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Rond eene Vlaamsche Hoogeschool.
Toen wij hier somtijds ons inzicht uitdrukten over de vervlaamsching van het
Onderwijs kon weinig vermoed worden dat de quaestie eener Vlaamsche Hoogeschool
- nog over enkele jaren door eene groep hoogleeraars van Gent als een voorbarig
ideaal voorgestaan - links en rechts nu elke instemming zou gewonnen hebben.
Sinds de Hoogeschool-commissiën tot stand kwamen, onder den eersten ijver van
Mac Leod, was de tegenwoordige populaire vooruitgang zoo spoedig niet denkbaar.
Enkele intellectueele stemmen waren het nog maar die dit hoogste recht van den
Vlaming vóorspraken; slechts enkele ooren luisterden. De massa der Flaminganten
zelve bleef redelijk-koel tengenover zoo koninklijk een eisch, waarvoor de tijd nog
niet rijp scheen, en de toenmalige beslommering over de Gelijkheidswet nam zoo
zeer elke overtuiging in dat weinigen verder nadachten en hoop en al toenmaals
hunne betrachting beperkten tot het bekomen eener wet voor de vervlaamsching van
het Middelbaar Onderwijs...
Sempre avanti... Tusschentijd door toch heeft het zedelijk bewustzijn van ons ras
zich bijzonder ontwikkeld. Wat vroeger voorbehouden bleef aan eenige
vlaamschgezinde maatschappijen, vereenigingen en tijdschriften, is nu voorgoed de
straat op. De burgerij vervlaamscht zich dag aan dag. Hoe anders uit te leggen dat
laatst eene belangrijke Meeting te Antwerpen in voordeel der Vlaamsche Hoogeschool
door iedere rang en stand talrijk bijgewoond werd?
Het is voor de toekomst van onzen strijd verheugend dat nu pas in Frankrijk en in
de fransch-belgische pers onrustig geroep opgaat over het nieuwe uitzicht dat de
Vlaamsche Beweging meer en meer aanneemt. Want de vervlaamsching van het volk
heeft niet meer alleen de vorm eener taal - maar vooral de gang eener
cultuurbeweging.
Deze laatste alleen is bezig het nationaal ras-gevoel te ontwikkelen en, waar
verwaarloozing blijkt, dit ras-gevoel in stand te houden.
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Naar mate het volk - de burgerij bijzonderlijk - zich naar geest en zeden juister zal
bekwaam gemaakt hebben om nevens elk ander ontwikkeld europeesch volk rang te
nemen, zal de genegenheid voor de vlaamsche moedertaal zoo sterk heropgebeurd
worden dat de tijd niet ver af schijnen moet of het Vlaamsche Volk - minder door
rasoverwicht dan door cultuur - zal in België volstrekt toonaangevend worden.
Wallonië reeds begint zich te verontrusten als uit een gemoedsbezwaar en zich te
bekommeren over de weerwraak van het vlaamsch ras-instinkt op het zijne, dat nu
ruim tachtig jaar aan den gang was de ziel van het vlaamsche volk te slachten.
Zedelijk toch lijdt Wallonië dag aan dag nederlagen. Op drie windgewesten van
zijn gebied liggen Duitschland, Holland en Vlaanderen terwijl Frankrijk
ternauwernood in staat schijnt de vroeger-veroverde belgische stellingen in bezit te
houden. Enkelen reeds beginnen wanhopig te erkennen dat Brussel, - ce quartier de
Paris - voor de fransche cultuur eene verloren positie is. Op Brussel zal dan ook het
zwaartepunt van onzen strijd doorwegen...
De krankzinnige anti-vlaamsche artiekels in sommige fransche dagbladen bewijzen
hoe de gloed der jongste vlammen opgemerkt wordt in de europeesche lucht en de
beteekenis van hun uitzicht Marjan niet meer toelaten mag België nog te aanzien als
een achterland der fransche Departementen.
Immers het Franskiljonisme weet genoegzaam dat met de verwezentlijking eener
vlaamsche Hoogeschool aan de fransche cultuur in België den nek gebroken wordt;
het weet dat met de Vlaamsche Hoogeschool de fransche lantaarn op den Vlaamschen
vuurtoren voor altijd uitgedoofd wordt en er een nieuw licht zal aanglanzen over het
land.
Zal het dan niet eerder doen glimlachen van genoegen dan ons doen verbleeken
van wrok wanneer Gil Blas, Le Temps, Le Matin, La Chronique en zooveel anderen,
hun vuilnisbakjes over de ‘Maagd van Vlaanderen’ trachten uit te storten? Want het
is een bewonderenswaardig teeken aan den wereldhemel waardoor de verlossing van
Israël nakend is...
Binnen korten tijd zullen onze vlaamsche volksvertegenwoordigers een
wetsontwerp in het Parlement te verdedigen hebben om de vervlaamsching der
Hoogeschool van Gent te bekomen.
Wij hebben voorgevoel nóch van laurieren, nóch van affodillen. Maar - God moge
het verhoeden - zouden de Vlamingen in dien rechtmatigsten aller eischen
teleurgesteld worden door moedwil
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onzer parlementaire geloofsgenooten, ons zou het droeve noodzaak zijn te erkennen
dat de Belgìsche Katholieken de eerste aanleiding zouden geweest zijn tot de
opstanding eener ‘Nationale Vlaamsche Partij’, die alleen dan nog onze toekomst
kan waarborgen.
De Redactie.

Liedje
Het is zoo vreemd, het is zoo goed;
De huize-toppen, zon-beschenen,
Koeplen langs teer-blauw' hemel heenen:
De winterzon rijst ons te moet.
Het is zoo vreemd, het is zoo goed.
De grijze, slijkbeglimde stad,
Beneên het klare zongegevel,
Hangt vol van grauwe schemernevel,
De menschen schuiven, zwart en mat.
De grijze, slijkbeglimde stad.
O stralend-blauwe, teedre lucht,
O gevels, die, in 't zongoud, rijzen,
Daar welt me in 't hart een zoete wijze:
Zóó wijkt ook in mijn ziel het grijze.
'k Ben voor geen droefheid meer beducht.
Koel-klare dag rijst aan de lucht.

Theo Weiman.
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Credo in vitam aeternam
Ik zie geen sterven in de late, trage dagen...
Hoe is het licht zoo goud, hoe is de lucht zoo blauw,
Hoe lijkt de nevel op die zilversluier: dauw,
Niet op een lijkwa, die het moede jaar moet dragen.
Ik zie de blaren niet, die rotten op de paden,
Ik zie de blaren rood en goud in 't blanke licht,
Ik zie de gladde knoppen alrêe opgericht,
Beloften van het bosch, voor nieuwe levensdaden.
Ik zie de bloesem van den hazelaar reeds hangen,
Die rekke' en stuiven zal bij d'eersten lentewind;
Ik ga het tuinpad langs, en wijs alrêe mijn kind
Waar 't zaad zal kiemen, daar we nu reeds naar verlangen...
Hoe zou ik vreezen, God, mijn God, daar wij toch weten,
Dat onder 't aardsche kleed, waar 't ook aan flarden viel,
Heel stil aan 't groeien zijn de vleugels onzer ziel,
En 't Eeuwig Leven ons den Dood zal doen vergeten.

Oct. 1910
Alb. Steenhoff-Smulders.
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De Ivoren Fluit
Dit zij ook de schaduw van Breughel-den-oude gewijd.
Baldwienus was zijn naam en hij was simpel. Op zijn knokig lijveken waggelde een
matte waterkop. Groote domme oogen donkerden onder een builende voorhoofd en
boven de purpere spleet van zijn breeden mond zwartten de twee hollekens van zijn
platten neus.
Hij was de broeder van drie begijnen die in geur van heiligheid gestorven waren
en hij woonde moedermensch alleen op den hoek van 't Vagevuurstraatje - vlak over
de woonste van Symforosa die in de kerk de orgel speelde, - in een laag, vierkant
huizeken, waarboven een schaliëndak optorende tot een spits die troonde een houten
kelk, lijk een open tulpebloem in de roerelooze lucht. En in dat ééne kamerken, veilig
onder de blauwe kap, waar bed en stove en tafel de hoeken vulden, sleet hij zijn leege
dagen. Het was daar goed en gezellig want door het ééne vensterken zag hij 't straatje
waar begijn en kwezelken hun praatje voerden en door het andere zag hij zijn hofken
al waar onder een kreupelen appelboom allerhande bonte bloemen bloeiden. Een
scheefgezonken muurken scheidde dit tuintje van de straat en door een laaggewelfd
poort-gat kon men van uit de kamer onder de takken van den appelaar, tusschen de
wilde kruiden geraken.
Maar hij, simpele en ging daar nooit om te zien hoe de bloemen geurden in 't licht
dat door het lover zeefde. Hij bleef in zijn kamer, gezeten op een schabbeleken vóór
het venster, de handen genepen tusschen de ophoekende knieën en hij dacht aan
niets. Soms meende hij in de luchtvlokken de gezichten zijner drie doode zusters
gebeeld te zien en dan bad hij voor hunne ziele-zaligheid: ‘Onze Vader!... Onze
Vader!...’ en nog vele ‘Onze Vader’, want het volgende ‘die in de hemelen zijt’ en
vond hij nooit, hoe hij zich den geest ook martelde om het in brabbel-woorden over
zijn lippen te laten glijen. Baldwienus bad dies veel voor zijn drie zusters, die hij in
een
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gouden hof vol gouden fontijnen, wandelen wist in gouden processies van martelaars
en heiligen!
's Morgens at hij de boterhammen, die de meid van Meneer Pastoor hem gaf, in 't
portaaltje van de pastorij en 's middags haalde hij bij Zuster Symforosa, die met drie
andere kinderen Begga's in 't zelfde huizeken woonde, den overschot hunner
middagtafel, in een koperen emmerken. Nu en dan deed hij in de stad boodschappen
voor de een of de ander, en drie maal per week trok hij met een korveken aan den
arm, de rustige Begijnenbosschen in om er suikerij te steken voor de konijnen van
den koster.
Zoo leefde hij door de dagen.
En eens, op een dag dat de zomer-zon de lucht vol vuur goot en de hitte op het
roerelooze land te blakeren lag dat men er de oogen moest voor toeknijpen, viel er
een wondere gebeurtenis voor in zijn leven...
Hij was bezig, in de koele bosschen die vol bloemen-geur en vogelenzang hingen,
met korte rukjes de planten suikerij uit den veien grond te peuteren, buigende links
en rechts van het purpere wegeltje toen er niet ver van hem een wonder-schoon gefluit
als van een fellen merelaan opstroelde en de blauwe bosch-lommerte vulde met een
klaar lied.
Baldwienus rechtte het hoofd en luisterde verwonderd. Hij keek naar de kruinen
om er den zoeten fluitenier te ontdekken want je! hij zou hem trachten te vangen,
hem thuis in een kevietje zetten en hem laten fluiten... fluiten! den godganschen
dag!... Rein zwol het lied, links van het paadje, achter een dicht bosselken
elzenstruiken...
En op zijn teenen, voorzichtig trappend, met ingehouden adem wiegde hij het
kreupelhout in, recht op het geluid af. In zijn oogen straalde een vreugdig licht. Het
lied was zoo schoon!... Hij schoof met trage handen de takken op zij... en ei! wat
schrok hij niet van felle verwondering, toen hij op een open plek, vóór een
scheefgezonken leemen hutje een grijsgebaarde vent in witte pij zag zitten die op
een ivoren fluit een schoon lied speelde!... Hij liet het korveken van den arm glijden
en sloeg de handen saam, hoofdschuddend.
De monnik had het gehoord, want de fluit zakte, hij keek zoekend rond en den
simpele ziende vroeg hij met versleten stem: ‘Wat moete gij hebben?’
Baldwienus struikelde door de takken voorwaarts, beschaamd
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en beteuterd, rood tot achter zijn ooren: ‘Nikske, mijnheer Pastoor... konijnenvoer
voor den koster steken, mijnheer Pastoor.’
De eremijt wenkte hem nader te treden en als Baldwienus bedeesd gezeten was
op een mossigen boomtronk, bracht hij het witte speeltuig aan den mond, blies lijze,
hief de lange magere vingers in tragen dans over de gaatjes en er rees een fontein
van nooit-gedroomde muziek naar den hemel, zuiver als het helle klinken van
kristallen peerlen op een gouden schaal, zwellend, zwellend alsof er engelen opwaarts
wiekten. En de verre boomgewelven verechoden tot een zoete, begeleiding de ronde
klanken van het heilige lied... Het steeg hooger, 't woud was al klank, 't was of alle
boomen zongen, of 't allenkant kristallen klokjes luidden!
Baldwienus verstond er niets van. Hij weende als een kind. Hij had het nog nooit
gehoord, want het schoonste spel van Symforosa was hierbij een schraal muizenliedje!
En met geloken oogen, eindigde de kluizenaar zijn lied in een weg-perelende
roulade.
‘Zoo bidde ik den Heer, mijn zoon;’ zei hij, ‘doe het ook alzoo’ en hij reikte de
ivoren fluit aan Baldwienus.
Voorzichtig nam de simpele ze in handen, stopte de gaatjes dicht met zijn dikke
vingertoppen, bolde de kaken... blies... en ochgottekes! een schrille, zotte geluid
gichelde uit de pijpkes! zoo zot, dat Baldwienus verbauwereerd de fluit liet zakken
en ademloos naar den heremijt tuurde. De heilige man hief de hand omhoog: ‘Ge
moet aan God denken, mijn zoon, anders gaat het nooit.’
En hij dacht aan de gouden landen waar zijn doode zusters woonden, en aan den
gouden heer die God is, en aldaar in een ivoren zetel zit. Hij begon met die gedachte
te spelen... luisterde naar zijn eigen spel... en waarachtig! daar stroelden twee heldere
klanken omhoog, zuiver en schuchter als de inzet van een merelaan in een
lentemorgen... Hij hoorde ze vertrillen, voelde de blijdschap stijgen in zijn hart,
vergat den hemel met alles wat er in is... en weer piepte het dwaze gegichel van
zooeven, schril en spottend.
- ‘Kom morgen terug’ zei de oude ‘ik zal u leeren spelen. Als ge aan God denkt
zal het wel gaan.’
Baldwienus was blij om deze ontmoeting en om de helle muziek die hij gehoord
had! Hij haalde zijn boterham uit den zak en reikte hem den vromen man. Deze nam
dankbaar aan, beet er in met wijde tanden en sprak:
‘Ik danke u, mijn zoon! God heeft u gezonden, want ik had
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honger. Ga nu en kom morgen weer en ik zal u leeren bidden op mijn witte fluit.’
En Baldwienus sprong van plezier, raapte zijn volle korveken op en met rappe
beentjes liep hij naar huis. Het jeukte hem overal van danige blijdschap, want eens
zou hij zoo schoon kunnen spelen als de eremijt... Voorwaar! Baldwienus had reden
tot kriebelende blijdschap!... Hij zou spelen en God en zijn zusters zouden het
hooren!!!
En elken dag trok hij 's namiddags de bosschen in, en elken dag werd klaarder en
duidelijker het beeld van God aan Wien hij dacht onder 't spel, totdat hij Hem levend
komen zag in de diepten des hemels en zijn muziek zoo schoon en puur door de
bosschen trilde als dit van den heiligen heremijt, Valentinus genaamd.
Toen was Baldwienus gelukkig, alhoewel hij simpel en leelijk was.
En op een dag - de zomer draaide naar zijn einde, want de lucht was klammig en
hing als een blauwe moor over de bolle boomen - vond Baldwienus den vromen
kluizenaar stervend op een bed van mos, in het hutje. Zijn oogen waren gebroken en
zijn lippen purper als passiebloemen. De ivoren fluit lag nevens hem. Als hij
Baldwienus gewaar wierd, schokte hij recht en sprak met heldere stemme.
‘Baldwienus, jongen, God roept mij. Ik ga naar Hem. Maar 'k wil Hem nog eerst
danken om 't leven vol devotie dat Hij me schonk. Als ik dood zal zijn, begraaf me
onder den vlierboom, in wiens schaduw ik zoovele dagen gezeten heb, neem de fluit
mee naar uw huis ze is voor u Baldwienus, en bid veel op het heilige speeltuig, dat
eens den grooten koning David toebehoorde. Wee hen die haar uit ijdelheid gebruiken!
Het vuur der Hel zal hen verslinden!...
Dan bracht hij in hemelsche verrukking het speeltuig aan den mond en blies in
een lied zijn zuivere ziel ten hemel.
Zoo stierf hij ‘Valentinus’ de heremijt uit het Begijnen-boschken en zijn ziel wierd
door de engelen ten hemel gevoerd.
Baldwienus viel snikkend op het lijk en weende erbij dat hij schokte.
Hij heeft een put gegraven onder den vlierboom die vol zwarte bessen hing en
heeft er het stijve lichaam van den heiligen man zachtjes ingelegd. 't Waren als steken
in zijn hart, de klotten aarde die op het magere lijf vergruizelden, want hij had hem
lief gekregen, lief als Jezus zelf. En als de put gevuld was maakte hij een kruisken
van twee stokken, plantte het in de mulle eerde en bleef lang bidden: ‘Onze Vader...
Onze Vader...’ zonder te denken aan het groote geheim van leven en dood, dat hier
nog om elk voorwerp hing. In zijn hart
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was er een te groot verdriet! Hij had den ouden grijsbaard zoo lief gekregen... zoo
innig lief!...
Toen hij de oogen opende brandde het rood der dalende zon in 't loover der kruinen.
Hij ging het hutje binnen borg de fluit onder zijn jas en spoedde zich door het
schemerend woud huiswaarts.
Nu zou hij kunnen bidden!...
En in den blauwigen avond, vol heiligen maneschijn, ging Baldwienus zich zetten
in zijn hofken, onder het magere appelboomken. Hij hield de zware fluit in de handen
want hij zou bidden voor de ziel van den gestorven heremijt. Hij voelde de vredige
stilte, vol avondgeuren, als een zoete wijn zijn hoofd bedwelmen en hij keek met
vochtige oogen, door de schraal beladen appeltakken naar de zilveren maan en de
sterren.
De zoetigheid van de maan steeg in hem. En hij bracht de fluit aan den mond,
draaide de oogen ten hemel, dacht aan den lieven God, en langzaam deinde het
fluweelen lied, waarin de rust en de zaligheid van den schoonen avond besloten
lagen, over de spitse daken ten ijlen hemel op. De nachtegalen, die in de veste-boomen
sloegen, slikten hun orgelende tonen in en luisterden.
Het lied zwol als een adem over het Begijnhof en de begijntjes en kwezelkes, die
in hun hofken of voor het open venster de deugdelikheid van dien zoeten avond
genoten, staakten hun vreedzame gesprekken en bleven verwonderd horken. Ze
begrepen niet hoe er zoo plots een lied over de witte gevels slierde als, een
bedwelmende wolk van bloemen-geur, en velen begonnen stillekes te weenen van
aandoening... Van waar kwam dat wondere spel? Was het de lucht die zong? Het
vrome volkske dacht aan een mirakel...
Zuster Symforosa, de orgeliste, mediteerde in heur witte kamerken over den
heiligen Moyzes - die in Ethiopië leefde want hij was zwart van koleur - voor wien
ze morgen een mis te spelen had. Ze wilde heur zang herhalen op heur kamerorgeltje;
nauwelijks zochten heur maan-beschenen handen de witte toetsen van 't klavier, toen
het lied zich openvouwde in den avond als een blanke bloem... Ze keek verbaasd
rond, luisterde verrukt, want wie zoo zoete en innig spelen kon moest wel een
hemeling zijn!... Hoog in de lucht rondde de zilveren maan, en op daken en geveltjes
lag de kleerte als een ijle, glanzende poeder...
Was het de maan die zong?...
En Symforosa vergat den heiligen Moyzes, zwart van koleur, vergat heur mis,
vergat heur orgeltje en verging zoetekens aan in de fluweelen aaiïngen dezer deinende
muziek. Ze sloot de oogen van genot
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en prangde heur witte handekens op den zwarten boezem. Ze wierd opgezogen door
den zang en 't wierd heur of ze nooit bestaan had, of zij zelf niet meer bestond... ze
veranderde in een gouden klankenstraal die rees... rees...
Maar het lied, dat tot een uiterste hoogte gestegen was, boog zachtekens in stillere,
moeëdeiningen naar omlaag en sloot zich met een zoeten klank, als een zonnedronken
bloem... De stilte viel weer in koud en ademloos als het maanlicht zelf...
Symforosa kwam tot heur zelve terug. Ze bleef nog wat gezeten vóór heur klavier
en wachtte aangedaan tot een tweede zang zou neerzijgen uit den hemel. Ze hoorde
het achterdeurken van Baldwienus toeslaan... t'allenkanten gingen er vensters dicht...
en in de vesteboomen hernamen de nachtegalen hun ingehouden avondlied... Zij liet
het venster open en van in heur witte beddekoetse tuurde ze naar de sterren en voelde
nog de aanwezigheid van den lieven engel die hier zoo'n schoone muziek gemaakt
had.
Ze wekte het lied in heur hert alstoen en luisterde naar de wondere
klanken-stroomen die om heur hoodje rezen en daalden... Morgen zou het lied spelen
ter kerke, ter eere van den heiligen Moyzes!.. wat zal hij blijde zijn zoo'n schoone
zang van een simpel aarde-kind te ontvangen!
En ze droomde dien nacht van den heiligen Moyzes die zwart is, en hij glimlachte
zoete en zijn witte tanden stonden als een halve maan in den nacht van zijn lachend
gezicht!...
In den vroegen morgen ontwaakte ze. De uchtend-klaarte hing, als een blanke
bruidskleed, om de licht-doordrongen boomen. Ze tripte vlug haar beddeken uit. De
koelte joeg heur bloed sneller door de aderen. Ze stond een poozeken stil, rekte de
armen en ademde gulzig in de frissche lucht... Toen herinnerde ze zich den jongsten
avond en ze was zeer gelukkig. Wat zouden de menschjes straks staan kijken, als ze
ter kerke, gedragen door de stuwende golving der orgel, zou laten perelen uit de
hooge, zuivere pijpkes het heilige lied van gisteren!... Haar, komen de engelen
voorzingen wat ze 's anderendaags spelen moet ter eere van dezen of genen heilige!...
Zij heeft vizioenen!... Symforosa's herte rijst naar God bij avond-tijd!... dat weten
ze nog niet!
En in heur steeg een geheime vreugd om heur meerderheid boven de andere zusters.
Voor haar was dat schoone lied bestemd en zij alleen had zich mogen bedwelmen
aan de kristallen klank-perels die voor heur venster tinkelden tot een zoete muziek...
Ze zou niets zeggen aan heur
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zusters, beneden, noch aan de andere begijnen en den heiligen zang, die als een krans
van witte bloemen om heur hert gewonden was, herhalen in de mis en ze allen
verbazen door heur reine spel!
In de keuken vond ze de drie huisgenoten, slurpende den dampenden koffie: Ze
glimlachte hoogmoedig toen ze ‘goen morgen’ zei. Maar als een steen bonkte op
heur hart de vraag van Ronkela, de oudste zuster; ‘Hebde gij ook het lied van
gisteravend gehoord?... Ze wierd wit van 't verschieten... Ze hadden dus allen het
lied gehoord! en zij was niet de uitverkorene!... lacy!... Ze knikte angstvallig ja en
zette zich aan tafel... heelemaal uit heur lood geslagen... Maar den koffie heeft ze
niet aangeraakt terwijl de anderen met breeden mond en veel gebaren vertelden hoe
wonder-schoon het avondlike spel geweest was... Ze voelde heur onmacht nu en ze
had kunnen weenen van spijt om de logen van den heerlijken, nachtelijken droom
heurer almacht.
En in het vroegmisken bad Symforosa, roerloos gezeten onder het streng-geplooide
laken, den Heer om jonge kracht opdat heur spel nog schooner zou mogen zijn als
het lied van den engel. Na den dienst, terwijl de begijntjes, al pratend over den heiligen
Moyzes, op hun kant-kussen speldewerkten, wandelde zij alleen de veste op,
aanschouwend de volle velden die blonken in de morgenzon. En slenterend langs de
hooggetijde Nethe, waar de zon zilveren schilfers strooide op de wabberende
waterrimpels, herhaalde zij met heur zoete stemmeken het lied van gisteren-avond...
Ze zou het lied straks tóch spelen en, onder den druk heurer streelende vingeren, zou
het nog schooner worden, op het plechtige orgel, als 't eentonig gefluit... ze zou het
laten jubelen als een feest van klank!!....
En een kwartuur vóór dat de hoogmis begon zat ze reeds op 't oxaal. De kerk vulde
zich langzamerhand met devote menschjes. De zeven begijnen die de mis zongen
kwamen een vóór een naar boven en openden hun dikke boeken waaruit ze de
latijnsche gebeden moesten zingen. En, als de pastoor tusschen belgerinkel en
wierookgeur naar 't altaar stapte, sloeg ze met forsche vingeren de ivoren toetsen
aan, zoodat een helmende jubelmarsch uit de open pijpen sprong en de kerk er van
daverde. Dan liet ze de bassen los, speelde een zoete begeleiding voor den puren
zang der zeven begijntjes, die groeide tot een prieel van geurige bloemen boven hun
hoofden. Zoo ging de mis ten einde met zang en weder-zang, 'n preek van Menheer
Pastoor over den heiligen Moyzes, weerom zang, totdat ten laatsten het oogenblik
kwam waarop Symforosa alleen zou spelen.
Ze zette zich goed op heur hooge bank, prevelde een schietge-
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bed en greep met bevende handen naar de blinkende toetsen die over de hoofden der
biddende menschjes heen, de goddelijke voois zouden laten klinken... Het lied steeg
en de klanken ontplooiden zich zuiver in de lucht... Ze speelde beter en reiner dan
gewoonlijk... maar ach! - ze voelde het zelf wel! - de melodij had niet meer den
smachtenden drang, de felle verzuchting, den zoeten mystischen geur van gisteren
nacht... Symforosa voelde dat, hoe langer hoe meer, het bloed heur naar het hoofd
stroomde... En de menschen zaten roerloos te bidden alsof heur spel niet bestond...
de zeven zangeressen zagen niet eens op!... Was dat heur kunst dan? de macht waar
ze zoo fier op was?... Dat mocht niet!... men zou heur uitlachen! heur minachten!...
dat mocht niet! dat mocht niet!...
De wanhoop sloeg op in haar. Ze wierd toornig, trok met woest geweld de kleppen
open, hamerde wild op de toetsen, stampte met de voeten zoodat een oorverdoovend
spel, een baaierd van zotte klanken onder de gewelven bruiste en stormde. De ruiten
rammelden en de kerk pijnlijk bromde. Niemand roerde en ze snikte van spijt om
heur onmacht...
Een begijntje kwam heur aan de mouw trekken om heur diets te maken dat het uit
moest zijn, want ze zouden nog een gebed zingen, meende ze.
Symforosa keek angstig op, als ontwaakte ze uit een bangen droom, en trok het
ruwe gebral in tot een flauw geneur waarop de zeven zusters weer begonnen te
kweelen met schuchtere stemmekens.
En als de mis ten einde was, wilde ze vlug naar huis loopen, zich opsluiten, en het
groot verdriet dat heur beklemde uitsnikken aldaar.
Maar Zuster Bertien kwam op heur af, in 't kerkportaal en sprak: ‘O Symforosa
ge hebt het heilige lied van gisteren willen naspelen niet-waar?... Wat een verschil
Zuster!... om zoo goed te spelen moet men in den hemel ter school gegaan zijn!’.
Symforosa boog het hoofd van schaamte, verbeet heur spijt, antwoordde niet en ijlde
voort naar heur kamerken alwaar ze op heur beddeken is neergestort en gehuild heeft
om de pijnende ontgoocheling heurer kunst... ze had willen sterven alstoen!
Tegen den avond, als dat groot verdriet gedempt was door vele tranen, heeft ze,
gezeten in het bloeiende hofken vóór het huis, genoten van de stille deemstering die
om de gladiolen-vlammen en de purpere haster-wolkjes een zacht licht spon. Er hing
een innigheid over elk ding en zoet was de avond-vrede. In de diepe lucht ontvonk-
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ten de sterren en tusschen de zwarte stammen der vesteboomen steeg een bolle, roode
maan. Een begijntje kwam geruischloos voorbij geschoven en groette met een
schuchter stemmeken: ‘Goên avond, zuster Symforosa’. En als ze dan ontwakend
uit heur peiselijke mijmerij, het hoofd boog al groetend: ‘Goên avond, zuster’ en
heur gedachten weer verdwaalden naar de kalme droom-landen waar ze zoete rust
genoot na dezen dag van pijnlijke martelie, rees plots door de stilte als een straal van
gouden licht, het heilige lied van gisteren avond.
Zuster Symforosa schrok geweldig. Ze duwde heur witte handekens op den boezem
om den wilden slag van heur hert te matigen, om het zwoegen der borst tegen te
houden.
Hooger steeg het lied en vulde, als een fusee van roode en groene licht-klanken,
de zoet-rokige avond-lucht vol wonder geluid. En toen ze weer bijkwam van het
danig verschieten, en heur zinnen meesterde, luisterde ze aandachtig om te weten
vanwaar de muziek kwam. Het klonk van heel dicht bij... uit het hofken van
Baldwienus!... Ze liep met vlugge voetjes naar het groene deurken... keek door 't
sleutelgat... en waarachtig!... ze kon heur eigen oogen niet gelooven!... God! och
God!... daar zat Baldwienus onder het kreupele appelboomken bespelend een witte
fluit!... en zijn oogen glinsterden als sterren in zijn verdoezeld gelaat!...
Symforosa meende het te besterven!... Hij was het dus!... hij! de simpele
Baldwienus! die heel het begijnhof in verrukking had gebracht door zijn wonder
lied! die de zusters zoodanig had betooverd dat heur beste orgel-spel minacht werd
als sjovel en gering van bediedenis!... In heur hart vlamde de nijd alstoen.
't Begijntje dat zooeven goên-avond gewenscht had was toegetreden en vroeg
verwonderd ‘Mag ik ook eens zien, zuster?... Wie speelt er daar toch zoo schoon?...
Baldwienus toch niet?’
Ze duwde zich angstig tegen het poortje en beet toe ‘Niets!... niets!... 't is de
duivel!’... Er spookte een reddende gedachte door heur hoofdje: 't begijntje zou gaan
vluchten... ze zou de fluit van Baldwienus afkoopen voor veel veel geld... niemand
zou weten wie zoo wonder spelen kon... heur eer zou niet geschonden worden!...
Maar 't begijntje kwam nader nog, stak het kopken vooruit: ‘Mag ik dan den duivel
eens zien?... ik heb nog nooit den duivel gezien!...’ en temets duwde ze Symforosa
op zij en loerde nieuwsgierig... Ze schreeuwde heur verbazing uit: ‘'t is Baldwienus!...
ai mij! is me dat verschieten!... Ge hebt verkeerd gezien, zuster!
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't Is Baldwienus die aan 't fluiten is!... zoo schoon!... dat is een mirakel!... een
mirakel!’
Zonder meer, ijlde ze weg om de heugelijke mare te brengen bij de andere begijnen.
Symforosa stond daar nu als van den bliksem geslagen... Ze had het poortje willen
open beuken om Baldwienus te doen zwijgen!... maar heur krachten begaven zich,
heur handen hingen slak nevens heur lichaam en ze moest tegen den muur leunen
om niet te vallen!... En het lied perelde lijze zijn gouden geluidjes over de blauwe
daken.
En zie, ginder aan den hoek in den blanke manekleerte kwamen uit alle straatjes
wit-gekapte begijnen aangestrunkeld en ze troppelden samen vooruit, geruischloos
tredend, om het wonder te zien dat ze in de lucht hoorden zweven. Vóór het poortje
bleven ze eerbiediglijk staan en luisterden zoo ingetogen naar het mystisch-schoone
lied, alsof ze God zelf daar spelende wisten. Ze hadden geen oog voor hun geteisterde
zuster Symforosa die bevende stond en zoetekes weende, want ze vergingen stillekens
aan in het goddelijke spel dat als een fontein van goud over hun hoofden stroelde en
de lucht vulde met wonder-zoete roken... Zoo bleven ze staan tot het lied vertrilde
in den ijlen avond...
Er kwam alsdan onder het devote volkje een gefezel los, dat weldra steeg tot helle
woorden van lof en diepe bewondering voor hem die een lied zoo heerlijk spelen
kon!... en plots schoten ze allen vooruit om hem te zien door 't sleutelgat. Ze duwden
en wrongen onder elkaar om bij 't poortje te geraken. Er was geroep en geschreeuw
en ze drumden met geweld van ellebogen en heupen de snikkende Symforosa op zij,
die aldoor weende als een die alles verloren had.
Ineens kraakte het deurken open en Baldwienus verscheen. Hij keek de wringende
begijntjes aan met zeer domme oogen, niet begrijpende dit late geharrewar, en sloeg
het deurken fluks toe... Toen viel er een eerbiedige stilte over de nieuwsgierige zusters
en voldaan wilden ze een kruisken maken... maar ei! daar scheurde een snijdende
kres de dalende stilte aan stukken en, bezwijkend onder een mateloos lijden, zakte
Symforosa als een zak ineen, bleek en zielloos.
Twee zusters hebben heur binnen gedragen en heur was-geel gezichtje gewasschen
met azijn en fijne olie, terwijl de andere naar huis toe keerden indachtig ‘Zalig de
armen van geest’ en besprekend
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met fluister-stem de heiligheid van het schoone lied dat zuster Symforosa van
verrukking bedwelmd had!
Ze wisten niet, de goede zusters, hoe zeer Symforosa dìen avond geweend heeft,
bedenkend allerhande middelkes om de fluit van Baldwienus machtig te worden en
hoe ze ten slotte, na besloten te hebben het speeltuig den anderen morgen te koopen
voor al de zilverstukken die ze gespaard had, hoe ze insliep met een triomfanten
glimlach zich voelend weerom de groote muziekante, de eenige de allereenigste
kunstenaresse, die elkeen verrukken kon door haar zuivere spel! die veel schooner
nog als Baldwienus zou spelen op de witte fluit!!
En den anderen dag is ze naar Baldwienus gegaan. Ze vond hem gezeten op zijn laag
schabelleken, voor het venster, en starend naar den in-blauwen hemel. Hij keek haar
aan met dwaze oogen. Ze bezag hem niet want 't was haar een pijn zijn levenslooze
oogen aan te zien. Met een vlugge beweging stopte ze hem twee zilverstukken in de
hand en vroeg gejaagd:
- Baldwienus, mag ik de fluit eens zien waarop ge gisteren avond zoo schoon
gefloten hebt.
- Ja, Zuster Symforosa.
Hij stond op en haalde uit de lade van zijn kreupel schapraaiken de ivoren fluit te
voorschijn.
- Ik kreeg ze van menheerken Valentinus die in de begijnenbosschen woonde,
Zuster Symforosa. Nu is hij dood en begraven.
Zij verzuchtte. Ze zag hoe onhandig hij het speeltuig vasthield en zijn stompe
vingers over de gaatjes bewoog. Hij vertelde haar hoe hij aan de fluit geraakte. Ze
kreeg spijt nooit langs daar gewandeld te zijn. Had zij de fluit gekregen! wat ware
haar leventje zoet en vol geweest!...
- En wie leerde u die schoone liederen Baldwienus? Het woordeken ‘schoon’ deed
haar pijn.
- Als ik speel denk ik aan God, Zuster Symforosa. En hoe beter ik God zie hoe
schooner ik speel!
- Ziet ge God Baldwienus?
- Ja, zuster, ik zie God, heelemaal in 't goud op een hoogen troon, en vele, vele
engeltjes rond Hem!...
- Zou ik ook God kunnen zien Baldwienus!
- Als ge straf aan God denkt, peins ik van ja, Zuster Symforosa. Ik zal eens
probeeren. En beiden dachten aan God en Baldwienus speelde een zoete lied. De
muren weken, het tafelken, de stove en
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het schapraaiken verdwenen in een roze wolk, die langzaam openschoof... en in de
ongemeten diepten van den blauwen hemel straalde een goud-ommanteld beeld op
een ivoren zetel, dragend in zijn rechterhand een rood-glazen appelken die de wereld
was. Zijn gelaat was streng en wit en zijn oogen waren purper en blankend als twee
edelsteenen waar een felle vlam in stak. Zijn baard golfde over zijn borst als een
zilveren manelichte waterval en aan zijn witte voeten lag een sneeuw-blank lammeken
op een dik perkamenten boek met zeven sloten, houdend tusschen zijn voorste pootjes
een wit vlaggesken met een rood kruis op. Een witte duive, als een klompje zonnevuur
hing boven God den Vader zijn hoofd, en daarrond en daarachter de onafzienbare
oneindigheid in, dansten de lichte engelen en de heiligen in roze, mauve en groene
kleederen een gracielijken reidans in 't sneeuwen gewarrel van geurige lelien-blaadjes,
op de zoete maat van het goddelijke lied dat uit de fluit van Baldwienus deinde.
Symforosa keek ademloos dit hemelsch tafereel aan en ze wenschte dat het wel
eeuwig duren mocht!... Ze vergat allengskens heur leed!... hoorde de zoete muziek
niet meer!... Maar de roze wolk benevelde dit wondere paradijs... alles verdween...
en ze bevond zich weer in 't armzalige keukentje naast den simpelen fluitenier die
opgehouden had met spelen.
Symforosa weende en ze snikte:
- Baldwienus! Baldwienus! verkoop me uw fluit!... ik zal u veel geld geven!... o!
zooveel!... ge zult rijk zijn Baldwienus?
Hij echter schudde het bolle water-hoofd en sprak:
- Dat doe ik nooit! nooit! zuster Symforosa!... Als ik sterven zal, dan krijgt ge ze...
Zijn oogen flikkerde eventjes toen hij dit zeide. Ze zag zijn vastberadenheid en
mistroostig is ze heengegaan, verbijtend het spijt en de razernij die stegen in heur
hert...
De fluit had een nog grootere weerde nu, vermits heur fluweelen klanken-spel den
hemel opende en God liet zien in al zijn heerlijkheid en glorie!
Symforosa beefde als herfst-riet toen ze op heur kamerken kwam en in een wild
gehuil losbarstte om de vernietiging heurer laatste hoop op redding!... Hoe toch in 't
bezit dier wondere fluit geraakt!.. hoe heur naam in eere te houden!... Ze martelde
zich het moede hoofd met deze gedachten en vond maar eenen uitweg... Baldwienus
zijn dood!... Ze schrok heftig bij dit wreede denkbeeld!... wilde het verwijderen...
maar 't kwam telkens terug en 't ankerde zich vast
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in heur gepeinzen tot ze er niet meer van af kon en 't heur voorkwam als een
noodzakelijkheid.
En dien avond bad ze inniglijk voor den dood van Baldwienus:
‘o Jezus, die zoeter zijt dan melk en honig, haal het zieleken van Baldwienus uit
zijn lichaam en laat het een bloemeken zijn in de gaarden Uwer Hemelen.’
Zij had een groot vertrouwen in God en ze wist dat Hij haar helpen kon. Ze wierd
kalmer en bad heele dagen voor zijn rappe dood en de zaligheid van zijn zieleken.
Ze hoopte. Weer zweefde een stille lach op heur mond en ze verkneukelde zich aan
't genot dat ze hebben zou, God en al zijn heiligen te zien zoolang het heur lustte. De
fluit zou haar laten leven in God!... en he! dan zouden de zusters haar vereeren en
beminnen als een heilige die vizioenen heeft.
En telken avond zweefden de klank-bloemen van Baldwienus over het begijnhof
en vlochten guirlanden van ziele-muziek om de hoofden der horkende begijnen die
in het enge Vagevuurstraatje opeengetast stonden, en aandachtig luisterden. Maar
zij, Symforosa, sloot dan dicht heur venster en bad met lijf en ziel voor Baldwienus
zijn dood: ‘o Jezus, die zoeter zijt dan melk en honing, haal het zieleken van
Baldwienus uit zijn lichaam en laat het een bloemeken zijn in de gaarden Uwer
Hemelen!’
En ze loech, want weldra zou zij die klanken als licht-blauwe tulpen over de
blauwe, maan-beschenen daken laten regenen en zouden de menschjes naar heur
spel komen luisteren. Ze zou God laten zien en ze zou vereerd en bemind worden!...
(Vervolgt)
Felix Timmermans & Frans Thiry
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Renaissance Sonnetten
Dante
I
Francesca da Rimini
Ahi Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fan tristo e pio.
Beween ze niet; zoo vast is bij hen liefde en leven
En droom en werklijkheid voor eeuwig saamgeweven,
Dat eene klachte hier bijna een smaad zou zijn
Op hunne mooie dood. Hen was de dood geen pijn.
Beween ze niet; hun lot is schoon: voor eeuwig bleven
Ze de eerste illuzie trouw, en beider zielen zweven
Nog in den zoeten droom, zoo heilig en zoo rein
Gelijk hun laatste zoen die ook hun dood mocht zijn.
Zoo weze u de aarde licht. Gij hebt geleefd, bemind;
Gij gingt een weg vol zon; Gij waart gelijk het kind
Dat slechts de bloemen plukte die één lente bood.
Benij het leven niet; zoo zelden zijn de dagen
Die enkel rozen zonder scherpe doornen dragen:
Het is de lange weg slechts tusschen droom en dood.
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II
Beatrijs
Io son Beatrice.
Zie, ik ben Beatrijs. Ik zal mijn koele handen
Op 't hoofd u leggen, zoodat alle koortse-branden
Voor 't zachte streelen van mijn bleeke vingren zwicht.
Voelt gij den kalmen adem op uw aangezicht?
Ik zal uw gids zijn van dees naakte jammerstranden,
Door woud en meer, en door de zengend heete zanden,
Tot aan het oord waarheen zich ieders wenschen richt.
Want ik ben Beatrijs; ik ben uw liefde, uw licht.
Ik weet het: eng en steil en doodlang zijn de wegen;
De levenslast zal loodzwaar op uw schoudren wegen,
En tastend zult gij dwalen door den donkren nacht.
Maar ik ben Beatrijs: zoo zal de last der dagen
Door liefde u lichter zijn; zoo zult gij leeren dragen
Tot u mijn liefde tot het allerhoogste bracht.

Paul Kenis
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Sociale Kunst
Niemand kan het nog gevoegzaam ontkennen; onze tijd gaat om een leuze: eene
katholiek-sociale vooral. Voor ons land heeft zij op dit oogenblik hare
meest-afgeronde uitdrukking in het centraal-democratische ‘Werk der
Geloofsverdediging’ te Antwerpen, in het voornamer opgevatte ‘Geloofsonderricht’
te Brugge, ‘L'Action Catholique’ en ‘La Tribune Apologétique’ te Brussel; in Holland
bloeien de locale Vereenigingen voor Geloof en Wetenschap, zooals de ‘Petrus
Canisius-vereeniging’ en is de ‘Futura’ uitgave van Dr. Aalbertse gezaghebbend
aan het woord; in Duitschland is de werking van het ‘Volksverein’ opzienbarend;
Frankrijk hersteld zich methodisch en aanhoudend; de apologetische geschriften zijn
er in overproductie; ‘Science et religion’ houdt voet bij den tijd en is merkwaardig.
Mijn lezer zal, met een schijn van juistheid, vermoeden dat in deze opsomming
verwarring voorkomt tusschen géne zaken van zuiver-sociale cultuur en déze van
een louter-confessionneele, met andere woorden dat ik een onderscheid verwaarloos
tusschen de maatschappelijke beteekenis van het ‘Volksverein’ b.v. en eene per se
religieuse, zooals de Petrus Canisius-Vereeniging.
Niettemin aan zulkdanig een onderscheid dat alle subtiele overgangen vermijdt,
ieder wezentlijk verband opheft en slechts uit reden van vooropgezetheid der
indeelingen de betrekkingen niet wil erkennen tusschen verscheidene zaken die in
den grond malkander gemeenzaam, ja eigen-aardig zijn, zal iemand met een gezond
inzicht op de kern der feiten, niet gaarne toegeven.
Sociale kultuur is voor hem toch wat geloofsonderricht er aan bij brengt en
geloofscultuur is zonder sociale bedoeling een bijna zin-loos gebaar, een boom zonder
wortelen, een huis zonder dak, eene lamp zonder olie, een landschap zonder hemel.
De apologie heeft hare oogenblikkelijke sociale actie en de sociale actie haar
onmiddelijk religieus-apologetisch doel, wat zeggen wil dat het onderscheid tusschen
de maatschappelijke strekking van het ‘Volksverein’ zoo
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volstrekt niet eene andere is als het ‘Werk der Geloofsverdediging’, ten minste als
principieele waardebepaling; wie dan, op grond dezer opvatting, deze beide
stroomingen in de ‘Futura-uitgave’ van Dr. Aalbertse ondereen zich vermengen ziet
om de katholieke oplossing der sociologische vraagstukken te begunstigen, mag zich
ook niet verwonderd voelen als hij na verder nadenken bekennen moet dat deze
verhelderde strijdvorm der socio-katholieke kultuur langzaam meer een afschijn
afwerpt over de europeesche samenleving, en bijzonderlijk op alle kunstuitingen der
zelve, die daarvan den bijna onmerkbaren invloed ondergaan.
In de Nederlandsche Letterkunde is dit voor ons het best naspeurbaar. Niet dat zij
altijd een gevolg is der sociale influentie van de katholieke sociologie, - och neen,
daarvoor is de volksgrond nog niet genoeg van dezes actie doorgeworteld, - maar
inzonderlijk waar in Holland vooral het materialistisch Socialisme door vergulde
leugen er toe geraakt is sociale kunst-torentjes op te metsen tegenover de ‘burgerlijke’
kunst-vesting der Tachtigers, is deze strooming het zuiverst op te merken.
En onder dezes theoretische invloed eerstens zijn daar in Holland nu dichters aan
het woord die op gronden van een gezag-buiten-hen-zelve om, namelijk het
‘Socialisme’, daaraan hunne individualiteit verkocht hebben - men mag het wel
vermoeden - voor meer dan eene schotel linzensoep.
En het is slechts naar mate een minder of meerder groot gedeelte hunner
individualiteit onder het gezag van den socialistischen kromstaf behouden bleef, dat
een dezer - Henriette Roland Holst - ons tot nu toe meer waarachtige poëzie schonk
dan een Herman Gorter van-latere-uitdrukking, die, met zwakker overgave van het
gemoed, het socialistisch begrip niet altijd kon omzetten tot een wezentlijk
levensgevoel.
Zoo is dan in Holland reeds, onder invloed der theorie van het historisch Marxisme,
op systematische wijze, eene ‘socialistische’ kunst aan het woord, waarvan niet
zoozeer de principieele ondergrond, noch het willekeurig systeem, mijne
belangstelling opwekt dan het feit hoe zij onder invloed der maatschappelijke
behoeften tot wording kwam.
Maar wat het Socialisme bij het intellectueeler Holland als een objectief resultaat
in de letterkunde kon te weeg brengen is, bijzonderlijk om reden van den aard van
het vlaamsch rasgevoel, bijna in feite niet altijd mogelijk voor Vlaanderen.
Nievers toch bij ons is tot nu toe een gelijkwaardig verschijnsel van socio-literaire
strekking bevonden als deze talrijk-vertegenwoordigde in Holland, hoewel, uit
noodzakelijkheid van het oogenblik, er nu reden is den natten vinger te zetten op het
verzenboek ‘Toortsen’ van René De Clercq, dat blijken geeft in dezen aard eene
eerste uitdrukking te willen zijn voor Vlaanderen.
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Mag de waarschijnlijkheid verondersteld worden dat deze verzen gedicht werden
onder de occulte beinvloeding der katholiek-democratische grondredens der encycliek
‘Rerum novarum’ en der katholiek-sociale actie in België? En, in eene breedere
opvatting, onder den algemeen-maatschappelijken drang van den
katholiek-europeeschen volkswil?
Want de fijne quintessentie van ‘Toortsen’ doet me denken dat René de Clercq,
onder het schrijven dezer sociale poëzie, daartoe aangedreven werd door den toestand
van den katholiek-maatschappelijken tijd zooals hij door de ‘Rerum novarum’ opgelost
en door instellingen - zooals hiervorenaan dit opstel aangeduid - betracht wordt; dat
hij verder, onderworpen aan den dooden cultuurstand van het hedendaagsche
vlaamsche volk en persoonlijk opgaande in den algemeenen drang naar
maatschappelijke hervormingen, zijn levensgevoel gericht heeft op een
sociaal-katholieke, vlaamsche toekomst. In zijnen aard dus wel iets gelijksoortigs
met wat hollandsche letterkundigen ons in ‘socialistische’ woordkunst aanbieden,
maar toch genoegzaam onderscheiden daarvan, eenvoudig omdat René de Clercq
een katholiek Vlaming is. Dit schijnt mij voornaam en gewichtig.
Want laat mij zonder omwegen bekennen, op grond van dit zedelijk-religieus
verschil is eene vergelijking met ‘socialistische’ kunstenaars eene oppervlakkigheid
en een onzin. De kunst van René de Clercq is op dit oogenblik eerder eene sociale
dan eene socialistische, welk onderscheid a priori de gedachte ingeeft dat Gorters
poëzie b.v. langs systematische bedoelingen opgaat, terwijl integendeel de Clercq's
laatste dichtkunst op een weg van algemeener-menschelijkheid voortbeweegt, welke
bij uitstek eene katholieke is.
Bij géne in Holland zal de doorzichtige voorhang van het Partijprogramma de
panoramische uitzichten over het volk ontvormen; bij déze Vlaming echter geen
theoretisch vóórbegrip, geene marxistische abstractheid, geene zuiverdrooge
verstandelijkheid dat hem de uitkijk over zijn volk zal belemmeren.
Een onmiddelijk gemeenschapsgevoel met het volk alleen, is voor hem aandrang
tot het sociale gedicht. Het is de geest van Katholieke Broederschap der menschen
uit de ‘Rerum Novarum’, onbepaald en overal; het is iets vlottends en ongrijpbaar;
maar het is er over heel de aarde. Dit gevoel onzer Broederschap is latent en occult
in alle standen der samenleving, in alle soliede uitdrukkingen van den menschelijken
geest, in alle waarachtige kunst. Zooiets gebeurt buiten alle maatschappelijke theorie,
buiten alle humanitarisme, buiten alle vooropgezet altruisme. Het is een mysterieus
gevoelen van Kristus en de Kerk over ons uit; het is de concrete essentie der encycliek
‘Rerum novarum’, het is de algemeen-natuurlijke geest der katholiek-sociale
instellingen.
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De katholieke Broederschap der menschen bestaat zonder woorden, zonder gebaren,
zonder uiterlijke daad op-zich-zelve.
Niet dat deze drie uitwendigheden van het broederlijk gevoel geene reden hebben
tot samengang met haar, maar omdat zij niet zoozeer volstrekte noodzaak zijn maar
bijzaak die niets verminderd noch vermeerderd aan de eigentlijke waarde van het
gevoel der Broederschap en slechts deze in de gevallen van actie en geestdrift zullen
moeten helpen.
Zóó het esoterisch voordeel van De Clercq's ‘Toortsen’ op welkdanige socialistische
ook, zóo de voorsprong zijner sociale Muze op de proletarische bedelaarsvrouw der
Partij. En waar deze laatste met schijnbaar evenveel recht zich zal beroepen op
evenveel gevoel der Broederschap, zullen wij ons wel wachten dit volkomen te
ontkennen maar gedeeltelijk toegeven dat, waaruit zij leefbaarheid bezit, niet hare
levenskracht is maar de onze, niet hare wijding maar déze der Katholieke Kerk,
waarin zij niet wil erkennen dat ze gebakerd en opgevoed werd. Al het andere is bij
haar uit den booze en heeft geene leefbaarheid op-zich-zelve.
Wanneer wij op deze wijze de waarheid aannemen, is er reden tot de natuurlijke
mogelijkheid eener katholiek-sociale poëzie te besluiten omdat hoofdzakelijk het
levensgevoel den voorrang zal blijven behouden op het verstandelijk begrip, welk
laatste in eene ‘socialistische’ proletariërspoëzie ieder oogenblik voorhanden is.
Want de poëzie van het Katholicisme is boven alles levensgevoel; het dogmatisch
Socialisme is boven alles nuchter begrip. Het eeuwenoude Katholicisme heeft zoo
gestadig met den frisschen gulp van zijn levenswater onze boezems doorweekt, dat
het van het eerste licht van den werelddag bij elken oprechten mensch een organisch
leven voortbracht; het Katholicisme was natuurlijkerwijze in ons, gelijk ons hart
natuurlijkerwijze onder de ribben...
Het jong-geboren Socialisme nu, eigentlijk eene negatieve reflectie van den
Katholischen grondzin, heeft nooit dezes algemeen-menschelijke waarde gehad en
bepaald zich niet verder dan tot den nuchteren inhoud van een Partijtractaat, in wiens
systematisch optrekje een zwakke en onechte glimp van volksgevoel wordt vermoed...
In werkelijkheid heeft het Socialisme een belachelijk gebrek aan organische
gevoelswaarde en eene overdaad aan theoretisch begrip, welk onevenwicht nooit
oorzaak zal worden eener groote sociale kunst, daar alle kunst in hoofdzaak van
gevoel leeft.
(Wordt vervolgd)
Karel van den Oever.
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Encore
In het midden van mei als de nachtegaals zingen,
En de avondglans huwt aan den morgenschen schijn;
Als de schuchtere geur van de late seringen
Zich mengt met den geur van de vroege jasmijn;
Toen hoorde ik uw lippen de woorden ontglippen:
- Ik was maar een knaap en gij waart nog een kind Hoe wrang is de smaak van verwinnende lippen
Zoo het diepe verlangen der ziel niet bemint!
En ik zag het gebed van uw hulplooze oogen
En ik voelde, beangstigd, de angstige klem
Van uw hande' om mijn hand, en mijn lippen bewogen...
Maar mijn machtlooze wanhoop verstikte mijn stem.
Dan uw schaamte bedwong het onstuimige hijgen
Van uw harte en de nachtwind verwaaide uw klacht
En niets meer verstoorde 't oneindige zwijgen
Dan een zwaan die zich roerde in de roerlooze gracht...
Maar nòg op mijn hand die uw handen omvingen
Herproeven mijn bevende lippen uw pijn,
Als de schuchtere geur van de late seringen
Zich mengt met den geur van de vroege jasmijn!

Geerten Gossaert
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Droom-gedachten
Mijn droom-gedachten gaan
Als blank-gekleede maagden
Naar 't land waar myrten staan,
Langs purpere avond-paden...
Eén draagt in blanke hand
De zilveren schaal der smerten...
Zij zoeken 't heilig Land
Waarheen mijn ziel wil terten...
Hun oogen zijn zoo stil
Vol ongeweten vragen...
Hun tred een ruisch-geril
Door 't dalen van de dagen...
Zij zoeken 't klare Land
Het Land van verren Vrede
Waar d'offervlamme brandt
Door 't levens-leed verheven.
Zij treden maagde-vroom
Langs dumstre avondwegen...
Den gulden zonne-doom
Glanst rond hen, als een zegen...
Ik staar hen na in droom.

Magda Peeters
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De Toekomst(*)
(Iets over de Jongste Nederlandsche Letteren)
Over de jongste Nederlandsche Letteren zal ik handelen. Ik wil daarmede zeggen
over de letterkundige voortbrengselen en voortbrengers ontstaan en werkende
gedurende het tijdvak der laatste vijf jaren voornamelijk.
Dat ik voor dit opstel juist dit onderwerp koos, beteekent voor mij, dat ik de
overtuiging koester dat deze schrijvers met hunne arbeid een nieuwe periode inluiden.
Wat uit de jongen drang van dezen tijd zal groeien vermag ik niet nauwkeurig te
bepalen, maar wel kan ik uit het reeds verworvene een brooze waarschijnlijkheid
voor u opbouwen.
Beginne ik met het karakteriseeren van het streven der jeugd voor zooverre dit
reeds in woord en geschrifte werd vastgelegd. Want, weet dit wel, veel is nog vaag.
Er zijn nog vele verlangens. Met ter tijd wellicht worden die tot Gedachte en Daad.
Wat de beweging van 1880 is en wat zij voor onze literatuur heeft beteekend mag
u bekend zijn. Zoo was het eigenlijk: een aantal vurige, krijgsbegeerige jonge
kunstenaars, literatoren, schilders en een enkele musicus (ik bedoel dien begaafden
Alfons Diepenbrock) brachten vergeten natuurlijke-kunst-beginselen als actieve
waarheden naar voren. Maar de tijd heeft geleerd, dat zij zelve, uitgezonderd Albert
Verwey en Frederik van Eeden, niet in staat zijn gebleken veel meer te doen dan dat:
strijden om een heroverd bezit. Maar vermeerderd in omvang en waarde hebben zij
het in geringe mate. En dit is slechts deels aan eigene zwakheid te wijten. Het

(*) Oorspronkelijk is het hiervolgende als lezing te Antwerpen op 4 Januari 1911 gehouden, als
inleiding tot het zeggen van gedichten van P.C. Boutens, Jan Prins, Aart van der Leeuw,
P.N. Van Eyck, J.C. Bloem, Maurits Uyldert, Geerten Gossaert, Th. van Ameide, J.J. de
Stoppelaar, Nico van Suchtelen, Frank Gericke, J. Jacq. Thomson, J.I. de Haan, Wilh. Loeb,
e.a.
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waren in die dagen booze tijden! Omdat elke tijd zonder aesthetische Idee een
zorglijke tijd is voor de kunst en hare dienaren.
Wij moeten dan ook de beweging van het jaar 1880 niet zien als een zelfstandig
feit. Wij aanschouwen in Frankrijk de strijd der jonge, krachtige symbolisten, in
Duitschland zien wij de jongeren zich groepeeren om de forsche figuur van dien
Freiherr von Liliëncron.
En deze bewegingen wederom zijn niet dan, naar den landaard en landelijken
toestand gevarieerde, uitingen van dien eenen geweldigen zondvloed waar een goed
deel van de toenmalige, aesthetisch zoo zondige, wereld in verzonk: het
Impressionisme.
Zonder uit te wijden over het zuiver-picturaal impressionisme en de oorspronkelijke
leer der ongemengde kleuren, zonder te letten op de vele en verscheiden schakeering
meen ik te mogen zeggen dat de tijd zocht naar de karakteristiek van de wezenlijke
oogenblikkelijkheid der dingen, naar de beschouwing en wedergave van het Aspect.
Willem van Konijnenburg, voor mij een der schoonst-arbeidende en der
meest-bewuste Nederlandsche schilders schreef over het Impressionisme:
‘De natuur wordt in zijne veelheid en toevalligheid gezien; het is dus een zoeken
naar verschil, in tegenstelling met het streven, dat gericht is op de overeenkomst, het
zoeken van gelijkheid in de verscheidenheid en dat dus de vorm tracht te passen aan
een maatstaf “de aesthetische idee”. Dit streven zal ik “idealisme” noemen.
Impressionisme en idealisme zijn tegenstellingen in de kunst’.
Het valt na al het voorgaande gemakkelijk te begrijpen, dat men zich, in de
letterkunde vooral wendde tot de Stemming en de verbeelding van de waereld en het
leven zooals het persoonlijk oog in een bepaalde stemming of gestemdheid die
waarnam.
De kunst zocht het vlottende. En mist daarom de rust, want de rust is alleen in de
vastheid, vastheid ook in beweging.
Maar elke beweging draagt haar tegendeel in zich en ieder actie zijne reactie.
En - om ons weder tot de Nederlandsche Letterkunst in het bijzonder te bepalen
- ook hier zien wij - eerst in enkelingen, later tot een groep vereenigd - een verlangen
om over het impressionnistische héén te reiken en aldus te komen tot de verbeelding
van het wezenlijk algemeene, het essentieele aan het duurzame aldus.
In Albert Verwey ontstond dit verlangen het eerst. En het bleef een verlangen. Hij
zweeg zeven jaar. Toen werd het een daad, maar er was de aarzeling en de
onzekerheid: de bundel ‘Aarde’. Eerst in ‘De Nieuwe Tuin’ zijn volgend boek, sprak
Verwey zijne innerlijke
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vernieuwing, welke een verdieping beteekende, klaar en schoon, met de geurige
bekoring der nieuwheid, uit. En deze daad wederom werd in zijne herhaling begrepen,
een stelsel, toen het tijdschrift de Beweging in 1905 werd opgericht.
Verwey zelf doelt op dit alles - voornamelijk op zijn innerlijke renovelatie duidend
en het meer afwijkend oordeel daaruit voortvloeiende, - wanneer hij in zijn Inleiding
tot de Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst schrijft:
‘De dichters die omstreeks 1880 zich vereenigd gevoeld hadden in een
gemeenschappelijk streven, waren omstreeks 1890 bewust geworden van hun
onderscheid, en elk van hen zag van zijn eigen arbeid uit, het werk van anderen.’
Wij zien dus een antipodische stelling tusschen de Nieuwe Gids als
‘impressionnistisch’ en de Beweging als ‘idealistisch’ orgaan, om van Konijnenburg's
benoeming te blijven gebruiken.
Wezenlijk is ‘De Beweging’ in hare zuiverste uitingen beschouwd niets dan een
consequentie van het impressionnisme; een logisch en bewust voortbouwen met
krachten en mogelijkheden door het impressionnisme verworven.
‘De Kruistocht tot de Natuur’ heeft een schoon gebied veroverd en op dat land
heeft de Beweging een tempel gebouwd.
Ook in het proza blijkt dit: het oorspronkelijk door de Nieuwe Gids eenig erkend
proza was van een dusdanige geaardheid dat het tot de realistische of naturalistische
soort moest worden gerekend. Echter is men reeds in den allereersten beginne der
nieuwe bloei bij de analyse blijven staan. Door van Deyssel's Een Liefde geleid heeft
een gansche rei van epigonen analytische romans en romannetjes voortgebracht; een
beweging ten slotte doodgeloopen in semitische logomanie en klein-Hollandsche
burgerlijkheid.
Het is Arthur van Schendel geweest, die voortbouwende gedeeltelijk op François
Erens (zie het fijn en prachtig verhaaltje Berbbe in zijn Dansen en Rythmen) en met
gebruik making van de geestelijke goederen door de Nieuwe Gids verworven, het
proza op geheel nieuwe banen leidde.
Hij wilde de synthese. De analyse ontleedt de verschijnselen en feiten in hunne
saamstellende elementen, de geest gewapend met de zielvolle Kennis erkent het
wezenlijke van het toevallige, het duurzame van het voorbijgaande en de scheppende
macht verbindt deze wezenlijkheden tot een nieuw levend, bezield en ademend
Wezen.
En wij mogen ons niet laten misleiden door het feit dat van
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Schendel meermalen in de Nieuwe Gids publiceerde: zijn kunst is positief-tegengesteld
aan het ideaal van het impressionnistisch beginsel.
Nu zien wij anderzijds ‘De Beweging’ in de uitingen van jonger-aangeslotene
neigen naar de levenloosheid der Abstractiën.
Op het naburige Duitschland heeft de Nederlandsche letterkunde een grooten
invloed geoefend.
Naast Verwey's periodieken verscheen aldaar ‘Die Blätter für die Kunst’ onder
leiding van den man, dien ik voor mij als een der allergrootste, niet alléén van de
levende, dichters beschouwen moet: Stefan George. Rijker, dieper en vooral
suggestiever dan Verwey heeft hij op dezen laatsten één ding voor: zijn aristocratie
en dat doet ook ‘Die Blätter’ zoo ver boven ‘De Beweging’ (ik spreek hier van deze
tijdschriften qua tijdschriften) te verkiezen zijn: dat zich buiten politiek houden en
vooral buiten die zoogenaamde, naar de sociaal-democratie neigende,
vooruitstrevendheid, welke de donkere zijde van De Beweging uitmaakt.
Ik geloof thans duidelijk gemaakt te hebben hoe de toestand hier is.
Nu komen jongeren.
Boutens.
Hij komt voort uit de Nieuwe Gids, ten duidelijkste sprekende uit zijn eerste, vrij
zwakke bundel ‘Verzen’. Invloeden van Herman Gorter en Frederik van Eeden zijn
onmiskenbaar.
Toen kwamen de Praeludiën: de strijd, een worstelen in 't duister. Er uit geboren
de zang somwijlen.
Dan de stijging tot Stemmen. De ziel verlost van de kwelling om kennis en geluk
in zich zelve, vindt zich weder, verreind en gelukzalig in de dingen der waereld. Alle
dingen zijn stemmen, zeggende schoons van de ziel van den dichter. Het gebied is
onbegrensd door den einder niet en niet door de blauwe boog van den hemel. En dit
is de vrèugde in werken van kunst, de sprakelooze heerlijkheid van het vinden van
zich zelve in de schoonheid der natuur die blijvende is, moge aarde en sterren vergaan
en verzinken in 't donker van nachten.
En dan worden de dingen ook anders in het licht. Ik schreef van de ‘Vergeten
Liedjes.’
‘Al onze aardsche dingen: de verschijnselen en gebeurlijkheden des dagelijkschen
levens, de smart- als vreugdelooze daden der gewoonte en de zoete vertrouwdheid
der lang-gewende woorden zijn hier ver, eindeloos vèr naar een onwerkelijken einder
verschoven en aldaar staan zij opgericht, tegen, dicht-tegen, den hemel, beschenen
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van overwaereldsch licht, als phantomen van schoonheid, zoo dat wij aarzelen ze als
onze oude, trouwe dingen te herkennen. Er zijn torens en boom-profielen in een
wonderlijke spitsheid uitgesneden tegen de effenheid der luchten, en verder gansch
een stad, met een strakke veelheid van koele huizen en de verrijzing van wijdsche
gebouwen, licht gesilhouetteerd tegen den lichteren hemel.
Zoo zien wij de werkelijkheid weer in Boutens' gedichten, verzameld in den bundel
‘Vergeten Liedjes’ en ik geloof het een herkenning, welke hare verheugenis tot ver
in ons leven mag heendragen. Denk u, al de dingen, die gij in den begeerden duur
der dagen hebt liefgekregen, om de getrouwheid waarmede zij u nabij bleven niet
het minst, al die goede dingen, omvloten van eene schaduwlooze klaarheid, broos
in een effen licht, als ongeziene wonderen weder voor u uitgesteld, ginds aan
goudenen einder! Denk u, de woorden, veelmaals gesproken met zachte genegenheid,
dewijl zij wat gij mindet benoemden met de wel-luidendheid hunner gewillige
klanken, de trouwe woorden, verrijkt met een nieuwen toon, een donkeren toon,
bronnend uit de diepte van schoon-doorleefde tijden, saamsmeltend tot een Lied.
(Wordt vervolgd)
J. Greshoff
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De Kapel van den Duivel
Eene Legende
Dit is de avonture van den Duivel en den Heilige.
Ik zal ze u maar eenvoudig vertellen, juist gelijk ze mij een paar dagen geleden
een oude herder vertelde, die, terwijl zijn schapen op de helling van den heuvel
graasden, uitgestrekt te rusten lag in het lommer.
In dien tijd, begon de oude herder, predikten de Duivel en de Heilige, elk op hun
manier, in ons hopland. In onze schoone streek gingen hun zaken tamelijk wel vooruit;
ze bekeerden alhier en aldaar, de een voor den hemel, de ander voor de hel.
Op zekeren keer nu, tegen den avond, kwam de Duivel den Heilige tegen, op
dezelfde plek waar we hier nu zitten: de Heilige als heilige gekleed, gemijterd,
gekroond, verguld en met zijn staf in de hand; de Duivel zwart als een kole.
- ‘Dag, Heilige!’
- ‘Dag, Duivel!’
- ‘Kom, sprak de Duivel, laat ons hier wat rusten. Het uitzicht op de helling is
prachtig, en de frissche wind waait ons tegen.Er groeide daar wat droog mos; de Duivel en de Heilige strekten zich gemakkelijk
uit om wat te kouten. De zon hong, gelijk een rooden bal in 't westen; heel de lucht
aldaar zat koperachtig en was behangen met dunnen smoor, omleegewaards; nog
een halve stonde, en 't zou zonondergang zijn.
- ‘En nu, Heilige, hoe staan de zaken?’ begon de Duivel.
- ‘Nog al wel, gaf de Heilige terug. Nu en dan komen er kwâ dagen: maar alles
ingezien, op 't ende van 't jaar heb ik toch reden om mij te verheugen.
- ‘Dat doet me genoegen! zooveel te beter!’
- ‘Deze maand heb ik zelfs middel gevonden om mij een
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kapel te bouwen. Ze is nog wat klein, maar voor een begin en is 't zoo slecht nog
niet. Voelt ge geen lust om ze eens te zien?’
- ‘Met alle genoegen, als 't niet te ver is.
- ‘Zoo, laat ons dan maar gaan, wij zijn hier al te lang aan 't praten’ stelde de
Heilige voor.
Door de kromme wegen van een groot woud gingen zij en kwamen in een
uitgestrekte woestijn. Beneden en tenden de woestijn lag een hooge en lange berg,
waar zij dwers over moesten.
- ‘Maar 't is in den hemel, dat gij woont?’
- ‘Neen, 't is eenvoudig boven op den berg. Van verre ziet men den toren
uitschieten, en als ik mijnen zegen uitdeel, dan strekt hij wel twintig mijlen in de
ronde.’
Alzoo redekavelende en nog een eindeke gaans, kwamen ze aan de kapel.
- ‘Hoe schoon! hoe prachtig!’ riep de Duivel al loerend door 't sleutelgat, want
om de wille van het wijwater, en dorst hij niet binnentreden. ‘De banken zijn
splinternieuw, de muren versch met kalk gewit. Ik wensch er u geluk over.’
- ‘Ge zegt dat op zoo'n toon!...’
- ‘Hoe zoudt ge willen dat ik het zeg?’
- ‘Bij u is 't dus beter?’
- ‘Wat grooter, dat is alles.’
- ‘Laten wij gaan zien’, meende de Heilige.
- ‘Op een voorwaarde, sprak de Duivel: eens binnen, moogt ge het kruisteeken
niet meer maken. Uw kruisteekens brengen ongeluk over de stevigste gebouwen.’
Nauwelijks was hij uitgesproken en had de Heilige dit beloofd, of een vuurwagen
verscheen; en zoo vlug als de wind, zonder maar iets te kunnen zien van den weg,
werden ze overgebracht naar 't kostelijkste paleis der aarde. Alle schatten van onder
de aarde waren daar verborgen. Veel beelden ook uit de Grieksche en Romeinsche
sagenwereld, en wie daar kennis van had, wist, dat het Venus was, de blanke uit het
zeeschuim; Diana, vol gracie en wijsheid; Jupiter met vertoon van steenen bliksems
en Apollo met zijn klanklooze lier.
- ‘Wat dunkt u ervan?’ sprak de Duivel.
- ‘'t Is prachtig bovenmate! meende de Heilige. 't Is schoon hier, 't is schoon daar,
't is schoon links, 't is schoon rechts.
Terwijl hij zoo sprak, wees de Heilige met de hand naar de vier hoeken van het
paleis. Op die wijze had hij, zonder aan zijne belofte te kort te komen, het kruisteeken
gemaakt. Op denzelfden oogenblik stortte gansch het gebouw ineen. De Heilige die
voorzichtigheidshal-
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ve aan den ingang was blijven staan, kwam er ongedeerd van af; de Duivel, onder
de puinen begraven, was nog overgelukkig zich in zijnen ouden vorm van serpent
te kunnen herscheppen, om zich van onder de rotsklompen te redden...
De twee kapellen, die van de Duivel en den Heilige, bevinden zich nog ginder op
den berg en nog goed zichtbaar, - besloot de oude herder.
En hij wees mij op de zijde van de rotse een eenvoudige kapel, gebouwd aan den
ingang van een grot, die ik nog bezocht had, vooraleer ik er de legende van kende,
en die, met hare wankelende kristallen wanden en ondoordrinbare gangen, inderdaad
de gedachte nog kon doen herleven aan een tooverachtig ingestort paleis.
Victor van Dievoet.
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Vlaamsche Arbeid
Verhalend Proza
Hagelinde door Piet van Assche. Vlaamsche Boekhandel, Lod. Opdebeek,
Antwerpen, 1910.
Dit boek is geen vrucht van nuchter-ontledende waarneming der buitenwereld, 't is
de lyrische uitstorting, min of meer in verhaalvorm, van de opgewonden verbeelding
en 't gekweld gemoed van den schrijver of, indien ge 't zoo verkiest, van zijn
dubbelganger, Elias. Kenschetsend voor den gemoedstoestand waaruit dit boekje is
geboren, zijn mijmeringen als de volgende: ‘In de eenzaamheid der natuur denk ik
soms aan den oorsprong, het waarom en het einde van vele dingen, aan de ons
doorangstigende levensgeheimen... Ach, en dan ook word ik er toe gedwongen te
bekennen dat er in den twijfelaar geen wetenschap genoeg zit vergroeid, om
geestesrust en eene bevredigende oplossing te vinden... Het leven verlang ik glansrijk,
in overeenstemming met de grootsche veropenbaringen van het menschelijk vernuft.
In fier- en reinheid zou het denkende wezen dienen te stijgen, hooger steeds naarmate
zijn geest glorielaait. En dat is niet, dat is niet... En daar is toch zooveel dat mij in
opstand zet tegen het leven: misdaad en miserie, afdwaling van het denkende wezen
naar het verlagende. Zoo zelden zweeft de geest naar sterren en louterende
heerlijkheid, naar den triomf der menschelijke bestemming!... Om ons schijn en
klatergoud, in mij angst en duisternis... en om al die ellende werd ik dag aan dag
moedeloozer, begon ik het leven te haten... Ik zonderde mij af in trots van eigen
denken, maar was dan dra weer overtuigd niet hooger te staan dan andere menschen,
ik die veelal aan het aardsche bleef gehecht door wat ik in anderen laakte... En genot
zocht ik om te vergeten, wellust zelfs... O, denk ik soms aan dit verleden, dan
omprangt mij angst... Ik beken, in die hopeloosheid, te hebben gedacht aan de rust
in den dood...’
Is dat niet echt de taal van een arm slachtoffer van onze bankroeteerende beschaving
zonder geloof en zonder God?

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

35
Elias beweert te beseffen dat, ‘in uren van levensangt, alleen de vrouw den kan den
man, de vrouw met haar bloemenzachtheid en dauwzoele woorredden van troost, de
vrouw met de bron-helderheid haars harten, met het ochtendlicht in glimlach en
streeling, de vrouw in de onbevlektheid harer liefde...’ En daarom zoekt hij troost
bij Hagelinde, een achttienjarige droomster en dweepster, maar al wordt die door
Piet van Assche ‘heilig, heilig, driemaal heilig’ verklaard, en al aanbidt ze Elias als
haar ‘Heer en God’, bereid om hem ziel en lichaam te offeren, 't is vergeefs: de
geestes- en levensmoede twijfelaar en zelfkweller is weldra even ongelukkig als te
voren.
‘Ach, en eens toch was ik zoo gelukkig,’ klaagt hij opnieuw, ‘omluisterd van reine
illusies, toen ik jong was en moedig, vol hoop op de toekomst, geloovend aan de
deugd der menschen. Ik meende dat alle wezens op mij geleken. Ik staarde 't leven
aan als een kind dat voor de eerste maal de lichtschitterende ruimte inkijkt. Ik vond
eene zoete vreugd in den arbeid; de toekomst was zoo rijk aan beloften van geluk en
schoonheid. Hagelinde, en de droom verdween. En zoo bang werd ik voor 't leven o, ik zeide 't reeds - 't leven met zijn ellende, zijn ziekte en zielsmarten, zijn gehenna's
van ontucht, zijn jammeren en misdaden, zijn alledaagschheden...
Hagelinde, toen leefde ik nabij eene engelgoede moeder, in onschuld, dàar in mijn
weelderig polderland... Ach, zoo dikwijls denk ik aan het vaderhuis, waar
lindenkruinen, doorzoeld van zonne, en vogelen neuren in 't gelooverte; denk in aan
moeder in wier zoen ik der ziele puurheid voelde; aan moeder, de engelgoede, welke
soms die eenvoudige liederen zong, of vertelde legenden uit aloude tijden... Ach,
herleef ik dit verleden, dan omprangt mij smarte; dan ween ik en fluister:
- Wezen van goedheid, kondet gij den levenszwerver moed inspreken, moed en
hoop. Zing nog, moeder, en kus me daarna het voorhoofd, u de zoo pure, die ik nog
dank om al het edele dat opstraalde uit uw hart... Zoen me moeder, want ik ben bang...
u, onder de vrouwen, de gebenedijde... Geen onrein woord bezoedelde ooit uw lip.
Moeder, moeder, luister... Sta me bij, u die zijt vol genade. Troost mij, verpleeg mij
zooals weleer. Want zoo krank is het lichaam. Moeder, en ook de geest is krank.
Help mij, nu ik smeek om rust en deze niet vind in den nacht der doling. Moeder...
kus het voorhoofd, waar lijdt die geest! Kus de lippen, kus ook het harte dat smeekt
om deernis... Kus ook de doornen, door mijn noodlot er gestoken, en leg mij dan ter
ruste aan uw borst, o moeder, en met uwe armen beschermend om mij, zoo laat mij
slapen, slapen...
Moeder, want ik ben bang. Om het einde bang! Waanzin begluurt mij, star... de
dood lokt mij, kind des twijfels, ziende blind en hoorende doof, en in wiens ziel
daalde de nacht door eigen denken...
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De geest sterft. En geen Christus nadert om tot mij te spreken het woord der
verrijzenis, tot mij, een stervenden Lazarus, te spreken: Het worde licht!’
En toch, arme Elias, geen groene Hagelinde en geen doode moeder kan u redden,
maar alleen de goddelijke Christus, die misschien uw moeder zoo ‘engelgoed’ maakte
en Augustinus uit zijn twijfelnood verloste. Doch hebt ge wel Christus geroepen,
hebt ge Hem gezocht? Word weer eenvoudig en deemoedig als een kind, en stellig
zal Hij tot u spreken. Tot de trotschen van geest evenwel spreekt Hij niet. Neem het
Evangelie en laat u onderwijzen door den alwijzen, algoeden Jezus.
J.d.C.

Kritisch Proza.
Ons Volk en een paar Schrijvers. - Mijn vriend Karel van den Oever
kroniekt in ‘Vlaamsche Arbeid’, V, 415:
‘Ik zou schaamrood worden tot over de ooren moest ik u zeggen hoeveel exemplaren
hunner werken Cyriel Buysse en Karel van de Woestijne in Vlaanderen aan den man
brachten. En toch is Buysse onze beste verhaler na Streuvels en van de Woestijne
lang niet een gewoon poëet...’
De waarheid van die mededeeling en van die uitspraak geef ik grif toe, maar ik
kan er niet toe besluiten om ‘schaamrood’ te worden. Ik vermeen dat de koelheid
van Vlaanderen tegenover de werken van 't genoemde tweetal eenigszins gegrond
is en wel zoo gegrond dat we eerder aanleiding hebben tot verheugenis dan tot
schaamte.
Buysse en Vlaanderen! Niemand zal betwisten dat de vlaamsche bevolking
Vlaamsch is, en wat den godsdienst betreft, overwegend katholiek. Hoe wilt ge nu
dat Buysse, die het verre van nauw neemt met het kristelijk geloof en de kristelijke
zedeleer, hoe wilt ge dat hij met zijn boeken welkom weze bij de katholieke
meerderheid der Vlamingen? Maar zijn godsdienstig en zedelijk gehalte daargelaten,
is Buysse wel Vlaamsch? Is zijn vlamingschap wel zuiver op de graat? Kan zelfs 't
ongeloovig en halfgeloovig gedeelte van Vlaanderen hem liefhebben? Buysse's
boeken beminnen Vlaanderen niet. Buysse haalt Haagsch-voornaam den neus op
voor het boersch-lompe Vlaanderen waaruit hij geboren is; hij besteedt zijn ledigen
millionnairstijd en zijn onmiskenbaar groot talent aan 't schrijven van bladzijden die
een spot- en zoedelbeeld zijn van het Vlaamsche volk en dan duwt hij dat beeld
grinnikend onder den neus van ‘zijn landgenooten’ (vgl. 't Bolleken) en zegt: Zie,
zoo zijt ge; hij schopt den Leeuw van Vlaanderen en spuwt op de Vlaamsche
Beweging met al heur hooge reine volksidealen.
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Kan Vlaanderen de boeken koopen van zoo 'n man? Neen, zoolang het nog een
greintje ‘selfrespect’ heeft, zoolang het nog den drang voelt tot zelfbehoud, zal het
die verderfelijke schimp- en lasterboeken weren. Een schrijver kan maar Vlaamsch
zijn en in Vlaanderen welkom, wanneer hij schrijvende toont dat hij Vlaanderen
liefheeft, wanneer hij zich één voelt met, zich als een vertegenwoordiger voelt van
zijn Vlaamsche volk, van zijn denken en leven, zijn streven en strijden, wanneer hij
schrijft van den Vlaamschen volksgeest uit, ‘aus dem Geist dés Flamentums heraus’,
gelijk Adolf Bartelszeggen zou. Zulke schrijvers waren, onder de dooden, Conscience,
Gezelle en Rodenbach, zijn, onder de levenden, Streuvels en De Clercq. En die
worden dan ook wel gelezen. Maar Buysse behoort tot dat nationale slag niet. En
daarom alleen reeds kan hij niet opgenomen worden onder de Vlaamsche Koppen
van den echt Vlaamschen pastoor Verriest, gesteld dat het ooit de bedoeling van den
pastoor geweest was om andere dan westvlaamsche koppen te teekenen - wat ik niet
aanneem. Men is nog geen Vlaamsch schrijver omdat men in 't vlaamsch schrijft.
Ook in nationale dingen is 't de spiritus qui vivificat, is 't de geest die vlaamsch maakt.
Wie de werken van Karel van de Woestijne kent, voelt al dat mijn laatste gezegde
ook op hem eenigermate toepasselijk zijn. Ik denk er geenszins aan hem en Buysse
op één zwarte lijn te plaatsen. Wel is mij nog nergens in zijn werken verblindend
klaar gebleken, dat hij dicht van den Vlaamschen volksgeest uit, 't schijnt eerder
alsof de wortels van zijn kunst in antieke velden zaten, ievers in Latium of Hellas,
hoe 't zij, hij heeft bij mijn weten nooit kwaad gezegd van Vlaanderen en 't is best
mogelijk dat hij, onder den antieken mantel dien hij verkiest om te slaan, ons
Vlaanderen een goedgezind hart toedraagt. We hoeven dus niet voor hem, als voor
een volksvijand, uit den weg te gaan, we kunnen hem hoffelijk groeten als een
interessanten vreemden mijnheer, van wien 't niet uitgesloten is dat hij zich eenmaal
laat naturaliseeren in zijn geboorteland.
Bij de verklaring van zijn impopulariteit komt hier een andere beschouwing te
pas. Beschouwing die ik 't best weergeef met een paar gezegden van Kardinaal
Newman. In een voorlezing over Letterkunde, in 1858 gehouden voor de Fakulteit
van Wijsbegeerte en Letteren der Dublinsche Hoogeschool waarvan hij Rektor was,
zei Newman o.a.: Woordkunst is ‘the faithful expression of an intense personality’
en verder: ‘The artist... has his great or rich visions before him, and his only aim is
to bring out what he thinks or what he feels in a way adequate to the thing spoken
of, and appropriate to the speaker’ en nog anders: ‘The Art of Letters is the method
by which a speaker or writer brings out in words, worthy of his subject, and sufficient
for his audience or readers, the thoughts (- ideas, feelings, views etc.) which impress
hint.’ Ik wil aannemen dat van de Woestijne een personality is, ofschoon ik me voors-
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hands niet uitlaat, 't ware wellicht voorbarig uit hoofde van haar nog onvolledige
uitgesprokenheid, over haar wezen en eigenschappen en waarde; ik wil zelfs aannemen
dat zijn verzen - daarover hebben we't immers vooral - de faithful expression, de
getrouwe weergaaf zijn van zijn persoonlijkheid, een weergaaf die tevens recht doet
aan het thing spoken en aan den speaker; maar ik betwijfel zeer of zijn woorden
sufficient zijn for his readers, bevattelijk zijn voor zijn lezers. 't Is overbekend, en
ik hoef dus geen voorbeelden aan te halen, dat van de Woestijne door zijn vreemde
woordenkeus, door zijn zonderlingen zinsbouw, versgewrochten tot stand brengt die
veelal een raadsel zijn voor den lezer. En, let wel op, door lezer versta ik niet den
boer of den werkman, den man van lager onderwijs, ik bedoel den ontwikkelden
lezer van de goede, hoogstaande neerlandsche boeken. Als ik mezelf tot maatstaf
nemen mag - ik snap, dunkt me, tamelijk wel de verzen van Vondel, van Goethe,
van Shakespeare, en ik geniet ze, maar het kost me verbazend veel moeite om toegang
te krijgen tot het heilige-der-heiligen van van de Woestijne's gedichten en ik beken,
zonder schaamte, dat ik er nog maar zelden bij genoten heb. Waarbij komt dat? Is
zijn persoonlijkheid zoo groot? Ik geloof niet dat van de Woestijne zich zal beleedigd
voelen als ik zijn persoonlijkheid voorloopig nog niet in één adem noem met die van
bovengenoemde germaansche onsterfelijken. Is zijn persoonlijkheid zoo ingewikkeld?
Ik meen nochtans dat Goethe en Shakespeare ook dikwijls ingewikkelde dingen te
zeggen hadden. Neen, het euvel ligt hier: van de Woestijne's woorden zijn niet
sufficient for his readers, ze zijn niet bevattelijk. En daarom, al ga ik mee met Karel
van den Oever waar hij van de Woestijne voor ‘lang geen gewoon poëet’ houdt, toch
verklaar ik me dat, en schaam ik me niet wijl van de Woestijne zoo weinig exemplaren
afzet in Vlaanderen.
Jozef de Cock.

