de eenvoud van het ethos.
De beeldhouwkunst is monumentaal. De monumentaliteit echter verandert. Ieder
e

kunstenaar is het daarmee eens dat het mercantillisme sedert de 18 eeuw
geïntroduceerd buiten elke wezenlike kunstopvatting ligt. Maar ten tweede rijst de
vraag, na het aannemen van de monumentaliteitsnoodzakelikheid, hoe de huidige
tijd tans in een monumentaliteit te verdichten zou zijn. Monumentaliteit is het grieks
klassicisme, maar een herhaling daarvan zou
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geen monumentaliteit zijn; haar zou de psychiese noodzaak van een ethossynthese
ontbreken. Als wij dan, na de scheiding getrokken te hebben tussen schijnkunst en
kunstmatigheid enerzijds en de kunst als levensilluzie anderzijds, de balans maken
van de wezenlike eigenschappen die de ethiek van de kunst tans vooruitstelt, dan
vinden wij: verinnerliking en vereenvoudiging. Verinnerliking zijn b.v. ook de
Jung-Wiener-dichters, doch daar hen de eenvoud ontbreekt zijn zij voor onze tijd
waardeloos. Vereenvoudiging zijn ook Hodler, Thorn Prikker, Delville, Detlev von
Liliencron en zelf het ‘Völkerschlachtdenkmal’ te Leipzig, maar waar blijft hier de
innerlikheid?
Onze beeldhouwkunst ligt in de verdichting van de monumentaliteitsnoodzaak
en onze huidige ethiese eigenschappen. Deze tijdgeest, in de goede zin van het
woord te begrijpen, ligt weer in de eigenschappen: vereenvoudiging en verinnerliking.
Feitelik: een uitbeelding naar de grootst mogelike éenheid van de ekstensieve (aktie
die wij door vereenvoudiging verstaan) en intensieve (verinnerliking) uitbreiding van
ons leven. Voorlopig gebeurde er een ekses in een van de beide wezenlik
contemporaine eigenschappen. Zelfs de futuristen namen veel meer notitie van de
ekstensieve, dan van de intensieve uitbreiding. Op een harmoniese ineenschakeling
van beide eigenschappen komt het neer. De perioden van de révolte zijn wij door,
beide eksessen kenden hunne aanhangers. Nu komt het tijdstip der organisatie. Uit
de rationele waardering van de beide eigenschappen ontstaat de harmonie. Evenwel
hoeft dit rationaliseringsproces niet in de kunstenaar bewust te zijn; waarschijnlik
zal het kunstwerk zelfs de manifestatie van deze onder-bewuste waardering zijn.
Het toppunt dezer harmonie zal hoogtepunt ener nieuwe monumentaliteit betekenen.
Deze monumentaliteit zal eindelik weer het rezultaat van een bredere
levensaanschouwing zijn: van Withman tot Tagore releveert men reeds de
harmoniese verbinding van hare eigenschappen.
En nu de rationele ver-dichting van vereenvoudiging en verinnerliking. Deze
formule is breed en eng genoeg. Zij is breed genoeg in de zin dat, zij, veelzijdig, elk
oorspronkelik streven, zowel Archipenko, als Boccioni, Barlach, Wouters of Jespers
binnen haar grenzen opneemt. Zij is breed genoeg, waar zij, binnen de grenzen van
deze onvoorwaardelike ethiese drang, van dit levenskrachtig illuzionisme van de
‘blijde wereld’, de kunstenaar weer tot zijn plaats voert. Breed genoeg waar zij haar
ethiek tot geen beperkte aanschouwing als b.v. de Romantiek brengt, waar zij haar
esthetiek geen speciale visie impliceert, zoals b.v. de symboliek of de
‘Blätter-für-die-Kunst-beweging dit deden. Eng genoeg echter om ten eerste alle
mercantillisme te weren, ten tweede elk eksklusieve richting in de zin van een der
twee eigenschappen. Beide eigenschappen verenigd vormen de inhoud van de
nieuwe verhouding tussen kunst en leven. Beide apart beschouwd zijn slechts vlak.
Hun vereniging echter geeft de inhoud. Met haar houdt dan wel degelik op, wat
Boccioni wenst: ‘La sculpture ne peut pas avoir
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pour but une réconstruction réaliste épisodique.’ Het tijdvak van de synthetiese
monumentaliteit begint.
De synthetiese monumentaliteit is zij die de innerlike en uiterlike uitbreiding van
ons leven samenvat in beelden die, bewust of onderbewust gewild, dragers van
deze levensaanschouwing zullen zijn. Hiermee staan wij even dicht bij het werk van
Barlach, die zijn synthese in de natuur lokaliseert (Panisches Schrecken,
Vagebunden), doch ook deze natuur ontlast van alle overvloed, die niets tot deze
synthese bijdraagt, het beeld opvat in de ‘konstruktieve naaktheid’ (een koppeling
van Just Havelaar) en in de massaliteit, die de hevigheid vân de synthese uitdrukken
moet; even dicht bij Archipenko die naturele vormen naar zijn kerngedachte schept.
Maar vooral was het ons hier te doen om O. Jespers te bereiken. Een lange omweg,
doch nu staan wij ook naar onze mening midden in het werk. Deze wijze kwam ons
vruchtbaarder voor dan een gedetailleerd onderzoek van voorafaan naar de
eigenschappen en de ontwikkeling van de beelden en van beeld tot beeld, met
gevaar daaraan verbonden in een zeer spekulatief betrachten te vervallen. Nu
komen wij onmiddellik tegenover de kunstenaarmens O. Jespers te staan, gelijk hij
tans ongetwijfeld is; de waarheid en geen perifrase van de waarheid. Nu wij niet
van zijn verleden uit naar de huidige Jespers zijn opgegroeid, mogen wij van de
huidige Jespers uit even zijne ontwikkeling betrachten.
Van het begin af stond O. Jespers vijandig tegenover louter naturalistiese episodes.
Vijandig tegenover de esthetiese trucs, van de welke in de beeldhouwkunst zo
overvloedig gebruik gemaakt werd. Ook stond hij vijandig tegenover het analyties
gepier, tegenover het ideaalloos fraseren rond schoonheid. Hij stond vijandig
tegenover een aanschouwing die de waarde van het levensilluzionisme ontkende
en zich verloor in een spekulatieve esthetiek. Reeds ‘de Moeder’ van O. Jespers
legt getuigenis in deze zin af. Nog staan natuurlik talrijke naturalistiese
stereotiep-opvattingen de oorspronkelike verwerking van dit rationeel-idealisties
vitalisme in de weg. Maar wie oog heeft, ziet reeds hoe O. Jespers met dit werk
naast die kunstenaars plaats neemt, die niet de beweging van hun tijd kunnen
verpersoonliken, juist omdat die tijd in idealistiese zin bewegingloos is, doch later
als de betekenisvolle kunstenaars van hun tijd zullen erkend worden; zo zijn Flaubert,
Zola, Dostoiewski, v. Gogh, Ensor, Cézanne. Hem is deze moeder meer dan een
toevalsemotie. Het is het liefdevolle vitalisme en de creatieve liefde. Een vergelijking
met Zola zouden wij wagen. Als de arbeid van deze, draagt het werk ‘Moeder’ in
zijn esthetiese manifestatie de last van een naturalistiese ideaalloosheid, van een
levensmoeheid, die het creatieve van de poesis ontkent. Maar de opvatting! Hoe
houdt zij van de naakte goedheid, van de eenvoudige boven alles glorieuse liefde.
Want dit

(1)

UMBERTO BOCCIONI: Manifeste technique de la sculpture futuriste. Milan. Poesia. 1912.
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beeld spreekt van een alzijdige liefde. Immers reeds vatte de kunstenaar het als
een synthese op. Schoten zijne middelen nog te kort wat doet het hier ter zake.
Deze moeder droeg haar kinderen in een vitalisties levensilluzionisme; doch deze
moeder spreekt bovendien van de liefde tot de man die haar de kinderen gaf. Deze
‘Moeder’ spreekt syntheties voor de ganse vrouw; de vrouw die gans haar in de
richting der waardeschatting ongekontrolleerde missie van liefde moet vervullen,
‘de l'amour jusqu'à la maternité’ zoals de idealistiese skepticus R. de Gourmont het
uitdrukt. Hier mogen wij reeds op O. Jespers de woorden van een essayist, van
dewelke wij overigens begrijpeliker wijze verwijderd staan, van Just Havelaar wel
aanhalen: ‘Maar schoner de kunst, welke geen vlucht betekent van de werkelikheden
weg, doch die deze werkelikheden aanvaardt, doordringt en tot schoonheid, tot
gevoelsdroom herschept.’
In het beeld van Mevrouw A.D., in ‘de Dame met de hoed’ zet O. Jespers de
uitbeelding van dit rationele idealisme in de vrouw voort. In het eerstgenoemde werk
ligt het kulminante punt van de Wouterse invloed, naar opvatting en naar uiterlike
esthetiek. Zo naderen wij de ‘de fluwelen Mantel’. Er is iets in dit beeld dat ligt buiten
de naar de poësis van de ‘konstruktieve naaktheid’ voerende weg, waarop ‘Beweging’
r

(in n 2 gereproduceerd) de laatste stap betekent. Ongetwijfeld ligt dit beeld ook in
de lijn van de synthetiese monumentaliteit. Maar in dit werk is er nog iets anders;
het is er niet in aanwezig als iets tastbaar, maar wel als een mogelikheid. De
mogelikheid dat deze ‘fluwelen Mantel’ reeds het toppunt van het scheppen van de
mens-artiest O. Jespers zou betekenen. Het beeld zonder daarvan ook de minste
aanduiding te geven, suggereert het milieu der levende grootstad. En van deze
grootstad geeft hij het gans gemoedelik losse, het eroties niet geweldige, maar toch
gans op deze niet geweldige erotiek geconcentreerde leven. Jespers begrijpt dit
alles nog volgens het juist evenwicht: de grootstad een charme voor de kunstenaar
door dewelke hij zich kan laten meevoeren en, meegevoerd, toch niet onder gaan.
Maar onbewust dreigt er in dit werk toch een gevaar: dat de charme zich zou
uitbreiden en het overweldigende niet geweldige van de grootstad de rationele
ver-dichting van die oppervlakkigheid van de grootstad in de diepte van de
kunstenaar-mens juist kwetsen zou en dat deze wonde de kerngezondheid van de
kunstenaar zou kunnen ondermijnen, hem louter van behaagzucht en van een
uiterlike-esthetiek zou laten leven. Moest O. Jespers zich in deze richting ontwikkelen,
dan zou ‘de fluwelen Mantel’ de aanvang van deze periode betekenen.
Osc. Jespers echter gaat voort met ‘de Man met de Trui’ en met dit beeld staan
wij buiten hetgeen wij in de kunst steeds vrezen moeten als onze ergste vijand: het
berekenen op de toeschouwer. Wat hij reeds in zijn ‘Moeder’ poogde te geven,
gelukt hem hier: het opbouwen van het beeld in een konstruktieve naaktheid. Niets
dan het primaire van die man met
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de trui. De primaire lijnen niet in relief, doch alleen van waarde. De poësis van deze
rationele naaktheid, het aangrijpende van de rationele eenvoud voor de levende
mens van deze tijd. En het licht naar zijn kwantitatieve waarde syntheties
geconcentreerd. O. Jespers ontlast zijn ‘Man met de Trui’ van al wat er niet uiterst
kommunikatief ekspressief in hem is. Uit dit beeld spreekt het waardevolle van O.
Jespers als uitbeelder van de samenleving van zijn tijd. Hier wordt O. Jespers een
nieuwe poësis bewust. In dit beeld gaat ook bankroet wat men tot hiertoe ‘fysieke
(1)
schoonheid’ placht te heten. De schoonheid ligt in de naakte waarheid van de
tastbare menselikheid in de mens. Schoonheid is niet een selektie onder de mensen,
- het-tien-modellen-kiezen om tot een principiëel perfekt geheel te komen, als
kunstenaars van de moderne toepassing van het helleense klassicisme deden, maar wel een selektie in de mens, een ver-dichten van de mens tot schoonheid.
‘De kluizenaar ontdekt de schoonheid in de woestijn en in de eenzaamheid, met
God alleen. De man die de streken bewoont waar de druivetrossen tot wijn geperst
worden, zal het zinnelik levensgenot als hoogste schoonheid begrijpen. De mens
bewerkt hetgeen hem omringt tot schoonheid.’ In de samenleving van Osc. Jespers
geldt de voormalige klassieke schoonheid niet meer in het reële leven, enkel geldt
zij nog wanneer de bourgeois zich buiten zijn tijd in de klassieke kunstperiode
inwerken wil. Maar ons leven, onze stad, ons dorp, onze mensen zelf zijn niet meer
schoon in klassiek hellenistiese zin of zijn zij dit, dan wordt daaraan niet een
overwegende waarde toegeschreven. Onze klederen hebben zich verwijderd van
de klassieke schoonheid van peplum en tunica. Van de klassieke periode uitgezien
is onze tijd eenvoudig een ‘faillite de la beauté’. Het vitalisme in Osc. Jespers roept
hem tot het scheppen van een nieuwe schoonheid. En hij ontdekt die in de poësis
van de moderne tijd in deze ‘Man met de Trui’, die uiterst eenvoudig is, ontdaan
van elke tot hiertoe herkende schoonheid, doch in zijn alledaagse naaktheid de
schoonheid van een diep, bewust zieleleven draagt.
Onze tijd heeft het voedsel van een nieuwe schoonheid nodig. Een nieuwe
Herakles van Praxiteles zou als uitbeelding van onze tijd waardeloos zijn. En ook
de reaktie daarop het principiëel schoon menen van het leelike als de
dekadentiekunst van Rops en Baudelaire dit deed, geeft geen uitweg. Ons vitalisme
wenst een positieve uitweg. En die uitweg is de schoonheid van de alledaagse
mens, van het alledaagse leven. De mens die niet kleinzielig de middenweg kiest
en toch tot geen ekstreem behoort, de man die noch Phidias zijn wil, noch Baudelaire,
kortom de man die een wezenlik artistiek mens is en een menselik artiest, de man
die uiterlik gewoon is als