Zuid en Noord. Eene bloemlezing van E.P.E. Bauwens S.J. (uitgevers
Desclée, De Brouwer & Cie, te Brugge).
Deze bloemlezing is onder de vlaamsche bloemlezingen de beste. Zelfs voor
‘gebildeten’ is zij te genieten en reeds ettelijke jaren bleef mijne meening onveranderd
dat de keur dezer literaire fragmenten géne van soortgelijken overtreft. Die keur is
dan ook veel omvattend als geen andere; niet alleen heeft de eerweerde samensteller
niet verwaarloosd de vroegste bronnen
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onzer literatuur door tactvol-gekozen voorbeelden waarneembaar te maken, maar
zelfs aan de Renaissance-periodens der nederlandsche letterkunde eereplaatsen
toegekend waarover zijn ijver te prijzen valt. De moderniteit dezer bloemlezing is
wellicht hoofdzakelijk het aangename dat u aandoet. Over elk schrijver gaat een
commentaar òfwel van den samensteller-zelve, òfwel van de eene of andere
nederlandsche kritieker, welk commentaar - ook wanneer het niet altijd de strengste
eischen bevredigd - toch ernstig genoeg is om te verdienen nageluisterd te worden.
Werkelijk alle commentaren zijn niet bevredigend, daar de eerweerde bloemlezer
zich bijtijden wat eenzijdig-streng of tendentieus-onjuist uitlaat over nederlandsche
letterkundigen, die waarachtig eene meer zuivere waardeering verdienen; zóó de
meening van eerw. pater Bauwens over den godsdienstzin van P.C. Hooft, die - uit
de bestudeering zijne geschriften moet het blijken - wel zeker de vrome Hervormde
zal geweest zijn, welke geen stukje brief wegzond of hij ging eindigen aldus: ‘Wij
gebieden ons aan de vrienden aldaar, ende booven al in gunst Uwer E. die met hare
dochter Gode bevoolen zij,’ enz.
Bij een enkel voorbeeld ga ik het laten en maar betreuren dat meer dan eens een
onjuist oordeel geuit werd over sommige letterkundigen - modernen vooral - die
ontroerd zouden opzien wanneer ze vernamen wat somtijds de eerweerde bloemlezer
denkt over hun persoon, hunne verzen of hun proza.
De bloemlezing is van een methodisch-opvoedkundige samenstel. Dit maakt de
hersens warm en kregelig; het is immers voor wel-opgevoede geesten onuitstaanbaar
dat elk bijzonder letterkundige zoo voornaam-afgepast wordt dat zelfs de etiket niet
ontbreken kan, waarop vroeger de oude Romeinen de deugden hunner slaven
opteekenden. Maar hier ben ik alvast verkeerd: deze bloemlezing moet
methodisch-opvoedkundig zijn, daar zij den scholier langzamerhand moet
binnenleiden in het sanctuarium der Nederlandsche letterkunde. Zonder bezonken
initiatie komt daar niets van dan eene verwarde en onbepaalde visie op de letterkunde;
daarom - de Goden behoeden mij! - onthoud ik mij deze verdienste der Bloemlezing
als deug-nieterij uit te schelden. Op deze wijs is men de waarheid aangenaam en niet
zich-zelve. Amicus Plato, sed magis amica veritas; wat mij op het kapitel van
Bloemlezingen eenige ondervonden bedenkingen ingeeft.
De vlaamsche Bloemlezing is niet van gisteren; sinds de revolutie-jaren van '30 is
reeds menig bloemlezingkje van de pers gekomen; de toenmalige kleuters in de
scholen van onderwijzers als Delin, Van Langendonck, enz., hebben er in hun lager
onderwijs iets van geproefd, dat meer geleek op bloem-zoete versnapelingen dan op
eene soliede keur letterkunst. Over eenige jaren was dit slach bloemlezingen op vele
katholieke gestichten nog kranig aan het woord en ik weet niet of er dáár nog
‘Edelgesteenten’, ‘Sneeuw-
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vlokjes’ en ‘Rozeknopjes’ ten behoeve zijn van het lager en middelbaar onderwijs!
Ik weet het niet...
Het best nog kan ik meespreken over de Bloemlezing der Eerw. Heeren
Bols-en-Muyldermans, waaraan ik voor een kwaartje mijne letterkundige vorming
indertijd te danken had. Onder den lyrischen ijver van oud-leeraar A. Verheyen werd
daaruit menige letterschotel genomen en genoten, geproefd en herproefd... Deze
bloemlezing was bijlange niet eene der slechtste maar zij miste volledigheid der keur.
De Tachtigers waren vast 20 jaar aan het woord wanneer de eindpunt in deze
Bloemlezing nog gesteld werd achter den naam van Rosalie Loveling!
En moet het dan verwonderen dat ik - na als wanhopig alle Bloemlezing-regionen
doorgeworsteld te hebben - een kaartje van sympathie afgeef aan den eerweerden
Pater E. Bauwens, die zelf in ‘Zuid en Noord’ onvolledig bleef in de keur van moderne
letterkundigen?
Karel van den Oever
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De Ivoren Fluit
(Vervolg)
En de dagen wentelden leeg en kleurloos over heur hoofd want hij stierf nog niet.
En de herfsttijd woeì aan met wind en smerigen regen. De deuren en vensters
gingen dicht en Baldwienus speelde 's avonds voor zich alleen, met de voeten in den
oven van zijn ronkende stove, zoodat niemand het hoorde. De begijntjes zaten vredig
in den gouden lampen-schijn de legenden der heiligen te lezen.
En de winter kwam en Baldwienus leefde nog. Symforosa verdubbelde heur ijver
in 't bidden, droeg communies op in deze intentie, hield noveen na noveen, maar 't
korte niets... Ze begon soms te wanhopen en dacht dat God heur verliet. Elke dag
bracht heur felle onrust aan en de drift naar het speeltuig knaagde danig aan heur
hart dat ze er mager van werd.
En de Lente joeg den Winter uit het land en pintte groene paerels op de zwarte
takken en weefde jonge bloemen in het teere gras. Het goede weer en de open avonden
gingen herbeginnen en Baldwienus zou weer in zijn hofken onder zijn bloeiende,
manke appeleerken de heilige liederen laten stralen!...
Symforosa huiverde als ze er aan dacht!... Hij moest dood! dood! vóór dien tijd!...
hij moest weg!... zij moest de fluit hebben!.. En ze peinsde veel aan de dood.
Ze hoorde vertellen hoe Marieken Vlimeria gestorven was nadat ze lindenthee uit
een koperen potteken had gedronken... Men moest voorzichtig zijn met koperwerk,
meenden de zusters... Daarin vond Symforosa licht... Als Baldwienus in 't koperen
emmerken zijn middageten halen kwam keek ze angstvallig elk spleetje na of er geen
groen te bespeuren was... En ze was blijde als er zuurkool opgediend werd aan den
middagdisch want dan kreeg de simpele van over de deur ook zuurkool in 't emmerken
en dat beet het groen uit het ko-
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per... Er was dan groen in 't vaatje.... maar lacy 't en deerde Baldwienus niet!...
De dagen lengden merkelijk. De kastanjeboomen prijkten met een weelde groene
kuifjes in 't purpere takken-gewei. Het blauw des hemels wierd dieper en reiner...
God wat werden heur die lengende dagen een marteling... elken avond kon Baldwienus
zijn spel hernemen... en zij die zoo gehoopt had... God! och God!...
Paschen naakte. Op dien heiligen dag zou men het zes-honderste Paaschfeest
vieren verloopen sedert de stichting van 't Begijnhof. Er zou een plechtige mis
gezongen worden, een processie zou uitgaan en vijftien begijntjes zouden in den
heiligen stoet de vijftien mysteriën verbeelden, elk gedoscht en gekleed naar zeer
kristelijken zin.
En op een vroegen morgen toen de vier zusters, gebogen over hun kantkussen, de
nakende feestelikheden bespraken, kwam menheer Pastoor met een welgezind gezicht
het huizeken in. Hij groette vriendelijk, schoof zijn bril fijn en monkelend bekeek
hij over de glazen heen, het zustertje Symforosa.
- Ja, ja, zei hij, zusterke Symforosa ik heb u uitgekozen om in de processie het
mysterie der kroning onzes Heeren Jezus Kristus te verbeelden. Ik heb een
doornenhoed laten maken met bloed er aan. Een purpere mantel zal om uw
schouderkes hangen en in uw handen zult ge dragen een riet... Dat zal schoon zijn
Symforosa... waarachtig... En ik heb nog iets bepeinsd... In de hoogmis zal Baldwienus
eenige schoone liederen spelen en gij zult ze begeleiden... heel, heel zachtekes
begeleiden op uw orgel... gij kunt dat Symforosa... Dat zal schoon zijn!... schoon!...
niet waar Zusters?...
De goede man lachte genoeglijk en de drie zusters knikten instemmend.
Maar Symforosa keek niet op... o 't was of heel het huis stortte op heur neer...
God!... Ze hield den adem in, kneep de oogen dicht om de tranen tegen te houden...
sloeg de handen op heur hart om den wilden slag aldaar te bedwingen... Zoo bleef
ze stil een stond bedenkend het groote leed dat heur trof... Zij zou door heur spel
Baldwienus' roem nog moeten vergrooten!... Het was te schrikkelijk... te
schrikkelijk!... o... wat een pijniging! wat een pijniging!... Toen viel ze snikkende
op tafel en borg het schokkende hoofdje in heur armen...
De pastoor keek toe, goedig, en hij meende dat ze schreide van hoog en innig
geluk:
- Hou u sterk, zuster Symforosa... want schoon zal u dien dag zijn...

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

43
Hij ging heen alsdan.
De dagen draaiden verder en goten veel regen en hagel op de aarde zoodat
Baldwienus niet spelen kon 's avonds in zijn hofken.
Symforosa sprak niet meer en bleef op heur kamerken biddend voor de dood van
den simpele.
Op Goeden Vrijdag bracht de meid van menheer Pastoor heur den purperen mantel,
de doornenkroon en het riet. Ze smeet alles op den grond en stampte op den mantel.
En in den laten achternoen als de andere begijntjes ter Donkere Metten waren liep
ze de natte vesten op en af, knagend aan heur groote leed. Dien nacht sliep ze niet.
Als een waaier van vloeiend licht vulde de morgen den smetteloozen hemel. De
Paasch-klokken luidden in vollen zwier de vroege zon tegemoet en 't Begijnhof
ontwaakte wit en rein uit den zwarten nacht. De jonge Lente woei zoete geuren over
het land.
Symforosa had het morgenlicht in het Oosten grooter zien worden... Het licht deed
heur pijn en de zonneschijn was als een stijgend vuur om heur hert want vandaag
kwam de groote vernedering!
En terwijl ze te communie ging tusschen de andere zusters, bad ze vurig den Heer
dat Hij met zijn almachtige hand heur den fellen slag van heden sparen zou... Hij
moest medelijden hebben met het arme bruidje van zijn lieven Zoon!... ze zou
beêwegen doen en vasten en bidden... God! ze zou de felste verstervingen met
gelatenheid verduren als Hij Baldwienus in de hoogmis maar niet spelen liet!...
Maar er roerde niets en de uren gingen hun gewonen gang... Weldra zou den dienst
beginnen... De kerk zat in feestelijk gewaad vandage. Aan de grijze pilaren pronkten
bonte, goud-bestikte vlaggen met rijke edelsteenen bezet en onder de schemerige
gewelven golfden groene guirlanden van kapiteel naar kapiteel. In het koor gloeiden
pyramiden van vlammende keersen die het gouden hoog-altaar deden schitteren als
een brandende braambosch.
Symforosa zat gebogen vóór heur klavier op 't oxaal. Heur asem ging snel en diep
als van iemand die sterven gaat en ze moest telkens met geweld den krop doorslikken
dien het verdriet in heur keel wrong.
Er kwam veel volk naar de mis.
De zeven begijntjes-zangeressen kwamen een voor een naar boven en ten slotte
ook Baldwienus met de fluit onder den arm...
Symforosa schrok als ze hem zag nadertreden... Ze wenschte dat een plotselinge
lamheid zijn armen treffen zou... dat hij stik-dood viel... God! hoe wreed! hoe wreed!...
daar stond heur ongeluk
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en zij zelf moest het naar zich toetrekken door een stille begeleiding... Ze had willen
dood zijn... dood voor eeuwig...
Waarom was ze niet thuis gebleven... Ze had vertrouwen gehad in Gods hulp... en
nu zat hij daar toch, Baldwienus en zij moest spelen!... Ze wierd toornig op zich
zelf!... Waarom die pijn!... God! waarom!...
Een wanhopige razernij kolkte op in haar. Er was toch niets aan te doen... Welnu
dan... Ze zou haar toorn eens botvieren... En daar de drie priesters in een blauwe
wierookwolk en omkranst met belgerinkel vóór 't altaar verschenen, botsten opeens
haar witte handekens als twee tijgersklauwen op de kreunende toetsen van 't klavier
en de donderende bassen daverden als de stem van een toornigen God door de
schuddende kerk. De begijntjes zongen dan, maar hun stemmekens versmoorden in
't felle geronk en zij luisterden niet naar Symforosa, want ze dachten alleen aan hun
Heer die opgestaan was uit de aarde en hun zoete zieleke steeg ten hemel in hun
nederige lied...
Symforosa hamerde voort met razend geweld als had ze de orgel door het
zwoegende gebruis willen doen uiteenspringen in duizend spaanders...
Zoo ging de mis voort tot er een stilte viel van orgel en nonnenstem...
Baldwienus zou nu spelen...
Een begijntje deed hem teeken... Hij schrikte evetjes, keek verbauwereerd rond...
bracht de fluit aan den mond look de oogen en zonder Symforosa te verwittigen blies
hij lijze...
Heerlijk als de honing-zoete stemmen van duizend nachtegaals, rilde het wondere
lied door de ademlooze kerkbeuken. Het deinde mijmerend als de zee in den zomer,
klom warm als een gouden vlam tot diep in den hemel en kwam dan weer naar
beneden gegolfd, heel laag waar het was als een lentewind in 't jonge riet...
Symforosa schrok geweldig. Ze snakte naar asem... maar wonder! als betooverd
door het klare spel vergat ze haar eigen leed en meegevoerd, gansch bedwelmd door
de heldere muziek, zochten haar frele handekes onwillekeurig de zachtste toetsen en
stuwden uit de hooge pijpen fluweelen toontjes die als blauwe vergeet-mij-nietjes
om het spel van den simpelen kransten...
De menschjes in de kerk draaiden het hoofd naar 't oxaal, gansch verwonderd door
die ongewone fluit-stem en ze werden zoo megesleept dat ze niet meer lazen uit hun
getijde-boeken maar de hoofden geheven, vooruit staarden als in droom. Zelfs de
priesters schenen te
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luisteren, hunne bewegingen voor het altaar werden trager en een diaken wendde
een oogenblik het hoofd, om naar boven te zien.
Symforosa zag dat en ze ontwaakte plots uit de betoovering... Ze keek rond, trok
heur handjes terug en wierd heur toestand bewust... God! Baldwienus' spel! wat had
het uitgewerkt op 't devote begijnhofvolk dat daar roerloos en vast met mond en
oogen wijd open nu te luisteren zat!... Dat was bij haar nog nooit gebeurd... Nu was
ze voor goed op den achtergrond... de mindere, de niets-waardige orgeliste!... De
orgeltonen vertrilden in de kerk maar hoog en rein als de jonge zon in de smettelooze
lente-lucht straalde het mystieke lied van Baldwienus...
Symforosa lei heur lange handekes op heur gelaat en snikte...
Het lied was te schoon om lange te duren en na een lochte stijging rondde het zich
af en stierf uit in een dalende trilling... Er hing een plechtige stilte in de grijze
kerkbeuken...
En de begijntjes zongen voort met hun arme stemmekes de latijnsche psalmen en
Symforosa speelde traag en stil als een zeer oud mensch dat uitgeput is, terwijl de
menschjes in hun kerkboeken zich terug naar hun God keerden nog bedwelmd door
het zoete lied van Baldwienus...
Zoo ging de mis ten einde. En de processie zou uitgaan.
Bij zuster Goedele werd Symforosa gekleed en daar ze een zeer droef gezicht had,
zoo moe! alsof ze sterven moest, was ze een zeer schoon beeld van smart. Ze stond
bij de vier andere begijntjes die ook droeve mysteries verbeelden. Het was rond haar
een gewemel van witte maagdekens met vlaggen en korvekes vol gouden bloemen,
van ouwe pekens, van strenge Heeren die flambeeuwen droegen, van kwezeltjes in
zedige kleederen met het blauwe congregatie-lint aan den hals. De muziekanten
stonden gereed en hun koperen instrumenten schetterden in het felle licht.
De zon spetterden heur zuiverste goud op den bonten stoet en de purpere en roode
banieren waren als vlammen die laaiden over de hoofden der vrome luidjes. De lucht
zinderde van 't bronzen gelui der klokken.
En als menheer Pastoor, dragend de gouden remonstrantie als een kroon van levend
vuur, in de violette schaduw van 't blauwe baldakijn, uit de kerk kwam, omgeven
van zingende priesters en koraaltjes die hoog de wolkende wierookvaten zwaaiden,
hieven de muziekanten een trage feestmarsch aan en zette de lange processie zich in
beweging, tusschen een dubbele haag nieuwsgierige menschjes... Symforosa ging
wankelend in de rij der vijftien mysteriën, purper be-
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manteld, den doornenhoed op het witte kappeken en een stijve riet in de
saamgevouwen handen... De marteling ter kerk was nog niet pijnlijk genoeg geweest!
nu moest ze Jezus-Kristus verbeelden die haar niet verhoord had!... Ze liep als een
die dronken is, strunkelend over de straatsteenen, den kop op de borst...
Maar als ze aan 't Vagevuurstraatje kwam zag ze Baldwienus zijn domme kop uit
't vierkante zoldervenster toekijken!... Dat was een stamp op heur hert! Ze slaakte
een gil en stortte bewusteloos voorover op de steenen...
Gedienstige menschjes namen heur op en droegen heur naar heur huisje, alwaar
men heur het gezicht heeft gewasschen met azijn en fijne olie.
En alsof er niets gebeurd ware, ging de processie voort met de 14 mysteriën.
De lente-zon steeg hooger in de lucht. De bloemen wemelden als felle schittersteenen
in het volle groen. De vogelen dresten hun liederen lijk klare watergeuten over het
land en zoete geuren hingen allerwegen.
Symforosa heur hert was huppelend in heur borst, want Baldwienus had sedert
den dag van Paschen maar eenmaal gefloten in zijn bloeiende hofken en ze zag, als
hij 's noens om eten kwam, hoe zijn gezicht bleeker en bleeker en zijn schommelend
lijveken magerder en magerder werd, en hij bijna niet meer op zijn beenen kon staan.
Hij was ziek en ze zag het met welgevallen aan. De Heer had haar dan toch
verhoord!... De hoop leefde in heur en ze bad inniger om de rasse dood van den
simpele...
's Avends liet ze heur venster open en ze lachte genoeglik bedenkend het groote
geluk dat ze smaken zou als de menschjes naar heur spel zouden komen luisteren!
en zij hen God zou laten zien! zoo schoon en luisterrijk gezeten in den diepen hemel!
en zooals zij Hem gezien had in Baldwienus zijn keukesken... Ze verkneukelde zich
aan dat nakende geluk...
En zie op een zekeren dag kwam de simpele niet op 't middaguur. De drie
zusters-begijn stonden versteld... zou hij ziek zijn? Symforosa lachte inwendig want
God had heur verhoord... En ze liep met rappe voeten 't straatje over naar Baldwienus.
Hij lag te bed met een kop rood als vuur. Hij hijgde snel en vroeg om drinken als
hij Symforosa zag. Ze gaf het hem en daar ze bemerkte dat het einde nakende was
dierf ze vragen: Baldwienus, hoe zijde gij zìek geworden?
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Hij haalde diep adem en de dekens golfden over zijn lijf: In gracht gevallen Zuster
Symforosa... kou gekregen en nog meer kou...
Hij lag met een felle koorts. Ze knikte hem toe: ‘Het zal wel beteren Baldwienus’.
Daarmee was ze het huis uit en droeg de mare bij de andere zusters. Hoe vlug liep
ze niet... Nu zou de fluit de hare worden, de hare!... en zij zou ze bespelen! zij zou
weer geëerd en geacht worden! en men zoo meenen dat ze heilig was vermits ze God
liet zien!...
In een ommezien was het lage kamerken gevuld met bange begijntjes die geknield
rond het ziek-bed luidop oude gebeden murmelden. De pastor kwam en diende den
zieke het Heilig-Olijsel toe, want daar hij onnoozel was en communiceerde hij niet.
Baldwienus lag met gesloten oogen en hij kreunde dof. Zijn buik ging op en af.
Den heelen achternoen bleven de begijntjes er bidden en Symforosa smeekte God
het zieleken van Baldwienus in de hemel-gaarden te planten. Ze hoorde zijn asem
korter en dieper worden en ze tuurde soms naar 't lage schapraaiken alwaar de ivoren
fluit geborgen was.
Tegen den avond begon hij te snikken. De gewijde kaarsen werden aangestoken
nevens 't hoofdeind en de Pastoor bad de litanie der Goede Dood en allen antwoordden
in koor. Baldwienus lag steeds met de oogen toe. Maar ineens in 't midden van 't
gebed hief hij den vurigen kop uit de witte kussens en vroeg met doffe stem:
- Symforosa, geef mijn fluit, mijn fluit!...
Symforosa sprong recht, haalde ze met vlugge handen uit het kasken en gaf ze
hem:
- Als 't u belieft, goede Baldwienus...
Hij bracht ze traagjes aan den mond, blies er een schoonen ronden klank uit... maar
dan vielen zijn armen weer terug...
Hij zuchtte.
- Ik kan God niet meer roepen... Ik zal zelf naar Hem gaan... God is zoo schoon!
zoo schoon!... Symforosa hier is de fluit... Gij zult God zien, Symforosa!
Ze nam ze uit zijn handen en prangde het speeltuig vast tegen heur boezem als
een kostbare, lieve schat... Ze hield haar geluk, ze hield haar geluk nu!... God! wat
sloeg heftig heur herteken van blijdschap!...
Ze hoorde niets meer, niets meer, en ze weende stillekens.
De pastoor las voort het onderbroken gebed:
- ‘Verlos Heer! de ziel van uwen dienaar, zooals gij Henoch en Elias van de
gemeene Dood der wereld hebt verlost!...’
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En Baldwienus heeft zijn zieleken uitgeblazen en 't is recht naar den hemel gegaan.
Hoe gelukkig was Symforosa niet dien avond, als ze alleen op heur kamerken was
en de ivoren fluit in heur handekes wegen liet. Ze had de lang gewenschte fluit nu
en in 't groote geluk van dezen oogenblik verging heur vroeger wee en leed.
Ze had zoo'n diepen lust eens eventjes te spelen maar en de fluweelen muziek door
de blauwe avondlucht te laten slieren om God te zien zooals ze Hem eens gezien
had! Maar 't was verboden muziek te maken op 't Begijnhof zoolang een doode boven
de aarde lag. Het jeukte in haar van begeerte om een zoete lied te slaan... één toontje!
één enkel klankje!... ze mocht niet!... En om aan de zondige lust te weerstaan kleedde
ze zich haastig uit en kroop heur witte beddeken in.
Doch slapen kon ze niet... oje! Ze draaide zich heen en weer en keek gestadig naar
de fluit die lijk een streep klaar licht op heur bidstoel te blinken lag... die wondere
fluit!...
En ze tripte weer heur koetse uit nam het speeltuig in de handen en streelde het...
Had ze nu maar kunnen spelen... één toontje één enkel klankje... en dat in den nacht...
Niemand zou het hooren... men zou denken dat het een nachtegaal is die droomt...
En met een zoete mondje blies ze er in en een schoonen klank, lijk een gouden zaad,
barstte open in den wegende donkerte... Hoe schoon!... hoe schoon... Maar ei... ze
liet een schreeuw... liet het speeltuig vallen en sloeg wild de handen in de haren...
Dáár, vóór haar venster, als door dien toon opgeroepen, stond reuzegroot in den nacht
den bleeken kop van Baldwienus-dood. Zijn groote oogen keken heur verwijtend
aan en de purpere mond opende zich en sprak lijze:
- ‘Symforosa, nu ik dood ben weet ik dat gij het zijt die mij doen sterven hebt...
Waarom hebt gij dat gedaan, gij Symforosa!... o! wee u!...’ En dan verdween hij als
bij bliksemslach.
Symforosa meende om hulp te roepen maar heur keel bleef toegeklemd en geen
klank kwam er door. Ze stond roerloos als een steenen beeld. En ze besefte de
waarheid.
Zij was de schuld van Baldwienus dood. Zij had voor zijn dood gebeden,
gebeeweegd, gevast en geboet. Zij was een moordenaresse... Zij had hem gedood
door heur gebed, door heur gestadig denken! door heur fellen haat! en zij was zondig
voor den Heer!...
Die gedachten sneden als vlijmende messen door heur hersenen en heur hert kromp
ineen van schrik...
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Ze viel plat neer op 't kouwe plankier en ze snikte... Zij was moordenaresse en zondig.
Er was geen vergiffenis meer voor haar. Zij had gecommuniceerd terwijl heur
moord-gedachten hun trage werk deden, zij zou de hel in!...
En ze kruivelde over den grond en sloeg de handen in 't gezicht vol afschuw voor
zich zelve!... Ze had gezondigd tegen den Heiligen Geest en daarvoor is er geen
vergiffenis!...
Zoo heeft ze daar gelegen den heelen nacht als op een droomenbed, snikkend,
bloot gewroeteld. Ze dierf niet opzien uit schrik voor het spokige hoofd van
Baldwienus en slechts als het arme licht van den vroegen morgen onder haar armen
gleed en heur tranende oogen streelen kwam, wierd ze rustiger en voelde zich ietwat
gelaten in heur allerdroefste lot... Heur heele leven, dat zoo schoon moest zijn nu ze
de heilige fluit bezat zou zijn een durende doornenkroning maar dat lacy! geen
verlossing zou vinden in het eindelijke kruis!! Twee dagen van eindeloos verdriet
kropen traag als slakken over de roode en blauwe daken van 't Begijnhof. Den derden
dag werd Baldwienus begraven en er werd vroom gebeden voor zijne ziele-zaligheid.
Symforosa kon niet meer bidden!... 't was nutteloos!... En alle begijntjes knielden
neer in 't gras wanneer men, op 't kerkhof, in 't hoeksken nevens de sakristij,
Baldwienus in den put liet zinken. En ze weenden alle. Symforosa knielde niet. Ze
draaide zich om en liep naar huis alstoen, alwaar ze neerviel als een aardekluit en in
angstig snikken losbarstte.
De eerste vrijdag van de maand naderde. Ze zou te biechten moeten gaan!... Ze
ijsde als ze er aan dacht!... Ze wenschte liever dood te vallen dan heur groote schuld
kenbaar te maken!... God! wat waren heur de dagen een martelie!... Kon ze maar
boete doen! en vergiffenis verhopen!... Het was toch onmogelijk...
Maar er kwam een plotselinge licht in heur hert als ze onder het lof de Pater - die
een preek hield over den H. Paulus - hoorde zeggen dat van alle zonden absolutie te
krijgen was, hoe groot of hoe zwaar die ook zouden mogen wezen als er maar berouw
was en den wil van boetedoen...
Wat was ze blij, Symforosa, toen ze dat hoorde... hoe snel vloot heur bloed... ze
had het kunnen uitschreeuwen van vreugde... Ja! ze zou boeten! boeten! heur heele
leven als er maar 'n greintje hoop gegeven werd terug den schoonen hemel te kunnen
winnen... Ze zou heur moord gaan biechten... niet aan menheer Pastoor... Jesses!
neen! maar aan een Pastoor in een vreemde stad, een die
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haar niet kende... Ze was zoo blij van harte, nu ze uit de Duisternis weer helle den
hemel zag blinken!...
En 's anderensdaags trok ze van 's morgens-vroege naar een stille stad die ze
gelegen wist aan de zee en ze biechtte hoe ze gebeden had voor de dood van een
armen simpele, Baldwienus genaamd, opdat de ze fluit zou bezitten waarop hij heilige
liederen speelde. De oude biechtvader vermaande heur streng zulke booze gedachten
te hebben en hij legde heur een groote boete op. Maar hij troostte haar glimlachend
en zei dat ze zich van Baldwienus' dood niets aan te trekken had. God is veel te goed
alsdat hij onze slechte vragen zou inwilligen. Hij berispte heur nog eens, herhaalde
de boete en gaf heur den zegen.
Ze had kunnen dansen van blijdschap toen ze door de zomer-velden huiswaarts
keerde. Wat een geluk!... Ze was geen moordenaresse! ze had den hemel niet verloren
en ze had de fluit nog, de heilige fluit van koning David!...
En dien zelfden avond nog speelde zij.
Het deemsterde over 't Begijnhof en op de witte geveltjes lag de rozige gloed der
ondergaande zon en de vensters laaiden als purpere vuren. Vogels kweelden heerlijk
in de stille hovinkjes alwaar geurige dampen stegen uit de roode en geele
bloembedden. De begijntjes zaten voor hun deurken en ieder droeg den vrede van
den avond in zijn oogen. Ze praatten stillekens over de Heiligen en de dingen van
den dag.
Zuster Goedele kwam naar Symforosa geslenterd en vroeg met een nieuwsgierig
gezicht wat de woorden van Baldwienus wel bediedden toen hij sprak van ‘God
zien’. En zuster Symforosa vertelde alles.
De begijntjes luisterden aandachtig en sloegen hun handen saam van danige
verwonderinge... die Heilige Baldwienus toch...
En ze vroegen alle te gare, nijgend hun kappeken naar Symforosa:
- Kunde gij dat ook Zuster?
En zij, fier, bewust van heur wondere macht en gelukkig weer de eerste te mogen
zijn, antwoordde triomphantelijk:
- Ja! ik kan dat!
Ze smeekten te gare:
- Doe het dan, Zuster Symforosa!...
En ze haalde de ivoren fluit en ze dacht niet aan de woorden van menheerken
Valentinus den eremijt.
Ze stond in heur hofken wachtend tot er stilte kwam tusschen de begijntjes, die
vóór het hekken stonden.
En ze zegde:
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- Denkt allen aan God! en ik zal u God laten zien.
Ze look de oogen en stelde zich God voor zooals ze Hem gezien had bij
Baldwienus. Ze bracht de fluit aan den mond en blies een lied dat rein van klank was
en zeer schoon. En zie! een roze wolk omhulde de luisterende begijntjes, scheurde
open en in de diepste diepten van den hemel zagen ze allen God in de reiën van
engelen en Heiligen, met het duif ken boven zijn schitterende hoofd en het zoete
lammeken aan zijn voeten...
De begijntjes weenden van geluk...
Maar plots bemerkten ze hoe de purpere oogen van den Heer der Heeren door hun
goud-omrande kassen rolden en zich vestigden op Symforosa. Hij bracht de subtiele
witte hand aan het hart, trok een gloeiend pijlken uit zijn borst en slingerde het met
een grootsch gebaar naar Symforosa.
Het bliksemde en het visioen sloeg weg.
Er rukte een snijdende gil door de stille lucht en daar stond Symforosa als een
brandende braambosch in heur deurgat.
De verschrikte begijntjes drumden weg en huilden als de wind.
En zusterken orgeliste brandde tot een boopken zwarte assche waar een blauwe
vlammeken boven wiegelde. De fluit blankte in het gras. In een ommezien was het
hofken ledig en door de straatjes van 't begijnhof liepen de schreeuwende begijnen
als zinneloozen naar hun grijze herderken om hem de schrikkelijke mare te brengen.
Menheer Pastoor kwam bij, men vertelde hem alles, maar hij kon er geen kop aan
krijgen. Hij schudde het hoofd stak den wijsvinger omhoog en sprak:
- Laat ons bidden voor heure ziele-zaligheid. Zij heeft God willen zien en wist
niet dat er geschreven staat ‘Wie God wil zien moet sterven.’ En alle zusterkes die
daar nog stonden-knielden neder en baden voor Symforosa. En de late zon goot een
rooden gloed op dit innig gebed. Menheer Pastoor heeft de assche op een zilveren
schotel gekeerd, de ivoren fluit opgeraapt en is naar huis gegaan.
En niet een begijntje wist dat ze, het volgende jaar op Asschewoensdag een zwarte
kruisken op hun voorhoofd droegen dat was van Symforosa's assche.
Van Palmenzondag tot Beloken
Paschen in 't jaar O.H. 1909.
Felix Timmermans & Frans Thiry
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Zondagnamiddag in Stad
Ik hoor de Zondagstilte op schuchtre voeten gaan
en spraakloos, als een moede gast uit verre landen,
zich plaatsen nevens mij met loom-gevouwen handen,
en strak op mijn gelaat zijn matte blikken slaan...
Wij zien elkander lang, en moedloos-zwijgend aan,
verroeren niet, gekneld in onverbreekbre banden;
geen woorden, die van 't hert ter wilge tonge branden...
Ach, eenzaam beiden, en elkander niet verstaan...
Voelt gij den Weemoed niet rondom ons beiden staan,
een reuzge schim, die boven grauwe kamerwanden,
steeds groeiend, ons in ijzge vreeze neer zal slaan?
Hij nadert, strekt naar ons de knokelige handen,
'k zie diep in zijn gelaat twee borende oogen branden...
Gij lacht met vreemden lach, en staart mij spraakloos aan...

Richard de Cneudt
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Voelt gij niet de innigheid...?
Voelt gij niet de innigheid van elk geluid,
dat opstijgt in den zilvren lentedag?
't Is lijk de schuchtre en stil-verliefde lach
ter maagdelijke lippen van een bruid, zij, die als kind het lachend leven zag,
nu breidt het, smachtend, lokkende armen uit,
en zij, gelukkig, huivrend van ontzag
voor 't onbekende, lacht en stamelend ontsluit
haar zeedge mond zich tot een lieflijk woord,
dat, heemlen-oopnend, bruigoms hert bekoord; - zóo spreekt, nog aarzlend, stil, maar wonder diep,
de ontwakende Aard, die lang al droomloos sliep,
nog maar door dichters, lijk in droom, verstaan
den wonder-schoonen blonden Mei-god aan.

Richard de Cneudt
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De Toekomst
(Iets over de Jongste Nederlandsche Letteren)
(Slot)
Zie hier het meest-kenmerkende van Boutens' kunst: verklàring. De waereld in het
helder licht van het begrijpen. Ik zal hier aanhalen de verbeelding van een berijpt
landschap in de fijne sluieren van jongen mist en gij zult het mogen zien gelijk ik
zeide, vèr en vreemd, als een ondoorgrondelijk-schoone onwerkelijkheid:
De zon wordt onverbeeldbaar schoon
Boven den mist die houdt omvangen
Der wereld windestille woon,
In dit verteederd dagenlang verlangen.
Weer blankt de boschkamp, een besloten zaal,
Een witte kamer die de bruid verwacht,
In smelteloozen, glanzeloozen praal,
Op uit den zwarten nacht.
't Berijpte hout van alle kanten,
In gaasgeplooiden wand verscholen,
Reikt diepe tuilen van chrysanten,
Asters en gladiolen.
Daar daalt langs wolkentreê uit hoogen toren,
Van naakte voetjes luidelooze tred:
Leden omsluierd overgloren
Het sneeuwen statiebed.
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Het landschap zien wij door de herinnering des dichters, die veel vergat. En dit is
die strenge wet der Muze, dikwijls, maar nooit ongestraft, ontdoken: véél vergeten!
Dat gij slechts behouden moogt van al, wat in de woelige veelheid der wisselende
levensgroepeeringen is, datgene wat uw zuiverende ziel en den ijver des tijds als
wezenlijkheid en wezenlijk-schoon kan erkennen. Boutens zelf duidt er op wanneer
hij zingt:
De stoere zeewind dorscht en want
Looze oogst van lentes onrijp schoon.

En dan, wanneer gij de verpuurde herinnering, behouden in de koele schatkamer van
uw zinnend gemoed, te bieden zoekt in de gaarne zich gevende vormen der gewillige
taal, zult gij de beelden vinden, die in hun eenvoud en oprechte onbevangenheid
voller zijn van leven en zuiverder van beduidenis dan al uw daadlijk gesprek:
't Berijpte hout van alle kanten,
In gaasgeplooiden wand verscholen,
Reikt diepe tuilen van chrysanten,
Asters en gladiolen.

Dat is wijdsch van lijn als het landschap zelf en rijker nog van bloeiende vormen.
In het vers ‘Na het Feest’, te lang om hier aan te halen, vind ik een nieuw bewijs
voor hetgeen ik aangeven wilde. Ook hier vermoeden wij een diep-doorleefd gebeuren,
en wij zien een verlicht spelen van de herinnering - alleen het gevoel, in de heugnis
verwonnen, kan waarlijk zwierig zijn en speelsch - tegen een neigende avondlucht.
Er is in dit lied een nijpende wrangheid van verdriet en nochtans smàrt het ons niet,
als de dichter zelf aanheft:
De noode heugnis van dien nacht
Heb ik in stille zon herdacht
Tot vreugde die door tranen lacht.

En schooner is het te ontroeren om de heerlijkheid van het Klaar Aanschouwen, dan
om mede te gaan in de troebele aandoeningen van een gepijnde menschelijkheid.
Twee hoogtepunten in deze verzenrei zie ik: ‘Een Oud Lied’
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en ‘Een ander Oud Lied’; in deze gedichten, die ik de schoonste reken, zijn 's dichters
eigenschappen het zuiverst tot uiting gebracht en het natuurlijkst(1) saamgevloeid tot
een zingende eenheid.
Reeds dadelijk in het eerste vers treft een strophe als deze ons in hare rijpe volheid
van beelding:
Zoovele lange dagen scheen
De heete zonneschijn:
De wateremmer in de bron
Schuurde langs 't droge steen.

De twee gecursiveerde regels geven volkomen het beeld van den bestoven zomerdag,
die ééne is van een wreede rij. Heel de dreiging, welke neerduikt uit de zware,
vermoeide lucht, welke even aarzelt door de stof-vergrijsde boombladeren, en welke
klinkt in de stem van een zeer-eenzamen akkerman, die, gelaten, zijn paard een tragen
roep toezendt, is hier vastgehouden in het schamper-schurend geluid van den
wateremmer langs het dróge steen.
En als Boutens verder schrijft:
De maan besteeg haar volle wacht,

dan zien wij weder een veelheid van bewegingen verrustigd, maar lévende, in de
klaarheid van dit ééne beeld. Wij zien het langzaam, zoet en bezonken rijzen van de
maan langs den grijzigen glooi van den hemel, die dicht staat geboogd op het land.
En wij zien die lieve Luna zelve, met haar overwogen weldadigheid van glansrijk
licht, dat zij behaagziek vleit waar het weelderig doet: op een dakje en dat het
neerglijdt langs een goot... Wij zien de maan in haar ronde goedheid en in haar
waakzame trouw... En de versregel zelf is in den klank vol en glanzend als het licht
dat hij verbeeldt!
Het gedicht in zijn geheel is een symbool, dat lang gedragen, eindelijk gerijpt, zijn
sobersten vorm vond in woorden, die een zàng behoeden. Het is oud ‘verhaal’, dat
niet vergeten mocht zijn. En in de ontwikkeling van dit ‘verhaal’ vertoont Boutens
zich geheel en al de zelfde als in den bouw zijner beelden: niets dan het
wezenlijk-noodige, en zelfs het simpelste erkennen wij bij hem als wellicht het meest
essentieële. Schijnbaar werkt de dichter veel met lieve, bekoorlijke détails, in waarheid
verwaarloost hij zorgelijk het détail

(1) Men versta wel: een begrépen, overwogen-geordende natuurlijkheid, die zich niettemin vòòr
alles als natuur blijft voordoen.
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en, wat ons zijne détails toeschijnen, zijn dingen van wèrkelijker, duurzamer waarde,
dan wij ooit hadden durven vermoeden. En dat is juist het dikwerf als wonder
aandoende dezer kunst, dat de kleine dingen, die wij naar gewente zoo blijgeestig
en gemoedelijk verwaarloozen, hier staan in een ongedachte grootheid, omstraald
van het effen, rimpellooze licht van dichterlijk begrijpen.
Het andere oude lied - o kon ik het hier voor u doen overdrukken - is niet ongelijk
aan den weelderigen raat, waaruit de geurige honing eener allerzoetste vroomheid
neergoudt in het naakte licht. Die volle, welige pieusheid, evenzeer naïf als
hartstochtelijk, die klinkt uit menig heerlijk lied in de middeleeuwen gezongen, of
wel in enkele gedichten door Jan Luyken op rijperen leeftijd geschreven voor vele
tijden.
Hoe dood-eenvoudig is deze uitroep, hoe kalmweg als in dagelijksch gesprek
gezegd:
Ik dacht niet eens aan klagen:
Zoo licht leken de dagen.

En in dit versverband wordt het een verheerlijkte roep, een blijheid-verzade
liefde-schal, een kreet om de vreugde!
Hij kuste niet mijne oogen,
Of mijnen warmen mond,
Hij heeft mijn hand getogen,
Aan zijner handen wond,
Zijn voet beroerde mijnen voet;
De volheid van mijn hartebloed,
Sprong, een fontein zoo blijde,
Aan zijn doorstoken zijde.

Dit is wel gansch geboren uit dien geurig-mystieken zin, die van alle dingen weet
dat zij zijn om Eénentwille, die alle dingen ook beziet als dienstig om den wil van
Eén te verkonden. Dus hebben de levenlooze dingen een leven en een zin, zij ademen
geluideloos en zijn droevig of blijde, gelijk die fontein, zonder hoorbare woorden of
zienlijke teekenen.
En zóó is de liefde tot God verbeeld ‘in een wit licht’ en dat zonder oorsprong
wordt geweten:
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Als jongste zijner bruiden,
Stond ik in 't witte licht De zwelling mijner zijde was
Gesloten als een zuivre vaas;
Mijn hand en voet verbleven
Uit blanke sneeuw gedreven.

Wat in Frans Erens werd beloofd, is in Van Schendel voltrokken: een zelfstandige
bloei nà den Nieuwe-Gids-bloei en náást den na-bloei van den Nieuwe-Gids. En zoo
is de Nederlandsche dichtkunst met den lateren Boutens en Karel van de Woestijne
een nieuwe aera ingetreden. Aldus heeft Dr Boutens met zijn poëtischen arbeid niet
slechts een nieuwe, frisch-riekende bloem in den immerkleurigen korf der dichterlijke
schoonheid gestoken, maar evenzeer is hij de klokkeluider, die de feesten van eenen
nieuwen kunstbloei inzingt met de veelheid zijner gewende tonen.’
Ik wijd over dit boek zoodanig uit omdat ik geloof dat het van grooten invloed op
onze jongeren is.
En ik kom dan natuurlijk tot de eerste karaktertrek van de jonge kunst:
Dat zij de Verklaring zoekt en de Herinnering. En daaruit vloeit voort dat zij boven
de eigen wisselende sentimenten, de wezenlijkheid van ons zijn in de natuur verbeeld
zoekt.
Een tweede figuur op wie veel wordt voortgebouwd is uw landgenoot Karel van
de Woestijne. Ook hij is voortgekomen uit het oorspronkelijk impressionnistisch
milieu van De Nieuwe Gids en het daar op gevolgde, daarnáást ontstane ‘Van Nu en
Straks’. In hem zien wij de Menschelijkheid, die zich angstig in de ban van hare
begrenzing wentelt en soms uit-breekt en de waereld veroverd. Zoo in dat prachtige
liedje uit De Gulden Schaduw:
In 't bosch een late bijle
En over Leie een luide zweep
Ten Westen 't lange wijlen
Der laatste zonnestreep.
De witte bloem der erwte
Blauw schaduw-bevend op den grond.
Gekweekt van alle smerte,
Een glimlach om mijn mond.
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Of lees het klassieke:
‘Zegen deze avond, God,’

uit een vorigen bundel.
Beide Boutens en Van de Woestijne zijn, aan het Impressionnisme ontgroeid, en
in hun beste, èchte oogenblikken dichters van de hoogheid en grootheid en vooral
Algemeenheid als wij ons droomen.
De dichters over welke ik het meer in het bijzonder, ieder naar zijn aard
karakteriseerende, na de rustpoos hoop te mogen hebben, zijn alle nog jong, enkele
nog zeer jong en in alle zijn de invloeden van de tijdgenooten merkbaar: De Beweging
direct door het welgeweten leiderschap van Albert Verwey zelve, de Nieuwe Gids,
door wat van deze richting behouden bleef in Boutens en Van de Woestijne.
En dit is ook gewenscht. De jeugd wil beide stroomingen, beide antipodische
stroomingen, in zich opnemen en tot een eenheid oplossen. Ziedaar de taak en het
streven der jongeren hen door de historie zelve aangewezen.
Zij zullen zoeken een kunst, die de wilde phantasie der droomers, die de
eeuwigheid-zoekende phantasie, bant binnen de vormen der schoon-gebouwde,
bewuste verbeelding; waarin zij zal sidderen en branden van schoon-bedwongen
uitbundigheid, van beheerschte, getoomde kracht.
Het naïve, spontane natuurgevoel zal, ontdaan van de noodwendige troebelingen
van tijdelijkheid en menschelijkheid, te reiner, te dieper zich verklaren. De heftige,
grillige passie zal, gezuiverd en vereeuwigd, te grooter, te feller, te heerlijker
vlammen.
Dat weten zij. En zij kennen de kunst het vermogen toe, neen zij rekenen het der
kunst tot een van hare eerste verplichtingen deze zuivering te volbrengen.
Dat is naar mijne opvatting stijlleeren.
De natuur in haar tijdelijkheid omscheppen tot een eeuwig natuurbééld. Het leven
is zijn eindigheid weergeven in een eeuwige levensverbeelding. (Aan de Nieuwe
Gids heeft de consequente kracht tot stijlleeren ontbroken en de Beweging verloor
somwijlen te zeer het verrijkend, noodwendig contact met de Natuur.)
En zoo belieft het hen ook te doen met de waereld-in-zich. Hunne gevoelens,
hunne stemmingen en hun aandoeningen verlangen zij om te scheppen tot duurzame
algemeenheden in schoone beelden besloten.
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Hoe broos is onze stemming, niet waar? Wij mijmeren aan den haard, het hoofd
genegen, starend in het onvermoeibaar spel van 't vuur, wij peinzen aan dingen die
ons niet dan half bewust zijn en slechts onzer bewustheid treft het weten dat dit
doelloos peinzen zèlve zeer zoet is. Tot onze broekspijp schroeit, wij ruiken het en
spreken geirriteerd: Vrouw, steek de lamp op, ik heb mijn broek gebrand.
En dan gaan wij de krant lezen. Onze stemming vinden wij niet weer. En meer
nog wij vinden ons zelf dwaas. Wij hebben geen tijd voor zinlooze droomerij bij den
haard!
Uit deze vergankelijke ònwerkelijkheid een eeuwige realiteit te bouwen is het
dichterlijk doel, niet, om deze stemming gelijk wij haar ondervonden, weer te geven:
even broos en vervlietend.
En aldus, in het ideeele beschouwd, zal een compleet dichterlijk oeuvre, van een
leven verkonden, dat wij onwerkelijk noemen, maar dat reeëler is dan onze breekbare
zinnenrealiteit, niet waar? Zoo doet alle groote kunst Shakespeare, Dante, Goethe,
George.
Nu een klein stukje polemisch getint: aan Verwey en de zijnen en aan enkel der
nieuwere jongeren is verweten: verstandelijkheid. Dit verwijt lijkt mij te komen uit
het conservatieve Nieuwe Gidskamp!
Ik zou het willen noemen redelijkheid en daaronder verstaan een
natuurlijk-geordend gevoel in tegenstelling met het ongeordend natuurgevoel, in het
algemeen zonder meer Gevoel geheeten.
Welk een wanbegrip dus: de bestaansvoorwaarde voor alle blijvend-groote kunst,
de beeldende redelijkheid, wordt een strijdwapen tegen de Beweging gebruikt!
Wanneer men met dat al niet in staat is de Redelijkheid in bovenbedoelden zin
van den zinloozen verstandelijkheid te onderscheiden, dan wijtte men dit zich zelve
en wachtte, hoopend dat het niet vergeefs zij, op zijn eigen aesthetische rijpwording.
Hiermede wil natuurlijk niet gezegd wezen dat de verstandelijkheid niet àl te vaak
in de Beweging een heel woordje meesprak!
En dan nog iets.
Ga in uw gedachten eens na wat de 80-gers schiepen: opstellen studies, critieken,
novellen, enkele romans, veel lyriek: Kloos schrijft 14 regelige verzen, zijn groote
verswerk is fragmentarisch; Van Deyssel schreef buiten een tweetal jeugdromans
kleine prozastukken, Erens en Veth brachten het nooit tot een groot werk, Boeken,
Swarth, noem wie ge wilt, zij alle hebben werk gemaakt waarop
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verscheiden waardeerende epiteta van toepassing zijn: het woord groot en grootsch
echter niet.
In Van Eeden is de wil tot het groote en het bereiken somwijlen vooral in de latere
periode van scheppen.
Gorters Mei is een ernstig en heilig zoeken naar het groote.
Verwey vond het zeer gróóte in zijn drama's en zijn proza.
De meeste tachtigers misten adem, d.i. innerlijke levenskracht en vooral: de
doorzetting.
De doorzetting is bij het tot stand komen van groote kunstwerken een
noodwendigheid. De wil tot schoonheid en de drang tot uiting, zij moeten bestendig
zijn en een kunstenaar moet tevens het vermogen bezitten het ééns aan
aandoeningswaarden verworvene vàst te houden, te houden tot aan het einde van een
werk.
En bij vele der tachtigers zien wij het verschijnsel dat zij hunne emotie nog niet
eens binnen den duur van een sonnet zuiver konden vasthouden.
Ten slotte heeft de jeugd in haar vaandel het woord concentratie geschreven, d.w.z.
de bewuste wil om de aandacht, de gevoels-capaciteit binnen de grenzen van een
vooraf te saamgestelden bouw vast te houden.
Zoo kan men komen tot die rijke, vólle gedrongenheid waarin Shakespeare en
Goethe de hooge Meesters blijven.
Waar het ons toe schijnt of een héél menschenleven bràndt in een enkle zin.
Waar ons alles wat wij in een geheele levensduur van schoon geluid in de waereld
beluisteren uit ééne voeging van woorden weerklinkt.
En hiermede heb ik de jeugd naar mijn vermogen gekarakteriseerd: herhalende,
door haar wil tot synthese, tot concentratie, tot grootheid en tot zwierige ordening.
Gij ziet al deze eigenschappen staan in een diep onderling verband al weder.
Ziehier dan, naar mijn beste weten gegeven, enkele aanteekeningen betreffende
de letterkundige tijdsverschijnselen.
J. Greshoff
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Renaissance-Sonnetten
III
Donatello's David
Een knaap slechts; rank en slank en freel van ledematen,
Met op het hoofd een helm waarrond een wijnrank sliert,
Maar anders naakt om heel 't bewegen vrij te laten
Van 't kind zijn arm die doodlijk juist den slinger zwiert.
Nu ligt de reus in 't zand, en 't leger des verwaten
En trotschen Filistijns vlucht heen en raast en tiert
Wijl David hem het hoofd afhouwt, en uitgelaten
't Hebreeuwsche leger luid zijn overwinning viert.
Maar 't kind nog met het zware reuzenzwaard in handen
Buigt even over 't hoofd dat nog in slijk en zand en
Geronnen bloed te sidder-stuipetrekken ligt.
Hij ziet de reuzenromp, daar juist nog zoo vol leven,
En wijl een vreugd'gen angst hem bijna nog doet beven
Staart hij den reus in 't saamgetrokken aangezicht.

Paul Kenis.
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IV
Michel-Angelo's Pensieroso
Hij zit en droomt, en stut het hoofd met een der handen
En tuurt al peinzend vóór zich in het eindloos niet,
Als rezen ginder ver nog onbekende landen,
En die zijn leger steeds nog onveroverd liet:
Oerwouden donkrer pracht of geelgeschroeide zanden
Waar een oranje zon blaakt op een blauw verschiet;
En lijk hij droomt flitst plots weer een begeerte-branden
Door 't half geloken oog dat verder einders ziet.
En door zijn droomen dreunt de stap der legioenen,
't Getrappel van kohorten en het luid klaroenen;
Bevelend klinkt de stem der centuriers alom.
Hoog, zonneflitsend boven wapperende vanen
Rijst trotsch de roomschen arend op de wereldbanen,
Fier zingt het in zijn droom: Romanus Consul sum!

Paul Kenis
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Sociale Kunst
(Slot)
Het zou nu verkeerdelijk zijn, nu het voordeel eener katholiek-sociale kunst op
welkdanige andere, door zijne groote innerlijke leefbaarheid is aangetoond, zich
zelve gerust te gaan gevoelen op een vasteland, waar schijnbaar alle groei geene zorg
behoeft en alle daad geen tucht noch regel...
Want deze leefbaarheid eener mogelijke sociaal-katholieke kunst voorziet zich
zelve niet heel en gansch, naar eigen leuzen; integendeel, op grond van haar
innerlijken aard, - namelijk de Katholieke Broederschap der menschen, - zal ze
onverbiddelijk eischen de nauwlettende zorg over het gewas dat Volkskunst heet en
éens toch uit hare vruchtbaarheid moet takken en blaeren spreiden.
Wat kan dan eene volkskunst zijn? De vrucht eener meening van enkele vlaamsche
letterkundigen die het voor evangelische zekerheid houden dat de Muze zich van
hare beste kleederen behoeft te ontdoen om aangenaam te zijn aan de volksgunst?
Deze dan, die door ultra-democratische opvattingen geleid, elke volstrekte
vormschoonheid zoude opofferen om het moreel-sociale doel te mogen bereiken?
Of zou de vrucht dier andere meening eene degelijker zijn, welke, gewassen op den
zuiveren en gaven stam der absolute Schoonheid, uit zich zelve sapzwaar is en
daardoor bekoorlijk voor de gulzige monden der menschen?
Ik moet de eerste meening te leur stellen die het standpunt dezer toegevingen
aanneemt en aan het volk een kostelijk diadeem wil uitreiken, uit vrees voor onbegrip
der aanwezige schoonheid vooreerst ontdaan van de symbolische en mystische
indeeling der edele gesteenten die - waar ze niet het gesmijdige schrijn ontnomen
worden dat ze vastprangt - hunne beteekenis verliezen door dc wijziging aan de
algemeene verhoudingen.
De groote kunst toch heeft een onbewegelijk standpunt in het leven dat nooit
veranderen zal naar lichtzinnige grillen en voorbijgaande modebehoeften van een
menschelijken tijd; een kunstenaar is de priester der goddelijke Schoonheid die geen
voetbreed afwijkt der onaantastbare rechten welke zij
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door de eeuwigheid gelden doet tegenover iedere beschaving; de kunst is eene
priesterschap en een apostolaat die zich maar opent op de blijdschap der hemelen en
zich afkeert van de instincten der aarde...
Een volstrekt kunstenaar bij wien de gedachte aan de schoonheid Gods geen loutere
formuul blijft, is bevreesd en aarzelt voor elke concessie aan een onontwikkeld
publiek.
De voorbeelden door onze Moeder de heilige Katholieke Kerk op het leerstuk van
Geloof zijn ontstellend van deze waarheid. Het esotérisme der dogmas immers is
altijd in de sublieme bolster van liturgie en ritus, theologie en philosophie,
onaangeraakt gebleven.
De moreele fout van de Hervorming was het dat zij deze gulden stulp verbroken
en de kostelijke inhoud met ordelooze kwistigheid onder de menigte verstrooid heeft.
Nochtans door bovennatuurlijk overleg is iedere kern der katholieke waarheden
onder de geloovigen genoegzaam voorhanden en wordt zij door onze priesters
middelmatig-onaantastbaar gehouden in den zilveren vorm der kerk-gebruiken, opdat
geen vreemde kleur het schilderij der waarheid moge ontsieren.
De kunst is dan ook geen afval blaren, noch een hoopje straatvuil, noch een plasje
water waar iedereen met de voeten doortreedt, maar het is de verheven kruin van een
boom, de gave zuiverheid eener avenue, de geheimzinnige eindeloosheid eener zee,
waaraan het volk, tot schreiens en tot jubelens toe kan genieten, om daarna aan
iedereen de ondervonden vreugde mede te deelen.
Wanneer het volk zich dus naar de zuivere autaars der kunst begeeft en daar het
offer slacht van zich-zelve, wordt er voor hem eene kroon van schoonheid weggelegd.
Het tegendeel is waar, wanneer de kunst, onder voorwendsel het volk de sierlijkheid
van haar gang te laten huldigen, hare gouden gewaden aflegt en uit den tempel treedt
in de guurheid der parochie en het stof der wijkstraat. Het allerlaatste verval is dan
mogelijk en zij zal zich ontedelen in een geil gesprek met eene straatmeid...
Tusschen Shakespeare's ‘Hamlet’ en ‘De Bedelares van St-Sulpice’ zal geen
grondelijk onderscheid meer mogen gesteld worden.
En wie onder onze vlaamsche letterkundigen niet vreest voor de
verantwoordelijkheid der toegevingen in opzicht van den absoluten vorm aan een
verkeerdelijke volks-eisch en uit reden van het moreel-sociale doel niet aarzelen zal
de kunst in hare uitwendigheid te willen treffen, zij aangeraden - of liever op beide
knieën deemoedig afgesmeekt als om eene gunst der goden, - dit aangenaamste
kleinood onder eene hoede te laten die meer van den hemel is dan uit de zwakke
krachten der menschen. Hij late alle aanspraak op de kunst varen en zette onverpoosd
zijn ijver over op de zuivere sociologie en op volks-
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moraal opdat de schoonheid der kunst hem dan nog in het eind toegegeven worde.
Want - het is voor een verachterd volk de eenig-mogelijke weg naar de groote
kunst - wie de menigte beschaafd en opleidt, onderwijst en opvoedt geeft haar een
zwaard in de hand waarmede zij baan breekt naar eene onvermoede verte van
schoonheid. Eene kwestie der opvoeding: cultuur van het zedelijk leven; eene kwestie
van volksbewustzijn: de vlaamsche beweging; eene kwestie van godsdienstige
opleiding: het Katholicisme. Eene wel-begrepen maatschappij-leer zal het doelloos
volk naar de groote kunst terugvoeren, welke altijd eene religieus-sociale is, en waarin
hij weer zijne eerste en eenigste Oorzaak zal gaan erkennen.
Men moet zich wachten mij nu te verwijten dat ik de kunst-om-de-kunst huldig
en aan haar een moreelen zin tracht te ontzeggen; integendeel, wanneer wij gelooven
dat de kunst haar eigen hart niet wegschenken mag en een achterlijk volk de gril van
een verlaagd leven niet haar opdringen moet, heb ik niet alleen de grenzen van een
dikwijls te onderscheiden gebied aangeduid, maar vond tusschen beiden het sociale
bindteeken der opvoeding dat de menigte kunst-matiger inzichten geven zal en de
groote kunst als eene sociaal-katholieke moet herstellen. De zedelijke en stoffelijke
opvoeding van het volk heeft zulk een nauw verband met de kunst en de menigte,
dat deze eerste de noodzakelijke ethische kenteekens niet op den weg verliest, maar
sterker behouden zal dan ooit; bij voortduring eener zulkdanige verstandhouding zal
de esthetische zin der kunst nooit slijten uit den gemoedsaard der menigte zelve.
Maar het gruwelijkste beletsel tot het bereiken van zoo volkomen een ideaal is wel
het sterk en alledaagsch voorbeeld van de verfranschte
geestelijkheid-in-het-Onderwijs, die wel is waar sedert Belgies onafhankelijkheid
den vromen mond vol heeft van ‘L'Art social’, maar door de daad der stelselmatige
verfransching van het volkskind reeds tachtig jaar het ethisch verband wegknaagt
dat de kunst met het volk samenhoudt.
En in eene rechtstreeksche ontwikkeling der volksfeiten uit deze toestand door
alle stadiums van zedelijk en schoonheids-verval heen, zijn daar nu twee grenspalen
van uiterste volksontaarding voor onze oogen: de kunst- en zedelooze Cinematograaf
met hare oudere zuster die we de Draken-literatuur noemen en die beiden zonder
oponthoud alle ware notie van het leven bij het volk vervalschen.
Als wij dus het bekoorlijke bloemenperk der kunst niet door onachtzame voeten
vertreden laten is daarom niet iedere toegang onverbiddelijk afgesloten en waar wij
geene toegeving dulden op de uitwendige schoonheid der kunst is het uit reden van
momentaneele omstandigheden en voorbijgaandelijk dat eene soort toegeving - liever
gezegd veranderlijkheid - op den inwendigen aard eener kunst noodzaak blijken mag.
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Zou een detective-roman à la Conan Doyle - waarvan de kern der intrigue gewoonlijk
merkwaardig is als verbeelding, uitvinding en logische samenstel, in eene vorm-goede
taal geschreven, de vlaamsche volksletterkunde niet geleidelijk doen overgaan uit
de feuilleton-flauwiteit tot grootere waarde en reeds de menigte, verleid door de
wisselwerking der intrigue, voor de degelijkheid van den vorm onbewust vatbaar
maken?
Zulks toch maar in verhouding der langzame verbetering onzer vlaamsche
volkscultuur; want een tijd komt toch uit de toekomst nader waarop de
volksontwikkeling in Vlaanderen een absoluut hoogtepunt bereikt, zooals nu reeds
in Holland, en dat de getijden, die Volk en Kunst geheeten worden, dooreen zullen
vlieten als één stroom. Alsdan zullen vorm en inhoud in de vlaamsche kunst geen
kruimel van hen zelven wegschenken aan een onontwikkeld achterblijver.
Voorafgaandelijk deze nieuwe en volkomen tijd zal, naar den inhoud, eene
vlaamsche volkskunst betrekkelijk zijn aan het individu en de samenleving, wat de
veronderstelling niet toelaat dat deze veranderlijke kunst-kern mag ondergeschikt
worden aan de bedorven lusten van het volk zooals de dienstbaarheid van een soldaat
aan de Krijgsoverheid, maar genoegzaam verheven blijven dat ze in elk levensfeit
voorrang neemt, het ethisch en sociaal verband ongekrenkt laat en het minder
aandachtig volk daardoor, als op eene onbewuste wijze, tot absoluter middelpunten
van vlaamsche kunst moge terugvoeren.
De kunst der oudere Vlamingen is daarvan een voorbeeld, onvolkomen weliswaar,
met zwakke en onzuivere omtrekken, omdat dikwijls de vorm, onbehendig en grof,
de belangrijkere inhoud iedere gratie ontnam.
Maar het wezen hunner kunst stond meer als nu in het begrip van den toenmaligen
tijd; dit wezen was bij uitstek sociaal door zijn gemeenschapsgevoel met het volk;
deze zedelijke schakel tusschen Volk en Kunst werd geen oogenblik verbroken.
Conscience was daarin een geweldig voorval. Wat gaf immers in dien tijd de
vorm-schoonheid als de geestelijke honger op het gelaat stond der gemeenschap en
nu nog bij haar godsdienst een bijgeloof schijnt, taal een onnoembaar koeterwaalsch,
kunst een idiote cinema?
Conscience, Zetternam, Van Kerckhove, Gerrits, De Laet behielden in hun werk
de zedelijke samenvoeling met hun volk dat toenmaals den eersten slag aanging met
den moloch der verfransching, naar een nieuwe vorm van maatschappelijke inrichting
zich begon te wenden en met een grooter vrijmoedigheid dan voorheen de europeesche
cultuur aanvaardde.
De bijtijden opgedirkte romantiek van hun dicht- en prozawerk, - door de groote
literaturen toentertijd geinspireerd, - was hen een nauwkeurig ge-
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evenredigd middel aan den stand der vlaamsche beschaving om deze gestadigzedelijk
te beinvloeden naar het voorkomen van zijn ethische vooruitgang. De politische
invloed van Theodoor van Ryswyck, de vaderlandsche van Hendrik Conscience, de
sociologische van Zetterman en Van Kerckhoven, was geene ideologie waaraan een
werkelijke ondergrond ontbrak.
Hun proza en poezie was de logische weergave van een ideaal volksverlangen;
voor elken goeden wil bleken zij onmiddelijk-bereikbaar; elke vlaamsche stand vond
daarin zijne betrachting naar gading gevormd en uitgebeeld, zoodat de vlaamsche
literatuur een objectief realiteits-beeld werd van den toenmaligen ethischen volksstand.
Er was meer: het sociale gebaar der vlaamsche letterkundigen werd verder
waargenomen dan door wie intellectief zijne onmiddelijke tijdswaarde bestatigde;
want wat mij nu als groote sociologische en vlaamschgezinde hervormingen nastreven
was reeds bij vele oudere Vlamingen als door intuitie aangemeld en de gloed van
den modernen vlaamschen tijd hong toen reeds voor enkelen in de lucht.
Bijzonderlijk het sociaal-ethische gebaar van Conscience is onverzwakt. Zijn
‘Leeuw van Vlaanderen’ is nog het Evangelie-verhaal der Vlaamsche Beweging, de
Ilias van onzen homerischen tijd, het Grootboek onzer vaderlandsche welvaart. Ik
ken geen ander proza-boek onzer vlaamsche literatuur waarvan de sociaal-zedelijke
invloed zoo onbeperkt en buiten alle tijd staat.
De suggestie is hier niet van het vorm-goede woord maar van het zedelijk-sociale
feit dat heroiesch verhaalt over den strijd der Vlamingen tegen de Franschen.
De verbeelding dier feiten heeft slechts hare literaire waarde door ethisch-sociale
oorzakelijkheid en het gevecht van Breydel met Leroux maar belangrijkheid en
voornaamheid in zoover een zedelijk-collectieve factor - het rasgevoel - dien
bijzonderen tweestrijd beheerscht.
En daarom kon Hendrik Conscience - als eene abolute hoedanigheid zij het niet
gezegd - de volmaaktheid van den woordvorm ontberen omdat de literaire waarde
bij hem oorspronkelijk was uit ethisch-sociale oergronden, waar eene spookachtige
klaarte en een middeneeuwsch licht, een brand van vlammen en een gloed van
onzichtbaar vuur van uitging die de epische lichamen van Artevelde, Breydel en de
Coninck wonderbare gestalten gaf.
Dit ethisch-sociale element is vooralsnog aanwezig bij ieder ander genreboek bij
hem, hetzij men het noeme ‘De Plaag der Dorpen’ of ‘Moederliefde’, ‘Bavo en
Lieveken’ of ‘De Burgers van Darlingen’, ‘De Loteling’ of ‘Blinde Rosa’... Enkel
benamingen waar zoovelen op dezelfde hoedanigheid rechtmatige aanspraak hebben.
Het wezen van het gemeenschapsgevoel der oudere Vlamingen blijft dus
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ethisch en sociaal, niet dat deze eigenschappen altijd op eene wel-bewuste wijze in
hunne kunst aanwezig werden, noch minder dat zij oreerden daarover als zede- en
maatschappijleeraars, maar enkel dat zij met deze elementen hun proza en poezie
intuitief bezielden.
Ethiek en sociologie werd bij hen onbewust organisch levensgevoel en dan ook
eene goede volkskunst zelve.
De latere feiten in de vlaamsche literatuur zouden mijn inzicht kunnen toelichten
omdat ook daar, op eene andere wijze, enkele overeenkomsten van ethiek en
sociologie met de oudere vlaamsche letterkunde aanwezig waren, maar die eigentlijk
slechts schijnbaar zijn omdat zij feitelijk naar inhoud en vorm diep en ver afwijken
van den traditioneelen vlaamschen ras-zin.
Immers de ethiek en de sociologie van het tijdschrift Van Nu en Straks blijken nu
niet alleen om de individualistische grondslag in hoofdzaak anti-sociaal en
gevolgentlijk anti-traditionneel, maar zulks ook nog om de vooropgesteldheid en
voorafbewustheid der aanwending dezer elementen als ideologisch systeem en
onwezentlijke theorie, waar de oudere Vlamingen, naar een gemeenschappelijk
normaal volksgevoel, ethiek en sociologie als onbewuste levenskrachten in hun proza
en poezie gevoelden en dan ook altijd in gelijkwaardige overeenstemming met de
ethische en sociale geaardheid van hun ras.
Want een maatschappelijk opstel van Jacques Mesnil b.v. kon wel eene
persoonlijk-verzonnen oplossing als de beste voorstaan maar bleef
ideologisch-onwezentlijk door een vooraf bewust apriorisme op den toenmaligen
cultuurstand van het vlaamsche volk, waarmede het volstrekt geen zulkdanig verband
hield dat de maatschappelijke oplossing uit den oorzakelijken wan-toestand logisch
en normaal volgen kon als de vrucht uit den boom.
Nu, van de oudere vlaamsche boeken is wellicht Zetternam's ‘Mijnheer
Luchtervelde’ alleen het eenige waarin eene sociale tendentie zich het meest bewust
uitsprak, zonder dan nog daarom duidelijke schijn over zich te hebben alsof zijn
aanleg grootelijks vooropgesteld en systematisch ware; de sociale strekking is er nog
genoegzaam intuitief voorhanden, de zedelijke uitwerkingen zijn zoo van-zelve
natuurlijk op zijn lezer, de toestanden zoo vol eenvoudige werkelijkheidszin van den
toenmaligen volksstand, dat men niet voluit de maatschappelijke bezorgdheid van
den schrijver gewaar wordt maar meest dan nog zijne groote onkunde van
sociologische tendenz-leer en de goede hoedadanigheid in hem der intuitieve weergave
van sociale misstanden opmerken moet, welke hij zelf doorleefde niet als een
individueel-anarchistisch denkhoofd maar als mensch onder de menschen.
En wie zal dan niet rechtzinnig inzien hoe de vlaamsche letterkunde - wil zij
volksch zijn - zich in elke toekomst op eene onbewuste wijze gedragen moet naar
de ethische en sociale geaardheid van het ras, waartoe ik elk letter-
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kundige oproep, opdat tusschen hem en ons volk deze elementaire overeenkomst
behoude blijven, daar de Traditie er zijne eenige waarborgen in vindt voor de naaste
letterkunde.
Voor als nog is aan dit gemeenschapsgevoel afgeweken door een te-veel aan
subjectivisme en individualisme in de ons onmiddellijk-voorgaande jonge generatie,
die slechts maar heilzaam reageeren mocht op den verkeerdelijken vorm van een
taal-middelmatig geslacht, maar met het afstervende lichaam ook de ziel begon te
dooden, die diende behouden als een vuur en een vlam voor de oogen van de latere
vlaamsche generatie.
***

Het verzenboek ‘Toortsen’ van René De Clercq - wiens beteekenis mij voorkomt
alsof de geijkte Nieuwe Gids- en Van Nu en Straks-smaak den reuk ervan niet kan
geluchten - schijnt mij eene soort sociaal-vlaamsche traditie voort te zetten, omdat
zij zich, evenals vele der oudere Vlamingen, normaal inspireert op den
algemeen-maatschappelijken nood van ons volk. In deze volksrymen toch is er geen
subjectief sociologisch kamer-systeem te vermoeden, noch een fijn-overzonnen
tractaatje van individueel-sociale oplossingen, noch het zwart-en-bloederig betoog
van den anarchistischen hoogepriester; wat er aan individualistisch gevoel aanwezig
is heeft dat maar voor zooveel de dichter als eene persoonlijkheid zich-zelve
uitspreken moet; zijn normaal gemeenschapsgevoel met het volk laat echter geen
oogenblik de objectieve kern, waarheen zich al zijne poetische betrachtingen richten,
niet alleen aan zijne aandacht ontgaan maar doet het sociaal vers altijd in evenwicht
met haar blijven, waardoor over geen maatschappelijk onding geklaagd of geene
oplossing poetisch aangeduid wordt, zonder dat allereerst aan den modernen stand
van volksbehoefte en nood eerder dan aan eene zelf-tevredenstellende, utopistische
thesis toegegeven werd, en zulks door een aard van dichterlijke klacht en eene
zuiverheid van poetische oplossing die meer collectief is dan individueel, meer
algemeen-uitwendig dan persoonlijk-innerlijk.
Persoonlijk-subjectieve onzin - wanneer onzin niets anders is dan niet gebruikbare
en onwaarschijnlijke theorie - zooals voorkomt in sommige opstellen van Jacques
Mesnil en eenige vrij-belangrijke bladzijden van August Vermeylen in Van Nu en
Straks, welker zwakheid het is dat zij al te uitsluitelijk toegaven aan eigen
kritisch-sociaal inzicht zonder genoegzame voeling te houden met wat eene oude
vlaamsche traditie daaraan als middellijke ervaring
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kon toevoegen, - persoonlijke subjectieve onzin van deze soort is in De Clercq's
‘Toortsen’ allicht moeilijk te vinden.
De sociale oplossingen verwacht hij niet van eenige ideologische apriorismen van
een enkel individu, wien ondervinding, praktijk en traditie op vele standpunten
tegenspreken, - omdat nu eigentlijk het leven iets heel anders is dan hij door den
voorhang van een systeem gedroomd had, - maar De Clercq zal de maatschappelijke
kwestie eerder dichtbij eene goede oplossing denken, wanneer zijn volk zich over
zijn verzen zal overbuigen als in een spiegel waarin het zijn onbewuste nood erkennen
kan en welvaart terugvinden.
Alleen onder de klacht- en jubelrythmen van zijne spontaan-sociale verzen zal de
verzwakte vlaamsche volkskracht wonderbaar kunnen in den rug geduwd worden
naar het oorspronkelijk, verloren Geluk.
De Clercq staat in deze poëtisch-practische poging trouwens niet alleen. De ras-zin
van ons volk heeft meer dan eens psychische crisissen doorstaan die ieder keer hunne
dichters vonden, welke het traditioneel gevoel bij elke afwijking terug naar kostbare,
vroegere standpunten trachtten te herleiden.
Wat René de Clercq nu doet op sociaal gebied, deed Anna Bijns op confessionneel
en Jacob Cats op moreel-religieus terrein.
Zelfs is het mogelijk in ‘Toortsen’ naar den vorm iets soortgelijks te gaan vinden
als in den versvorm bij deze twee voorgaanden.
Of zouden - wanneer Anna Bijns hare klacht over de Hervorming aldus uitdrukt:
De helsce saeyere zyn discoordich saet saeyt.
Dondesaet opten prelaet duer valscen raet craeyt;
ongehoorsaem, hertneckich elck sinen naet naeyt.
Tvolc verleyt malcanderen, vrienden en gebueren,
met loosen cueren.
Een jegelyc wilt schier selver prelaet wesen.
Tsyn nu al priesters, weer mans of vrouwen.

of als Jacob Cats met brave burgerwijsheid aldus de slempempende
zeventiende-eeuwers vermaant:
Wel aen, voor my ick heb geleert,
Terwyl ick met haer heb verkeert,
dat juist wanneer de hoere schreyt,
sy dan haer slimste lagen leyt;
maer of ze kryt, of datze lacht,
siet, dat gy 't beyde niet en acht;
Want of ze lacht, of datze weent,
't is veeltyts beyde niet gemeent.
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deze twee, zelfs op dit onderscheiden gebied, geene overeenkomsten hebben met het
hiernavolgend sociaal gedicht van De Clercq?
Hoe menig rijdt er met koets en paard,
en is zijn brood en zijn hemd niet waard?
Hoe menig breekt er met hamers 't geld
dat de honger hem zwaar in den buidel telt?
Waarom ook gezorgd? Is zijn huis niet bewaakt?
Is zijn disch niet gedekt, is zijn bed niet gemaakt?
Is zijn dag, is zijn nacht, is zijn morgen niet goed?
Wordt zijn hond niet gekamd of zijn kat niet gevoed?
En dàt mensch beschikt over werk en post,
die niet weet wat een huis vol kinderen kost,
die niet voelt hoe zoo'n wroeter uit wanhoop stampt,
als er een van zijn kleinen zijn knie beklampt
en schreit om een aardappel meer? God, God,
is de wereld van U? Is het leven geen spot?
En beduidt het droefenis, dreigen of troost,
dat rood vòor de dagen daar diep in het Oost?

Evenals door het apologetisch-religieuse of moreel-didactische vers van Anna Bijns
en Jacob Cats heeft hier René de Clercq de kritiek der moderne maatschappij gemaakt
door het sociale gedicht.
Het is buitendien een gelukkig teeken voor den nieuwen letterkundigen tijd dat
René de Clercq door deze soort maatschappelijke poezie het gezonde volksrijm in
levenswaarde herstelt, wanneer er aan kon gedacht worden dat de bijtijden fatale
Nieuwe Gidsbeweging ook deze hoedanigheid van het nederlandsche vers als
iets-waarover-men-een-kleur-krijgt voor goed in den Tachtigers-buidel bij den anderen
poetischen rommel geknoopt had...
Deze laatste dichtsoort van René de Clercq wenkt dan ook naar onvermoede verten.
Zonder de dichterlijke kracht van zijne vlaamsch-katholieke persoonlijkheid te hebben
laten afleiden door den onpractischen waanzin van het jonge en onervaren Socialisme,
langs de eene kant evenmin eene concessie-naar-den-vorm doende aan een
onontwikkeld publiek, terwijl men opmerken moet dat langs den anderen kant de
didactische basis van dit dichtstuk gewoonlijk deze der katholiek-sociale idee is en
hij zich verder in onbewuste gemeenschap voelt met de traditie-idealen van het
vlaamsche volk, zonder ooit door een te-veel aan subjectivisme en individualisme
het verband tusschen
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Volk en Kunst weg te breken, - is René de Clercq er in gelukt ons een sociaal
verzenboek te schenken dat om al déze redens in de vlaamsche letterkunde sinds '30
niet te vinden is.
Karel van den Oever

Dood-Lief
Luchtgoud zal niet meer kleuren,
uw hoofd zal niet meer beuren
perelende haren;
uw oogen zijn geloken,
uw handen blank gedoken
onder 't witte kleed;
beminde leden kil,
zult liggen gij teer-stil,
zon zal breidend schijnen...
............
Ik hoor van verre paardenhoeven klettren,
ik zie van verre vier en vonken spettren;
nu gaat iets groot-droefs gebeuren...
De rossen draven in een tragen draf,
het floers valt langs hun zwarte flanken af;
nu gaat iets groot-droefs gebeuren...

Rinke Tolman
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Avond
I
Aan het Strand
En immer, sinds den vollen middag, neeg
De zon, tot hij het gulden
Gelaat in neev'len hulde
En peinzend in de zee ten onder zeeg...
En heel de stille moede aarde zweeg,
Die geene klanken duldde
Zoolàng zijn stralen vulden
Den purp'ren einder, zij het vaag en veeg
................
................
Het goud op 't stervend vlinderwiekje kwijnt
En huiv'rend wordt geboren
Een bleek en weenend gloren
Dat als een wade op de golven deint...

II
In het Bosch
Als over 't woud de avondsluier is gedaald
Kom liefste met me naar de wond're dingen luist'ren
Waarvan in hunne kruin de oude boomen fluist'ren
En hoor hoe 't woud van liefde eeuwenoud verhaalt.
Op moede vleugel van de stille nachtwind dwaalt
De zoet geheime huiver van het heilig duist'ren;
Dàn voelt mijn ziel in wonderbare ban zich kluistren
En zoekt een woord, dat weif'lend op de lippen draalt.
Een zweem van sterven wijlde in uw kwijnend oog
Zooals bij nacht de bloemen die, hun kelken geloken,
Met vaag verlangen beiden, tot in schemering gebroken,
De nacht verzwijmt, en 't licht voorbij de kimmen toog...