(1)

Het is opmerkelik hoe in de literatuur de meeste helden of heldinnen niet meer aan het
klassieke schoonheidstype beantwoorden. In de ‘Mercure du France’ verscheen daarover
een studie. Algemeen aangenomen wordt dat de fysiese charme buiten het preciese begrip
‘schoonheid’ ligt.
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al de anderen en innerlik van al de anderen, toch zo grondverscheiden zo is de
‘Man met de Trui’ van Osc. Jespers.
In ‘Beweging’ heeft O. Jespers deze schoonheid van het gewone een nieuwe,
poëtiese kracht bijgezet. Vanaf de Renaissance had de kunstenaar vreugde om de
vormen die hij weergaf. De kunstenaar ontdekte de schoonheid in het menselik
lichaam, in hoofd, lijf, arm of been. Men dacht er niet aan dat er ook een andere
schoonheid bestaan kon. Elke oorspronkelike interpretering, lag binnen het axioma
van het statieke objekt als schoonheidsgenot. O. Jespers kent ook de vreugde om
de schoonheid van dit menselik lichaam. Maar als hij een arm schoon vindt, dan is
het niet om de arm ‘an sich’, maar om de lenigheid van die arm, om de beweging
van die arm, dan valt zijn schoonheidsopvatting binnen het dynamiese van dit objekt.
Daar ligt het grondverschil. Hij heeft het menselik lichaam lief als beweging omdat
het de uitdrukking is van onze mobiele, intensieve tijd. Zo ontdoet hij de armen van
zijn figuur ‘Beweging’ ook van het louter formele van wat hen eigen is, om enkel de
beweging van de arm te bestendigen; zo houdt hij geen notitie met de objektieve
afmetingen, om enkel de buik van deze vrouw als beweging in het beeld te plaatsen.
Deze beweging in dit lichaam geeft de mobiliteit van zijn tijd. Het is inderdaad het
sub-consciente uitbeelden van het ethos naar zijn kerngedachte de formule van de
psychiese monumentaliteit. Daarom heeft het werk van O. Jespers dit groot belang:
éenheid tussen kunst en samenleving. Dat is, voor onze tijd, het waardevolle in zijn
werk. Als alle grote kunst is het werk van Oscar Jespers een dokument.
Geen groter kontrast dan dit tussen Floris Jespers en Paul Joostens. Maar dat twee
naar hun psychiese eigenschappen zo grondverscheiden kunstenaars voeling
vonden in de ekspressionistiese beweging, wijst andermaal daarop hoe deze
beweging het gevolg is van de noden van onze tijd; hoe het ekspressionisme geboren
is uit een éenheidsnoodzakelikheid tussen kunst en leven.
De generatie van '80-90 betekent zoveel als de hegemonie van het vlaamsche
(in de regionale betekenis van west- en oost-vlaams) psyche in onze nationale
e

kunst. Wij zeggen: Gezelle, Buijsse, Streuvels, H. Teirlinck (1 faze), - Claus, de
Sadeleer, Buijsse, Sijs. Tans schijnt met het jongste geslacht de hegemonie zich
naar Brabant verplaatst te hebben. Naast Rik Wouters, is Floris Jespers in de
schilderkunst de meest intakte vertegenwoordiger van deze schakering van het
vlaamse psyche. Beiden, Floris Jespers en Paul Joostens, omscheppen de wereld
naar hun vitalisme. Men zou echter verkeerd doen dit ‘vitalisme’ noodzakeliker wijze
de zin van een naar buiten gericht geluksbegeren en geluksomscheppen te begrijpen.
Zo is echter bijna ononderbroken het brabantse vitalisme: Rubens, Teniers,
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Oleffe, Wouters, Jespers te begrijpen. Vitalisme is feitelik slechts: de creatieve
schoonheidsdrang. Dit vitalisme was ook in de gotiese mens aanwezig en toch was
hij niet geluksbegerend naar de buitenwereld gericht. Hier ligt het grondverschil
tussen Jespers en Joostens. Het vitalisme van Jespers is brabants, weelderig altans
zeker bij zijn ontstaan; dat daarin soms perioden van neerslachtigheid voorkomen,
die zich, zoals hij Johan Doxa, zelfs kunnen bestendigen, doet geen afbreuk aan
het algemeen bonhomme-karakter van de Brabander. Buiten zijn im- of
ekspressionisme staat bij Jespers de blijdschap om het leven waarin hij zich zo
gewoon thuis voelt; de vreugde om elk objekt, schoon of leelik. Geen zweem van
nominalisme; hij is zonder onderzoek, van het overweldigende van het levensrealisme
overtuigd. Alles is. Of dit alles nu blij is of niet, voegt niets toe aan of vermindert de
levensblijheid van Jespers ook niet. Geluk is het reeds: de overtuiging dat alles
tastbaar is. Floris Jespers schildert daarom met evenveel vreugde een syfilitiese
meid als een bloeiende boomgaard. Alles heeft de waarde van rondom hem te
leven. Dit bestaan verrijkt zijn leven.
Het vitalisme van Joostens is geen geluksbegeren. Hij ook concentreert de
gebeurtenissen van de buitenwereld naar zich, doch dit gebeurt in een gans andere
richting dan deze gelijkwaardigheid van alles-wat-is, zoals in het realisme van F.
Jespers. Voorop staat het interpreteren van het leven naar een godsdienst; heeft
Joostens een objekt uit de realiteit lief, dan denkt hij dit objekt onmiddellik uit deze
realiteit; hij heeft dit objekt niet lief omdat het is, zonder onderzoek naar de waarde
van dit voorwerp te doen, maar wel omdat het meer is dan al hetgeen daarrond is.
De innerlikheid van F. Jespers is een zich-in-leven in het door hem aan het objekt
toegedicht wezen; Paul Joostens verinnerlikt binnen zich de objekten naar het
a-priori van een Godsbeeld. Flor. Jespers komt uit de gewone, geschiedenisloze
realiteitzin; P. Joostens uit een eeuwenoude kultusnoodzakelikheid.
Uit deze realiteitzin is F. Jespers tot het ekspressionisme gekomen. Het
impressionisme beantwoordt niet meer aan de waarheid van onze tijd. De realiteit
is ook bij F. Jespers door ubiquititeit te vertalen; dit is realisme van al de dingen en
het zich indenken in het wezen van dit albestaan. De kunstenaar, de schepper van
het kunstwerk is van dit realisme doordrongen; kon hij zich nog tevreden stellen met
een uiting die niet de weergave van deze levensaanschouwing zou zijn? Van deze
realistiese levensaanschouwing uit was het impressionisme nog slechts literair
realisme, onbemiddeld tegenover de rijkdom van deze intensieve ubiquiteit. Daarom
ging Jespers langzaam, maar zeker, zonder een stap achteruit bijna, naar het
ekspressionisme, omdat hij vóór zich had de realistiese levensaanschouwing en
omdat hij naast zich steeds het ontoereikbare van een zelfs zich meer emanciperend
impressionisme voelde.
Joostens was principiëel van af het begin van zijn artistieke werkzaamheid voor
het ekspressionisme gewonnen. De zelfstandigheid van de kunst,
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volgens ekspressionisties princiep, had deze kunstenaar-mens tot de hoogte van
een kultuële ethiek gevoerd. Reeds vroegtijdig poogde hij buiten het impressionisme,
- de leerschool zijner eerste jaren, - deze kultus rituëel uit te drukken: zijn exotiese
tekeningen, hiervan de getuigenis, zijn lichamen samengesteld naar de sierlikheid
van de lijnen-complexen. Dan volgde de tijd gedurende dewelke hij meende het
hogere ratio, zoals Ensor hem dit geopenbaard had, door het toepassen van het
formeel bizarre te benaderen; hij maakte: ‘midinetjes die Kristus kruisigen’, ‘het
laatste oordeel’. Alvorens hij de ekspressionistiese techniek vast had, maakte hij
een tekening, ook een oordeel, waar zogezegd afgerekend werd met de traditie en
kartels gedragen werden met ‘Sancta Maria Laurencin, ora pro nobis’ en zo voort.
De tekening was echter zó dat zij nog aan een niet al te streng akademieleraar had
kunnen eer aan doen. Duidelik bewijzen echter zulke voorbeelden dit: in Joostens
bestond er van voorafaan een principiëel erkennen van het ekspressionisme. Het
wijst daarop dat volgens deze religieuze mens het impressionisme beneden de
mogelikheid van een kultus stond. Dat het lang duurde alvorens hij uit het
impressionisme als sisteem loskwam is een feit; ook ging het moeizaam; zijn te rade
gaan bij Gauguin, Matisse, Laurencin is daarvan het bewijs. Principiëel stond
Joostens steeds buiten deze esthetiek. Als hij nader met de buitenlandse beweging
kennis maakte, dan mocht hij ook met reden zeggen: ‘dat heb ik insgelijks gedacht.’
Hij had het inderdaad gedacht; maar dat was dan voorlopig ook alles.
Naar deze realiteitzin is Fl. Jespers binnen de grenzen van het ekspressionisme
de naturalist. Niet zoals de materiële Zola deze realiteit weergaf of zoals Claus deze
interpreteerde, wel de realiteit als synthese begrijpen, tot haar kernwezen
doordringen. Hij biedt verwantschap met sommige franse romanciers, verwantschap
met de naturisten Jules Renard, Philippe, Montfort, Bachelin, die insgelijks het
naturalisme deze diepere realiteitzin hebben bijgelegd. Van het natuurlike gaat hij
tot het naturele, van het fysieke tot het fysiologiese; van een arm geeft hij niet enkel
de uiterlike, maar ook de innerlike konstruktie, zoals F. Léger hem dit leerde (tekening
‘liggende vrouw’, verg. F. Léger, tekening: Beweging). Naar een sterke realiteitzin,
die tot het kernwezen van het bestaan doordringt, is ook zijn waarde indeling opgevat.
Realiteit, in de betekenis van deze kern, is het inderdaad objekten reusachtig te
maken, andere tot onbeduidendheid te herleiden. Men zie ‘de Maitresse’, waar
nadruk op het belang van het fysiese gelegd wordt, uitgedrukt door de sterke rug
en de herhaling van de borst. Realiteit is het ook waar hij, in het portret van de steller
van dit opstel het alledaagse hoofd van geen belang maakt tegenover het kleiner
en meer elementair voorgesteld denkend hoofd. De tekening houdt zich bij dit motief:
het onbeduidende juist volgens deze waarde voor te stellen door de oppervlakkigheid
van zijn eigenschap te vergroten; door haar met het negatieve van deze waarde te
overladen; zó komt het dat de minst bizondere eigenschappen
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oppervlakkig de meeste plaats krijgen, terwijl het eksplosieve, het fijne, het
doordringende van de moderne mens, eigenschappen die hij weergeven wil, enkel
een kleine plaats toegewezen wordt. Doch hier juist openbaart zich F. Jespers
techniese knapheid, want voor iemand die zich de moeite geeft zich in de tekening
in te leven, krijgen juist dit materiëel kleinere hoofd en de uitdrukkingen van fijnheid,
vlugheid en doordachtheid door haar beknopte juistheid in deze tekening een
overweldigende waarde. Het alledaagse wordt juist sekundair doordat het, - hier
blijkt de realiteitzin van Jespers, - onder de macht van zijn aanhoudende, doch
reliefloze manifestaties te niet gaat.
Ondergaat het ontwikkelingsproces van het kunstwerk bij F. Jespers het licht van
deze realiteitzin, dan ontstaat en ontwikkelt zich anderzijds het kunstwerk bij P.
Joostens in het licht van een mystiese fantastiek. Maar de mystiek van P. Joostens
is een hedendaagse. Zij is niet onbewust en is niet juist door haar karakter boven
de kloof van optimisme en skepticisme verheven, zoals in de ziele-eenvoud van de
gotiek. De mystiek van P. Joostens is het gevolg van de mutuele beinvloeding van
een godsdienstig en een a-religieus midden. P. Joostens is deze mystiek bewust;
zij is echter niet gewild. Verwantschap heeft deze mystiek met die der primitieven
waar zij ook de realiteit door het ordinairste naturalisme vertaalt. In het doek ‘de
Kuise Suzanna’ duidt zowel het psyche der voorgestelde personen, tot zelfs de
kuise Suzanna, als het hevige naar het gemene werkende kontrast tussen elkaar
hinderende ‘roden’ en ‘groenen’ het ordinaire van deze episode aan. Niet anders
deden de farizeërs, de israëlieten op het doek van de primitieven. (b.v. de opwekking
van Lazarus.) Voor F. Jespers betekent de stad als voor zijn broer: zich laten
meevoeren door dit doodgewone leven en, meegevoerd, toch niet vergaan in deze
alledaagsheid. Bij P. Joostens is de stad een omstandigheid, waarvan hij het formeel
karakter onmiddellik naar de zin van zijn mystiek altereert. Hij heeft aan de stad
hetzelfde als een ander schilder iets heeft aan de kompositie-handeling van een
stilleven. Als hij de stad in gedreven wordt, voelt hij toch het vreemde daarvan. Deze
mystiese fantastiek van P. Joostens ligt weer in het unificeren van de antithesen:
het uiterst formeel voorstellen van door het subjekt gedachte wezens, van een
andere zijde in de pregnante sukjektiviteit van iets doodgewoon. Deze fantastiek
maakt dat P. Joostens' relatieve uitbundigheid, evenals die van Ensor, toch steeds
binnen de grenzen van een absolute zwijgzaamheid liggen blijft. Men zal overigens
spoedig merken, juist in zijn manier de stad, het rumoerige leven te schilderen of
te tekenen, dat het ingetogene het ras op het uitbundige gehaald heeft. Over dit
rumoerige stadsleven hangt de malaise van de moderne mystieker. In een
impressionistiese tekening ‘Foor’ beproeft de kunstenaar dit rumoerige stadsleven
samen te dringen; het gelukt hem echter niet; zijn ‘Foor’ blijft even onnauwkeurig
als destijds zijn midinetjes die Kristus kruisigen. Het kontrast
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dat b.v. ligt in een 's nachts onbevolkte grootstraat komt hem echter dichter nabij.
Het schijnt hem meer irreëel. Het stilleven-genre heeft hij tot het opvatten van deze
gestorven straat als stilleven uitgebreid. Picasso stelde als een stilleven de uiterst
rijklevende muziekinstrumenten voor. Joostens stelt de straat, na haar beweging
en als kompletisering daarvan, haar objektieve geheimzinnigheid als stilleven daar.
De stad die P. Joostens geeft (twee inkttekeningen: de Stille Stad) is even goed
een stad uit duizend-en-éen nacht als onze moderne stad. Maar in dit laatste geval
is het onze moderne stad gegeven volgens de penetrante objektiviteit der fantastiek.
Door dit kontrast tussen Floris Jespers en Paul Joostens is thans hun mutuële
invloed te begrijpen. Wat P. Joostens in eerste plaats van Jespers' realiteitzin geleerd
heeft, is: de indeling naar de kwalitatieve waarde. Dat zijn fantastiek steunen moet
op een sterkere realiteit. Voornamelik leert Joostens tucht van Jespers. Jespers
meent inderdaad dat het niet voldoende is het aanbrengen van een lijn of van een
kleur subjektief te kunnen rechtvaardigen; alles moet ‘an sich’ een reëel bestaan
hebben. Joostens, die soms in het euvel van de libertijnse bohême valt leert van
Jespers, die meer naar het ekstreem van de bourgeois overhelt en omgekeerd leert
de nog soms bourgeoise Jespers zelfstandigheid van Joostens. Zij hebben elkaar
geholpen buiten deze beide ekstremen te groeien. Jespers leert van Joostens de
verbeelding als een realiteit waarderen. Door Joostens werd de realiteitzin in Jespers
van zijn nog vaak bloot-materialistiese opvatting ontlast. In het koloriet dezelfde
verhouding: P. Joostens, wiens koloriet zich voornamelik op de tegenstelling van
geel en blauw baseerde, leert van Jespers het gebruik van rood en groen. F. Jespers,
wiens gemis aan inhoud voor een groot deel toe te schrijven is aan een eenzijdig
bestuderen van het palet, in de richting van het uiterst heldere koloriet, leert door