Albert Besnard

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

75

Vlaamsche Arbeid
Tooneelkroniek
Dramatisch Jaarboek (voor Holland) uitgave Losco, Amsterdam.
Hollandia docet! Holland treedt vooraan!
Louis Bouwmeester, Willem Royaards, Eduard Verkade, Albert Vogel, - ik noem
enkel deze vier omdat deze of door hun spel of door hunne regie of voordracht een
nieuw streven invoerden -. Vier onderling zeer verschillende, maar alle durvende,
willende, superieure kunstenaars.
Bouwmeester, de grootsche zwerver is de geniale acteur van nature uit. 't Zit hem
in het bloed. Hoe pijnlijk pakte ieder, vorig jaar, het afscheid van dezen 70-jarigen
die met een minder troepje naar Indië trok omdat zijn vaderland voor zijne enorme
kunst niet zòòveel waardeering had, dat het den man er bij kon laten leven. Maar te
pijnlijker was dit afscheid waar het klonk in een Bioscope theater, in stukjes van zeer
betwistbare kunstwaarde. Nederland heeft hem nu, bij zijn terugkeer een - wel wat
late - hulde gebracht; maar het had hem nooit mogen laten heentrekken.
Willem Royaards is voor ons, Vlamingen, de man van ‘Adam’ en van ‘Lucifer’.
Doch daarmee begrijpen noch waardeeren we voldoende het streven van Royaards,
die ‘in twee jaren meer voor het nationaal tooneel gedaan heeft dan anderen in een
geheele reeks van jaren. En om te verklaren hoe in zoo korten tijd het gezelschap
“Royaards” het standpunt heeft kunnen innemen, dat het thans heeft bereikt, mag
men dit niet zoeken in een modegril, waaraan misschien anderen hun roem danken,
noch de wellicht betere finantiëele omstandigheden, waaronder het werk geschiedt;
maar moet de overtuiging zich aan ons opdringen, dat het wezen der tooneelspeelkunst
door Royaards niet alleen is begrepen, maar in zijn vollen omvang tot werkelijkheid
gebracht. (blz. 392) Ieder stuk wordt door hem zelfstandig beschouwd: de hoogste
eischen worden gesteld aan de acteurs en het tooneel, zoodat wat het uiterlijk betreft
alle elementen voorradig zijn, om het innerlijke van het werk tot uiting te brengen.’
(Dram. Jaarb. bl. 396) Voor elk stuk worden nieuwe schermen en costumes gemaakt;
de decoratieschildering van de voornaamste
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stukken is van de hand van uitstekende kunstenaars: De Moor voor Adam in
Ballingschap, Roland Holst voor Lucifer...
‘Sedert Willem Royaards den durf heeft getoond, te breken met traditie, sleur,
gemakzucht, zuinigheid en wansmaak valt er veel op 't gebied van tooneeldecors,
verlichting, meubelen, enz., te constateeren als een blijde verrassing, als “nieuw” en
“schoon” gaarne te aanvaarden. (Dram. Jaarb. bl. 389)
Eduard Verkade heeft met zijn “Hagespelers” een stijl van 18e eeuwsche
verfijndheid, een stijle Louis XV’ verkregen. Zijne edel, doorvoeld en doorleefd spel
in Hamlet en Macbeth werden in Holland zeer gewaardeerd, en wenschelijk is het
dat we die ook in Vlaanderen eens te zien krijgen. De onderhandelingen die
dienaangaande werden gevoerd hadden echter nog geen gevolg.
De nobele kracht van den declamator Albert Vogel hebben velen in Vlaanderen
gelegenheid gehad te bewonderen.
Eduard Verkade heeft, als Royaards, gebroken met de naturalische wijze van
tooneelregie die er naar streefde in spel en tooneelschikking den treffenden schijn
van werkelijkheid - dikwijls de alledaagsche, engere - te geven. Doch deze ‘schijn
van werkelijkheid’ juist moest den toeschouwers dikwijls te eng schijnen en, wanneer
de spelers hunne aandacht niet wisten te boeien door hun onweerstaanbaar spel,
werden ze vaak afgeleid van den innerlijken gang van het tooneelstuk. De
toonaangevende theaterleiders Antoine te Parijs, Dr Brahm en Max Reinhardt te
Berlijn zijn ‘naturalisten’ in dezen zin, en vinden navolging ook buiten hunne grenzen.
Dat is een der voornaamste oorzaken, meent Verkade (Dram. jaarb. 283 en vlg.) ‘dat
de voorstellingen in Nederland minder belangstelling van de zijde van het publiek
genieten dan wel het geval zou kunnen zijn’. Hij streeft er integendeel naar: ‘een
schoone schijnwereld te doen ontstaan, in welke de toeschouwer, meêlevend, voor
zijn geestesoog iets van het algemeen menschelijke ziet verschijnen. Zulks echter in
eenen vorm, welke den toeschouwer van de levenswaarheid der personen op het
tooneel overtuigt en hem de gebeurtenissen als onafwendbaar doet aanvaarden’.
Belangrijk is, in verband hiermede het boek van Frans Mynssen ‘Over Tooneel’(1)
te lezen, bepaaldelijk waar hij spreekt over regie, naar aanleiding van voorstellingen
door ‘De Hagespelers’ gegeven.
Heel dit streven van Royaards en Verkade moet ongetwijfeld in Vlaanderen door
dringen, zooals het geniale spel van Louis Bouwmeester hier menig toneelspeler
geinspireerd heeft. Bovendien is de invloed die de opvoeringen van Adam in
Ballingschap, in meest alle steden van Vlaanderen, hebben op onze taalvoornaamheid
niet te onderschatten.

(1) Frans Mynssen: Over Tooneel’, uitg. Nederl. Bibliotheek. Prijs: 0.40 fr.
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Maar ook het tooneel heeft een donkere keerzijde in Holland. Er zijn te veel theaters...
tot schade van de tooneelbesturen en van de spelers. Bedenk dat er in Amsterdam een half millioen inwoners - zeven schouwburgen zijn (zonder de concertgebouwen
en de ontspanningslokalen) - bespeeld door minstens elf gezelschappen! De toestand
van het tooneel in Holland moet in finantieel opzicht zeer treurig zijn. Nog treuriger
soms de toestand der acteurs zelf die niet allen bezitten, waarop ze dan toch in eerste
plaats recht hebben: een menschwaardig bestaan. Het slotgedacht van de artikels in
het Jaarboek, aan deze kwesties gewijd is altijd dezelfde: alleen de eerlijke
samenwerking en van de directies onderling en van de spelers kan hen redden. Door
de vereeniging zullen ze met kracht hunne eischen kunnen doen gelden.
Het dramatisch jaarboek heb ik met genoegen en belangstelling gelezen. Het bevat
kalenders over de gegeven voorstellingen van de hollandsche tooneelgezelschappen,
een overzicht van de werkzaamheden dezer troepen, den inhoud van de voor 't eerst
gespeelde tooneelwerken, artikels over verschillende aan het tooneel verbonden
personen die hun jubileum vierden, bovendien een lange reeks stukken over:
Theaterbouw door Jan Stuyt; Tooneelkritiek door J.N. Van Hall; Gerhart Hauptmann
door Prof. Dr J.A. Frantzen; eenige aanteekeningen over de kunst van het tooneel
door Eduard Verkade; over zijn voordracht bij Carmen Sylva door Albert Vogel;
Tooneelellende door Mari J. Ternooy-Apel; over de muziek bij de ‘Adam in
Ballingschap’ door Aug. Ides; de positie van den tooneelspeler, over ‘spreken’ en
‘zeggen’; over Munchener Theaters, Ibsen's spoken, enz., enz. Een 80-tal mooie,
groote illustraties versieren dit boek van meer dan 500 blz. Ook voor buitenlanders
en buitenstaanders is het dramatisch jaarboek welkom.
Aug. Van Cauwelaert

Van onzen Arbeider
In ‘La Chronique’ hield de ‘oer-belg’ Edmond Picard een geestigsnedig standje
over Vlaamsche Beweging dat van aard is ‘les frères Wallons’ raadselachtig te doen
pruilen. Over de Vlaamsche Hoogeschool legt hij het geval aldus uit:
‘Un autre point en discussion, c'est l'enseignement et particulièrement l'Université
flamande. Aïe! aië! aië!
Quand on a établi celle de Gand et celle de Liège il y a plus de soixante
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ans, ce fut pour faire part égale au Bilinguisme. Mais comme c'était sous le règne du
Rogier dont je parlais plus haut, on n'eut pas le moindre soupçon que pour réaliser
l'égalité parfaite entre les deux ‘Cités Ardentes’, il fallait que celle de Gand fût
organisée à la flamande.
C'eût, pourtant, été archi-normal. Il est admis et pratiqué dans toute l'Europe que
lorsqu'il y a dans un pays plusieurs langues importantes, il convient que chacune ait
son université. Sur 125 universités fréquentées en 1908 par 228,752 étudiants, il n'y
a que trois groupes ethniques qui ne jouissent pas de ce partage équitable: les Polonais
russes, les Roumains hongrois, les Belges flamands. Ailleurs, le principe est respecté
et s'est étendu jusques en Afrique: les Boers ont, depuis deux ans, en pleine
domination anglaise, leur université néerlandaise à Stollenbosch..................
Eh bien! qu'on en coure l'aventure, soit d'un coup, soit par étapes, si mieux on ne
s'y risque à Anvers, comme certains le proposent. Mais qu'on le fasse, c'est justice!
C'est aussi de bonne politique et de bonne fraternité nationale. N'est-il pas
confusionnant que pour les Wallons, au nombre de 2,789,562 (statistique de 1904)
il y ait chez nous cinq universités (n'oublions pas la Nouvelle de Bruxelles) et pas
une pour les 4,195,657 Flamands? Voilà encore un lest que les polémiculeurs feraient
bien de mettre dans les ballons où ils vacarment.’
***

Stijn Streuvels kwam ons laatst te Antwerpen vertellen ‘hoe hij schrijver werd’.
Deze frissche autobiographie - liefst te vergelijken bij de Geschiedenis mijner Jeugd
van H. Conscience - verscheen nadien in ‘De Tijdspiegel’ en is een levendig verzet
tegen de weinig kiesche manieren van sommig slach literaire reporters die over hem
levensbeschrijvingen fantaiseerden.
Zonder de minste schijn van zelf-ingenomenheid gaat verder dit verhaal over het
ontstaan van ‘Lenteleven’ vooral en is het belangrijk te vernemen de beteekenisvolle
houding van Emm. de Bom als aanmoediger van Streuvels natuurlijk talent.
Wij vragen ons daardoor af hoe het op zeker oogenblik van zijn literair leven aan
Emm. de Bom mogelijk was de even zoo natuurlijke gave van oom Guido Gezelle
niet erkend te hebben, ten ware de prilheid der jongelingsjaren daarin iets te zeggen
had.
***
In de aandacht der lezers bevelen wij de studie van Karel van den Oever over Cyriel
Buysse in het hollandsch-katholiek weekblad ‘Van Onzen Tijd’
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aflev. 8, en de bespreking van Buysse's jongste boek ‘Het Ezelken’ door ‘Titurel’ in
het fransch-Antwerpsch dagblad ‘La Presse’.
Bovendien gaf J. Persijn in zijn ‘Letterkundig Overzicht’ voor het jaarboek van
het Davidsfonds een lezenswaardig opstel over den befaamden jubilaris.
***

De ‘Vereeniging van Letterkundigen’ heeft het onverbeterlijk gevonden, uit geest
van on-vooringenomenheid, naar men zegt, - menheer Nestor de Tière tot eene
leesbeurt te Antwerpen uit te noodigen. Waar is ze dat gaan uithalen? Neen hoor,
dan nog liever de kletspraat van eenige jonge Europeërs of de oppervlakkigheidjes
van een bezadigd vlaamsche-kunstboter-redacteur dan dit slach
gedachten-op-onbeslapen-nachten van menheer de Tière...
***

Voor het volgend nummer ligt van K. van den Oever een opstel gereed, getiteld
‘Willem Kloos over een paar Vlamingen’.

Joyeuse entrée
(26 Februari 1911)
De nieuwe leenheer komt op met Hoofdman, schildknapen en feestgevolg; een nar.

Hoofdman.
Gij houdt die slip en gij die ander; feestgenooten
zet hem op 't paard... pas op toch voor de sloten...
Zie zoo, wij overstappen Vlaandrens grens met lichten voet.
Als oud-vaer van 't geslacht ga ik aan 't hoofd van dezen stoet
en hou de toomen... Hoflakei, treed achter paardjes billen
en zie nauw toe waarheen... Pas op voor 't overgillen
dat licht de aandacht wekt van stinkroer of musket...
Hebt gij 'n geleende muts op 't vriendlijk hoofd gezet?
Dat's goed? Zulks stemt den vlaamschen boer tot peis en vrede,
zoo raakt hij op de knie voor wie hier komt gereden
en zal niet raden wat zijn neergerukt visier...
Hé, gij daar, komt wat bij... Gij moet...
Feestgenoot
- Wat is er, sire?
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Hoofdman
Gij moet het zwart blazoen saam met uw vriend vòordragen.
En gij ginds hef uw hand... gij zult een kussen schragen,
waarop het eerelint van zijn verdiensten vonkt...
Feestgenoot
- Dat 's licht om heffen, sire?...
Hoofdman
- Zwijg, lomperd, zwijg, gij ronkt
al harder dan zijn faam... Wie draagt de kroonbanieren?
Neen, hoflakei, gij niet; gij niet, zeg ik, uw tieren
is al omzonst... Waar is die vriend met blonde baard?
Alleen hij is die last van deze krijgsvlag waard.
Hé daar, hef gij 't bazuintje en laat het zilver schettren,
toe, laat de faam van dezen Man in boerenooren kettren.
Wij rukken aan...
Een nar.
Hé, menschen, 'k geef een raad
vóor dat de nuchtre dag aan 't Oosten blozen gaat.
Hoofdman.
Wat wil die boerepens?
Nar.
'k heb hier een krulvacht, heeren,
Gij kunt er uwen Man mee in een schaap verkeeren.

Robbeknol
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Zuiderkruis(*)
's Nachts, door de staalbruine vloedwateren in de monding der Rio Grande, schuiven
drie lichtforten, drie fantastische pantserschepen; hunne roode en groene oogen
bewaken de rivier en hun weerschijn danst in 't golfgekabbel.
't Geruisch der wouden langs de duistere oevers vereent met 't geruisch der golven
op en af 't malsch-modderige strang en over de heele donkere baai met de drie
zwijgende loerende scheepschimmen, bleek schemerend van inwendig licht,
lichtomneveld alsof een vluchtige manestraal schijnt op 't grijze staal der scheepskiel
met dubbel schouwen.
De vlaggen der schepen hangen slap, kleurloos in de lauwe donkerte.
In 't muffig rooksalon van 't eerste oorlogschip beraadslagen de drie hoofd-officiers,
kommandanten der afzonderlijke kruisers, een Engelschman, een Franschman, een
Portugees.
Op de verlichte tafel spreidden ze een bonte kaart op groote schaal van West en
Midden Afrika, en als vertegenwoordigers der drie Europeesche mogendheden
waarvan Portugal: achtelooze eigenaar, Frankrijk en Engeland de begeerlijke
grondbezitters, bespraken ze de oproerige gevaarlijkheid van 't geheimzinnig Guinee
land, waarlangs de broeiige oorlogslust van Midden Afrika 't indringend beschaven
der blanken terug naar den Oceaan wilde torschen.
De Fransche zee-overste wees de mondingen der machtige stroomen, drijvend
door woud en heide, door 't merg der bergen, al de wateren der regenwolken rond
den Fouta en de Kongbergen van hoog Guinea.

(*) Fragment uit een eerlang te verschijnen roman.
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- ‘Onze kanonneerbooten blokkeeren de Sénégal, Saloum, Casamance, Nunez en
Pongo- rivieren en bevaren den Niger in Soedan; dat speelgoed maakt de zwarten
dol van schrik.
- ‘De Gambie- Scarcie- en Nigermondingen herbergen onze destroyers, zei
d'Engelschman.
- ‘Maar hoe verklaart ge dat langs ons deeltje van Guineesch grondgebied de
terugdrang der bewustere neger-beschaving onzen Europeeschen civilisatie-invoer
doorbreekt? vroeg onnoozel de Portugees.
- ‘Mijn lieve commandant, sprak de schertsende Franschman, ik zal u de
geschiedkundige causaliteit van 't negersch afkeer-gevoel jegens uw vlag ontleden,
of bevroedt ge mijne gevolgtrekkingen: dan wil ik z'u sparen.
- ‘Natuurlijk bevroed ik de bedoeling doch wil ze gaarne beluisteren en weerleggen,
ge schertst met d'eer mijner stamgenooten, wees ernstig.
De kalme Engelschman brak het twistzieke gesprek door:- ‘Laat ons met de zoeklichten de baai overstralen, want met die slang-negers is
geen voorzichtigheid overbodig.’
- ‘Ce sera drôle’ - meende de Franschman.
Ze klommen aan dek.
De eerste officier meldde langs den spreekhoorn naar 't binnenruim:
- ‘Lichten dooven.’
En al de gloeilampjes schielijk roodden uit; 't schip was onzichtbaar in 't grauwe.
Dan werden lantaarnsignalen geseind naar de andere schepen om op afstand te
blijven in zee.
‘Stop’ schelde de rinkelende telegraaf naar 't machienruim; de schroef woelde
langzaam stil onder water; en 't schip, donker op de donkere stilte, dreef, vlottende
als de luie tropenvisschen, met de vloedstrooming naar de breede rivier.
Intenser dampte 't schuivend ruischen der zwart-groene golfstuwing in de baai en
soms zuchtte een woud-adem van de oevers die men zich daar verbeeldde: hoogere
donkerten onder de etherische hemelduisterte.
De Portugees fluisterde tot zijn genoodigden:
- ‘'k Hoor, dunkt me, de deining klotsen langs de ribben eener prauw; daar links
-’.
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- ‘'t Zijn plassende nijlpaarden die ons tegemoet plonsen,’ meende de Franschman,
‘om te spelen,... of misscihen zijn 't negers die ons afloeren. Laat eens zien’.
Een lichtprojectie plofte op de killen en verraste op de slijkbanken langs de lage
oevers de natte nijlpaarden, die duizelden van 't licht en waggelend, verschrikt duikten
diep in 't modder...
't Water spatte als een diamantploffing en doorschijnige waterondulaties rimpelden
in den lichtkreits naar de breed-badende stammen der oeverboomen onder een
wild-romantische wargroei van 't oerwoud waarin 't licht op de blinkende bladeren
tintelde.
‘De vijand verdrinkt zich’ - loeg de Franschman, en sneed den stroom af.
Hun oogen schemerden nog en wendden van duister op duister zonder bewust te
worden of ze de oevers onderscheidden, na d'hevige lichtstraling.
‘Zie scherp toe’ mompelde de Portugees in den spreektuub naar de wacht op uitkijk
in den mast; en aan den stuurman op de voorbrug: - ‘Houdt 't midden der rivier.’Ze daalden weer in 't donkere ruim, ontstaken de koperlamp, in evenwicht wiegend
boven aan 't rooksalon.
- ‘De rivier is diep, toonde de donkerbrauwige Portugees op 't water-blauwe der
cijferkaart, geen gevaar vast te drijven op slibbanken.’- ‘Maar, vervolgde hij, in Senegal en in Goudkust, in Nigerdelta is toch de
bevolking rustig.’- ‘Tot nog toe, maar toch werden daar boden vermeld uit de koningdommen in 't
bergland,’ zei de commodore, ‘predikend eene samenheuling, een godsdienst-oorlog,
die uitbarsten zou van de bergen, als de tornado's over 't land.
Dit zal toch maar lukken in zoo verre de volkeren trouw voelen aan 't
Mahomedaansche.’
- ‘Eén volk ken ik fanatiek: de Foula's, zei de Franschman; maar die zijn machtig,
hun opdrang zou de gansche kusten, zelfs heel Soedan kunnen ophitsen. Gij weet,
commandante, dat ze op Portugeesch bloed gemunt zijn.’
- ‘Maar waarom toch?’ - gromde de Portugees.
- ‘Op verschillige wijzen kan men kolonizeeren’ moraliseerde plagend de
Franschman.
- ‘Ik denk best door den godsdienst’ - sprak de wijsgeerige commodore.
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- ‘Met bijbels en zweepslagen en... schimpen op andere naties die 't conscientieuser
aan boord leggen’, spotte de Fransche kapitein.
- ‘We beelden onze koloniën naar ons eigen land.’
- ‘In uw land gelooft ge wat ge wilt en de inboorlingen uwer kolonie laat ge
gelooven wat ze willen als de bijbel-nijverheid en de overige ruilhandel goed opbrengt,
- niet waar commodore?’
- ‘'t Kan wel’ - antwoordde de commodore koeltjes.
- ‘Maar, waagde de Portugees, hoe richt uw land de kolonizatie, kapitein?’
- ‘Wij mengen ons intiemelijk met de landbezitters.’
- ‘Met 't vrouwelijk gedeelte?’
- ‘Wij dringen den inboorling geen geloof op, wij onderwijzen hem; onze
zendelingen b.v. onderrichten de koningskinderen in Soedan en, wat gebeurt?
hunnerzijds beinvloeden zij de onderdanen hunner streke; bijaldien een moreele
beschaving eens volks, naar onzen zin, hoeft ook te steunen op een omkeer in den
diepsten aard, in de gebruiken, in de mystiek der volkeren, daarom laten wij onze
missionnarissen vrijer in de koloniën dan in ons land zelve, kerk en staat zijn twee
onafhankelijke machten, zoo beschouwen we 't, en Frankrijk is nog d'eerste natie der
wereld.’
- ‘Ho, ho.’- ‘Te rijk om te arbeiden -’ zei de commodore.
- ‘We zijn d'hersens, d'andere naties de ledematen die bewerken wat de hersens
beraamden.’- ‘De pekel-geestigheid uwer hersens genoegt voor de heele wereld-salade.’ - zei
sentencieus de Engelschman en zweeg van toen af.
- ‘Hoe is die gisting ontstaan onder de negers?’ vroeg de commandant.
- ‘Weet ik 't? Nu en dan, dreigen daar uit de woestijn onbekende koningen en
maraboe's op, preeken nieuwe tijden, strenger zeden, oorlogen door Allah of Mahomet
bevolen; dan scharen de menigten rond hen, de oude heerschers vallen, de nieuwe
bevallen ze, rukken in veldtocht en vernielingstocht door de woudlanden, tot hunne
macht genoegzaam is aangewassen om hun heerschzucht en weeldezucht te
bevredigen. Dan rusten ze op hun negerstroon.’
't Moet weer een dier roergeesten zijn die nu niet meer oorlog tegen de naburige
volkeren, maar opstand tegen de blanken heeft gepredikt; wij hebben nu 't
overkrachige monopool onzer vuurwapens
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niet meer; de neger kent en smeedt zelf onze wapening na; alleen 't geschut kan hen
nog vrees inboezemen.
- ‘Dom volk’ - zei de Portugees.
- ‘Neen, commandant, geen dom volk, z'hebben in hun meening recht. De
beschaafde neger is onze gelijke.
- ‘Onze evennaaste,’ grimde de Portugees.
- ‘Waarom niet, commandant, en een der groote kolonizatiefouten uwer
medelanders, waarop ik straks doelde, is dat zij een geloof brachten aan de volkeren,
een geloof dat liefde preekt jegens den evennaaste, en dat ze tevens een winrijken
handel in slaven en gestolen produkten voerden; daarom hebt ge zoovele uwer
koloniën verloren langs de kusten.’
Ongelooflijk hard stuit uwe doening tegen 't rechtbegrip der volkeren uit binnen
Afrika, daar heeft eene heele beschaving geknarsetand tegen u, en daarom ook barst
de weerstand op uwe kusten los.. -’
Een elektrisch belgerinkel onderbrak de pleidooi: de wacht uit den mast schelde
't verwittigingssein.
De commodore was reeds boven in de donkerte op de passerel.
- ‘We zien niets,’ sprak de Portugees naar de uitkijk.
- ‘Daar rechts, langs het water,’ - herhaalde de wacht.
De stralen des licht-reflecteurs bonsden langs de schubbige golving op den oever,
met trage lichtwending op 't blauwdonkere der wouden en beschenen plots, in eene
leemte der zoomende oevergewassen, een bende negers, die de massale
scheepsgestalte afspiedden en deze nachtelijke licht-ontdekking niet voorzien hadden.
- 't Is 't land der Biafaren, zei de Portugees, wreede kerels.’- ‘Neen, 't zijn Foula's op reis, meende de Franschman, hun kleedij beslaat
d'oorlogstoerusting, maar de reis-benoodigdheden waarmeê ze gewoonlijk beladen
gaan zie 'k op hunne hoofden of langs den oever neêrgeworpen.
- ‘Hoeveel man wel?’- ‘De laatste gelederen verduiken zich reeds achter de stammen, ze zijn talrijk.’De stralen glinsterden op 't koperen gevest der negerzwaarden en in 't pinken der
fel-beschenen oogen.
Op 't voorplan stond, fier en tartend, in wijde blauwe manteling, hun aanvoerder.
- ‘Kent ge dien kerel?’ - vroeg de Portugees.
- ‘Nooit gezien, een kogel zou hem deugd doen.’ - antwoordde de Franschman.
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Dan, zooals de gestoorde leeuwen vóór den reiziger der boschrivieren, wendde, onder
't stralende licht, de heele negerbende onachtzaam-traag over de gras-leemte terug 't
bosch in.
- ‘Verwaand gespuis.’ - bromde de Portugees en belde naar 't ketel-ruim.
- ‘Traag voorwaarts.’- ‘Naar zee, stuurman.’Een geel-roze half-maan rees uit de grijs-blauwe smoor die nevelde boven de
zee-verten en, van tusschen de bleekblauwe en rozige schuim-toppen der wolken,
overkleurde zij hemelblauw en mosgroen al de golf-kruivingen der baai.
Emiel Van der Straeten
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In de Duinen
Mijn leden liggen loom in 't zachte en lauwe zand
en 't spichtig gras der duinen; af en over varen
licht-luwe winden die 't geruisch der trage baren
en vruchtbre koelte medevoeren over 't land.
De wereld wijkt... Ik hoor alleen nog langs de ree
den vloed die wast... en zie de heemlen naar me dalen;
ik voel naar 't rythmisch gaan en keeren van de zee,
en van haar aem bezield, mijn longen heffe' en dalen.
O hier te liggen, de armen lijk een kruis gespreid;
aan zijne zij de oneindigheid der zee te weten,
en boven, met zijn diepst gedacht, bevreesd, te meten
der heemlen eeuwig-goddelijke oneindigheid.

Aug. Van Cauwelaert
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Willem Kloos over een paar Vlamingen
Den heer Kloos begint het waarlijk aan juist inzicht op de vlaamsche toestanden te
mangelen. Men kan om de eene of andere principieele reden niet t' accoord zijn met
de leidende gedachte der Van Nu en Straks- en Vlaanderen-generatie, tot daar toe;
op zijn tijd zeggen we dan ook zonder schroom het onze daarover; maar wanneer
een nu zeker bevooroordeeld en dan sterk te mistrouwen buitenstaander als Kloos
allergewoonst-weg, uit de hoogte van zijn nu krakend-kronikaal gestoelte, in het
Februarie-nummer van De Nieuwe Gids, op het adres van twee redacteurs dezer
gewezen vlaamsche tijdschriften, zaken beweren komt die kant noch wal raken, en
onder anderen schrijft: ‘Naar ik reden heb te gelooven behoort Karel van de Woestyne,
evenals, inzonderheid, zijn vriend Vermeylen, aan wien hij de “Afwijkingen” heeft
opgedragen, tot een soort partij in het Zuid-Nederlandsch Koninkrijk, die men de
exclusief-nationalistische noemen kan.’, - loopt dit zonder meer de spuigaten van
alle waarschijnlijkheid buiten en trekt men groote, zeer groote oogen alsof men het
in Keulen had hooren donderen.
Werkelijk, men weet niet of men droomt of waakt wanneer men dàt gelezen heeft.
Luistert nu eens naar wat daarentegen overtijd Vermeylen schreef in ‘Vlaanderen’:
‘Om een eigen kultuur te bereiken heeft Vlaamsch-Belgie het intellektueele Holland
noodig’ en ievers anders ‘Misschien mogen wij eens den droom van een
Groot-Nederlandsche beschaving en een Groot-Nederlandsche literatuur in 't volle
vaste daglicht begroeten’. Elders zegt hij nog: ‘Over 't algemeen moet de vlaamsche
dichter nog zijn stiel leeren. In dat opzicht is hollandsche kritiek even gewenscht in
Belgie als wat meer vlaamsche inspiratie in Holland’.
Wie zal nu toch, in Godsnaam, na deze dikwijls herhaalde aard
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van broederlijke verklaringen, voor koek-en-brood mogen opschotel- en dat
waarachtig August Vermeylen de ‘exclusief-nationalistische’ voorman is eener soort
van Partij in het Zuid-Nederlandsch Koninkrijk, waarop Kloos zinspeelt? Zou er
zelfs daaruit niet eerder kunnen verzekerd worden dat hij, minder dan een ander,
‘nationaal’ is of - zoo ge de schakeering laatdunkender wilt - ‘nationalistisch’?
Want het ‘nationalisme’ - in de beteekenis die Kloos hier blijkbaar het liefst heeft
- is vrijwel niets meer dan een enge ‘esprit de clocher’ die den naasten kerktoren uit
het gebuurdorp noch kan lijden, noch uitstaan.
En daaraan, Heere-mijn-tijd, zou de florentijnsche poëet Karel van de Woestyne,
wiens exotisme het allerminst uit ‘nationalistische’ elementen bestaat, zich mede
bezondigd hebben?
Van die plezierige malligheid zal Kloos ons ernstig de historische redens geven:
‘Belgie de indertijd door een machtwoord der Mogendheden geschapene Monarchie,
doch dat dan ook altijd eene zonderlinge samenvoeging van heterogene elementen
is gebleven, daar deze elkander niet kunnen dulden, maar elk er zijn bijzondere
belangen en wenschen, ja, zelfs zijn eigen taal op nahoudt, Belgie, dat dus nooit tot
eene volkomen eenheid zal kunnen groeien, schijnt niettemin te gelden als het
waarachtige 't eigenlijke Nederland, terwijl “Holland” hun weinig meer dan een soort
“achterland” schijnt te wezen, waar men, in sommige opzichten, een
van-zelf-sprekende baat vindt, maar dat hen voor het overige zoo koud laat als een
steen.’
‘Er zit iets tamelijk komisch in deze Belgische voorstelling door het kontrast
tusschen pretentie en werkelijkheid, dat zij zien laat, maar toch vermeld ik hier haar
bestaan niet, dat spreekt van zelf, om scherp tegen onze zuidelijke Broeders te doen.’
‘Want zij valt historisch eenigermate te begrijpen als een nog altijd doorwerkende
onbewuste reactie op de z.g. onderdrukking der Belgen door de Hollanders, waardoor
in 1830 het Vereenigd Koninkrijk uit elkaar te vallen kwam.’
Nu moeten wij den heer Kloos, in dezelfde orde van inzichten, eenvoudig
tegenzeggen dat als eene der noodzakelijke gevolgen der Tachtigers-beweging het
Individualisme in Holland voorheen nooit zoo sterk als nu tot eene niet-sociale
uitdrukking kwam, waardoor op heden het letterkundig Holland ‘eene zonderlinge
samenvoeging van heterogene elementen is gebleven, daar deze elkander niet kunnen
dulden, maar elk er zijne bijzondere belangen en wenschen, ja,
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zelfs zijn eigen taal op nahoudt’. Of zitten eenige vroegere Nieuwe-Gids-redacteurs
niet aan het roer, elk naar eigen taal en zeden, in zijn eigen tijdschrift? Of houden ze
allen zoo dol-veel van malkaar als tamme broertjes-en-zusjes? Of heeft de heer
Verwey dezelfde meening en dezelfde belangen als de heer Kloos en de heer Kloos
dezelfde wenschen als de heer Van Eeden of als de heer van Deyssel?
Kordiale betrekkingen?... Waarlijk, zijn deze tusschen de Nieuwe Gids en De Gids
dan toch zoo hertelijk dat wij ons zouden vergissen, wanneer wij ze doorslecht
noemen? Is het tijdschrift ‘De Beweging’ dan eigenlijk door Verwey opgericht als
uit een gul inzicht de éénheid onder de Nieuwe Gidsers te bevorderen? Is verder het
bestaan van ‘Groot Nederland’ uit te leggen door een sympathetisch, één-drachtig
waardeeren van de vijf-en-twintigjarige resultaten der Nieuwe Gids Beweging?
Hebben gewezen tijdschriften als de XXste eeuw en De Arbeid dan werkelijk de
Nieuwe Gids-éénheid almachtig begunstigd?
Juist in '80 was het gebrek aan éénheid zoo erg dat als de Nieuwe Gids werd
opgericht hij-zelve niet in een natuurlijk midden stond, wiens belangen en wenschen,
ja, wiens taal zelf, onmiddellijk aanvoeling had met de zijne.
Vroegere Nieuwe Gidsredacteurs zijn nu over dien anarchiek-individualistischen
toestand onbewuste orakels.
Was het Albert Verwey niet die in zijne ‘Inleiding tot de Nederlandsche Dichtkunst’
uw aller oneenigheid aldus historisch-euphemistisch omschreef: ‘De dichters die
omstreeks 1880 zich vereenigd gevoeld hadden in een gemeenschappelijk streven,
waren omstreeks 1890 bewust geworden van hun onderscheid, en elk van hen zag
van zijn eigen arbeid uit, het werk van anderen’.
Frederik van Eeden - tijdens dien cyclopischen pennestrijd met Lodewijk van
Deyssel in de XXste eeuw - verbeeldde zich het uiteen-brokkelend verval en de
‘zonderlinge samenvoeging van heterogene elementen’ in Kloos' eigen tijdschrift op
déze wijze: ‘Tegenwoordig doet de Nieuwe Gids mij denken aan het hof van den
Koning van Polen te Parijs... Een zonderling gemengd gezelschap vult de salons.
Daaronder zijn eerwaardige oude getrouwen, leegloopers en gelukzoekers, jonge
hovelingen met geestdriftige heroveringsplannen...’
En schreeft gij-zelve niet, Kloos, in de onvoldoende inleiding van het
Nieuwe-Gids-Gedenkboek, met ou-papa-achtige vergoelijking over de huiskrakeeltjes:
‘Vroegere redacteuren gingen henen,
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omdat jeugdig bloed bruisen kan, en het leven ten slotte van elkaer neemt wat niet
bij elkaar past’.
Evenmin, Kloos, kunt gij het als een veer voor den mond wegblazen, dat het
vlaamsche ‘particularisme’ - en in het algemeen elke ‘individueele’ vlaamsche
kunstuitdrukking - van uw eigen hand uit, op zijn tijd, de prijs van aanmoediging
gekregen heeft, die nu een steen des aanstoots blijkt te worden voor uwe
overbeschaafde glazen muiltjes.
Deze apaarte aanhalingen zouden gemakkelijk volstaan om te bewijzen hoe weinig
goede reden er bij den heer Kloos bestaan kan een paar prachtig-werkende Vlamingen
in de kuiten te pitsen, ware het eveneens niet een-alom-geweten feit - en dan ook
hier als betoog meldenswaard - dat het literair werk van Willem Kloos zelve de
grootste blijken van esthetische en kritische on-eenigheid aanbiedt als maar
menschelijk mogelijk is.
Onder zijn verzen - waaronder eenige tientallen ongehoordschoone - zijn de
hyper-individualistische scheldsonnetjes niets meer of niets minder dan poëtisch
prulwerk.
Tusschen ‘Ik ween om bloemen in den knop gebroken’ en ‘O Aletrinootje, gij
valsch, Moorsch vorstje’ is de esthetische on-eenigheid met geen hand te overpakken.
En wanneer Kloos in zijn al te subjectieve kritieken bij beurten Herman Gorter
prijst voor een ongewoon en prachtig hollandsch poëet en wat later hem voor een
‘ellendig knoeier met Hollands taal’ uitscheldt; Bilderdijk den hollandschen Helicon
af doet rollen tot op het meest vage rommel-terreintje der amsterdamsche achterstad
om nadien hem in zijn omtrek, met deels weigerachtig, deels berouwvol gebaar,
weder wat te laten boven klimmen; op een anderen keer den ‘zachten’ Aletrino
uitschatert voor een ‘hansworstje’, wanneer hij hem kort te voren aangenaam geprezen
heeft en hem nu weer op onzen tijd als een stukje secretaris-of-zoo-wat een
minder-goede penhouder dan de zijne minzaam in de hand duwt; indertijd over zijn
vriend Vosmaer allerlei veranderlijke en eigenlijk weinig-eerlijke-kritische inzichten
er op na hield, en tot nu toe de verwarde Jacques Perk-kwestie nog niet
historisch-zuiver genoeg verklaard heeft, - zijn die allen, naast vele anderen, de klare
verschijnselen van inwendige slordigheid bij een talentvol temperament dat door
dezen onstandvastigen aard van kritiseeren de historische mogelijkheid verbeurd
heeft eens en voor altijd tot eene betrouwbare, homogeen-kritische eenheid te kunnen
groeien, wat een
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nageslacht zonder twijfel onverbiddelijker nog bestatigen zal dan iemand onzer van
dézen tijd.
Want waarlijk de ontoereikendheid zijner exclusief-subjectieve criteria is langs
om meer zoo duidelijk waar te nemen dat het de breuk zijn zal waaraan de min of
meer groote onbruikbaarheid der Tachtigers-theorie zal erkend worden.
En nu vragen wij ons zonder drift af: Hoe komt gij nu ons, Kloos, met een
achterbaksche kneep in de billen, verwijten dat wij onzen vlaamschen pot niet goed
koken, wanneer de hollandsche tot over de hengsels aanbrandt?
Denk eens na. Hier in Vlaanderen zitten de Nieuwe-Gidsnaweeën nog dieper dan
hollandsche ondervinding vermoeden kan; want indien het vlaamsch-belgisch leven
hier werkelijk zoo individueel-politisch uiteengebrokkeld ligt als ge meenen wilt,
geloof ons, is dit niet gansch de schuld eener Staatsrevolutie, die nooit met de diepe
en vaste instemming der Vlamingen gebeurde, maar is het naast andere gewichtige
factoren, aan den hypertrophisch-individualistischen invloed der Tachtigers-beweging
voor een deel te wijten dat de collectieve eenheid van het vlaamsch intellekt nu
gebroken ligt.
Oprecht, vind U ook niet? ‘Er zit iets tamelijk komisch in deze (hollandsche)
voorstelling door het kontrast tusschen pretentie en werkelijkheid dat zij zien laat...’
En welke onuitgesproken reden hebt gij te gelooven, beste man, dat de
Van-Nu-en-Straks- en Vlaanderen-generatie - want op haar mikt gij vooral uw broze
pijlen - België schijnt te doen gelden ‘als het waarachtige, 't eigenlijke Nederland,
terwijl “Holland” hun weinig meer dan een soort “achterland” schijnt te wezen waar
men, in sommige opzichten een van-zelf sprekende baat vindt, maar dat hen voor
het overige zoo koud laat als een steen’?
Bij zulk eene verwarde en sluipachtige verdachtmaking doe ik mijn best om tot
op de graat kalm te blijven. Deze vage en onbestemde bewering toch is ten slotte
niets anders dan een leugenachtig water-plantje in de hersenkas van mijnheer Kloos,
dat daar in gekrenkte opperbazigheid sinds lang kiemde en wortel schoot.
Zou het feit dat Vermeylen altijd een zuiver onderscheid heeft trachten aan te
geven tusschen hollandsche en vlaamsche toestanden - een onderscheid dat niet altijd
voor Holland uit het slechtste potje geschept werd - het gemoed van den heer Kloos
zoo dóor en dóor verbitterd hebben dat hij niet meer nalaten kan, zoo van tijd tot
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tijd, als uit een onschuldig en bijna onbewust leedvermaak, de vlaamsche leeuw eens
geniepig onder de oksels te nijpen?
Of gaf het dan zulk een onverdraagzaam gevoel aan het hollandsch gemoed dat
Vermeylen overal waar het pas gaf, met levendigen en kernigen nadruk de beteekenis
onzer nationaal-vlaamsche zelfstandigheid wist uit te zeggen, waardoor hij niet
gemakkelijk altijd aan den schijn ontsnappen kon alsof de Vlaamsche Muze aan de
hollandsche gebuurvrouw een minder minzaam hart toedraagt?
Of wrokt het nu Kloos eigenlijk aan het vaderhart dat zoo weinig Vlamingen van
beteekenis - waaronder Vermeylen en Karel van de Woestijne - de vlaamsche voeten
onder de Nieuwe Gids tafel hebben gestoken bij de laatste zilveren jubileum-parade?
Is trouwens onze schuld zoo zwaar en onvergeeflijk omdat de doorslag van het
letterkundig gewicht op dit oogenblik in de schalen doorweegt der vlaamsche Muze
en het zwaartepunt der Nederlandsche Letterkunde zacht-aan verplaatst wordt naar
het vlaamsche ‘hinterland’?...
Door al zijn onbepaalde beschuldigingen heen peutert de heer Kloos bestwetens
aan het teedere binnenwerk der Vlaamsche Beweging... Die Beweging - waarvan hij
nu en dan een naar buiten gewaaid vleugje meent op te vangen - is, geloof me,
menschen uit Holland, ‘nationaal’ en liever niet ‘nationalistisch’.
De onmiddelijke betrachting ieder onzer blijft het om door hare cultuurkracht de
vervallen ras-zin van het vlaamsch volk naar oorspronkelijke welvaart terug te
brengen. Die uitslag kan maar langzaam bereikt worden door onze ononderbroken
werking op het zedelijk stam-gevoel der Vlamingen; moeten wij daartoe het
tooverkrachtig ordewoord en de leidende gedachte uit het land van Gooi ontvangen?
Zullen we met een deemoedig ‘Spreek, Heer,’ bij den hollandschen groot-meester
Kloos gaan na-hooren wat nu toch eigenlijk ónze belangen zijn en ónze rechten, ónze
wenschen en ónze plichten, onze Beweging? Intellectueele beschavingsinvloed uit
Holland? Goed zoo; hoe meer hoe liever. Maar de tekst der strijdleuze, de kleur der
strijdvlag? Dat nooit van daar...
Och, kom... dat de heer Kloos beginne zich uit het gemoed te stellen dat er hier in
het Zuid-Nederlandsch Koninkrijk eene ‘exclusief-nationalistische Partij’ besta; eene
soort duistere Vereeniging als de siciliaansche Manu Negro, waarvan Vermeylen en
Karel van de Woestyne de leiders zouden zijn, die vooral vlaamsche fuiken in
verboden hollandsch vischwater te dregge leggen om de noord-nederlandsche netten
daar af te vangen.
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Dat die goede, hollandsche heer ophoude zijne inbeelding historisch te begrijpen ‘als
eene nog altijd doorwerkende, onbewuste reactie op de z.g. onderdrukking der Belgen
door de Hollanders, waardoor in 1830 het Vereenigd Koninkrijk uit elkaar te vallen
kwam’. Het kan hem maar verhoeden in den schemer van zijn levensavond de keien
op zijn weg voor ware brooden te aanzien..
Heusch, wij hebben vooralsnog in Vlaanderen wat beters te doen! En moet het nu
op nieuw blijken dat de heer Kloos voor de zooveelste maal het ‘nationaal’ streven
der Vlamingen als een kwalijke blijk van naijver tegenover het hollandsch zusterland
gelieft uit te leggen, bewijst zoo iets maar de eng-hartige gevoelens van een
kwaad-gemutste Noorder-broeder, waarmede gezond-nadenkende Hollanders en
Vlamingen nooit zullen instemmen omdat de waarheid hier gansch anders is dan de
heer Kloos òns en zijne landgenooten wil doen gelooven.
Karel van den Oever
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De Tijd
Een wijflend noode bang gebons,
een ijzig stil verwachten,
de torenborst breekt los in klachten,
ten hollen mond vergonst het brons
door huiverende nachten.
Stom staat de tijd in zwart gewaad
waar wouden wazig deinzen
in 't heimnisvolle maanlicht-kleinzen,
verwringt een wrok op 't wreed gelaat
en donkere gepeinzen.
Want weer ontvielen in den strijd,
en immeraan ontvallen,
hoe door 't verweer zijn horens schallen,
bij 't norsch gebeuk der eeuwigheid,
zijn wankelende wallen.
O strijd van tijd met eeuwigheid,
o kamp van dood en leven!
Waar hoog de zwakke wimpels zweven,
waar 't zwakke sterk wel staat omrijd
maar koppig moèt begeven.
Grijpt vast, mijn vuist, mijn snedig zwaard,
'k wil u geen tijd verplichten,
'k sta tegen hem, en zal niet zwichten,
mijn oog aan de overzijde ontwaart
de verre vreêgezichten.

Joz. De Voght
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Prentbrieven uit Holland
I
Ik heb zooeven mijn geld geteld, om te zien of er geen reisje af kon naar Holland,
en waarachtig, als ik een beetje op mijn tellen wil passen, het kan. Goddank! Nu kan
ik me weer eens uit de voeten maken. Want ge kunt niet gelooven hoe de
‘verbelgisching’ van Vlaanderen mij tegensteekt. Gelijk kouwe pap! Zoolang ge in
uw wereldvreemde nest van een geboortedorp blijft koekeloeren, hebt ge er nog geen
hinder van. Er zijn geen ‘rijke menschen’ in ons dorp, geen kasteelheer, geen notaris,
geen dokter, alleen maar boeren en een brouwer, en die kennen geen fransch. En
mits niet in te schrijven op een fransche ‘gazet’, kunt ge u zelven nog in den waan
brengen, dat ge thuis zijt en meester in uw eigen land. Maar ga ik een uur ver naar
de stad, daar heb ik het alweer: fransche opschriften op de huizen, mijnheeren en
madammen die fransch spreken, belgisch-fransch! Kaekebroeksch-fransch! fransch
met haar op! en spreken ze dat niet, dan plat vlaamsch, zoo plat als het platste plat
van 't ongeletterd vestjesvolk. Brrr! Ik krijg er kiekenvleesch van.
Goddank! zeg ik nog eens, dat ik eindelijk wat spaargeld heb. Laat de anderen
maar naar Parijs trekken of naar de Ardennen. Ik ga naar Holland, dat is het land
naar mijn hart. Daar zal ik me niet moeten ergeren aan ‘beschaafde-standen’ - fransch,
daar zal ik ten minste weer goed neerlandsch hooren, heerlijk, dierbaar neerlandsch,
en niets dan dat, van arm en rijk. Behalve misschien van de koningin en haar hof,
maar ik heb niets met het hof te stellen, ik ga naar het hollandsche vólk toe. Met dat
volk voel ik me één. Hoe meer ik erover nadenk, hoe vaster ik geloof, dat wij,
Vlamingen en Hollanders, één pot nat zijn. We hebben dezelfde taal, dezelfde
letterkunde, omtrent dezelfde volksgeschiedenis, verwante schilderkunst én we
bewonen dezelfde lage landen aan zee..
‘Hou, paardje, draaf niet door!’ hoor ik u vermanen, ‘dezelfde taal! 't mocht wat!
weet ge dan niet, dat er taalgeleerde akademieleden zijn, die de landgrens ook als
taalgrens beschouwen en mordicus
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staande houden dat de taal bezuiden Esschen in woordenschat en uitspraak verschilt,
of althans móet verschillen, van de taal benoorden Esschen?’
Ja, kameraad, ik weet dat. Een spotzieke prof uit Leuven heeft die talen genoemd:
de taal van ‘één been’ en de taal van ‘iën biën’. Nu ja, voor mijn part kan Brabantsch
spreken wie wil, ik misgun niemand dat plezier. Maar ik houd het met de u ‘één
been’ - taal en tracht uit te spreken zooals het gros der in-'t-neerlandsch ontwikkelde
Nederlanders, en dat dit gros nu toevallig in Holland woont, is niet mijn schuld, maar
de schuld van de geschiedenis. Trouwens, ik geloof niet dat de taal van ‘iën biën’
nog veel aanhangers telt en 't heeft er allen schijn van of ze zou uitsterven met haar
allengs oudwordende voorvechters. Ik zeg: ik trácht uit te spreken zooals... Maar dat
is ook alles. Want ik vermeen dat een Vlaming niet dan met bovenmenschelijke
pogingen er toe kan geraken om zoo uit te spreken, dat hij zijn vlaamsche afkomst
niet aan een geboren Hollander verraadt. Zoo'n eenklankigheid hoeft ook niet: dat
is goed voor tooneelmenschen. Maar juist daarom, omdat er tóch altijd verschil van
klankschakeering zal blijven - net als bij een Noordduitscher en een Zuidduitscher
- vind ik het overbodig om stelselmatig en opzettelijk uitspraakverschillen in stand
te houden.
Wat den woordenschat betreft, mijn stelsel is dit: al de vlaamsche en al de
hollandsche woorden in één bak te gooien en uit dien nederlandschen bak te grabbelen
naar behoefte en beliefte. 't Zijn toch allemaal neven en nichten van malkaar. Waarom
zou ik een bal altijd moeten ‘werpen’ en nooit eens, op zijn hollandsch, ‘gooien’?
En waarom moet ik een schilderij altijd ‘schoon’ vinden, en nooit eens, ter afwisseling,
‘mooi’? En waarom zou'k altijd moeten ‘leutig’ zijn, wat heb je er tegen dat ik af en
toe eens ‘leuk’ ben?
‘Heb je’ Daar ben ik waarachtig ook al aan 't jijen. Nou, waarom niet? Is dat zoo
belachelijk? Het heeft me allang gehinderd dat ik jou, mijn vriend, steeds met u en
gij moest aanspreken. ‘Moest’ ik? Wel nee, ik moest niet, maar 't menschelijk opzicht,
zie je, de verlegenheid! Men durft niet om de domme menigte, die spot en grijnst
om al wat nieuw is en ze niet dadelijk snapt. Maar er komt stellig een dag, dat ik het
vertik, om langer aan den band van de menigte te loopen. Van dat uur af jij ik en jou
ik. En asjeblief, doe het dan ook, als je mij schrijft. Men voelt zich dadelijk
vertrouwelijker, gezelliger, knusser met mekaar, wanneer men dat zware, stijve,
plompe u achterwege laat. Ze praten in Vlaanderen dikwijls van ‘stijve Hollanders.’
Larie. De Hollanders kùnnen stijf zijn, zeker, en als ze
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't er op aanleggen, zijn ze ons daarin de baas. Maar in de huiselijke onder-ons-heid,
zijn de Vlamingen stijver dan zij. En dat zit 'm in 't jijen ende den aankleve van dien.
Weet gij waarom sommige jonge heeren, die zich hun heelen college- en
universiteitstijd lang vlaamsch hebben betoond, gaan fransch parlesanten zoohaast
ze een Eva zoeken? Ik heb over dat vraagstuk soms getobd. En nu heb ik de oplossing:
omdat ze in 't fransch kunnen ‘tutoyeeren’, en omdat ze de neerlandsche
familie-en-vrienden-taal, de taal des harten! uit ongewoonte niet konnen of durfden
spreken. De stumpers!
- Doch ik bemerk tot mijn schrik, dat, onder 't schrijven van dezen zenuwachtigen
brief, die dreigt te gaan lijken op een taalkundige verhandeling, de tijd op vlugge
wieken voorbij is gevlogen (splinternieuw beeld!) en ik moet me nog scheren, en ik
moet nog inpakken en ik mag, om den drommel, den trein niet missen, want ik moet
nog vanavond naar Antwerpen om morgenochtend vandaar met de boot... maar
daarover later. Dag!

II
't Is gebeurd: Ik ben in Holland. Ik zit hier in 't Zuid-Hollandsch Koffiehuis, te
Rotterdam, Korte Hoogstraat, en 't is àl hollandsch wat ik hier rondom mij hoor en
zie: menschen en gesprekken en kranten. Heerlijk! Maar ik wou u van mijn bootsreis
vertellen. Jongen, als ge ooit naar Holland trekt en ge zijt niet gehaast, ge hebt vakantie
en ge gaat voor uw pleizier en uw gezondheid uit, wees dan 's morgens te zeven uur
te Antwerpen aan de Scheldekade, bij hangar 17 B. Daar vindt ge een leuk
stoombootje voor vracht en passagiers, ‘Telegraaf’ genaamd: 't gaat niet zoo vlug
als een telegram, maar het brengt u toch, veilig en zeker, waar ge wezen moet: te
Rotterdam onder de Boompjes. Of houdt ge niet van watertochten? Ikke wel. Als ik
de keus heb tusschen land en water, ga ik altijd... te water. Ik heb 't land aan 't land.
Ik zou zeggen: 't zit me in 't bloed, maar dan moet het van den kant van onbekende
betovergrootouders komen, want mijn eigen ouders zouden niet voor heel Europa
overzetten naar Engeland. Terwijl ik... een van mijn eerste roepingen, één van de
vele was: zeekapitein te worden. 'k Heb er meer dan eens over gepiekerd om thuis
weg te loopen en me te Antwerpen te laten aanmonsteren als matroos. 't Is er nooit
van gekomen.
Instee daarvan scheepte ik mij als betalend passagier in op de
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‘Telegraaf’. Het dek was versch gezwabberd, en zoodra ik met voeten en tesch aan
boord was, droogde een knecht met een blauwe trui aan en een pet met kinleertje op
't hoofd, de zitbanken af en sjouwde een armvol vouwstoelen uit de kajuit naar dek.
Ik ging dadelijk mijn geliefkoosd plekje bezetten op de voorplecht, vlak bij de
boegspriet, want er kwamen medereizigers opdagen. De kapitein of, laat ik zeggen,
de ‘kondukteur’, een goeie ronde kerel met blozend gezicht en grijzend haar, dook
op uit de roef, groette een paar heeren, blijkbaar kennissen, en daar de heeren ter
onmisbare vollediging van den eersten groet een woord over 't weer zeien, schouwde
onze kondukteur met zijn blauwe kijkers de hemelkap en sprak dan met aangename
stem de volgende hollandsche woorden: ‘Prachtig mooi! lekker frisch!’ Mijn hart
ging open. 't Deed me goed, dat ik van in België al, onder hollandsch geleide naar
Holland toog. Maar zoo iets is alleen mogelijk van uit Antwerpen, het hoofd en het
hart van 't vlaamsche land, èn wanneer men over water reist.
Klokke zeven floot de ‘Telegraaf’, haalde hij zijn kabels in en zette zijn schroef
in gang. Goddelijk, zoo op 'n prachtigen zomermorgen, de kalme zonnige Schelde
af te varen en den grootschen aanblik van stad en haven langs te schuiven! Ge krijgt
bevliegingen van trots en van geestdrift en ge denkt aan Ledeganck, schoolscher
gedachtenis, en aan de drie zustersteden, en als ik nu nog één vers van buiten kende,
dan zou ik het hier neerschrijven, maar 't is me ál ontgaan, alles. Maar dat doet er
niet toe, als ge trek hebt, kunt ge ze nalezen in de uitgave van De Seyn, bladzij
zooveel. Trouwens, ik ben niet naar Rotterdam gevaren om u Antwerpen brieflijk te
bezingen, en daarom, om na mijn veelurige scheepservaring ook scheepstaal te
spreken, laat het me over een anderen boeg wenden en u meedeelen wat ik vandaag
gezien en geleerd heb.
Ik heb veel aardrijks-, of juister, waterrijkskunde geleerd. Zoudt gij kunnen zeggen
door welke rivieren en plassen en kanalen ge varen moet om Rotterdam te genaken?
Neen, he? Dezen morgen kon ik het ook niet, maar nu haar-fijn, ik kan haast een
exaam doen voor stuurman. Luister. Eerst de Schelde afvaren, natuurlijk! dan, te
Hansweert, het Zuid-Bevelandsch kanaal in, dan, te Wemeldingen, dit kanaal uit en
de Ooster-Schelde in, dan, de Keeten door tusschen Tholen en Duiveland, dan door
de Maasarmen Krammer en Volkerak die Noord-Brabant van Overflakkee scheiden,
dan door 't Hollandsch Diep tot vlak bij de Moerdijkbrug, dan de Dordtsche kil in,
dan, voorbij Dordrecht, de Noord in en zoo in de Maas. Daar zijt ge ver
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genoeg. Uit deze wegbeschrijving maakt ge al op, zoo gevat zijt ge wel, dat ik vooral
veel water moet gezien hebben. Inderdaad. En niet veel meer dan dat, plus het geen
er op en in het water te zien is: dicht bij Antwerpen den mast van een verdronken
rijnaak, in de Westerschelde een zeeschip geloodst door een sleepbootje, veel
zeilscheepjes op de Oosterschelde en het Hollandsch Diep, een familie bruinvisschen
- als 't geen zeehonden waren, mosselperken, badende jongens, een duiker, wrakhout,
en dergelijke. Maar er kan niet te veel water wezen als ge vaart. Dat lenige, wiegende,
heldere, diepe water, dat glimt in de zon, dat vonkt en weerlicht en blauwt en grijst
en groent, dat uw boot omvangt en draagt zoo licht en zoo speelsch, dat vorend en
vlokkend en woelend wegjoelt langs bakboord en stuurboord - ge kunt er naar staren
en bij droomen, uren lang. En zoo eindeloos ver als ge bij poozen zien kunt: één
grenzelooze vlakte van niks dan water, water en blauwe hemel en zon. 't Was brandend
heet, maar dat merkte men niet, tenzij als de boot vertraagde of even stilhield, ge
voeldet alleen de lekkere welligheid van den frisschen tocht. Ze beweren dat het hier
in den winter, en als 't orkaant, leelijk kan spoken: golven die de boot bebeuken en
't dek bekletsen met ziltig nat, die u doen schommelen en schudden van belang, men
spreekt zelfs van zeeziekte. Daar heb ik vandaag niks van gemerkt. Het water was
overal zoo kalm en zoo effen en zoo stil-zonnig en zoo vriendelijk als 't Zoet Water
in Heverlee-bosch. Ik had dus ál de voordeelen van een zeetocht zonder het nadeel.
Jawel, zeetocht! Ik kan gerust van een zeetocht spreken. Want dit Zeeland, zooals
deze hoek van de wereld heet, is meer zee dan land. Van 't land ziet ge net zooveel
als van een tuin met een hoogen blinden muur rond. Ge moogt aankijken tegen de
groene dijken, die de eilanden omzoomen, en dat is alles. Wat er achter die hooge
dijken verscholen zit, daar moogt ge naar raden. Dat is een geheim. Ge moogt die
onzichtbare wereld bevolken en beplanten en ‘bedieren’ zoo fantastisch als 't u lust.
Uw oogen zullen uw droomsels niet vernielen. Ge ziet immers niks: Zeeland ligt
onder den zeespiegel, breek de dijken door en Zeeland wordt zee, 't verzinkt in de
golven. Terecht voert het in zijn wapen een zwemmenden leeuw en de spreuk: Luctor
et emergo, ik worstel en drijf boven. Ik weet niet of een leeuw een kranig zwemmer
is - misschien had een zeehond hier beter dienst gedaan als zinnebeeld - maar zeker
is er leeuwenmoed toe noodig om dit land te bewonen en te behouden, om het dag
uit dag in te verdedigen, waakzaam en onverschrokken,
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tegen het immer grimmig aanstuwende, eeuwig doodsbedreigende alomme water.
'k Zou evenwel overdrijven als ik volhield, dat ik geen landsche dingen gezien
had en dat mijn fantazie vrij was de zeeuwsche eilanden te bevolken, te beplanten
en te ‘bedieren’ naar de wisselvalligheid van heur grillen. 'k Gewaagde immers al
van badende jongens: die zag ik in 't Zuid-Bevelandsch kanaal, en die hadden blanke
lijven en armen en beenen gelijk ik en gij, maar zwommen beter dan ik, ze zwommen
als ratten en zeker zoo goed als hun wapenleeuw. In een eiland waar jongens leven,
die gaan baden, zullen vermoedelijk wel vaders en moeders zijn, die, hoewel grooter
van formaat, op hen gelijken. Ook moeten er pruimelaars zijn in Zuid-Beveland,
want, toen we te Hansweert in de sluis lagen en tolonderzoek ondergingen - dus
tolbeambten zijn er ook - liep er een jochie te venten met ‘pruimen om op te ruimen,
twintig voor een dubbeltje’. Ook een meisje had een korf pruimen veil, een meisje
met bloote armen en witte kap en gouden hoofdversiersels, net gelijk ze op de
prentkaarten staan: dat zijn dus ook geen verzinsels, die schilderachtige zeeuwsche
drachten. En er komen warempel brieven in Zuid-Beveland, want er reed een heusche
postkoets over den dijk, getrokken door een paard en gemend door een man in
uniform. En er loopen treinen in Zuid-Beveland, want we vaarden onder een spoorbrug
door. En er zijn weiden en veeboeren in Zuid-Beveland, want we kregen koeien aan
boord. En er wordt in dat land gedanst, want toen de koeien aan boord waren, werd
er ook nog een dansorgel opgeladen. En er zijn steden in Zeeland, want heel uit de
verte zagen we veel huizen en een toren, en dat was Zierikzee, zei de kondukteur.
Van den kondukteur gesproken, nu denk ik aan mijn medepassagiers. Ge kunt
haast niet gelooven wat 'n kosmopolitisch vrachtje de Telegraaf vervoerde. Ge kost
u wel op een Red Star Liner wanen. Ge hadt daar ten eerste de twee vlaamsche heeren
uit Antwerpen: die wisselden nu en dan een vriendelijk woordje met den kondukteur
en kregen van hem den scheepskijker ter leen om daarmee de namen te ontcijferen
van de vaartuigjes, die in de verte voorbijzeilden. Een best tijdverdrijf op 't water.
Dan hadt ge een troepje van een heer en drie dames, die luidruchtig onder mekaar
snapten en snoepten en bluften en wijsjes zwatelden uit Carmen en Mignon: Belgen
uit Brussel Dat ze Belgen waren, verrieden ze toen we te Hansweert in de sluìskom
stil lagen. Want een der dames riep uit: ‘Oh, qu'il fait doef maintenant!’, waarop haar
gezellin, naar het zeeuwsch pruimenmeisje wijzend, antwoordde: ‘Alleïe,
Lucienneken, achète une fois
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des prunes, tu ne sais quand même pas de chemin avec ton argent’, welk voorstel de
meneer ondersteunde met de spreuk: ‘Qui l'a long, le laisse pendre long’. Ik was juist
bezig met mijn horloge op Amsterdamschen tijd te zetten. De meneer zag dat en
dacht opeens aan zijn eigen horloge: ‘Tiens, c'est vrai... Monsieur, quelle heure est-il
maintenant?... Juste!...’ Ik, die me niet, gelijk Picard c.s., een ‘âme belge’ bewust
ben, staarde Monsieur met open mond aan: ‘Bitte, mein Herr?... Ich kann Sie nicht
verstehen...’ ‘'t Is zeker 'nen Duitsch’, mompelde een van de dames. Daar de belgische
meneer voor mijn duitsch zoo paf stond als ik voor zijn belgisch, regelde hij zijn tijd
op goed geluk af.
Vijf minuten later werd ik op de voorplecht aangeklampt door een anderen
reisgenoot: ‘Sind Sie Deutscher, mein Herr?’ Ik keek zijlings naar hem: 't was een
bejaard man met vollemaangezicht, waterige oogen en gouden tanden. Toen ik hem
uitgelegd had hoe 't met mijn nationaliteit in den haak zat, begon hij op zijn beurt te
praten. Het bleek dat hij wel een duitscher was van geboorte en opvoeding, maar
zijn vaderland was hem te klein geworden en hij was gaan rijk worden naar Amerika.
Dát was een land! Dáár kost ge geld verdienen! Dáár waart ge vrij! Daar moest ik
ook maar heen. Ik vroeg hem of 't heimwee hem teruggedreven had naar 't oud,
gemoedelijk Europa. Ja, dat ook wel. Een beetje althans. Maar eigenlijk kwam hij
zijn oudsten zoon afleveren aan de Technische Hochschule te Charlottenburg; die
had al gestudeerd aan ik heb vergeten welke Amerikaansche Universiteit, maar den
laatsten Schliff kwam hij halen naar Duitschland. Ik zei: ‘Dan komt ge tijdig, 't zal
nog wel een paar maand duren, eer de lessen herbeginnen.’ Ja, maar we wilden eerst
wat van West-Europa zien. We zijn aan wal gekomen te Brest, hebben eerst Frankrijk
bereisd, dan België; en nu gaan we Holland even bekijken; van Duitschland uit,
schikken we later een reisje te maken naar Zwitserland en Italië. ‘Nicht wahr, Hein’
zei hij, zich omkeerend naar zijn oudste, die ondertusschen achter ons was komen
staan luisteren, ‘kom, spreek wat duitsch met meneer’, hij wees op mij ‘dat is een
oefening voor u.’ Hein bleek makkelijker engelsch te spreken dan duitsch, maar hij
had goeden wil en gaf zich moeite. ‘Boy’, de jongste, die door papa ook bijgeroepen
werd om te helpen duitsch praten, die was haast heelemaal verengelscht en leek al
bitter weinig trek te hebben om zich te ontengelschen. Hij had trouwens ál zijn
aandacht noodig om een windmolen te bewonderen: zoo'n ding had hij nog van heel
zijn leven niet gezien. Daarom raadde ik hem aan eens door de Zaanstreek te
wandelen: daar had hij er een heel bosch bij mekaar.
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Ik raakte mijn duitschen Amerikaan nu niet meer kwijt. Hij was een babbelaar zonder
eind. Wel liep hij nu en dan even weg naar zijn vrouw toe - die had hij ook mee maar telkens kwam hij weer terug naar de voorplecht om te praten over al wat we
tegenkwamen en niet tegenkwamen: over de moerdijkbrug, den trots der hollandsche
brugbouwers, over de scheepswerven te Alblasserdam, over de stad Dordrecht,
waarvan hij den naam niet wist, enz. enz. Toen we ten slotte Rotterdam in 't oog
kregen, wilde hij ingelicht worden over de hotels. Ik zei, dat ik naar 't Zuid-Hollandsch
Koffiehuis ging - Is dat goed? - Voor mij toch. - Duur? - Burgerlijk. - Daar kon ik
ook wel heengaan. En inderdaad, toen we onder de Boompjes aan land stapten, sloot
hij zich met vrouw en zonen bij mij aan. Hij zocht met wanhopige blikken naar
iemand, die kon helpen om zijn zware pakken te dragen. Er was geen keus, want er
was geen enkel dienstman aan de kim. Met een zucht ging hij aan 't sjouwen en
zuchtend sjouwde hij voort. Eindelijk boden een paar huistoe-trekkende arbeiders
hun diensten aan. ‘Wieviel fordern die Kerle?’ Ik speelde voor taalman en vroeg den
prijs van 't akefietje. De ‘kerels’ knipoogden tegen mij en vroegen de helft te veel.
Mijn Amerikaan scheen wel verstand te hebben van duur en goedkoop: ‘Viel zu viel
für so 'ne Strecke’ zei hij - ik had hem al gezeid hoe ver het was - en hij sukkelde
met zijn pakken verder. De ‘kerels’ volgden en, blijkbaar bevreesd dat het kansje
hun geheel zou ontsnappen, ontfermden ze zich over meneer en kapten 't verschil in
tweeën. Zoo trokken we dan gezamenlijk de Maasbrug over en bereikten, langs de
Blaak, ons hotel. De Ober van 't hotel verstond duitsch en dus kon de globe-trotter
voortaan mijn taalmanschap missen.
(Wordt vervolgd)
J. de Cock
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Oogstlied
Beatus ille, qui procul negotiis
Ut prisca gens mortalium,
Paterna rura bobus excercet suis.
Horatius.
De garven, volle velden frisch-ontmaaide,
Al duikend neer de reê-gebukte schoof:
- Eén blijde lust voor die in 't voorjaar zaaide Zijn fluistering van voedend zomerloof.
Wel vredig die deze arbeid heeft verkoren
En 't dulle zweet er smelte langs de zicht
En de ossen joeg, wiens ploegschaar sneed het koren,
En aar bij aar in bundlen heeft gericht.
O, gouden loon voor angsten - wrange zorgen! Een kalme lach om schaamlen, steedschen waan
Blijdt hem die wacht ten teedren voorjaarsmorgen
De zonnekus die rijpt het spichtig graan.
Gezegend hij die uit den trits van zangen
Ontbloeiend tot een weelge liederoogst
In 't hart de zomerklanken op mag vangen...
Schat niet een droef gemoed een lied het hoogst?

Frans de Prez
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Van 'n jong onschuldig monnikijn
Er was 'n onschuldig jonge kind, en et werd gebracht in Sinte Bernards orde, opdat
et zich niet met uitwendige dingen der wereld zoude bekommeren. En in dat klooster
stond 'n schoon beeld van Onze Lieve Vrouwe op et hoog altaar. En daar had et jonge
monnikijn groot genoegen in. En hij vraagde zijn meester, waarom dat die schone
vrouwe op den outer stond. De oude monnik zeide, dat zij de dwalen en de boeken
plag te bewaren, en op alle dingen plag zij toe te zien. Toen vraagde de jonge monnik,
wie de jonkvrouwe te eten plag te geven of te brengen. De oude zeide: wie dat wilde,
die mocht haar te eten geven.
En het jonge kind plag dageliks te besparen van zijne spijzen, en bracht et in de
kerk voor et beeld. En hij zette et op et altaar, en ging uit het koor. En als hij dan
wederkwam, dan was de spijze gegeten, en de schotelen waren gezuiverd.
En als et monnikijn het beeld warmoes bracht, dan vond hij de schotels zo schoon
gemaakt, of ze gewassen waren geweest. Dat verwonderde hem, en hij zeide: ‘Lieve
Vrouwe, deze schotelen zijn zeer schoon, en gij zijt niet besmet, noch ook hebt gij
daar gij uw handen aan afvegen kunt. Gij zijt 'n heel zindelike vrouwe. Maar ik vrees
dat gij dikwels grote dorst en honger lijdt. Maar lieve Vrouwe ik kan t niet gebeteren.’
En het gebeurde op 'n Kerstavend, dat bij de monniken onverziens gasten
overkwamen, zodat et monnikske et beeld niets bracht dan droog brood. Toen zeide
het kind: ‘Lieve Vrouwe wees wel tevreden, ik breng u anders niet als droog brood,
omdat ons nu vreemde gasten overgekomen zijn, maar morgen is et hoogtijd, dan
zullen wij dubbele portie hebben, dan zal ik et al goed maken.’
Toen sprak Maria Onze Lieve Vrouwe door et beeld, en zeide: ‘Morgen nood ik
u te gast, dan zal ik hof houden.’
Toen zeide het kind: ‘Waar zult gij uw hof houden? Wij hebben u lange tijd te
eten gegeven. En gij zijt arm, want gij hebt 'n naakt
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kindeken, en gij kunt hem niet 'n nieuwe rok kopen, waar is uw goed dat gij hof
houden zult!’
Toen zeide Maria door et beeld: ‘Vraag oorlof van uw prior, wij zullen genoeg
hebben.’
Toen ging et monikske tot z'n prior en zeide: ‘Vader wilt gij mij verlof geven? de
vrouwe die in ons koor staat, die heeft mij morgen te gast genood.’ De prior zeide
hastelik: ‘Zoon, is daar 'n vrouw in de kerk?’ want daar kwam nooit een vrouw in et
klooster.
Toen zeide et monnikske: ‘Vader het is onze kosteres die op et altaar staat, die mij
genood heeft.’
Toen de prior de eenvoudigheid van et kind hoorde, toen zeide hij: ‘Zoon, ik wil
u geen oorlof geven, tenzij dat ze mij mede te gast noodt.’
Toen ging et monnikske heel bedroefd weder in et koor, en zeide: ‘Lieve Vrouwe,
mijn vader de prior wil mij geen oorlof geven tenzij dat ge hem mede nodigt. Maar
noodig hem niet, want gij zijt 'n arme vrouwe, en onze prior is groot, en hij kan veel
eten.’
Toen zeide Maria door de beeltenis; ‘Zoon, zeg uw vader de prior, dat ik hem
mede nodig, en dat hij zich bereide morgen te tertieëntijd, dan zult gij beiden tot mij
komen.’
Toen ging et monnikske naar de prior, en zeide hem dat. En de prior was zeer
verblijd, en hij zeide tot et kind: ‘Bereid u want morgen zult ge sterven.’ Toen zeide
het kind: ‘Waarlik vader? sterven? mij is aldus niet gezeid, maar wij zijn ten gastmaal
genood.’
En des morgens toen de priem uit was, toen hield de prior z'n broeders 'n sermoon,
en deelde hun mede, hoe dat hij met het jonge monnikske tot et hoge feest zouden
opvaren. Toen de monnikken dat hoorden, toen waren zij bedroefd, omdat hun vader
sterven zou. Maar zij waren verblijd omdat hij tot de eeuwige vreugde ging varen.
En zij bereidden zich. En toen men de tertieën begon, en men de hymne zong,
toen gaven zij de geest, en zij voeren met blijdschap tot et eeuwige feest in et eeuwige
leven, daar hun Onze Lieve Vrouwe Maria 'n eervol gastmaal had toebereid.
H.W.E. Maller.
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Stilte
O, 'n laan, waar boomen dun belaan,
Een laan, daar boomen in herfst staan...
Daar 't stil is als een doodendag...
- Zacht glinst'ren draden herfstrag De stammen aan het luchtelicht
Zoo fijn en droomend strak gericht,
En uit de verte komt aan mij
En gaat een eenzaam mensch voorbij...
...Wat wil toch vreemde, vreemde lust
Tot schreien in d'alomme rust?...

A. Le Coultre
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Vlaamsche Arbeid
Kritisch Proza
Practisch aesthetische Studies, door H.P. Bremmer, Amsterdam, W.
Versluys, 1909.
‘Grau ist alle Theorie’
(Goethe Faust I)
Het wil me voorkomen dat we leven in een kultuurperiode, waarin veel over kunst
geredeneerd wordt. Ik weet niet of het een verblijdend verschijnsel is en zou ook niet
graag beweren dat het verband houdt met den bloei der kunst, maar in elk geval
getuigt het wel van een zekere belangstelling die de kunst ten deel valt. Aan deze
belangstelling is het waarschijnlijk ook wel te danken dat de heer Bremmer met zijn
in 1906 verschenen: ‘Inleiding tot het zien van Beeldende Kunst’ een zoodanig succes
had, dat hij zich reeds zoo spoedig tot het schrijven zette van het hierboven genoemde
werk, dat we gevoegelijk als een voortzetting van het eerstgenoemde kunnen
beschouwen. Dezelfde methode, bestaande in een beredeneerd vergelijken van
kunstwerken, gesteund door reproducties, om daardoor tot een gemotiveerd
schoonheidsinzicht te komen, is in dezen lijvigen bundel op de zelfde wijze voortgezet.
Bremmer heeft zijn grondstellingen in de vroeger verschenen: ‘Inleiding’ duidelijk
uiteengezet. Hoewel minder oorspronkelijk dan aannemelijk zijn z'n ideeën interessant
en niet strijdig met de logica. En dit laatste is wel een eigenschap van dezen schrijver:
hij is logisch, hij maakt logische analyses, trekt logische conclusies en beredeneert
logisch.
Als verkondiger, dat schoonheid niet is een eigenschap der dingen in de natuur
doch van den geest des aanschouwers en dus een zeer relatief begrip, leidt hij zijn
lezers rond langs tal van kunstwerken om door een gezamenlijk aanschouwen en
vergelijken tot een (zijn!) gemotiveerd schoonheidsoordeel te geraken. Hij maakt
hen
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duidelijk dat de schoonheid der dingen is de reactie van het aanschouwde op ons
gemoed, dat dus even verschillend als de gemoederen ook de
schoonheidswaarnemingen zullen zijn en deze waarnemingen in den regel door het
aesthetisch zien van den aanschouwer weer zullen afwijken van het wetenschappelijk
inzicht. Een schilderij of ander kunstwerk zal dus geen juiste weergave der realiteit,
geen fotografische opname zijn en tevens zal hetzelfde onderwerp om deze reden
door verschillende kunstenaars verschillend gezien worden en door elk van dezen
op persoonlijke en onderling zeer verschillende wijze worden afgebeeld. Want waar
verschillende geesten verschillende emoties zullen ondergaan, zal ook de
vermaterialiseering van hun visie geen geheele overeenstemming toonen.
Een schilderij is dus de uitdrukking van een emotie, de in materie weergegeven
schoonheidsopenbaring en de persoonlijke uiting van een kunstenaarsgeest. Het is
derhalve niet gemaakt met het doel een voorstelling te geven, maar - tenminste als
het een kunstwerk wil zijn - uitsluitend met de bedoeling of nog liever uit drang om
de emotie, ondergaan bij het aanschouwen van het afgebeelde onderwerp, uit te
drukken. Daarom hebben we ons bij het zien van schilderijen los te maken van de
voorstelling en onafhankelijk hiervan moeten we in de schoonheidsontroering van
den artist trachten te deelen.
Het zal ons intusschen niet steeds even gemakkelijk vallen den geest des
kunstenaars in zijn werk te ontdekken. We zullen komen te staan voor gevallen,
waarin we onze kleinheid voelen en den schepper niet kunnen bevatten, doordat ons
aesthetisch inzicht nog niet op de hoogte van de visie van den kunstenaar staat en
het zal ook voorkomen dat we het werk niet mooi vinden omdat we de
schoonheidsopvatting van den artist niet deelen, dat we een andere visie van het
geval hebben en de schepping van den schilder niet superieur, niet grootsch, niet
romantisch, niet spiritueel of niet gevoelig voor kleur of licht vinden. In verreweg
de meeste gevallen evenwel zullen uit kunstwerken grootheid, schoonheid en poëzie
tot ons spreken, die we zelf niet of althans niet in die mate vermochten te zien. En
daarom zijn de kunstenaars voor het publiek dat hen bevatten kan: de wegwijzers,
de ontdekkers en uitbeelders van het schoone.
Naar gelang de aanschouwer van een kunstwerk verwant is met den schepper zal
hij het kunnen genieten en naar gelang zijn aesthetisch gevoel ontwikkeld is zal hij
de grootheid der meesters kunnen
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bevatten en het goede in den nog niet beroemden artist kunnen appreciëeren.
Bij het beoordeelen van een schilderij gaan we dus in hooge mate subjectief te
werk, wel kunnen we door velerlei vergelijkingen volgens de school van Bremmer
wellicht de kunstwaarde van verschillende doeken taxeeren, maar de innerlijke waarde
van en de mate van genieten door een kunstwerk is toch stellig zeer subjectief. En
dit weet de heer Bremmer ook wel. Hij weet heel goed dat een schilderij, dat hem
ontroert een ander koud zal laten en eveneens weet hij dat ondanks zijn theorethische
en practische ontleding menig lezer van zijn boeken de innerlijke waarde van de
behandelde schilderijen nooit zal voelen.
‘Grau ist alle Theorie’, haalde ik hierboven aan en dat was de indruk toen ik dit
dikke boek doorgewerkt had. Het is inderdaad zeer interessant den schrijver in zijn
gedachtengang te volgen en tot een inzicht te komen dat men aanvankelijk niet had,
maar ten slotte ontdekt men toch, het inzicht van een ander aangenomen te hebben
en blijft men bij zijn oorspronkelijk eigen oordeel, indien zich dat tenminste positief
gevormd had. De heer Bremmer theoretiseert en ontleedt onovertrefbaar, zijn inzicht
en wijze van oordeelen zijn hoogst deskundig, zijn kennis is groot. Maar tot wie
wendt hij zich met zijn studies? Tot de belangstellende leeken vermoedelijk! Maar
tot welk genre: tot de verstands- of tot de gevoelsmenschen? Indien de schrijver zich
de eersten voor oogen gesteld heeft bij het schrijven van dit boek, dan is het werk
zeer geslaagd te noemen en heeft hij de ware methode gevonden, want het is in
hoofdzaak verstandswerk, wat hij ons biedt, hij critiseert en analyseert elk onderdeel
van de onderhanden genomen schilderij en speelt de verschillende kwaliteiten van
zijn vergelijkingstukken tegen elkaar uit. Meestal komt hij daarbij tot de conclusie
het eene in elk opzicht hooger staat dan het andere, wat aannemelijk is.
Een groot bezwaar is voor mij in deze vergelijkingen dat ze alleen op de
reproducties gebaseerd zijn, d.w.z. voor den lezer, de schrijver kent natuurlijk de
oorspronkelijke werken maar kan van die kennis niet gebruik maken, omdat de kleur
en zooveel andere eigenschappen op de reproductie niet waarneembaar zijn, althans
niet in voldoende mate. Hij kan dus zijn beschouwingen over die punten niet
demonstreeren, hetgeen zijn betoog niet sterker maakt. Waar de schrijver dan ook
door een vergelijking tusschen een teekening van Vincent van Gogh en een schilderij
van Millet tot de conclusie komt dat het eerste kunstwerk hooger staat, heeft hij mij
door de ontleding
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van de reproducties dier werken en zijn zakelijke behandeling niet kunnen overtuigen,
niettegenstaande ik bijna alles accepteer wat hij er over zegt maar juist hetgeen de
schrijver niet in het midden brengt en wat vermoedelijk in het schilderij van Millet
een belangrijke factor zal zijn: de kleur, de atmosfeer, het niet gereproduceerde, is
voor mij een beletsel, zijn eindconclusie te accepteeren, hoewel ik er bij deze
oppervlakkige kennismaking wel toe geneigd ben. En dan is het eindoordeel van den
schrijver alweer zeer subjectief. Als hij beweerd had, dat Vincent meer passie bezat
dan Millet, hij den laatste daarentegen meer gevoel voor het romantische toeschreef
en daaraan verder geen conclusie verbond dan kon ik met hem meegaan, maar uit
het aangevoerde bewijsmateriaal de gevolgtrekking af te leiden dat het verschil in
kunstwaarde groot is, acht ik subjectief. De schrijver beweert ergens in dezen bundel
dat hij zijn oordeel niet aan de lezers wil opdringen; toegegeven dat hij zich niet
opdringt, maar overtuigd redeneeren, onderwijzen doet hij toch het heele boek door.
Toch is zijn werk ontegenzeggelijk van groote beteekenis te achten en voor
degenen, die zich nog geen vaste meening kunnen vormen, een rijke bron van studie.
Zeer geslaagd lijken me o.a. zijn studies of vergelijkingen van schilderijen en
fotografische opnamen van ongeveer hetzelfde gegeven en inzonderheid daarvan het
hoofdstuk ‘Drie stillevens’. Hierin analyseert de schrijver twee geschilderde stillevens
en een fotografische opname van dezelfde voorwerpen. Het is bizonder interessant
en in hooge mate leerzaam aan de hand van den kundigen waarnemer tot de
ontdekking te komen, welke essentïeele eigenschappen elk van de drie voorstellingen
bezit en te ontwaren, hoe een verschillend aesthetisch inzicht ook tot verschillende
kunstwerken leidt.
Van deze vergelijkingen van schilderijen met foto's van het geschilderde onderwerp
zijn er een vijftal behandeld, waaronder een heiwerk van Breitner. Daarop volgen
zeven studies over de tegenstelling van oude en nieuwe, echte en valsche werken.
Bij de analyseering van het onderscheid tusschen oud en nieuw blijft de schrijver in
bevattelijken eenvoud, de aangevoerde beelden zijn trouwens reeds bij den eersten
aanblik zóó overtuigend dat een breedopgezette motiveering van het verschil in
kunstwaarde bijna overbodig is en gauw langdradig dreigt te worden. De
verhandelingen over echte en valsche schilderijen van Bosboom, Gabriël en Fantin
Latour zijn echter zooveel te interessanter en vervullen ons met eerbied voor de
deskundige leiding van den auteur, die de juiste punten van overeenkomst en
onderscheid zoo nauwkeurig weet aan
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te stippen, terwijl ons tevens het beschikbare studiemateriaal van den heer Bremmer
verrast, want bij alle studies geeft hij afbeeldingen van de besproken kunstwerken,
zoowel van de echte als van de valsche en zoowel van een oud Raerensch kruikje
als van een nieuw, dat naar mijn meening dien naam echter niet mag hebben.
Dan volgen vergelijkingen tusschen Meunier en Vincent van Goch en tusschen
dezen en Millet. Beide studies bepalen zich niet tot een vergelijking van
gereproduceerde kunstwerken, maar gaan dieper en raken de levensbeschouwingen
van de artisten. Hij toont het zuiver visueele van Meunier tegenover het spiritueele
van Vincent en van Millet geeft hij in een aparte studie over de schets en de daarnaar
gemaakte teekening een zeer uitvoerige beschouwing, waarin hij de romantiek van
dezen grootmeester weinig waardeert en zich derhalve weer zeer subjectief toont in
zijn oordeel.
Zooals hierboven reeds is neergeschreven zegt de heer Bremmer: de schoonheid
is geen eigenschap der dingen, en bedoelt dan met dingen, alles wat door natuurlijken
bouw en groei ontstaan is. Alle andere voorwerpen, door menschenhanden gemaakt
of gecultiveerd, zijn artefacten en hiervan is schoonheid wel een eigenschap.
Aangenomen! Maar wie bepaalt nu de schoonheid van een artefact? Zou ieder niet
zijn eigen schoonheidsnorm hebben?
Bij voorbeeld: de heer Bremmer schijnt meer te neigen tot de kunst van Vincent
van Goch, dan tot die van Millet. Heel aannemelijk voorwaar, maar zou deze
sympathie niet zeer persoonlijk zijn? Zou niet 'n ander juist een tegenovergestelde
meening kunnen hebben? En zou die meening niet afhankelijk zijn van de
verwantschap in denken en voelen tusschen aanschouwer en artist? De heer Bremmer
zegt in zijn ‘Inleiding’ dat een kind de schoonheid van een zonsondergang niet zal
zien, - aangenomen! maar zal een kind een geschilderde zonsondergang van Millet
wel mooi vinden? De vizie op artefacten, op door menschenhanden gemaakte
kunstvoortbrengselen zal zeer zeker afhankelijk zijn van de gesteldheid des
aanschouwers.
De heer Bremmer vindt de teekening van het paard van Vincent van Goch mooi,
omdat hij het spiritueele kan bevatten maar mijn buurman de kruidenier vindt dezelfde
voorstelling zeer leelijk omdat ze zoo weinig gelijkend is, deze zou een vizueele
afbeelding van het paard veel mooier vinden. Hij heeft dus 'n ander begrip van schoon
dan de heer Bremmer. Zoo zullen een ingenieur, een architect en een schilder alle
drie een spoorbrug mooi kunnen vinden en daartoe toch heel verschillende motieven
aanvoeren.
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En daarom acht ik ook het oordeel van den heer Bremmer geheel steunende op eigen
schoonheidsnorm. Zijn bevoegdheid, een dergelijken norm aan te geven, wil ik niet
in twijfel trekken, integendeel, hij komt me voor, een zeer betrouwbaar raadsman te
zijn, waar het geldt het beoordeelen van de kwaliteiten van een kunstwerk. Over alles
wat in een schilderij verstandelijk te beoordeelen en te meten is, kan men redeneeren
en theoretiseeren, mag men zelfs een boek met zuiver didactische strekking als het
onderwerpelijke gaan schrijven. Over de mystieke waarde van een kunstwerk en de
gemoedsinwerking ervan op den aanschouwer, valt evenwel niet zakelijk te
redeneeren, deze zijn subjectief.
De naam van dezen interessanten bundel studies lijkt me onverbeterlijk juist
gekozen: practisch zijn ze. De verstandelijke maatstaf voor een oordeel over een
kunstwerk is hierin van alle zijden toegelicht en kan veilig als algemeen geldend
worden aangenomen. De schrijver houde mij evenwel ten goede dat ik er mijn eigen
schoonheidsnorm op na houd en hoewel ik den zijne niet verwerp, dezen toch ook
niet door dik en dun wensch te accepteeren.
B.J. Kerkhof
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Kritisch Proza
Pater Linnebank moet veel weten om zoo een boekje als ‘Geleerden, Dichters,
Heiligen’ te hebben kunnen schrijven na het onder den vorm van drie voordrachten
aan de gezellen van het St-Thomasgenootschap te hebben voorgedragen.
De dichterlijke beweringen over Dante, Bonaventura, Beatrice, Aristoteles, Plato,
St. Thomas, Vondel, Gezelle, St. Augustinus, Franciscus, Dominicus, Fra Angelico,
vallen telkens als kleurige bloemen gerucht-loos voor de voeten; een frissche
voorjaarsreuk als van crocus en jasmijn stoort er oogenblik na oogenblik door de
wetenschappelijke lucht..
Maar hoe nauwelijks hebben we den vorm en de kleur der bloemen meenen te
erkennen en de nieuwe reuk gedacht te genieten als reeds déze vervluchtigen terwijl
de donzige stort-val van versche bloemen nog eens de voeten begraaft en een andere
geur van nieuwe bloesempjes onverwacht andere beweringen verfrischt..
Ik wil eigenlijk zeggen dat Pater Linnebank over vele groote roomsche geloofsen kunstfiguren iets waardevols zegt maar op eene wijze dat de indruk bij den lezer
heel weinig diep en vast is.
Hij doet me - buiten mijn willekeur - denken aan een dienstwillig
Museumbewaarder die, zelve kunstminnaar, opgetogen hier en daar, ginds en elders
zeer curieuse voorwerpen aantoont, over alles een aardig woord ten beste heeft, maar
in feite nooit bij éen enkel voorwerp lang genoeg zich bezig houdt om de reizende
passanten iets meer over te laten dan nauwelijks eene herinnering of wellicht minder
nog dan dat..
Evenals bij Dante's Comedia vind ik in dit anders niet on-aangename brochuurtje
van den fijn-geestelijken pater ‘geleerdheid over verleden en toekomst, geloof en
wetenschap, philosophie en theologie, kerk en staat, keizerdom en pausdom, wijsheid
en genade, zedekunde en staatkunde, hemel en aarde, engelen en menschen, geest
en natuur’ allerdichterlijkst vereenigd, naar eene manier nochtans dat niemand kan
bevreesd worden van eene on-passelijkheid door meer dan overvloed. Dat is eene
verdienste in het gebrek..
Overvloed is hier anders wel in de voorwerpen, maar, overvloed in dien hoogeren
zin, dat verstand en gevoel van den lezer weigerig worden aan het geestelijk te-veel
van ieder dezer dingen, ondervond ik minder. Ik heet zoo iets een gebrek wiens
verdienste het blijft geene enkele zaak vergeten te hebben..
Eene kwestie van geheugen? Och neen,.. ik zeg liever eene kwestie van curieuse
feiten-kennis die noch het verstand genoegzaam voldoet, noch het gevoel sterk
ontroert..
De bloemen, waarvan ik sprak, blijven daardoor ephemeer als broze klap-
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rozen; de geur-atmosfeer verflauwt na een korte tijd, terwijl ik nochtans erken dat
hunne onmiddelijke bekoring vreemd en ongewoon was.
Ik meen de opvoedkundige bedoeling dezer licht-zinnige dissertaties van Pater
Linnebank niet op deze wijze te verstaan dat hij enkel kon bedacht geweest zijn, voor
de oogen zijner toehoorders en lezers, een krakend vuurwerkje van-woorden-en-namen
aan te steken, waarvan de kleurige sintels en sprinkels slechts kunnen verbazen - dit
zou de waarheid eene kleur doen krijgen -, maar dat hij zeer zeker vooraf wetend,
alleen bedoelde de prille aandacht van jonge menschen éen oogenblik te verzoeken
op honderd schoone katholieke dingen die anders in onzen bekwamen tijd van sport
en tourisme gemakkelijk vergeten worden voor den korten knal van een prachtige
voetbal ‘shot’ en de aangename gedachteloosheid van een reisje naar Uden.
Maar buitengewoon gaarne wensch ik dat, waar Pater Linnebank zooveel kruimige
blijk geeft aanmerkelijk groot-roomsch kunstgevoel en geleerdheid te bezitten, deze
in later werk voller en gaver afgerond, dieper uitgehaald en vaster uitgeduimd mogen
worden, waarop deze katholieke eigenschappen recht hebben..
Karel van den Oever
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Vreemde Arbeid
Duitsche Letteren
Selma Hartleben.(*)
Otto Erich, in een rouw-vervuld jaar gestorven, liet zijne hem waarlijkliefhebbende
en nog-steeds-bezittende vrouw zich er door herhaald en weloverwogen dringen van
meer verknochte vrienden toe bewegen hare schetsen, in stille uren gemaakt in het
verlaten huis, waar de dichter zelve wel uitgedragen was, maar voor hààr nog steeds
plechtig hing ontroering scheppende heugenis van vele blijgeestige stonden, tot een
boekdeeltje te verzamelen en, zoo als zij daar lagen, ontroerd neergeschreven tot
droevig herdenken voor eene steunverloren vrouw, ten druk over te leveren tot
aandachtig-aanvaard en in weemoed gewaardeerd geschenk voor allen, wien de
gestorven dichter méér mocht zijn dan eene vroolijke verschijning in het matte en
woelige stadsleven.
Zóó mag dit werkje aanzien worden als eene daad, eenig spruitende uit gevoelens
van warm-gekoesterde en pieus-geuitte genegenheden voor eene, vaak waardeerbare,
beminde figuur. Hier geen jagen naar verfijnde onthullingen of speculeeren op de
zucht des publieks tot intieme en zonderlinge publicatiën, vaak helaas drijfveeren
tot het uitgeven van herinneringen. En inderdaad, deze eenvoudige, kunsteloos
neergeschreven notities mogen zekerlijk bijdragen tot eene aangenaam-verduidelijkte
kennis van de ten zeerste afwijkende conatomatie van dezen kunstenaar.
Selma Hartleben geeft ons de liefelijk-belichte eigenheden van eenen man, met
weemoed-doortrild en bedwongen geluid, van een mensch, die - zoo wilde het toeval
- tevens een welbekend schrijver mocht zijn. En dezen mensch toont zij ons nu in
‘Mei Erich’ - nog uit dien tijd deze benaming, toen eene weggevallen ‘n’ de hoofden
nog niet verhitte, terwijl het ‘mei’ en ‘die Erich’ lustig door den dialoog speelde - in
al zijne verwonderlijke en onbegrepen zonderlingheid, in elk woord uitende eene
liefde die wijd en welig gebloeid moet hebben in de blij-uitziende gaarden hunner
samen-doorleefde jeugd.

(*) Selma Hartleben ‘Mei Erich’ - S. Fischer Verlag Berlin.
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Telkens voelen wij dit, dat zij de stukjes geschreven heeft louter ten eigen herbezit
der telkenmale weemoedig herdachte en wrang-glimlachend overpeinsde uren uit
vergane dagen. Zoo is zij, in hare lieflijk-ongeoefende zinnen voor mij van eene
zeldzaam-gevonden en met graagte-bespeurde zuiverheid van gevoelen, waaruit de
diepste en nooit uitgesproken ontroering der bedroefde weduwe ons tegen klinkt.
Zichzelve stadig dwingend, zet zij dichters' beeld ten beste belicht en machtig-levend
ten voorgronde geplaatst hoog en sterk-aandoend voor onze verdroefde blikken. En
waar, naar de bevooroordeelde begrippen der objectieve lezers, eene schaduwende
versluiering zou kunnen vallen langs deze helder-ten klaren dage uitlichtende
uitbeelding van den kunstenaar, weet zij, als eene moeder haren lieveling, haren
grooten jongen te vergoelijken en door in hoogste liefde bedachte en blijde-aanvaarde
gronden en verontschuldigingen ons al het wellicht-hinderlijke in haars mans
gedragingen te doen vergeten. Zoo, verborgen in hare teedere gezegden, wil zij den
ietwat onaangenamen naam wellicht doen heengaan, dien haar echtgenoot zich,
misschien niet geheel ten bedroevenden onrechte, berokkend heeft door zijn algeheel
en hinderlijk gemis aan zelfbedwang, samen met het volkomen gemis van de
meest-elementaire inzichten in aan regel en orde gebonden maatschappelijke
verhoudingen.
Zoo waren onvermijdelijk onaangename botsingen met zich en omgeving:
tegenover zichzelf was hij eigen en vergevelijk rechter, maar de wereld, met hare
onverbiddelijke en onomstootelijke gestrengheid en ordestaat, moest hem vaak en
gevoelig treffen.
Verklaarbaar dit alles - gelijk m.i. òòk de houding van Willem Kloos in de
vervelende kwestie - van Dijk, waar Kloos toch lekker niet toe wil geven - uit een
ongerept kind - zijn binnen de mannen-eischende toestanden des levens, een kind-zijn
met baard en talent.
Zoo vinden wij eene wel-passende oplossing voor àl die onberekenbare grilligheid,
die ons wonderlijk toeschijnende afwijkingen, dat veelvuldig en onverklaarbaar
wisselen zijner luimen, dat puzzlend tegenstrijdige, kortom àl datgene, wat men
Hartlebens excentriciteit wilde noemen, in zijne diep-innerlijke kinderlijkheid, welke
zich onder andere aanwijst door een volkomen afwezig zijn van een
het-leven-stelselende beheersching en het rustgevend innerlijk evenwicht.
Dit kan en moet ons, na aandachtige en teeder-medevoelende lezing van Selma's
aanteekeningen, toeschijnen als de eenig-waarachtige en nawijsbaar-bevonden
uitlegging van Hartlebens innerlijkheid.
Want ligt daarin ook niet de nu-vreugdig-ontdekte bron zijner eeuwige en
onverstoorbare blijheid, zijner overgroote en beminnelijke naïviteit, alles tegader
zich vereenigend tot een onbegrijpelijk en vaak verlangd optimisme, dat wij zien
stralen langs alle de werken en daden van dezen in onderscheiden
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opzichten hoog te waardeeren kunstenaar? En zoo was hij zich bewust dat deze
levensvreugde hem geworden was tot sterkende en eenige levenskracht, dat hij haar,
zoo noodig, kunstmatig aankweekte. Zoo mogen tot sterksprekende voorbeelden
déze zijn, welke zijne vrouw ons verhaalt:
Tijdens eene italiaansche reis, in Venetië toevende, zijn de echtgenooten gewoon
telken dage in de Lido zich te baden. Selma, op eenen dag vettige en kwabbelige
zeekwallen ten bodem bespeurd hebbend, gaat, naar men begrijpe, den dag daarop
met badschoentjes ten kwalvollen water, wat haar bij het zwemmen tot danige
belemmering strekt.
‘Gooi die lompe dingen toch uit’ roept de dichter tegen zijn ‘liebes goldenes
moppchen’. De reden der bad-belasting gezegd, wordt Erich woedend:
‘Nu kan ik óók niet meer in het water gaan, want dan denk ik voortdurend die
beesten aan te raken... Jij hebt mij dit heerlijke genoegen nu ook alweer vergald.’
‘Maar Erich, had je die kwallen dan nog niet zelf gemerkt?’
‘Ja, natuurlijk, maar ik wilde ze niet bemerken en daarom hinderden ze mij niets,
maar nu jij me er nog eens extra attent op hebt gemaakt, nu ben ik er bang voor.’
‘Sic’, zoude Gerard van Eckeren zetten!
Te Rome komt Selma, de van ouds bekende eenige duitsche huisvrouw
voorstellend, in een restaurant zich geabsenteerd hebbende, zwaar-verstoord ten
disch weder, heel en al van streek: ‘in den hoek, waar de kok onze kip voorsneed,...
is het closet’.
Erich, weer totaal zijne vriendelijke-gemoedelijkheid kwijt: ‘Ach, mijn lieve God,
die vrouwen, die vrouwen! Nu kunnen wij hier niet meer blijven eten. En de “Vino
Nero” was juist zoo voortreffelijk’.
Op de benepen vraag of hij dat dan niet wist, zeide hij, nog niet bekomen:
‘Ja, natuurlijk, maar ik liet de gedachte heelemaal niet in mijn hersens doordringen,
ik wilde het niet weten. Nu echter: eruit!’
Zijn ons deze voorbeelden niet de klare bewijzen eener buitengewone en
onevenredige innerlijke groepeering van dit gemoed.
En... voelt gij hier, nààst het overbluffend-naïve, niet een groot-overheerschend
egoïsme?
Hartleben was egoïst, een groot maar goed egoïst. Mogen wij deze eigenschap
wellicht ook niet herleiden tot die geconstateerde heerschende eigenschap, zijne
uitzonderlijke kinderlijkheid, vooral daar wij hier niet met een aangekweekte maar
met een natuurlijke en aangeboren zelflievendheid meenen mogen te doen te hebben?
Van deze kinderlijkheid, waar zij dient tot bereiking van iets innig-
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gewenscht en waar zij van eene diep-ontroerende zielkundige schoonheid is, dit
staaltje:
Selma, ziek, moest het bed houden; de dichter stalde zijnen volledigen voorraad
grappen uit, maar op het zieke en bleeke gelaat zijner vrouw kon hij niet den
hevig-verlangden lach verwekken. Toen ging hij, buiten raad, heen en stil, uitermate
stil werd het in de kamer rond zijne witte vrouw. Eindelijk kwam hij terug met... een
snor, waarvan de eene helft rood de andere blauw geverfd was. En Selma lachte!
Deze nationale ververij gaf hem drie dagen huiskamer.
Is dit niet het heel-grappige beeld eener teeder-beminnende kinderlijkheid, welke
om één lach te mogen zien op een bemind gelaat, zich eenige dagen arrest oplegt?
Inderdaad hebben zoo deze zorg-looze en in stilte gegeven verhaaltjes ons eenen
weelderigen weg geopend tot de zielkennis van eenen belangrijken schrijver; wat
tevens zijne bijzondere waarde kan hebben tot vollediger en grondiger kennis van
zijn letterkundig werk.
Selma Hartleben heeft hiermee dus eene daad gedaan - en met welk een tact en
zuiver-reine pieteit - welke in het welgezien belang zal zijn van allen die mede-voelen
en doordenken in het oeuvre van haren bekwamen gemaal.
Wilhelm Loeb

Van onzen Arbeider
Ge moet toch onthutst opkijken wanneer men meent eene
daad-van-eenvoudige-rechtvaardigheid gepleegd te hebben er daar-zoo-iemand uit
Vlaanderen, met de proef op de som, bewijzen gaat dat ge eenvoudig onrechtvaardig
geweest zijt. Naar die grondgedachte betoogt August Vermeylen in een
kruimig-geleerd opstel ‘Willem Kloos en de 18de eeuwsche dichtkunst’, verschenen
in Ontwaking en Nieuw Leven, dat de kritikus Kloos al te subjectief aan het werk
gegaan is wanneer hij beproefde ‘aan onze literatuurgeschiedenis een geheel nieuwen
draai (te) geven door de ontwikkelingslijn der na-Vondelsche poezie eens flink te
verleggen’. Door een gebrek aan ‘de zin der verhoudingen’ is Kloos er in gelukt
onrechtvaardig te zijn èn tegenover de groote 17de eeuw - waarboven hij de 18de de
voorkeur geeft - en tegenover het einde der 18de eeuw, die hij een verval heet ‘en
niet het begin van een nieuwen tijd’.
In zijne onderdeelen is ‘Eene Daad van eenvoudige Rechtvaardigheid’ evenzeer
weinig rechtvaardig als in zijne hoofdbegrippen. Wat Kloos ons wijsmaakt over
sommige esthetische bepalingen van Jonckbloet opzichtens
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zekere 18de eeuwsche literatuur, is altijd niet historisch-juist, noch belangrijk genoeg
opdat er met elke conclusie van Kloos kan worden ingestemd. Jonckbloet is beter
dan Willem Kloos ons wil doen gelooven...
Kloos stelt zich daarenboven aan als een Colombus die meent dat hij ons ‘met een
nieuw literair werelddeel rijker maakt’. Dat is maar onrechtvaardig tegenover vroegere
voorgangers, want reeds vóór hem hebben Verwey, Van Vloten, Potgieter, Hofdijk,
Kalff, Van der Valk, ons door bloemlezingen en kritiek - waarvan deze van Kloos
een heel gebrekkelijk achternakruipertje is, - zeer verdienstelijk met den ‘pruikentijd’
bekend gemaakt.
Kloos is verder onrechtvaardig tegenover ‘dominé-dichters’ als Beets, ter Haar en
Ten Kate, tegenover ‘socialistische dichters’ en ‘gedachten-dichters’... ‘Geen mensch
toch - aldus Vermeylen - die niet gelooven zal, dat er uit den “gedachten-dichter”
Verwey, de “socialistische dichters” Gorter en Henriette Van der Schalk, en zelfs
den “dominé-dichter” Beets, een betere bloemlezing samen te stellen is dan uit een
Arnold Hoogvliet of een Lucretia van Merken.’
Ongeveer alzoo in hoofdzaak het verslag dezer literaire expertise van August
Vermeylen die daardoor zeer scherp-snedig de spleetbreuk van Kloos' 18de eeuwsch
criterium heeft aangetoond.
Men vergelijke daarmede wat Jules Persyn in Dietsche Warande zaakrijk over
ditzelfde onderwerp te zeggen wist, om daarna Willem Kloos toe te laten de koord
te kiezen met dewelke hij het liefst gehangen wordt.

De Beweging
Ik heb ‘De Beweging’ gelezen...
Ik vind die beweging te droog...
Toch hebben de menschen geprezen
Verwey's zwaar-verstandlijk betoog.
Ik ben op de letters gaan gapen
en vond 't afgetrokken begrip...
Läss mich, Fraülein, wat slapen
of wacht... geef wat slâ met wat kip.
Ja, Fraülein, wat kip waar de sauzen af druipen,
wat slâ die zoo frissigjes groent,
haal ook worst van den haak, haal 't vleesch uit de kuipen;
Dàt is de Beweging, als 't noent...

Robbeknol
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Prentbrieven uit Holland
(Vervolg)
III
Wat zal ik u over Rotterdam vertellen? Rotterdam is een stad van handel en
scheepvaart. Ik vind het wel leuk om de bedrijvigheid aan de rivier en de havens ga
te slaan en met het oog van Meunier 't grootsche arbeidsgeweld van laden en lossen
te bewonderen, maar dat kan ik even goed in Antwerpen. Koopman of schipper ben
ik niet: een kritischen kijk heb ik dus niet op die dingen en 'k waag me niet onbeslagen
op dat gladde handels- en scheepvaartkundig ijs. Lees er liever eens De Berkelmans
van Willem Schürmann op na.
Wat mij hier 't allermeest getroffen heeft is een dagblad: de Nieuwe Rotterdamsche
Courant. Ik zal nu niet gelijk Mark Twain, toen hij in zijn Tramp Abroad de ‘German
Journals’ voor zijn werelddeel-genooten beschreef, de regels en woorden gaan
optellen, of de el gaan leggen langs de artikels en berichten, ik kan ook zonder dat,
alleen op 't oog al, gerust beweren dat naast deze Rotterdamsche al onze belgische
kranten-in-dé-wereldtaal, naar de stof en den geest in 't niet verzinken. Hier is
tenminste groote, voorname journalistiek, dat slaat geen belachelijk figuur naast de
groote kranten van beschaafde landen als Engeland en Duitschland. Dat kost wel een
45 fr. 's jaars, maar daar krijgt ge ook wat voor. Ge krijgt daarvoor iets wat, naar
omvang en gehalte, zooveel waarde heeft als een half dozijn tijdschriften. Ge wordt
daarvoor, elken ochtend en elken avond, onderhoudend en degelijk ingelicht en
onderricht over alle takken van geest en leven: over binnen- en buitenlandsche
politiek, over handel en nijverheid, over godsdienst-
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zaken, over wetenschap en kunst, over boeken en tijdschriften. Door wie? Niet door
onbekende, toevallige, onverantwoordelijke bijdragers, zooals dat bij ons veelal
geschiedt, maar door soms onderteekende of meestal van ieder gekende, met oordeel
uitgekozen, want goedbetaalde, vaste, verantwoordelijke medewerkers. De
Rotterdamsche heeft welbekende mannen in haar dienst, mannen van tel: de Meester,
die Geertje schreef, Brusse, de schrijver van Boefje, van Hulzen, Augusta De Wit,
om er niet méér te noemen. In het buitenland heeft ze haar vaste, betaalde
briefwisselaars. Zoo, bij ons, twee Van-Nu-en-Straksers: De Bom, te Antwerpen en
Van de Woestijne te Brussel. En als ge de brieven van die Vlamingen leest, wordt
ge fier op uw Vlaanderen: hun geschriften doen kleurig en zwierig naast de valer en
stijver opstellen van hun hollandsche kollegas en doorstaan de vergelijking met eere.
Onder ons gezegd: Van de Woestijne, de kranteman, is een heel ander mensch dan
Van de Woestijne, de dichter, hier is hij een vlaamsche gemeenschapsmensch lijk
gij en ik, een verstaanbaar, leuk, goedschrijvend man, 't is net of er twee Van de
Woestijne's zijn.
En dan, de toon! Hier wordt de tegenpartij niet uitgejouwd, hier wordt niet
geblaaskaakt of gepoesjeneld gelijk in vele van onze centjesbladen, hier wordt
bezadigd geredeneerd, hier spreekt men hoffelijk en voornaam, hier heerscht de
salontoon.
Jamaar, hoor ik u vragen, wat godsdienst belijdt die Rotterdamsche? Eilaas, ze is
liberaal... Alhoewel, ge hoeft daarbij niet te denken aan een hollandsche Chronique
of Etoile Belge, zelfs niet aan de Indépendance, 't gaat er lang niet zoo aanvallend,
zoo boosaardig, zoo venijnig toe. Maar toch, hoe ge 't draait of keert, ze is liberaal.
En daar ziet ge alweer hoe Ons Heer gelijk had, toen hij zei, dat de kinderen der
duisternis bijdehander zijn dan de kinderen des lichts. Want de kinderen des lichts,
de Roomschen, hebben ook hun kranten. Ik zal er u drie noemen, de drie voornaamste,
naar ik hoor: De Maasbode, te Rotterdam, De Tijd, te Amsterdam, Het Centrum, te
Utrecht. Die hebben het licht, het bovenaardsche licht, het licht des geloofs, en dat
is alleszins het hoogste. Evenwel, daarop hoeven ze niet groot te gaan, want daar het
een ‘gave Gods’ is, is het eerder een geluk dan een verdienste. En nu is 't merkwaardig
om zien hoe de Roomschen blijkbaar aan hun eigen kranten niet genoeg hebben,
maar telkens weer naar de Rotterdamsche grijpen, of naar 't Handelsblad, of naar 't
Nieuws van den Dag of naar de Telegraaf, of hoe die andersdenkende bladen verder
heeten mogen. Over die

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

123
‘beginselverzaking’ kunt ge in de Roomsche kranten af en toe bittere klachten en
ernstige waarschuwingen hooren. - ‘Wel, bedien ons dan even goed als de liberalen’,
antwoordt kregelig de gekapittelde lezer. - ‘Steun ons door uw abonnement en uw
advertenties, dan kunnen we dat’, snauwt daarop de Roomsche redactie. En voorts
blijft de verhouding nagenoeg onveranderd en sukkelt men voort in die
ronde-zonder-uitgang. 't Is een verwarreld kluwen, en hoe het ontwarreld? Het zit
hem namelijk zoo. Die Roomsche kranten worden grootstendeels opgesteld eenerzijds
door de Schaar, anderzijds door eerwaarde paters en eerwaarde heeren. Dat is
voorzeker zeer goedkoop, het kan onmogelijk goedkooper: voor één gulden heeft
men al een beste schaar, en geestelijken werken doorgaans gratis, uit liefde voor de
goeie zaak. Nochtans, dit goedkoope stelsel heeft zijn schaduwzijden. Want, waaruit
knipt de schaar? Noodgedrongen uit de uitstekend ingerichte, vlug ingelichte, van
oorspronkelijks rijk voorziene liberale kranten. Dit is zooveel als een zwijgende
erkenning van de in dit opzicht grootere voortreffelijkheid der uitgeknipte kranten en de Roomsche lezer verzuimt niet deze erkende meerderheid vast te stellen en voor
zijn eigen gebruik de gevolgen te trekken: ‘voor de kennis der aardsche dingen, en
die heb ik in dit aardsche leven toch ook noodig, ben ik bij de andersdenkenden aan
't betere kantoor, dus...’ De geestelijken, die naast de schaar optreden, leveren stellig
oorspronkelijk werk en, in zijn soort, voortreffelijk werk. Doch aan die soort ligt het
hem juist. Een geestelijke is van nature geneigd om godsdienstige of met godsdienst
verwante onderwerpen te behandelen en zoo hij al eens een wereldsch onderwerp
aanpakt, dan meestal op den hem haast onvermijdelijk eigen geworden preektoon.
't Gevolg hiervan is, dat de Roomsche kranten in Holland er feitelijk uitzien als
apologetische bladen: ze staan vol artikels die bestemd zijn voor andersdenken, - die
er natuurlijk geen notitie van nemen, - maar die voor de Roomsche lezers weinig nut
hebben, wijl ze preeken zijn voor bekeerden. Met een woord, ze zijn eenzijdig; wel
is de zijde, die ze toonen, een allerbelangrijkste, maar 't is een zijde, die ge niet in
de eerste plaats in een krant gaat zoeken. Ik meen dat voor de Roomsche pers, mutatis
mutandis, moet gelden wat Kardinaal Newman uitsprak over de katholieke
letterkunde: ‘by Catholic Literature is not to be understood a literature which treats
exclusively or primarily of Catholic matters, of Catholic doctrine, controversy, history,
persons, or politics; but it includes all subjects of
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literature whatever, treated as a Catholic would theat them, and as he only can treat
them.’ Maar dan niet zwaartillend of hoog-wijsgeerig of zalvend of telkens weer
aanvangend bij de wereldschepping, maar bondig, pittig, kernig, vernuftig,
sprankelend, raak, zakelijk en vooral - nooit vervelend.
Zeer bedenkelijk wordt het bovendien als Roomsche kranten gaan wedijveren in
Roomschheid en dat gebeurt in Holland wel eens. In den regel is 't De Maasbode die
begint. Die geeft De Tijd een por in de ribben, De Tijd trapt dan van zich af en voor
't Centrum blijft dan de rol van wijs-betreurend adviseur, welke rol het dan ook gretig
vervult. Alle drie streven ze in meerdere of mindere maat er naar zich verdienstelijk
te maken door fellen geloofsijver aan den dag te leggen. Het modernste en pikantste
middel is thans - dat spreekt van zelf - modernisten op te snuffelen, theologische,
philosophische, letterkundige, sociale modernisten in binnen- en buitenland. De taak
is niet zwaar. Mits wat onduidelijkheid aan den eenen kant en wat argwaan aan den
anderen kant, lukt het ieder keer. Blijkt het achteraf dat men zich vergist heeft, laat
de Kerk zich niet op sleeptouw nemen en strijkt ze niet het gewenschte vonnis - nu,
men had toch de goede bedoeling, niet waar? dat zuivert de daad, en wat geeft het
of er een angel blijft steken in 't hart van 't onschuldig slachtoffer? Ipse viderit. Het
gebod van de naastenliefde en de goede bedoeling van den betichte tellen immers
niet mee. Ge kunt wel merken dat ge hier in 't klassieke land zijt van de geloofstwisten,
't lijkt wel of 't krakeelen ter eere Gods hier een tweede natuur geworden was... Maar
kom, ik wil geen kwaad gezegd hebben van de Roomsche kranten van dit land. Want
van hun godsdienstigen en zedelijken ernst, van hun beginselmatig gedrag kunnen
wij, Zuid-Nederlanders, zeer veel leeren. De moord-en-brand-rubriek van buiten en
binnen de rechtbank is haast onvindbaar in hun kolommen. De sportrubriek dito.
Alleen al de bijkans-volkomen afwezigheid van deze en dergelijke ruwe, dwaze,
schadelijke, lichtzinnige rubrieken bekoort me om op een van die hollandsche bladen
te abonneeren. 'k Weet wel dat de in de plaats getreden verslagjes over vergaderingen
van 't Kruisverbond hier, en Geloof en Wetenschap ginder en de St-Jozefs-gezellen
elders, geen boeiende lezing zijn - maar die doen tenminste niemand kwaad, pleizieren
daarentegen de ‘verslagen’ vereenigingen - en is dat geen voordeel?
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IV
Dat was een leelijke teleurstelling. Ik had zoo vast gehoopt met een trekschuit uit
Rotterdam voort te varen! Met een van die befaamde hollandsche trekschuiten, die
ik al zoo vaak had geschilderd gezien in woord en in beeld! Thuis, bij zomerdag op
den begrasden boombelommerden vaartdijk liggend, had ik al zoo dikwijls de
voorbijglijdende schepen achternagedroomd, in verbeelding meereizend, van verschiet
tot verschiet, naar verre onbekende gewesten, dat ik voorop al poppelde van geneuchte
om de mijzelven voorgespiegelde trekschuitspeelreis door het land bij uitstek van
kanalen en schepen en eindelooze groene vlakten. Verbeeld u toch eens: ge zit op 't
dek, zegge: op 't groene watertonneken, en de zon schijnt, en er dralen watten wolkjes
aan den blauwen hemel, en vóór en achter en overal is 't één groen weiland, met
blinkende grachtjes en slootjes doorsneden, en ginder verre rijst er een kerktorentje
boven een verwarrelde troppeling van huisjes en boomen, en hier en daar spiegelt
zich een rij knotwilgen in een droomend watervlak, en ontelbare zwartbonte
hollandsche koeien staan en liggen, grazend en kauwend en staartkwispelend,
schilderachtig verstrooid over de gansche groene zon-bestraalde wereld als zooveel
levende zinnebeelden van het goedige, langzame, vreedzame Holland, en op den
tragel sjokt gezapig het paard en daarachter slentert de ketser, en met hen drijft het
scheepke mede, traag, maar zeker - waartoe zich haasten? - wijl vriendelijk kabbelt
het helder kanaal, 't eendenkroos splijt, de plomp verdeint, de rietpluim knikt, en, de
stilte nauw brekend, zacht het gesprek geluidt der medepassagiers, boeren en
boerinnen, die keuvelen en rooken en moppen tappen...
Eilaas, er zijn geen trekschuiten meer. Ze zijn van Hollands aanschijn spoorloos
verdwenen. Is 't niet vreeselijk, zoo 'n heerlijkheid te moeten derven? Is 't niet om
met de Luciferisten te jammeren: Eilaas! eilaas! eilaas! waar is de schuit gevaren?
Maar klachten vullen geen zakken en tooveren evenmin trekschuiten aan de kaai.
Wat schoot er anders over dan, gelijk Jan en Peer, van 't
ouderwetsch-gemeenplaatsig-moderne vervoermiddel, den spoortrein, gebruik te
maken?
Zoo gedacht, zoo gedaan. En daar zie, 't viel mee. Want ik ontdekte tot mijn
plezierige verbazing, dat dit schijnbaar internationale vervoermiddel over elke
landgrens een ander nationaal
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karakter aanneemt. Er is inderdaad niets zoozeer hollandsch als een hollandsche
trein. De hollandsche wij-hebben-àl-den-tijd-geest, die vroeger belichaamd was in
de trekschuit, is thans in de spoor getogen. Doodeenvoudig een geval van
zielsverhuizing. Een hollandsche trein is noch min noch meer dan een stoomtrekschuit
op wielen. Ge moet u nooit in 't zweet loopen, als ge hier met een trein mee wilt.
Tenminste als 't een sneltrein is, want een bommeltrein is een ander geval: die vertrekt
doorgaans zeer stipt, maar voor een sneltrein moogt ge gerust een kwartier later
komen dan door het spoorboekje wordt aangegeven. Waaraan dat ligt? Misschien
wacht de lokomotief op de menschen, en misschien wachten de menschen op de
lokomotief, en misschien wachten ze op malkander, ik weet het niet. Maar 't is een
feit: de lokomotief staat te proesten en te sissen en te dampen en, ik zei haast, in de
handen te spuwen, als wou ze zeggen: Jongens, let op, nu ga 'k ereis 'n vaartje nemen!
maar bij al heur vertoon komt ze geen duim van de plaats en ze doet net als die
mannenkoren die zichzelven opwekkend toezingen: Marchons! marchons! doch
immer pal blijven als boomen. En ondertusschen wandelt de kondukteur op en neer
langs de portieren en vraagt de opdagende passagiers tegemoetkomend: ‘Welke
klasse, meneer? - ‘Tweede’ - ‘Rooken?’ - ‘Niet rooken!’ - ‘Hier zoo, meneer!’ en
hij loopt u voor en wijst u den weg en opent en sluit en helpt met zooveel vriendelijke
dienstvaardigheid, dat ge beschaamd terugdenkt aan den botten belgischen ‘garde’
die geen vlaamsch wilde verstaan, en van harte beloont ge uw minzamen kondukteur
met een dubbeltje fooi - waarop hij trouwens met onmisduidbaar gesammel schijnt
te rekenen. Maar, ik zeg het met nadruk, zooveel toeschietelijkheid is haar dubbeltje
waard. Heere! als ik bedenk hoe duur in België de ‘voorbehoudens’ kosten en dat
ge haast minister of baron moet zijn om u die weelde te gunnen! En hier, wel, ik stop
den kondukteur een kwartje in de hand en op mijn wenk geleidt hij mij in een coupé
voor-mij-alleen en hij zal dat coupé tegen iedereen voor ‘vol’ verklaren, en desnoods
verspert hij met zijn eigen lijf aan alle ongeloovige opdringers den toegang.
En fijn dat ge zit in zoo 'n tweede-klasse-wagen!... Ge vergeet haast dat ge aan 't
verlaten zijt en dat ge aan 't volgend station uw aansluiting zult missen. 't Is gerieflijk
aangelegd en smaakvol versierd. Ge hebt er een rek voor uw tesch, een haak voor
uw jas en een standaard voor uw paraplu; er is elektrisch licht en centrale verwarming;
er is een spiegel en een ‘retirade’ - aldus heet de W.-C. in
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zuiver hollandsch; en, als in een zachte sofa, zinkt ge behaaglijk weg in de groene
veerende kussens. Nee maar, een echt salonnetje, leuk en knus!
Doch, ik hoor u al grinniken: Ei, demokraat van den kouwen grond, wat doet gij
in een salon? Ons Heer en zijn apostelen zouden niet in tweede klasse reizen, als ze
terug op de wereld kwamen...
- Best mogelijk, beginselrijder, maar ‘we reizen om te leeren’ zingt het liedje en
ik was er nu eenmaal op gesteld om kennis te maken met het hollandsche
tweede-klasse-publiek, ten einde het te vergelijken met het dito uit België. En bij
deze kennismaking en vergelijking viel me alweer het nationale karakter der treinen
op. Immers, een trein, die b.v. van Brussel naar Gent loopt, is een zuiver spiegelbeeld
van de indeeling der vlaamsche bevolking. In de 3e klasse rijden de arbeiders, de
boeren, de werkers van alle soorten, het zwoegende eenvoudige kinderen- en
geldopbrengende volk, en in deze klasse hoort men de vlaamsche dialekten; in de 2e
klasse reizen zij, die zichzelven noemen de ‘classes dirigeantes’, hetzij ze daartoe
behooren of slechts wanen te behooren, en uit den mond van deze lieden klinkt
fransch, zegge: belgisch-fransch. Zoo reizen ze elk in een eigen hokje, de opperbelgen
en de onderbelgen, de heeren en de knechten, de bevoorrechten en de verstootelingen,
de eenen op malsche kussens, de anderen op harde banken, want de eenen
franschkenners en de anderen franschonkundig, een laatdunkende ingebeelde
minderheid gediend en ontzien door een gedweëe argeloos-misleide meerderheid.
In een hollandschen trein daarentegen treft u dadelijk de éénheid van het volk. Er
wordt hollandsch gesproken van den kop van den trein tot aan den staart, door alle
klassen heen. In de eene klasse wat beschaafder dan in de andere, maar toch onder
verschillende gedaanten, overal 't zelfde mooie, levende, bloeiende hollandsch! Veelal
beschaafd tot in de laagste klasse toe, zoodat men, wat de taal betreft, den naad niet
bemerkt tusschen de verschillende standen en rangen. Hieraan erkent men meteen
de wijder uitgebreidheid en 't dieper peil der beschaving: een natuurlijk gevolg van
de taaleenheid, die immers het doordringen der beschaving door alle volkslagen
vergemakkelijkt.
Wat mij vooral belang inboezemde, was de lektuur van mijn wagengenooten. Een
dame las De Telegraaf, een heer las de Nieuwe Rotterdamsche Courant, een andere
meneer las de Wonderdadige Paraplu van Mikszath, een derde verdiepte zich in een
boek over werktuigkunde, een vierde bepeinsde de Essays van Emerson.
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Vergelijk eens daarmee de spoorweglektuur in een belgische ‘2e classe’: Dernière
Heure, Etoile Belge, Le Journal, Le Matin en al die dartele Parijsche illustrés. 't Is
om schaamrood te worden. Ik vroeg me af: ‘Wanneer zal ik eens van Brussel naar
Gent rijden in een gezelschap als dit hollandsche hier, in een gezelschap van
neerlandsch-lezende, neerlandsch-sprekende, beschaafde, ontwikkelde Vlamingen?’
En ik antwoordde mezelven: ‘Ik weet het niet, het kan nog lang duren eer ik het
beleef, en misschien beleef ik het niet meer, maar stellig zal 't niet eerder gebeuren
dan wanneer Vlaanderen in al zijn scholen, van de laagste tot de hoogste, in 't
vlaamsch zal onderwezen worden.’
De meneer, die de Rotterdamsche las, zag er nogal genaakbaar uit; daarom, toen
hij zijn krant toevouwde, waagde ik het hem aan te spreken:
- Meneer, vroeg ik, is de Leidsche Universiteit een groot gebouw?
- Dat zou 'k zoo denken...
- Dat is jammer!
Meneer's oogen schoten vol vraagteekens.
- En waarom?
- Wel, meneer, zei ik, u moet weten, ik ben Belg, hm... ik bedoel, Vlaming, want
Belgen bestaan alleen op 't papier, en bij ons verkeeren vele menschen nog in de
meening dat een neerlandsche hoogeschool iets onbestaanbaars is, een verdichtsel,
een sprookje, een droom, te belachelijk om zich in te denken, te gek om van te
spreken; bij ons moet een universiteit fransch zijn, anders is zij haar naam niet
waardig... Daarom vindt ik het jammer dat de Leidsche Universiteit zoo groot is.
Was ze een klein gebouwtje, dan kon ik ze allicht op een kar zetten en er eens mee
rondrijden in België, met professors en studenten en boekerijen en laboratoria en
heel den boel, ik kon dan voorstellingen geven voor de paleizen van de mogendheden
die ons thans regeeren... Misschien zouden ze zich gewaardigen door de vensters te
kijken en kwamen ze tot een juister inzicht...
Mijn meneer lachte:
- Den drommel! dat plan is nog zoo kwalijk niet... Maar dan moogt u ook niet
vergeten de nobelprijzen van onze professoren mee te nemen, die kennen uw
‘franskiljons’ stellig ook niet.
- Dat is een goeie raad, zei ik, ik zal er om denken.
Hier werd onze zoo mooi begonnen planmakerij plots stop gezet,
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en dat wel door den trein, die zelf stopte in het station van mijn bestemming. Ik stapte
uit en wenschte mijn meneer verder goeie reis.
P.S. Heb ik het niet voorspeld? Natùùrlijk heb ik mijn aansluiting gemist. Daar
zit ik nu. Nu kan ik hier een geslagen uur zitten wachten. Gelukkig maar dat de
volgende trein een bommeltrein is - die zal stellig stipter wezen. Gelukkig ook dat
er hier een restauratiezaal is, waar men, om zijn tijd te dooden, kan eten en drinken
en brieven schrijven. Als het niet al te wraakroepend en al te onbewijsbaar was om
aannemelijk te zijn, zou men waarachtig gaan vermoeden dat er eenig verband bestaat
tusschen treinvertraging en restauratiezalen, dat kondukteurs en stationkellners dief
en diefjesmaat spelen en dat de eenen, tegen behoorlijk eereloon, klanten bezorgen
aan de anderen. Doch 't is maar een vermoeden, en misschien een heel boos en
onkristelijk. De Hollanders zijn wel kooplui tot in 't merg, doch dat hun handelsgeest
tot dát uiterste zou gaan, waag ik niet te bevestigen. Want, alles wel ingezien, heeft
zoo 'n restauratiezaal haar reden van bestaan in zich zelf en ik vind het heel jammer
dat België die heerlijke uitvinding niet op ruimer schaal heeft ingevoerd. Stel u voor
dat ge in een statie als die van Leuven noch nat noch droog kunt krijgen, en dat ge
hier, tot in de stations van kleine steden en groote dorpen toe een biefstuk kunt
bestellen en erwtensoep en belegde broodjes en koffie en thee en bier en wijn en
likeur, om niet te spreken van al het koek- en suikergoed, genoeg om een heele
kostschool te overvoederen. En wat een geschikte plaats is zoo 'n zaal om menschen
at te spieden. Kijk, daar komt nu net een boer binnen, een heereboer, alsjeblief. Wat
een prachttype! Zijn korte dikke beenen schragen als een vat zijn breede stevige
sappige romp, die versierd is met een ronden rooden kop. Wijdbeens en zelfbewust
achteroverhellend stapt hij binnen en neemt plaats bij een tafeltje midden in de zaal,
met zijn tronie naar mij. Hij deponeert zijn lichaam op een stoel, steunt zijn elboog
op de leuning van een anderen stoel dien hij naar zich toe trekt, vouwt de handen op
den buik, - dicht bij de zware gouden horlogeketting - bekijkt, kop in den nek,
aandachtig het plafond, terwijl hij smakelijk een fijne sigaar bezuigt. ‘Aannemen!’
roept hij, steeds aan 't plafond zich wijdend. De kellner: witte boezelaar, wit front,
witte strik, witte servet keurig-gevouwen over den linker schouder gegooid, komt
aangedribbeld: ‘Asjeblief, meneer?’ - ‘Pilsener!’ beveelt de boer, aldoor de zoldering
bestarend. De
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ober draaft heen, draaft terug, zet het bier op het marmeren tafelblad. Nu strekt de
boer zijn ledematen en diept uit zijn broekzak een puilenden geldbeugel op. Hij telt
het verlangde geld met drukkenden duim uit op de tafel en voegt er een kwartje fooi
bij. Diepe buiging van den ober! ‘Of hij ook geld kan uitgewisseld krijgen’ vraagt
de boer, den kellner onderop aanziend. O, jawel! Weer draaft de kellner heen en
ondertusschen telt de boer het tafelblad vol zilveren daalders, dat het zoo maar rinkelt
en tinkelt, en al de treinwachtende menschen er oogen van opzetten. Maar de boer
doet zoo geringschattend alsof hij duiten neerlei. Zeer eerbiedig overhandigt de
kellner den boer een handvol bankjes. De boer schuift ze vluchtig open als een ervaren
kaartspeler die op 't eerste zicht weet of hij vragen of passen moet, en steekt ze dan
in zijn binnenzak alsof hij een krant opborg. Dan drinkt hij in één teug zijn bierglas
leeg, richt zich op, stapt statig naar de perrondeur, laat zijn kaartje knippen maar
schenkt nog, eer hij uitgaat, een sigaar aan den knipper... Nee, zóó royaal kan ik het
niet.
Maar mijn wachttijd is om, 't is tijd dat ik mijn brief sluit.
J. de Cock
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Bij een Doode
I
Tot mijn gestorven Vriend
Mijn moegeleden vriend, gij gingt te vroeg van mij.
Laatst aangekomene in uw henenstervend leven,
Brak de eerste vriendenblik uit oogen die versteven:
Zóó enkle zonstraal op een regendag in Mei.
Mijn trotsgesloten ziel verkropt al leed dat 'k lij:
De Eéne tot wie ik neig is mij niet bijgebleven; Maar aan uw ziekbed voelde ik mij opnieuw omgeven
Door wetend meegevoel, dat al wonde openlei.
Gij gingt te vroeg: het half gesproken woord bleef stom,
Dat heel mijn wrange ziel-van-leed u moest onthullen,
Ons ziel in één blik eeuwig samensnoeren zou.
Gij weet nu waarom 'k meer dan andren om u rouw:
Zou eindlijk zich de tijd van vriendschap niet vervullen?
Gij gingt - en 'k ga weer eenzaam door de menschen om.
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II
Tot de Weduwe van mijn gestorven Vriend
1
Hoe staat de hemel glansloos om den grauwen dag!
Hoe zien wij alles treurend om den lieven doode!
Wij hunkren naar de bange dagen die vervloden,
Wijl hij nog leedgelaten bij ons liefde lag.
Ik was zoo kort zijn vriend (meen niet dat 'k hem vergeet!)
En mijn gedachten kunnen zich van hem niet wenden.
o Gij die met hem leedt van 't droef begin tot 't ende,
'k Vermoed uw zielsangst aan mijn eigen schrijnend leed.
Uw rouw doorschijnt uw moe en bleek gelaat;
Uw oogen schrijnt het licht om alle dingen,
Wijl alles wenkt om hem en bleekt van zijn gemis.
Moog' troost en steun u zijn mijn stil en zacht gepraat:
Ik had hem lief en ik beween hem in mijn zingen,
En 'k wéet, helaas, wat eenzaamheid-in-liefde is.

2
Gij zijt omaureoold van 't zuiver licht
Der trouwe liefde en van 't geduldig lijden;
Wél is uw treurrol droef en schoon, die wijdde
Uw leven tot dit hoog en sterk gericht.
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De jaren door deedt gij gedwee uw plicht,
Kwam Gods beproeving ook van alle zijden:
Ziekte, verlatenheid en vrees voor 't scheiden
Meerdren uw zielslasts duldeloos gewicht.
Gij gingt maar met uw teer en zacht gebaar,
En zoete trooststem door de léege kamer
Sterke heldin, troostengel, martelaar!
Ay! leer mij zwijgen onder 't wicht van 't leed.
Dat stuite uw lijdensmoed mijn zwak gestamer,
Ik, die van wanhoop slechts te klagen weet.

3
Hij steeg ten hemel als een zuivre vlam:
Gods martling brandde los zijn ziel van 't aardsche;
God zag haar schoonheid, louterde en verklaard' ze,
Tot uit 's lijfs asch haar vlucht tot hem zij nam.
Ze is een der gouden lichten om het Lam;
Geen schaduw van haar vroeger leed bezwaart ze.
Doorzwevend d'eindloos lichten hemel schaart ze
Zich met Gods heilgen om den troon van 't Lam.
Wat treuren wij, wijl God hem tot zich riep,
Hem, die zijn lijden steeds leed zonder klagen,
Hem, die ons liet in 't smartlijk wereldsch Diep!
Dat ge elk verlangen uit uw ziel nu rukk':
Gods licht doorglanst de schoone wijde dagen, En boven 't blauw waakt Hij voor ons geluk.
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III
Tot mij-zelf
Het Leven wenkt. De dag is bar en heet;
De last ligt rêe voor mijn ontvleesden rug;
Mijn mond staat wrang; mijn oogen droog en stug.
Men striem' met zweepen; 'k Zwijg; ik ben gereed.
‘Visioen! Mijn broeders droegen klachtloos 't leed.’
- Lijden is licht, als liefde torst de last.
‘Ay, zwaarte, die met elk verlangen wast!’
- Geluk, dat in diepe ooge' al smart vergeet!
Al goed dat 'k won, te loor, mijn lijden meêrt;
Vrouw, die ik liefheb, sluit uw oogen dicht:
Vóór 'k u gewonnen heb, scheidt zich ons lot.
Het zij: verstorven doe 'k mijn bange plicht:
In stuggen arbeid mortel 'k mijn begeert,
En in mijn eenzaamheid - wacht ik mijn God.

Theo Weiman
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Over Ons en Anderen
Wanneer wij andersdenkenden gelooven moeten zijn zij het éerst-en-vooral die over
alle mogelijke kwesties het diépst nadenken, het bréedst voelen, het
algemeén-menschelijkst begrijpen.. Als ge hen over het schoenmaken of over
schrijnwerkerij bezig hoort zult gij ze altijd weten verklaren dat een katholiek daar
nietsmendalle van kent omdat zijn roomsch confessionalisme hem belet die zaken
onbevangen na te gaan.. Volgens hen kan men niet naar behooren een sas opendraaien,
eene roeispaan hanteeren, ja, zelfs een boek lezen vooraleer men zijn confessioneele
overfrak uitgetrokken en deze voor altijd op den rommelzolder heeft weggehangen..
Godsbegrip en absolute zedeleer zijn dan voor hen de zeedijken die het water der
algemeene menschelijkheid tegenhouden en de schepselen dezer aarde beletten de
vijvers van hun gemoed met nieuw zeewater te ververschen. Het katholiek dogma
is voor hen het koordeken waarover de menschelijke Rede struikelt en een bebloede
neus valt; wanneer men zijne mentaliteit door eene Openbaring vervalscht heeft moet
men koesjes zijn mond houden over alle soort van zaken en is het zeer ongepast
hardop zijne meening te zeggen over Sociale Kunst, ethiek, sociologie en wat weet
ik al meer..
Oprecht, ik begin te erkennen dat zulks voor een Katholiek onmogelijk wordt
daarover nog mede te spreken; want waren het niet ‘schijn-discipelen’ van
algemeen-menschelijke Heiligen als Augustinus, Franciscus, Dominicus, en wie nog
al van zulke soort opzienbarende menschen, die indertijd Savonarole, Galileï en
Streuvels, Ferrer en Gezelle veroordeelden en nu nog aan den Afsneeschen afgod
weigeren wierook te offeren?
Katholieken zijn in den regel - op enkele uitzonderingen na - stinkende domphorens;
er mag ievers geene kaars branden die smerig ruikt of de domphoren gaat er op,
waardoor natuurlijk het licht op deze wereld reeds fel verminderd is.. Katholieken
zijn ook wafelijzers die den deeg van het algemeen-menschelijk leven persen en bak-
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ken naar het systeem Lacquemant dat eventwel tot hiertoe in de meest andersdenkende
middens onovertroffen is bevonden.. Katholieken zijn ransige botervaten, want daarin
klutsen ze zoodanig de aangename melk van dit aardsch bestaan dat er niets anders
dan ascetischzure boter uit voortkomt die nog op elken vrijzinnigen boterham
uitgesmeerd ligt, zonder dat het door hen eigenlijk opgemerkt en erkend wordt..
En dan kan ik moeilijk aannemen dat andersdenkenden zouden verkeerd zijn in
hunne teedere vergelijkingen tusschen Cyriel Buysse en Guido Gezelle.. Gezelle
heeft immers nooit andersdenkenden door zijne gedichten gelaakt, gehaat en
misprezen en Cyriel Buysse heeft dat in zijn proza oprecht ook nooit gedaan!
Wat zouden de Katholieken wel niet zeggen indien andersdenkenden op het soutaan
van den eerweerden Heer Guido Gezelle gingen met drek werpen omdat hij in een
persoonlijken God geloofde?
Verbeeld U dat diezelfde Katholieken den achtbaren heer Cyriel Buysse met
pepernootjes onthalen, - heusch niet omdat hij vrijdenker is en zéer zéker niet omdat
hij geenszins in een persoonlijken God geloofd, och neen, - maar omdat hij den
godsdienstigen raszin van het vlaamsche volk caricaturaal heeft geillustreerd!..
Men moet jong zijn als een kalf en tevens pas blind geboren om niet op te merken
dat de vergelijking hier zoo nauwkeurig en samenhangend is als deze tusschen haring
en visch en visch en haring. ‘Omnia comparacitur claudicat’ hoor ik eene bekende
stem in het néo-europeesch latijn mij tegenzeggen.
Daarom valt het moeilijk nog te eischen dat andersdenkenden een beetje precieser
zouden zijn over de waardebepaling der ethiek, waarover zij zuinigjes meeklappen
als kinderen aan de groote tafel.
Ze mogen dan ook tusschen het gesprek van Oom, Tante en Mama, even komen
beweren dat kunst-om-de-kunst slecht is; kunst gaat - volgens hen! - om.. iets; het
was onkiesch van Oom zoo gelukzalig te glimlachen over hunne ernstige bewering
dat eene confessioneel-sociale kunst dan ook onmogelijk bestaan kan; want die zaak
gaat om.. iets. Die leuze is toch ook nog al middeneeuwschleuk: De Kunst voor God
en de Gemeenschap! Die Katholieken zijn toch enge sikeneurs..
Percies of er daar nog zoo ergens een ouwe man met grijzen baard, een gulden
scepterken in zijn handen en op een troon van dikgebolde wolkskens gezeten, bij die
algemeen-menschelijke zaaknoodig is om er een kunst-voor-de-gemeenschap te
kunnen van maken!
Waarachtig, ik kan het dan best verdragen als eene warme stoof

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

137
dat Cyriel Buysse in dien nevel van godsdienstig dogmatisme niet is blijven giegagen,
waarin ten onrecht beroemde schilders als Rogier van der Weijden, Quinten Matsijs,
Van Eyck, Rubens, tot zelfs Frits von Uhde heel hun leven lang vage doekjes hebben
besmeerd en waarin nog-moeilijk-te-waardeeren dichters als Dante, Milton, Vondel,
Racine en Gezelle zeer-vervelende poezie hebben aaneengekleuterd.. In den herfst
ook heeft de nevel altijd deze troostelooze eigenaardigheid dat ze het aan
andersdenkenden minder goed mogelijk maakt eene markante persoonlijkheid te
ontdekken en ze van eene katholieke schijn-gestalte te onderscheiden..
Ge kunt dan ook wel begrijpen hoe eveneens geen enkel Katholiek verwaarloost,
zich, naar het voorbeeld onzer beëedigde Vleeschkeurders, een stempel aan te
schaffen, welke hij zéer vaag op den geest van vrijzinnige werken drukt, als een
afschrikwekkend merkteeken voor jonge dienstboden en als eene aankitteling van
eeuwig-algemeen-menschelijke gevoelens bij vrijzinnigen-in-den-dop en verduurde
anarchisten.
Per slot van rekening moet het alleen aan andersdenkenden gegund blijven, als
een glazen oog aan den éen-oogige, hartverheffende juxtaposities van ethisch-te-kort
bij Streuvels, Buysse en Conscience, door de stelselmatigheid van Katholieken, te
hebben waargenomen, maar op zulke eene vrijmoedige wijze - die hen natuurlijk tot
eer strekt! - dat zij het Streuvels- en Conscience-geval niet als iets kritisch-afzonderlijk
en accidenteel-bij-de-schrijvers-zelve in den gang van hun beider werk opmerkten.
Ik zie daarom niet nauwkeurig in - en blijf dan ook zeer vaag, liefst nog
onsamenhangend, - of er aan dit drieluik een scharnier hapert of wel dat er eene vijs
los staat, want het is maar met de grootste vooringenomenheid te veronderstellen dat
het ethisch-te kort op het derde luik - waarin de achtbare heer Cyriel Buysse in een
discreet, getemperd lichtvlak prijkt, - daar niet even-accidenteel aanwezig is maar
als eene stelselmatige grondgedachte-uit-éen-stuk die zich in 25 letterproducten,
natuurlijk zonder vooringenomenheid tegenover Katholieken, reflekteert.
Nu zou ik bijna vergeten te zeggen - en daarvoor mag men mij als Katholiek de
ezelsooren van koning Midas aannaaien en zouden de goden mij als een tweede
Niktimine in een nachtuil mogen doen verhuizen, - dat andersdenkenden nooit nóch
vooringenomen, nóch stelselmatig zijn tegenover een jonge heer die bij warm weder
in het koffiehuis zijn overfrak aanhoudt, een boer die ten oogsttijd rotte
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patatten voor zeer goede verzamelt en een geleerde die bij overtrokken nachtlucht
naar de sterren uitkijkt, laat staan tegenover den Paus van Rome die altijd op
ongepasten tijd omvangrijke encyclieken aan een paar vooringenomen Katholieken
van dit ondermaansch gebied rondzendt; zij handelen zoo verstandig en wijs als
Pontius Pilatus en wasschen in vrijzinnig water, - natuurlijk als een bewijs van
onvooringenomenheid, - altijd hun handen, die zuiver en blank blijven als maagdelijke
kalk; het landje Moresnet is minder onzijdig dan hun onzijdigste princiepen en daarom
ook is het nog nooit gebeurd - ten minste bij mijn weten niet - dat er éen haar gekrenkt
werd op het hoofd van éen Katholiek, hoe eng-geestdrijvend deze ook zij..
Mag ik zeggen dat het eene ongeoorloofde inbeelding is bij Katholieken oer-zeker
te zijn van de levensdogmas bij andersdenkenden? De onkenbaarheid van een
persoonlijke God - zooals de beroemde Spencer door zijn kijkglas het
levenshuishouden inziet - is - naar ik op de Vogelmarkt vernam - geen dogma;
evenmin is vrijheid van geweten zulk een Blocksbergsch onding en kan standvastige
god-loosheid nooit onwankelbaar genoeg zijn om een nieuwen Franciscus te doen
stigmatiseeren..
Daaruit volgt geleidelijk, O Andres Athenaioi, dat de moderne anarchie wel niet
eene fuik is als de Katholieke Kerk, waarin geloovige visch stelselmatig afgevangen
wordt, maar tóch eene fuik waarin ongeloovige zoete haring uit vrije keur zich
schuilen gaat tegen de onguurheid van het roomsch buitenwater.. En zouden dan, o
gruwel, beider vlechtwerk van dogmatieke twijmen..?
In godsnaam, waarom hier besluiten, wanneer het eerste beginsel der onzijdigheid
een bedenkelijke vinger op mijn lippen legt?..
Maar, wij doen ons hart en ons oogen toe, liefst daarbij nog onze ooren.. Daarna
besluiten wij dan toch dat alle Katholieken zéer vooringenomen zijn met de min of
meer goede gesteltenis hunner waskaarsen, de bittere of zoete aroom van het
wierookgraan en de al of niet orthodoxe kerksheid van goedkoope kerkboeken.
Anders kan het toch onmogelijk zijn, daar zelfs de Ridder met de Droevige Figuur
zoo zeer vooringenomen was met de aangename gestalte zijner Dulcinea van Tobosco
dat hij haar slecht-riekende adem zich als een sabaeische geur voorstelde en hare
rood-gerande druipoogen alleen van een kostbare muskus en amber bleken vochtig
te zijn..
Zonder dat hij eventwel op Rosinante rijdt, noch voor den glimlach eener Dulcinea
eene lans splintert, noch zelfs dat een Sancho Pancha de los-gereden beugels weder
aangespt, woont er op onzen tijd te Gent een man die zonder stelselmatigheid, en
dus ook zonder
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vooringenomenheid, de grondvesten van het Vatikaan zeer aandachtig onderzoekt
en pas tot het troosteloos besluit kwam dat men dáar volstrekt nooit op eene steenrots
gebouwd heeft. Zavel, gewone, goud-okeren zavel, zavel als gesmolten amber, zavel
als gulden paardenmelas, zavel als brandend-gele purgatiepoeders, zavel als
afgeregende metsmortel, zavel als verduurde ezelsdrek. Maar onder de afgekalkte
tuinmuurtjes der Universiteit-van-Gent is er eene klassieke steenrots waarop geen
leeraarzetel ooit wikkelt en wankt.
En dan; noch bij Othello waarvan Shakespeare verhaalt hoe waanzinnig-eng hij
verkeerd was over de ware gevoelens van Desdemona, noch bij koning Lear die zoo
gek-eng zijne goede dochter Cordelia verstootte, noch zelfs bij dien romein Marcus
Antonius, die, wanneer hem het afgehakte hoofd van den senator Céretius Rufus
werd voorgeschoteld, daarvan hoogmoedig-eng zei: ‘Dat is er nu eene die ik niet
kende’, is er gelegenheid in de verste verte gelijkenis te vinden met die krankzinnige
engheid van roomsch-confessioneelen aard, waaraan in den middeneeuwschen tijd
een prior van Groenendael, tot beschaming van elk schepsel dezer aarde, zich schuldig
maakte. Maar wie daar vroeger vòor hem de ‘Civitas Dei’ schreef en wie later, na
hem, het ‘Canticum fratris Solis’ dichtte, waren nog enger dan het oog eener naald
en moesten blijkbaar drij maal ter eere der Heilige Drievuldigheid na-denken om
breeder-in-den-geest en dan ook algemeen-menschelijk te zijn.
Met hunne moderne volgelingen is het nu niet beter gesteld en het zou mij zwaar
verwonderen moest een andersdenkende op een zomermorgen mij toe vertrouwen
dat hij-zelve langs de Meirplaats een Katholiek gevonden had, die niet zoo eng was
om een dichtwerk als ‘De Rerum natura’ van den god-loozen Lucretius of erger
‘Alastor’ van den nog god-loozer Shelley te lezen, te begrijpen en te waardeeren.
Dát zou mij verwonderen, zooals sir John Falstaff zich om het onderhoor van den
Sheriff van Eastcheap verwonderde..
Integendeel, over de breedheid van andersdenkenden meen ik wat anders. De
reuzen van Brobdingnac en deze welke de ridder Felix van Hircania bevocht zijn
maar een zwak gepuffel als wij hunne reeds bedenkelijk-groote kalebas-koppen met
hunne zeer enorme meloenhoofden vergelijken, uit welker spleetbreuken een roes
van klaarte neerbreekt over den duisteren aardbol, waardoor zij als eeuwig-brandende
lichttorens schijnen aan een oceaan van rationeele wetenschappen, kunsten en letteren..
Ik zie volkomen niet in hoe men dan nog menschen tegenkomt welke verbeelding-en verstandloos zeker? - op koetslanteerens en
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stallampen denken die zeer flauw over natte straatkeien glimmen of over de
bespinnewebte ribben eener stalzoldering wat karigheid van licht verspreiden..
Maar andersdenkenden zijn nog breed als hoepelrokken en als buiken van japansche
vazen; sommigen als Montgolfière-ballons, olietonnen en talkvaten, anderen als
wolkblazen, wolbalen en waterzakken, nog anderen als moskeëen-koepels..
Andersdenkenden zijn breed als de Noordzee, als de Poollucht, als de Sahara, als de
Russische steppen, als de mexicaansche Pampas.. Hoogvlakten van verstand,
grondelooze zeëen van gevoel, hemelruimten en cosmossen van algemeene
menschelijkheid...
Daardoor, op de danskoord van mijnheer Kant, philosoof, wippen zij cierlijk en
lenig dat er de kempvezels van los-vliegen over het menschdom, welk maar niet
begrijpt hoe die ankerkoord niet wegbreekt onder het lichtzinnig getip van hun teenen..
Daardoor rijden ze als nieuwe, europeesche rajah's op de theosophische olifantjes
van Annie-Besants-mallemolen of beproeven hunne vrijzinnige gevoelens op den
krachtmeter der anarchie of wagen een hazekorreltje in de schietkraam der Libre
Pensée..
Maar in waarheid wil ik zeggen dat een halfverstopte huidporie niet zoo eng en
een kat voor haar jongen niet zoo vooringenomen is als een andersdenkende, terwijl
een boogpees nooit zoo verdraagzaam-breed zal blijken dat zij zal overtreffen een
Katholiek die leeft naar het goddelijk voorbeeld van zijnen meester Jezus-Christus.
Karel van den Oever
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Gedichten
I
De stad vreemd-licht en koel,
als zonder doel,
de natte, beregende straten,
die liggen verlaten.
Ik zie het vreemde lichten
van die lantaarn-gezichten,
goud-bleek en kil,
ze schijnen stil.
Ik was zoo lang alleen,
maar al mijn angst is heen,
ik ben nu rustig-blij,
die niet meer lij.
't Is alles nu zoo stil,
want in mij werkt de wil,
mij weder te geven
gansch aan het leven.
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II
Ben ik ontwaakt uit droeven droom
en zie ik weer het licht der zon,
en loop ik vredig weer en vroom,
daar 'k vond wat ik niet vinden kon?
Een woord, onnoembaar voor mijn mond,
een glans, die leven wekt in mij,
een zang, die niet mijn ziel verstond,
een ongeweten uchtendrei?
Lang wist ik van geen daggekriek,
van vogelzangen in de lucht,
maar iets in mij wordt als muziek,
ik leef en luister, denk en zucht...
En tel de woorden weer, die 'k zeg,
dat is een wonderschoon getel,
zoo vind ik weer den nieuwen weg
en fluister zacht: vertel, vertel...
Ik zag zoo graag wat ongetaald
mij leeft in 't lichte lied gevat,
opdat het menschenkind, dat dwaalt,
vind' nieuwen weg tot ouden schat.
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III
Avondstilte en lampelicht,
klokgezang van tak-en-tik,
telkens weer een oogenblik
zingt een oud-bekend gedicht.
Roept uit rij van jaren niet,
stem, die zingt een oud verhaal
weet ik weer 't beminde lied,
dat mij klonk in Gode's taal?
Zegt het niet, houd moed, houd moed,
vind het eenge, dat beklijft,
ziel, die 't eeuwge Wonder groet,
't eenge, dat niet henendrijft?
Avondstilte en lampeschijn,
en een mensch, die denkend zit.
Weg de helle, felle pijn,
o een mensch, die leeft en bidt.
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IV
Door de grijze nevelzee
gleed wat aardsch is om mij om,
stamelwoord en prevelbeê
zong mijn oude weemoed stom.
Vind ik in mijn oogen lach,
licht, dat van de blijheid spreekt
van Gods eeuwgen vrededag,
schooner dan ooit mensch afsmeekt?
Door den tuin van bloemen blank,
door Gods louter licht bezond,
zingt de langverwachte klank
godenwelkom van uw mond.

Joannes Reddingius
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Een Beiaardconcert
Aan Jef Denijn
Op een Maandagavond kwam Emile Verhaeren, die nog nooit zag beiaard spelen,
naar Mechelen om er den klokkenist Jef Denijn in zijn torenhuisje een bezoek te
brengen. Samen kuierden wij, in den valavond, de stad door, niet achtend op de
leelijke, symmetrische huizenreeksen der nieuwere wijk, al oog en bewondering voor
de stille buurten der benedenstad, de schilderachtige werven langsheen de Dijle, de
aardige Begijnhofhoeken en bovenal de mooie groote Markt. Hoe statig verheft zich
daar de sombere halle met haar geknot belfort, de pas verbouwde ruïne van Margaretha
van Burgondië's heerlijk paleis, en hoe staan er, lieftallig in het ronde, al die
grillig-gekartelde puntgevels, harmonisch in hunne verscheidenheid. Zie daar bezijden,
de oeroude Gothische schepenkamer en het eigenaardig gemeentehuis verrijzen, en
bewonder op den achtergrond, zwierig zich uitlijnend op de blauwe lucht, de slanke
torenmassa van Sint-Rumoldus.
Hoe velen, die van Brussel naar Antwerpen reizen, sporen achteloos door Mechelen
heen, zonder er ooit aan te denken even af te stappen. Enkel speurders naar ingetogen
schoonheid, dichters met de pen en dichters met het penseel, komen in de oude
Dijlestad omdwalen, en hun is dit steeds eene verrassing en eene openbaring.
Mechelen, zoo getuigen zij, steekt Brugge bepaald naar de kroon, en ook onzes
dunkens, is die bewering geen onzin! Want Brugge is de fiere, hoogbejaarde prinses,
die zich meer en meer smukt en opdirkt naarmate de sporen van haar verval
zichtbaarder worden; geen mummie, geen doode, maar eene oude preutsche adelvrouw
die haar krakend, duffe leven eeuwig zou willen zien voortduren; Mechelen
daarentegen is het stille burgerwijfje, dat met gelatenheid den sneeuw der klimmende
jaren op het hoofd draagt en zich stemmig in het zwart hult, omdat zij het einde van
hare droeve schoonheid nabij weet en, op haren leeftijd, aan pronk of uiterlijken
schijn niet meer denken mag.
Ook Verhaeren was naar Mechelen gekomen als een beevaarder naar schoonheid.
Hij uitte zijne bewondering in hakkende woorden en hortende volzinnen vol kleur
en gloed die hij schraagde met breede gebaren.
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Hij ontleedde, vergeleek, genoot, en eens te meer mocht mij blijken dat deze
Franschschrijvende Belg feitelijk een der meest Vlaamsche aller Vlamingen is.
Voor het massieve torendeurtje bleven wij eindelijk stil en in Verhaeren's
zienersoogen merkte ik een zweempje onrust en benieuwdheid.
Het slot knarste, de hengsels kreunden en daar stonden wij, als bij tooverslag van
de drukke buitenwereld afgezonderd, in het donkerkoele portaaltje. En nu vooruit,
trip-trap, trip-trap, traag, rythmisch, in het blauwig schemerduister waar, bij iedere
wenteling, een vlak licht over de arduinen treden beefde.
Onze stappen helmden vreemd in de optrechterende ruimte, en als stemmen uit
holle graven klonken onze schaarsche woorden. Rondom groeide de donkerte; wij
zwegen, en als ik omkeek, ontwaarde ik nog enkel de twee flauwe lichten van
Verhaeren's bril.
Ronkte daar een hommel?
Naderden wij tot een gonzende bijennest?
Steeds nam het brommen toe, het werd als vespergezang op het koor eener wijde
domkerk, het deinde, verzwakkend, versterkend.... en plots stonden wij voor een
donker hol waar ik Verhaeren in heesch.
- De luiklokken, zei ik en ontvlamde een lucifer.
Vreemd tongelde, in den tocht die door de galmgaten sloop, het flikkerlichtje heen
en weer in het eiland-groote vertrek. Uit de ijzingwekkende openingen in den vloer
doken zes zwarte klokkenkoppen op, met stalen klampen aan eiken stoelen
vastgemoerd.
Aanhoudend dommelde mollig bronsgebrom en de grijze spookkamer geleek een
gapende vergeetkuil vol geberst, en gekraak en geritsel.
Daar bonsde plots boven onze hoofden een doffe slag die ons deed opschrikken,
kettingen rinkelden, een rad jankte, stangen ging- en pijnlijk aan 't kriepen en onze
ooren tuiten van chaotisch gedreun en gebeier.
Dan bomden acht trage slagen en onmiddellijk daarop huppelde, licht als een
vlugge vogel, eene chromatische klankenreeks de lucht door. Dat was de inzet van
het klokkenconcert; zoo snel de volkomen ingevallen duisternis het toeliet, scharrelden
wij naar de horlogekamer.
De schuine ruitjes der steenen ramen goudglinsterden als de schubben van een
breeden vischrug. Traag wentelde er het machtige latoenen speelrad zijne duizenden
haaktanden naar het webbige dra-
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dennet, dat dwarsdoor de wegschemerende zoldering heen, zoo pas nog de
klokkenklepels met geweld tegen hunne bronzen mantels had gerukt. Als een
wangedrocht dook uit een hoek het riffige raderentuig van het uurwerk en, viel er
een klep, dan kreunden en jankten hefboomen, stangen en veeren, heesch en
vervaarlijk. De olievlam eener ijzeren lantaarn deed die dingen leven als ijdele
schimmen die wanhopig hunne gefolterde ledematen uitstrekten en ten hooge wrongen
met smeekende gebaren.
Boven ons galmde de laatste ronk van een liedjen uit; eene houten val ging open:
Denijn wachtte ons.
Nog waren wij het steile trapje niet ten einde geklauterd, of reeds was hij opnieuw
aan 't worstelen, want heusch worstelen mocht het heeten wat hij daar verrichtte.
De schoone man! Om zijn blanke, forsche romp zat een licht onderlijfje; een linnen
broekje reikte hem pas tot de knieën.
Hij schoof op het lederen bankkussen heen en weer, de fraaie armen, met rustige
kracht, heffend en neerplompend op de ronde staven van zijn klavier, de spierige
beenen met koene trippelschokken voortbewegend over de zware klompen van het
pedaal.
Van zijn purperrood Mephistohoofd met de kortgeknipte grijzende haren, droop
het zweet in zijn stevigen nek. Metaalgeronk warrelkolkte het houten hokje vol;
onder, bezijden en boven ons huilde en tierde muziek die hij, de eenzame, doof van
geluid, alleen verstond.
Het was een schouwspel om bij te lachen en te weenen tevens. Die kreunende,
zwoegende klokkenist, ombulderd door een oorscheurenden chaos van geluid, ware
ons potsierlijk en zijn slafelijk werk als eene uiting van waanzin voorgekomen,
hadden wij niet geweten dat, uit deze hooge schatkamer, eene weelde van mollige
tonen naar beneden vlinderde.
Verhaeren zat toe te zien, verbluft, en reeds was de dampende beiaardier van zijne
bank gesprongen en stond hij met een doek zijn zweet af te drogen, als de dichter
nog neerzat, met een glans in zijne droomoogen die doelloos staarden. En daar Denijn
hem gulhartig de hand toestak en hem welkom heette, richtte hij zich op en streek
zenuwachtig zijn zijden lokken achteruit. Hoe vreemd! Hij die mij steeds verbaasde
door zijn spreekgemak, de gepastheid van zijn woord, het teekenende van zijn beeld,
scheen nu volkomen uit zijn lood geslagen.
- ‘Denijn, zei hij met trillende stem, 't was grootsch, 't was heerlijk!’.
Wij poosden een oogenblik in de klokkenkamer, midden de
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donderende bronzen monden. Aan onze voeten rustte de stad, zwart, doorprikt met
tintellichten, de bochtige straten gelijkend aan kronkelende glimwormen.
De hemel was heldergroen en versmolt met de doomende meerschen aan den
horizont. Plechtig was de rust ginder verre! Had voor haar de torenstem wel meer
bedied dan het gesjirp van een heikrekeltje?
Wij staarden stom in den nacht, en als de klokken weer zwegen, zei Verhaeren,
die een weinig verlegen scheen om zijne beduusdheid van daareven: ‘'t Is vreemd;
telkens ik zoo'n uiting van kracht zie, schiet mij een prop in de keel!’.
Door het raam van het beiaardhokje sloeg de vlam der petroleumlamp een
gevierendeeld lichtvak over den looden vloer der klokkenkamer. Aan eene schraag
met armen als heele boomen zoo dik, hingen de klokken gerijd, groote en kleine,
dreigend-donkere massa's. Daartusschen gaapten doffe leemten, met stangen en
draden doorsneden, en klepels trilden aanhoudend met korte schokken tegen hunne
mantels. Violetten schaduw beefde er over als een sluier welke al die vreemde
warreldingen tot een harmonisch geheel te samensmolt.
Nog even het klavierkluisje in, en Denijn dankend de hand gedrukt. Wij gevoelden
ons beklemd; het beeld van al het duistere, logge dat we gezien hadden woog als een
last op ons gemoed, en dit gevoel verliet ons slechts langzamerhand nu wij, in den
flikkerglans eener bollantaarn, met vluggen voet naar beneden wentelden.
- ‘Ik ben het weenen nabij geweest, zei wêer Verhaeren, en plots daarop kwam
het beeld los dat stellig de ondergrond zou worden van een nieuw gedicht: ‘'t Was
als een bakker die zijn deeg kneedt!’.
Eenvoudig beeld uit het werkelijk leven, en toch, hoe juist en treffend! Zóó ja,
was het spel van den man die, in het zweet zijns aanschijns, de sterke armen en
beenen lenig en sierlijk rondend, en klavier en pedaal behamerend dat zijne gewrichten
kraakten, rythmen kneedde en melodieën hakte.
De Melaan zag zwart van toehoorders, die ingetogen en muizestil te genieten
stonden van de heerlijkheid die door de reine lucht naar beneden kwam gerinkeld.
Wij gingen op de arduinen paaltjes eener koetspoort neerzitten en hadden, op dit
oogenblik, onze plaats niet geruild met een orkestzetel in de groote opera. Voor ons
schuurde het avondzwarte water der vliet tegen den afgebolsterden muur van een
kloostertuin. Verder stak de zigzaglijn van dak en gevelschimmen fantastisch tegen
den helderen hemel af, en langheen den
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oever wuifde, lui en zwaar als vederbossen, het loover van de lindenrij. Trotsch rees,
boven de stad uit, de toren als een reus die geluiden stiet uit zijne koperen keel.
Het waren gebeden, met aandrang geduwd uit de ronkende pijpen van een machtig
orgel; klachten, beklemmend als slepende streken over een weenend cello; uitbundig
óp-fanfarende triomf-gezangen, en lichthuppelende tonenreeksen. Het was
virtuosenmuziek, de hoogte- in sprankelend als een verbluffend vuurwerk met
schaterende trillers en snelle arpeggio's; het waren breedrustige psalmen, geschraagd
door eene sobere begeleiding van brommende hassen; het waren droomstille wijsjes,
uit overgrootmoeders tijd, teeder en gemoedelijk. Het was eenig, het was verrukkelijk!
Een laatste lied zong de reus, een schaterend, leutig lied dat ons sprankelend en
brobbelend in kristalheldere toontjes kwam tegemoet gerold en op een allerfijnst
zilvergeluidje eindigde.
Dan bleef alles stil; er kwam beweging in de saamgedromde menigte; Verhaeren
stond van zijn paaltje op en: ‘Hoe spijtig, nu is 't uit!’, zei hij met een zucht.
De groote dichter was met den nachttrein vertrokken. Ik ging Jef Denijn vervoegen
op de plaats onzer gewone zomermaandaagsche bijeenkomsten, een nauw, typisch
herbergje.
Daar zat hij, nog wel wat verhit, maar toch vrij monter reeds, gulzig te smakken
aan zijne steenen pijp, met een pot schuimenden uitzet voor zich.
Luid klonk er de scherts uit alle hoeken op, en daartusschen dreunde bijwijlen zijn
gulle, vettige lach.
- ‘'k Ben weeral blij dat 't afgeloopen is, zei hij mij. 'k Had het lastig vandaag en
't zal nog wat duren eer ik eens flink kan uitblazen. Gisteren speelde ik te Yper,
eergisteren te Antwerpen, en overmorgen moet ik naar Engeland. En dat ze mij dan
maar gerust lieten als ik gespeeld heb, maar dan moet ik telkens aan tafel, en word
bespeecht, beëten en betoost. Daar straks stond mij aan het torendeurtje eene zee van
volk op te wachten; ik moest mij, willen of niet, op de schouders laten hijschen en
wegdragen; 't is om er malheuren bij te halen. Als 't zoo voortgaat zend ik den
torenwachter voorop; ze kunnen dien dan maar eens in de hoogte tillen en
rondzwadderen.’
En hij schaterde zijne gezonde joligheid uit.
Ik dacht eraan hoe Burney, in zijn naïef reisverhaal, van den Amsterdamschen
beiaardier Pothoff vertelt: ‘Met beide vuisten ontrukte hij aan zijn speeltuig passages
die zelfs moeilijk waren
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geweest voor de vingers; nimmer heb ik, op zoo'n korten tijd zoo'n groot aantal
tonenreeksen gehoord. Hij ontkleedde zich tot op het hemd, zette eene slaapmuts op
om dezen molen te kunnen draaien, en betuigde dat hij daarna gemeenlijk zoo afgemat
was dat hij geen woord meer kon spreken!’
Rondom ons hing de pijprookwalm als een nevel waar de jolige tronie's der
drinkgezellen in wegschemerden en voor me zat Denijn, heelemaal niet gelijkend
aan den afgebeulden, slaapmutsigen Pothoff, smakelijk te paffen, van tijd tot tijd
eens ferm aan zijne pint dobbelen leppend. Hij zat daar, los en onbedwongen, met
open, gul gelaat, in zijn element als een visch in 't water, en waar eene scherts op
hem afvloog, kaatste hij eene sappige mop terug. Alleen nog het knakkende, hoekige
gebaar, dat zijne zwans onderlijnde, herinnerde er aan dat hij bij de klokke thuis
hoorde.
Het vergaat velen, die hun bestaan op voorhand regelen, nog al eens vreemder dan
ze wel ooit vermoedden.
Hoe dikwijls wordt, wat de menschen roeping gelieven te heeten, door den
onstuitbaren drang der omstandigheden gedwarsboomd en te niet gedaan.
Jef Denijn was het einde zijner humaniora genaderd en zou ingenieur worden, als
een zware slag de familie trof. Vader Denijn, die sedert jaren het ambt van klokkenist
vervulde en het daarin tot eene verbazende hoogte gebracht had, viel ziek en werd
blind. De handelszaak thuis eischte een nieuw hoofd en de toren een nieuw beiaardier.
Als oudste zoon kreeg Jef dien dubbelen last op zijne jeugdige schouders. Wel had
hij nu en dan met zijn vader den toren beklommen en enkele malen zijne vuisten
over de toetsen laten wandelen, maar toch was hij nog tamelijk onervaren in het
beieren.
Hier diende echter van de nood eene deugd gemaakt! Hij speelde treffelijk klavier;
met Paschen 1881 hamerde hij een paar zorgzaam van buiten geleerde melodieën
en... zijne proef als klokkenist was afgelegd. Jef verzaakte de universitaire studiën,
dreef handel en werd stadsbeiaardier. Hij bezat spieren, aanleg en moed, maakte
snelle vorderingen, en bracht het, binnen een paar jaren tijds, tot een zeer mooien
uitslag.
Maar de menschen, ja!... Er waren er geen honderd die met belangstelling luisterden
naar de klokken die hij weldra zoo lief had gekregen dat hij er heel zijn ziel in trillen
deed.
Zoo lang had vader Denijn zich aan die lauwheid geërgerd. Wel waren de
geslachten elkaar opgevolgd en was de klokkenstem een levensbestanddeel geworden
van allen die in de schaduw van den
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toren het licht aanschouwden, maar dit bestanddeel werkte onbewust: alleen als de
stem van boven zweeg, zag men ondervragend op en werd als eene plotse leemte in
het gemoed gevoeld. Dan begon men eerst te beseffen dat die klokketonen iets meer
bediedden dan gewone geluiden die de lucht doortrilden. Bij niemand kwam het
echter op dat Jef Denijn, dien iedereen kende en achtte als een beste jongen, tevens
een kunstenaar was, en het gevoel van bewondering voor het klokkenspel was nog
ongeboren.
Ondertusschen speelde de beiaardier, iederen Zaterdag, Zondag en Maandag, nooit
ontmoedigd, steeds schuimend van geestrift voor zijne kunst, want nooit heeft hij
ervan gewanhoopt dat zijn spel de onverschilligsten eenmaal bewonderend zou doen
luisteren.
Van lieverlede kwam ook belangstelling, en met haar waardeering en liefde. In
het nauwe ‘Straatje zonder Einde’, waar de beiaardklanken getemperd tusschen twee
blinde muren neerrijzen, waren de getrouwen der eerste ure, geregeld, hoewel luttel
in getal te vinden. Maar dit getal nam steeds toe en zoo ging langzaam maar zeker
de wensch in vervulling dien ik enkele jaren geleden, uitte: ‘Moge, als Brugge de
bedevaartplaats is naar ingetogen schoonheid, Mechelen het Bayreuth worden der
klokkenmuziek!’
Wie thans, op een milden zomermaandag-avond, de omstreken der
Sint-Rombautskerk afkuiert, treft overal donkere gedaanten die alleen of in zwijgende
groepjes bij elkaar, staan te luisteren naar het grootsch orkest dat zijne donzige
klankenweelde over de stad laat neerrijzen. En in het duister blinken de oogen, en
uit beklemde borsten gaat de ademtocht wel eens sterker. Vaak stijgt uit de menigte
een donderend gejubel omhoog naar den wonderbaren kunstenaar die de klokken
doet juichen en treuren en snikken met den maatslag en de aandoening van zijn eigen
hart; die honderden vergeten dan eene stonde allen aardschen kommer; berustiging
en vrede daalt in hun gemoed, verzoening met hun lot, balsem op hunne wonden.
En talrijker keeren zij telkens weer om zich te goed te doen aan den tooverdrank dien
Denijn hun schenkt en, met stijgende gretigheid, op te gaan in het ideaal van den
grootsten klokkenkunstenaar der wereld.
Herman Baccaert
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Terugkeer
En huivrend wacht ik 't eerste woord,
Dat mijn verstarden geest bevrijdt,
En door de lang-gesloten poort
Mij weer in de oude rijken leidt,
Waar ik als kind de vlinders joeg
En in een droom mijn leven vond;
Waar ik als vrouw mijn hunkren droeg,
Tot 'k vluchtte met vertrokken mond...
Als smeekling, zwak van ijdlen strijd,
De leeg-gebleven handen saâm,
Keer ik tot uw verborgenheid...
En wacht het woord, dat mij bevrijdt...
Er komt mij niets dan zijne naam.