Joostens de waarde van de donkere tonen kennen en begrijpt dat de kleuren die
naar het zwart opgaan niet altijd het tegenovergestelde van licht betekenen.
Joostens' koloriet lag binnen de gamma's van geel en blauw. Juist zoals Kandinsky
formuleert: Geel is de kleur van de beweging van uit het doek naar de toeschouwer
toe; haar beweging is eksentries. Geel is blij, levendig, doch niet diep. Blauw is de
kleur van de diepte, van de rust, van de berusting. Waar blauw helder is als in
hemelsblauw daar drukt deze kleur de oorzaakloze, enkel in zich concentriese
vreugde uit; wordt blauw donker dan drukt deze kleur de meditering, de berusting
of de rust uit. Hoe sterker het geel wordt des te meer is het uitdrukking van
oppervlakkig optimisme (citroengeel); donkerblauw is de kleur van het aanvaarde
pessimisme. In deze kleurinterpretering liggen de zelfs nog impressionistiese
schilderijen van Joostens. Zo is ‘Weeldevruchten’ en zo is ‘Harem’. Zij drukken het
sensuele genot uit. ‘Stille Tijd’ een werk van pessimistiese levensaanschouwing.
Naar de toeschouwer toe werkt het koloriet in de twee eerste werken; concentries
echter in de ‘Stille Tijd’. Na het doek ‘Futurisme’
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verrijkt Joostens zijn koloriet in Jesperse zin. Hij herhaalt vier-vijfmaal een doek van
dezelfde afmetingen tot hij het rezultaat ‘Figuur’ bekomt. Het is een koloristies warm
levend werk, gesitueerd binnen de naar de realiteit gelouterde fantastiek. Dit ‘Figuur’
staat zijn ‘russiese Madonna’ zeer nabij. Meer principiëel werd hier de kwalitatieve
waarde-indeling doorgedreven. Het koloriet in machtige kleurvakken geeft inhoud
en densiteit. Hier werd met zeer eenvoudige middelen veel bereikt.
Merkwaardig is het hoe Joostens in zijn impressionistiese tijd, en zonder de theorie
van Kandinsky te kennen in deze twee werken ‘Harem’ en ‘de stille Tijd’ de
optimisme-pessimisme polariteit door dezelfde kleurkontrasten van geel en blauw
weer te geven beproefde. Het is merkwaardig hoe hij een feitelik objektief-normale
afbeelding van een vrouw met een schaal vruchten voor zich ‘de stille Tijd’ heet;
deze stille tijd zou onmogelik door de objekten samenstelling te verklaren zijn; de
benaming slaat terug op het innerlike leven van het blauw. ‘Zeer diepgaand’ schrijft
Kandinsky, ‘ontwikkelt het blauw het element der rust. Wanneer blauw naar het
zwart overzwenkt, bekomt het de nevenklank van een niet menselike treurnis. Het
wordt als een oneindige verdieping in de ernstige toestanden, waar geen einde
bestaat of kan bestaan’. In ‘de stille Tijd’ dringt het blauw, - kleur waarrond al de
objekten ondergeschikt harmonies geconcentreerd zijn, - meer en meer naar de
donkere ontwikkeling op, sluit zich aan bij wat Kandinsky op een andere plaats zegt:
‘Muziekaal vergeleken komt het donker blauw met de cello overeen; steeds dieper
wordt het verwant met de wonderlike klanken van de basviool; in de diepe, feestelike
vorm is de klank van het blauw met die van het diepe orgel vergelijkbaar.’ - Zoals
‘de stille Tijd’ de verdieping betekenen moet, is ‘Harem’ de klank van een
oppervlakkige blijheid. ‘Het geel kan niet tot een grote verdieping zinken.’ Alles
concentreert zich in dit doek op het geelvlak dat gelukkig aangebracht zou worden,
met het kleed van een zittende vrouw als voorwendsel. Het geel is buitengewoon
akuut en verdringt ook het overige van hetgeen in dit doek gebeurt als onbelangrijk.
Alle leven is echter rond deze oppervlakkige (hooggele) levenslust.
Bij deze tegenstelling beperkte zich Joostens geruime tijd, totdat hij, gelijk wij
zegden, voornamelik van Floris Jespers, beter leerde. Hij leert de innerlike sterkte,
de niet eenzijdig-ontwikkelde, maar de norma-intensiteit van het rood waarderen.
Dat is de betekenis van de ‘Figuur’, dat is voornamelik de betekenis van ‘de russiese
Madonna’. Rood is de kleur van een sterkte die goed wordt en van een goedheid
die sterk wordt. Deze russiese Madonna is de moeder Gods van de arme moujiks,
van de ongeletterden en de uitgebuiten. Daarom is er bizonder rood in het doek,
rood als het lijden, maar ook is er het rood van de opstanding. Eénzelfde rood drukt
uit een concentries smartelik quietisme en een zich vooreerst naar binnen sterkend
aktivisme. Toen Joostens ‘russiese Madonna’ schiep was
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hij zichtbaar de polariteit van het optimisme-pessimisme te boven gekomen. Hij
kende rust. Merkwaardig: onmiddellik verlaat hij zijn geel-blauw kontrast en kiest
het rood, gans volgens Kandinsky het formuleert: ‘het rood, zoals men het zich
voorstelt, als grenzeloze, bij uitnemendheid warme kleur. werkt innerlik als zeer
levendige, vlugge, onrustige kleur, die echter niet het lichtzinnig karakter van het
zich naar alle zijden verterende geel bezit, maar wel spijts alle energie en intensiteit
een sterke noot van bijna doelbewuste immense kracht kweekt. In dit bruisen en
gloeien is om zo te zeggen mannelike rijpheid, hoofdzakelik naar binnen, zeer weinig
naar buiten gericht.’ Deze roden in de russiese Madonna. van dewelke mannelike
kracht uitgaat, worden door de omgeving van het donkere, door Joostens geliefde
tonespel in relief gesteld. Moeizaam komt het rood van de toekomst vooruit op de
duistere vlakken het verleden en het heden van de arme moujiks. Zij is nog gans
de zware Madonna van de plompe agrariërs, moeilik uit hun slaap te wekken. Als
moeder Gods is zij mens en menselik als al diegene uit haar omgeving. Van daaruit
zal haar dynamiek: traag, massaal, die van een gans gelijk zijn. Maar waar al deze
vlakken, alsmede het koloriet van het tweede plan de uitdrukking van het heden
geven, werkt reeds hier en daar als een goed dat reëel is, het levende rood.
In 1916 bereikte Floris Jespers, na ‘Veronese-lint’ en ‘Weerkaatsingen’, met ‘de
groene Spiegel’ het toppunt van zijn impressionisties kunnen. Buitengewoon snel
had Floris Jespers zijn weg naar dit toppunt afgelegd. P. Joostens bereikte dit
toppunt, in zuiver impressionistiese zin, nooit. Voor hem, de van huize uit
ekspressionist, was het overigens nutteloos; dit toppunt lag gans buiten hem. Floris
Jespers moest er over. Het is in het dubbel bewustzijn van het impressionisties
voorname van ‘Groene Spiegel’ en van het nochtans in het absolute onvolmaakte
van dit schilderij waar Floris Jespers' zwenkpunt te plaatsen is. Van dit zwenkpunt
uit zijn twee lijnen te trekken; de eerste ‘Groene Spiegel’ is het slot van de
impressionistiese tijd; de tweede lijn, ‘Barmeid’, is het begin van zijn ekspressionisme.
Van ‘Barmeid’ loopt deze rechte lijn verder tot de ‘Maîtresse’. Hier heeft de
kunstenaar weer gerust gevonden; weer geraakt hij meester over zijn middelen,
weet hij zijn pathos naar een weergevonden stijlbewustzijn te ordenen. Weer is zijn
doek ruim genoeg en niet te ruim; weer zal hij alles kunnen ordenen naar de waarde
van de essentiële eigenschappen, gekwalificeerd volgens dit nieuwe stijlbewustzijn
De Maîtresse beheerst het doek; het slaapvertrek, - of indien men precieser wil de
roosmauve waarde van deze kamer, - het interieur met op het veld wijd-open vensters
of deuren, de velden zelf niet als een oppervlakkig stijldekorum rond de maitresse,
maar wel als een omgeving vooraf als sekundair rond deze vrouw bestemd. Een
innerlik plan houdt deze dingen rond haar samen. Maar zij heerst; zij is nul en zij
heerst. Nul: haar gelaat, haar ogen hebben geen belang; geweldig echter is de boog
van de rug en de borst, die wegens
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het belangrijke, nogmaals op een andere plaats herhaald wordt. Het ganse doek
staat in het teken van deze eigenschap. Het is op het heetste van de dag en het
ganse koloriet koncurreert naar het uitbeelden van het wezen dezer warmte. Het
geel wordt tot de hoogte van de wellustige voldaanheid van korenvelden gevoerd;
het rustige blauw zet zich om in scherp doordringend roos-mauve; het
geconcentreerd rood is slechts daar aanwezig waar de hevige koloristiek daardoor
kan versterkt worden, maar groen draagt weer tot de scherpte bij. Het interieur is
als weggedoezeld in deze scherpte. Wijd staan de deuren en vensters open; de
velden en het interieur liggen zodanig in éenzelfde warmte dat van de scheiding
tussen buiten en binnen nog enkel een paar zwakke lijnen van vensterramen
overblijven. Onder het geweldige branden van de namiddagzon blaken de zich
voortdurend opvolgende gele veld-vlakken; daartussen nauweliks aangeduid de
wegen. De wegen die voeren van de stad naar het land; van de onbeduidende
horizon tot deze giganteske maitresse; langs deze wegen komt ‘hij’ per auto, na de
zorgen van de dag, - beurs of industrie, - de late namiddag bij zijn maitresse
dooorbrengen. Zo is deze ‘Maîtresse’. Alles is naar de eigenschappen: de onbenullige
belangrijkheid van de maitresse en het stikkend warme van de zomernamiddag
gevoerd. Deze eigenschappen zijn het primaire van het schilderij; stijlrijk is de
omgeving naar deze innerlike harmonie ontwikkeld. Ekspressionisties blijft echter
de enige grote fout het vasthouden aan een bedriegend perspektivisme. Het vlak
zijn van het doek; gemis aan inhoud, - behalve in sommige détails als het herhalen
van belangwekkende voorwerpen, in een afzonderlik kader en op het voorplan.
De inhoud en de densiteit weet Floris Jespers tot hiertoe in zijn schilderij ‘Monsieur
de Brindosier Joyeuse’ het volledigst te geven. Een opvolging van kleurvlakken, die
van zeer licht groen beginnen en in donkerblauw eindigen. Veel sterker dan een
gamma-interpretering. Elk nieuw kontrast tussen deze naar de donkerte klimmende
kleuren voegt de ruimte meer inhoud, diepte toe. En wanneer dan de inhoud van
de kamer tot het ultieme vlak van donkerblauw zwart gegeven is, staat de figuur
van de ‘Monsieur’ op een zeer precies gelimiteerd voorplan. Dit doek in nog een
stap verder dan wat hij in ‘Vrouw aan de Ontbijttafel’ reeds gerealiseerd had.
In deze algemene inleiding over het ekspressionisme moge dit over elk der drie
ekspressionisten met wier werk wij vertrouwd zijn, volstaan. Het is echter niet lang
alles wat er over te zeggen is en bepaald durven wij niet verzekeren dat er geen
essentiële punten vergeten werden. Ons doel was ten eerste het ekspressionisme,
ten tweede het ekspressionisme in Vlaanderen in ruimere kring bekend te maken.
Voornamelik daarop wilden wij de aandacht vestigen dat ook Vlaanderen pikturaal
en plasties aansluit bij die
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beweging uit dewelke, naar onze mening eindelik de nieuwe europese-kultuur
éenheid zal groeien.
Nota: Wanneer wij de term ‘ekspressionisme’ hebben gekozen en deze op de nieuwe
kunstrichting in Vlaanderen hebben toegepast, dan geschiedde dit geheel buiten
een stelling-kiezen in zake kubisme-futurisme-ekspressionisme om, d.i. zonder deze
laatste beweging een voorkeur toe te kennen. Het ekspressionisme is echter de
enige bestaande term die de drie richtingen in éen beweging kan samenvatten. B.
v.: zo kan men heel goed zeggen dat de kubisten Léger, Delaunay, Jacoba van
Heemskerck ekspressionisten zijn; moeilik zou het echter zijn de ekspressionisten
Chagall, Marc kubisten te heten. Het ekspressionisme biedt ook de grootste vrijheid
in de oriëntering van de geest; hoofdzaak is dat het werk geestellik weze:
ideoplastiek.
Van een andere zijde worden door sommige van de aktivisten (de duitse politieke
richting), doch feitelik meer uitsluitelik door het tijdschrift ‘die Aktion’ het
ekspressionisme opwerpingen gemaakt als zou deze beweging weer in een loutere
esthetiek inzakken, Nochtans schakelt het feit dat de kunstenaar de meester over
al de middelen is, niet uit dat zijn werk in een hogere dientstbereidschap moet staan.
Hier is toch het tegenovergestelde gaande als met de ‘l'art-pour-l'art’-impressionisten.
Deze namen de afhankelikheid der middelen aan en wezen slechts op de
onafhankelikheid van een beperkte esthetiek. Wij hoeven slechts op het werk van
Klee, van Archipenko, doch voornamelik van Marc of van Chagall te wijzen om bij
de ekspressionisten op het ondergeschikte van het speciaal esthetiese aan het
algemeen ethiese te wijzen. Moest men het ekspressionisme een noodzakelike
doodloper door zijn begrensdheid binnen de esthetiek heten, dan zou dit enkel
getuigenis van kortzichtigheid zijn.