Annie Salomons
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Muziek
'k Hoor u zoo gaarne spelen
die wondermooie dingen
waarin de droomen lijze
als weerklank zingen.
Die zangen die bezielen
al wat in 't hart ontloken
er leefde alsof 't niet leefde,
onuitgesproken.
De eenvoud'ge zoete en teere
en trage melodijen,
wier toonen als een zoelte
op bloemen glijen.
Akkoorden diepontroerend,
zoo plechtig als een bede,
die staren doen heel verre
in hemelvrede.
Die zoete, mooie dingen
die aan mijn harte geven
rythme om te slaan, en schoonte
om van te leven.

A. Kluyskens
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Vreemde Arbeid
Duitsche Literatuur.
Overzicht der Moderne Letteren.
Goethe zegt in zijn ‘Faust’ dat elk opgelost vraagstuk een nieuw in zich bevat, dat
zijne oplossing verwacht en elk volgend altijd weer een nieuw probleem aanbrengt.
- Het jaar 1871 had den Duitschers het sinds de bevrijdings oorlogen verwachte
keizerdom en de eenheid gebracht; als logisch besluit moesten zich dan ook onder
de bescherming van het groote rijk, nieuwe beschouwingen, eischen en ideëenstrijd
ontwikkelen. Dat was het echter niet alleen. In de overige landen van Europa was
de kunst tot eenen zoo hoogen bloei geraakt dat overal hare weldoende gevolgen
gevoeld werden. En onder dien binnen- en buitenlandsche invloed ontwikkelde zich
de hedendaagsche Moderne kunst in Duitschland. - Herman von Wissmann's
beschrijving ‘Unter deutscher Flagge quer durch Afrika’ (1889) en Karl Peters' ‘Die
deutsche Emin Pascha-Expedition’ (1891), wierpen de oude reisliteratuur heelemaal
omver en wezen nieuwe wegen aan. Peters' werk is zelfs gedeeltelijk in een, om zoo
te zeggen, epischen toon geschreven. - Friedrich Nietzsche begon in 1879 eene nieuwe
moraal voor ‘freie Geister’ te leeren. Het heerenrecht van den ‘Uebermensch’ breidde
hij uit. Zijne leer richtte, en richt zelfs nu nog, onder de jongeren echter veel schade
aan, maar oefent nog meer eenen verwarrenden invloed uit. - Ook de moderne
natuurgeschiedenis, vooral Darwin, heeft veel tot deze omwenteling bijgedragen. In de ‘Geschiedenis der familie Rougon-Macquart’ geeft Emile Zola een voorbeeld
van zijne aanpassingsleer der experimenteele methode op de dichtkunst. - Hendrik
Ibsen opent een nieuwe era door de verwerking van zijn maatschappelijk en
wetenschappelijk-psychologisch probleem. - Graaf Leo Tolstoï veroordeelt streng
de hedendaagsche toestanden in staat, kerk en maatschappij en strijdt voor eene
oorspronkelijke wereldvreemde en zuivere leer. (De eerste voorwaarde om gelukkig
te zijn, is de
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terugkeer tot de hedendaagsche zoogenoemde godsdienst der natuur.) - Gelijk bijna
nooit in een ander tijdperk, traden voor het Moderne gevoel heftige strijders op. Zoo
in Berlijn (1882) de gebroeders Heinrich en Julius Hart in hun ‘Kritische
Waffengänge’ en Karl Bleibtreu (1886) in zijne ‘Revolution der Literatur’. Wolfgang
Kirchbach greep de oude ‘Münchener Parnass’ aan. Verder streed ‘Gesellschaft,
Monatsschrift für modernes Leben in Literatur, Kunst und Wissenschaft’ in München,
onder leiding van Michael Georg Conrad (1885-1902). De geniale, maar ongelukkige
schilder Karl Stauffer-Bern dacht aan de eenheid van alle kunsten en wilde, door
zijne hartstochtelijke gedichten, zoowel in de literatuur als in de beeldende kunst, al
het oude omver werpen en nieuws in de plaats brengen. Zijn ideeën hebben zich wel
gedeeltelijk verwezenlijkt, maar het naturalisme heeft zich toch maar korten tijd
kunnen handhaven. In de beeldende kunst was het reeds vroeger opgetreden, in het
impressionisme, plein-air-schildering (Sezession) enz. Hier bestaat het naturalisme
wel het langst, maar het is er echter langzaam en zeker aan 't afsterven. Naar
natuurwaarheid, natuurnabootsing werd steeds door dichters evenals door schilders
gestreefd, zoodat Stauffers gedachte eigenlijk niets nieuws bevatte; hij was echter
een kind van zijn tijd, die als conventie aanzag wat kort te voren als natuurgetrouw
gegolden had. - Het naturalisme werd nogal spoedig door het symbolisme vervangen.
De ware kunst moet altijd een symbolischen ondergrond hebben. Het nieuwere
symbolisme is echter ook niet zeer gezond, want meestal ontbreken het innerlijke
geloof, de waarheid en de overtuiging. In ieder geval hebben wij aan het naturalisme
dit te danken, dat het de belangstelling en de neiging voor de literatuur opnieuw
gewekt heeft.
De Duitsche Lyriek werd een geruimen tijd door de nieuwe periode en zelfs nog
tijdens deze niet meer voor ernstig beschouwd. Wilhelm Arent gaf in 1884 eene
gedichten-verzameling uit (‘Moderne Dichtercharaktere’) waarin hij er voor uit kwam
den tijd der groote zielen en van diep gevoel opnieuw in het leven te roepen.
Hoofdzakelijk muntten hierin uit Ernst von Wildenbruch met zijne
krachtig-doorgevoerde ballade ‘Das Hexenlied’, de temperamentvolle Oskar Linke
en de begeesterde Karl Heuckell, die het grootsteedsche leven en de arbeidersellende
behandelt. Verder waren nog de geestig-frivolle Otto Erich Hartleben en Arno Holz
vertegenwoordigd, met naar vorm en inhoud goed-afgeronde en rijpe gedichten. In
1884 waren er nog geen voorteekens dat Holz in zijn ‘Revolution der Lyrik’, den
lyrischen vorm bestrijden zou, ten gunste van een rythmisch proza inderdaad een
rythmisch zijn-willend proza. Ook kwamen weer, zooals in de 18e eeuw,
‘Musenalmanache’ op, o.a. de ‘Moderne Musenalmanach’ van Otto Julius Bierbaum
(1891) in München. In het maandblad ‘Die Insel’ ver-
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zamelde Bierbaum de meest gevorderde dichtkunst van alle slag. Zijne eigene
gedichten, vol overmoedig leven, gaf hij in 1901 onder den titel ‘Irrgarten der Liebe’
uit. In 1899 bewezen in de ‘Moderner Musenalmanach Jung-Tirol’ onder leiding van
Heinrich von Schullern en Hugo Freinz, negen Tiroler lyrikers, dat ook aldaar, op
de Zuidmark, de Duitsche Lyriek bloeide of liever herbloeide. Ook de studenten der
verschillende universiteiten gaven almanakken uit, waarin zij het beste verzamelden,
dat pas ontstaan was. Het voorbeeld gaven in 1896 de Göttinger studenten. In hun
almanak trad bizonder Börries Freiherr von Münchhausen op den voorgrond. Op
zijne balladen (‘Die Fischer von Svendaland’ en ‘Die Glocke von Hadamar’) volgen
andere werken van goed-klinkenden naam, zooals Heinrich Vierordt (‘Tagebuchblätter
aus Italien’) en Jeannet von Grotthuss (de stichter van het maandblad ‘Der Türmer’).
In zijn ‘Baltisches Dichterbuch’ (1894) en ‘Gottsuchers Wanderlieder’ (1897) leeren
wij hem als een gevoelvollen, echten lyriker kennen. - Rond de Rijnsche symboliker
Stefan George schaarden zich talrijke aanhangers. Zijne ‘Hirten- und Preisgedichte’
en ‘Teppich des Lebens’ (1899) werden druk onder handen genomen. Hij
vertegenwoordigt het zuivere esthetendom, waarvan de besten zijn: Hugo von
Hoffmannsthal (geb. 1874 te Weenen) en Rainer Maria Rilke uit Praag. Richard
Dehmel schreef enkele, zeer aantrekkelijke gedichten, waaruit ook een sterk lyrische
begaafdheid spreekt. Blijvende waarde hebben echter de werken van George en
Dehmel haast niet, want de nevelachtige onduidelijkheid van den eersten evenals de
mystisch-perverse zinnelijkheid van den laatsten zijn enkel aan eene
literarisch-lyrische overcultuur ontsproten en kunnen misschien wel in hun oorsprong
tot Nietzsche teruggebracht worden.
Eene blijvende waarde hebben daarentegen de werken van Detlev von Liliencron
en Gustav Falke. In de lyriek en het proza van von Liliencron herkennen wij uit zijne
onverschilligheid tegenover den vorm dat hij niet tot de eigenlijke letterkundigen
van beroep behoort. De impulsieve ‘Hauptmann’ geeft ons in het korte, kernige proza
der ‘Kriegsnovellen’ en in de verzen van zijn ‘Adjudantenritte’ kostelijke proeven
van frischen humor en van zijnen oorspronkelijken, naïven levens- en zinnenlust.
Bij hem, den geboren poëet, vormt alles zich vanzelf tot gedicht, wat in 't bijzonder
in zijn epos ‘Saggfred’ (1896) duidelijk uitkomt. - Bij den Hamburger muziekleeraar
Falke verbindt zich de fijnste rythmische klank met een waarachtig, innig gevoel.
Zijne gezonde, krachtige zinnenvreugde spreekt zich uit zoowel in zijne eerste
verzameling ‘Mijnheer der Tod’ (1891), als in zijn laatste werk ‘Frohe Fracht’ (1907).
(Wordt vervolgd)
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Nieuwe Duitsche Boeken
Die vor den Toren, roman van Clara Viebig. - In Clara Viebig's nieuwen roman
‘Die vor den Toren’ hebben wij, zoo het schijnt, het derde werk eener trilogie, waarvan
de andere deelen heeten: Die Wacht am Rhein en Das schlafende Heer. Schildert
Viebig in Die Wacht am Rhein het ontstaan van de idee der vrijheid en eenheid van
het groote Duitsche rijk, in Das Schlafende Heer de beginnende lusteloosheid van
het rijk, de innerlijke strijd tot het behoud der gewonnen eenheid, zoo schildert zij
in haar nieuwste werk, om zoo te zeggen de kindsheid van het wereldrijk. Haar
tooneel heeft Viebig buiten de stad verplaatst, bij de boeren, de landbouwers, bij
primitieve, sterk voelende menschen. De mark, ook eene specialiteit der schrijfster,
weet zij met even gloeiende kleuren te schilderen, daar zij van een gezond,
Germaansch patriotisme doordrongen is. Een zeldzame taal-rijkdom is hier
voorhanden. Clara Viebig gebruikt inderdaad woorden, gelijk men ze vroeger wel
nooit gehoord heeft. Elk nieuw werk van haar is eene verrassing. Men voelt reeds
bij den aanvang van het boek, dat men met een van de grooten te doen heeft. Men
wordt werkelijk meegesleept door de begeestering, wanneer men leest: ‘Das waren
nicht Hochrufe mehr, noch vielstimmige Hurras, das war ein einziges Donnergetöse,
brausend und rollend, die Erde durchrüttelnd, den Himmel erschütternd. Das war ein
orkan, hinstürmend gewaltig, Bäume entwurzelnd, Berge versetzend, Mauern
umstürzend. Das war ein Strom, steigend und schwellend, immer höher quellend,
alle Dämme einreissend, alle Ufer ueberschäumend; das war eine Flut wie ein Meer,
kein Ende davon zu sehen, bis in die Ewigkeit reichend - das war die Liebe des
Volkes.’ En tegelijkertijd is Clara Viebig zelf, een groote, sterke, alles omvattende
vrouwenziel. Na den laatsten oorlog met den erfvijand, waaruit Duitschland als
overwinnaar opstond, trekken de soldaten de hoofdstad binnen. En nu begint voor
alle standen een nieuw leven, want men was immers overwinnaar, men had
gezegevierd, men had geld! Met eene koortsige snelheid breidt zich de hoofdstad
uit. Een ware bouwwoede maakt zich van de menschen meester. En Tempelhof, een
van de vele voorsteden van Berlijn, met eene groote heide ertusschen, het
‘Tempelhofer Feld’, blijft ook niet ongerept. De bewoners, allen oude, ingezetene
grootboeren, die ‘Ahnen’ en veel geld bezitten, laat Clara Viebig optreden. Welk
een beduidende meester zij in de opvatting van al het karakteristieke is, komt bijzonder
uit, wanneer men verscheidene van hare personen naast elkaar stelt, zoo b.v. de kleine
Hulda met hare twee dashonden, de Sonnenbruder de Rixdorfer, Ethel Brown de
Engelsche en dan de andere hoofdpersonen als Rieke Längnick, Ida en Paschke,
Hanne Badekow, enz. enz. - Als psychologe is Clara Viebig al
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lang gekend en toch is men altijd weer verrast door de vanzelf-sprekende, streng
logische opbouw der handelingen. - De schrijfster heeft reeds in de meest
verschillende gedeelten van Duitschland geleefd en rijke studies gemaakt en
verzameld. Zij leeft nu, gelukkige gade en moeder, door allen, die haar kennen, hoog
vereerd, te Berlijn. Het is te voorzien, dat de reeds 50 jarige dichteres ons nog menig
meesterwerk van hare pen zal schenken. Van de goeden zijn er nooit te veel.
Benigna, roman van Georg Freiherr von Ompteda. - Dit jongste werk van von
Ompteda, (eveneens bij Egon Heischel & Co. te Berlijn verschenen), behoort tot de
rijpste werken die de geliefde dichter geschapen heeft. In vele punten met ‘Die vor
den Toren’ verwant, begint de handeling nog kort voor het uitbreken van den oorlog
van 1870 en 71. - Von Ompteda kiest zijne dichtwerken bijna altijd uit het
vrouwenleven. Als een kenner bij uitstek van de vrouwelijke psyche, schijnt hij
bijzonder ertoe geroepen, ons de vrouwenziel, haar fijne voelen en impulsieve leven,
voor oogen te voeren. Clara Viebig beschrijft in haar laatste werk een heele klas
menschen en verheft geen persoon tot den eigenlijken held der geschiedenis, terwijl
integendeel von Ompteda in deze juist Benigna als meisje en dochter, als beminnende
en beminde bruid en eindelijk als vrouw en moeder laat optreden en handelen. De
kern van dezen roman is een gansch alledaagsche geschiedenis. Maar een meester
der verhaalkunst, die zich met die alledaagsche geschiedenis op voorname wijze
bezighoudt, is hij voorzeker. En dan, hij laat personen handelen, hij laat ons met
menschen leven, wier leven wij alleen van verre kennen. Zelf edelman, vertelt ons
von Ompteda in Benigna ook iets van de edellieden die hij kent, waaronder hij
opgegroeid is, waaronder hij zich ontwikkeld heeft. - Benigna, de dochter van een
gewezen diplomaat, geheel in de eenzaamheid met hare ouders levend, is een
droomerig meisje. Maar heelemaal een droomerig meisje. ‘Papi’ vindt haar dikwijls
boven op het ‘Söller’ van hun kasteelachtig huis in gedachten zitten, met droomende,
diepe, zwarte oogen: ‘Papi, die Welt ist so Schön!...’ Eene schoonheid van nog geen
achttien jaar is zij, bijna gelijk eene fee, die iedereen verblijdt. Maar zoo kon het niet
blijven. Met haar achttiende levensjaar voeren hare ouders haar naar Dresden met
het inzicht hare kennissen te vermeerderen op haar eerste bal, een hofbal, maar ook
om uit te zien, een passende partij voor Benigna te vinden. En ze vindt haren
toekomstigen man dan ook! Een schoone, jonge ruiter-officier is de uitverkorene.
En von Ompteda schildert nu de liefde der reine, onverdorvene maar ook onervaren
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jonkvrouw, met die, hem eigen, zekerheid en kunde. Benigna von Moosburg, het
droomerige schepseltje uit den toovertuin van Moritzburg en Adolf von Dobritz de
soldaat, die alleen zijn plicht kent, en tracht vooruit te komen, werkelijk, een
eigenaardig paar! Doch von Ompteda voert zijn werk meesterlijk ten einde, zooals
we het van hem gewoon zijn. De roman sluit ook niet met een dissonant, maar, nadat
een groote ontstemming overwonnen is, zegeviert toch de alles verzoenende liefde
van Bena en Dolf. - Freiherr von Ompteda heeft ook een goed-klinkenden naam als
vrije vertaler in 't Duitsch der verzamelde werken van Guy de Maupassant. - In 1863
te Hannover geboren, bracht von Ompteda het bij de Saksische huzaren tot
‘Oberleùtnant’. Als zoodanig nam hij zijn afscheid, om zich geheel en al aan de
letterkunde te wijden. Hij woont in Dresden, waar ook zijn laatste werk hoofdzakelijk
handeling heeft.
Alwis Rossbach
Die vor den Toren (fr. 7,50) en Benigna (fr. 7,50) bij R. Ackermann,
Groenplaats, Antwerpen.
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De Vierworm en de Pad
- Fabel Ten nacht een vierworm kwam een witkool opgekropen
en spreidde een zachtzaam schemerlicht
dat 't rimplig koolblad scheen van maanschijn overdropen.
Op dat gezicht
plompte uit de sloot een grauwe pad.
‘Hé, domme vierworm, wat is dat?
Welhoe, gij durft mijn rust met al die dwaasheid storen?
Gij lomp spektakel, keerskens-spat?
Kruip in uw hol, gij war-hoofd, dwaazrik, vier-verloren?’
De vierworm hief verbaasd zijn blinkend kopje op.
‘Ei, jonker Pad, wat raast en tiert gij uit uw krop?
Waarom zijt gij zoo kwaad? Waarom gaat gij zoo kwaken
en moet uw dikke kop
die gore scheldpraat slaken?’
De pad spoot puur venijn
uit de opgekropte balg als zwol zij van azijn;
‘Gij blinkt te fél naar mijn behooren!’
en plompte weg in 't kroos der sloot...
Nog bleef de worm op 't koolblad gloren
ten spijt van pad en... letter-jood.

Aan een Tweeling
Gelukzoekers en marktschreeuwers
Robbeknol
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Eene wreede moordpoging
I
Den langen bangen nacht, had Leo liggen vechten tegen Madam Leermans' witten
papegaai: hij stak zijne kokende oogen uit, trok de gele slastelen uit die de woede
op zijnen kop deed rechtstaan, draaide hem, krassend wierookpotteken, bij zijne
zwarte tong rond, keerde zijn oudewijfsneusbek onder te boven om het in zijne
schorre keel te doen regenen en pluimde hem zoo kaal als een kieken aan 't spit. Maar
hoe hard en ongenadig lang ook, hij zijne keel toehield, kon hij hem toch niet beletten
‘Gendarm, Gendarm!’ te roepen, met eene venijnige vrouwenstem die Leo, naar hem
voorstond, nog onlangs ieverst el had hooren schetteren.
Als hij den leelikaard verfrommeld in zijnen zak wou steken, of op den mesthoop
gooien voor evenveel, hoorde hij Leentje in de kamer naast zoo jammerlijk en
hertscheurend snikken, dat hij het duivelsch beest vallen liet, voor hij stellig wist dat
hij dood was of het toch besterven zou.
Was dat wel een vogel, en de drommel zelf niet?
Een oogpink later zat hij, zoo gezond als een bliek, tusschen twee gendarmen voor
den rechter, wegens eerroof.
In het volgende tafereel - weer al veranderd zonder dat iemand wist hoe - beet hij
Leo een stuk uit zijn vinger terwijl de jongen, hem onder water hield, om juist te
weten hoe lang het een witte papegaai zonder asem kan uithouden.
En 't aardigste van al: Madam Leermans en had alleens nog geen kanarievogel,
laat staan een papegaai!
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Maar zij zelve droeg gele bloemen op den hoed, en haar blik glarieoogde elk tegen,
die betwijfelen dorst dat zij vrouw van conditie was.
Met een beetje goeden wil kon er van haren krommenden neus een bek worden
gemaakt, en misschien wel niet in zwartheid, maar in kwaadsprekerij, moest het alle
papegaaitong tegen de hare opgeven.
O die tong! Gisteren had Leo, die Madam Leermans' buitenkant al zoo vreesde,
ondervonden hoe veel schrikkelijker nog, zij van binnen was.
Overtuigd dat hij en Leentje, hare dochter, het aardsch paradijs wisten liggen,
dorst hij degene op wier schoonmoederschap hij aanlei, bekend maken met dat groot
geheim. Ridderlijk als des konings zoon uit de vertelling, wiens liefde nog voor geen
draak ging loopen, kwam hij den geduchten dorpel over.
Och erme! Had hij toch liever in een wolfijzer gestapt!
Hij werd nochtans in 't salon toegelaten, waar de gouden spiegel, de gouden pendule
en den gouden luchter weerkaatste, waar die gemollige stoelen, de marmeren tafel,
de zijden gordijnen, om ter kostelijks, over de conditie der Leermansen stoeften.
Maar nog luidst van al pronkte aan den muur, 't portret van de meesteres, met zoovele
goud aan geschilderd, dat de kram en de dikke koord langs achter er hunne volle
vracht aan hadden. Daar schitterde zij, oogenschijnlijk in zijde maar feitelijk in
conditie gehuld, met geleende lieftalligheid, geborgde gratie, met te zwart haar, te
vinnige oogen, te roode lippen, haar door den schilder gegeven, in plaats van door
Lieven Heer, mits vier honderd frank en de belofte van recommandatie.
Daar hong zij dus, eer eene schuldbekentenis dan een portret. Zij keek haar man
aan en dat hij onder dien blik niet en bezweek, bewees al voldoende dat ook zijn
portret niet natuurlijk en was.
De sul was kruidenier van afkomst en bestemming, kruidenier in bloed en uitzicht,
kruidenier in zijne bakkebaarden, zijnen geopenden mond, in zijne bewegingen die
nog altijd schenen iets te wegen te snijden te meten in te pakken en op te strijken.
Zijne vrouw gaf hem een boek in de hand; 't was verkeerd, 't had moeten een schepper
zijn. Zij trok hem eenen lakenen frak aan hoewel zij toch wel weten moest, dat zelfs
van onder een ministerfrak zijn blauwe voorschoot zou komen uitpiepen. Zij deed
hem stout in de oogen zien van al wie het salon binnenkwam, hoewel iedereen vertelde
dat hij in niemands anders zien dorst dan in die zijner vrouw.
En in zoo een rijk salon, in tegenwoordigheid van twee Leer-
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mansen in vleesch en beenen en twee in olieverf, dorst Leo zeggen dat Leentje hem
en hij Leentje geerne zag. Hij waagde het met zijn plaatsken aan 't ministerie, te
dingen naar de hand van de eenige erfgename van al die conditie, van al die
rijkeliensmeubelen, van al die huizen en loten en actiën en renten. Hij avontuurde
het, te reiken naar al 't geen er te winnen is, met twintig jaar lang een verken te koopen
in 't groot en het in 't klein uit te venten: met volle olie - en andere kannen in ledige
flesschjes en glazen over te gieten met rijst en bloem en koffie en pëen op zulk eene
wijze in den zak te doen, dat hetgeen er nevens was gevallen toch medewoog.
De jongen van Deraets zou het duur betalen! Madam had lang genoeg moeten
vriendelijk zijn en lachen bij 't gerieven, al was 't ook maar voor een cent peper. Nu
was zij rijk genoeg om onbeschoft te mogen zijn. Zij kon nu iedereen missen en zou
het laten zien ook. Stikkend van opgeblazenheid en hooveerdij, had zij haar tijdens
het onderhoud verlaagd bij 't wanhopig grijpen naar hoogachting, zich gemeen
aangesteld bij 't betrachten van voornaamheid. Zij gaf te verstaan dat soort bij soort
moest blijven, en zij niet was gelijk zooveel anderen, die zij uit groothertigheid nu
niet noemen zou, maar die met hunne kinderen op de huwelijksmarkt leuren.
- Indien niemand van conditie op Helene afkomt, klonk haar sarrend woord, zal
ik haar aanraden liever in een klooster te gaan, Mijnheer Deraet, ik spreek mijn hert
rechtuit gelijk ik het meen en in mijne boter en heeft er nooit geen haar gesteken.
Vervolgens herinnerde, neen verweet zij Leo, dat zijne moeder een
gendarmsdochter was, en zijn vader het toch maar tot knecht, laat staan meesterknecht,
had gebracht.
Eindelijk was het eenvoudig tot twisten en schelden gekomen, tusschen den jongen
die zijner ouders deftigheid niet en wilde laten beleedigen en het booze wijf dat zich
zoo onhebbelijk tegen den verliefden knaap gedroeg, als kon hij het gebeteren dat
voor eenen vollen bloemzak gelds er nog geene ons aanzien te koopen is.
Leo, dat moet toch hier gezeid, had haar tamelijk bits herinnerd, dat zij ook als
meid naar stad kwam en zij en haar man het ook hadden moeten verdienen, met aan
menschen zonder conditie, pruimensiroop en vreemd verkensvleesch te verkoopen.
Zelfs teenenmaal buiten zijn humeur op den end, riep hij dat zijne moeder toch zoo
goed was als spekken Mieke.
Hij had er zelfs iets bijgevoegd, in zijne overhaast om van alle hout pijlen te maken,
dat hij maar wist van hooren zeggen en zeker best zou daargelaten hebben. Maar wat
wilt ge: in drift slaat een
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mensch met 't eerste dat onder zijne handen valt, al was 't een eerden pijpensteel.
- O, had hij geroepen, dat ge renteniert dat weet ik wel Madam Leermans, 't staat
immers op uw ondergoed gestikt L.V.R. Leermans Vaerenberg, Rentenier!
Nu kon er de jongen voor doen!
- Wat zegt ge daar, Mijnheer, klonk hare schetterende stem, zoudt ge dat als 't u
belieft bij de policie durven herhalen Mijnheer!? Nu weten we eindelijk wie zulke
stinkende leugens onder de menschen brengt, nu kennen wij de fenijnige lastertongen!
Hare onstuimige oogen, vol tempeest, rolden tusschen de twee mannen, niet wetend
welk een 't eerst verbliksemd.
Zoo eene woede kon onmogelijk op éen slachtoffer gekoeld!
De arme L. Leermans namelijk, kreeg de volle laag van die kwade heks, tot honderd
graden toorn gestookt op den gloeienden heerd, harer zoo licht ontbrandbare
verbolgenheid! En dat alles omdat hij vredezuchtig had durven zeggen.
- Luistert eens hier Marie... laat ons niet opgewonden zijn.
- Gij zult u niet opwinden, lamzak, beet zij hem toe, ge staat daar als een Jan zonder
Land, die niet weet langs waar hij open gaat. Gij laat uwe weerlooze vrouw, maar
beleedigen en uitmaken, door den eersten den besten kwajongen, den eersten den
besten tandvleeschlooper...
- Maar Marie toch, waagde de L. er enkel nog bij te voegen, zoo radeloos als den
overvallen reiziger die met zijn zonnescherm een leeuw afweeren moet.
- In dien gij man in uwe plaats waart, zoudt gij uwe vrouw in haar eigen huis door
het slijk niet laten sleuren of zijt ge soms tot akkoord met dat steegskensvolk en hebt
gij het mee op mijn geld aangeleid?! Gaat dan maar gelijk aan, ik ben mans genoeg
om alleen de bandieten uit mijn huis te houden.
Nu ontaardde 't in een vloed van gemeenheid, in eenen modderval van
onbeschrijflijkheden: niet achter den toog van een volkswinkel bleek hare plaats,
maar in kroeg of rusphuis.
De jongen zelve voelde zijne gramschap in afkeer verzwinden: wat moest hij
Leentjes verlies als eene onmetelijke ramp aanzien, dat hij 't verwerven van zoo eene
schoonmoeder eraan bleef verkiezen!
Maar die R. die rrrr zou gewroken worden. Zij rukte een soort legkas open even
aristocratisch als 't overige van 't mobilier. Met volle handen nam er Spekken Mieke
't goed uit: onder- en boven hemden, baaien, borstlappen broeken van beide kunne.
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- Waar staat die R. Mijnheer, toon mij die R. leugenaar!...
Zij laadde maar voort uit, van langs om wilder en grammer. Op het laatst deed zij
de bewijzen harer onschuld zoo driftig rond Leo 's ooren vliegen, dat niemand
uitmaken kon of het als argument of als projektiel was.
Toon Mijnheer het lelleken van het hemd dat gij aan hebt, beet zij haar man toe,
op dat hij er ‘zijne R’ kunne op lezen. En L. Leermans-Varenberg, die haast niet
meer te vinden was, voldeed zoo gedwee en onderdanig dit eigenaardig bevel, als
was het Leo 's moederlijke grootvader zelf die hem dat oplei, met al het gezag van
zijne haren muts en kapleerzen. Zoo geducht was de V. Varenberg, gelijk ze daar
stond, de handen in de heup, die klassieke houding van de vrouw op oorlogsvoet.
Daarop was Leo de deur uitgeloopen of langs 't venster de straat opgeworpen...
met zekerheid wist hij het niet te zeggen en in den gemoedstoestand die hem thans
beheerschte, kon dat hem ook bitter weinig schelen.
Korts daarop, na eene avondwandeling die hem eer opboeide dan bedaarde, ging
hij te bed en begon er zijn wanhopigen strijd tegen den onbestaanden papegaai, die,
hoe meer hij de zaak nadacht, hoe meer op Mad. Leermans bleek te gelijken die
eilaas... al te zeker bestond!
(Wordt vervolgd)
René Vermandere
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Weerspiegeling
o Teedere weerspiegeling van rozige avondlucht
In rozig vijverwater.
Door 't zwijgen van den wijdschen avond rilt geen blaargerucht
Noch snerpt er eendgesnater.
En hij die hijgt naar vrede na den koortsigzwoelen dag,
Staat roereloos te staren.
En ziet ten hemel en in 't water, 'lijk een stille lach
Dezelfde wolkjes varen...
Stilaan vervloeit de oranjerooz'ge tint in purperblauw
Ten hemel en in 't water,
En 't blauw vervliet tot geluwgrijs en 't grijs tot donkergrauw
Ten hemel en in 't water...
En hij, die hijgt naar vrede na den koortsigzwoelen dag,
Dien hij met menschen leefde,
Voelt bitterheid in 't hart, zijn mond omplooit een droeve lach,
't Is hem alsof hij beefde...
Weerspiegeling!... hoe heeft hij naar die zusterziel verzucht,
Die hij niet mocht ontwaren...
Ach, 't is alleen in 't water en in rozige avondlucht
Dat steeds dezelfde wolkjes varen...

Joris Eeckhout
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Zalig-blind!
'k Zag U dees morgend, lief en blij,
Bleek kindeke in uw zwarte kleêren.
Uw rond gezichtje loech op mij.
En ik, van weemoed dien 'k niet weet te weren
Bevond u, schooner nog door 't licht
Van vonkelende tranen, wimperdicht...
'k Zie U thans weer in donkren droom
Op een blank doodsbed, midden bloemen
En kaarselichten heil'gen schroom...
En ik, van weemoed dien 'k niet weet te noemen,
Ik glimmelach op U, gelukkig kind,
Dat leefdet hier een wijle... zalig blind!

Joris Eeckhout
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Valerius de Saedeleer(*)
Hoe is het te verklaren, dat wij, die staan in dezen tijd en de ontzaglijke kunstbeweging
meeleven die, in het landschap, steeds tracht naar voller waarheid en, met nieuwe
middelen, naar grooter schoonheid, toch bewondering kunnen gevoelen voor het
werk van de Saedeleer, die eeuwen terug gaat en zijn onderwerpen weergeeft met
de kleur en de schilderwijze van de late middeneeuwen? Wij zijn van onzen tijd. Wij
kunnen de midden-eeuwsche symboliek van een Breughel-landschap niet meer zoo
zeker en gevoelig begrijpen omdat ons leven eene andere wending heeft genomen
en wij de dingen anders zien en anders weergeven moeten. De meesten onzer, zoo
als zij gevormd werden door het impressionisme en het luminisme en zooveel andere
factoren van dezen tijd gevoelen meer voor al de ontstellende veroveringen der
grootsten onzer hedendaagsche vooruitstrevende meesters.
Toch blijven wij staan voor het werk van de Saedeleer dat een zoo opvallend
anachronisme is. Dat is te verklaren, geloof ik, doordat in dit werk in zekeren zin het
volmaakte werd verwezenlijkt. De landschappen van de Saedeleer verschijnen ons
met zulke volheid van uitdrukking, in hare betrekkelijkheid, dat het ons voorkomt,
op het oogenblik der beschouwing, als zou het landschap niet anders meer denkbaar
wezen. Heel onze aandacht wordt ingenomen en die wijze van zien en schilderen,
daar voor ons, zou ons de eenige ware gaan toeschijnen, als wij niet wisten dat morgen
misschien, Turner, Claus of Verstraete ons anders zullen doen oordeelen. Dat is de
macht van den kunstenaar, zij werkt op ons als het woord van een groot redenaar,
die door zijne welsprekendheid en een dieper inzicht van zijn onderwerp, ons de
overtuiging geeft, al weze het maar eene oogenblikkelijke, dat zijn onderwerp het
uitstekende is en het eenige waardig onze aandacht bezig te houden.

(*) Naar aanleiding der laatste tentoonstelling zijner werken in het Kunstverbond te Antwerpen.
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De kunst van de Saedeleer wortelt in verre diepten van het verleden, zijne
landschappen doen denken aan de achtergronden van primitieve schilderijen waar
eene kruisoprichting van Van der Weyden, of de kermisvierende boeren van Breughel
zouden zijn uit weggenomen. In die tijden werd er nog zooveel niet in de natuur
gezien. Dat is begrijpelijk: Het natuurgevoel bestond schier niet in de dichtwerken
der eerste middeneeuwen. Bernart van Ventadour, een provençaalsche minnezanger,
die stierf omstreeks 1195, spreekt van heimelijke droefheid die het hart bekruipt bij
het rijzen van de blaren uit de boomen. Franciscus van Assisi leeft met de dieren in
het woud en de vogelen des hemels als met zijne broeders en zusters. Zijn zonnezang
(‘Altissimo omnipotente’) of zijn ‘Laudes Creaturarum’ zijn doortinteld van de hooge
vreugde die hem de schepping geeft. Dante zingt van ‘'t Was 't uur, dat 't heimwee
wekt der lieden op de zee...’, ‘'t Was de stonde, die den jongen bedevaarder kwetst
met liefde, als hij van ver het avondkloksken hoort, dat schijnt te treuren bij het
sterven van den dag’. In de schilderkunst ook bestatigen wij het stilaan ontwekken
van het natuurgevoel. Schaars gaat een venster open achter een vroom madonna-hoofd
en laat een olijf-groen landschap zien, met een paar verre, kleine, conventioneele
boompjes, op een vlekkelooze blauwe lucht. In het drielijk van Sir John Donne of
Kidwelly, door Memlinc, in de Devonshire Galerij te Chatsworth, wordt, door de
zuilen, die den troon der moeder Gods omringen, een heele landstreek te zien met
groene wei en een bosch en de kronkeling eener helder spiegelende rivier die, langs
een watermolen voorbij en een toren, voortvliet onder de bogen eener brug naar den
einder toe, waar de heuvelklingen deinen op den ongerepten blauwen hemel.
Geertgens tot St-Jan laat den Voorlooper met zijn groote bloote voeten neerzitten in
een heffend en dalend valeitje, groen en eenzaam tusschen de bosschen ringsom.
Een kanarievogel en een ekster zijn dicht bij hem, hier op het gras en daar op den
uitsprong van een rotssteen. Madeliefjes bloeien voor zijn moede vervrongen voeten.
Disteltakken en varensblaadjes zijn met de grootste angstvalligheid geschilderd.
Slanke boomen groeien recht omhoog. Hun rilde stammen dragen bolle kruinen of
doorzichtig takgewaai, waaruit de vogelen vliegen op de blauwe lucht. Een waterken
rimpelt door helling en delling van den groenen grond. Een ooievaar droomt er op
den boord. Konijntjes peuzelen rustig aan malsche kruiden. Een hert draaft over de
pleining, twee andere grazen tegen den boschkant of turen rustig uit naar den verren
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Johannes die, het hoofd op de hand, moede en eenzaam te peinzen zit, heel van voor
in zijn bruin boetekleed en den wijden blauwen mantel. Over de boomkruinen zijn
de torens te zien eener verre stad die blauwendig versmelt met de heuvelen aan den
einder op de wolkelooze lucht, wit omlaag en blauwend, dieper steeds, omhoog.
Die primitieve schilders droomden terwijl zij de natuur bezagen. Hunne verbeelding
was onder de weergave werkzaam en zij kozen wat hun het lieftalligste toescheen.
Zij copieerden ook en volgden na, maar het landschap onderging als het ware eene
gedaante verandering, eene transfiguratie, in harmonie met de ideale wezens, de
zielen die daar leefden. Het was er maar om te doen een mooi decor te geven aan
wat zij voor te stellen hadden aan godgewijde personen of gebeurtenissen, zóo dat
alles op hunne paneelen sprak van hetzelfde diep rein en ingetogen leven.
Met Breughel komt een juister, natuurgetrouwer weergave in de kunst. Zijn
landschap is niet meer een innig droomvisioen, maar de Vlaandersche streek met de
boerenhoeven van toen. Toch leeft in hem na de wijze van zien en uitdrukken der
midden-eeuwers, die slechts symbolen en suggesties van de ware vormen en gedaanten
der natuur konden geven. De aarde is de effen bruine vlakte, het gras de
smaragd-groene gelijke pleining, in den winter is alles eentonig vlak wit. De boomen
hebben naakte uiterst fijn geteekende takken of in den zomer een gewaai van blaren
daarom, die allen met de grootste zorg zijn afgewerkt. Nu eens zal Breughel
veralgemeenen, dan weer zal hij voor de kleinste bijzonderheid blijven staan. Den
eenen keer ziet hij niet genoeg, den anderen keer ziet hij te veel en wil alles geven,
in plaats van den algemeenen indruk. Wij met onze moderne gedachten, zien dat
alles anders. Sommige critici zullen staande houden dat Breughel zoo opzettelijk
heeft gewerkt. Ik houd het er voor dat er bij den ouden meester gebrek was aan een
volledig inzicht op het landschap zooals wij dat nu hebben, ofwel soms een
onbeholpenheid om uit de overvloedigheid der détails, het noodzakelijke te
weerhouden dat den volledigen indruk geeft. Een stuk grond of een weiland waren
voor hem groote vlakken en hij kon zijn geelbruine of groene verf breed en gelijk
uitvrijven, zóo behendig, dat heffing en daling en diepte van het landschap zichtbaar
werden. Maar de blaren der boomen waren zoo velen en hij dacht dat hij ze allen
moest schilderen en 't werd als een fijn kantwerk op de lucht. Zoo wordt nooit een
boomkruin op de lucht gezien. De algemeene indruk eener groene massa dat is 't wat
wij gewaar worden. Maar Breughel beheerschte zoowel zijne, in zekere richtingen,
nog zwakke
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krachten, dat zijn werk min gebrekkig schijnt dan de uitkomst van later veel
volmaakter arbeid. Daarbij is zijne matière van zulke sterke duurzaamheid dat zij
voor vele schilders van eene onweerstaanbare bekoorlijkheid moet wezen. Toch zou
ik het noodlottig heeten moesten meer moderne schilders hunne onderwerpen, ontstaan
en gevoed door de nieuwe gedachten, gevoelens en indrukken van dezen tijd,
vasthechten aan eene werkwijze die primitief mag genoemd worden.
Valerius de Saedeleer heeft aan die bekoring toegegeven. Zijn aardtoon en zijn
groen van buitengewonen glans, zijn aan Breughel ontleend. Hij heeft diezelfde
schoone uitvrijving van kleuren, hetzelfde scherpe zicht der minste kleinigheden en
de zorgelijke teekening. Alles kan met een vergrootglas bezien worden: de takken
der boomen, de stronken eener haag. Zulk werk is traag en gewetensvol, geduldig
en vol groote schroomvalligheid voor de natuur. Hij zoekt ook niet zoozeer naar
werkelijkheidsweergave, maar suggereert en styliseert, niet meer uit kinderlijke
onbeholpenheid als soms bij Breughel, maar om eenen bepaalden indruk weer te
geven.
Met deze sobere vrome taal van Breughel zegt hij iets anders en op zoo
aanpakkende wijze. Hij heeft het diepe gevoel van de natuur dat de oude meester
miste. Dat gevoel is niet het gevolg van een enkelen indruk, het is de ziel eener
gansche streek die tot hem spreekt. Hij is daarbij denker en zijn gevoelens groeien
en veralgemeenen tot grootsche ontroeringen, die gaan en komen, in eeuwig trage
deining, lijk ebbe en vloed, lijk seizoenen van leven en zijn werk doen verdeelen in
stormdagen, in winterdagen, in grijze dagen, in zonnige dagen. De aarde is de groote
baarmoeder. Zij ligt daar eindeloos gestrekt met hare vlakke velden, hare boomen
en wateren. Zij ligt daar bloot en hulpeloos, onder de drijgende spanning van den
geheimzinnigen hemel, waaruit haar 't leven komt, de bevruchting en de dood. Van
daaruit ontvangt zij licht, den brandenden gloed van den zomer, de duisternis van
den avond en den nacht. Van daarboven komen de verschrikkelijke dreigementen
als de grijze wolken, zwaar als lood, schuiven over de landen en onheilspellende
spiralen ontrollen door de lucht waaruit de bliksems zullen flitsen en de donder zal
rommelen. Van daaruit dwarrelen neder de witte vlokken, die, binst de lange
winterdagen, het groote baarkleed vormen, waaronder de doode moeder rust en wacht
op de verrijzenis.
Het landschap is hem schoon geworden omdat het al die gedachten en gevoelens
uitdrukt die hem eigen en zoo innig dierbaar
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zijn: vrede, rust, stilte, angst, gelatenheid. Al wat hij diep in zich zelf draagt en weet,
treedt daar naar voren uit de aarde en de luchten en niet in eerste plaats moet dan de
zichtbare schepping weergegeven, den groei en de weelde, het licht van het land,
maar het zielkundig karakter, het gevoel, de stemming die er uit opstijgt als een wolke
wierook.
En ziet hoe de manier van Breughel hier wonderwel te stade komt. Zijn
vereenvoudigde symboliek moet alles grooter beteekenis geven. Zoo zijn de boomen
van de Saedeleer geen werkelijke boomen, maar gestyliseerd verwekken zij in ons
een geweldig gedacht van boomen in alle hunne veranderlijke gedaanten. 't Weze
dat zij zwart als inkt hun naakte takken lijk gemarteld ijzer dooreenvringen op de
grijze winterlucht, of in den zomer groene trossen of bolle kruinen op rechte stammen
over de vlakten laten heerschen. Een omgeploegde akker vertoont geen grond klodden,
realistisch weergegeven, maar het is de effen buik der moeder-aarde die bolt en welft
omhoog en wacht om bevrucht te worden, te ontvangen, te baren en te wiegen den
gouden oogst in den zomer. Daar liggen velden, einde en ver met allerhande vruchten:
tarwe, rogge, haver. Het zijn kleurige vakken geworden met boomtrossen hier en
daar, met hagen die de verten lijnen. Als daar zon over ligt, dan ziet gij niet haar
stralen branden en spatten als op de schilderijen van Claus, maar het hemellicht is
als een kleed waarmee de natuur omhuld wordt en alle tinten zijn verlevendigd en
verhoogd. De hemelen zijn effen blauw, donker, grijs of zwart. Een enkele wolk
komt daar soms in opdampen of liever uit het blauw ontluiken, gelijk een groote
vreemde bloesem, die dan heel den gloed en de roode glorie draagt van den
daverenden zomerdag. Of zwarte dikke brobbelingen, gespuwd uit de windgaten,
schuiven vooruit en ontrollen in spiralen waarin de groote regenvlagen sluimeren en
de verbolgen elementen.
Door deze veralgemeening van alle natuurverschijnsels, door die herleiding tot
hunne eenvoudigste uitdrukking van alle zichtbare vormen en gedaanten, door die
volledige synthesis van het landschap wordt deze kunst haast zuiver cerebraal, zij
werkt door abstracties en spreekt aldus oogenblikkelijk tot onze hoogste geestelijke
vermogens. Het wordt als eene muzikale verklaring van avondtreurnis, van
zomerloomheid, van blijden zonnedans en geweldig werkt de ontroering in de diepten
van het gemoed.
Zooveel wordt er ons ook door deze muzikale legenden te vermoeden gegeven.
Bezie het Einde van eenen killen grijzen dag. Lijk in elke schilderij van den meester
vinden wij hier dien zucht
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naar groen en stelselmatige teekening, zoo, dat alles stil blijft, ingetogen en geen
schelle kleur stoornis brengt in den zwaren weemoed der eindeloosheden, die daar
open wentelen in de verte. Naderbij, ter linkerhand, is een boomgaard met de
fruitboomen en omsloten met een dichte groen-geschoren haag. Een wegeling kronkelt
er langs tusschen het loopgers. Rechts heft een akker omhoog. Links in de verte - en
tusschen de boomstammen door - eener tweede groene fruitgaarde is de effen klare
spiegel te zien der Leie, die wentelt in tragen bocht door de weiden. Verder nog, ter
rechter hand ontvouwt een tweede veld en teekent, diep aan den einder, gelijk een
zeeberg, een effen lijn op de grijze lucht. De hemel is strak gespannen, met donkerder
strepen doortrokken die, steeds zwarter worden in de hoogte. Daar komt een
onverklaarbare angst en droefgeestigheid uit dat landschap. Geen mensch die er roert.
Die besloten gaarde paalt toch aan eene hofstede? Dat wegeling loopt toch door de
akkers? Komen daar geen arbeiders langs met hun veldalaam, na het zwoegen op
die hoogmoedige kouters? Liggen die daar nutteloos voortaan onder het dreigen van
het luchtgespan en is de Leie een Lethestroom die al-vergeten bracht door het land?
Zal daar iets gebeuren, dat alle leven zoo stil bleef staan? En is de kalme rust der
lucht, die donker droomt, een voorspook van de aanstaande ontschakeling des
donders? Het is de ziel eener streek die zwijgend zweeft door het vallen van den
avond.
De pachthoeve in den Sneeuw, een onderwerp dat voor den impressionist zou
aanleiding gegeven hebben tot trillende effekten van wit met purper-blauwe
schaduwvlekken en klonteringen van gouden zon hier en daar, is weer geworden de
stille harmonie van wit en grijs en zwart-bruin, het overanderbaar kleuren-kleed der
eentonige winterdagen. Vlak strekt het witte laken uit alom over de effen landen.
Rechts is de bevrozen Leie en links de boomgaard met de arme naakte boomen. De
hemel is droef en grijs en hangt, loodzwaar van al de pakken sneeuw die, dagen en
dagen, hunne witte vlokken nog zullen doen nederdwarrelen over de streek. De
pachthoeve schijnt verlaten en zonder leven; alles is gesloten en toegedekt. Het
jaargetij is oud, versleten, sukkelend en ellendig, als het oude vrouwtje, dat gebogen
voortterdt, onder de zwarte plooien van den kappemantel... en als het bevriezende
jongsken, dat het zelfde voetspoor volgt, het hoofd gestuikt voor den wind en den
bedelkorf aan den arm. De groote boom op het voorplan is het jammerlijk geraamte,
het beeld van de dood, die heerscht onmeedogend over de vervrozen diep bedolven
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aarde. Altijd bij het werk is de ontroerde mensch te voelen, die nadacht bij de
ontvangenis der natuur, die koos en schikte en samendrukte om, in een kleine ruimte,
zooveel te zeggen en tegelijk zijn ziel in schoonheid stil te uiten.
Niet genoeg werd er misschien gewezen op de nationale waarde van een Edmond
Verstraete, van een Valerius de Saedeleer en anderen hier bij ons. Zij schilderen het
Waasland, de Laethemsche streek aan de Leie en dat lustoord der Vlaanderen, het
Scheldedal in het verre zuiden, tusschen Kortrijk en Audenaarde, schijnbaar nog zoo
herderlijk en wijd van alle beschaving voor menschen die komen uit de trotsche
steden, Gent, met de koorts der fabrieken en werkhuizen, en Antwerpen met het
episch gewoel en beweeg eener wereldhaven.
Omdat die schilders geen oogenblikkelijke en vluchtige impressies geven, maar
heel een land bestudeeren en er het trouwe beeld van trachten weer te geven op hunne
doeken, elk naar zijn manier, zullen hunne werken voor nu en later van ongewone
beteekenis blijven. Zij zijn voor deze tijden en deze streken wat de groote hollandsche
natuurschilders uit de 17e eeuw zijn geworden en gebleven voor de Nederlanden. Zij
veropenbaren een klein wereldhoekje over den heelen aardbol. De vetweiden en de
polders, de landouwen en de hoeven, de kusten met de zeilschepen en galjoenen, die
varen op de effen blinkende zeeën of door de zwarte kruivende golfjes, de ontzaglijke
luchten met de wolken en de geteisterde boomen die hunne loovermassa's buigen
voor den wind, de flinke bries die blaast uit de Zuiderzee en op de kimmen waanzinnig
de molens doet draaien in eindelooze reken, heel dat land dat een wereld werd voor
Ruisdael, Hobbema, Van de Velde, Van der Neer, Rembrandt, Van Ostade, van
Goyen, en door hunne nieuwsgierige oogen werd bekeken en door hunne
gewetensvolle handen uitgebeeld, is nu bekend van de Prado van Madrid tot het
Ermitage van St-Petersburg, van de Pinakoteek van Munich, over den Atlantischen
Oceaan, tot in de paleizen der milliardairs van New-York of Philadelphia. Het is een
type-land geworden. Het is Holland zooals er gesproken wordt van Arcadia of de
Campania Romana.
Zoo leeft Vlaanderen in het werk van de Saedeleer. Een verkort universum is daar
ook te vinden: de wateren, de vlakten, de bosschen, de heldere en grijze dagen, de
zonne-luchten en de onweerswolken. Te Laethem is 't de Leie, de trage stroom die
in zijn bochten blauwe luchten spiegelt, zijn 't de groene weilanden die staag klimmen
naar de strenge lijn der lorkenstammen op den
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einder. Te Tieghem, in Zuid-Vlaanderen, is 't de heffing en daling der grootsche
Scheldevlakte, het zeespel van de landen, de trotsche praal der velden, de verre
blauwe kimmen en daar midden in de pachthoeven, de dorpen en de kerktorens.
Als de meest syntetische schilderij in dezen zin weze hier aangehaald het Einde
van eenen winterdag(1). Het eindelooze landschap wordt daar gezien als door de
opening eener groote diepe grot, gevormd, - langs onder - op het eerste plan, door
een vlakken, omgeploegden kouter, strekkend over heel de breedte der schilderij en
uitzettend klimmend steeds van links naar rechts; - langs boven - in de lucht, door
een onheilspellend zwart wolkenschof, versmallend steeds en lichter wordend, van
rechts naar links. Tusschen deze twee zwarte massa's van aarde en hemel, die elkander
symetrisch beantwoorden, ligt heel het heldere vergezicht daar open als tusschen de
beenen van eenen ontzaglijken driehoek, waarvan de top zou zijn ter rechterzijde
van de schilderij en de basis zich uitbreiden op de uiterste linkerzijde. De wolkenbank
daarboven schijnt onbeweeglijk nu maar toch fataal te moeten toeschuiven en
neerdalen tot op de zwarte aarde van den grooten kouter, om heel het dal in duisternis
te dompelen als achter een ondoordringbaar vool. Het is een opperste oogenblik, dat
de aarde nog spaarzaam licht ontvangt en zichtbaar blijft, in de tijdelijke klaarheid,
die geleidelijk uitzet over de landouwen en de luchtperspektieven teekent, door de
waarde der kleurtonen, berekend volgens het plan dat door de voorwerpen wordt
ingenomen in de ontvouwende vallei. Het is een wonder licht, als onder water, als
in een doorzichtig aquarium. Het is een monochrome schilderij en toch zoo rijk in
haren uitslag. Mijlen en mijlen lands liggen daar te overzien. Achter den hoogen
berm op het eerste plan in de daling van den grond staan naakte winterboomen, eene
hooimijt, eene hofstede. Dan schier weer op heel de lengte der schilderij, ontvouwt
de groene effen lap van eenen kouter, ter hoogte der pachthoeve, doorsneden van
eene haag met ontblaarde fijn-geteekende stronken. Links ligt een hoog-groene
boomgaard in den kreits eener haag, waarrond een wegelingsken kronkelt. Naderbij
is dat alles zoo duidelijk en gewetensvol uitgeschilderd, het moet gezien worden en
het is zoo innig. Maar dan verder begint het barenspel van de plechtstatige vallei en
de oogen moeten maar meegaan met den rythmus der stilklimmende heuvelen en
zoetzinkende dalen. Duistere krachten onder die gronden heffen

(1) Thans nog in de driejaarlijksche tentoonstelling te Antwerpen.
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daar omhoog boven de vlakte Tieghem-kerk, en het dorp, dat zijn langen steenweg
uitzendt naar rechts, dalend stil met de lange reke naakte winterboomen tot
Ingoyghem. Daarachter en daardoor gaat weerom voort de klimming der vallei, matig
en zeker naar den einder, alwaar, op de heuvelkling ter kim, de boschlijn teekent.
Huizen, kerktorens, staan bespottelijk klein door den afstand, hier en daar geplant
over de vlakte, met boomreken, boomtrossen, naakte stammen; met hier en daar een
vaag vermoeden van blauwendig water door de heffing en daling van den grond, met
velden nauwelijks aangegeven in hunne vakken en allen van dezelfde vale winterkleur.
Uren ver zijn wij reeds met ons oogen gewandeld en nog hebben wij maar de helft
van het doek overzien. Dan begint, wit eerst en licht, donker wordend steeds naar
boven, het reusachtig luchtgespan dat het verre land toedekken moet in duisteren
nacht. O Vlaanderen, heerlijke gaarde, die daar openwentelt en vereeuwigd staat op
een paar meters doek!
Veronderstel dat stuk een oogenblik in een balken huis, waar, door de vensters,
men uitzicht heeft op de Russische steppen; of in eene villa, nabij Tokio, met
ingekromde pannen daken en zuilenreien in rooden lak, te midden een hof van
chrysanthemen en op een perspektief van blauwe bergtoppen in de verte; of in het
landhuis eener planterij, te midden der oerwouden van Brazilië, met palm en
reuzenboomen, slingerplanten, vreemdstaltige bloemen, kleurige vogels en wilde
dieren. Hoe zal de gevoelige vreemdeling dat stemmige landschap bezien als hij weer
keert uit de steppen, als hij neerdaalt van de Japansche bergen en afstijgt van zijn
paard na een rit door de kralen? O wij weten het niet! Maar de Vlaming die daar
tijdelijk woont onder de tropen, hij zal zijn oogen voelen grooter worden, hij zal zijn
lippen weten trillen van woorden die naar boven moeten uit zijn hart, hij zal zijn
beide handen uitreiken naar het lieve land met onuitsprekelijken weemoed. Het zijn
de velden van Vlaanderen, het is de zorg en de arbeid der boeren, die de akkers
omploegden en bezaaiden, het zijn de witte gevels der hoeven, nauwelijks met een
enkel streepje aangegeven in het groote landschap, maar waar ge u de menschen
denkt, besloten zittend, binst de winterdagen rond den zwarten haard; het zijn de
dorpen en de kerken waar des zomers de kermissen worden gevierd, waar de
ommegangen gaan, de beevaarten en de kruisprocessies; het zijn de steenwegen die,
in rechte of kromme lijnen, met hunne boomreken, uitliggen over de vlakten, de
dorpen verbinden en vertakken naar de steden: Kortrijk, Yperen,
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Brugge, Gent; het zijn de hutten en kapellekens, het zijn de donkere bosschen op den
einder, het zijn velden en nog velden, heuvelen en dalen, met de vruchten der aarde;
het is de lucht, onmeetbaar, die grauw van den avond over de vlakte hangt en 't
heimwee wekt naar 't schoone vaderland.
Ik heb getracht die nationale beteekenis te doen voelen door de tegenstelling van
zeldzame, veronderstelde omstandigheden en het is die hoogere geestelijke waarde
welke aldus beter op den voorgrond trad die voor allen die thans werken aan de
volledige en tevens zielkundige uitbeelding van deze landen, den arbeid zal doen
vruchtbaar zijn en leven. De stralende velden van Claus, zijne bonte koeien die hunne
schonkige lijven en gehoornde koppen door den golfslag der Leie waden, de droeve
zeekusten, en de verlichte pachthoeven van Farasyn, de geelbrandende en purpere
heidezichten van Rul, de groote Schelde-wateren en de Polders, de matelooze luchten
met de wolken-schepen van Hens, de landwegen met de karresporen van Luyten, de
groene welige beukendreven en boschzichten van Courtens, de panorama's van de
Saedeleer en vooral de kleur- en lichtfeesten uit het Waasland van Verstraete zullen
ons Vlaanderen misschien, voor komende tijden, als land, als groeienden en
bloeienden hof der aardplaneet vastzetten in de verbeelding der menschheid.
Wij zaten op het terras van het Huis ten Berge, waar de schilder woont te Tieghem
en, door alle jaargetijden heen, zijne streek beheerscht en naspeurt in hare wisselende
gedaanten. Wij hadden het noenmaal genoten: rundvleesch en eendvogel, overgoten
met vette en sappige sauzen. De meester had bezig geweest met vork en mes aan het
deelen der spijzen, op de groote dampende schotels. Tegenover zijne blonde, sterke,
vlaamsche vrouw, te midden zijner kinderen, meisjes met goudharen, roze kaken en
blauwe oogen, geleek hij op de dikke welgevoede koning uit de wijnfeesten van
Jordaens. Zijn zware leden en spannende buik rustten nu gemakkelijk en voldaan in
den zetel, terwijl zijn linkerhand de blauw rookende cigaar hield en zijn rechter soms
het kopje zwarte koffie aan de lippen bracht. Zijn vol rond gezicht, zijn roode kaken,
malsch onduleerend naar de dubbele kin, deden denken aan eenen rondborstigen
slachter of veekoopman of wat ook, liever dan aan eenen schoonheidweergever. Zijn
kleine blauwe levendige oogen, het zwaar-vooruitspringende voorhoofd en de
wildkrullende blauw-grijze haarkroon
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waren, zal ik zeggen, de eenige artistieke gelaatsdeelen van dezen verbazenden man.
Hij sprak, en het was met de voldoening van een mensch die tijd in overschot
heeft, hij sprak van zijn verleden, van den invloed dien hij onderging van Courtens,
toen hij zijne verf in dikke klodden wild op zijn doeken smeerde, van zijn
bohemersleven te Gent met George Minne, toen zij samen, verbitterd, storm liepen
tegen de maatschappij en de kluppels dreigend uitstaken naar de steenen burgten van
het kapitaal en de macht en als goddelijke kinders droomden van het rijk der anarchie
op de wereld te brengen, van zijn terugkeer tot de kerk van Christus en zijne eindelijke
berusting in het vredig volbrengen van zijne dagelijksche geloofsplichten.
Ik zag naar het oneindige panorama van de schoone Scheldevallei, die daar, onder
de gouden Augusti-zon, heerlijk open lag voor onze oogen. De lijnen der velden
liepen zoo zacht en geleidelijk in en door malkaar, de heuvelen klommen zoo zacht
en gemeten naar de verre blauwe kimmen en dat traag en wellustig wentelen van het
land, werd mij als het beeld van de rust en vrede, de kommerloosheid van den
zwaarlijvigen kalmen man. Hij kwam mij voor als een onbewust element, als een
mensch die gevoerd door ik weet niet welken geest, het niet kan verhinderen dat
onder zijne handen, traag en zeker de schoonheid ontstaat, transfiguratie van al wat
daar om te grijpen ligt overal rondom.
Een woord van Ruskin is mij dan te binnen gekomen: ‘Er is om de vijftien of
twintig jaar gemiddeld een nieuwe keizer, en door vreemd toeval en gelukkige
kuiperijen zou elkeen Keizer kunnen worden. Maar er is slechts één Turner in de
500 jaar en God beslist, zonder eenige kuiperijen, als hulp toe te laten in welk stuk
klei Hij zijn ziel inblazen zal’.
Het stuk klei dat de ziel voert van Valerius de Saedeleer!...
Jozef Muls
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Eene malligheid van Jan Puyt
In den tijd toen Keizer Karel nog te Antwerpen woonde, leefde er in een der houten
huizekens op de Borchtgracht een oud schoenmakerken, Jan Puyt geheeten, met zijn
even zoo oud vrouwken Margriet, die beiden er altijd een groot genoegen in vonden
hunne achtbare medeborgers allerlei vieze parten te bakken.
Dit had hun reeds menige dikke stuiversboet van Schoutens wege gekost maar het
beterde daardoor niet. Integendeel, als ze de kans klaar zagen zouden ze voor geen
handvol dukaten de eene of andere plagerij verkeken en 's buurmans kat in vrede
gelaten hebben; liever hadden ze het arme dier met den staart aan de klink van een
der halfdeurkens opgehangen. Zij vonden er ook geen bezwaar in hunne soep te laten
verkouden om eene bijstere leugenmare in de buurt rond te gaan vertellen; zelfs, zij
gaven niet om de zoetheid der alkove wanneer zij een waarschijnlijk voorwendsel
uitgedacht hadden om hun naaste gebuur in de zijne te kunnen stooren.
Eens, op een avond dat de Borchtgracht wonderbaar rustig was, zaten Jan met
Margriet hun vingers af te lekken aan een hoog-beladen bord labberdaan en patatten,
overdrupt van eene gulden botersaus.
Alleen hun lippen smekten in de stilte van het kamerken.
‘Dat zal den ouwen lampoot, verdosie, zuur opbreken, hé Jan?’ onderbrak plotsig
Margriet haar gepeuzel en ze giechelde puur venijnig.
‘Zòet wilt ge liefst meenen, Margrietje?... Zòet, beste vrouwken... Het zal hem,
sakereels, zòet opbreken... siroop is dat niet zòet? Gelijk in Kanaän zullen zijn sleffers
van siroop als van honig overvloeien... Staat me de kruik gevuld?... ho... ho... de
bullebak zal razen, lief Margrietje... Schud me nog wat patatten op het bord... zoo
zie... brave vrouw toch...’
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Het gemoed van 't oud schoenmakerken was dien avond zoo pleizierig als valsch.
Jut Jans toch, die rechtover zijn pikkel in ‘'t Swert Mooriaentje’ woonde, had
permentelijk aan eene koopvrouw durven verklikken dat hij, Jan Puyt, blokschoenen
voederde met den afval van zijns wijfs huiken.
‘Mijn ambacht is een eerlijk officie, vrouw’, had 't schoenmakerken plechtstatig
aan de koopvrouw verzekerd, watniet verhinderen kon dat deze zonder meer gekal
er uit trok om haar blokschoenen liefst op de Suykerruye te gaan halen.
‘Sakereels,’ had 't schoenmakerken, meer in zijn eigen dan hardop, gezegd, ‘die
scharluin van een Jut, dien zal 't zuur opbreken... al moesten ze me rabraken of
verbranden... 'k zal hem leeren mijn werk hekelen en pluizen...’ En in den nanoen
overlegde hij pleizierig in 't genipt met Margriet wat kruis en miserie zij het best Jut
zouden aanleggen; en ja, die looze prij van een Margriet wist er seffens een raad op...
Jut Jans had 's avonds de gewoonte, een kwaartje voor 't slapen gaan, zijn
goud-besteken sleffers voor den naasten morgend in het huisgangetje te zetten dat
ze geen vijf stappen van de half-deur afstonden.
Daar moesten ze verluchten en de eerste uchtendfrissigheid zou er al vast elke
kwade reuk uit verdrijven.
‘Ziede, Jan,’ had Margriet onder danig gegiechel haar man overtuigd, ‘als 't donker
is steken we getweeën stillekens het straatje over; gij heft zoetjes de klink en ik zal
op mijn kousen den gang inkruipen en 'k zal zijn sleffers vol siroop gieten... Och,
ach, ik lach me dood... Jan... Jan... hi... hi...’
Jan had lustig meegelachen en nu dat hij met een lange, trage tong de laatste
botersaus uit zijn telloor oplekte en de overgebleven patatgruizels met een gulzigen
vinger naveegde, was hij zoo tevreden over de nieuwe malligheid dat hij nauwelijks
nadacht hoe Cosijnken hem wellicht morgen met de ooren aan de kaak zou stellen
om hem daarna af te touwen. Bij Margriet speelde de zaak nog wat vroolijker in het
hoofd; zij ten minste dacht niet aan eene boet van koperen vlieghers, noch aan
bullepees, brandmerk en schandkaak... In hare bedaagde verbeelding zag zij enkel
reeds de kruik heffen over de kostelijke sleffers, de siroop in papachtige streenen,
zonder geklok noch geslurp neerloopen en de holten boordevol...
‘Hé, Margriet, de labbekak hierover zal straks het bed ingaan... Zijn keerse steekt
al op... 'k Geloof dat het stillekens tijd is...’
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't Schoenmakerken had zijn oog voor het sleutelgat gezet. Margariet, kwam seffens
bij, stiet haar man van voor het gaatje weg en overtuigde haar-zelve geduldig dat
haar onderworpen bedgenoot de zaak niet dobbel bezichtigd had.
En waarachtig, Jan had juist gezien. Achter de groenachtige ruitjes van het huisje
aan den overkant zag Margriet de flauwe klaarte van eene keers die Jutje Jans,
alvorens het bed in te trappen, elken avond ontstak, deels voor Onze-lieve-Vrouw
en deels voor zichzelve.
‘Toe, vrouw, pak me de kruik!...’ In een omziens was Margriet een stoel
opgesprongen, sloofde eene bruine kruik van het schab en wipte als een eerste
jonkheid weer beneden.
Jan zette de deur behoedzaam op een kier. De Borchtgracht was donker en stil als
een kelder. Enkel het zilveren gloedje van de maan rustte als een wonderbaar licht
op de houten gevelkens aan den overkant en deed vòor het ‘Swert Mooriaentje’ de
blaeren van den wijngaard blinken, die ruischte onder den flauwen nachtwind...
Margriet had plotsig het vetlampken op tafel gedoofd en nu alles binnenshuis
duister was, deed Jan de deur wijder open... Een beetje benauwd zag hij haastelijk
links en rechts de Borchtgracht uit, terwijl hij Margriet achter zich aan de paanders
van haar rok vasthield.
‘Toe, Margriet, toe... vrouwe... flus... flus!...’ Margriet bleef wat staan teemen.
‘Toe, vrouwe, wat druiloort ge?...’ en Jan trok ze couragieus met haren rok den dorpel
over.
Het wijf had de siroopkruik vol zorg onder haren schorteldoek geborgen en als
van haar krombeen hinkte zij ermee rap de keien over, terwijl Jan op de spitsen van
zijn zolen en de handen nu behoedzaam in de broekzakken heur achterna kwakkelde,
als een ganze die tegen haar zin door een slijk moest.
Waarachtig was Jan zijn hart niet grooter dan een boontje toen hij den kop over
Jut 's halfdeurken heenstak om in het gangetje alles nog eens sterk na te luisteren;
zijn asem scheen hem een eeuwigheid wanneer hij eindelijk - o zoo zachtjes - de
klink ophief en de looze Margriet met een zoeten duw in haren rug binnenshuis
praamde.
De klaarte der maan viel in een zilveren plasje op de roode kareelen van het
gangetje en precies op Jutje Jans goud-besteken sleffers, die, onnoozel bijna, voor
de deur der huiskamer stonden.
Jan kroop hem als een booze geest achteruit in de schim der wijngaerdblaeren van
waaruit hij - Sinte Crispijn sta hem bij toch - met gerommel in zijn darmen, benauwd
nazag hoe Margriet eerstens haar oor tegen de kamerdeur aanlei en dan met eene
bedaardheid die
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eene goede maag zou doen keeren, het kruikje de sleffers overhelde, waarin de siroop
in goud-bruine streenen een tijdje lang binnen liep...
Met haar vinger veegde Margriet de druppen van den kruikrand af en lekte hem
zuiver.
Jan zag haar geruiten huike als schokken van 't lachen en nu hem de malligheid
tot een goed eind scheen te gelukken wou hij bijkans zijn snater er bij roeren. Maar
hij had niemendal tijd daartoe; nauwelijks toch kon hij in zijn eigen gezegd hebben
‘Och, och, gij wraggelgat van een Margriet toch, ...gij elementsch wijf...’ of er begon,
Heere-mijn-God, achter de deur een plotsige stap van laarsjes te kraken...
De benauwdheid sloeg als een windbui aan Jan zijn hart; Margriet schrok fiks
recht als stak men een speld in haar billen, hief in een omdraai haar rokken en wou
temets de kruik opnieuw onder haar schorteldoek versteken, maar - laas, drijmaal
laas - het buikje der kruik gaf een klare bots tegen de deurplint dat de schervels
klabbetterden over de gangkareelen...
Dat was me een verschot om alle kaaksters en laarijsters van de Borchtgracht op
den dril te zetten. Margriet hinkepinkte rap als een opgejaagde kat naar de halfdeur;
Jan liet met een schrei de klink vallen, schoot op zijn zachtste beenen de keien over
als had hij zich bepist en als wou hij waarachtig hem-zelve 't eerst in zijn huisje gaan
opsluiten...
‘Ehem?... 't Sissst... Ehem?... Houw je... Jan... Jan?’ - Er ging een droog gescheur
van over ‘'t Swert Mooriaentje’. Het schoenmakerken hoorde parmantig dat zijns
wijfs rok als een stroo afscheurde... Hij talmde op zijn zolen, zag eens schuw achter
zich na en sloeg zijn handen als ochermend boven 't hoofd wanneer hij zijn Margriet
met den rok haperen zag aan de klink van Jutje Jans halfdeur. Zij hong met haar
armen bijkans dul gaten te krabben in de lucht dat ze geleek een bandhond aan zijn
kot.
Op den eigensten tijd werd de huisdeur in het gangetje venijnig opengerukt en op
den tel van drij was Jutje Jans over 't halfdeurken lastig aan het grijpen en snokken
naar de spartelende Margriet.
Met den hiel van een der opgeraapte sleffers klopte hij gedurig op haar magere
rug dat de siroop zwierde in gulpjes eruit...
‘O gij godsgauwe dieven... gij schavuiten... hé... hé... geburen, keert me die fielen...
ik zal ze leeren... 'k zal ze leeren mijn klikkers bevuilen... Arets, lap... vuile slet...
appelteef!.. Gij bloedzuigers!..’
Als een jongetje stond Jan danig benauwd zijn handen te wringen mids de straat.
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De Borchtgracht geraakte in een omziens vol rep en roer. Beluiken en deuren sloegen
op en toe, vensters gingen haastelijk open, men klapte en riep naar malkander als
verschrokken. Uit alle huisjes kwamen vrouws en mans nieuwsgierig aangeloopen
die, toen zij het kattekwaad van Jan en Margriet uit Jutje Jans eigen mond omstandig
vernamen, al scheldend hunne arms in de zij zetten of eene vuist balden voor de twee
verbijsterde notekrakertjes van sukkels; maar anderen, verhangen naar de gunst van
Jutje Jans, bejammerden lammenadig de bedorvene goud-gesteken slefters, wieschen
zeer dienstveerdig met de punt van schorteldoeken en slaaprokken de siroop uit
hoeken en ornamenten en begonnen op het laatst het lot van Jan en Margriet zelven
te beklagen, toen dezen, op subiete aanklacht van Jutje Jans, in apprehentie genomen
werden door Mijnheer den Schout en nog in denzelfden nacht, onder begeleide van
sture soudeniers en al het plezante klootjesvolk van de Borchtgracht, het Steen
opgeleid om reeds 's anderdaags in de vroegte voor de pinnen te verschijnen.
Karel van den Oever
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De Rozen-teelder
Stil en blauw lag, waar hij woonde, de zee met de zon hel en hoog. Daaronder strekte
zich warm en welig het verlaten land.
Traag stapte hij tusschen de volbloeiende velden, voelde het vocht na-zuigen onder
zijn voet. De klei, na den regen, dampte beneden de zon. Wijd en wichtig geurden
de bloemen.
Vooruit speelde de jongen achter de weelderige vlinders, hoogrood zijn gezichtje
in den helderen middag. Het kind bleef staan, wachtte op den vader, die zwijgzaam
naderde: ‘Vader, wordt zusje weer beter?’ Zacht streek zijn fijne bruine hand over
het vragende kopje en trilde. Zwijgend in zware gedachten gingen zij huiswaarts.
Donkere wolken schaduwden breed over de kleur-rijke bedden.
De zon daalde in ontroerende verven.
Kort na het sterven in het kraambed van zijne vrouw was hij met de twee kinderen
gekomen in 't stille land, waar de lucht niet koud werd en de groenheid niet verging.
Zijn leed, dat hevig was, werd met het op-leven der kleintjes zachter, ging tenslotte
over in teedere wijding aan wat hem omringde. Wanneer de kinderen sliepen, moede
en bezwaard door de drukking der zon-belaste middagen, leefde hij in aandachtige
verzorging zijner bloemen, die wel-geschikt samengeschaard stonden in den kleinen
tuin bij de zee.
Het waren rozen in alle vorm en kleur.
Als de vogels uit het noorden aan kwamen vliegen en de regen den bodem weeker
had gemaakt, plantte hij de rozen, die hij entte en
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stekte in paringen, welke samen-klonken met de trillingen van zijn zacht-besnaarde
kunstenaarsziel.
Want hij was een kunstenaar en zijn ziel blonk uit de rozen.
Daar hij gelukkig was en tevreden door vele jaren, waren zijne rozen alle licht en
vroolijk, wit en geel; andere heel teer rood, zooals het bloed schemert onder de heilige
klaarte van een welige vrouwenhand.
Nu was hij droef en een zware kommer woog op zijn leven: zijn dochtertje, bleek
uitgestrekt in haar zacht bed, zou sterven.
Toen de zon laag stond over de rozen, dwaalde hij langs de kust. Achter hem, diep
tusschen de palmen, kleurde het huisje in de late stralen die tevergeefs tikten op de
toegesloten blinden. Daarbinnen wachtte een doode en een kind snikte er in de
gebroken stilte uit.
De handen op elkaar bleef hij staan, oogde verdwaasd in de zwakke zon, zacht
rood en purper hangend over de zee.
Zoo dacht hij, dat de zon mee-klaagde om zijn verdriet.
Rooder werd de lichtbron en naderde tot het wachtende water.
Vreemd en waanzinnig staarde hij in het wordende vuur; zijn oogen schitterden;
angstige spanning scheurde langs zijn gelaat breede groeven van verlangen. Schor
sprak hij, en zijn stem klonk vast en droef: ‘Zoo een roos!’ De roode vuurbol was
gezonken in de wijde armen, die hem opvingen.
Hij keerde om.
Waanzin lag in zijn oogen.
De nacht was laat en bleek. Buiten verdween de maan met de verglommen sterren.
Luid juichte een vogel tegen den komenden dag.
Hij stond op, wreef zich over het gezicht, dat vaal zag van slapeloosheid.
Vlug liep hij in den tuin; die was vochtig en blank. De roos stond hoog en rood
tusschen de haar omringende blankheid.
Hij bleef staan, nam haar teeder in de geholde handen. Een traan viel omlaag tegen
den ontvangenden kelk waar de dauw op lonkte. Hij weende van geluk. Eindelijk
had hij de roodheid die hij
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begeerd had. Maanden al wist hij de bewuste teleurstelling der slaaploos gewachte
ochtenden.
Alles had hij beproefd tot de uitbeelding van zijn groot leed; eerst het lichte rood
gedrenkt met de volheid der papavers, waarna de bloem purper werd of verviel als
een mensch, die vergiftigd is. Daarna had hij een haas gedood en het bloed uit doen
leken in de rustige kelk.
Maar dit kleurde dieper het purper met eenen blauwen glans.
Het mes, waarmee hij de roos afsnijden wilde, gleed en drong diep in de volheid
zijner handpalm. Een breede bloedstreep sloeg over de roos, die rooder werd.
In een hoog-blij begrijpen liet hij de wond uitdruppen boven de bladen.
Stil was de nacht gekomen.
Bleek en zwak door bloedverlies en spanning had hij wakend gerust tot den morgen,
die nu gekomen was.
Lang weende hij uit in een zieke vreugde. Geheel den dag bleef hij zoo staan en
dronk de bloedige weelde van zijn schepping.
Toen echter de zon weer laag kleurde over de rustende golven, nam hij de roos en
keek naar de bloed-bloem in zijne vingeren en de diep-roode zon boven de zee.
Vlug zwaaide de droefheid een sluier over zijne blijdschap, want zie, de smart in
de bleeke schalen zijner bleek-gebloede handen was nog éven milder dan de groote,
machtige treurnis die rood en heerlijk hing onder den hemel. Onverwachts liet een
schok de bloem vallen; een vreeslijke koorts vloog door zijn denken, vernielend alle
gevoel van zijn lijdend hart. Helder had een stem geklonken uit het huis. Nu kwam
de jongen en snelde tot den vader. Ineens bleef het kind staan, verschrikt: ‘Vader,
wat is er?’ Heviger snelde de koorts door het gebroken brein van den man: vlug greep
hij den knaap en, in waanzin's opperste vervoering, snoerde de keel samen tusschen
zijn krampende vingers.
Zwaar en dood viel het kind uit de schroevende greep. In koortsende haast scheurde
de man de kleederen van het tengere lichaam, sneed een breede kerf diep door het
weeke vleesch. Eenen uitgerukten struik drukte hij in de rood-uitstaande holte.
Voldoening lag langs zijn gelaat.
Heen gegaan sliep hij tot ver in den middag. Als hij terug kwam
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in zijn tuin bij de zee, die spiegelde de gloed van den paarschen hemel, jubelde hij
hoog van wijde vreugde.
Tegen den schrijnenden brand der late zon stond de roos stil en hoog, als een
zondige hand, die de wraak af roept van den hemel. De waanzin had zijn triumfen
gevierd, ging nu haastig heen uit de oogen, die klaarden.
Daar zag hij zijn kind en zijn dood. Onder de luide klacht van de geziene zonde
wierp hij zich op het misvormde lijfje, sleurde de plant weg en wentelde kussend
door het gestolde bloed.
Wild zwaaide hij het mes tegen zijn borst.
De zon was onder gegaan.
Stil en rood lag de roos, zegevierend in den gekomen avond.
Wilhelm Loeb
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Vreemde Arbeid
Duitsche Literatuur
Overzicht der Moderne Letteren
(Vervolg)
Epos en Verhaal. - Naast von Liliencron is Eduard Griesebach (1845-1906) met
zijne beide Tannhäusers, ‘Der neue Tannhäuser’ en ‘Tannhäuser in Rom’ de
vertegenwoordiger van het komische Epos. Uit de poging van Dehmel, om in zijn
‘Zwei Menschen’ een ‘Roman in Romanzen’ te geven, blijkt alleen de zwakheid van
zijn lyrisme, terwijl er hoegenaamd geen scheppingskracht uit spreekt. Veel meer
scheppingskracht toont inhare werken de geliefde dichteres Marie delle Grazie uit
Weenen, vooral in haar grootsch aangelegd werk ‘Modernes Epos Robespierre’
(1910). Met evenveel sterkte als gevoel schildert zij het uitbreken en het verloop der
groote Fransche Revolutie tot aan den dood van Robespierre. Andere bekende werken
van Marie delle Grazie zijn het satyrenspel ‘Moralische Walpurgisnacht’ (1896) en
de roman ‘Vor dem Sturm’ (1910). Heinrich Hart (1855-1906) wilde de geheele
kultuurontwikkeling op wetenschappelijken grondslag opbouwen. Van de
voorgenomen 24 gezangen zijn echter enkel de drie eerste deelen, ‘Tul und Nahila’,
‘Nimrod’ en ‘Mose’ van 1888 tot 1896 voltooid geworden. In deze drie eerste deelen
verbindt Hart een scherpe karakterteekening met eene duidelijke
geschiedkundig-philosophische opvatting. Een der beteekenisvolste verschijningen
in de Duitsche literatuur is onwederlegbaar de begaafde krijgsdichter Karl Bleibtreu,
die in 1859, als zoon van den beroemden krijgsschilder, te Berlijn geboren werd.
Zijn prachtig werk ‘Dies irae’ (1882) heeft grooten-indruk-makende kwaliteiten.
Zijn sociale roman ‘Die Propaganda der Tat’ en zijn ‘Der Nibelungen Not’ (1884),
sedert 1905 ‘Kaiser und Dichter’ genaamd, hebben eveneens veel waarde, zoowel
wat het gehalte als het dichterlijk resultaat aangaat. In het gevolg van
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Hendrik VI te Constantinopel vind hij de inspiratie tot de geweldige feiten van zijn
epos. Op de krijgsverhalen van Bleibtreu volgen andere mooie werken, eveneens
van militaristische inhoud. Tot de besten behoort het aangrijpende boek van den
divisie-predikant Max Schmidt ‘Aus unserem Kriegsleben in Südwestafrika’ (1907).
In het jaar 1894 bracht Cäsar Flaischlen in ‘Neuland’ moderne prozastukken samen.
Zij brengen grooten indruk teweeg en zijn met de moderne schilderkunst verwant;
door de mathematisch-juiste teekening en het intensleelijke der ellende is het voor
den esthaeticus echter eene onverkwikkelijke lectuur. De z.g. ‘Armeleutepoesie’
heeft voor de dichtkunst wel eenige nieuwe waarden aangeduid, maar zij is, zoowel
in het drama als in den roman en de lyrische gedichten te eenzijdig, om er een lang
bestaan van te kunnen voorzien. Buitendien zou het passen dat deze zijde der
menschheid nu wat meer verzwegen werd, niet ter wille van het onderwerp, neen,
maar wegens de leelijkheid der toestanden en omdat er zich al te gemakkelijk
revolutionaire, anarchistische en dergelijke ideeën in mengen. De hoeveelheid der
jaarlijks verschijnende romans en novellen is bijna onafzienbaar geworden. Het goede
nu uit al dat slechte uit te visschen is dikwijls lastig en, helaas, gewoonlijk gaat het
goede met het slechte mee ten onder, zoodat het eerst later, voor den schrijver al te
laat, teruggevonden wordt. Het succes b.v. van Helene Böhlau's ‘Rangierbahnhof’
is nauwelijks te begrijpen, want nóch vorm, nóch inhoud rechtvaardigen dezen
‘roman’! Ook de zoozeer verwerpelijke demi-mondaine roman van Sudermann
‘Hohes Lied’ (1908), is veel verspreid geworden, terwijl zijne oudere, goede verhalen
‘Frau Sorge’ en ‘Katzensteg’ (1887/89) lang op den welverdienden bijval moesten
wachten. Zij vonden eigenlijk eerst achting na het onvoorzien succes van zijn
tooneelspel ‘Ehre’. Met brutale kracht is b.v. in ‘Katzensteg’ de tragische strijd van
een heldhaftigen zoon geschilderd, die door boete de schuld van zijnen verraderlijken
vader afkoopt.
De sociale, liever zou men moeten zeggen, de sociaal-politieke roman, schijnt tot
de lievelings-thema's der moderne schrijvers te behooren. Zoolang hij met kracht en
kunnen behandeld wordt, mag hij wel bestaan, doch wordt hij tot ‘Versuchskaninchen’
vernederd en dat door min of meer sterke dilettanten, dan wordt hij tot gruwel. Een
der eerste plaatsen, maar in den goeden zin, bekleedt Max Kretzer (geb. in 1854);
deze schrijver, uit een arbeidersmidden geboren, is te Berlijn woonachtig. Kretzer
vestigde reeds in 1883 zijne faam met een roman ‘Die Verkommenen’. De aanvoeling
met het volk heeft hij nooit verloren; dit blijkt vooral duidelijk uit zijn ‘Meister
Timpe’, in 1888 verschenen. Evenals Zola in ‘Au bonheur des dames’ en Wildenbruch
in ‘Meister Balzer’, zoo behandelt ook hij den ondergang van den kleinen
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handwerksman in den strijd met het en-gros. De verderfelijke macht van het geld
heeft hij in zijn roman op het einde der eeuw ‘Das Gesicht Christi’ (Deel I in 1897,
deel II in 1911 verschenen) met goed gevolg weergegeven. Evenzoo in zijn
sprookjesdrama ‘Der wandernde Taler’ (1902). De eigenaardige verbinding van de
naturalistische met de symbolische elementen herinneren sterk aan de Christusbeelden
van Fritz von Uhde. De moderne Christusgestalte duikt in het moderne Berlijn op
voor den in de diepste-ellende-levenden fabrieksarbeider, het geloof aan den
Heerlijken Helper der zielsmoeden en beladenen, die nieuw leven geeft en bevestigd.
De ellende, in het bijzonder die der werkeloozen, schildert prins Emil von
Schoenaich-Carolath (1859-1908) aandoenlijk, zoowel in poëzie als in proza. Zijne
sombere novelle ‘Bürgerlicher Tod’ is wereldberoemd.
Dat in aansluiting aan Zola's richting eene zelfstandige weergave van den
Duitsch-Germaanschen geest niet behoeft beinvloed te worden, heeft Kretzer bewezen.
De beteekenis b.v. van Gabriele Reuter's naturalistischen roman ‘Aus guter Familie’
(1895) ligt toch in de openlijke behandeling van het door de samenleving in
Duitschland veroorzaakte lijden der ‘höheren Tochter’, welke van beroep en huwelijk
bijna uitgesloten is. Uit het Duitsche officiersleven ontwerpt Georg Freiherr von
Ompteda in zijn romantrilogie ‘Deutscher Adel um 1900’ een getrouw, met liefde
en ernst geteekend beeld. Een enorme kracht in de teekening van den Duitschen adel
ontwikkelt von Ompteda in een zijner laatste werken, ‘Benigna’. Op dezelfde wijze
schildert Wilhelm von Polenz in ‘Büttnerbauer’ den strijd der boeren om de geërfde
aardkluit. Thomas Mann's ‘Buddenbrook's’ (1901) werd in het algemeen veel
overschat. Veel hooger staat de Hamburgsche zedenroman ‘Ludolf Ursleu’ (1892),
de ondergang van eene Hanseatische familie, van Ricarda Huch (geb. in 1864). In
de korte, kernachtige Garibaldi-verhalen, ‘Die Verteitigung Roms’ en ‘Der Kampf
um Rom’, heeft Ricarda Huch verder nieuwe, levensvolle, geschiedkundige beelden
geschapen.
Het bijna weergalooze succes, dat pastoor Gustav Frenssen (geb. in 1863 te Barlt
in Ditmar) met zijn boerenroman ‘Jörn Uhl’ verkreeg, is wel meer aan zijne
‘Heimatskunst’ dan aan zijn schrijverstalenten te wijten. Eerst na zijn volgenden
roman ‘Hilligenlei’ kwam men van de groote overschatting van Frenssen terug.
Daarentegen heeft Frenssen in zijn ‘Peter Moor's Fahrt nach Südwest’ (1906), van
patriotisch standpunt uit, een der meest waardevolle Duitsche romans voortgebracht.
In Bertha von Suttner's vredesdroomen verslapt het tegenwoordige, daarentegen laat
zij bij de schildering der groote en dappere daden der Duitsche soldaten in den eersten
kolonialen krijg, het heden en de toekomst leven. De binnenlandsche twisten en den
nationaal-politieken oorlog schildert Clara Viebig in haar Romantrilogie ‘Die Wacht
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am Rhein’, ‘Die vor den Toren’ en ‘Das schlafende Heer’. Deze werken zelfs
uitgezonderd, behoort Clara Viebig tot de grootste Duitsche schrijfsters, vooral wat
scherpe karakterteekening en psychologie betreft. ‘Das Weiberdorf’, ‘Vom Müller
Hannes’, ‘Die Rosenkranzjungfrau’, ‘Vor Tag und Tau’, enz., enz., zijn
meesterwerken der moderne verhaalkunst.
Ook een der voorvechters der vaderlandsche kunst is Fritz Lienhard (geb. in 1865),
geprezen zoowel als lyricus en dramaturg als verteller. De Katholieke stadspredikant
van Freiburg, Heinrich Hansjakob, heeft zich door zijn bedwingenden en gezonden
Alemanschen humor een grooten leeskring verworven. Naast Enrika von
Handel-Mazzetti staat de in-krachtige schrijver Hansjakob in den eersten rang nevens
de streng Katholieke dichters, die zich in de laatste jaren eene vaste, eervolle plaats
in de Duitsche literatuur veroverd hebben.
Door zijne veelzijdigheid neemt de Hamburger dichter Otto Ernst eenigszins eene
bijzondere plaats in. Het groote theatersucces maakte hem in eenige jaren tot een der
populairste dichters van Duitschland. Zijne begeestering voor opvoeding en vrijheid
is echter niet onbestreden gebleven. Zijne ideeën en geestige polemiek heeft men
bespot en triviaal gevonden. Alsof het niet iets grootsch ware, van af de moderne
kansel van het tooneel, duizenden en duizenden voor zijne denkbeelden te begeesteren.
Langzamerhand echter begon het in wijdere kringen van het Duitsche volk door te
dringen, dat Otto Ernst niet alleen als bekwaam dramaturg, maar ook als lyricus,
verteller en als geest- en humorrijke spreker over levenswijsheid en levenskunst,
eene geheele reeks meesterwerken gewrocht had. ‘Flachsmann als Erzieher’ is in 13
talen vertaald geworden! Van zijne werken zijn vooral te noemen: de romans ‘Asmus
Sempers Jugendland’ en ‘Semper als Jüngling’; de verhalen en novellen:
‘Appelschnut’, ‘Aus verborgenen Tiefen’ en ‘Vom geruhigen Leben’; de essays:
‘Offenes Visier’ en ‘Blühender Lorbeer’; de verzenboeken: ‘Stimmen des Mittags’,
Siebzig Gedichte’ en ‘Gedichte’; verder de theaterstukken: ‘Flachsmann als Erzieher’,
‘Bannermann’, ‘Die grösste Sünde’, ‘Ortrun und Ilsebill’, enz., enz.
Evenals in Duitschland, heeft ook de verhaalkunst in Oostenrijk nieuw leven
gekregen. Müller-Guttenbrunn, in 1852 in Weenen geboren, verzamelde in 1911 in
het dichtboek ‘Schwaben im Osten’, eene geheele reeks der beste schrijvers en
schrijfsters, terwijl hij zelf in zijn roman ‘Götzendämmerung’ (1907) en in de
avonturen van den ‘Kleinen Schwaben’, strijdt tegen de Magyaarsche on-cultuur,
die de overhand dreigt te nemen. Rudolf Hans Bartsch (geb. in 1873) gaf in 1908
zijn ‘Zwölf aus der Steiermark’ uit, dit werk, zoowel als zijn nieuwste ‘Bittersüsse
Liebesgeschichten’ (1910) munt uit door frisch-zinnelijke bekoorlijkheid en groote
kracht, wat opmerkensvermogen en wedergave aangaat. De reeds hier hooger
genoemde Freifräulein
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Enrika von Handel-Mazzetti (geb. in 1871) vindt, niettegenstaande haar streng
Katholieke gezindheid, in hare romans ‘Meinrad Helmpergers denkwürdiges Jahr’
en ‘Jesse und Maria’ (1900/06) ook bij de Protestanten ingang. Wanneer echter deze
werken tot de goede gerekend moeten, zoo moet echter gezegd worden, dat haar
‘Arme Margret’ (1901) ten eenenmale het doel gemist heeft.
Ook in Zwitserland is eene nieuwe schrijvers-generatie ontstaan, wier eerste
vertegenwoordiger wel de alom bekende en geliefde dichter Victor Widman (geb.
in 1842) is. Zijne satyrieke ‘Maikäferkomödie’ (1897) en het rijk aan gedachten en
diepzinnige tooneelspel ‘Der Heilige und die Tiere’ (1905) laten den echten Zwitser
kennen en zijn hun groot succes overwaard. De eveneens welbekende schrijver Karl
Spitteler vindt met zijn moeilijk verstaanbaren roman ‘Olympischer Frühling’ en
zijne ‘Glockenlieder’ veel bewonderaars en aanhangers bij de Nietzschianen. Een
evenzeer bekend als geliefd dichtertrio is Isabella Kaiser, Ernst Zahn en Jakob
Christoph Heer. Zonder te willen zeggen, dat Heer de beste van de drie is, blijft toch
zijn roman ‘An heiligen Wassern’ (1898) het beste, dat uit de Zwitsersche kunst
ontstaan is. Herman Hesse en Walther Siegfried houden zich hoofdzakelijk met
kunstenaarsromans bezig, waarin zij met groote kracht en veel temperament de op
hun vaderland toegepaste problemen verklaren en oplossen.
(Slot volgt)

Nieuwe Duitsche Boeken
Blühender Lorbeer von Otto Ernst. (Uitgegeven bij L. Staackmann te Leipzig.) Hoe een dichter en dat een van de beste en vroolijkste, over andere dichters denkt,
hoe hij ze verstaat, met wat voor liefde hij zich hunner gedenkt en hoe hij hun
aandenken bewaard wil houden, dat spreekt, zingt en klinkt ons als muziek tegen uit
Otto Ernst's nieuw boek ‘Blühender Lorbeer’. Otto Ernst ‘behandelt’ Theodor Fontane,
Anzengruber, Gottfried Keller, Reuter, Friedrich Hebbel, Heinrich Heine, Goethe,
Schiller en Lessing. Ik zeg, hij ‘behandelt’ deze dichters, hij critiseert ze niet. Want
dit zegt Otto Ernst zelf in zijne inleiding ‘An die Leser’. Wat hij verder bedoelt met
zijne opstellen? ‘Gij zult de dichters liefhebben!’ zegt hij, want van een dichter
houden, is toch geheel iets anders dan hem bewonderen. Inderdaad, wordt zóó een
dichter aan ons voorgesteld, dan voelt men zich met onwederstaanbare kracht tot
hem aangetrokken. En juist dat is het doel van het boek van Otto Ernst. ‘Wenn diese
Porträts oder Skizzen eine solche Wirkung üben sollten, dann
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würde es mich um so tiefer erfreuen, als es sich hier um deutsche Dichter handelt
und man in unserer Zeit des Maulpatriotismus und der lakaienhaften Anbetung auch
des ausgesprochensten Auslandsschundes kaum etwas erfreulicheres erleben konnte,
als die Rückkehr der deutschen Seele zu heimischen Altären.’ Als romanschrijver,
verteller, dramaturg, humorist en lyricus heeft Otto Ernst reeds langen tijd zijne
onverroerbare eereplaats in de Duitsche literatuur. Men behoeft slechts te denken
aan de beide ‘Semper’ romans, ‘Appelschnut’, ‘Der süsse Willy’, ‘Vom geruhigen
Leben’, de ‘Kartäuser Geschichten’, ‘Bannermann’, ‘Flachsmann als Erzieher’, ‘Die
grösste Sünde’, ‘Gedichte’, ‘Siebzig Gedichte’, enz., enz., om den Hamburger... ik
had bijna ‘burger’ gezegd, vroeger schoolmeester, in levende lijve voor zich te hebben.
Waarlijk, Otto Ernst staat, zweeft of vliegt hoog, hoog boven de bourgeoisie! Maar
ook de bourgeoisie heeft hare goede zijden, al zij het ook slechts de ‘Gemütlichkeit’,
door menige ‘intellectueele’ uitgelachen. Deze Gemütlichkeit heeft Otto Ernst echter
boven alles lief. En dat nu een dichter, die, zooals ik reeds zeide, zijne vaste plaats
aan den ‘Stammtisch’ der Duitsche literatuur heeft, op zulke wijze zijne
geestesbroeders eer toebrengt, dat is juist eene zeldzaamheid. Meestal hebben immers
de ‘Gefeierten’ nauwelijks tijd voor zichzelf, hoeveel minder dan voor anderen!
Welke de beste is van Otto Ernst's beschouwingen, is moeilijk te zeggen. Hij, een
der geestigste denkers van onzen tijd, pikt het typische van elken dichter met eene
bewonderenswaardige zekerheid uit hun leven en heeft over iedereen zóó een juist
oordeel, dat men zijn boek als iets ‘volmaakts’ beschouwen kan. Het Hebbel-opstel
is zelfs klassiek te noemen. Een ‘Dichterlein’ is er onder deze negen Muzenzonen
heelemaal geen. Maar dat een Otto Ernst zich zóó warm over een Hebbel en een
Heine uitspreekt, is, dunkt mij, niet genoeg te waardeeren. De ‘Dunkelmänner’ en
Philisters, van onzen tijd zelfs, zijn nog niet rijp voor die kracht, voor dat diep gevoel
en die poezie van deze beiden. Het is te hopen, dat datgene, wat aan de kunst niet
gelukt is, aan Otto Ernst, den met humor, leven en vroolijkheid bezielden man
gelukken moge! ‘Blühender Lorbeer’ is geheel en al er toe geroepen, ook in den
vreemde, de liefde voor de Duitsche dichters, daar, waar zij nog niet bestaat, op te
wekken, waar zij echter wel bestaat, te vergrooten en tot nieuw leven te wekken.
Maar gelijktijdig vormen de beschouwingen ieder op zichzelf eene vroolijkwijze
inleiding tot de werken dezer dichters.
Otto Ernst (zijn ware naam is Otto Ernst Schmidt) werd op 7 October 1862 in
Ottensen als zoon van eenen sigarenmaker geboren. Ofschoon hij in zijn jeugd veel
armoede en kommer leed, werd dit vergoed door een familieleven, dat geestelijk
hoog ontwikkeld was. De school zijner geboorteplaats kon hem geen bijzondere
kennis aanleeren; maar de leergierige knaap bereikte door eigen kracht, wat hij op
school niet leeren kon. Otto Ernst,
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die eerst voor het handwerk bestemd was, kreeg later van een menschlievenden
leeraar een niet weinig te waardeeren onderricht, hetgeen hem ertoe in staat stelde,
het Präparandeum en het Seminarium te Hamburg te bezoeken, om zich tot het beroep
van leeraar voor te bereiden. Achttien jaar lang heeft Otto Ernst zijn leeraarsberoep
uitgeoefend, totdat hij in 1882 voor de eerste maal in het publiek leven zijne intrede
hield met novellen, gedichten en verhandelingen. In het jaar 1888 verscheen zijn
eerste boek ‘Gedichte’, die met een Schillerprijs bekroond werden. In 1887 huwde
hij met Helmy Scharge, uit welke echtverbintenis vijf kinderen gesproten zijn, onder
welke ‘Appelschnut’, wier naam wereldberoemd geworden is. Vooral sinds dit
vaderschap, beschikt hij over een onuitputtelijk materiaal, om zijne heerlijke
produkten, vol onovertroffen psychologie der kinderziel, doelmatig uit te werken.
Bittersüsse Liebesgeschichten van Rudolf Hans Bartsch. (Uitgegeven bij L.
Staackmann, Leipzig.) - Het is in het geheel nog niet zoo lang geleden, dat Bartsch
met zijne werken onder het ‘Publikum’ kwam. Maar bijna dadelijk werd hij met
bijval begroet. En dat heeft hij ook zekerlijk verdiend! Hij is nog geen vol-leerd
schrijver, onze Rudolf Hans Bartsch, nog geheel en al is hij in zijn
ontwikkelings-stadium. Zijne vroegere romans ‘Elisabeth Kött’, ‘Zwölf aus der
Steiermark’ en ‘Die Haindlkinder’ zijn reeds op vele duizende exemplaren verspreid.
Hij staat nog aan het kruispunt van twee wegen; of hij dus voor de begeesterde en
hartstochtelijke schrijftrant of voor de elegante salontoon uitkomen zal, is nog
onbepaald. Maar welke richting hij ook definitief in ga, hij zal zich in elke dezer met
klank weten te vertegenwoordigen en er met eere zijne lauweren oogsten! Bartsch,
een Oostenrijker, is werkelijk Oostenrijksch, zóo Oostenrijksch, als een vals van
Strauss het bv. maar kan zijn. En lustig, humoristisch, muziek-vroolijk! Hij is
van-top-tot-teen een kunstenaar, die de dingen met de oogen der ziel ziet. En met
welk een liefde werkt hij ze dan uit? De innerlijke rijkdom zijner beelden is
bewonderenswaardig. Enkel en alleen een talent is hij niet, maar een persoonlijkheid;
zijne woorden dragen zijn eigen stempel. De muziek, die in ‘Bittersüsse
Liebesgeschichten’ een groote rol speelt, klinkt ons uit elke bladzijde tegen. Hij mag
met recht van een ‘Mozartwetter’ spreken, want alles is bij hem in klanken en liefde
gehuld. De eerste van zijne vertellingen ‘Die Wandlungen des Herrn Würffel’ is een
kleine Tyroolsch-Beiersch-Oostenrijksche militaire liefderoman, die in 1809 plaats
heeft. Voor Bartsch zelf is het een genot, de schoonheid van zijn geliefd vaderland
te kunnen beschrijven, het ‘bieder-derbe’ karakter van zijne landgenooten in
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het ware licht te stellen en de aandacht op hen te vestigen. Eenige harde woorden,
als b.v. de ‘Pfingstsonntagsfrass’ en het ‘vereckte Huhn’ moet men maar mee in den
koop nemen. Daarvoor wordt men echter ruimschoots schadeloos gesteld door de
echt klassieke rede, die de Steiersche wijnvoerman Florian Hausbaum tegen de
automobielen houdt. ‘Os(1) Furzfahrer! Os Strassenverstinker, wer hat euch g'rufen?
Bringt's ihr a Geld ins Land? Na!(2) Steigt's ihr an anzigsmal ab in Grafenstein, in
Völkermarkt, in Lippitzbach? Oder in Eis, in Lavamünd, in Drauburg oder
Hohenmauten oder Mahrenberg? Na! Von der Stadt seid's 'kommen, ihr ledernen
Stadtfräck und ihr Zahnwehtüchelweiber, und halt's net auf, bis wieder in Marburg
seid's oder gar in Graz, weil euch dem Landwirt sei bissel Fressen net guat gnua is.
Aber dem armen Bauer sei letzte Gans z'sammführ'n,(3) Kinder überradeln, Pferd
narrisch machen, Fuhrleut' sekkieren, in Herrgott sei Kornfrucht verstauben und's
Heu verdrecken, dass ka Viech mehr 'neinbeissen mag, an der Kirchen vorüberbrüllen,
wann drin der Pfarrer vom Himmelreich red't, und dazua stink'n wie der Teifi, dös
g'fallt euch. Vom Teifi seid's ös g'schickt, ausschau'n tuat's wie der Teifi, ohne
G'rechtigkeit und Erbarmen seid's wie er, und zum Teifi sollt's fahren, dass euch das
G'nack(4) kracht, das ist mein Wunsch. So, jetzt könnt's weiter stinken!’
Deze Florian is namelijk voerman geweest op de lange Steiersche-Kärtnersche
‘Drautalstrasse’, die lijnrecht, maar sterk-golvend, bijna door geheel Steiermarken
loopt. Zijn paardjes gingen toen langzaam hunnen weg, met knikkenden kop, zooals
een peripathetisch philosoof. En nu kwam eerst de spoortrein en dan nog die
‘stinkende’ automobielen, die Florl's paarden schuw maakten. Daar krijgt hij nu
eindelijk eens gelegenheid, om zijn diepe en lang opgekropte woede lucht te geven
in zijn ‘gewaltigen’ aanspraak... Bartsch kent zijne landslieden. En niet alleen de
boeren, maar ook de hoogere klassen der maatschappij, hetgeen duidelijk in ‘Die
Pfingstküsse’ en in ‘Eine Altwiener Geschichte von der verdammten armen Seele
des Herrn Kläuser’ uitkomt. Rudolf Hans Bartsch werd den 11den Februari 1873 te
Graz geboren. Hij leeft in Weenen, alwaar hij ‘Hauptmann im Kriegarchiv’ is.
Alwis Rossbach

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

Gij.
Neen.
Overrijden.
Nek.
“Blühender Lorbeer” van Otto Ernst (fr. 3.75) en “Bittersüsse Liebesgeschichten” van R.H.
Bartsch (fr. 5. -), bij R. Ackermann, Groenplaats, Antwerpen.
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Van onzen Arbeider
De Heer Frans Coenen geeft in het Aprilnummer van De Ploeg een in het algemeen
zeer zuiver, synthetisch opstel over de letterkundige waarde der hollandsche
prozaschrijving van jongste uitdrukking. ‘Als men de lange reeks romans en novellen
van den laatsten tijd overdenkt - laat ik b.v. noemen Robbers' De Gelukkige Familie
en Een voor Een, Mevrouw Boudier-Bakkers Armoede, Vrije Kracht van Mevr.
Jeanne Kloos, de Sprotjes-serie van Mevr. Scharten-Antink, Guillepon frères van
Van Eckeren, Toewijding door Hulleman, De Verlatene van Mevr. La
Chapelle-Roobal, - dan vallen er twee zaken op te merken. Eerstens dat er zoovele
schrijfsters zijn en al meer komen, tweedens, dat zoo wel deze genoemde werken,
als nog vele ongenoemde, voornamelijk leven van psychologie en niet meer van
realisme in den zin der ‘Tachtigers’.
Met deze bestatiging en na den lof der Tachtigers-kunst te hebben uitgesproken,
stipt de heer Coenen algauw aan dat de nabloei zeer kort achteraan volgde en weinig
verkwikkelijk was. ‘De hoogheid zelf echter van den (Tachtiger) kunsteisch bracht
mede, dat, toen hun grootste kracht voorbij was, ook hun invloed en de bekoring
hunner werken verminderde en men van hunne zwakkere navolgers nu eerst recht
niets hebben moest. Er waren nog al veel van die navolgers, die meenden, dat de
trotsche tachtigers kunst-eisch eigenlijk een gemakkelijk recept voor een watersoepje
was. De uitspraak dat niet het “wat” maar het “hoe” er op aankwam, dat de sterke
spanning van visie en verbeelding ook het banaalste kon verheffen, vatten zij zoo
op, dat nu ook iedereen alles kon beschrijven, mits het maar banaal was. En zoo
beschreven zij dan “alles”, ongeveer op de manier van een waschlijstje, zich
zorgvuldig wachtend voor het ongemeene zoowel in hun “sujet” als in hun voordracht.
Dit laatste vooral ook wijl zij meest van alle talent gespeend waren. Een niet groot
aantal jaren heeft deze... nabloei geduurd en inderdaad weinig genietbaars
voortgebracht.’
Wie denkt hier niet onwillekeurig aan de ‘Adriaantjes’ van Lodewijk van Deyssel,
die zich evenwel niet als een ‘na-bloei’ willen aanstellen en wier auteur zeker niet
van alle talent gespeend is?
De heer Frans Coenen beweert verder dat het nieuw hollandsch geslacht van heden
het ‘naturalisme’ der Tachtigers naar binnen heeft verlegd en tot de ‘psychologie’
van den ‘gewonen’ mensch, van het ‘algemeen volkstype’ kwam.
Christelijk-gereformeerde en katholieke jongelingen als Seerp Anema, Daan van
der Zee, Mej. van Breevoort, J.C. Van Wyck doen mee aan de moderne letterkunde
‘terwijl weer anderen als Eigenhuis en Nine Minnema
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hunnerzijds trachten in hun werken de theosophie een handje te helpen tot geluk der
menschheid’.
‘Het wil den heer Coenen, - die blijkbaar niets afweet van de bloeiende
katholiek-literaire beweging van ‘Van Onzen Tijd’ - ‘schijnen of wij (daardoor)
wederom op het bekende doode-punt zijn aangekomen - of ten minste daartoe naderen,
van waar eenerzijds de weg leidt tot allerlei zedelijke en godsdienstige, van elke
specifiek letterkundige eigenschap ontbloote, schriftuur.’ Op deze zienswijze valt
nog al wat aan te merken; de ‘Aphorismen over Rhetoriek’ in een der voorgaande
Vlaamsche-Arbeid-nummers zullen hierover den heer Coenen nadrukkelijker en met
meer onderscheidende klaarheid inlichten dan hij het ons hier waarlijk al te beknopt
doet! Wat zou nu toch deze bezorgde ‘Vriend der Fraaie Letteren’ over het
Gezelliaansch dichtwerk meenen? En over Dante? En over de Bijbel? Ja, en over...
Ibsen?
Over de ‘psychologie’ der moderne hollandsche boeken, zegt Frans Coenen nog,
dat zij zich voordoet ‘minder als iets positief-gewilds en bewustelijk-gekozens, dan
als het overgeblevene van een intenser en krachtiger kunst’.
‘Eene veelbeteekenende bevestiging... vindt men in de slordigheid van taal en stijl,
maar vooral in slapte van visie, dat de romantische literatuur, en niet de slechtste,
tegenwoordig eigen is. Zij zijn zoo weinig literair, die boeken, en al wordt dit vaak
juist als een deugd geacht, hier wil 't zeggen dat het vak, en daarmee de proza of
kunst zelve, er maar weinig mee te doen heeft’.
Volgens Frans Coenen heeft deze moderne schrijvingsmanier onaangename
overeenkomsten met de vóor-Tachtigers-literatuur en zijne gevolgtrekking daarop
is zeer nuchter-juist. ‘Verwonderlijk en pijnlijk gering na zoo korten tijd schijnt de
invloed, die van de Tachtigers-kunst op het hedendaagsche proza achtergebleven is.’
Als een bewijs dezer meening worden nu ‘enkele karakteristieke voorbeelden uit
overigens zeer toonbare stalen der hedendaagsche literatuur’ getrokken, namelijk uit
de jongste boeken van Mevrouwen Van Gogh-Kaulbach, Jeanne Kloos en La
Chapelle, welke laatste evenwel, juist om ‘hare vaste benoemingen der dingen’ ‘dat
hoegenaamd niets, noch goeds noch kwaads, van den invloed der Tachtigers-beweging
weet’, verdienstelijker is dan Frans Coenen wel wil in acht nemen.
Maar wat een romantisch proza is er dan nog zuiver en gaaf kunstwerk in de
moderne hollandsche literatuur? De heer Coenen meent aldus: ‘Er zijn enkele - en
van de beste - verhalen, waarin de Traditie nog nawerkt en men die eenheid van
zuiveren vorm voor zelf aanschouwd visionnair gebeuren terug vindt, door de
Tachtigers als strikten eisch voor goed werk gesteld.’
‘De Sprotjes-serie van Mevr. Scharten-Antink staat bovenaan.’ Er valt
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ook veel goeds te zeggen van ‘De gelukkige Familie’ en ‘Een voor Een’ van Herman
Robbers, Armoede van Mevr. Boudier-Bakker, De Verlatene van Mevr. van Bruggen,
Guillepon frères, van Van Eckeren.
‘Over de boeken onder de maat behoef ik niet veel te zeggen,’ verklaart de heer
Coenen. ‘Elkeen, op dit gebied der letterkunde niet geheel een vreemde, kent wel
hun namen. Om de Eere Gods van De Savornin Lohman, Mathilde Polenius van
Corn. Noordwal, De Diepe Stroomingen van Jaspers, De Doodsklok van het Damrak
van Willem Paap... ziehier eenige van deze producten, die om diverse redenen er
niet in slaagden het gewenschte niveau te bereiken en dan ook niet meer tot de
literatuur te rekenen zijn, al worden zij uitgegeven door de gewone uitgevers op de
gewone wijze. Men kan er verder over zwijgen, waar hun belangrijkheid misschien
ligt in het cultuurhistorische, maar zeker niet in het artistieke.’
‘Van de werken buiten het model echter, wil ik gaarne in een volgend opstel meer
in bijzonderheden gewagen. Ik noem hier Psyche van Dr. H.W. Van den Berg van
Eysinga, Couperus' Van en over myself en anderen, Sara Bouterse, De Vervulling,
Een Vriendschap, van Ellen, en boven alle Van Looy's De Wonderbare Avonturen
van Zebedeus.’
Tot daar de heer Frans Coenen. Het werd tijd dat iemand van de begaafdheid als
de auteur van ‘Zondagrust’ deze waarheidsvolle woorden uitsprak. Zij kunnen maar
ten goede komen aan wie er minder juist over meent dan hij. Maar nochtans ‘elkeen,
op het gebied der letterkunde niet geheel een vreemde’ zal na lezing inzien dat de
schrijver van dit opstel - onwillekeurig, denk ik - eene vrij belangrijke zijde der
moderne hollandsche literatuur vergeten heeft. Of zouden néo-romantieke schrijvers
- om ze met een onduidelijk woord te noemen - als Arth. Van Schendel, Adriaan van
Oordt, Niko van Suchtelen, enz. op dit oogenblik niet de eigenlijke, wettige, nieuwe
bloei verzekeren der hedendaagsche hollandsche literatuur en moet de moderne
‘psychologische’ hollandsche roman feitelijk niet formeel bij de Nieuwe-Gids-nabloei
gerekend worden, zonder dat het prozawerk van den heer Isidoor Quérido daar behoeft
van uitgezonderd? Hoe zal de kritikus Frans Coenen ons dit verduidelijken?
Een onrecht. - Wat een gunstig voorval is het niet voor de Fraaie Letteren in
Vlaanderen, wanneer een merkwaardig boek verschijnt; maar wat wordt het eene
ergerlijke gebeurtenis wanneer de schrijver van zoo een of vele merkwaardige boeken
door een Genootschap als dit der Koninklijke Vlaamsche Akademie, niet slechts
éénmaal, maar zelfs eene tweede maal gelauwerierd
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wordt, uit kracht van geene andere sanctie dan eene officieele, die - we weten het nooit zeer juist de waarde aangeeft van goede literatuur.
Nochtans het gebeurd dat een der meest verdienstelijke auteurs door de zorgen
van een akademische Jury met goud bekroond wordt als de ‘primus inter pares’;
zulks is echter niet toe te schrijven aan het keurig schoonheidsgevoel dezer excellente
Tafelronde, maar absoluut alléén aan den literairen tijd die, gelukkig buiten-hen-om,
voorafging en die, bij monde van gezaghebbende critici, nu en later, alléén het recht
heeft eerepalmen uit te reiken. Dit recht nu heeft indertijd de officieele bemoeiing
aan de echte, vlaamsche letterkunde ‘in schijn’ ontfutseld en aan de ongezalfde
handen der Koninklijke Vlaamsche Akademie ‘voor den vorm’ toevertrouwd.
Gevolgentlijk hebben deze Academici zich niet meer kunnen vergissen over de
waarde der poëzie van Guido Gezelle wanneer hij dood was en de voornaamheid
van dit dichtwerk reeds algemeen in Vlaanderen en Holland werd gehuldigd; daarom
erkent zij nu weer - dupliciter nog al asjeblief - het talent van Streuvels, wanneer een
kritikus als Vermeylen zulks lang vòòr hen ontdekt en een tijdschrift als Van Nu en
Straks dit zoowat een twintig jaar vòòr zijne officieele erkenning, bewezen had.
Maar al deze feiten zijn al vroeger dan nu geweten en de historische onbevoegdheid
der Akademie duidelijker aangetoond dan nog mogelijk is.
Echter vooral nù is de beteekenis der laatste overtollige Streuvelsbekroning eene
scandaleuze. Och, niet om Streuvels-zelve, waarachtig neen! We zeggen hem: Plaudite
manibus, Stijn, plaudite! het is u gegund, jongen, niet alleen door de heeren van het
gestoelte maar ook door òns! Door òns eerst...
Maar niettemin, Stijn, door uw ‘gezamentlijk werk’ eene tweede maal met officieel,
zeer gewaardeerde klaterloover te omkransen heeft de Koninklijke Vlaamsche
Akademie vlakaf vooropgesteld-onrechtvaardig geweest tegenover heel den
hedendaagschen bloei der vlaamsche letterkunde. Dààr zult ge met ons een
wélgemeend ja op knikken, is het niet?
En gij, zeer verongelijkte vrienden, neemt het menheeren Gustaaf
Segers-en-consoorten toch niet kwalijk! Die kònden niet weten dat een Karel van de
Woestijne's ‘Vaderhuis’ en zijn ‘Janus met het dubbele Voorhoofd’ door vele
hoedanigheid uitmunten; dat August Vermeylen's ‘Wandelende Jood’ en ‘Verzamelde
Opstellen’ het stevigste vlaamsch proza zijn van den laatsten tijd; dat Teirlinck's
prozaboeken daar gaaf en schoon te pakken lagen; dat Caesar Gezelle, René de
Clercq, Gustaaf Vermeersch, Maurits Sabbe, Victor de Meyere, Constant Eeckels,
Prosper van Langendonck, ja tot dien onkristelijken Buysse toe, de rijke vrucht van
groote werkzaamheid voor hun volk reeds verzameld hebben. Neen, ze konden niet
weten dat er ‘bloeitijd’ is in de vlaamsche literatuur! Hoe zouden ze dat? Ja, zeg
eens.
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Maar wat dit belinte-en-bestrikte schorremorrie, die bende platbekken, beschikkend
en herbeschikkend over eene soort aanmoediging der vlaamsche letterkunde, wél
wist is het feit dat ze niet als drekezels naar brood moesten snuffen in den
vlaamschen-literatuur-trog en zeggen: ‘ik vind er géen’, wanneer ze wisten dat die
trog overgevuld was.
Fariseeërs, meer niet! Ganzen die onder malkaar over mooie verzen snateren,
roerdompen die over heerlijk proza kwaken, maar die wanneer dit proza en dié poëzie,
waarover ze het met zooveel schijn van hartstocht hebben, eindelijk onder hun oogen
voor het grijpen ligt, femelen en veinzen, huichelen en teemen om het ‘insuffisante’
van de moderne vlaamsche letterkunde!
Tartuffes!!
Het resultaat van den laatsten Vijfjaarlijkschen Prijskamp voor Nederlandsche
Letterkunde is dan ook een puur, brutaal schandaal dat de vroegeren in fijne en koele
gemeenheid overtreft, omdat het, meer dan voorheen, uit kleine wrokjes, willetjes
en wat-weet-ik-al-meer geniepigs en donkers gebroeid is en niettemin de voorname
alluren heeft gansch onnoozel den eenigen, grooten Streuvels te huldigen, die zelve
nog is het aangebeden troetelkind van het letterkundig geslacht, dat reeds vroeger
de kwade trouw van dat listig-dom Genootschapje moest ondervinden. En ‘met een
glimlach en een zucht’, voor de zooveelste maal, wij pro-te-stee-rennn!
Karel van den Oever
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De Ster met den Steert(*)
(Vervolg)
II
Der wereld laatste avond!
't Was geen wandelen, maar vluchten dat Leo gisteren deed, tusschen den aanslag
dien Madam Leermans op zijn geluk pleegde en zijne wreede moordpoging op haren
ingebeelden papegaai. Hij ging en bleef gaan, gejaagd, voortgesleept, opgezweept,
zonder aleens te bemerken dat het van langs om donkerder werd en de valavond
nacht was geworden. Hij had nu al zoo lang de booze menschen en hunne smachtende
stad achter den rug en toch stapte de bloed maar verder, als hoopte hij zijne gramschap
te ontloopen en het zeer te doen achterblijven van deze diepe wonde te midden zijn
hert. Alles rond hem werd ruimer, werd grensloos, maar daar binnen klopte er iets
van langsom angstiger, naar lucht en verademing, snakte zijn gemarteld gemoed
dorstiger naar rust en troost!
't Was er anders zoo vreedzaam en zoo jeugdig, te midden het heerlijke van de
vrije natuur. De lucht was louter vruchtbaarheid, vol balsem van wierookende
doornboomen, terwijl Gods zegen duizendvoudig den bodem ontschoot. Zoo
betooverend trilde de avondbee in den gorgel van den gevleugelden voorzanger, dat
de bloemen met open kelk in slaap vielen. De oogst ruischte zijne belofte van brood,
in geheimzinnig gefluister met den wind die tusschen zijne groetende aren wandelde,
behoedzaam, om geene enkele te hinderen van den geheelen overvloed.
En daarboven glom een andere oogst, waarvan elke stengel eene wereld droeg, in
eeuwigen bloei en eeuwige rijpheid: God zelf had die oneindigheid bezaaid, dicht
bij zijn rijk, opdat degeen die dankte

(*) Vervolg van het hoofdstuk ‘Eene wreede moordpoging’ uit het voorgaande nummer.
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om 't graantje van heden, tevens om de verrukkelijkheid van morgen erkentelijk
mocht zijn.
Maar de wanhopige zwerver zag de wereld met een gesloten herte, zag maar heure
afschuwelijke schaduwzijde, haren duisteren kant van ramp en euveldaad! Nooit en
had zij hem zoo doods voorgekomen, als op het oogenblik dat levenslust en verrijzenis
in den dampkring trilden en zelfs de onbeholpen vorsch zijn kwakkenden liefdezang
uitgekken dorst. Van nachtegaal tot krekel 't zong toch allemaal 't zelfde akelig lied
van leugen en dood. Schoonheid, min, levenslust, waarin hij nu aan 't baden was, en
konden 't zeis niet ontgaan, noch de Oktobervlagen, noch de ontrouw der zonne, die
hare bezoeken elken dag korter maken zou, om eindelijk den moordenden winter in
haar rijk te laten heerschen.
En toch was de onverbiddelijke neerlaag van 't leven het gruwelijkste niet op dees
aarde, noch de hagel die oogsten vernielt, noch de storm die schepen doet vergaan,
noch de tand der wilde dieren.
Eilaas, gelijk hij nu zwierf met de dood in den boezem, doolden er ontelbaren door
anderliens schuld, door de eenige bronne van onherstelbaar leed ter wereld, door
dezen bodemloozen put van ellende die de zonde groef, door die diepste smart, die
zwaarste straf, dit onverbiddelijkste vonnis: de nijd, de boosheid van de menschelijke
inborst!
Zoo slecht is de mensch, dat hij meer genoegen vindt in de doornen langs des
naasten weg, dan in de rozen die zijne baan bezoomen, dat hij lichter eigen leed
draagt, dan buurmans welvaart. Zoovele afgunst huist er in ons gemoed, dat de zonne,
die honderden werelden bevruchten kan met den overvloed van haar licht en warmte,
maar op éénen akker schijnen zou, stond zij onze ikzucht ten believe.
O die sluwe aarde met hare minnegeurende voorschriften, hare daden die
onverschilligheid vloeken!
O die booze lieden met hunne heilwenschen vol spijt, hunne vreugd vermomd in
medelijden.
Waar huist de man die bemint, goeddoet en niet aanzien wordt voor een uit te
buiten dwaas?
Op welken akker wordt broederlijk 't brood gedeeld, dat God daartoe zoo vaderlijk
verleende?
Overal oorlog, twist, hebzucht in stede van vree, het goddelijk loon der liefde.
De wereld door staan de volkeren gewapend tegenover elkaar;
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de gezindheden verscheuren de eendracht van den lande en lieden van 't zelfde bloed
kampen den goddeloozen strijd van 't eigen belang.
Een gansch huisgezin kinderen twist en dingt om de oude moeder - die allen een
heel leven schonk, - de snee brood te mogen ontzeggen, die haar bestaan enkele
dagen rekken moet.
De misdeelden nemen liever dan te krijgen; de begoeden laten hun afdreigen 't
geen zij geven konden, en steeds onverbiddelijker huilen moedwil en razernij op
puin en bloed. Moorddorst lacht met alle beteugeling en tart de wet. Nooit rezen
zoovele Caïns, werd Gods oog minder geducht. Gemak- en hebzucht sparen noch
grijsheid noch ongeboren leven.
Zie, boven stulpen en paleizen, hangt gestadig eene rampzalige oorlogswolk.
Ondanks al ons verlichten en veredelen, wordt moorden nog immer als de grootste
plicht aangeleerd. Het vooroordeel, hedendaagsche vorm der barbaarschheid,
verhindert den allereersten stap der beschaving die toch niet kan gesteld op eenen
met bloed doorweekten bodem!
Valt er niet te vreezen dat Gods rechtveerdigheid, het aanhoudend vergeven moede,
bij het vruchtelooze van toorn- en genadedagen, van zondvloed en solferregen, van
Ninive en Calvariën, de onboetveerdige aarde die uit Zijne goedheid ontstond, terug
in het niet storte? Men lachte met de komeet, die de wereld nimmer hare roede liet
aanschouwen, zonder de bedevrouw te zijn eener schrikkelijke gebeurtenis. Maar
Noach en zijne ark werden ook bespot, Jeremias gesteenigd en al de ongeluksprofeten
overschreeuwd en miskend, tot het uitspansel bloed werd en gruwel en dood op de
aarde regenden!

III
Nieuwe pacht
Onuitgeslapen en moe van 't rusten, stelde Leo den dag in met een vervaarlijk
gegeeuw. Daarmee zette hij de deur open, voor al de gruwelijkheden welke hij in
zijnen droom beleefd had. 't Verdriet van gisteren bleef hem bij maar de gramschap
verzwon. 't Was den jongen te moede, alsof hij nu eerst den bedarenden invloed van
zijne
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avondwandeling, acht uren vroeger, gewaar werd. Dat heeft de volgroeide mensch
met het kind gemeen: weet hij beter dan de kleine kleuter waarom hij zich kwaad
miek, beiden kunnen evenmin uitleggen hoe zij gesust zijn geworden.
Gelaten bezag Leo 't stuksken blauwen hemel dat hij, van op het spondeberd, waar
hij gezeten was, zien kon en genoot een oogenblik de geruststellende gewaarwording
zijn eigen te voelen leven...
Zoo, zoo, er viel niet aan te twijfelen: de aarde was wis en zeker niet vergaan!
Hij gevoelde eene innige vree, nu de horlogie voort tikte nadat zij dat kwade uur
had geslagen; nu de zonne zoo luisterlijk als ooit onzen ongeschonden bol bescheen,
in plaats van de stukken en brokken eener uiteengespatte wereld.
Had hij 't kunnen zien:
Zoo levenslustig snorde de aarde rond haren as, als het vlijtigste wiel waarmede
ooit vlaamsch vlas werd gesponnen. Reikten op haar vluchtend panorama verzilverde
bergen vol licht en maagdelijkheid tot den hemel, zompen en moerassen door
verderfelijken mist toegedekt, zakten om ter leegst. En de arme menschheid zal ook
aldus gegolfd hebben met hare lichtpunten en gruwelijkheden, met haren luister en
ellende, voor het oog Gods, voor dezen blik die wel schichten schieten, maar ook
benevelen kan en zoo veel liever medelijden dan wraak laat blijken.
Alles wel ingezien was het toch zoo oneindig veel beter, dat de goeden voor de
kwaden borg spreken, dan te moeten boeten met hen.
Half gekleed wilde Leo eene teug frissche lucht aan zijn geopend venster genieten.
De klokken en de vogels begroetten om ter blijdst dien schoonen Meimorgen. Zij
schenen overtuigd dat iedereen gisteren avond met hen ter ruste ging, zoo aanhoudend
riepen zij degenen op die bleven slapen. Als het hert, die gevoelige warmtemeter,
door de liefde ‘verkwikt’ wordt, liggen vries- en kookpunt dicht bij een.
't Was te veel voor den duts, die overtolligheid van licht waarin de morgend zwom
en zijn gesloten gemoed dat nog geen glimwormken licht werd geschonken!
De afgewezen zette zich op zijn spondeberd terug en begon te snikken uit puur
medeleed met zijn eigen zelven. 't Zou nu altijd zoo gaan, dacht hij, de dagen eindigen
in kwaadheid en beginnen met
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verdriet. Maar als hij zijne betraande oogen eens goed had laten baden en zijn gezicht
in den waschkom opgefrischt, was hij wel eens zoo opgebeurd gelijk de kanarie die
versch water heeft gekregen. Ging er veel verloren sinds gisteren dezen tijd, was,
instede van zijne wereld, zijn hemel verzwonden, geleek zijn gemoed wel eenigszins
de plaats waar een schip verzonk en enkel eene ton of gebroken stuk mast ligt te
drijven, toch glom zijne sterre nog aan den trans. Hij gevoelde dat hij niet alleen, 't
wreed onthaal van gisteren betreurde en Leentje hem van uit het hoopgewest zou
blijven toelonken, zoolang het firmament zijne laatste ooge niet en sloot.
En alzoo was het half getroost, half opgeruimd, dat hij buiten kwam en met eigen
beenen bestatigde, dat de gevreesde steert geen den minsten invloed op de stevigheid
der aarde had uitgeoefend. Hij begaf zich daar waar de klok hing te kleppen:
aanhoudende drup op den steen der menschelijke onverschilligheid.
De enkele ontwaakten ter ontvolkte straat, bijeengetroept op zekere punten,
bestormden de werkmanstrams. Door broodnood onzichtbaar voortgezweept togen
zij naar den langen lastigen dag, beginnend aan kaai of dok als de zonne schaars op
is, om, dikwijls genoeg, eerst bij taak licht te eindigen.
Hoe was 't mogelijk dat er zoo weinig ter kerk kwamen? 't Was er nochtans zoo
prachtig van heilige stilte en frischheid. De moeder Gods stond op eenen geurenden
groenen berg. Pas afgesneden bloemen leefden uit aan haren voet en beden en
verzuchtingen stegen in balsemgeur tot oneindige hoogte. De zon door de gekleurde
ruiten priemend, vereerde met een ganschen regenboog kleuren het beeld der
onbevlekte Maagd. Zij zelve trok aller herten de bedruktste de bloedenste liefst. Bij
de ingehouden tonen der ontzaglijke orgelmacht, zong men haar allerhande zoete
namen toe gelijk er alleen voor moeder gevonden worden.
Och, 't ging daar zoo goed om te bidden in die onmetelijke kerk, met zoo weinig
menschen, dat iedereen haast een plaatsken uitkiezen kon, waar hij denken mocht
heel alleen te zijn met O.-L.-Vrouwken.
De heele maand reeds had Leo voorgezongen en het woord gedaan voor al die
smeekers. Sinds drie jaar en had hij nog geenen enkelen Meimorgen gefaald, ter eere
van de Moeder God... en Leentje wier kennis hij daar zekeren dag gemaakt had bij
't kerkverlaten.
Onder de marmeren kolommen des tempels, was er éene,
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volkomen en teenemaal dezelfde als de vijftien andere voor gelijk wie ooit de kerk
binnen gekomen was.
Maar voor Leo... Hij had haast durven beweeren dat hij die eene tusschen al hare
gelijken zou herkend en uitgesteken hebben, zoo een reus met onbeperkte macht die
zestien granieten pijlers als bouten van een kantkussen dooreen had gegooid.
Aan die kolom immers had hij Leentje zien zitten van den eersten dag dat hij
voorzong tot gisteren toe.
Nu zat zij er weer, stellig, maar toch dorst hij niet zien.
Eindelijk kon hij het niet meer uithouden en het weemoedigste Consolatrix
afflictorum, dat ooit op noten menschelijke smart heeft uitgedrukt, werd daar nevens
't orgel eer geweend dan gezongen. Leo had aan de uitverkoorne kolom, vrouw
Leermans zien zitten!
(Wordt vervolgd)
René Vermandere
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Avendrood
't Avendt al. Door purpren hoven
Gaat de stille late dag.
Als 'n groetenis van boven
Klinkt 'n klare kinderlach.
Roerloos staan de schone bomen
In hun bloesemende pracht.
Tere bruiden, witte dromen!
Heel de wereld zwijgt en wacht.
't Avendt al. Mijn stille handen
Liggen roerloos in mijn schoot.
Voor mij rijzen wondre landen
Achter 's werelds avendrood.

Fr. Chr. Kops O.F.M.
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Naar aanleiding der Theodoor Van Rijswijck-Hulde (1811-1911)
‘Mijn leven is mijn lied’
TH.V.R.
Wij beleven huldefeest na huldefeest; na de populaire herdenking van den
burgerlijk-comischen blijspel-dichter Hippoliet Van Peene, vieren wij binnenkort de
gemoedelijke schrijfster van ‘Het Geschenk van den Jager’ Mevrouwe Courtmans
en de snedighekelende volksdichter Theodoor Van Rijswijck, terwijl een gewichtig
Komiteit voor het najaar eenige leuke Teniers-feesten geheim houd en de
Conscience-feestelijkheden in 1912 eenvoudig beloven een puur mirakel te zijn.
Tusschenin nog andere ‘gemütliche’ herdenkingen van vóórmoderne vlaamsche
schrijvers, voor wie allen - o gelukzalig oordeel van het nakomelingschap! - een
welverdiend kroontje en troontje in de maak ligt!
Kan het moeilijk anders? Als Vlamingen hebben wij den cultus van dit ons bijna
onmiddellijk voorgaande letterkundig geslacht; het aandoenlijk genot in bescheiden
oogenblikken de romantische levensfeiten van menschen als Hendrik Conscience,
Theodoor Van Rijswijck, Frans van Kerckhoven, Eugeen Zetternam, Prudens van
Duyse, en zooveel anderen, te herinneren, te waardeeren en te beminnen, is zoo
op-en-top van ons alleen, dat een Noord-Nederlander vele dezer feestvieringen niet
zal begrijpen. Waardeering wordt dan altijd een individueele en nationale ‘casus
conscientiae’.
En dan, hoe wij ons ook zullen bezorgd maken de nationale, literaire waarde van
vele dier ‘Sturm u. Drang’ schrijvers te doen
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erkennen, bij een modern taal-liefhebbend Hollander zullen ze maar boerenjongens
blijven die niet eens deftig hunne haartuiten kunnen opkammen!
Ja, de Nieuwe Gids blijft nog altijd glimlachen als eene twijfelachtige Joconde,
wanneer de ‘pennevrucht’ van zoo een fossiel, grof volkje even soms op de
hollandsche lettertafel vertoeft.
Ik stel me niet voor dat het ànders kan. De Nieuwe Gids heeft zich nooit
bekommerd om de nationale levenskracht van sommige dier misprezen vlaamsche
boeken, omdat hare krankzinnige verliefdheid op den vorm zelfs weigerig werd aan
een inhoud, die, weliswaar van sterke woordkunst altijd geene aangename blijken
gaf, maar als nationaal-vlaamsch levensgevoel niet gemakkelijk geëvenaard wordt
door de soort individueele gevoelens welke de Nieuwe-Gids-Beweging in het leven
riepen.
Zoo nu weer kan zij gelijk halen over de kunstwaarde van een vlaamsch
‘volkspoeët’ als Theodoor van Rijswijck, wanneer zij willekeurig zich bij uitspraken
over een goeden of slechten vorm gaat bepalen en over de gemoedskracht, de
levenssterkte, de typischkleurige oprechtheid van dien locaalsten der vlaamsche
dichters, maar eens compasieus glimlacht en de schouders ophaalt.
Kan zij wel onvooringenomen zijne ‘Politieke Refereynen’ en ‘Volksliedjes’
waardeeren? Kan de romantisch-visionnaire atmosfeer der ‘Eigenaerdige Verhalen’
(1837) - de eerste dichtbundel welke na de omwenteling in België verscheen - en
der ‘Balladen’ door haar opgemerkt en voldoende genoten worden? En zullen zijne
‘Poëtische Luimen’ en ‘Godgewijde Gezangen’ iets meer bij haar ondervinden dan
een superieur gebaar van aristocratische afkeer?
Och kom, al dit rijmwerk is toch zoo onmiddellijk-locaal en zoo specifiek-vlaamsch
dat het er vooralsnog maar moet in blijven berusten onder de vlaamsche volksklas
alleen gewaardeerd te worden.
Berijmde vertelsels en verhalen als De Geest, Dokter Samuel, De Duivel, De
Torenbrand van Mechelen, Eene Hemelsage, De Heksendans, De Watergeuzen, en
zoo een stuk-of-wat anderen, wier folkloristische levensvisie, vol spontane kleur en
geur van de antwerpsche achterbuurt en kelderval, oprecht zóo
atmosferischvertelselachtig zijn als geen ander, blijf ik voor mijn paart verkiezen
boven het ‘op de manier van een waschlijstje’, zou Frans Coenen zeggen, uitgevezelde
kunst-proza der te recht beroemde ‘Adriaantjes’ van den heer Lodewijk van Deyssel
of boven de intellectueele
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strakheid van Ary Prins' ‘Heilige Tocht’ of ver uit nog boven de ergerlijke
scheldsonnetjes van Willem Kloos.
En dan geef ik nog spoedig toe dat deze zeer keurige formalisten het naar den
vorm op den groven, slordigen volkspoeet Theodoor van Rijswijck zonder bezwaar
mogen en blijven winnen! Want wat ik bij die voorzeker ouderwetsche Vlamingen
zal blijven bewonderen is allereerst de gezonde, emotioneele kracht van hun prozaen dichtwerk die ik onmogelijk gewaar worden kan in zooveel analytisch
Nieuwe-Gids-proza van laatste uitdrukking, wier verdienste het niettemin blijft dat
zij u alleen aandoet als eene timmermans-rekening-opgave of als eene
deurwaarders-observatie, wat in het ‘Leven van Frank Rozelaer’, nogmaals van
diezelfde Lodewijk van Deyssel, meer dan eens te bestatigen is.
Tot zelfs de hollandsche vóor-Tachtigers misten de uitbundige en spontane
gemoedskracht van de beste dier oudere Vlamingen; het kon niet anders. Immers
dichters als Beets, Ten Kate en De Génestet, wier aandrang tot verzenmaken meer
bestond in de welonderhouden na-werking der dagelijksche gewoonte en gewoonlijk
niet in de onverwachte, buitengewone emotie van een in- of uitwendig voorval, waren
daardoor ook levensarmer aan inhoud, wat in hunne gedichten gemakkelijk aan te
toonen valt. Holland was ook zoo burgerlijk-rustig; de dag volgde daar op de nacht
met dezelfde gevoelens en verlangens; morgen- middag- en avondeten stond altijd
op dezelfde uur ter tafel en 's namiddags verschenen regelmatig de bevoorrechte
kranten, van wien men op voorhand wist wat ze over politische, religieuse en literaire
aangelegenheden melden zouden.
De poëzie- en proza-vervlakking was er dus in Holland én naar inhoud én naar
vorm, terwijl integendeel het literaire Vlaanderen van '30 tot '60 zoo een schat van
gemoeds- en zielskracht rijk was dat door de té gróote aandoenlijkheid der
waarachtig-gevoelde nationale verlangens van eenigen dier sublieme vlaamsche
volkstypen, en anderszijds ook door een zeer verklaarbaar cultuurgebrek, veel
bombarie voor diepe geestdrift en veel sentimentaliteit voor groot, menschelijk gevoel
ongelukkiglijk doorging. Slechts was het hoofdzakelijk eene accidenteele vergissing
in den vorm bij die oudere Vlamingen; maar indertijd een nog grooter misverstand
bij de jonge Nieuwe-Gids-school over de graad van levenswaarde van hun proza en
dichtwerk, dat altijd van uit een verkeerdelijke gezichtshoek onder hunne aandacht
kwam.
En toenmaals hier in Vlaanderen dan! Wat een twijfelachtige stand hield niet de
Van Nu en Straks groep (1893) tegenover de
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nationale, innerlijke waarde van het letterkundig werk der oudere Vlamingen?
Te nauwernood historisch opgemerkt door Prosper van Langendonck, was bij het
meestendeel der Van Nu en Straksers de fijnste sympathie wel zeker niet naar géne
kant der oudere literatuur en begon het levenskontakt enkel aan de gewichtige figuur
van Guido Gezelle, die, op dit oogenblik, een heel letterkundig verleden afsloot. De
frissche, overweldigende invloeden van de Nieuwe Gids en La Jeune Belgique deden
gemakkelijk de rest en wij mogen bestatigen dat de Van Nu en Straksers, als
gemeenschappelijke groepeering, nooit aan deze verdienstelijke oudere Vlamingen
de eer teruggegeven hebben die de Nieuwe Gids hen, op dit eigenste oogenblik,
onrechtvaardig en zonder onderscheid, ontnam, tenzij men Van Langendonk's
‘Herleving der vlaamsche Poezie’, als eene begrensde, persoonlijke en weinig direkte
poging in dien zin, daarvoor ga waardeeren.
Overbluft en ingenomen met de toenmalige voornaamheid van het Nieuwe
Gids-gebaar hebben zij nooit onmiddellijk-genoeg de eerwaardige lauwrieren weder
opgeraapt die, onder smaad en scheldwoorden, door Willem Kloos, Van Deyssel en
anderen, van het hoofd dier gemoedelijke Vlamingen werden afgerukt; wel
integendeel, lijdzaam bleven zij toezien op de profanatie van traditie en figuren.
Tusschenin zij het opgemerkt dat niemand der Van-Nu-en-Straksers toen aandachtig
was op de gelijktijdige heropbloei der Limburgsche, particularistische literatuur en
mannen als Lenaerts, Winters en Cuppens volstrekt in dien verren, Belgischen uithoek
vergeten werden, terwijl de belangstelling van Van-Nu-en-Straks zich exclusief naar
de West-vlaamsche provintie richtte, waarvan zij nochtans door het karakter harer
kunst zoo oneindig veel verschilde dat eene vergelijkenis meer dan gewaagd schijnt.
Het was maar gelukkig voor hen dat, tijdens het bestaan van hun later tijdschrift
‘Vlaanderen’ (1903), weer dichter naar het levenspunt der vlaamsche traditie werd
opgerukt en Prosper van Langendonck vooral, door zijne historisch-sterke inleiding
op de bloemlezing ‘Vlaamsche Oogst’ (1904), nogmaals de eenige bleek te zijn die
eenige verkrookte goudkransen weder opraapte en herplaatste op de hoofden van
Conscience, Van Duyse, Zetternam, Sleeckx, Van Beers, Jan de Laet, Theodoor van
Rijswijck, Ledeganck, enz.
De oud-Van Nu en Strakser Victor de Meyere verbeterde insgelijks naar dien zin
zijn letterkundig inzicht en schreef in 1907 zijne
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bekende Inleiding op de ‘Gedichten van Prudens van Duyse’, waarin hij onder anderen
verklaarde: ‘Wij, Vlamingen, - het ligt mij lang op het hart! -, indien wij, in ernst en
overtuiging, voor de grootheid onzer letterkunde willen zorgen, moeten de traditie
volgen die ons de schrijvers van dat eerste tijdvak hebben overgeleverd.
Ongelukkiglijk, sinds het noodlottig jaar 1880, is de traditie verbroken! De
zoogenaamde vlaamsche ontwaking is voor een goed deel voortgesproten uit de
Nieuwe Gids-beweging in Holland, voor het andere uit het kunstleven dat La Jeune
Belgique in Fransch-België tot stand bracht. Ik hoef niet na te gaan wat onze
letterkunde zou geweest zijn, indien onze laatstgekomene schrijvers hunne
oorspronkelijkheid op eigen bodem hadden gezocht, indien zij zich-zelven hadden
ontdekt in het werk hunner groote voorgangers’.
Kan het failliet van het Van Nu en Straks-resultaat beter erkent worden dan door
deze eenvoudige schuldbelijdenis van een der toenmalige medewerkers van het
tijdschrift?
***

‘Ah! l'heureux temps que celui de nos pères!’ Dit eigenaardig motto op een der
gedichten van ‘den Door’ herinnerde ik mij toen ik laatst de ietwat hinderlijk-naïeve
‘gansch onpartijdige’ inleiding las van zijn tijdgenoot Jozef Staes, op de ‘Volledige
Dichtwerken’, die toen in ‘hun oorspronkelijken tekst’ verschenen.
Eigenlijk ontbreekt daar niets aan, zelfs de kwade-en-goede bedoeling niet! Van
Kerckhoven, Herremans, Jan David, Prudens van Duyse, August Snieders, kunnen
het kartonnen bliksemtje van den braven heer Staes niet ontloopen, waar zij toentertijd
de faam van ‘den Door’ - niet altijd het meest om letterkundige redens - ongegeneerd
aan hun laarzen lapten.
Van Kerckhoven vooral moet nogal naijverig geweest zijn op de populariteit van
den antwerpschen volkspoeet en inmiddels nog de gelegenheid gevonden hebben
deze aan Hendrik Conscience en Gerrits te benijden!
Van Duyse... Had die ‘tegenvoeter van Theodoor van Rijswijck’ zijne pen niet
gewaagd aan eene zoogenaamde verbetering van J.F. Willems' werk en aan de kritiek
der ‘Eigenaerdige Verhalen’ in de ‘Gazette van Gend’, wie zegt niet dat hij
onverbeterlijk zou gehandeld hebben?
En August Snieders? Ja, maar dàar is die goede Jozef Staes simpeltjes...
burgerlijk-boos en vlak-af ongemanierd.
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Nu, de onpretentieuse man verdraagt geen plukje op den hoogen, zijden hoed van
‘den Door’; zorgt, bijna als Van Rijswijck's moeder, dat zijn wijdsche, donkerblauwe
almaviva altijd in de noodzakelijke artiestieke plooien hangt en de karakteristieke
geiten-sik der Van Rijswijck's keurig opgestreken blijft onder de kin.
En, - o wisselvalligheid der letterkundige naturen! - er bestaat uit het jaar 1865
nog eene vroegere uitgave der ‘Volledige Dichtwerken’ in ‘nieuwe spelling’ met een
‘levensberigt’ door een Eugeen van der Linden, waarin juist Van Kerckhoven,
Herremans en Snieders, post mortem natuurlijk, zeer veel goeds en minzaams vertellen
van den negentiende-eeuwsche Bredero.
Maar de levensbijzonderheden door Jozef Staes verhaald over den vlaamschen
volksdichter zijn al niet minder belangrijk om gang en wandel van den ‘armen
liereman’ te doen kennen.
Wat al bijzonderlijk treft door die overvloed van typischhistorische aanhalingen,
is de haast zenuwachtige levensbeweging der literaire personnagieën van die
genesis-dagen.
Al de goden, kleinere goden en goodjes van den vlaamschen letterhemel, elk op
den rand van persoonlijke zege-wolkjes aangezeten, voelen zich dàn eens broederlijk
vereenigd in ‘De Olijftak’, dàn weer in ‘Het Heilig Verbond’, dàn nog in ‘Voor Tael
en Kunst’ of in ‘De Eikenkroon’, om onmiddellijk tusschendoor in tijdschriften als
‘De Noordstar’, ‘Het Taelverbond’ of ‘De Middelaer’, ‘De Vlaemsche Rederijker’,
de ‘Nederduitsche Letterkrans’ of ‘De Moedertael’, in strijdblaadjes als de
conservatieve ‘Roskam’ of nog de liberale ‘Schrobber’, de ‘Bijdragen der Gazette
van Gend’, ‘Vlaemsch-België’ en ‘De Postrijder van Antwerpen’ malkanders
zege-wolkjes pogen te verdonkeren.
Slag op slag sticht men eene ‘Maetschappij’ voor kunst en letteren of eene
‘Rederijkerskaemer’; ‘genootschappen’ en ‘gezelschappen’ volgen elkander
regelmatig op - bij beurten is elk daarvan de geachte voorzitter -, terwijl
‘Muzenalbums’ en ‘Jaerboekjes’, tijdschriften voor ‘tael- en letterkunde’,
vaderlandsche dicht- en prozabundels, politieke schotschriften en flamingantische
pamphletten naijverig gedrukt werden.
Voeg daaraan eens toe de dagelijksche nacht-samenkomsten van letterkundigen,
beeldhouwers, teekenaars en schilders in burgerlijke volkstaveernen als ‘Het
Peerdeken’, ‘De Granaetappel’, ‘De Faem’, ‘Het Roosken’ en ‘De Fonteyn’, waar,
onder het rooken van smakelijk-vele pijpen en het drinken van menig glas gersten,
heftig gediscoureerd werd over Vlaamsche Beweging,
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letterkunde en politiek, en soms al eens - l'histoire se répète - een afwezige
‘lettervriend’ bepraat of dikwijls eene hartelijke mop uitgehaald, maar altijd niet het
verteer afgerekend werd.
Conscience had daar soms geen zin of genoegen in, was er meer dan eens afwezig
en schold de pleizante jongens van deze ‘letteravonden’ voor ‘joliekes’ uit.
En toch was het dàar, in de rumoerige uitgelatenheid dezer gezelschappen, midden
groezelige tabaksrook en zure bierlucht, dat de duurste eeden werden gehouden, de
heiligste overeenkomsten aangegaan, de plechtigste verbintenissen getroffen; dàar
verzoende men zich altijd.
Onder de diepste gemoedsontroering en aandacht der toehoorders lazen daar
Conscience zijn ‘Leeuw van Vlaanderen’, De Laet zijn ‘Huis van Wezenbeke’,
Gerrits zijn ‘Zoon des Volks’, Zetternam zijn ‘Mijnheer Luchtervelde’, Van
Kerckhoven zijn ‘Gozewijn’, Hendrickx zijn ‘Don Juan’.
Het gemoed van ‘den Door’ brandde hier meer dan eens van het heilig vuur der
Muzen en het mag een wonder heeten dat ‘de snaren zijner dichterharp’ er elkenkeer
aan den geestdriftigen greep zijner vingers weerstonden, terwijl voorzeker de geest
van Helmers hem dan in het oor moest blazen:
Vol zijn de roomers en vol ons gemoed.
Makkers, hoe zalig is 't samen te klinken.

of de ‘Vlaemsche Muze’ hem met grooten hartstocht zingen deed:
Kunstenaers, te lang verdrukt,
om uw vrijen gang;
Komt! de ziel van 't volk verrukt
door een blij gezang.

Het gebeurde meer dan eens - alzoo verhaalt de overlevering - dat ‘den Door’ tot
over de ooren in het krijt stond bij zijnen ‘baes’ en het dan gevolgentlijk maar
geraadzaam achtte eenige dagen van de ‘vriendentafel’ afwezig te blijven. Maar laas,
drijmaal laas! Wat een ‘sleep van schromelijke gevolgen’! De drinkzaakjes slabbakten
van dag tot dag, de vrienden bleven achtereenvolgens weg en gingen elders, terwijl
de ‘baes’ met ontzetting voorzag dat, na zoo een tijdje, hij gerust zijn deur sluiten
en onder de boomen van de Werf kon gaan wandelen. Algauw verstond hij waaraan
het scheelde en talmde geen halven dag om ‘den Door’ te gaan opzoeken, hem
biddende, smeekende en aanroepend, onder belofte
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het achterstallige rekeningetje af te sponsen, zijne taveerne zooals altijd met ‘zijn
gulle tegenwoordigheid te blijven vereeren’. ‘Den Door’ vond zoo iets heel
‘charmant’, keerde op één, twee, drie in den ‘kunstenaerskring’ terug en met hem al
de vrienden, letterkundigen, beeldhouwers en schilders die zich verveeld hadden bij
gemis aan de ‘kwinkslagen, geestige zetten, rijmen voor de vuist, aardige vertelsels
en vroolijke, doch niet kwetsende, spotternijen’ van den Craesbeekschen guit.
O, de romantische ‘schwärmerei’ van den oer-tijd der vlaamsche Beweging! Als
men dwaas-gerookt, gedronken en gezongen, na geestdriftig gepraat over de dierbare
belangen van taal en kunst, de besmoorde taveerne laat in den nacht verliet, slenterden
de ‘heiligverbondene’ vrienden door straten en steegskens der oude Scheldestad; en
was er soms eene ‘sehnsuchtige’ maan ievers aan den ‘hemeltrans’ dan kon die
bijwijlen zoo zwaarmoedig en bleek overlichten de gemoedelijk-verweerde muren
van het Vleeschhuis, het afgebrokkelde Steen, de schemerachtige portieken van het
Stadhuis, de geheimzinnige, gothische holten en gleuven van den Lieve-Vrouwe-toren,
of een spookachtige gloed zetten op de raadselachtige ornamenten van een vlaamsch
Renaissance-huis, of twijfelachtig glansen op de duistere, spaansche trapgevels van
Braderij- en Zilversmidstraat, dat die benauwelijke huizen-pracht hen moet geschenen
hebben als een sprookjes-vreemde-, rembrandtieke ets, vol schrikachtig-bruine
donkerheid en onwaarschijnlijk licht.
Dàar werd Hendrik Conscience voor het eerst ontroerd en hij schreef ‘In 't
Wonderjaer’, dàar ontving Jan De Laet den toovertik der vlaamsche Historie en
ontwierp zijn ‘Huis van Wezenbeke’, dàar werd Eugeen Zetternam fantasievol bewust
van zijn ‘Rowna’, Frans van Kerckhoven bedroomde er zijn ‘Fabricio en Lange
Margriet’, Gerrits zijn ‘Tanchelm’, Pieter Génard zijn ‘Antwerpen door de Eeuwen
heen’; Van Rijswijck bedacht er zijn ‘Antigonus’, August Snieders zijn ‘Antwerpen
in Brand’, Sleeckx zijn ‘Straeten van Antwerpen’...
En wat al schilders en teekenaars der ‘romantische school’ geraakten niet bezield
op die historische slenteravonden. Niemand minder dan Hendrik Leys bleef onder
dien indruk en schilderde met diepen hartstocht en liefde zijn ‘Calvariënberg’, ‘De
Spaansche Furie’, ‘Albrecht Durer te Antwerpen’. Craenhooft en Schelde wekten in
Wappers de betrachting op ‘De Dood van Van Speyck’ weer te geven, terwijl Rik
Schaefels, beïnvloed door Schelde en
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binnenstad, de epische ‘Verdediging van Le Vengeur’ en het ‘Sinte-Anna Gasthuis’
uit de historie opriep; De Keyser, Lies, De Braekeleer, Dujardin, en zooveel anderen,
droomden en dweepten met Stad's oude Geschiedenis, welk ‘schwärmerisch’ gevoel
nog overgevoeliger werd door de bewustheid der tragiek van ‘den somberen zielestrijd
van Faust, het hartbrekend lijden van Gretchen, het weemoedig verlangen van Mignon
naar heuren geboortegrond, Dante's droomende aanbidding voor Beatrice, of wel
Tasso in de gevangenis, of Egmond met zijn Biechtvaders’.
Een korten tijd nadien ontroerde Peter Benoit's ‘Lucifer’ geheel Europa en gaven
Hendrik Waelput en Willem de Mol hunne gemoedvolle liederen.
***

Van Theodoor van Rijswijck mag beweerd worden dat hij met Hendrik Conscience
toentertijd de meeste invloed op het vlaamsch volksgemoed bezat. Het ethisch resultaat
is ver uit bij hem grooter dan het esthetisch; de Vlaamsche Beweging vond in hem
de ‘geestigste’ dichter, wiens ‘Politieke Refereynen’ en ‘Volksliedjes’ er niet weinig
toe bij brachten om het zelfstandig ras-gevoel van den Vlaming op te wekken en
verloren volksrechten onmeedoogend weder te eischen.
Rijmliedjes als ‘De Polka’, de ‘Franskiljons’, Half Aep en half Bedoyn’, ‘De
Pekelharing en de Waelsche Ministers’, het ‘Miserielied’ brachten meer goeds te
weeg onder de verfranschte burgerij dan dozijnen geleerde betoogen over de
‘noodzakelijkheid van den vlaemschen taelstrijd’.
Het volk ‘hing letterlijk aen de lippen van zijn zanger’ en wanneer toenmalige
Wallonisants als Sigart, Rogier, Dubus, Mercier, het vlaamsch volk beleedigden of
wanneer er een franskiljoneerend minister een crediet deed stemmen van ‘frs 90,500.
- voor een standbeeld’ terwijl een half miljoen Vlamingen van honger vergaen’, dan
was de gemoedsontroering onder het volk oneindig wanneer ‘den Door’ deze
waalsch-sectarische brutaliteiten met onverbiddelijke spotrijmen het hart afstak.
Geen blaadje, geen weekschriftje, geen periodiekje in Vlaanderen, of deze drukten
als bijna naijverig zijne ironische refereynen over, die in Parlement en Ministerraad,
bij burger en werkman, in de school en op straat, de gemoederen in onderscheiden
zin ontroerde.
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En deze populaire ingenomenheid met de ‘straatpoezie’ van den ‘armen liereman’
viel hàar niet alleen, maar ook de persoonlijkheid van den dichter te beurt.
Waar ook Van Rijswijck met zijn ‘pittige, vinnige, fijngesneden tronie’ binnentrad
en er zijn neus ‘aan de punt ondeugend opgewipt’ vertoonde, had de burgersgeestdrift
geen einde. Alleman drumde rond hem bijeen; stoelen werden bijgeschoven, potten
bier bijgehaald, de pijpen lustig ontstoken en weldra, in de ‘gemütliche’ atmosfeer
van tabak- en bierlucht, gingen de vroolijkste zinspelingen hun gang, werden de
koddigste rijmen verzonnen, de boertigste grappen uitgedacht, de meest ernstige
voornemens en plannen gemaakt...
En wanneer ‘den Door’ al te vroegtijdig, laas! krankzinnig gewerkt en afgeleefd,
in zoover dat hij het stof op den kamervloer bijeenscharrelde en als iets geurigs
opsnoof, in het Zothuis der Sint-Rochusstraat op 7 Mei 1849 armzalig stierf, was de
toeloop van het vlaamsch volk bij zijne begrafenis zoo overgroot dat er ‘lang voor
den bepaalden tijd’ rond het Krankzinnigengesticht ‘eene menigte stond slechts met
duizenden te tellen’.
Wat gebrek toch in de noodzakelijkste levensverhoudingen! Als wij de
‘chroniqueurs’ van zijn tijd gelooven moeten, heeft Theodoor Van Rijswijck, als
hulpklerk op den Lombard, in zijn leven nooit meer dan frs 657, - 's jaars verdiend
en gebeurde het wel eens dat de antwerpsche burger hem een halven frank per regel
uitbetaalde voor het een of ander gelegenheidsrijm!
Er bestond dan ook reden bij August Snieders om in zijne merkweerdige ‘Karakters
en Silhouetten’ zeer ironisch te schrijven: ‘van het lauwerblad droppelen in ons land
geene diamanten’. Maar ook, ‘wat gaet dit den minister aen?’ zou zonder twijfel de
schalksche ‘Door’ hem uit den walm zijner pijp geantwoord hebben. En Snieders
had dan wellicht kunnen aan 't weenen gaan van kommer om de vergeetachtigheid
van zijn eigen volk dat nu zelfs zich niet meer een ‘Oranje in de Kempen’ herinnert.
***

Van een absoluut vormelijk kunstinzicht uit moet herhaald, als eene conclusie, dat
het volksrijm van dezen Antwerpschen Breero, hoe rijk ook aan onmiddellijke
gemoedskracht en kruimige levensbeweging, de gevormde Vlaming der XXste eeuw
nog maar zeldzaam kan voldoen; ons schoonheidsinzicht op het wezen en voorkomen
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der dingen heeft zich na vier lustra's zoo vér verbeterd, dat, op hun eigen,
flamingantische uitboezemingen en pleizierige volksrijmen der vlaamsche
negentiende-eeuw, niet meer heel ons gemoed kunnen omgooien. Maar wanneer dan
ook onze gemoedsbetrachting naar de eeuwige bekoring van sterren en hemelen gaat
naar een absoluter schoonheidsnorm, kan altijd in de volkskunst van Theodoor van
Rijswijck, wanneer aan het nationaal volksrecht is te kort gedaan, eene kern zeer
waardeerbaar blijven, waaruit bij een latere, keurigeropgeleide vulgum-pecus-dichter
eene zeer ontroerende, sociale schoonheid kan opgroeien.
Opmerkelijk was het reeds hoe de volkskunst van zijn latere tijdgenoot Jan Van
Beers het oneindig op Theodoor van Rijswijck's poëzie won door beschaafder, fijner,
gemoedelijker klank van het vers en door een burgerlijk-voornamer keus van
sentimenteele inhoud.
En toch heeft Jan van Beers - wiens invloed als een bijzondere en weldoende op
de literaire lotsbestemming van het volk dient erkent - nooit de straatpopulariteit
bereikt van de soms grofschertsende en slordige rijmen van ‘den Door’.
Voor een bepaald milieu bleef het volksgedicht van Van Beers altijd bestemd,
terwijl integendeel Van Rijswijck's rijmen in alle rangen en standen der vlaamsche
samenleving als het ware ‘genoten’ werden.
Ook tusschen de verstechniek van Van Beers en Van Rijswijck blijft er na het
meest gewone onderzoek een sterk-typisch onderscheid en de vlaamsche literatuur
van toenmaals heeft het vooral aan Van Beers te danken dat zij in hollandsche literaire
middens meer dan voorheen ging gewaardeerd worden.
Zoo valt het nog te bestatigen dat de vlaamsche poëzie toentertijd meer algemeener
en voornamer vertegenwoordigd was door dichters als De Laet, Van Duyse,
Ledeganck, Van Beers en anderen dan door de kunst van den levensgelukkigen
volkstroubadoer Theodoor van Rijswijck, wien het vooral aan keurige
gemoedsopleiding ontbrak om andere dichters dan Tollens, Cats, Helmers en
Bilderdijk als leermeesters gekozen en fransche romantiekers als Hugo en Lamartine
naar eene andere dan de eenig-mogelijke manier begrepen te hebben.
Men kan betreuren dat de metrische vorm-beweging van Dautzenberg en De Cort
in deze omstandigheden nog te ver uit de waarneming van Van Rijswijck verwijderd
bleef dan dat er gevolgentlijk daarvan te veronderstellen was een duurzaam ingrijpen
van hem
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in de onverzorgde gezwollenheid van zijn taalgevoel of in de soms niet al te groote
kieschheid zijner emoties, terwijl nochtans bij niemand zijner toenmalige
lettergenooten ooit de hoop bestond dat Van Rijswijck de vormelijke zwakheid van
zijn werk beter zou verzorgd hebben dan hij eerst deed.
Maar van welken kant men zijn dichtwerk ook beschouwe, ontkennen kan men
niet dat het vers van Van Rijswijck, om waarde van andere hoedanigheden, nòg
populair is. Het ligt in de lotsbestemming van elk vlaamsch dichter dat hij zijn roem
thuis haalt wanneer hij het aardsch leven voor het eeuwige verwisseld heeft; ‘den
Door’ echter had een milder gesternte; reeds in zijn leven stak hem het laurierblad
der populariteit over de ooren en kan het zijn dat nu individualistische wind-goodjes,
verbolgen om de vormslordigheid en het gebrek aan taalgevoel van den ‘armen
liereman’, zonder ooit zijn epische naam te noemen en de spontane gemoedskracht
van zijn dichtwerk als eene hoedanigheid te erkennen, de laurieren schijnen over
stag te blazen, Theodoor Van Rijswijck zal er zijne populariteit niet bij inboeten,
maar nog voor lang onder het vlaamsch volk behouden, wat nòch Tachtiger, nòch
Van-Nu-en-Strakser, noch nù noch làter, ooit in zulke oprecht nationale verhouding
bereiken zal.
Karel van den Oever
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Simpel Lied
Ga en ik zal volgen
Waar uw stap me leidt:
Want tot alle sprongen
Ben, om u te volgen
Ik bereid.
Vuur noch water kunnen
Stremmen mijn begeer:
Vermits van vergunnen,
Laten, en ook kunnen
Ziel is heer.
En geen doel is hechter
Dan waar hart zoekt 't hart:
Geen wil kan het knechten,
Weerstand maakt het echter, Echtheid hardt.
Ga dus, 'k zal u volgen
Waar gij verder schrijdt:
'k Weet toch dat geen sprongen
Mij, om u te volgen,
Zijn te wijd.