Aanteekeningen.
Letteren en kunst.
Karel van de Woestijne. - Goddelijke verbeeldingen. Fonteine-uitgaven.
Dit boek bevat vooraan een portret door Ramah. Het is bizonder, maar ik kan het
niet gelukkig vinden. De bovenste helft is fijn en dromend, maar van onder is het
plomp. Dezelfde kunstenaar maakte een goede tekening voor het omslag, alleen
de daarbij getekende letter is wat karakterloos.
Uit een Kerstnacht bestaat de ‘Eerste Verbeelding.’
We denken daarbij van zelf aan Felix Timmermans, die hem zo menselik in zijn
‘Kindeken Jezus’ gaf:
‘Hoe is 't nu?’ vroeg Jozef gespannen tot ‘Maria, als zij neergezeten was in de
malschheid van het hooi, waarvan de ezel gulzig zijn bekomste nam. Zij nam zijn
hand, bezag hem liefdevol met hare schoone oogen, die groot waren in heur mager
gezicht, want al hare hoop waste weer op; hare armoe en de moeilijke reis, en de
onverschilligheid der menschen was vergeten. Zij voelde maar alleen weer het
angstig geluk van moeder te worden, en al het andere was ver van haar; ze zou nu
eindelijk haar kind gaan zien, haar eigen vleesch en bloed; 't zou nu eindelijk het
hare worden, alleen het hare. En zij dankte Jozef omdat hij zoo goed en vol
betrouwen was geweest, en haar zoo liefderijk had geholpen, met het eene woord
van “Beste Jozef”. Een zoete moeheid deed haar slapen.’
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Heel anders van de Woestijne:
‘Er was geen kreet: er was alleen een straal. Gelijk een straal schoot het kind uit
den buik zijner Moeder. Zij echter, daar zij lag als een spannend gewelf in 't zoete
geweld van het baren, - zij echter ving het op in hare geheven handen. Hare vingeren
bogen elpen-been over den ronden bondel stralen licht, den hoogen klomp blinkend
goud die was haar zoon.’
De geboorte zelf wonen we namelik bij Timmermans niet bij. Hij verwijlt liever bij
de zachtere episodes voor en na, en zelfs de gruwelike kindermoord, die we uit de
tweede hand vernemen, wordt bij hem geen drama maar een bijna aangenaam
tafereel vol schilderachtige vondsten. Van de Woestijne gaat hier van de geboorte
uit. Deze meer cerebrale dichter maakt haar tot een zichtbaar
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symbool, met woorden die in hun eerbiedige stilte van inhoud gespannen staan.
Daarna verebt dan nederiger het realisties verhaal, dat door de beweging van de
symboliese geboorte schijnt aan de gang gebracht te zijn.
Zijn koel bewuste, superieure realistiek is hier weer werkzaam, een apolloniese,
terwijl die van Timmermans met haar overvloed van genietingen dionysies is. Want
de realistiek van Van de Woestijne is een omstandigheid, een eigenschap van het
ras waartoe hij behoort, en als afzonderlik eenling tracht hij hartstochtelik naar het
verklarend en verbindend begrip, terwijl bij Timmermans tot nog toe de dingen zelf
door hun schoon en velerlei bestaan tegen alle verlangen opwegen.
Er zijn geringer karaktertrekken: zijn woordedienst. Zijn voorliefde voor Vlaamse
verkleiningswoorden, voor sommige dialekt-of techniese woorden om het bizonder
beeld dat ze oproepen (op blz. 14 en vlgg. herhaaldelik de ‘bol-lantaren’). Zijn taal
is voortdurend vol diepere inzichten en intenties en zijn proza is meer visionair dan
dat van Timmermans. Het heeft zeker iets tweeslachtigs in: Het is uiterst geestelik
en impressionisties samen. Maar het bouwt met gevoelens evenzeer als met de
rede. Dit is duidelik in een beeldherhaling in de laatste ‘verbeelding’, waar op blz.
160 geschreven staat: ‘hier en daar, maar dag aan dag vereenzaamd, het loome
gewicht eener jongste vrucht waat-omheen de heele lucht verdichtte als om de
koestering van een laatste hoop’, en twee blzz. verder: ‘Er waren nog alleen die
laatste vruchten: zij vielen niet eens meer af. En daar-omheen, verdund maar koppig
nochtans als een oude geur.... de lucht, de ledige lucht.’
Van de ‘Eerste Verbeelding’ wendden we ons af, waar het verhaal rustiger
voortging. Na weinig bladzijden begint de schrijver opnieuw symbolen te verbeelden:
Het licht dat rond het kindeken is wordt, letterlik, uitgebeeld, krijgt vormen, wordt
omringende engelen die nauwkeurig beschreven en verklaard worden. En we zijn
er niet meer. We kunnen aan deze engelen niet geloven. Deze mystiek verwekt
geen weerklank in ons; zij heeft meer met moderne artistisiteit te maken dan met
wezenlike geestvervoering.
De kristal-helle en broze idylle van het ontwaken van de herders is weer hoge
kunst. En dan de drie inkomsten van de koningen, met hun mirakuleuze zinnelikheid,
en de lamentabele beevaart van het lijdend mensdom. Waren de koningsstoeten
fijn en scherp Rubeniaans, in die beevaart herleeft de geest van Breughel. Heeft
Timmermans het landschap van Breughel herschapen, van de Woesijne herschept
zijn mensen. Broeders zijn deze twee smartelike Vlamingen, de schilder en de
dichter, die de pijnlike zwaarte van de schone aarde kennen.
‘De Tweede Verbeelding’: Een verschijning van Jezus, die literair spreekt, en in
de aanvang blijkt te denken, als de schrijver wanneer hij niet vol is van de geest.
De rijke voeler en genieter van de Woestijne spreekt graag van schamelheid.
Jezus verschijnt als een schamel en helemaal niet verheven iemand, die aarzelend
en onbeholpen doet waar hij niets gewichtigs heeft mee te delen.
Anders een trotse onderneming: die van het uitbeelden van de bekoringen in de
woestijn. Na de inleiding stijgt het proza op de hoogte van de wel ontzaglike taak.
's Werelds driften glijden aan ons voorbij. Een verheerliking niet, maar een
onderlijning, een bewijs, een uitlegging van de strijd met het wereldwezen.
In de ‘Laatste Verbeelding’ is een wrangheid, die nauw plaats laat voor de godsidee
die er in is uitgedrukt. Zij verbeeldt de scheppingsmoeheid en laat ons voortdurend
denken aan versterving. De schrijver heeft hier een hoogte bereikt, die niet kan
worden overtroffen. Deze verbeelding kan zelfs niet scherper of fijner worden
herhaald.
Haar paroxisme voert evenwel tot een poging om plasties uit te drukken wat
nauweliks te denken is: de schepping van de Zede, de scheiding van Licht en Duister,
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waar een grauwe on-kleur ontstaat, gelijk kinderen verkrijgen als ze zonder kennis
kleuren dooreenmengen. God zelf is verschrompeld tot een bepaalde persoonlikheid.
Is ook de scheppende godvader van Michel-Angelo niet een groots gewrocht, - maar
ten slotte een mislukking? Het on-naïeve van van de Woestijne belet ons om deze
verbeelding te lezen als een heidense mythologie, wat het godsfiguur zou hebben
kunnen redden. Maar dit
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doet weinig af van de intrinsieke waarde van het werk, dat hemelbestormend zou
kunnen heten als het niet tevens zo ironies was.