F.V. Toussaint van Boelaere
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De Zending
Vlug op rei, - op 't hoofd geladen: hun reisgoed, hun keteltje; - om den linkschen
schouder het groote Foulazwaard in breede saffianenscheede met Moorsche
teekeningen, rechts 't kostbare geweer; - aan den koorden-gordel welke hunne wijde
donkere mantels aanplooit en vastriemt: den grooten kruit-hoorn; - zoo reizen Saïdou
en zijne gezellen langs de open rots- en prieel-paden door het woud, naar de
berg-streke Fouta-Diallon.
Klimmend, dagen lang, naar de hoogten der bronbergen, over rots-wegen,
holklinkende steen-gewelven, diepe spelonken waarin vergaarde de heele massa der
bron-waters welker druiping en zijpeling uit alle rots-grotten, onder elken boomstam,
uit 's reiziger's voetspoor, de menige stroomen saam-voedt, stroomen naar de woestijn,
stroomen naar den Oceaan, door de wouden en valleien.
Chaos-streke, nog gister, scheen 't, gekloofd, gepletterd en gebrokkeld, gescheurd
door rijtende-groevende ijs-stroomen uit de hoogten.
De grauwe, bruine rotsklompen, tegen elkaar opwaarts verdrongen puilden uit
bergwand met hoog-ronde, graat-scherpe, regelmatig getandde toppen,
groen-asch-ruw, wrang-hard, waarop hier en daar een eenzame waaier-palmboom
trachtte te leven en ‘droomen’ in de blauwe hoogte.
Een machtige ertslaag, afglooiend trapswijze met menigvuldige afstroomingen
langs vruchtbare valleien en terrassen tot diep in den Oceaan, anderzijds steil-duikend
in de woestijn.
Op de hoogste berg-terras was gevestigd Timbo de hoofdstad des machtigen koning
Alfa-Yaya en langs de hellingen naar wijd en zijd strekte zijn weeldig rijk.
Aan 't uiteinde der machtig-breede berg-terras, in een lauwig rots-dal, was Bouria,
't schoonste der Foula-dorpen.
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Onder een reuzige oranje-boom, vastgeklauwd met polyp-tallige wortel-groei in
voedzame mergelgrond, - d'eerste over-oude oranjeboom uit den Fouta, zeggen de
bewoners, - onder 't donkere lommer, stond Saïdou met de gezellen achter zich,
eerbiedvol, voor de kleine kapel, graf van Maraboe Issa: - daar ontsteeg zelf de
koning, knielde en bad...
Reeds had men de konings-paarden aangeleid die Saïdou's bende zouden voeren,
snel en gemakkelijk, langs den nog onbevaarbren Maio(*), tot omtrent de watervallen
der Manding-streke te Bammakou; nadien zou een vlugge prauw de reizigers ter
bestemming leiden.
Saïdou begaf zich nog naar 't naaste Timbo, om een laatst onderhoud met den
Diambrou-diou: de groote woord-voerder der Foula's, voorzitter des
ouderen-raadkring.
‘Mou Saïdou, ik groet u,’ - klonk het meermaals langs den klimmenden rotsweg.
‘Ik dank u, ik groet u,’ antwoordde Saïdou en raakte even de hand der kennissen
en verwanten, want Saïdou was een bemind maraboe.
Een jeugdige Foula-kolos stapte in de richting der koningstad; Saïdou kon hem
zonder haasten achter-halen.
‘Mamadhi, ik groet u, nieuws mocht ik hooren van u, van uwe vrouw, van uwe
kinderen, van uwe kudden, ik groet u, Mamadhi.’De handen raakten en werden aan de borst gebracht; ze waren vrienden.
- ‘Mou Saïdou, ik dank u, nieuws mocht ik vragen over u, over mijn bloedverwant
Mamadhi, de kleermaker der Faktorij, over Siddi, uw gezel, ik groet u. -’
- ‘Wat voert u te Timbo, Mamadhi? -’
- ‘Mou Saïdou, ik ben voor de rechters gedaagd de beschuldiging luidt: - mijne
vrouw heeft een stier gestolen uit de kudden van den wreeden Bokari, de
wijn-verkooper uit het woud-dorp Kousinto; ik zal haar verdedigen en de straf
onderstaan indien wij schuldig blijken; recht is recht, de stier is bij ons gevlucht,
Bokari heeft ons beschuldigd, ik zal mijne rechter-hand ontberen; ik ben ditmaal niet
schuldig, maar zal boeten voor d'ongestrafte rooving eener Mandingo kudde rond
den Rio-Grande; 't is lang geleden; recht is recht, ik heb gestolen, de rechter mag
mijne hand afhouwen.
Ik heb de hoornbeesten van een Mandingo verleid in den nacht en meegevoerd en
geherbergd in mijn kudde-verblijf; ik heb ze

(*) Niger.
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niet weer-geschonken als ze riepen en loeiden naar hunnen zachten meester.
Ditmaal ben ik onplichtig maar ik zal boeten voor 't verledene. -’
- ‘Recht is recht.’ - herhaalde Saïdou, de gestrenge rechtvaardige Maraboe.
Te Timbo in den graf-tuin, voor de keurige Moskee: een grooter koepel-bouw uit
latwerk met klei bestreken, - in den geurgen kostbare-bloemetuin waartusschen,
onder 't dicht-lommer der nooit-geschonden oranje-boomen, zwaar van groene en
gele vruchten voor de dorstige reizenden, - vele lage graf-kapellen schaarden, - daar
wachtte Saïdou:‘Mamadhi, - zeg aan den Diambrou-Diou dat Saïdou hem spreken mocht namens
onzen koning Alfa-Yaya.’Saïdou wandelde in den mozaïek-wisselige bloemetuin, in 't geurig-malve lommer
der oranje-loover-bossen, in d' ontwasemende kleur-ademing der roode, gele
bloem-trossen, amber bloem-tassen, vuurwerk-tuilen van bloem-gloei; - Saïdou
doolde rond de graven, nadenkend:De oorlog zou meer en vele graven doen heropen-breken.
Oorlog was gewettigd; de Fouta voor de Foula's met uitsluiting van
blanken-invloed; de Fouta was der Foula's veroverden eigendom: ten koste van oorlog
en bloed-golpende verdediging; recht gold recht...
Ginds langs de heet-witte moskee kwam Mamadhi de beschuldigde terug; zijn
bebloedde doek-omwonden arm-stompel - recht was geschied, - borg hij tegen de
brandig-etter prikkelende stralen; hij trad onder de lommer-lijn der boom-reien en
riep Saïdou:‘Mou Saïdou, ik groet u, de oude Diambrou komt naar de Moskee en wil daar met
u spreken; - Mou Saïdou vaarwel, groet de bekenden van mij.’
‘Vaarwel, Mamadhi, Allah is groot, zijne vergiffenis begeleide u:’En hij trad in de lage Moskee-plaats met pilaar-gaanderijen rings-om de muren
en recht-lijnige blauw-versieringen saam-drijvend naar d'opening naar 't
midden-boven-terras, waardoor de zon een stroom-straling plofte op den ertsgrond,
de schaduw bleekend, zilverend rondom naar de donkre moskee-wanden.
De oude Foula-raadsman, Mahoudou-Poul-Poular, de groote Woord-Voerder, de
behendige overtuigende redevoerder, vinnig-wit
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grijshoofd van plastiek amber-doorschijnige huid en zachte oogen, - wetensvolle
oogen, met soms jonge drift-glanzing, trad in en wachtte een poos dat de lichtschemer
van zonnegloei uit de oogen wegvaalde alvorens Saïdou in 't lommer te
onderscheiden.‘Diambrou, ik groet u, jong bloed polst nog uit uw hart, uw oog is vuurvol, uw
blik gezond, Allah zij gezegend, ik groet u.’
- ‘Mou Saïdou, ik groet u, de tijd is kort, reeds dampen en dreigen de regen-wolken
onrustig 's nachts uit de wouden, uit de berg-valleien, boven de rots-toppen; de winden
blazen heviger, 's nachts heet en schor, en zand-poederig rauw uit den Oosten en
zuigen de frischte op; bij dag wordt de koelere Westewind slap en krachtloos; 't zal
een buitengewoon stormig regenjaar woeden, voorteeken van grootsche
gebeurtenissen, de bergen beven en trillen van kracht-bedwang, de oogsten zullen
schaarsch opgroeien en weggespoeld worden; wij zullen rijst der blanken behoeven,
hun flauw-witte rijst; Mou Saïdou, haast u nog heden ter verre reize naar onze broeders
ten Oosten, naar den Seriki n' Musulmya, Soeverein der Muzelmannen uit 't machtige
Haoussa.
Want de regen-winden zullen u achterna zwiepen, de rivieren zwellen tusschen
de water-lijnen uwer prauw-vaart, de heide-gewassen zullen den stap der paarden
verwarren.‘Diambrou, 'k zal mijn reisstap versnellen, mijne prauw zal vliegen op 't riviervlak,
met vlugger riemslag dan de staart-slag der bruin-visschen. -’
‘- Mou Saïdou, komt weer op 't hooge berg-plein te Timbi-Kounda, op den laatsten
dag der laatste regen-maan, dan zullen de afgezanten saam op komen uit al de
negerlanden der wouden en gebergten en oeverlanden langs het groote Zout-water;
voorwaar, 't zal een groote dag zijn, de dag van Alfa-Yaya's almacht.
De Sorya-partij, de mededingers tegenover de Alfaya-partij ten troon-gezag zullen
voortaan niet meer regeeren; 't afwisselend onsamenhangend koningschap tusschen
de Sorya en Alfaya familie zal één en ongedeerd door Alfa-Yaya de koene, gevoerd
worden, - over een nieuw Foula-rijk, grooter en machtiger dan ooit onder
El-Hadj-Omar, onder Othman, onder Amahdou de Veroveraars.
't Is onrechtvaardig dat, zooals vroeger, de oudste der huisgezinnen al de
rijkdommen der ouderen erfde en verplichtend als Sorya-partijganger aangeworven,
aan de rijke Sorya-familie moest den steun gunnen zijner rijkdommen, krijgers,
slaven, oogsten; wijl de jongere kinderen maraboe worden, arme verstooten maraboe's
of
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herders en zwervers heind en verre, en wijl onmachtig, ingelijfd onder de
Alfaya-meëgangers: de Alfaya's waren zwak, ongelukkig; de Sorya's waren rijk en
onbekwaam: Alfa-Yaya, de waardvolle Alfaya-telg, heeft recht gewild, recht zal
geschieden; hij zal heerschen over een machtig rijk; de Sorya's zullen hunne
rijkdommen met hem, met hunne arme Maraboe-broeders deelen; Allah is groot,
Alfa-Yaya is Allah's uitverkorene; zijn wil zal verhoord worden.
Wat zegt ge, Mou Saïdou?- ‘Diambrou, Allah is groot, zijn wil gebeure. Een Foula-Koning heeft nooit twee
maal den Mayo overgevaren; mocht dit Alfa-Yaya voorbehouden wezen.’- ‘Goede reize, Mou Saïdou, Allah's zegening zij met u.’- ‘Vaarwel, Diambrou. -’
Emiel van der Straeten
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Vlaamsche Arbeid
Muziekkroniek
Lodewijk Mortelmans als toondichter. - Het is reeds jaren geleden... Was het in
1895, in 1896 - juist kan ik het niet meer bepalen maar het was toch rond die jaren
dat ik op een Zondagmorgen in de groote zaal van de Harmonie de laatste herhaling
bijwoonde voor het festival Mortelmans. Ik kende toen Beethoven en Bach,
Mendelssohn en Grieg. Tijdens uren van rust en stille droomerij bracht de herinnering
mij soms nog een brok van de Van Rijswijcks-cantate die ik als kind had
meegezongen, klankte de teedere, innige beurtzang mij door het hoofd:
Daar rijst van wien vader zoo dikwerf vertelde,
Daar rijst van wien moeder zoo menigmaal zong.

Die ééne cantate had mij al tot een overtuigd bewonderaar van Benoit gemaakt.
Wagner kende ik van naam. Nu hoorde ik het werk van Mortelmans en zat als
verbijsterd. Wat ik daar hoorde - het Ave-Maria voor koor-à-capella, de symphonische
gedichten Helios en Lente-idylle, de Homerische symphonie - was alles nieuw voor
mij, maar wat een kracht, wat een kleur, wat een leven! Het was mij soms of heel
dat orkest straalde van licht, nu eens wild oplaaiend, dan weer stil wegflakkerend in
kleurenschakeeringen zonder tal.
Toen de Homerische symphonie ten einde was ging plotseling een gemurmel door
de zaal gevolgd door blij-kletterend handgeklap. Peter Benoit kwam den breeden
trap afgewandeld die van de galerij in de zaal voert en met zijn eigenaardigen,
zwaar-deinenden stap ging hij naar het podium om dàar, vóor het orkest, Mortelmans
de hand te drukken en hem te zeggen gelukkig te zijn te hebben kunnen hooren dat
er nog kunstenaars leefden in Vlaanderen.
Jaren zijn sedert dien merkwaardigen dag verloopen. Benoit is reeds lang dood
maar ‘er leven nog kunstenaars in Vlaanderen’. Toch heeft het lang geduurd eer
Benoit die woorden kon uitspreken met de beteekenis die hij er aan hechtte.
Mortelmans is de eenigste leerling van beteekenis geweest die door Benoit gevormd
is en eerst als de Meester aan het einde van zijn leven
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gekomen is zien wij de hoog-begaafde leerling zich een weg banen. Wonderlijk
genoeg is daarbij echter aan het licht gekomen dat hij die een geestdriftige
bewonderaar van Benoit is zoo diep de invloed van Wagner heeft ondergaan, dat
bijna alles wat hij voor orkest geschreven heeft gedurende de eerste jaren nadat hij
den prijs van Rome behaald heeft letterlijk wemelt van aanhalingen uit Rijngoud,
Godendeemstering en Parsifal.
Hij heeft in den loop van dezen winter op de Symphonische Concerten drie zijner
werken gedirigeerd (Helios, Gemoeds-idylle en Lente-idylle). Gemoeds-idylle was
nog nooit uitgevoerd, wat niet verhinderde dat iedereen het kende want het was
Wagner-muziek die wij te hooren kregen en bijna niets anders. Vaak is die navolging
aan Mortelmans met bitterheid verweten, wat licht te begrijpen is. Het is soms pijnlijk
de geweldige overmacht te moeten erkennen die Wagner heeft kunnen uitoefenen
over een man die zoo buitengewoon begaafd is en dàt terwijl van invloed van Benoit
slechts bij uitzondering sporen te vinden zijn. Laat ons echter niet vergeten dat schier
geen enkele moderne toondichter zich aan dien overheersching heeft kunnen
onttrekken. De groote Russische componisten van heden maken op dezen regel een
uitzondering. Bij Borodine, die nog wel tot het huidige tijdperk kan worden gerekend,
bij Liadow, Glazounow, Rimsky-Korsakow, Arinsky, Rachmaninow is in de ons
bekende werken geen spoor van Wagner te vinden. Die hebben hun werk niet alleen
vrij weten te houden van allen vreemden invloed maar zijn daarbij nog geheel nieuwe
wegen ingeslagen. Na drie honderd jaar muziekgeschiedenis komt hen de eer toe een
school te hebben gegrondvest waarvan de kunstwerken in vollen eigendom
toebehooren aan hun land en aan hun ras. In de germaansche landen daarentegen is
Wagner's invloed zoo algemeen en overheerschend dat ons dikwijls Nietsche's
snerpend scheldwoord ‘de groote tooveraar’ in 't geheugen is geroepen. Het lijkt
inderdaad wel wat op een betoovering.
Waar die invloed aan toe te schrijven is? Waarschijnlijk aan zijn weergalooze
techniek. Onder dit opzicht kan Benoit, die toch ook een der grootste toondichters
is geweest der negentiende eeuw, niet met hem vergeleken worden. Wagner heeft
prachtige muzikale vormen gevonden voor dingen die niets met muziek te maken
hebben. Hier worden door haar niet alleen gevoelens uitgedrukt maar ook gestalten
gebeeldhouwd en karakters geteekend. Vlammengespeel, nymphen-gescherts,
drakengang, vrouwelijke schuchterheid, gevoelens van angst en vertwijfeling, vreugde
en spot, haat en zorgelooze rust, de majesteit van goden en het gekreupel van
misvormde dwergen, die wondere muziek weet aan alles uiting te geven. Zij vervangt
penseel, bijtel en graveernaald en weet de verzen met zulk een kracht en volheid in
klank om te zetten dat zij ieder woord in zijn diepste beteekenis
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doet doorschouwen. Daarbij wordt een phantazie, zoo weelderig als maar denkbaar
is, te saam gehouden door een vormheerschappij die alles overtreft wat tot dusver
bereikt was. Wagner zet zijn motieven daar waar zij moeten staan met het karakter
dat zij op het oogenblik moeten uitdrukken en is het noodig dat drie of vier motieven
te samen klinken dan gebeurt dat. Zulk werk doet bij poozen meer denken aan de
onfeilbaarheid van den wiskunstenaar dan aan de hartstochtvolle gevoelsuitingen
van den toondichter. Er is soms meer van het hoofd dan van het hart in Wagner's
werk te vinden maar hoofdwerk van dien aard vindt zijn weg wel naar het hart.
Bij Benoit daarentegen is van nadenken, van overleg of zorgvuldige samenstelling
niet veel te bespeuren. Alles komt er uit gegutst zoo als het gevoeld wordt. Heel
dikwijls (er zijn uitzonderingen van geweldigen omvang, sommige gedeelten van
‘de Oorlog’ b.v.) krijgen wij een melodie en een begeleiding. Dat is alles. Eenvoudiger
kan het niet. Maar heeft een berg een paar hazen noodig om mooi te worden? Zonder
geknutsel, zonder bijwerk of ingewikkelde, contra-puntische krachttoeren heeft
Benoit werken neergeschreven die behooren tot het meest grootsche wat de
menschheid heeft voortgebracht. Gedragen en bezield door een reuzenadem, wentelen
zijn melodiën voorbij met de kracht en de macht van de golven der zee. Hij is een
van de zuiverste lyrische naturen geweest die ooit geleefd hebben. Hij miste het
geniale bouwvermogen van Wagner maar zijn warme, gezonde inspiratie bood hem
daarvoor volledige vergoeding. Inspiratie is echter onmogelijk aan te leeren;
vormheerschappij, samenstellingsvermogen echter wel tot op zekere hoogte. Dat is
dan ook wel de rede waarom van Benoit zoo weinig, van Wagner zoo veel te vinden
is in het jongelingswerk van Mortelmans. Dat is een groot gebrek, maar is zoo iets
wel te vermijden? Wie ge ook zijn moogt, ge zijt altijd het kind van uwen vader.
Wagner steekt vol van Schumann en wel op een wijze die nog door velen niet bevroed
wordt. Hij heeft niet alleen verschillende melodiën van hem ‘geleend’, maar het is
vaak de ongetemde hartstocht van Schumann die doorlaait in de opera's van Wagner.
Het vuur van Bayreuth wordt heel dikwijls gestookt met hout en kolen van Zwickau.
De jonge Mortelmans heeft al evenmin zijn vader kunnen verloochenen. In zijn
eerste werken is van zijn persoonlijkheid nog niet veel ten rechte gekomen. Toch
zijn er prachtige gedeelten aan te wijzen die van hem zijn. Daarbij bezitten die werken
alle een onloochenbare hoedanigheid - dat is vorm. Daardoor getuigen zij onmiddellijk
van een groot talent. Vorm is voor alle jonge toondichters een ernstige moeilijkheid.
Dat Mortelmans die zoo spoedig te boven kwam, is een belofte geweest van beteekenis
die zich in zijn liederen ten volle heeft bevestigd. Daar heeft de kritiek geen vat meer
op en voor zijn twee bundels Gezelle-liederen zullen wij hem nooit genoeg
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dankbaar kunnen blijven. Werken van dien aard verrijken een volk en maken het
groot in den edelen zin van het woord. Het zijn maar liederen wordt er wel eens van
gezegd. Maar ge moet een groot kunstenaar zijn om zoo veel diepte en poëzie in een
enkele bladzijde te kunnen leggen en dat wij een liederendichter bezitten acht ik een
groot geluk. Die kleine liederen zijn zoo'n schat. Neem bij voorbeeld eens een lied
als ‘'t Avend’. Alles wat Gezelle daar heeft weten uit te beelden - de langzaam
verstervende zon, de milde geuren die allentwege opstijgen van kruiden en heesters,
heel de diep-ontroerende rust en innigheid van het avondlandschap waart rond in het
zachte, deinende klankenspel van het lied. En die aangrijpende ‘Ouwmansklacht’.
Hoe mooi niet waar - hoe is dat doorvoeld en doorleefd. Het is haast niet mogelijk
zoo iets met woorden te benaderen. Maar ik kan hier alles niet neerschrijven wat de
herinnering mij aanbrengt. Mortelmans heeft zoo veel liederen geschreven en ieder
heeft zijn eigen karakter en zijn eigen schoon. Laat ons die allen eens te samen nemen
en wij kunnen niet anders doen dan eindigen met een welgemeend woord van ontzag
en bewondering.
Ruth Klop Jr.
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Vreemde Arbeid
Duitsche Literatuur
Overzicht der Moderne Letteren
(Vervolg en slot)
Drama. - Hoe meer de meeste theaters tot eene zakenspeculatie zonder scrupule
zonken, hoe meer ook de kwaliteit der op te voeren stukken daalde. In plaats van het
publiek eene kunst-opvoeding te geven, deed men ruime concessies aan zijnen
wansmaak; hoe deze zich bij de groote menigte voordoet, is genoegzaam bekend.
Sensationeel moet een stuk in vele gevallen zijn, dat is voldoende. Dat bij deze
effect-zoekerij van zoo'n fabriekswerk en bij de onzedelijkheid der Parijsche kluchten
de poëzie geheel verloren ging, behoeft wel geen betoog. Politie-censuur en ‘Wünsche
von oben’ deden het hunne, om het tooneel in Duitschland, zij het dan ook niet overal,
dan toch in vele steden, tot een treurig peil te doen vallen. Gelukkig dat nu in de
laatste jaren, vooral door het optreden van een begaafde dichtersplejade, eene reactie
ingetreden is. Of het ‘Freilicht-Theater’, dat op vele plaatsen ontstaan is, eene
beteekenis zal krijgen voor het Duitsche drama, moet men afwachten. Berlijn ging
andere steden vooraan door het stichten der ‘freie Volksbühne’, waar alleen de goede
moderne stukken gespeeld mochten worden. Die ‘freie Volksbühne’ begon met
‘Gespenstern’ van Ibsen. Gerhart Hauptmann (geb. in 1862) schreef toen zijn eerste,
zeer realistisch drama ‘Vor Sonnenaufgang’. Zijn hoogste doel was onbetwistbare
levenswaarheid. Of men echter nu ‘Vor Sonnenaufgang’, ‘College Crampton’,
‘Michael Kramer’, ‘Florian Geyer’ of wel ‘Fuhrmann Henschel’ ter hand neemt,
overal treft men dezelfde treurige begrensdheid en dichterlijke troosteloosheid van
het naturalisme. Daar Hauptmann (een der meest bekende Duitsche dramaturgen!)
zich zoozeer aan de mode van den dag onderwierp, moest hij al zeer spoedig bij het
symbolisme aanlanden. In ‘Hanneles Himmelfahrt’ (1893) vindt men dan ook reeds
naturalisme sterk met symbolisme vermengd. Zijne in 1896 ver-
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schenen ‘Versunkene Glocke’ werd toen met buitengewonen bijval opgevoerd. Heden
onderneemt niemand het meer, dat holle, koude, ‘Duitsche’ sprookjesdrama vol
phrasen en leege woorden in bescherming te nemen. Ofschoon Hauptmann zeer veel
bij Ibsen leende, treedt zijn gebrek aan poëzie en zijne gedachten-armoede daarin
maar al te duidelijk aan het licht. Met zijn in 1911 verschenen tragische komedie
‘Die Ratten’ is wel de ondergang van het Hauptmann'sche drama voor goed een
historisch feit.(*)
Als verteller heeft Hauptmann ongeveer evenveel waarde. In zijn ‘Der Narr in
Christo Emanuel Quint’ (1910) behandelt hij den godsdienstwaanzin. Behalve dat
deze roman zeer vermoeiend is en erg verveelt, is Hauptmann eenvoudig niet in staat,
zulk een psychologisch vraagstuk op te lossen. Karl Hauptmann, Gerhart's oudere
broeder, bleef ook, na een tamelijk goed begin (‘Hütten am Hange’), gauw steken
en bewees ook, dat hij naar grootere dingen niet op kon. Aanhoudend succes met
zijn eenig stuk, het naturalistische drama ‘Jugend’, (1899) had Max Halbe. - Hermann
Sudermann (geb. in 1857) is in zijne werken niet zoo onverschillig voor den vorm
als Hauptmann. Maar ook hij gaat sedert een tiental jaren telkens meer en meer
achteruit. (‘Johannesfeuer’ in 1899, ‘Stein unter Steinen’ in 1905, ‘Strandkinder’ in
1909). Zijne vroegere werken daarentegen, ‘Ehre’, ‘Heimat’ en
‘Schmetterlingsschlacht’ zijn veel beter, vooral wat betreft de dramatische stijging
der toestanden, eene hoofd-hoedanigheid van het drama. Het geschiedkundige drama
den modernen smaak nader te brengen gelukte hem in 1898 met het bijbelsche drama
‘Johannes’. - In ‘Weltgericht’ en ‘Schicksal’ behandelde Karl Bleibtreu de Fransche
Revolutie en de enorme Napoleon-materie. Met zijn tooneelspel ‘Karma’ (1901)
gelukte het hem volkomen, het groote vraagstuk van de Indische leer der
wedergeboorte en verlossing dramatisch voor te stellen. Andere werken, zooals ‘Faust
der Tat’, ‘Die Edelsten der Nation’, ‘Der Heils-König’ getuigen eveneens van een
degelijk dramatisch kunnen. - Otto Erich Hartleben (1864-1905) schreef een menigte
frivool-kluchtige, scherp-treffende, dramatisch-satirieke stukken, waarvan het beste
de zoo gevierde officierstragedie ‘Rosenmontag’ is. Het is een min of meer met
onzen tijd overeenkomende omwerking van het tragisch geschil in Schiller's ‘Kabale
und Liebe’. - De Weener arts Artur Schnitzler (geb. in 1862 te Weenen) heeft in zijne
drama's ‘Der einsame Weg’ (1904) en ‘Zwischenspiel’ (1905) door zijne gezochte
psychologie de dramatische werking bijna buiten tel gelaten. In vroegere stukken
daarentegen, zooals b.v. in ‘Anatol’ (1893), ‘Liebelei’ en ‘Freiwild’ (1896), ‘Der
grüne Kakadu’ (1899), ‘Der Schleier der Beatrice’ (1901) en ‘Lebendige Stunden’
(1902) heeft hij zijn groot dramatisch talent bewezen. - Karl Schönherr uit Tirol (geb.
in 1869) heeft de in hem gestelde verwachtingen slechts gedeeltelijk

(*) Ik behoud mij voor, op Gerhart Haùptmann later uitvoeriger terug te komen.
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verwezenlijkt. Zijn naturalistisch boerenstuk ‘Erde’ (1907) is al te kwetsend, dan dat
het op een voortdurend bestaan zou kunnen rekenen. Daarentegen getuigt zijn ‘Glaube
und Heimat’ (1910), ofschoon ook naturalistisch, van groote dichterlijke kracht.
Eduard Stuckens (geb. in 1865) heeft in zijne trilogie ‘Der Gral’ (1902-08) getoond,
alhoewel zijn werk diep gevoeld en ook een groot tooneelsucces had, dat het met de
z.g. ‘Neuromantik’ niet bijster goed gesteld is. - Richard Wagner's dichtergrootheid
teekent zich vooral scherp af tegenover de dramatiseering der graalsfabelen in
‘Parcival’. - ‘Tantris der Narr’ (Tan-tris, Tristan) van Ernst Hardt is eene grove
bezondiging aan de sage. Waarom het in 1909 met den Schillersprijs bekroond werd,
begrijp ik niet. Slechts vermeld ik hier terloops ‘Tantris der Narr’, daar het als een
toppunt der moderne perversiteit beschouwd kan worden.
Na een kranig begin heeft de Weener ‘Neuromantiker’ Hugo von Hofmannsthal
(geb. in 1874) in ‘Zobeidens Hochzeit’ en ‘Der Tor und der Tot’ (1899) de in hem
gestelde verwachtingen, door ‘Elektra’ en ‘Kleines Welttheater’ (1903), niet
verwezenlijkt. - Hermann Bahr, ook een Weener, heeft veel succes verkregen met
zijne satirieke blijspelen ‘Die Wienerinnen’, ‘Das Konzert’, ‘Die Kinder’, enz. Echter
om ernstige en groote vraagstukken dramatisch op te lossen, daartoe is noch Bahr,
noch Ludwig Fulda, noch Richard Voss in staat, ofschoon alle drie bedreven dichters
zijn, hetgeen Fulda (geb. in 1862) vooral in zijn ‘Talisman’ (1892) en in ‘Herr und
Diener’ (1909) bewijst. - De drama-cyclus ‘Die Renaissance’ (1903/11) van Wilhelm
Weigand (geb. in 1862) is tot het beste van de moderne dramatische kunst te rekenen.
Weigand is echter ook door zijnen roman ‘Die Frankenthaler’ (1889) en door zijn
dichtbundel ‘Der verschlossene Garten’ (1909) goed bekend.
Van alle werken, die op het einde der 19de eeuw uit de princiepen van het
materialisme en het naturalisme voortkwamen, hebben zich slechts weinigen tot
klassieke gewrochten ontwikkeld. Of deze weinige eene geschiedkundige beteekenis
verkrijgen zullen, moet nog de toekomst leeren; eveneens moet het nog uitgemaakt
worden, welke beteekenis en plaats de moderne Duitsche literatuur zich in de
geschiedenis der letteren zal verzekerd hebben.
Tot daar dit kort overzicht. Op volledigheid maakt het geenszins aanspraak; het
diende alleen ertoe om in groote trekken eene schets te ontwerpen en den lezer met
de meest karakteristieke elementen der moderne Duitsche literatuur bekend te maken.
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Nieuwe Duitsche Boeken
Neuland, ein Buch jüngstdeutscher Lyrik. (Uitgever Paul Friedrich, Berlijn, Verlag
Neues Leben Wilhelm Borngräber, Fr. 2.50.)
Over eenigen tijd werd te Berlijn eene verzameling gedichten uitgegeven, waarin
vijftien jongere tijdgenooten hunne geestesproducten verzameld hebben. Het boek
verdient groote aandacht, daar het een overzicht van den hedendaagschen stand der
moderne Duitsche Lyriek aanbiedt. Het is een welberechtigde, persoonlijke keuze
van gedichten; echter smaakt de titel ‘Neuland’ toch iets naar aanmatiging. Bestaat
er in de Lyriek dan nog een ‘Neuland’? Mij schijnt het, dat de Lyriek zich zóó weinig
met de steeds wisselende tijdvakken mengt, dat geheel nieuwe vormen nauwelijks
meer denkbaar zijn; alle zijn reeds ontdekt. Bladert men het boek door, dan vindt
men, dat, wanneer ook niet alle, toch zeer vele van deze moderne gedichten op elk
ander tijdstip ook zouden kunnen ontstaan zijn. Het is veel minder nieuw land, dan
nieuwe menschen, die tot ons spreken. Maar ook niet allen zijn nieuw. Verscheidene
dezer vijftien dichters zijn reeds meerdere jaren werkzaam in het letterkundig leven.
Hunne namen zijn:
Otto Borngräber* (geb. in 1873), Felix Braun* (geb. in 1885), Oskar Maurus
Fontana* (geb. in 1888), Paul Friedrich* (geb. in 1877), Kurt Walter Goldschmidt*
(geb. in 1877), Hans von Günter* (geb. in 1886), Adolf Kramer (geb. in 1879), Alfred
von Lieber* (geb. in 1883), Ernst Lissauer* (geb. in 1882), Gerda von Robertus*
(geb. in 1873), Ernst Schnur* (geb. in 1876), Toni Schwabe* (geb. in 1877), Artur
Silbergleit (geb. in 1886), Fritz Stöber* (geb. in 1874) en Kurt Hans Willecke* (geb.
in 1879).
Otto Borngräber is door zijne drama's als een gedachten-dichter bekend. Het kan
wel zijn, dat hij een sterke persoonlijkheid is, maar zijn ‘Künstlers Wandersang’ is
niet alleen een rijmlooze, maar zelfs een vormlooze ‘Dichtung’. Stemming en rythme
ontbreken ten eenenmale. Ook in de andere gedichten van Borngräber, zooals ‘Föhne’
en ‘Schuld’ is veel idee en gedachte, doch geen lyrisme.
Felix Braun kan men, sedert hij ons zijn boekje ‘Gedichte’ geschonken heeft, mede
tot de beste lyrici rekenen. ‘Der verlorene Sohn’, ‘Rückkehr des verlorenen Sohnes’
en ‘Melancholie’, zijn sterke, naar vorm en inhoud goed afgeronde - geen weeke melodieën. Men mag niet vergeten, dat Braun, die pas zijn vijf-en-twintig jaar bereikt,
nog heelemaal in eene ontwikkelingsperiode is; volbrengt hij echter hetgeen hij tot
nu toe belooft, dan zullen wij nog menig goed gedicht van hem te lezen krijgen.
Oskar Maurus Fontana wordt ook, ten minste in ‘Neuland’, tot de
Het sterretje * achter den naam duidt aan, dat de dichter één of meer werken
reeds uitgaf.
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lyrici gerekend. Of nu één énkel lyrisch gedicht - en dat schijnt mij ‘Das ist der
Traurigkeiten Stunde’ te zijn, - hem daartoe recht geeft, betwijfel ik. Zijn ‘Ecce
Homo’ versta ik eenvoudig niet, en zijn ‘Dirnenlied’, ‘Lied des Adam’, evenals ‘Die
Verlorenen’ blijken gewoonweg een ophooping van woorden, maar geene gedichten
te zijn. ‘Die Verlorenen’ schijnen wel gedachten-vol, maar deze zijn onder zulke
bombastische zinnen begraven, dat men zelfs eerst lang zoeken moet om ze te
ontdekken. Hij zal zich duchtig te verbeteren hebben, anders zal Fontana, nu
drie-en-twintig jaar oud, wel nooit onder de lyrici gerekend worden.
Paul Friedrich, - de uitgever van het boek, - prijkt met meerdere goede gedichten;
het meest lyrische van alle is ‘Mittagsglast’. De andere zijn meer verhalend en hellen
meer naar ‘Gedankendichtung’ over. Wat bedoelt hij echter met zijn vreemde titels
‘Impromptu macabre’, ‘Les petites femmes’? Misschien ‘schwärmerischen
Backfischen’ imponeeren?
Een keurige onder de jongeren is Kurt Walter Goldschmidt. Het moeten wel blanke,
goed verzorgde handen zijn, die deze gedichten met uitgezochte, aangekweekte
woorden geschreven hebben. Al zijn dezes verzen gedeeltelijk zonder rijm, vormloos
zijn ze daarom niet. Vooral ‘Morgen’ getuigt van even groote poëtische
krachtuitdrukking als gevoel.
De Duitsch-Russische schrijver Hans von Günther is een gevoelvol poëet, die de
taal meester is, maar die zich meer tot de verhalende dan tot de lyrische gedichten
schijnt aangetrokken te voelen. Of hij Russisch bloed in de aderen heeft, of dat het
oponthoud in Rusland hem iet of wat zwaarmoedig gemaakt heeft?... Het laatste
gedicht ‘An Constantin Somoff’ is, om het zoo maar te zeggen, het meest typisch
Russisch. Het voorlaatste ‘Kleine Flocken’ is effenaf een bekoorlijk lyrisch gedicht,
zooals men het haast niet vriendelijker kan denken.
Adolf Kramer zet zich met ‘Der Spaziergänger’, - een nachtstemming, - goed in
als lyricus! Tot balladendichter schijnt hij voorzeker meer geroepen. ‘Nausikaa’,
‘Andreas Baumkircher’ en ‘Hochzeit zu Kana’ zijn kostelijke proeven.
Een weinig pervers in ‘Zigeuner’ is Alfred von Lieber. De overige gedichten zijn
breed-gevoeld en opgevat, doch meer decoratief dan intiem.
In Ernst Lissauer vinden wij een der besten dezer plejade. Door zijn dichtbundel
‘Der Acker’ zeer bekend, geeft hij ons in ‘Neuland’ eenige proeven van zijne klare,
zelfbewuste poëzie. Uit Mörike en Dehmel bracht hij bijeen wat hem het meeste
beviel, ‘bestudeerde’ het om zoo te zeggen en verbond dat met zijne eigen, sterke
persoonlijkheid. Vorm en inhoud zijner gedichten zijn zoo gelukkig gekozen, dat
wij onmiddellijk in hem een echten dichter herkennen. Hij is ook de dichter, die den
titel ‘Neuland’ het meest recht-
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vaardigt. Zijne ‘Wanderung in der Ebene’, ‘Hymnus’, ‘Kapriccio’ en ‘Die Türen’
zijn gemoedsfrissche, nieuwe gedichten.
Vrouwelijk-hartstochtelijk zijn de verzen van Gerda von Robertus. Vol
schoonheids- en levensdorst als de meeste vrouwen-gedichten. De taal is edel en
klaar.
Ernst Schnur, een der oudsten der vijftien, is ook reeds van vroeger bekend. Het
is hem bizonder gelukt zijn stemmingsbeelden een schilderachtigindrukmakend
karakter te geven. Ook zijn zijne gedichten, met de vroegere vergeleken, meer
vorm-afgerond. ‘Erinnerung’, ‘Sonett’, ‘Grossstadtmorgen’, ‘Abend im Park’, ‘Am
Meer’ en ‘Abendruhe’ zijn niet alleen goede gedichten, maar zouden wel tot de beste
dienen gerekend te worden, die in ‘Neuland’ staan.
Zooeven zeide ik, dat de meeste vrouwengedichten vol schoonheids- en levensdorst
waren en sprak alzoo een tamelijk vérdragend en algemeen oordeel uit. Toni Schwabe
is echter eene uitzondering daarin. Toch niet langs een slechten kant! Haar toon
herinnert niet alleen aan het Duitsche volkslied en aan het volkslied in het algemeen,
maar is zelfs meer gevoeld, zonder in nabootsing te vervallen. Natuurlijk, hartstocht
zit ook in hare gedichten, vooral in haar eerste poëem ‘Komm kühle Nacht’; in ‘Für
andere ist die Heimat’ kan men duidelijk het hartstochtelijk verlangen der vrouw
hooren. Haar ‘Ich weiss ein Lied’ herinnert sterk aan het Vlaamsche volkslied ‘Ik
ken een lied’.
Artur Silbergleit vermengt zijne innige vroomheid met de schoonheid zijner kunst
en schept zoo aandachtige en stemmige beelden, maar die menigmaal door een
wat-al-te mystisch pathos omwazigd blijven.
Ook een van de echte lyrici is zonder twijfel Fritz Stöber. Zijne verzen, afgezien
van eenige hardheid, doen ietwat Heine-achtig aan. Met eene strenge persoonlijkheid
weet hij vooral fijne natuurstemmingen getrouw weer te geven.
‘Neuland’ eindigt op den naam van den krachtigen dichter Kurt Hans Willecke.
Al is hij onder kunstopzicht nog lang niet klaar, toch geeft hij ons nieuws. En wel
iets oorspronkelijks-gevoeld, dat buitendien nog vol gezonden, Duitschen humor is.
Hebben wij nu in ‘Neuland’ niet een werkelijk nieuw land betreden, zoo hebben
wij toch eenige nieuwe en goede dichters leeren kennen! Eveneens is door deze
verzameling ons inzicht duidelijker geworden op het standpunt, waar het geheel
moderne Duitsche lyrisme aktueel staat. Wanneer al deze jong-duitsche dichters naar
de verhouding van wat ze nu gaven, zullen blijven voortwerken, is er voorzeker in
de toekomst een rijke en bloeiende oogst voor de Duitsche lyriek te verwachten.
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Aber ging es leuchtend nieder. Gedichten van Jeanne Berta Semmig.
Ik heb dat boek in eenen trek uitgelezen. Ik heb ‘dezen kelk vol schoonheid’ in
éénen teug geledigd! Het was mij, alsof ik een Fata Morgana zag. ‘Aiso ging es
leuchtend nieder’, zeide ik bij mezelf. Wat is dat toch voor eene begaafde vrouw,
die zòo schrijven, zòo dichten kan; wier gedachten aandeinen als de golven der zee,
spelend als Delphine, en die gevoelt zoo als de teederste moeder gevoelt voor haar
eerste kindje. De hartstocht van deze vrouwenziel pakt aan, sleept mede en begeestert.
Dat is eene ziel, die zingen en leven, die dichten moet! Die ‘Dichtung’ komt
rechtstreeks uit het hart; het is de hartebron zelf, die open breekt. Wat een heeten,
gloeienden hartstocht in:
Ich bin von denen, welche leben müssen!
Wie tief sie durch das dunkle Tal gegangen,
Sie sterben nicht.
Sie gehn mit blassen Wangen
Und festem Fuss ins neue Morgenrot.
Sie wandern, von der Mittagsglut umloht
Und schauen nach des Abends goldnem Tor,
Wo mit den Augen, mit den friedevollen,
Die tote Liebe grüsst aus sel'gem Chor.
Ich bin von denen, welche leben wollen!

De gedachten zijn grootsch bij Jeanne Berta Semmig en haar lyrische vorm is nieuw;
te nieuw misschien, want men moet zich aan haren vorm gewennen. Maar elke regel,
elk vers is oorspronkelijk. Het zou eene zonde zijn die gedichten te critiseeren; Poëzie,
Schoonheid en Kracht hebben elkander hier de hand gegeven.
Men leze slechts dit fragment uit:

Nausikaas gebet.
Ihr hasst ihn, Götter, nehmt ein Opfer an:
Hier steh' ich, fest und willig - nehmt mich hin!
Ich geb' Euch dieser Glieder junge Pracht,
Die nur des Wassers keusche Flut geküsst;
Euch weih' ich dieses blonde Mädchenhaupt,
Dem nie des Freiers Hand den Schleier hebt;
Ich weih' Euch meiner Seele reines Gut:
Lasst mich als klares Opferlicht verglühn!
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Ihn aber führet heim - dort, wo sein Blick
In einem andern Blick versinken wird
Und eines Lebens Wonne neu erweckt.
......

Jeanne Berta Semmig werd den 16den Mei 1867 te Orleans van eene Fransche moeder,
maar van eenen Duitschen vader geboren. Zij leeft als stadsleerares te Dresden. Haar
beroep gaf haar ook de stof in tot kostelijke kindergedichten, waarvan ‘Aber ging es
leuchtend nieder’ er verscheidene bevat.
Lustige Vögel aus meinem Garten. Gedichten van Adolf Holst.(*)
De nieuwste verzameling Holst'sche gedichten (vroeger zijn reeds ‘Mit Wolken
und Winden’ en ‘Sternschnuppen’ van hem verschenen), welke hij ‘Lustige Vögel
aus meinem Garten’ genoemd heeft, zijn van een diepen, natuurlijken humor
doordrongen, te zamen met het echte gevoel eens kunstenaars. Men heeft hier met
een met de natuur vertrouwde dichter te doen, zooals er in de literatuur helaas nog
maar zeldzaam voorkomen. Adolf Holst is in vorm en gevoel lyricus door-en-door.
Hij is een van die geboren romantici, een van die innige poëeten, die men lief hebben
moet, omdat zij ons hun gouden kinderhart met lachend gemoed aanbieden. De lichte
beweeglijkheid zijner phantazie wordt steeds gematigd door de rustige zekerheid
van den kunstigen vorm en door den klaren, voornamen smaak eens mans, die in
eerlijke zelfbeheersching al het onechte van zich afgeworpen heeft. Hij is een poëtisch
droomer, wiens ziel vol glans en geur is. Hij gaat door de wereld met zonnige
vroolijkheid en strooit het goud van zijne ziel uit, zoodat alles rond hem in stralende
schoonheid schittert... Maar satyricus is Adolf Holst ook. Geen bijtende, spottende,
maar een beminnelijke, fijne.
Men oordeele:

Die visitation.
‘Bitte, lassen sie sich nicht stören!
Ich möchte 'mal etwas von ihnen hören.
Behalten sie Platz Ich bin der Schulinspektionsrat von Spatz.
Zuerst einmal eine Skala in Moll. Aber mein Fräulein, sind sie denn toll?

(*) Dr. phil. Adolf Holst geb. 7 Januari 1867 in Branderoda, leeft in Bückebùrg, Schaumburg
Lippe.
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Sie singen ja ganz nach veralteter Mode!
Methode! Methode! Wo bleibt die Methode?
Sie singen ja geradezu schauerlich!
Ei, ei, das ist aber bedauerlich,
Das muss ich notieren
Und referieren.
Ich hatte mir's übrigens gleich gedacht;
Ihr Name?’ ‘Frau Nachtigall’. ‘Hm, so, so.
Apropos,
Wo hatten sie doch ihr Examen gemacht?’

En geniet nu het volgende Humperdinck-achtige stemminggedichtje:

Winterstücklein.
Der Morgen lugte durch den Spalt
Und fand es ganz barbarisch kalt;
Er fror, weiss Gott, wie nicht gescheit!
Gleich holt' er seinen Zobel 'vor
Und kam im Pelzrock vor das Tor;
Der Pelzrock war aus lauter Schnee,
Und alles schrie: ‘Herrjemine -!
Es schneit!’

Von weitem Wandern. Gedichten van Erna Heinemann-Grautoff.
Erna Heinemann-Grautoff is geestelijk verwant met Jeanne Berta Semmig, ofschoon
de eerste, dunkt mij, nog rijker aan gedachten is dan deze laatste. Maar dezelfde
hartstocht, dezelfde roep naar schoonheid, leven, wereld! Ook Erna
Heinemann-Grautoff reist veel en de stemming van het oogenblik geeft haar een
gedicht in. ‘Von weitem Wandern’ leest men ook achterelkaar uit; maar het duurt
iets langer! Het een en ander leest men tweemaal en bijna bij ieder gedicht verwijlt
men een poosje. Het volgende gedicht zal die goede eigenschap aantoonen:

St-Georg.
uit: Die drei Reiter des Hans von Marées.
Ein Ross, ein Reiter, - die so einig sind,
wie Fels und Eis in starkem Wintersturm;

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

239
und unten zischend und gerollt ein Wurm,
von Reiters Rüstung schon erschreckt und blind.
Denn diese Rüstung gleisst metallisch blau
mit harten Lichtern, kalt wie Gletscherweiss
und bricht erschreckend aus dem dunklen Kreis
von Ross und Baum und fern gefärbter Au;
sie gibt den Glauben an des Kämpfers Mut,
gibt seinem Arme Kraft wie grellem Blitz,
gibt seinen Haaren gelber Flamme Glut,
gibt Sieg, in seiner Knabenfaust Besitz.

Waarom nu juist het harnas van den ruiter de gelegenheid zou zijn tot kracht, moed,
zege en bezit, begrijp ik minder goed, want Hans von Marées heeft, zooals mij schijnt,
nog iets anders dan een harnas geschilderd. Maar deze kleinigheid wordt gaarne
vergeten om de kernachtige taal, waarin de meeste dezer gedichten geschreven zijn.
Een meesterstuk uit dezen dichtbundel is ontegenzeggelijk:

Schwimmend.
Wiegt mich weiter, liebe Wellen,
liebes Wasser, hüll mich ein,
blitzt und glitzert froh, ihr hellen
schnellen Fünkchen Sonnenschein.
Zweier Firmamente Räume
schaun zu mir hinauf, - hinab,
weich im Pfühl der weissen Schäume
schweb ich träumend auf und ab.
Losgelöst von dem gemeinsam
ewig Engen, was uns hält,
eine Blüte, selig einsam
mit der Schönheit dieser Welt.

Ik moet onwillekeurig aan Heinrich Heine denken wanneer ik dit gedichtje lees.
Echte, gevoelde lyriek, waaronder eene onuitwischbare persoonlijkheid. (De dichteres
Erna Grautoff, geb. Heinemann, is den 10den Januari 1884 te Berlijn geboren. Haar
echtgenoot is eveneens als schrijver werkzaam. Beiden wonen te Parijs.)
Alwis Rossbach
De drie laatste boeken (Fr. 2.50; 1.90; 2.50) zijn uitgegeven bij Fritz
Eckardt, Leipzig.
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Van onzen Arbeider
‘Verkocht’
‘Alhier! Alhier! Wie koopt een pen!
Een goede pen! een schoone pen!
Een pen voor vijf dukaten!’
zoo riep een jonkman - fijn scribent!
Hij was de Melkmarkt al omtrent,
Rip kreeg hem in de gaten!
Dies trok hij aan zijn knevelspits
en hield den jonkman in de lits;
hij dacht ‘Hier doe ik zaken’.
- Awel, gij japneus, is 't serieus,
hebt gij oprecht geen beter keus?
Toe, wordt een geus
dan kunt ge aan geld geraken!’
't Scribentje hield geen lang beraad;
vlug van de straat,
muisde hij 't ‘bureautje’ binnen,
om noest, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat,
er geuswerk te verzinnen.
En wie nu langs de Nieuwstraat gaat
merkt aan een ruit zijn pen, waaronder een plakkaat:
‘Verkocht’.
Mij docht
wie zwemt er ooit met loozer vinnen?

Robbeknol
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De Ster met den Steert
(Vervolg)
IV
Ommekeer
Al 't geen thans nog volgde van de aanroepingen, zelfs de glorievolle koninginnetitels,
werden even weemoedig ten gehoore gebracht. Leo moest zich geweld aandoen om
deze gevaarlijke kerk niet uit te loopen, waar heele kolommen, zoo ijskoud als
onverporbaar, op een mensch zijn gemoed vielen. Maar voor de laatste strophen
welke hij nog ooit van eenige litanie zingen zou, wilde hij eere halen van zijn werk
en O.-L.-Vrouwken, die het toch niet gebeteren kon, haar volle recht geven; schaars
was echter de mis uit of hij stormde den draaitrap af, om wijwater te kunnen nemen
vóór iemand hare hand in het vat had gesteken.
- Wat is 't, sprak Jos op zijnen orgelstoel, 't schijnt dat Cesar Franck hem vandaag
het hooren niet weerd is. Hij ziet er zoo kwaad uit...
Kwaad en was de voorzanger niet, maar och zoo ongelukkig, bij die ruwe
herinnering van gisteren avond. De bloed verstond er zelfs zijn eigen niet aan, dat
hij geen de minste wraakzucht in zijn hert voelde koken. Hij verketterde in zijne
afgunst alleens nog de musschen niet, die, toen hij buitenkwam, bij getjilp, getier en
getater, volop het hoogfeest vierden van den wellustigen dag. God had hem toch ook
voor hen geschapen, voor die gevleugelde ratten, die hem stelend en roovend zouden
doorvliegen.
Op de breede lei was het eene verrukkelijkheid van licht en lucht en leven. De
volle zonne, verdragelijk en gedroogzaam nog, deed den ruimen weg blakeren van
jeugd. Alles wat hare vurigheid weerspiegelde blonk en schitterde verguld onder
haren kus. De pas

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

242
geblaarde boomen, met het groen der prilste lente getooid, stonden in vier rechte
rijen, waarvan het eind verloren liep, haar toe te wijzen, tot met het laatste blaadje
dat zij op hunne takken getooverd had. De zuivere veldlucht kwam als een stroom
van verkwikking over de groote stad en de gewassen rivier bracht den ziltigen
zeeadem mede.
Leo stapte voort, onverschillig voor al 't geen zijne smert niet was. Tegen zoo eene
droefheid was de blijdschap der zon van geenen tel. Hij vond er een onverklaarbaar
genoegen in zijn eigen leed te betasten, veronderstellingen te maken die hem eene
halve ure vroeger beschaamd hadden doen staan: Leentje was hem ontrouw, vond,
even als hare moeder, dat ‘conditie’ over het hoofd niet mocht gezien worden en zou
misschien binnen kort in dien eigensten tempel bewijzen dat eeden en beloften maar
zeggende woorden zijn.
Zoo spelen hoop en vrees beurtelings met een arm menschenhert, gelijk winden
en stroomen met een verlaten schip.
Maar 't geen de zon niet en vermocht, noch de diepte van de hemelkleurige wolken,
noch heel de ontwakende lente met haren schat van belofte vol groen, dat bracht een
schamel woordje teweeg, zoo ongeacht dat het tot nu toe in geen enkele taal
burgerrecht heeft verkregen.
- Pstt!...
Heele sermoenen met hunne voorname- en onderdeelen had onze jongen vroeger
met belangstelling aanhoord; hij was bij pleidooien tegenwoordig waar iemands ‘ja’
een anderen iemand het hoofd moest kosten, maar nooit had eenige menschelijke
redevoering hem zoo ontroerd als deze vier letters. Zij deden hem verschieten gelijk
den droomer die wakker wordt terwijl hij van een toren valt.
En als hij zijn eigen omrukte, stond daar, hijgend achter adem, degene die hij
permentelijk wist daar te zullen zien: Leentje!
- Ge waart zoo gauw weg... blaasde juffer Leermans, met zoo veel adem als zij
nog kon besteden.
- Leentje, weet ge wat er gisteren... weet Ma dat ge achter mij kwaamt geloopen?
- Wel... daar is Ma, zei 't lief vriendelijk gezichtje, wiens jeugd en aangename
blauwe oogjes, maar niet in verband te brengen waren met het booze uitzicht van
den verfrommelden papegaai.
Ja, daar stond ze inderdaad en knikte den voorzanger toe, vriendelijk en bang
tevens. Toch bleef ze op zekeren afstand staan om in alle geval iets voor te hebben
als Leo soms van geen overeenkomen weten wilde en met gebalde vuist op haar
kwam gestormd.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

243
Van dat oogenblik af had de voorzanger maar ééne bezorgdheid meer: te weten
komen of hij waakte of sliep.
Vrouw Leermans reikte hem de hand die de ontmoedigde eventjes aan raakte, met
zekere vrees er zich te zullen aan branden.
- Gaat maar vooruit, Leen, riep het tamelijk gezet vrouwken ‘en négligé’, 'k moet
Mijnheer Leo iets vragen.
- 't Was gisteren wel hé? sprak Spekken Mieke, beschaamd en verlegen, niet te
best wetend langs welken kant die doornige zaak aangepakt.
- 't Was de opgewondenheid, Madam, antwoordde de versufte jongen, want hij
nam dat soort verontschuldiging als een verwijt op.
- Neen, neen, 't is de gal, vriend, verbeterde de moeder, zonder dat de bloed wist
of er van zijne of hare gal kwestie was.
- Ha... deed hij verlegen.
- Daar hebben de Vaerendoncks niet weinig last mee, zegde het dikke vrouwtje
met een zucht... maar... ge moet me toch iets beloven, zult ge 't doen?...
- Van... en... jawel, Madam, jawel...
- Van daar uwe moeder geen woord over te spreken...
- Wat zaken heeft moeder met die gal... sufte de jongen, 't zal droomen, 't zal stellig
droomen zijn!...
- 'k Wil zeggen van gisteren avond, voegde Mieke er als opheldering bij.
- Ha... goed, goed, toch niet, toch niet... Ge moogt gerust zijn, Madam.
- Daar valt een steen van mijn hert, Leo, zuchtte het vrouwken diep en nam
aangedaan en erkentelijk ditmaal beide zijne handen vast. Jongen, jongen, waarom
zien we malkaar niet liever op de wereld?!
- Zeker, Madam, zeker, vond de medespreker; maar inwendig vroeg hij zijn eigen:
dat wist ze toch ook al toen ze mij gisteren op straat gooide.
- Ik heb er haar ook nog geen woord over gerept, fezelde de vrouw, en stak haren
eenigszins gehaarde kin in de richting harer dochter; kom mee naar huis...
Zoo, tusschen de twee vrouwen in stappend, had Leo wel iets van een
schipbreukeling, die, door de wilden aangeslagen, moet gekroond of opgeëten worden.
Niemand sprak hem aan, bij dat snel aangejaagd vooruitkomen en Leo maakt er
gebruik van om vandeeg in zijnen bil te pitsen.
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- En toch kan 't nog droomen zijn, zegde hij gedurig, hoewel het hem groot zeer deed.
't Was te veel verschil in eens, nu, bij over vijf minuten. Slechts in
kindervertellingen met toovergodinnelijke tusschenkomst kan zoo iets voorvallen,
ofwel in de droomen waar inbeelding en waan op schok gaan, terwijl rede en oordeel
ronken.
Had het ongeluk gewild dat Madam Leermans tusschen hier en gisteren avond
een papegaai gekocht of gekregen had, die kraste op 't oogenblik dat Leo haren dorpel
overkwam, de verliefde zou geweten hebben dat het nu stellig droomen was. Hij
ware terug buiten gesprongen en had opzettelijk met zijnen kop tegen eenen
lanteernpaal geloopen om zich te ontwekken. Het hoofd van 't huis, gelijk dat heet
in ambtelijke termen, keek zoo vreemd op toen hij zag wie de vrouwen op sleeptouw
meebrachten, dat men effenaf medelijden zou gekregen hebben met dat
voddemannekens verslagenheid.
- Asa, scheen hij te vragen, moet ik den jongen in mijne armen drukken of met
hem boksen?
Maar toen hij 't rinkelen hoorde van de portoglaasjes, kwam hij tot de zoete
overtuiging dat het in alle geval geen boksen zijn zou. Dat was hem ten anderen verre
het aangenaamst.
- Haal de koekjes, Leentje, riep Spekken Mieke tot hare dochter, ‘Petit beurkes’
die snoept pa liefst.
Beide mannen lachte zij vriendelijk toe, als zij die in de veranda had gelutst. Die
twee bezagen elkaar, elk van hunnen kant overtuigd dat er de andere meer van wist.
- 't Is goed weer, zegde Leermans, met de slimheid van een von Molkte zijne
woorden wegend vóór hij ze waagde, en... hoe is 't?
- Goed Mijnheer... en met u, vroeg de jongen al was 't juist zes maand geleden,
dat z' elkaar in de vriendelijkste omstandigheden uitgeleide hadden gedaan.
Tot daar verging het al goed gelijk met den man die van den toren viel als hij nog
maar de galmgaten voorbij kwam. Als echter de glazen gevuld stonden en Leentje
daar met de koekjes was, begon de gespannen toestand eerst voor goed. Bang haast
stonden de mannen daar nevens een, nog nat van de wolken waaruit zij gevallen
waren.
Elk voelde dat er iets moest gezeid, maar niemand wist in welken zin. Zoo geleek
het viertal niet slecht aan bedeesde buitenlieden, die voor de eerste maal huns levens
op een geboenden dansvloer staan.
- Indien ze nu eens,.. had Leo gedacht, terwijl Madam zijn glas
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vulde, maar zoo monsterachtig was zijn vermoeden, dat hij het verontweerdigd uit
zijne gedachten joeg... maar toch dronk hij maar, als Madam reeds haar glas had
aangesproken.
Leermans werd door den zelfden twijfel geweegewaagd die Leo over een kwartier
aan zijn bewustzijn deed twijfelen.
- Wat is 't, wat is 't, dwarrelde het in renteniers hoofd: gisteren zoo kwaad en
thans... hoe lang was 't van dien laatsten kus... en vandaag kreeg ik er twee klinkende...
hoe dat te zaam gerijmd?!
- Zet u, Mijnheer, dorst hij nu toch al zeggen en zijne stoutste schoenen aan
trekkend, waagde hij er eene aardigheid bij: w' hebben immers zoo veel van zitten
als van staan.
't Was de vrouw van 't huis die een einde maakte aan die onuithoudbare gepijndheid.
- Leentje, vroeg de gewezen bazin van 't spekkraam, hoor ik daar den melkboer
niet?
Leentje ging, hoewel ze perfekt goed wist dat Pa, van over een kwartier reeds, de
dagelijksche centen alle vijf in Theuns hand had gestopt. Maar welopgebrachte,
verstandige kinderen, al weten ze nu ook wie Sint-Niklaas is, loopen daarmede niet
te koop.
En terwijl het jong hert op hare kamer zat te mijmeren en te droomen aan een
witten bloemtuil en een nieuwen naam, van een klein schuitje met een groot vlag,
van een dak met den speelman op, van eigen heerd en vermenigvuldigd leven, terwijl
zij den weg van hare toekomst op-rende aan de hand van hoop en verlangen, en de
begoocheling als eene behendige koppelaarster haar alle kuilen en stronkelsteenen
verborg, geraakte Madam Leermans aan het woord en bleef het langer houden, dan
zij ooit deed, in haar gansch babbelachtig leven.
(Wordt voortgezet)
René Vermandere
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Van een simpel meisje
Een morgen van verbeiden;
een middag van verblijden;
maar de avond die ons scheidde
besloot zoo droef den dag.
Ach, wete ik of mijn voeten,
u zoekend nog gemoeten,
mijn lippen u nog groeten
mijn hand u streelen mag!...
En dat ge langs de straten,
zoo loensch beloerd, zoo late,
in al die drukt verlaten
misschien nog dolend zijt;
En dat ge uw zachte blikken
misschien van angst voelt schrikken
en, denkt ge aan mij, gaat snikken,
en misschien honger lijdt...

Aug. Van Cauwelaert
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Verlangen
Verlangen dat, niet uit te spreken,
- ik weet niet wie 'k begeer of wat, zoo onbewust in mij gingt leven
als 't eerst Gij in mijn leven tradt;
Verlangen dat in drift wil breken
wat willig naar mijn wensch begeeft;
Verlangen dat blijft hunkrend streven
naar 't ongekend geluk, dat leeft.
Verlangen dat mijn dagen dragen,
onrustig, naar een vreed'gen nacht,
den nacht die 't al weer goed zal maken
en me uit uwe oogen tegenlacht;
maar die bij 't vroegste schemerdagen
uw beeld mij weer uit de armen rooft...
Ach iedren morgen weer 't ontwaken
met eendren drift en droom in 't hoofd.

Aug. Van Cauwelaert
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De Paasch-sproke van den Klokkeluier
Ze knoopten hem op aan den eigen klepel der klok waarmee hij had storm geluid,
nog denzelfden dag waarop de keizer aan 't hoofd van zijn ijzeren ruiters de stad
binnen reed langs de ééne poort waar de burgers barrevoets en in 't hemd, met den
strop om den hals en de brandende keerse ter hand, hem te voet vielen terwijl langs
de andere poort de laatste muiters trachtten weg te vluchten. Dan drukte 's keizers
vuist loodzwaar op de overwonnen stad: er werd gebannen en gehangen en geradbraakt
en gevierendeeld; voor elk naar verdienste. Achter de dubbele rei gepantserde
soldeniers en krijgsknechten, wier piek en hellebaard het volk op afstand hielden,
verhieven zich de bestendige galgen en schavotten waar 's keizers hoogste recht tot
aller exempele werd uitgeoefend. Op het galgenveld buiten de Cellebroeders-poorte
lagen er zoo veel rottende lijken, prijkten er zoo veel afgehouwen hoofden en
ledematen dat, wanneer de wind in het Westen zat, de pestwalm overwoei tot onder
de muren die men aan 't slechten was en waarvan de poorten uit hunne hengsels
waren gelegd.
Tot aan de levenlooze dingen strekte de wraak zich uit, want ook de klok die storm
had geluid werd gevonnisd en tot zwijgen veroordeeld, zoodat men aan haar bronzen
tong die nu voor eeuwig stil moest blijven, als schrikwekkend voorbeeld den armen
klokkeluier knoopte die meer dan eens het sein tot den opstand had gegeven. In weer
en wind hing daar het lijk, het eind van den zomer, den droeven herfst, den langen
winter door. De kraaien krasten er rond en zochten hun aas, de stormen rukten het
van een, de regen spoelde het af en bleekte het gebeente zoodat er tegen het eind van
den winter niets meer van overbleef dan een wit geraamte, door wat taaie pezen
aaneengehouden, met nog wat verwarde lokken lang ros haar. Beneden het Belfort
lonkte soms een burger naar omhoog waar hij door de galmgaten de witte beenderen
blinken zag; schuw blikte hij dan rond want nog immer heerschte de keizer en op
alles drukte vrees.
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Maar als nu Paschen in aantocht was, en met den lentewind de oude geest van opstand
weer over den lande woei, gebeurde er daar boven in den toren een wonder ding. Op
Paasch-avend kwam er leven in het doode geraamte; de ontvleeschde handen bewogen,
knoopten den hennipen strik eenvoudig los er daar stond de gehangene weer vrij op
den vloer van de klokkenkamer. Blindelings als kende hij hem van buiten vond hij
in het duister zijn weg tusschen de schuine balken van den klokkestoel, langs de
kantelende planken over gapende diepten langs waar de zeelen naar beneden hingen.
Toen hij den voet stelde op de eerste smalle trede van den wenteltrap, die steil in den
donkeren afgrond schroefde, was het nog een akelig klapperend geraamte met holle
oogen en blinkende tanden, maar telkens hij voorbij moest door den valen schijn,
zijpelend langs de smalle venstertjes in den dikken torenmuur, werd de schaduw
dichter en vaster op den muur van den overkant; en toen zijn voet de laagste trede
verliet van dienzelfden trap, was het weer de oude klokkeluier lijk gansch de stad
hem had gekend in levenden lijve. Ja, hij was het, hij zelve, een belhamel onder de
muiters, een lange slungel met bruinwollen kolder over 't saaien kamizool, de witte
kaproen met haneveer van achter in den nek waar de rosse lokken sluik op neervielen;
de dikke snor verdeelde 't stugge gelaat, het koppige voorhoofd van de vierkanten
kin.
Dwars door de zware eiken deur heen ging het spook naar buiten onder den grauwen
loodhemel waarop de scherpe hoeken van dicht aaneengereikte geveldaken donker
aflijnden. Als stapte het regelrecht af op een doel dat zich achter zijn stugge voorhoofd
had vastgevezen, ging het met vasten tred door de welbekende straat waarvan, in
den val-avend, de huizekens schenen bij een te hurken voor den komenden nacht.
De eerste die het spook ontmoette was koster Maarten die uit de nabije Sint Jans
Kathedraal van den avenddienst kwam, waar men het water en de keerse had gewijd
en waar hij met alles te beredderen voor het groote feest van den volgenden dag,
langer dan naar gewoonte was bezig gehouden.
Wel honderd maal hadden koster en klokkeluier samen kaart gespeeld in de kleine
Sint Jans taveerne die, als een kuikentje onder de beschermende vleugels der klokhen,
zich verschool tusschen twee zware schoormuren der kerk. Had hij niet met eigen
oogen zijn vriend zien ophangen, de koster hadde getwijfeld, meenend dat hij
ontkomen was; maar nu dat hij hem vast en zeker dood wist klapperden zijne tanden
van angst bij het zien van het spook. Het koperen lanteernken dat hij nog
on-aangestoken onder den arm droeg ratelde op den
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grond: strompelend met knikkende knieën deinsde hij achteruit in het portaal van
schepene Marcus' huis, waar hij tegen de deur aanviel met een doffen bons dien hij
luid hoorde weerklinken door den hollen gang. Want ook het groote huis stond ledig
sedert de oude schepene was verbannen en 's keizers op de deur gespijkerde
wapenschild iedereen kenbaar maakte dat have en erve aan de kroon vervallen waren.
Reeds was de klokkeluier den hoek om verdwenen, nu het straatje van Sint Jan in
de Olie inslaande om weer af te draaien langs den donkeren Watergang. Op het
driekanten plein waar het in spitsboog gewelfde gangsken op uitkwam, speelden de
kinderen niet langer op de hobbelige keien, noch lieten zich afglijden langs de ijzeren
trapleun naar de rivier; het oordjes-keerske vòòr het lieve-vrouwenbeeld verlichte
flakkerend eene kleine ronde op den muur. Hier kende het spook den weg: een der
kleine deurtjes stond lijk altijd op een kier, in het duister hoefde hij al eerst niet te
tasten naar de glibberige koord die langs den immer krakenden trap naar het paar
kamers voerde dat hij in zijn leven had bewoond. Voor den eersten keer dat hij er
over ging kraakte de trap dit maal niet, ook hoefde hij aan het touwtje niet te trekken
dat de klink lichten deed, maar onhoorbaar stond hij daar plots tusschen de vier muren
waar hij geleden en gestreden had zijn leven lang.
De kamer was al geschuurd en opgekuischt, zoo als iederen zaterdag-avond wanneer
de klokkeluier lang zijne schoenen moest af wrijven aan de strooiwisch beneden eer
moeder de vrouw hem veroorloofde binnen te komen; sierlijke bloemen van schoon
wit zand tooiden de helder-roode tichelsteenen en op de schouw blonken de tinnen
schotels lijk zilver. De oudste zoon die nog op vaders knie had paardje gereden was
over de tafel ingesluimerd, midden van het stel beenen en hoornen knoopen die
moeder hem in de hand had gestopt om hem stil te houden; het jongste, dat pas vader
herkennen kon en hem kraaiend naar de vlassen snor greep, sliep rustig in de wieg
die men zelf in verloren uurtjes had aaneengetimmerd toen het eerste kind op komste
was.
Vrouw Mette zelve was nog iets aan 't verschikken in de schapraai zoodat zij den
rug keerde naar de deur waar haar man stond, die slechts haar neerstigen arm vlug
met het grove doek over den schotel weg en weer zag gaan. Zeker moest zij heel de
week bij een of andere goedhartige poorteresse aan de waschtobbe hebben gestaan
om het brood in de pap der kleinen te kunnen brokkelen, want haar
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schoonen kloeken arm zag rood tot aan den elleboog en scheen uitgebeten van het
zop.
Ik weet niet of spoken, lijk wij menschen, kunnen voelen en kunnen aangedaan
worden, maar toen de gehangene zijne weduwe daar zoo dapper bezig zag, en
daarnevens de twee kleinen waarvan hij 't jongste nauwelijks had gekend, werden
zijn grijze oogen grooter en grooter en kregen een ongewoonen glans tot er iets
glinsterends neer viel op de mouwen van zijn wambuis, daar juist op de plaats waar
de stof was afgesleten door 't gedurige wrijven van het klokkenzeel.
Over zijn kleine boog hij heen om hem te zoenen, daarna immer geluidloos voort
zwevend tot bij de wieg. Maar op dit oogenblik keerde vrouw Mette, wier schotel
nu blinkend was gewreven, halvelinge het bovenlijf om hem terug te plaatsen in het
rek boven de schapraai, zoodat zij plots het spook van haar dooden man in het oog
kreeg. De tinnen schotel rinkelde op de karreelen van den vloer; met de eene hand
zocht de weduwe een steun aan de kast en met de andere aan den hoek van de tafel
waarop zij, wegzakkend op de knikkendeknieën, terecht kwam met het hoofd dat zij
luid snikkend in hare handen verborg.
Wanneer zij langen tijd later, hoelang wist zij zelve niet, het hoofd weer ophief
had de kamer haar vorig uiterlijk hernomen: nog sliepen de twee kleinen, nog stond
alles blinkend van reinheid op zijn plaats, slechts tegen den tafelpoot lag een geblutst
tinnen bord. Maar in het hart der weduwe dat nu sneller klopte, welde er iets warms
naar omhoog, iets dat nieuwen moed gaf in nijpenden nood, een overmoedige trots
die de smarte verbijten deed en het hoofd in den nek werpen met nieuwe kracht. Zij
keek naar het weezenpaar dat zij nu alleen moest zien groot te krijgen; ze zoende 't
slapende jongste in de wieg, en wekte den grooteren jongen om hem te vertellen van
zijn dooden vader, die toch zoo 'n ferm man was geweest, al hield hij zich altijd bezig
met dingen waar hij zich beter niet mee hadde bemoeid.
Ondertusschen stapte de klokkeluier weer door de verlaten straten die er eenzaam
en doodsch uit zagen. De deuren waren gesloten en de blinden vóór de vensters dicht,
met zelfs nergens het smalle streepje klaarte dat 's keizers trawanten eenig vermoeden
hadde doen krijgen van verdachte waakzaamheid; ook stonden er vele huizen ledig
die, even als dat van schepene Marcus, het beteekenisvolle wapenschild op de deur
gespijkerd droegen.
Overal voelde men het drukken van 's keizers ijzeren vuist. Wel
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reikten er op de openbare pleinen de bestendige galgen hunne zwarte armen niet
meer op den donkeren avondhemel; één enkele slechts verhief zich nog op de groote
markt tot eeuwige gedenkenisse en hier en daar tusschen de hobbelige straatkeien
tierde weliger het jonge gras, daar waar er schavotten hadden gestaan en er bloed
had gevloeid. Maar het raadshuis, waar men ter puie alle keuren en vrij-brieven der
gemeente had verbrand, diende nu tot hooizolder aan de ruiterij van 's keizers
lijfwacht, terwijl in de gildehuizen der ontbonden en verstrooide neringen nu duitsche
en burgondische en spaansche krijgsbenden legerden. Het huis der kruisboogschutters
van Sint-Sebastiaan, waar hij zelve lijk de meeste lieden van kleinen stand had van
deel gemaakt en met de krijschers en belhamels om 't luidst had geschreeuwd toen,
zonder advijs van 't magistraat, de nieuwe belasting per binnen gebrachten schepel
graan was afgekondigd, diende tot zetel aan de vierschaar die nu nog wekelijks
rechtsdag hield; van onder het portaal waar er eene wacht lag klonken gezang en
gevloek in vreemde taal den klokkeluier in ooren, zoodat hij een omweg maakte als
schuwde hij het met dien gehaten wereld in aanraking te komen.
Langs den stroom flakkerde purper de gloed van wachtvuren in de donkere
water-rimpeling. Daar bewaakten de soldeniers den bouw van het kasteel dat in de
toekomst voor immer de oproerzieke stad in bedwang zou houden, en waarvan men,
om ze vaster aaneen te zegelen, gesmolten lood goot tusschen de voegen der zware
granietblokken van den muur. Fantastisch rezen de stellingen omhoog in den nacht,
met schaduwen reuzachtig vergroot door de vuurflakkering in welker klaarte nog
enkele rood beschenen soldaten dobbelspeelden. Achter hen donkerden de zware
blokken der grondvesting en daarboven donkere gevaarten lijk een vreemd gedrocht.
Immer verder dwaalde de klokkeluier tot aan de muren der stad. Reeds eene groote
bres had men tot zooverre gemaakt, terwijl de vest al gedeeltelijk gedempt was tot
aan de poort waarvan den grendel was verbroken. De portier zelve, een eigen vriend
nog van den klokkeluier, was met de zware grendelstukken aan den hals door het
slijk van de veste gesleept, nadat men hem ter plaats zelve de vuist had afgehouwen
die den grendel voor de poort schoof toen hij deze dicht wierp voor het aangezicht
van 's keizers afgezanten, hen hoonend toeroepende dat de vrije stad geen toegang
verleende tot vreemde krijgslieden, hun meester slechts een vreemdeling wezende
nu hij de eens plechtig bezworen keure niet nakwam.
Rond al die smartelijke gedenkenissen dwaalde de doode klokke-
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luier en zijn hoofd zonk op de borst; de vastberaden tred waarmede hij uit den toren
was gestapt werd trager en loom; om zijn mond legde zich eene bittere plooi. Traag
keerde hij op zijne stappen terug als bleef er hem, nu dat overal den ouden
vrijheidsgeest was neergedrukt en de wind van opstanding die hem uit zijn doodslaap
had gewekt slechts eene begoocheling bleek te zijn, niets anders meer over dan voor
goed zijne oude plaats aan den klokkenklepel te hernemen.
Maar lijk hij zoo dwaalde door de smalle straatjes met lage huizen van de voorstad,
waar des daags uit ieder huis het geklets klonk der schietspoelen en langs de rivier
den doffen dreun der volmolens, trilde het plots door zijn oude muitershart dat de
wind die hem in zijn toren had gewekt, de vlammen niet hoog kon doen oplaaien in
open straat waar 's keizers trawanten ze spoedig in het bloed hadden gesmoord; maar
dat hij blies op de asschen waar onder, in alle harten, weer smeulde de stil bedoken
gloed.
En in het eerste huis waar het spook nu onzichtbaar binnendrong zat het gezin
rond den ouden grootvader geschaard die, in zijn zetel met de kleinen op de knie,
hen verhaalde van de vroegere grootheid der vrije stede voor wier rechten een
gebannen vader of een oudere broer of een oom nu rond doolden in een vreemde
land. Ook op hen, leerde hij verder terwijl de kleinen gespannen luisterden en in hun
oogen reeds de oude vrijheidsvlam blonk, zou dezelfde plicht ééns rusten die rechten
terug te winnen en te verdedigen, des noodsten koste van het zelfde wat zooveel
gebannen duurbaren er om hadden geleden, wier herinnering zij daarom altijd zouden
in eere houden.
En in alle huizen waar het spook verder binnen sloop ontmoette het denzelfden
geest die zich slechts duiken moest voor hoogere macht. Lijk hij het gevonden had
in de huizen der werkers van de voorstad, zoo vond hij het in de woningen der rijke
burgervaders, en lijk zijn eigen weduwe den knaap de gedachtenis in eere leerde
houden van den vader die voor de vrijheid werd opgehangen aan den klepel der
groote klok, zoo leerde de weduwe van den burgemeester aan hare kleinen te bidden
voor den vader die onthoofd was geworden ter Groote Markt.
Op nieuw schreed de klokkeluier door een voorstad, daar waar bij ‘den Clenen
luden’ de lentewind nog frisscher woei. Bezijden de half geslechte poort lag eene
oude taveerne waarvan het vroegere uithangberd ‘Ter Vrije Keure’ nu
voorzichtigheidshalve herdoopt was in ‘Den Konink van Hispaniën’, al waren de
gasten dan ook dezelfden gebleven. Onzichtbaar gleed het spook door de gegrendelde
deur, de ledige gelagzaal door, naar de bedoken achterkamer waar
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men vroeger brandewijn schonk in de late uurkens om 't waakzame oog der
schepenboden te ontgaan.
Men zat er in 't halve duister, slechts verlicht door de dansende haardvlam die
soms rood of blauw kleurde de tinnen kannen en kroezen op de zware eikenhouten
tafel, en, in de mannen die er rond zaten geschaard, herkende de klokkeluier weer
de mannen van zijn stand, kleine lieden waarmede hij geleefd en gestreden had:
volders, herkenbaar aan de blauw geverfde nagels hunner uitgebeten vingeren, wevers
aan hunne gekromde schouders van gebukt te liggen over den weefstoel;
ambachtslieden, allen van elkander te onderscheiden aan de verschillende weeren
die het werktuig op de vereelte handen had nagelaten: de hamer en de beitel, de
schietspoel en de voorlooper, de nijptang en de vijl.
Zij zaten er slechts met vijf of zes, maar allen pratend over het goede oude recht,
over de privilegieën die ze de vorsten voor bewezen diensten hadden afgedwongen
of, hoe duur niet, hadden afgekocht, over de neringen en gilden die zich zelf dienden
te besturen, en over zoo veel trouwe vrienden die waren gevallen in den strijd. Onder
den warmenden invloed van het naar 't hoofd stijgende bier sloeg er soms één de
zware vuist op tafel, roepend dat ééns toch de dag komen moest waarop alles zoude
worden hersteld; voorzichtig maanden de anderen hem dan tot stilzwijgen aan maar
mompelden vertrouwelijk den een den ander in 't oor, hoe tegen dien dag tusschen
de hanebalken van zijn zolder hij den kruisboog zou wedervinden die sedert 's keizers
intrede verboden was; en dan, op dien dag welk ambachtsman vindt er niet een wapen:
de slachter zijne bijl en de smid zijnen voorhamer?
Aandachtig luisterde het spook wanneer zij verder zwoeren niet te zullen rusten
vooraleer het oude recht te hebben terug veroverd; het bespiedde bij ieder
samenzweerder den ouden wrok tegen den dwingeland, en volgde hen later één voor
één, lijk ze voorzichtig schuivend langs de muren en binnensluipend langs
achterdeuren, ieder zijn huis bereikte, dragend in zijn boezem de helle vlam.
Nu stapte het spook de poort uit, maar noch de geslechte muur, noch de gedempte
vest deden hem niet langer het hoofd op de borst zinken. Het was een heldere nacht
vóór Paschen, zwanger van lentegeuren walmend uit de pas ontplooide blaadjes en
uit de tot barstens toe gezwollen bloesems en knoppen. Morgen zouden de klare
klokken met zingende stem aan gansch het land de vreugdevolle Opstanding
verkonden.
Tusschen de vierkanten moestuinen en bleekvelden der voorstad