Maurice Roelants, De kom der loutering. Brussel, Nieuwe boekhandel,
1918.
- Een bundel gedichten in een bleek paars en groen omslag en met houtsneden
van de hier reeds geprezen Jozef Cantré, die de formele invloed van zijn stadgenoot
Minne schijnt te hebben ondergaan, doch stugger en lichameliker is. ‘Ciering’, noemt
de uitgever, die de dichter zelf is, het werk van Cantré, en spelt dit woord evenals
van de Woestijne met een c. Dat dergelike onbeduidende kleinigheden van de
oudere dichter worden overgenomen wijst nog niet noodzakelik op een geringe
zelfstandigheid van Maurice Roelants. Maar in de uiterlike opzet van de bundel zelf
wordt van de Woestijne nogmaals nagevolgd. ‘Deze belijdenis der loutering’, heet
het, ‘is verdeeld in: ‘De krans der schemeringen / de gesloten tuin / de vergankelijke
sierselen / de herbloei / telkens onderbroken door de onvruchtbare verdooving’. De
rubricering is nog verder doorgedreven dan bij de dichter van de ‘Boomgaard der
vogelen en der vruchten.’ Onder elke van de ondertitels komt een tekening en dan
volgen weinig talrijke gedichten, en op een aparte pagina komt daarna telkens ‘de
onvruchtbare verdoving’, gevolgd door een symbolies wit blad. Cantré, die volgens
een achter in het boek gedrukte oorkonde de verzorging ervan op zich nam, bewees
de dichter naar onze meniug geen goede dienst door zoveel omhaal te maken rond
een zo weinig rijke inhoud. Dat hindert even als de vreemde veren, waarmee de
dichter zich willens of onwillens tooit:
... maar gij die mijn begeeren voedt
belicht me met uw stillen gloed
in 't zacht gezelschap van de stilte,

heet het in het eerste gedicht. Het eerste vers is van van de Woestijne, het derde,
mooie, van Maurice Roelants. Het gedicht is verder tamelik koud en ledig; het staat
niet boven de tientallen gedichten-van-de-huiselike-haard die onze poëten uit de
tijd van de ‘Dicht- en kunsthalle’ hebben gemaakt; die waren meest wat archaïserend,
terwijl dat van Roelants Woestijniaans is, maar zonder het betoverend fosforesceren
van deze grote sensitieve.
Er zijn nog andere invloeden merkbaar, en die van Perk gaat zelfs dieper, omdat
hij meer het gevoel bepaalt, die van v.d. Woestijne het beeld, de ornamentiek. Als
persoonlikheid is Roelants geheel van v.d. Woestijne onderscheiden.
Niettegenstaande veel on-krachtigs is deze laatste een bloedrijk individu, terwijl de
muze van de jonge volgeling er bleek uitziet:
wit groeit de maan en ik word klein en duister:
bijna de dood en toch de groote rust.

Er blijft echter veel eigenaardigs in deze bundel, die voor ons tot de verheugende
verschijningen van de laatste jaren behoort. Het gedicht met de aanvangsregel ‘Ik
ben de bedelaar, de havelooze’, is uit een bizonder denkbeeld gegroeid, dat enkel
niet overtuigend genoeg is gerealiseerd. De stem is te zwak, te kleurloos. 't Beste
lijkt ons op blz. 61:
Zij kwam en wijlde bij mijn bed
en lachte licht: ‘Gij krijgt weer kleur:’
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Ik hoorde na haar doffen tred
de stilte voor mijn deur.
Zij sprak alsof de lelie laait
en of haar kelk van vlammen bloost.
- zoo heeft zij dubblen angst gezaaid
met dezen armen troost.
Nu lig ik, de oogen diep gedoofd,
in laatste, tranenlooze smart,
haar wreeden dood in 't hart.

Dat ontleent een bizondere kracht aan een gemakkelik definieerbaar geval. Veel
goeds komt voor in het opstandige ‘Ik wil, ik wil nu nog niet sterven’, waar ook de
beeldspraak persoonlik is; en eigenaardig is, op blz. 73:
Melieve, ach, dit bed is warm
en geurt als murwê abrikozen,
ik voel mij rijk, ik voel mij arm,
gelijk een maagd om enkle rozen.
enz..

met een meer dekoratieve dan innerlike schoonheid. De hang naar de versiering.
die in de ondernemingen van M. Roelants steeds aan het licht komt, schijnt ons een
gevaar te bevatten. Hij helpt zijn niet al te sterke innerlikheid allicht verstrooien.
D.B.
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[Vervolg afbeeldingen bij het artikel 'Ekspressionisme in
Vlaanderen' door Paul van Ostayen]

FLORIS JESPERS: Ontbijttafel.
DE STROOM, I, 4. Pl. 10

Stroom. Jaargang 1