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

255
ging de klokkeluier voort tot ginder naar een afgelegen plek tegen den woudkant,
bezijden den grooten weg, wier wild woekerende bremmen en dorens vreemd afstaken
bij de omliggende welig schietende akkers. Want daar verhief zich de galgenberg
waarvoor de landman schuw zijne ploeg wendde wanneer hij van achter den elzenkant
het akelige gevaarte bemerkte. Donker op den klaren hemel verhieven zich de vier
steenen pijlers, doch aan de dwarsstangen hingen niet meer de tentoongestelde lijken,
noch prijkte er op de hooge palen het erbarmelijke overblijfsel van geradbraakten
en gevierendeelden. Eene liefdevolle hand had de bevelen getrotseerd die zelfs de
overblijfsels veroordeelden om het aas te worden van raven en van wilde dieren; bij
nachte hadden de godvruchtige Cellebroeders ze weg genomen om in gewijde aarde
te begraven en hen bereikte de wraak des keizers niet.
Lang draalde de klokkeluier op deze droeve plek, voelend den lentewind die over
den lande woei overal aanblazend den ouden gloed. Iets ritselde er tusschen de jonge
bladeren van het struikelhout... een eenzame vos of een hongerige wolf slechts die
op dit uur deze plaats durfden naderen. Maar bij de vage klaarte meende hij in de
vluchtende schaduw een balling te herkennen die het reeds gewaagd had terug te
keeren om van uit de verte zijne geliefde stad te aanschouwen. Eindelijk toen reeds
in het Oosten de hemel lichter werd van den rozen gloed die begon te schemeren
boven het fijne kantwerk van dakenspitsen en torentinnen, keerde het spook terug
naar de plaats van waar het gekomen was, nog vóór dat er weldra aan den hemel den
gulden zonnegloed straalde van den Paaschmorgend.
Van uit den toren der Sint-Jans kathedraal, waar de bisschop in volle ornaat
omgeven van het kapittel kannunniken de plechtige Paaschmis las die werd
bijgewoond door den keizer en gansch zijn hof, braken de klokken het eerst het
zwijgen om jubelend aan iedereen de Verrijzenis te verkonden. Langzaam en statig
klonk van daar het eerste sein, waarop ook invielen de kollegiale kerken: die van
Sint-Lambertus, die van Sint-Joachim en de heilige Moeder Anna, die van
Sint-Arnoldus en die van Sint-Elizabeth, alle vier hunne stemmen versmeltend tot
een jubel die losbarstte over de gansche stad. Dan mengden zich ook de anderen, de
mindere en de verder afgelegen parochieën in het lied: de kerk der Onnoozele
Kinderen, die van Sint-Jan in de Woestijn, die van Sinte-Marie-buiten-de-Muren en
het kerkske van Onze-Lieve-Vrouwe ten goeden Raad.
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Ook de talrijke kloosters verhieven hunne stem; men begon te luien bij de
Benediktijnen, bij de Kapucienen, bij de Minderbroeders, bij de Augustijnen, bij de
bruine en bij de witte paters, bij de rijke en bij de arme Klaren, op het groote en op
het kleine Begijnhof. En men luide in al de kapellen der afgeschafte gilden: in die
van Sint-Sebastiaan, patroon der kruisboogschutters, in die van Sint-Eligius patroon
der smeden, van Sint-Jozef, patroon der timmerlieden, van Sint-Lukas, patroon der
schilders en teekenaars; de stemmen werden zoo talrijk dat men ze onmogelijk nog
van elkander hadde kunnen onderscheiden in dat ééne koor dat jubelend in den
lentehemel op steeg.
Maar plots voer er eene rilling door de menigte neergeknield in de kathedraal; het
orgel viel stil zoodat zwaar het zwijgen drukte in de half duistere beuken der kerk
waar kleine stofjes goud danstten in de smalle lichtstraal die schuin neerviel van een
in de hoogte blakend kleurenraam. Want boven alle klokken uit, zoowel boven het
gelui der moederklokke der kathedraal als boven dat der vier gezusteren kollegiale
kerken, zoowel boven dat der rijke abdissen van de heilige Veronika die een zilveren
klokje bezaten, als boven dat der arme Cellebroeders die met houten kleppers sloegen,
boven al die stemmen uit, boven de vlugge en de trage, de jonge of de oude, de
heldere of de zware bas-toonen, boven de strenge stem der Benediktijnen en die
weinig orthodoxe van de Beggaarden, rees luider en luider eene machtige zware
stem, de stem der groote klok, de stem der tot het zwijgen veroordeelde klok uit het
Belfort.
En langzamerhand, één voor één, vielen de andere klokken stil als zwegen zij voor
de gebiedende stem hunner meesteresse, tot eindelijk, heel alleen, over gansch de
luisterende stad, machtig en grootsch nog slechts hare diep trillende slagen galmden.
En bij het hooren van dien welbekenden klank trilde er plots in ieders hart weer
eene oude snaar; in de zijbeuken waar de geloovigen zich verdrongen tastte menige
vuist ter dije naar 't afwezige staal; handen sloten zich krampachtig om de leun van
den kerkstoel of rond den kletterenden roozenkrans; in de hoofden, die zich weer
uitdagend achterover in den nek hadden geworpen, flikkerden de oogen met den
ouden trots. Op 't hoogzaal klemden de vuisten der kantors zich om het gezangboek
en de missendieners in het koor sloegen heftiger het wierooksvat; zelfs in zijne
gebeeldhouwde eiken stalle werd menig kannunnik purper rood en klemde de tanden
op de bloedige lip.
Maar de keizer was doodsbleek geworden en met hem zijn sidderend hof; de
geharnaste lijfwachten die de middenbeuk vulden
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bewogen zenuwachtig ongerust terwijl ze naar de wapens grepen; rond de zware
habsburger onderkin van den vorst trokken de spieren saam van woede; grimmig
keek hij rond als wilde hij zien wie het wagen dorst zijn bevel te overtreden. Tot
zijne eerste verwondering voorbij er nog slechts de gramschap overbleef die met
ijsselijke wraak den schuldige zou weten te treffen. Van het fluweelen en goud
brokaten kussen rees hij op, sidderend van woede, om zelve die vermetele luiers te
gaan verrassen; achter hem aan rezen de lijfwachten reeds bereid om de schuldigen
in de boeien te slaan, dan de hovelingen en de bisschop en de geestelijkheid, en
daarachter gansch het zwijgende volk, bevend in stilte voor de straf die de roekeloozen
treffen ging.
Door de doodstille straat waarop als mokerslagen het machtige bonzen neerviel,
haastte zich gevolgd van gansch de stad, de keizer bevend van gramschap, strompelend
in zijn spoed uit vrees dat het luien mocht op houden eer hij ware aangekomen om
hen op de daad te verrassen. Doch de slagen vielen almaar door, almaar door, zonder
ophouden, zongen luider en luider, nu zelfs dat alles zweeg, als waren ze bedwelmd
door het hooren van hun eigen klank. De deur van het belfort stond op een kier; in
zijne haast duwde met eigen handen de keizer de zware poort open, strompelde,
belemmerd door zijne staatsie kleeren, in de halve duisternis de gewelfde gangen
door, de trappen op naar de kamer waar de klokkenzeelen hingen, terwijl achter hem
aan, lijk een stijgende vloed, gangen door en trappen op, de stroom bruischte van
lijfwachten, van hovelingen, van geestelijken, van gansch de stad.
Daar in het vale schemerlicht dat zijpelde door de spinnewebben van voor het diep
in den muur geboorde venstertje, stond gansch alleen aan de zeelen der klok het
spook van den gehangen klokkeluier, en luide machtig storm over gansch
Vlaanderenland.
Paul Kenis
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Een Einde
Ik heb hem gekend, den man van wien ik u het einde verhalen wil, toen ik nog een
knaap was en mijn leege uren, na school-tijd, vullen kwam met lach en spel, op het
stille, eenzame Begijnhof, waar mijn groot-ouders woonden.
Ik heb hem gekend van toen ik zeer klein was, want waar ik hem wel den eersten
keer gezien zou hebben herinner ik me niet meer.
Hij woonde in de Benedenstraat, juist achter de kerk, in een oud huis met een
trap-gevel en steenen venster-ramen en men wist dat hij een Hollander was en
protestant.
Het was een klein, magere ventje met een lange, roze, gladgeschoren gezicht en
een paar kleine, blauwe oogskens. Zijn haar was lang en wit en krulde van onder den
breed-geranden, vilten hoed tot op de schouders. Hij droeg een langen, zwarten frak
en om den witten, platten halskraag een grijs-zijden strik die los over zijn vest
neer-golfde. Hij liep met korte pasjes over de hobbelige keien, een beetje
voorovergebogen, de handen op den rug, het hoofd lichtjes op zij geheld en de oogen
neergeslagen. Nooit keek hij iemand in 't gezicht.
Tegen het simpele volkje sprak hij niet en als de een of de andere manspersoon
uit de buurt hem te aanspreken waagde, antwoordde hij achteloos enkele schuchtere
woordekens over weer en wind, groette en liep verder. Kwam hij aan ons voorbij,
zoo staakten we ons spel en bezagen elkaar angstig, want we hadden menig wonder
ding hooren vertellen over den Hollander en we vreesden hem. En als de
gebuurvrouwen tegare stonden op den stoep van 't een of 't ander huizeken en over
hem te babbelen kwamen, dempten ze de stem en trokken verbaasde gezichten. Wat
moest het beteekenen dat hij volle uren aan de brug, achter het meisjes-weezen-
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huis, in de late schemering, ruggelings tegen de leuning lag en keek naar den hemel
of naar de brokkelige muren der achterhuizen die in de slijkerige Dijle hun vuile
afwasch-water uit groen-bemoste gootsteenen lieten druipen? En wat had hij 's nachts
op de vesten verloren, en waarom moest hij in den maneschijn aan den Volmolen of
op de kale bergskens van Terbank gaan zitten? Wat had dit allemaal om het lijf?...
Hij was gekend van heel het volksken dat in dit kwartier van Leuven huis hield
en de menschkens van rond Sinte-Quintens, zeer bijgeloovig, moesten over dezen
man wel wondere histories verzinnen, die ze dan, in hunne luie, sleperige spraak aan
malkander diets maakten.
De Hollander woonde met zijn meid, een oud vrouwken, zeer vriendelijk jegens
elkeen en vlug te been, en die een brabbel-taal sprak van Hollandsch en plat
Leuvensch bargoensch. Ze zei goeden avend en goeden morgen aan ieder der geburen,
lachte tegen de kinderkens, sprak over huishoudelijke zaakjes met de vrouwen, maar
had zich nog nooit uitgelaten over heur meester. Ze heette Barbara.
Hoe het er in heur huis uitzag wist niemand. Door 't open venster, op 't eerste
verdiep, zag men wel een groote bibliotheek met een macht van boeken, tusschen
de opengeschoven, groene gordijnen en telkens als het nieuwe maan was, brandde
er 's nachts licht op die kamer en men merkte dan wel bij poozen de schaduw van
den Hollander op de neer-gelaten store. Eens dien tijd voorbij bleef het venster
gesloten en ontmoetten de weerkeerende herberg-pilaren der buurt den man op zijn
nachtelijke wandelingen weerom. Als ze hem zoo tegen kwamen, het hoofd lichtjes
beneveld door menig pintje bruin bier of peeterman, zwegen ze en een geheime vrees
bekroop hen en sommigen sloegen een kruisken en groetten niet en mompelden als
hij voorbij was, van: ‘toevenier’ of, ‘hoa zikt den dievel, podoeme!’
Door al deze verhalen en spook-histories te hooren had ik een fellen schrik van
den man en menigen verveerlijken droom, waar de vent natuurlijk in betrokken was,
is me steeds bijgebleven.
Zoo stonden den Hollander zijn zaken aldaar toentertijd, en gingen en kwamen de
jaren, naar ouder gewoonte, met licht en met donker, met wel en met wee.
Nu gebeurde 't dat er een nieuwen, jongen onder-pastoor op de parochie benoemd
werd, Mijnheer Robijns. Het was een zachte, vriendelijke heer die voor elkeen een
warm woordeken had en zich bezonder met het kleine volk inliet zoodat hij algauw
eenieders
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sympathie won. Het wierd gezeid dat hij fel studeerde en als hij 's Zondags in het lof
de preek-beurt had was de kerk beter gevuld als naar gewoonte.
En zoo kwam het dat hij, op een morgen, komende uit de kerk, aan den hoek van
den Sneppen-berg een troepken huis-vrouwen aansprak, bij dewelke juist de oude
meid van den Hollander stond. Hij sprak met haar, vroeg naar heur gezondheid en
naar die van heur meester, en het verwonderde de vrouwen dat hij zoo vriendelijk te
zijn vermocht tegenover een protestantsche en de meid van den ‘toevenier’. Barbara
was er gansch door ingenomen, ze schudde heur kopken, wreef in heur beenderige
handen en sprak schoon en zuiver Hollandsch. Toen de priester doorging zei ze
lachend:
- Waarlik! wadde nen braven Hier! wadde nen braven Hier!...
En sindsdien gebeurde het dikwijls dat de oude meid, toen ze toevallig den jongen
heer ontmoette, met hem een klapken hield, altijd over zeer onschuldige dingen.
En de luidjes merkten wel dat die klapkens langs om langer en langer begonnen
te duren en dat Barbara zweeg terwijl menheer Robijns heur met zachte woorden te
spreken stond en zijn gebaren trage waren als zegeningen.
Barbara verloor stilaan heur gespraakzaamheid, liep met een ernstiger gezicht over
straat als ze boodschappen ging, de oogen neergeslagen, en ze liep weleens de
menschen die heur groeten voorbij...
Het gaf een slag op het Begijnhof toen een maand of twee daarop de schoenmaker,
- Simon heette hij, en hij woonde ook achter de kerk, schuin over den Hollander uit zijn zolderkamer, waar hij duiven hield, menheer Robijns het gevreesde huis had
zien binnengaan!
Dat was me een voorval in het rustige wereldje aldaar!
Simon was zijn steile ladder afgesukkeld zoo rap het maar ging om met zeere
beenen het nieuws te verkonden, bij de zuster Klabots, bij den hovenier Struyf achter
de Hospice en zoo verder bij alle zijn kennissen.
En dien avend, ondanks het kille herfst-windje dat alover Hever en Sinte-Quintens
neerstreek in het dal waar de lage, oude begijnhofhuisjes saamgetroppeld lagen op
den rechten oever der slijkerige Dijle, zag men in de smalle straatjes, in de blauwige
schemering, de simpele vrouwkens en de gewichtig-doende mans deze gebeurtenis
bespreken. Ze haalden weer eens alles op wat ze maar wisten over
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den Hollander, en velen waren innerlijk tevreden, overtuigd als ze waren, dat het nu
eindelijk een einde komen zou aan het getoover en gespook in dat huis.
En twee dagen later werd het bevestigd: Barbara had zich bekeerd en heur gebeden
zouden nu wel verjagen den duivel en zijn aanhang van helsche geesten, die 's nachts
middelen beraamden ten verderve van het kristelijke volk!
Alhoewel het nog goed weer was, zag men den Hollander niet meer buiten
sindsdien.
En 't gewierd weer volle maan en 's nachts was het zeer spokerig al langs de Dijle
en in de droeve, verlaten straatjes van het Begijnhof ook, waar een duffe,
arme-menschen reuk uit de open raampjes zwol en de magere katten wipten en
sprongen uit de blauw-dikke schaduw in de maan-lichte kleerte. De Hollander staakte
zijn nachtelijke wandelingen. Er brandde ook nooit licht meer op de kamer van het
eerste verdiep en enkele, ernstige menschen beweerden een gestommel in den kelder
gehoord te hebben toen ze toevallig 's avends laat langs het huis voorbij kwamen.
En Simon, de naaste gebuur van het spook-huis, vertelde 's avends, als de mans
zich vergaderden aan het verlaten kerkhof, links van de Begijne-kerk waar in den
hoek, tegen een witten muur, vier cypressen alrond een grooten, zwarten
Kruis-Lieven-Heer donkerden, dat hij 's nachts soms wakker wierd rond den twaalven,
hoe hij gespannen luisterde en soms een hond verveerlijk hoorde bassen of deuren
die kletterend toesloegen of kettingen die rammelend over de steenen gesleept
wierden.
- Da 's doe e spel, manne!... podoume!... al doa ketinge en doanen hond doe tisse!
en de deere die toesloege... Ik lag doe te beve en te schidde in me bed en 'k paasde:
na komt den dievel boa moa binne gevloge... Got en Hiere!...
Barbara hield zich op afstand en sprak met niemand meer. In den vroegen morgen
liep ze haastig heur boodschappen doen, daarna ging ze naar de acht-urenmis en
voorts zag men haar niet meer. Het huis was gesloten en bleef toe als een graf.
En de herfst kwam met zijn misten en zijn eeuwige regens en de blaren en de
planten gingen dood, verschrompeld en verdroogd als ze waren door de felle zon.
De dagen kortten en 's avends vond men geen menschjes of begijntjes meer die
een praatje voerden in het stille schemer-uur.
Van vroeg gingen de rosse lantaarn-vlammetjes in hun scheefgewaaide kassen
aan het pinken tegen de grauwe gevels.
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Men geraakte einde Oktober. En zoo, op een schoonen dag toen een dikke nevel
sedert 's anderendaags avend opeen-geduwd lag in de smalle straatjes, kwam
Piet-de-Dood, in eigen persoon, het geheimzinnige leven van den Hollander besluiten.
Het meeste volkje, niet gewekt zooals naar gewoonte door de eerste morgen-kleerte
die moeilijk door den nevel drong, sliep nog in de lage, kleine, wit-gekalkte
kamerkens. Hier en daar in den grijzen nevel sloeg er wel een poortje klepperend
dicht en hoorde men haastige, zware stappen over de ongelijke keien: een man die
naar zijn werk trok, maar daarna rilde de stilte weer in en drukte over de huisjes.
En toen was het dat Piet-de-Dood in eigen persoon, zijn rammelend geraamte door
een dakvenster van het toover-huis wrong en zich op het dak heesch alwaar hij op
een scheenbeen het liedeken van den Dood te pijpen begon, het vreemde, onhoorbare
liedeken van den Dood. Het beefde door den dikken nevel en elkeen werd het gewaar.
De huisvrouw die de morgen-boterhammen te snijden stond in de lage keuken voor
heur groene tafelken hoorde het en lei het lange mes neer en prevelde een
schiet-gebed. En de magere kinderkens, met vieren te gare in de ontverfde beddekoets,
boven onder de schuine zoldering van het vliering-kamerken, woelden eens en
ontwaakten met beklemde hertekens.
Simon, de schoenmaker, zat op zijn driepikkel vóór het raampje, en hij werd het
ook gewaar, lei els en pekdraad neer, neep de magere knieën onder den vuilen
voorschoot samen en hij luisterde roereloos. Zijn grauwe ongewasschen gezicht
vertrok zich pijnlijk en hij kneep de oogen toe. De vuile grijze baard beefde.
Hij sloeg een kruis, stond recht en slefte naar buiten.
In de mist zag hij niets. Hij rilde.
Er kwam een melkboerinneken voorbij, die hoestte en ze zei: ‘toe, ksh!’ tegen
heur honden. Het karreken verdween en ratelde verder, den berg af.
Simon luisterde.
Boven op den nok van het natte schaliedak, zat schrijlings Piet-de-Dood en hij
warmde zijn holle ribbenkas aan de massieve schouw. Niemand zag hem. Hij zat
diep in den smoor. Hij pijpte op het scheenbeen en hij sloeg zijn lange stelt-beenen
van louter plezier tegen de schalies. Niemand hoorde het.
En toen gebeurde het dat plots de deur van het huis opensloeg en in den nevel een
vrouwengedaante, grienend, de Benedenstraat af-liep, verdwijnend in den nevel.
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Simon zag het. Hij rilde.
- 'k Hem het gevild!... Doe moet iets gebeed zoan.
Hij sleft het straatje over, klopt aan bij de begijntjes Klabots.
De deur gaat open.
- Wat es er?
- Zister! 'k paas doe zoe: hoe za het boa den Hollander zitte?... 'k Gon boeten en
'k zie me doe Barbera de deer oet kome, al jenkende, en de stroet af loepe, zeker noe
menhier Robijns. Wá za da betiekene?... Hoa es hoa zeker wee on 't toevere geweest!...
Simon spreekt luid en zijn stem heeft een vreemde intonatie in dezen grijzen,
stillen nevel-morgen. Andere deurkens worden opengerukt. Stemmen rillen. Voeten
sleffen over de keien. Vrouwen komen uit den mist, luisteren toe wat Simon zegt.
- 'k Gon ne kie zien, Zisters!...
Simon vervaagt in den smoor. De vrouwen volgen haastig, nieuwsgierig, en ze
zeggen niets. Ze komen vóór de deur van het huis, die op een kier staat. Binnen is
alles stil, beangstigend stil. Ze hooren het scherpe getik-tak eener horloge en daarop
een koekoek die zesmaal roept. Niemand nadert. Een paar voorbijgangers blijven
staan en vragen:
- Wat es dat?
- Me weten het oek ni.
De vrouwen antwoorden schuchter, de handen onder den voorschoot de schouders
opgetrokken.
Daar hooren ze stappen die naderen en uit de grijze nevel doezelen twee gedaanten:
menheer Robijns met Barbara.
De priester loopt gebogen, zeer haastig. Barbara sukkelt hem achterna en grient.
- Ik vind hem nergens, nergens!... Waar mag-ie toch zijn!
Ze gaan binnen en slaan de deur dicht.
De koppen nijgen te samen en 't gepraat begint. De kilte doet het volkje rillen.
Boven op het dak zit klets-naakt het pijpende geraamte.
En menheer Robijns heeft het gansche huis afgezocht, het gansche oude, sombere
huis met de eiken, krakende trappen en de lage, vierkanten deurkens die piepten in
hun dikke scharnieren.
- Hi es toch niet uitgegaan, Menheer!... God!... ik weet het!... hi es niet uitgegaan!
Toen daalden ze in de kelders.
De priester droeg een kaars.
In den eersten kelder rook het naar kaarsroet. Er hingen twee
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hespen in een hoek en twee vaatjes bier stonden op hun lage stellinkjes tegen den
steenen trap.
Een lage gangsken door, enkele treden af en zij kwamen in een tweede kelder.
Een sterke reuk van wijn sloeg hen in het gezicht. En toen de priester het eerden
keersepanneken omhoog stak om de schemerige hoeken van den diepen kelder op
te lichten zag hij daar, onder een laag gewelf den mageren kleinen man, in een rieten
zetel liggen. Hij lag er slap ineen, de oogen toe en half-open den mond waaruit kwijl
leekte. Zijn hoofd lag gebroken op den rechterschouder. Voor hem op een bankje
stonden twee tinnen kandelaars met uitgebrande stukjes keers en om hem heen lagen
dikbuikige, goud-groene bottels, met een kraagje van gelen lak om de ontstopte
tooten. Op de blauwe kareelen zwartten plasjes gestorten wijn en achter hem in den
muur glansden de holle, bestofte bodems van opeengestapelde flesschen en ze waren
bepikt op de bovenste ronding met een streepje ros licht.
Menheer Robijns zag dat. Barbara zag dat...
En boven op het dak, zwierde Piet-de-Dood met een breede gebaar zijn scheenbeen
de smorige lucht in en hij dook zich, hals over kop in de muilige schouw...
Frans Thiry
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Jan Corthals en de Zonnewijzer
De Oosterweeldijk was nog eenzaam onder het maanlicht, wanneer opeens uit de
duistere schorren een geroep van stemmen opging en gedras van haastelijke stappen
over het slib hoorbaar werd. Drij, vier, vijf gestalten sprongen de rietkillen uit,
klauterden rap achtereen de dijkschuinte op, lieten hun eigen langs den anderen kant
afritsen en liepen dan, precies als een vlucht opgejakkerde honden, het polderken
door, recht op een donker huis, waarvan de trapgevel als een wonderbaar wolfsgebit
uitgekarteld lag op den reinen maanhemel. De klaarte van een onbestemd licht talmde
door een tralieraam naar buiten.
Op den wreeden bots die de deur als een instortende kelderval deed openvliegen,
schoot baas Robbeken, die pas aan het schouwvuur op een ladderstoel zijnen kop
voor een dutje overleende, met een snik wakker.
‘Bonsiours!.. baas Robbeken... gauw... nen roemer... Renschen, zulle...’ en de
eerste invaller, - een dikke, blozige soudenier van de Schijnpoort alzeker, - liet zich
onder hijgen en kreunen op de biezen van een stoel vallen dat de spannen krakten.
Ter nauwer tijd had hij een zweetdrop van zijn neus gevaagd of de vier anderen
sprongen als het peerdevolk van den Apocalyps naar binnen, sloegen de deur achter
zich bots in 't slot en gingen zitten hijgen en krochen op de andere stoelen.
‘Hawel, schinkt me de wijn... gij houtekit... ge zijt zoo traag...’, steende de dikke
en met zijn pots overvaagde hij keer op keer zijn rood-gedraafd aangezicht.
Baas Robbeken bekwam stilaan van de vaak en 't verschot dat
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nog in zijn beenen zat, trok eens even aan zijn rechteroorlelleken en knikte oolijk:
‘Sa, mijnen tijd, wel wie heb ik hier? Daar hebben we parmantig Jan en Joost, en
Piet, Reynier en Ritsaert. Bien venu, Messieurs. Sa, sa, gij hebt er, heerschappen,
lustig op ingeloopen... een vondsje zeker?... Wat voor wijn of bier gelieven Mijne
Heeren te drinken?...’
‘Maar, gij bottekroes, wat voor wijn of bier? Als ik weet en gij weet dat ge maar
een soort hebt van beiden. Moeten we dan stikken van uw luispraat en van 't
discoureeren gelijk de vischkens die ge zonder permissie en trubelacie uit het Schijn
fluit?... Renschen wijn, botmuil, renschen wijn moeten we hebben!..’ en de dikke
soudenier smeet zijn pots onder geweldig gelach in de magere tronie van Baas
Robbeken die hikte van pleizier en onder den schetterlach der andere soudeniers
gauw de roemers met blonden renschen volsputterde.
‘Hoor ne keer, Robbeken...’ en Jan, de dikke soudenier, stak zijn mollige hand in
zijn troesbroek; de gulle, heldere klank van vuistvollen goud geld rinkelde dweers
door de diemitten broek dat van boersche verbazing de tavernier zijn handen in
malkaar sloeg. ‘Snij ze nu dezen keer maar niet op de kerfstok, Robbeken, of ze
mosten voor uw straf in 't vervolg uwe wijn voor ouwe pis verkoopen...’
Het groezelig gelach der soudeniers deed bijkans de ribben van het houten
zolderingsken daveren en, onder proestend gejok, stiet men de roemers helder tegen
malkaar, zoop ze in één geslok uit, deed ze onder grof gedruisch en geroep weer
vullen, dat er den hulklanteern, mids den zolderbalk, van te walmen begon.
Ze paften hun steenen pijpen aan en de toebaksmook sloop langdurig uit de koppen
omhoog, waardoor het olielicht besmoord werd.
Tusschendoor rechtten zich twee der soudeniers van hun stoelen op en met een
oolijken oogenpink tegen den ondervragend-nakijkenden tavernier gingen ze langs
't achterdeurken buiten om hun klein commissie te doen.
‘Awel, Robbeken... ge moogt gij het relaas weten...’ zei Jan almeteens en rekte
wellustig zijn smoddige beenen over het plankier terwijl hij zijn pijp rooken deed
als een bakkersschouw, ‘die duiten, Robbeken, hebben we gestroopt. Ge kent gij de
groote Schijnkil wel, hé... vlak over de Laureysschrans. Daar waren ik en Joost, Piet,
Reynier en Ritsaert wat staan teemen, als daar opeens een rappen

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

267
stap achter ons aan ritste door de droge rieten. Waarachtig, 't was die rijke Portugees
uit de Zirixstraete. 'k Zag het ineens aan zijn arrebeidersgezicht. Ik stompte gauw
tegen den elleboog van Piet en Ritsaert en, akkermentjes, op eén, twee, drie schopten
wij hem naar de kuiten dat hij, acharme, met nen kwak van zijn zelve viel, zijnen
smikkel voorover in de groezen. De pest moge me halen als hij in zijne spikspelder
fijne kleerkens nog verroerde. Ge hadt hem moeten zien liggen, Robbeken. Wat, gaat
ge er om lachen? gelooft ge me niet?... Hier zie, Robbeken, zijn duiten... zijn gouden
duiten. Krab ze maar eens over uw kinnebakkes of ze in 't goud zal uitslagen. Pure
gouden dubloenen, lief Robbeken, riek er maar eens strafjes aan.’
De twee soudeniers giechelden geheimzinnig en bonkten hun vuisten op het
tafelbord dat de roemers rinkinkten.
Altemets viel er een sluik geklop op de voordeur. De tavernier die nog van 't
pleizier zijn handen dooreendreelde en femelachtig scheen te lachmuilen om het
kostelijk aventuur, gaf eenen korten schrei van 't verschot, scheen te talmen, bleek
te worden en precies weerom te lachen.
‘Wel, sakkereelsche lampoot, wel hoe dus, sluit de deur eens op of moeten de
dorstigen om uw temperantie daarbuiten de sterren staan tellen. Hoort ge niet dat er
daar aankloppers zijn. Al was 't de Schout met zijn diefleiers. Och Jezus Godje toch,
ben ik een mestvarken dan is die Schout een mug die tweemaal binnenvliegen moet
voor ik ze gewaar word...’ en de dikke soudenier lachte zoo lustig door, dat zijn
kwabbige buik als een paddebalg op en neer schokte. Robbeken liet het zich geen
twee keer zeggen en deed langzaam de deur wijd opendraaien.
‘Wij moeten in apprehentie nemen den sieur genaamd Jan Corthals, soudenier op
de Schijnpoort, die daar straks om twaalve den sieur Bartholomeo del Ryo pilgeerde
en alhier fugitief is...’ klonk eene groffe stem juridiecelijk uit den donkeren.
‘Oh, oh, mijnheer de officier... mijnheer de Schout, bien venu, Monsieur. Als ge
recht uit kijkt kunt ge Jan Corthals zien zitten op dezen stoel... Ye vo bassa la man
de vostre Signory...’ zei zeer gul-kalm, zonder schrik noch gestotter, de dikke
soudenier, terwijl hij een vriendelijk handgebaar deed naar de deuropente.
Twee bruin-bemantelde gestalten die de kaproenen zwaar en donker tot bijkans
over de oogen getrokken hadden, stapten gauw over den dorpel en bleven plechtstatig
voor den dikken soudenier recht staan.
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Bij hun binnenkomst proesten de andere aangezeten poortknechten het heimelijk
pleizier achter de vuisten haast uit. De magere tavernier wreef van ingehouden
lachzucht ongedurig over mond en kin en pinkte lodderlijk naar de jolijtige sergianten.
‘Tsa, mijnheer Schout, kom efkens aanzitten toch. Hoe stelt het uwe mevrouw en
uwe gezondheid? Mijn groote teen is op den oogenblik niet gezond... 't pootje,
mijnheer Schout, 't pootje... Sakereels...’ en Jan Corthals verwrong zijn smoddig
aangezicht van eene geveinsde pijn terwijl hij den stoel uitleunde en vol gezucht zijn
verkrookten voetzool overduimelde.
‘Ala, ala, sieur Jan Corthals,’ zei chagrijnig de langste van 't paar gemantelde
mannen die, de armen onder de huike gekruist, op eene wijze overheind stond dat
het lanteernlicht alleen achter op zijn kappe uitviel, ‘neen of ja, gij hebt daar straks
op twaalve langs den Riet over Dyck de borze gesneden van mijnheer Bartholomeo
del Ryo. Gij moet noodzakelijk met mij gaan als 't waar is.’
‘Wel waarom, Dominus Substituit, waarom?... Gij hebt het vast kwalijk voor en
zijt aan een verkeerd nomber; die dingeskens gebeuren nog meer in de groote uurkens
en als mijn verstand het gelukkig voor heeft zou het zaak zijn stroppe la corde te
geven aan wie bij nachte tasgeld met hem ronddraagt als lokbroodje om zijn
evenmensch uit zwakte van vleesch te doen zondigen. Holla, mijnheer Schout, steenen
des aanstoots zijn ze, die notekrakertjes van sinjeurs, die nobele bazen... het verderf
van den arrebeier. Zie, mijnheer Schout, stak ik in uw juridiecelijke kleeren, ik stortte
mijn borze gauwkens op tafel uit, in scrupulen dat mijn evenmensch hare dubloenen
zondig zou te lijve gaan.’
Op die woorden slobberde de dikke soudenier haastelijk een felle geut Renschen
naar binnen en overwreef, gezapig als een koe het hoofd op en neer knikkend, zijn
gulzige lippen met zijn koldermouw.
‘Mijnheer Jan Corthals, doet gij wel juist of ge goed hoort?... Ik zal U moeten op
het Steen gevangen leggen wanneer ge niet schierlings de preuve geeft dat gij
bemiddeld genoegzaam zijt om de besonje van borzesnijden niet te pratikeeren...’
herhaalde de donker-gemantelde man nog eens schijnbaar strengelijk.
‘Och, mijnheer Schout, dat is wel een kleinigheid. Oprecht, mijn middel is niet de
middelmatigste en ik zou met pleizier een baal van haar pakhuis geven wanneer ik
een heupbandelier vond, waarin mijn buik voor den korten tijd van dit aardsch leven
behoorlijk uitrusten kon.’
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De magere tavernier kromp bijkans ineen van 't danig ingehouden lachen en sloop,
de handen vooraan zijn mond geprest, achter den rug der andere soudeniers die,
eveneens in hun vuisten snurkend, lachten uit een wonderbaar pleizier en daarvan
als wegkrampten op hun stoelen. Eene deed rap een slurpje aan zijn roemer maar
hikte en proestte.
‘Reynier, houdt gij als 't u belieft een weinigsken uw manieren, hé?... Mijnheer
Schout, neem het die karonje niet kwalijk...’ en Jan Corthals' kwabbig gezicht draaide
zich om naar den kuimenden soudenier en werd beurtelings als geveinsd-tuchtvol
en dan weer barmhertig.
‘Nu sieur Corthals,’ hernam plechtstatig-gestreng de bruingemantelde man terwijl
hij vermanend eene hand ophief, ‘wij nemen maar alleen kwalijk dat gij als een
heretieker hardnekkig den dooverik uithangt voor onze insistantiën; nog eens, ik ga
u strikstraks in apprehentie nemen en u morgen vroeg op de Merckt doen gispelen
als ge niet gauwkes mij met klaarte toelicht de twaalfde uur van uw nachtverbruik.’
Op deze woorden stond de dikke soudenier al blazend en zuchtend van zijn stoel
recht, onthaakte tot elkeens verbazing den hulklanteern van het zolderingsken en
stapte ermeê parmantig naar de achterdeur.
De warme nachtlucht woei aangenaam de taveerne binnen als hij, op de hielen
nagevolgd der twee donkere mannen, Robbeken, de soudeniers Reynier en Piet, de
steger aftrapte en het moestuintje inslenterde.
De magere tavernier pitste onderweegs in den elleboog van Reynier of rukte aan
den kolder van Piet, dat ze alle drij haast omvielen van het verstikt lachen.
‘Mijnheer Schout, met uw consent, laat mij hier attesteeren dat ik om twaalve
klokslag in de taveerne “den swerten Uylecop” bij sieur Robbeken, een roemer
renschen zat te ontlasten’, zei zeer bedaard Jan Corthals, terwijl hij mids een grazig
weideken stil hield en plots den hulklanteern thalver aangezichte ophief.
De sluike klaarte sloop als een gouden dubloenenschijn over de koperen rondte
van een zonnewijzer dat de scherpe pinne juist bleef schaduwen op de romeinsche
Twaalf.
‘Mijn heer Schout, was het nu oprecht geen midnacht dat ik hier, van alle zorg
ontdaan, mijn dagelijksche roemerkens dronk en ik terzelfder ure onmogelijk sieur
Bartholomeo del Ryo's borze kon snijden?...’
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Op dit gezegde schaterde heel het moestuintje van furieus gelach. De magere tavernier
kletste in zijn handen en giechelde; de soudeniers hielden hun buiken vast als van
danige darmpijn, terwijl de twee mannen hun huiken afwierpen en zich lieten
herkennen als Ritsaert en Joost.
Jan Corthals lachte het hardst van allen om de pleizierige malligheid van heel het
spel en, in zijn hert God bedankend dat het maar een vroolijke klucht was, trakteerde
hij gansch het gezelschap nog tot laat in den nacht met jolijt, geld en drank, zoodat
de grijze uchtend reeds de taveerne binnenschemerde wanneer de bodem der
voorlaatste flesch nauwelijks onder zicht kwam.
Karel van den Oever
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Vlaamsche Arbeid
Vlaanderen's Kunstdag. - Gent 16 Juli 1911.
Vlaanderen vierde hoogtij dien dag in de aloude stede van Gent.
En de mannen kwamen uit Vlaanderen en Brabant, uit Antwerpen en Limburg,
om te gare feest te vieren en hun geestdrift uit te zingen den mannen ten eere, die
dragen in hun zondoorlichte hoofd de fijnste schatten, de essentie zelf van hun rijk
gemeenschappelijk wezen.
Van in den vroegen morgen toog een opgetogen menigte door de stad en we waren
innerlijk zeer aangedaan ons gansch volk, ons blij, feest-vierend volk, met vreugdig
gelaat en de vlam der verwachting in de lachende oogen, bewust van haar streven
naar eigen beschaving, voorbereid te zien tot een heerlijk, Vlaamsch feest.
Ten negen hield de Vereeniging van Letterkundigen een zitting in het Hôtel Ganda
en er werden ernstige dingen besproken onder het voorzitterschap van den
feestelijk-gestemden August Vermeylen.
Bazuinblazers in middeneeuwsche dracht bliezen ten tienen op 's Gravensteen en
aan de stadspoorten den feestdag in.
De maatschappijen en gilden stroomden toe en in het zonnegoud leefden hun
bannieren als kleurige vuren boven het machtige schallen hunner Vlaamsche marschen
en liederen.
Krachtige stemmen roepen alhier, aldaar: Vliegt de Blauwvoet, en 't stormt ten
antwoord uit duizende borsten: Storm op zee! De straten zien zwart van 't opgetogen
volk.
We waren gelukkig dit alles aan te zien en glimlachten tegen elkaar; we ademden
vrijer en ruimer en genoten zeer van den jonge, stijgende levens-vloed.
In het Muzeum, 's Gravensteen en St-Baafsabdij houden bevoegde mannen
wandelvoordrachten en spraken de bezoekers geestdriftig toe over de te bewonderen
kunstschatten.
Ten elf zou de plechtige zitting geopend worden in den Grooten Schouwburg. Op
het tooneel zitten de feestcommissie en de volkvertegenwoordigers.
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In de hoeken staan thoope de bonte vlaggen der deelnemende maatschappijen. Wat
zijn die schoon onze Vlaamsche, kleurige vlaggen!
In de stalles zitten vereenigd al wat Vlaanderen aan kunstenaars telt en in de loges
bewegen de genoodigden en toonen zich elkander Vermeylen en Streuvels, en
Mortelmans, en Claus en De Sadeleer en al de andere vertegenwoordigers der
bloeiende Vlaamsche kunst. Er hangt een wondere lucht in de zaal, men voelt het
duidelijk en er stijgt een zucht uit de beklemde borsten nadat men deze
leven-wekkende mannen lang en gedachtenvol heeft aangekeken. De zaal stroomt
vol. Men spreekt gedempt. Daar verschijnen achter het tooneel vier bazuin-blazers
en openen met hun klare-schetterende spel deze zitting.
Nadat voorzitter Qincke den welkomsgroet in naam der uitnoodigende Gentsche
kunstenaars heeft uitgesproken, staat Max Rooses recht en beklimt het spreekgestoelte.
Men zwijgt en men rilt van aandoening bij het zien van dezen grijsaard die den strijd
voor 't Vlaamsche recht sedert zoovele jaren heeft medegemaakt, hij die de eerste
baanbrekers onzer Vlaamsche Beweging nog gekend heeft en aan hun zijde gestreden.
Vlaanderen kon niet sterven, Vlaanderen heeft een kunst! En de ouderling vertelt
ons wat Vlaanderen was in de middeleeuwen, hoe leefbaar en krachtig, vermits het
heur zonen waren die in Europa de schilder- en nijverheidkunst beoefenden aan de
vorstelijke paleizen. De man spreekt traag, maar zijn stem beeft en zegt ons zooveel
van zijn liefde voor onze kunst, die hij over de grenzen heeft doen waardeeren. Als
hij over Van Eyck te spreken komt en vraagt dat men aan de Vlaamsche Hoogeschool
een leeraarstoel scheppen zoude tot het verklaren van de goddelijke Aanbidding van
het Lam Gods, zooals er aan de Italiaansche universiteiten een bestaat, gewijd
alleenlijk aan Dante's Goddelijke Komedie, juichen de aanwezigen langdurig toe.
Sabbe komt daarna, jong en lenig het spreekgestoelte opgeklommen en in een
zuivere, zingende taal, een feest van klank en muziek voor onze luisterende ooren,
vertelt hij ons van de Vlaamsche Muziek. Hij verhaalt in een rythmisch proza, dat
huppelt en zingt en ons allen bekoort, van eenen knaap met den doedelzak, die zong
en pijpte de schoonste liedekens die ooit het gevoelige, verwende oor eener jonkvrouw
hadden weten te roeren. En de knaap ging door de landen en zong overal, en bracht
overal zijn blije en juichende ziel. Het was Lente toentertijd en allerwegen borrelden
de beekjes en bloeide de hagedoorn. Maar de winter kwam en dekte de velden met
kou en stilte en de kruidekens bloeiden niet langer en de beekskens zwegen. En o!
ook de liedekens in den malschen doedelzak bevroren en de pijpen verstomden en
den armen knaap die niet meer te zingen vermocht was het zeer droef te moede...
Zoo ook was het met de Vlaamsche toonkunst. Wij hebben de andere volkeren het
zingen geleerd. De kapelmeesters aan de vreemde vorstenhovee waren Vlamin-
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gen. Ten onzent was het klassieke land der toonkunst. Na 1600 verviel dat en 't wierd
Winter... Maar zie, na twee volle eeuwen zwijgen wordt het volk weer wakker en
streeft het naar een eigen cultuur, het wordt zich zelf bewust en uit zijn midden
groeien de zangers weerom die verkonden in juichende tonen dat Vlaanderen leeft,
die in hun liederen heur rijke ziel doen herleven. Ze groeiden uit het volk, onze
zangers, zijn bij uitstek nationalistisch en daardoor vermogen ze het weer stem te
krijgen in de toonkunst: Benoit en Waalput en Gevaert en Van Duyse en zoovele
jongeren thans in Antwerpen, Brussel, Brugge en Gent. Ze maken ons bewustzijn
rijp en wekken onzen Vlaamschen aard. De Winter wijkt en weer borrelen en lachen
de blij-liedekens in den doedelzak van den herlevenden menestreel.
Nu is het Persijn's beurt. Hij heeft het over onze letterkunde. Het is de eerste maal
dat ik Persijn aan het woord hoor. Hij spreekt kortaf, bijt toe soms en zijn taal schokt.
Heden monstert het Vlaamsche volk zijn kunst. In de middeleeuwen bloeiden onze
letteren zeer en toen na 1830 het volksbewustzijn weer ontwaakte, zond Vlaanderen
een bode uit om te vernemen hoe ver het met die ontwaking stond, en het volk te
helpen wakker schudden ook, en dat was onze herboren letterkunde. Het was een
strijd-literatuur die toen bloeien moest naar de behoeften van den dag. De literatuur
was en is nog vergroeid met de Vlaamsche Beweging en het is dank daaraan dat ze
nooit dor wierd maar steeds vol leven bleef. Bij ons is de poezie ‘geen macht uit
hooger macht gesproten’ maar wel uit ‘lagere macht’, uit het volk zelf, opdat ze
steeds den volke ten nutte zijn zou in zijn groei en bloei. Bij ons geene scholen, geen
zelf-cultuur ver van het gezonde en eenig-ware leven: Vlaamsch! in merg en been!
En opdat het volk nu de kunst zou kunnen genieten van heur edelste en sterkste
zonen, heeft het meer kennis noodig en allereerst een Vlaamsche Hoogeschool!...
De toehoorders schokken recht in de roode zetels en de zaal davert en beeft van
de luide toejuichingen.
En toen kwam Pol de Mont.
Men brengt den taaien strijder, die sedert weken erop uit was den eindelijken
triomf-dag te zien aanbreken, een warme ovatie.
Hij spreekt over onze kunstenaars en ons volk.
En Pol de Mont, onze improvisator bij uitmuntendheid, heeft zijn voordracht
geschreven en velen onder ons hebben hem elders beter gehoord ook...
Kunstenaars kregen hun macht van het volk waaruit ze gesproten zijn en ze hebben
het recht niet deze schatten aan hun voedster-volk te onttrekken. Kunst komt uit het
volk en behoort het volk. Ons volk heeft Vlaanderen gemaakt tot wat het nu is, het
heeft voor zijn aard gevochten dat het stoof, het wou zich vasthouden aan de traditie
en aan zijn heerlijke taal. Doch het volk hoeft zijn zonen ook te steunen en dat doet
het niet genoeg, omdat het
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zijn kunstenaars nog te weinig te waardeeren weet. Zoo komt het dat enkele edele
talenten mismoedigd geraakten en voor de kunst verloren gingen. Ons volk heeft
allereerst een volledig onderwijs noodig opdat het in staat zijn zou zijn kunstenaars
te beminnen en te begrijpen, en dat zal komen als we de Vlaamsche Hoogeschool
zullen hebben! Vlaanderen zal niet sterven, beschut als ze is door heur kunstenaars.
Men juicht den spreker lang toe.
Het is twee uur.
De honger nijpt. De stoet vormt zich reeds. We haasten ons.
In den Vlaamschen Schouwburg droeg de De Gruyter-troep Vlaamsch werk voor.
Er was een uitgelezen publiek aanwezig, zei men mij. En toen we binnen aandachtig
luisterden voerden ook de ‘Liederavenden’ van Antwerpen en Brussel onder de
leiding van Candael en Dolf Clauwaert een pracht-keus van liederen uit. Er was te
veel te doen dien morgen!
's Namiddags begon het leven voorgoed.
Een stoet van in de 400 maatschappijen doortrok de feestelijk bevlagde straten
der stad en het dansten de zwarte leeuwen op gouden-zon-omsponnen veld boven
de stralende aangezichten van het opgetogen en zingende feest-volk.
Op het stadhuis, in de groote gothische zaal, vereenigden zich de kunstenaars en
daar wandelden en koutten gemoedelijk en jokten tegare al wat Vlaanderen aan
gezonde kunstenaars telt. René De Clercq lei uit aan het Gentsch schepencollege de
beteekenis van dezen blijden dag en de Heer Burgemeester Braun las een redevoering
die merkwaardig is en zeer toegejuichd werd. De tijden veranderen zóó!... o!... het
begint te dagen!
Hij dierf het aan te zeggen:
‘Gij wilt aan uw volk schenken een hoogere cultuur in zijne eigene taal. Ik aarzel
geen oogenblik het hier te verklaren: dit is uw onbetwistbaar recht! Want door die
cultuur wilt gij dat ook de mindere standen meer rechtstreeks zouden genieten van
het vernuft uwer geleerden en van de schoonheid uwer eigene scheppingen. En ik
ben ervan bewust, zoozeer als gij, dat dááruit volgen moet minder vervreemding en
meer toenadering der standen, degelijker kennis en hoogere ontwikkeling, meer
sympathieke voeling tusschen allen die meewerken, ieder op zijn gebied en elk naar
zijn vermogen, tot den groei en den bloei van het gemeenschappelijke Vaderland.’
Velen glimlachten, inwendig plezierig, en schudden het hoofd en ze voelden hun
macht, de macht van den volhardenden, koppigen Vlaming! Ze moeten mee! omdat
we Vlamingen zijn!
Na den eerewijn geledigd te hebben begaven de aanwezigen zich op de pui, en de
stoet trok aan ons voorbij: een eindelooze stoet met zang en muziek en wuivende
hoeden onder de golvende plooien der wapperende, kleurige
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vlaggen. En allen die stonden op de pui juichten tegen als de vanen groetten in 't
voorbij gaan. Vermeylen zwaaide zijn flambard en zijn oogen glinsterden, en Teirlinck
en Hegenscheidt en Verhulst en Van de Woestijne juichten luidruchtig.
En toen de Brusselaars den stap vertraagden vòòr het stadhuis en met hun 1400
kelen plots den Vlaamschen Leeuw uitbralden als een triomf-zang van ons Vlaamsche
recht, den eisch eener Vlaamsche Hoogeschool, toen rilden we en we zwegen en we
voelden dat de grond onder onze voeten toch gebleven was denzelfden grond waar
in de middeleeuwen de vrije, vranke gemeentenaren geleefd hadden. En we hieven
de hoofden en bekeken het Belfort, hoog in de blauwe lucht, en achter ons voelden
we het eerlijke verleden leven in het oude, zwarte stadhuis. Hadde Roeland kunnen
luiden nu!... O!...
Vòòr het portaal van Sint-Baafskerk was het spreekgestoelte opgetimmerd en een
vrije ruimte is aan de genoodigden voorbehouden. We klimmen op onzen stoel en
overzien de massa, samengepakt op het Sint-Baafsplein, tusschen de Lakenhalle en
de Hoofdkerk. Het ziet zwart van menschen tot aan Sint-Niklaas kerk; op de
Korenmarkt, op Sint-Michielsbrug krielt het dooreen. Dat hadden we nooit durven
denken! zoo 'n volk!... En immer stroomen er nog maatschappijen bij en klinken hun
zangen nog als Franck reeds een heele tijd op het spreekgestoelte staat en met levende
stem de menigte gelukwenscht om 't eindelijk herwonnen zelf-bewustzijn. Want hij
die dat volk op dien dag gezien heeft, kan niet meer twijfelen!...
Achter hem wapperen de bonte vanen en 't is een feest van kleuren voor ons oog
en in oogenblikken van verademing turen we op naar Sint-Baafstoren, een geweld
van bogen en pinakels, hoog in de blauwe lucht waar witte wolkjes zeilen. We
duizelen erbij.
Men zingt het Willems-lied en elkeen keert zich naar het witte standbeeld van den
vader der Vlaamsche Beweging, dat rijst te midden van het plein tusschen het fijne
loof van jonge accacias.
Huysmans beklimt het gestoelte. Ons volk heeft Vlaanderen gemaakt wat het nu
is, en omdat zijn land de vrucht is van eigen, taaien arbeid heeft het zijn welige
vlakten zòò hartstochtelijk lief. En de kunstenaars in Vlaanderen hebben dat gemeen
met de massa en daarom is hun kunst zòò schoon omdat ze enkel Liefde is. De kunst
ten onzent is niet een schat van een aristocratie zooals in andere landen - of liever
van een mediocratie dan! - maar is een gemeenschappelijk goed.
Op de laagste gaanderij van den toren schallen de bazuinen en 't breekt los als een
donder, het fiere, krachtige:
Het Vlaamsche heir staat immer pal!
Daar 't winnen of daar 't sterven zal!...
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Ik was heesch toen het gezongen was. Jef van Hoof zat naast mij. Hij had de tranen
in de oogen en was zeer bleek.
En nadien kwam Van Cauwelaert.
Het roerde ons diep de bewogen en trillende stem van dezen jongen, grooten man
in heilige stilte te aanhooren! Hij zong in klare woorden zijn blijdschap uit om de
zegepraal van ons beminde volk en we luisterden aangedaan en bedwelmden onze
herten aan zijn jubel-zang, die vlamde en leefde boven de menigte en met haar in
aller harte zijpelen liet een stukje van zijn groote en edele ziel. Het daghet! En hij
hief en strekte de armen ten hemel en riep: Laat het! Laat het licht worden!... Hij
was zeer aangedaan. Zijn baard beefde en zijn oogen waren beneveld.
Wij rilden ook en bogen de koppen. Dat was het schoonste en innigste oogenblik
van den dag: Van Cauwelaert!
Pol de Mont improviseerde nadien over de Guldensporenfeesten en maande het
volk aan krachtdadig te blijven! Het zal klaren over Vlaanderen...
Men zong Mestdaghs huppelende Blijlied en ook de Vlaamschen Leeuw en de
feestelijke menigte verspreidde zich in den roze-doorlichten na-dag in de stad.
Buysse's automobiel versierd met vlaamsche vlaggetjes ronkte aan ons voorbij.
Hij was ook overal tegenwoordig.
Een volksbanket in de Beurs zou dezen heugelijken dag besluiten, maar ik ben
met mijn vrienden langs de avondlijke Leie gaan wandelen om in mijn
geestdrift-dronken hert de heerlijke aandoeningen van dezen dag te laten bezinken
tot een blijvende schat van het puurste leven.
F. Thiry
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Vreemde Arbeid
Fransche Decoratieve Kunst
Zonder bij kleinere tentoonstellingen stil te staan, is het mijn voornemen geweest
van den Salon d'Hiver te vertellen. En wel, omdat dit woord het beste doet verwachten
bij een vreemdeling: het puik op kunstgebied in den wintertijd! Maar in werkelijkheid
viel dit zóó tegen dat ik van mijn plan afzag. Voelde men in den Salon d'Automne
tenminste een richting, een streven, deze verzameling was het toonbeeld van een
oude pruiken-boel, van vulgaire plaatjes-kunst met wat zinnelijke naakte juffrouwen,
alles zonder eenig begrip van kleur weergegeven. Het bleek niet eens de moeite
waard er afkeurend over uit te weiden.
Op het oogenblik is er in het pavillon de Warsau een tentoonstelling van meer
beteekenis, die wellicht uw belangstelling trekt. Daar is de zesde salon van ‘La Société
des Artistes Décorateurs’.
Allerlei mogelijke uitingen van decoratieve kunst. Ook veel meubels. In November
heb ik de Fransche meubelkunst met die der Duitschers vergeleken. Thans staat zij
hier alleen en heerschend, wat allicht in haar voordeel had kunnen blijken. Maar de
indruk is dezelfde gebleven: de Franschen staan in deze tak van kunstnijverheid op
het oogenblik niet sterk. Een paar zelfde kamers van den Salon d'Automne herkende
ik naast vele andere: er was genoeg om te mogen oordeelen.
Nu is het waar: een volk, dat heel de rijkdom der Lodewijk-stijlen gaf, heeft zijn
taak geheel volbracht, en ik zal allerminst een oogenblik uit het oog verliezen, dat
wij aan de Franschen ontzettend veel danken. Zij hebben gegeven: thans geven ze
weinig, het is een drijven op ouden roem, andere naties komen vóór, hun kracht om
te scheppen is uitgeput, hun originaliteit alleen bizar geworden. Een buitenlander
voelt dit in Parijs altijd door, en op deze tentoonstelling niet het minst. Zij zijn sterk
geweest, het verleden is op elk gebied onvergelijkelijk; het heden worstelt, maar kan
niet boven blijven. De glorie taant.
Het is een huiverig idee, wellicht onbillijk te zijn, want misschien is de
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oorzaak te vinden in het verschil van ras, maar ik geloof toch, dat wij ons bij
gebruikskunst op een tamelijk onzijdig terrein bewegen en de grenzen niet zoo vinnig
behoeven te trekken. Aan den éénen kant is het wat al te makkelijk, kunstuitingen
altijd op het nationaliteits-gevoel te schuiven, aan den anderen kant verlangen we
van zelf met onze Germaansche natuur een andere omgeving en een ander soort
huiselijkheid. Mijn bezwaren zijn en blijven die van het kind van een Noordelijk
land, dat zich onbehagelijk voelt in de kamers op deze tentoonstelling, waar de
meubels zoo grillig zonder principe zijn of star zonder ziel; waar we intieme hoekjes
missen; waar geen warme kleuren, die rustig stemmen in een mooi naast-elkaar-stellen
zijn aangebracht; waar geen soberheid haar stille taak volbrengt; waarin wij geen
fijn-tastende hand bespeuren. Dit is voor ons: uiterlijkheid, praal, oppervlakkigheid.
Aan kleur is bizonder weinig aandacht geschonken, aan doelmatigheid nog minder.
Er was slechts één kamer, die zich verbeeldde dit te geven. En die was afschuwelijk
grof en plomp, daar was alle cachet uit verdwenen. De ontwerper had zich schijnbaar
voor een grootsch plan gezet: om een meubel te maken, dat alles bevatte wat een
kamer noodig heeft. En daaruit kwam een gevaarte te voorschijn, dat het geheel
doodsloeg. Een dof mahonie meubel, bestaande uit canapée, schoorsteen, een
boekenkast en een bureau met boekentafeltje, met planken voor tijdschriften, riggels
voor snuisterijen, kastjes voor pronk-dingen: de deurtjes van glas - ja, wat al niet!
Misschien is het praktisch in het gebruik, waarvan ik niet eens ten volle overtuigd
ben, want niemand zal weten, waar zich het eerst neer te vleien, maar poenerig en
doodsch ‘as dead as a doornail’ was het zeker.
Het is alsof de artisten soms gevoeld hebben, dat er iets ontbrak, dat iets koud was.
Dat koude - verbeeldden zij zich dan - was kaalheid en zoo werd er naar een middel
gezocht, om de boel meer op te vullen. Met het gevolg, dat onze oogen niet op een
stille muurbedekking blijven rusten met een enkel schilderij (of: bij wie het
eenvoudiger moet aanleggen, een goede reproductie) want de muren zijn vaak
decoratief beschilderd met boschgezichten of bloemmotieven, wat al heel vermoeiend
aandoet.
Ook heeft men wel gebrand glas aangebracht en hierdoor kom ik nu op een
eigenaardig feit, dat me ditmaal sterk trof: de kwestie namelijk van styleeren. Het is
opmerkelijk hoeveel minder een Franschman z'n motieven styleert dan een Hollander
of Duitscher. Aan enkel lijn-fantazieën waagt hij zich zelden. Dat gebrande glas is
een totaal andere uiting. En niet minder valt dit op bij de bijouterieën, ja eigenlijk
bij het meeste kunstnijverheidswerk. We vinden hier veel meer de oorspronkelijke
vormen der natuur terug dan dat een vaste hand die geleid en gewijzigd heeft tot een
kalmer effect. Hier ranken de takken en zijn de bloemen heel willekeurig aangebracht.
De beroemde kunstenaar René Raligue heeft in z'n broches, spiegels, haarkammen
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(ik zag elders meer werk van hem dan hier, waar slechts een paar voorwerpen
aanwezig zijn) bloemen, bladeren zelfs vrouwen-kopjes met de zwierigste nonchalance
verwerkt. Leelijk zijn de resultaten lang niet: het is meer een punt van principe, van
zuiver weten, wàt het doel is. Onze theorie is anders: zij, de Franschen geven in hun
werk nooit zooveel theorie of rekenschap; ze gaan luchtiger verder. Wij vragen ons
meer en ernstiger van te voren af, wat logisch is.
Ik zag een trapleuning, waarvan het idee in onze hoofden niet zou opkomen, en
wàs ze zoo brutaal dan zouden wij haar dadelijk wegduwen als toppunt van malligheid.
Een trapleuning dan, die bij den laatsten ondersten spijl eindigt met een kat bovenop,
die naar onder gluurt en een kat beneden, die blazend z'n hals rekt naar zijn
soortgenoot. Kinderen zullen erom lachen, wij, grooten mogen misschien in het holle
van den nacht een obsessie krijgen, dat die eeuwige katten op onze trap gaan miauwen!
Een andere houten spijl was van nog schooner fantazie; die eindigde in een
ingebakerde baby. Men kan het geestig noemen. Ja, allicht geestig in een huishouden,
waar de ooievaar ieder jaar zoo welwillend is een nieuw broertje of zusje te brengen,
maar anders toch een onzinnige uiting van kunstnijverheid.
De vrouwen hebben vaak beter en forscher werk gegeven dan de mannen. Leeren
taschjes waren er, en andere leervoorwerpen, die eenvoudig van opzet, als geheel
volkomen voldeden. Zoo het werk van Louise Germain, die door donker leer dun,
plat zilver of goud-draad tot figuren heeft gestoken. Een kamerscherm, groen-leeren
ondergrond, met dunne reepjes opgelegd leer, die bij de kruispunten even gekleurd
waren, wat een rustig effect maakt zonder dat het te simpel wordt. Dan prachtige
waaiers van fijne doorgestopte tulle met gesneden hoornen onderstuk. In het algemeen
schenkt men tegenwoordig weer meer aandacht aan waaiers. De zorgvuldig uit de
hand beschilderde der achttiende eeuw stijgen voortdurend in prijs, maar dit nieuwe
procédé is mooi èn bereikbaar voor allen, na al de prullige exemplaren van pailette
en veeren, die wij zoo lang hebben moeten verdragen.
En na de wat slap geworden Liberty-beweging, waaraan onze Hollandsche oogen
te veel zijn gewend geraakt, doet verschillend borduurwerk hier frisch en prettig aan.
De kleuren zijn meer gedurfd en van helderder gloed. Van Madame Revilliod Grenaut
is een heele vitrine onder meer. Haar middelen zijn wel uiterst eenvoudig; zij legt
bv.: bloemen van zijde op een donkeren grond, werkt de grenzen met een fluweelen
bandje af en borduurt verder het modélé van de bloem.
Er was nog iets eigenaardigs, dat ik nooit ergens anders ontdekt heb, een mengeling
op zijde van batikken en borduren. Men heeft mij de techniek niet willen uitleggen,
maar ik vermoed, dat zij is als volgt: men batikt eerst een lap zijde naar zeer
willekeurige lijnen, zoodat er een grillig figuur te voorschijn
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komt; en daarna wordt met dikke koordzijde in verschillende tinten over deze vlakken,
door het batikken verkregen, heengestippeld. Een groote lap grijze zijde was half
blauw-groen gebatikt en de borduur-stippels paars, purper en oranje. De eerste indruk
is aangenaam, rijk, onberekenbaar, als van een kostbaar marmer, maar het grillige
is zoo totaal zonder principe, dat het op den duur onhoudbaar en kunstloos zal zijn,
zelfs al heeft men zoo 'n lap tot een gebruiksvoorwerp, bijvoorbeeld een kussen
verwerkt. En het moet wel Frankrijk zijn, waar men zoo iets vindt!
Nog een greep doende in al het tentoongestelde, zijn het vooral de sieraden, die
belang wekken. We staan ermee op een kentering: het zijn lang niet meer alleen
paarlen en diamanten, die tot kostbare kettingen of broches verwerkt worden. Er
komt een meer Oostersche weelde in de smaak der vrouwen, en groote steenen met
diepen gloed winnen het veld der glinsterende kleine brillanten. Het wordt alles ook
zwaarder, met meer pretentie. Steenen en kralen van de vreemdste kleur-schakeeringen
worden in breede kettingen gebruikt. En ook veel émail-werk, dat rijk van tint is en
prachtig doet in tamelijk groote vlakken naast elkaar gezet. Naarmate het sieraad op
den voorgrond dringt, zal onze kleeding wel eenvoudiger moeten worden. Want
alleen op een uiterst-simpele japon zal zoo'n rijke combinatie tot recht en schoonheid
komen.
Ik wil eindigen met een enkel woord over het ceramiek. Enkele vazen in metaal,
was toch het meerendeel aardewerk. In Holland bezitten we op het oogenblik zulke
uitstekende kunstenaars, dat hun gelijken hier nauwelijks te vinden waren. Er is
eveneens een streven naar goede vormen, en zonder veel teekening, moet alleen de
kleur voldoende zijn. Maar de fijne toets, waarmee een Lanooy zoo 'n vaas tot iets
eigens weet te maken, heb ik gemist. Mooi was het werk van één, die zich ook
blijkbaar op de oude Perzen heeft geïnspireerd. En toch anders dan het nieuwe procédé
uit Delft. Het zou interessant zijn, deze twee resultaten eens naast elkaar te kunnen
zetten.
Jo. Lajoost
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De Ster met den Steert
(Vervolg)
V
Gerokte Confiteor
‘'k En versta mij aan mijn eigen niet,’ - zoo ving Madam Leermans aan - ‘nooit en
had ik zooveel te zeggen als nu en nimmer zal iemand mij kunnen uitleggen waarom
ik niet eerder heb gesproken. Want ik weet het al zoo lang en 't is dood noodig gezeid:
we moesten malkaar veel liever zien op de wereld!
'k Heb dat vandaag in mijnen kerkboek gevonden en daarop gekeken met zooveel
verwondering, alsof ze 't er maar gisteren hadden bijgedrukt. Maar dat is onmogelijk
en 't zal alreede in mijn eerste communieboekje hebben gestaan, ten dage dat ik
meende een engeltje te zijn en op donzen pluimen te loopen.
Nu komt het mij perfekt goed voor, dat ze dat menigmaal hebben gepreekt waar
ik aan en bij was; maar hoe is 't mogelijk dat ik het dan niet hoorde, terwijl het nu in
mijn oor dreunt gelijk de groote processieklok? Had ik dat gisteren gekend en bedacht,
Leo jongen, ik en zou u zoo honds niet aangepakt hebben, en was het ondertusschen
in mijn gedacht niet geschoten g'hadt weer eenen reesel onnoozele redens naar uwen
kop gekregen, Jan, mijn arme sukkeleer, in stede van een kus.
Als ik dat vroeger hoorde voorhouden of gedrukt zag staan, was 't alsof 't maar
d'ander menschen aanging, maar nu schijnt het mij, dat ze 't altijd voor mij alleen
hebben laten hooren en te lezen gesteld. 't Is mij alsof ik het vandaag toch zou gelezen
hebben al had ik mijnen boek 't huis gelaten; 't is alsof ze 't nu gepreekt hadden binnen
in mijn hert. 't Klinkt toch zoo waar en zoo schoone en dat
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enkel zeggen, brengt al eene zekere zoetheid mee: we moesten malkaar veel, veel
liever zien op de wereld.
Ja, 'k merke wel dat ge versteld en verslagen staat, zoo weinig verwacht gij u ook
aan redelijkheid en vriendschap van mijnentwege. Gisteren verstond gij u beter aan
mij, is 't niet waar, toen ik u alle twee zoo te lijf ging? Ge moet niet bang zijn te
knikken, want ik weet toch dat ge in uw binnenste zegt: ‘Ja, stellig en zeker, kwade
heks!...’ Zoo is 't niet waar?... Waarom kwaamt ge hier gisteren avond in al beven,
Leo, en stameldet gij zoo, toen gij vroegt 't geen Spekke Mieke had moeten doen
dansen van plezier en krophalzen van hooveerdigheid? Jan, hoeveel jaar was 't dat
gij geen kus van mij meer hadt gekregen? Wat moet ik toch eene slang zijn dat
iedereen verwonderd is als ik geen venijn en spuwe, niet bijte of giftig ben! En 't
ergste van al, 'k ben ik zoo goed als de eerste de beste die 'k in Matils winkel
tegenkom, en met wie ik een woordje spreek terwijl ze mij koffie en peeën gerieven.
Als er eene sterft gelijk wij al zijn, heeten wij haar een eerste braaf mensch onder
ons.
Zij zijn zoo kwaad en jaloersch op elk nieuw kleedingstuk dat ik aanschaf, als ik
het ben op hunnen nieuwen hoed. Zij zitten zoo nijdig op mijne kap als ik op de
hunne telkens er eene van den troep afwezig is. Zij, zoo min als ik, zijn nooit ergens
naar toe geweest om goed van iemand te spreken en indien ik wil weten welk een
kwaad wijf ik ben, heb ik mij maar te spiegelen in hun venijnig boos gemoed. Wij
misgunnen iemand niet alleen zijn geluk, maar kunnen nog niet lijden dat hij beklaagd
worde: indien wij zagen dat onze beste vriendin in eenen plas gaat trappen, zouden
wij ons omkeeren om niet te moeten roepen ‘pas op voor uw nieuw kleed’. Als Ida
van den smid lam gebliksemd werd hebben wij haar een tijdje beklaagd, maar nu
bespreken wij nog altijd aan hare onvoorzichtigheid bij donderweer met open venster
te staan strijken. We zijn boos tegenover iedereen: de boozen, de goeden, de
ongelukkigen, de gelukkigen; zelfs tegenover onnoozele bloedjes, durft eene vrouw
wreed en onmenschelijk zijn. Waarom zouden de moeders anders zoo bang zijn te
sterven, voorzagen ze niet dat hun man hertrouwen kan? Al 't geen wij bezitten tergt
onze vriendinnen, en 't groot genoegen van onzen Zondagschen opschik bestaat
daarin dat zij ons zullen benijden en misgunnen al 't geen waarmede wij uitpakken.
Met hoeveel zorge hangen wij elkaar langs den slechtsten kant niet buiten; hoe vlijtig
bestoppen wij de keerzijde van ons eigen zelven niet!
Heb ik u gisteren niet verweten dat uw grootvader gendarm geweest is, Leo, maar
dat ze mijn eigen vader de lepeldief noemden,
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heb ik er dat bijgezeid? Mijn man en weet dat alleens nog niet, al is hij reeds
vier-en-twintig jaar mijn slaapkameraad. En als er hier of daar eene is, die ons laat
menschen in stukken trekken en niet mede trekt, heeten wij haar fier en valsch en
zijn jaloerscher op hare deftigheid dan op een heelen winkel kostelijke hoeden en
kleeren. Nu weet ge ten minste, Leo, waarom ik zoo kwaad op uwe moeder en op u
was. Iemand is goed die onze vriendschap vertrouwt en gelooft dat wij kunnen
zwijgen! Zwijgen, ons eigen goed, misschien, maar toch nooit 't kwaad van een ander.
- Ge moet de mantel van liefde over anderliens gebreken werpen, preken z'in de
kerk. Wij werpen er onzen voorschoot over, waaraan wij eerst onze vuile handen
hebben geveegd.
En 't en is niet dat haten, boos zijn zoo zoet smaakt of zooveel genoegen verschaft!
Had ik nu vier-en-twintig jaar uw vriendin geweest in plaats van uwe plaag, Jan, had
ik er op aangeleid om u te beminnen, in stede van u te ringelooren, had ik uwe
genegenheid betracht in plaats van uwe onderwerping, had ik u laten smooren en
gaan visschen en een whisken spelen in de Zwaan in plaats van u alle genot te
ontzeggen uit twistzucht, kwaadwilligheid en drang naar overdreven meesterschap,
hoeveel plezier zou ik aldien tijd niet beleefd hebben, hoeveel geluk niet ondervonden.
En dan die belachelijke jaloerschheid zonder eind of grond, die toch altijd de zelfde
boosheid bleef maar onder een anderen vorm! 't En was de bazin van de Zwaan alleen
niet die ik niet lijden kon, maar al de bazinnen van de heele wereld leelijke en schoone,
onder en boven de zeventig, tot zelfs de wassen madams die beenloos in de uitstalling
van de haarkappers op hunnen hiel staan te draaien. Waarom, brave sul, hebt gij mij
niet handelbarer gemaakt, 't zij met goedheid, 't zij met eene dikke zweep met knopen?
Waarom 't schoonste van uw leven bij een gendarm, een schoolmeester
doorgebracht, bij eene dwingelandin? 'k Zeg het u: in 't eerst zou het misschien met
een kinderzweepken, ja met een paar groote oogen gegaan hebben. Als 't niet anders
kon waarom mij niet opgesloten in plaats van uwe meerschuimen pijp? Waarom mij
niet gebannen in plaats van uwe brave hengelroe, in plaats van uw laatste snuifken
onafhankelijkheid en meesterschap? Waarom mij niet op straat gewipt met pantoffel
en al, dien pantoffel waaronder ik u vier-en-twintig jaar levend heb begraven? Ik die
zooveel heb ontdekt met die schoone woorden in mijn boek te lezen, beseffe nu ook
dat ik u niet vernederen kon, zonder mijn eigen te verleegen; dat ik 't been-
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kleed niet kon dragen, zonder de vrouw te zijn van iemand die er geen aan had! Als
ik bedenke dat wij drie-en-twintig jaar kussen in te halen hebben vrees ik eens met
eene onvoldane rekening voor den Heere te staan, vrees ik dat Hij mij ten laste leggen
zal: ‘g'hebt het zoetste mijner geboden, beminnen, in 't kwaadste uwer driften, haten,
doen verkeeren’, dat is ook al iets dat ze jaren geleden reeds voor mij preekten, en
dat ik nu eerst hoor! Dat weldoen als honig smaakt dat wist ik nochtans vast en zeker,
want de enkele keeren dat ik menschelijk was en medelijden voelde en iemand recht
en goed wenschte, danste mijn hert van genuchte en roken de bloemen en zongen de
vogels wel eens zoo zoet! En dan durven wij kwaad zijn op Adam en Eva die de kans
op het Aardsch Paradijs en den onbezorgden kost zoo lomp verkeken hebben. Maar
wij zelven maken eene wildernis van onzen huiselijken hof, waar er zulke smakelijke
vruchten te plukken vallen, als wij er appelaars planten in echtelijke trouw en
huishoudelijke overeenkomst.
Leo, jongen, als ge met Leentje getrouwd zijt, ziet elkaar geern en maakt van uwen
heerd toch geen krakeelhoek. Vecht toch uwen huisraad niet stuk, om te weten wie
er meester is van de scherven. Ziet elkaar liefst van al maar de andere menschen toch
ook geerne: troost en springt bij waar ge kunt. Is 't al geen geluk genoeg te mogen
helpen in stede van zelf te moeten bijgestaan zijn? Zijt rechtzinnig in uwe genegenheid
en kijkt liever al den anderen kant als er geen goed aan uwen gebuur te zien is. Leest
elken dag in uwen kerkboek 't geen ik er nu eerst in heb gevonden, hoewel het overal
geschreven staat van vele honderde jaar voor ik geboren ben. Zelfs de blinden lezen
't in hun hert, en voor ongeleerden, we weten 't genoeg, daalden d'engelkens zoo leeg
dat de schapers die konden hooren zingen.
Nu ga ik koffie opschenken en Leo die maar om negen ure weg moet... zoo ge
moet niet gaan vandaag?... zal meedrinken want wij hebben nog 't een en ander te
bespreken en te bekavelen. Omdat ge malkaar geerne ziet en mogen wij toch den
wagen voor de peerden niet spannen en moeten wij zien dat de kerk te midden blijft.’
Toen ze alleen gebleven waren, zagen de twee mannen elkaar haast zoo vreemd aan,
als toen ze een stonde te voren zoo onverwacht tegenover elkander werden geplaatst.
Hadden ze gezwegen voor de bom gebarsten was, omdat ze niet te best wisten wat
gezeid, nu moesten zij zooveel zeggen dat zij niet wisten hoe begonnen.
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Eindelijk kreeg de bezoeker zijne stem terug en over van geluk en erkentelijkheid
zou hij beginnen met eene plechtige belofte.
- ‘Mijnheer Leermans, ik mag u verzekeren dat uw eenig kind...’ maar hij ging
niet verder als hij het ingoed manneken, dat naar den gemoede zooveel meer van
zijne dochter had dan van zijne vrouw de tranen van zijne kaken zag vagen.
- ‘Dat ongeluk moest mij nu nog overkomen’, weende Leermans met ingetoomd
verdriet, bezorgd naar de deur ziende, als stond snikken hier ook al op de lijst der
verboden vermaken.
- ‘Maar Mijnheer toch...’ suste Leo diep bewogen over 's ouderlings verdriet,
hoewel hij vruchteloos naar de reden giste... ‘hebt gij er soms iets tegen, Mijnheer?’
- ‘Ik, Leo, als ik ooit afgezien heb is 't gisteren geweest, toen zij u zoo te lijf ging.
'k Heb het haar genoeg te verstaan gegeven, toen ge aangegaan waart, 'k zeg Marie,
Marie toch!... en ze voelde 't wel ook, want ze sloeg de deur toe voor ik haar kon
vragen waar dat hare zinnen waren geweest... Maar indien ik ween, zult ge wel vatten
waarom... Ze was moeilijk, 'k neem het aan,’ vervolgde de heer des huizes met nog
eenen schuwen oogslag op de deur, ‘maar... dat was haar karakter... en wat ze daar
zei van die pijp en die hengelroe moeten wij op den letter niet nemen. Als gij ze wist
te hebben, was er gemakkelijk mede over de baan te komen, maar 'k zeg ge moest
ze weten te hebben... maar nu...’
Leermans geraakte niet verder. Hij weende nu volop: zijne wezentrekken
verkrampten en hij stond teenemaal onder den invloed van dat onuitlegbaar gevoel,
dat, niet te vreden met de menschen droef te zien, ze er nog leelijk bij maakt.
- ‘Maar wat is er dan toch Mijnheer Leermans?’ wilde de pretendent eindelijk
weten.
- ‘Maar, jongen, vat ge dat niet? Indien ze niet zinneloos was, zou Marie zoo
verstandig kunnen preken, gelijk ze daar een vol half uur lang heeft gedaan?!’
(Wordt voortgezet)
René Vermandere
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De groote Omgank(*)
(1651)
De norsche windgod houdt zijn buien aan de toomen
wanneer de Omganck zal ter Groote Merckt opkomen,
waar 't fleurig borgervolk als eenen biekorf druischt
en tegen 't vrij Stadhuis zijn vrijen klap opruischt;
ei, overal rondsom de ramen overkroppen
van overleende lijfs en overbogen koppen;
tapisserij bezwiert de houten geevlen af,
bannieren floddren zwaar van goud-brocaten straf,
triumfepoorten staan hun zinnebeeldwerk t' heffen
waarvan de borgers nauw den fijnen zin beseffen,
't Stadhuis zelfs, overzwaard van cramoisijn fluweel,
riekt van festoenen, blinkt van zilvers, staat goud-geel.
Daar bramt de klatering van verre, koopren horens.
Is 't Scaldis die daar komt van tusschen Slijckpoort's torens,
in bies en waterschulp, waarrond het nymfkoor plast
terwijl de Tritonsbent op hol kinkhoornen krast?
Ay neen, de Omganck is 't! De borgers gaan rumoeren,
als waren 't duiven aan het dripselen en roekoeren;
het slopjesvolk dringt t' hoop als in een smalle muit
en ziet schrikvallig koom naar 't Suyckerstraetje uit.
Daar rookt reeds 't slordig vier der flabberende toortsen,
de geevlen blaken rood als van vergifte koortsen,
de trommen rommlen dom, de pijpers biezen schril
als was 't toch Scaldis weer die uit zijn kreek en kil,

(*) Uit ‘Lof van Antwerpen’.
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in riet en ruigt, hier opkwam. 't Zijn de Ambachten;
zij gaan een plechtge stap, die zal hun stand verprachten,
en terden na blazoen en divers ambachtschild,
waarop de nering rijst van elke Stedegild;
de Schippers heffen 't Schip met kokerrol en riemen,
de Meerschen eene Waag, de Visschers visch en vliemen,
de Bakkers de ovenpaal, de Brouwers vat en vork,
de Smeders de overkroonden hamer, Kuipers 't kork;
der Koopliê rijk blazoen prijkt met een koppel ankers
die kruiswijs zitten, gul omloofd met zeewier-rankers.
't Volk gaapt zijn hals in 't kort, verkent er broer en man,
roept zoetjes straks een naam: ‘Ei, Pauwels! Tist! Ei, Jan!’
voelt zich vol blijdzaamheid wanneer een uit den stoete
zijn vriendelijken roep vol lach gaat tegengroeten,
of zet zich 't hart in trots wanneer dàar zoon of broer
een Gildbaniere torst, een wastoorts of zinkroer.
Maar zie, een vrome reuk van wierook en flambeeuwen
gaat nu de nuchtre lucht besmooken en verreeuwen;
de Broederschappen zijn 't, de Orden, Stiften, 't puik
der Roomsche Driekroon en uit Petrus volle fuik
het kostelijkst geslacht; daar stappen Predikheeren
in 't wollewit habijt terwijl zij zacht psalmeeren,
de Kapucien treedt traag in zijn verbruinden rok
en prevelt schietgebêen, de lippen stil in drok;
de Matemannen, Blauwe Broers, Jeronimieten,
de Geesselaars, de Cistercenzers en Jezuieten,
passeeren beurt na beurt langs 't vroom en bidzaam volk,
binst roeterige rook als een verveegd gewolk
de druppelende kaarsen afsmookt en de kerkscholieren
het ‘Pange lingua’ neuren onder 't zakpijp-tierelieren.
Het frissig zonlicht smelt en glimpt op 't log brokaat
der zilverige standaards en weerschijnt op elks gelaat;
hun schemerachtge schimmen 't Domkapitel overleenen
dat van kazuivlen ruischt en blinkt van eedle steenen;
de bolsterige wierook zwilt als pulversmook
de wierookvaten uit en zet de straat vol rook,
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welt langs de kettings op die af en neder rinken
en voor het Baldekijn hun gulden klank doen klinken.
God lof, de borgerij valt vroomlijk op haar kniën,
haalt muts en tophoed neer, durft nauw ter sluik opzien,
wanneer Stads Bisschop in de vorstelijke handen
de kostbre Remonstrans laat flonkeren en branden,
het Ongeboren Brood langs ieders zwakheid draagt
daar de overvreezge hand den Zoon des Vaders schraagt.
Nu rijst het borgervolk. De walm der wierookvieren
gaat langs het koel klaroen der Stads trompetters slieren,
die achter 't pellen aan op 't overmanteld peerd,
plumagies op de muts, langs zij het wrikklend zweerd,
de straffe schetters over 't banglijk volk doen klaatren
als braste Scaldis kruik hier hard zijn zilvren waatren.
En zie, het grimmlend volk stelt zich verheugd en blij
nu de ijzerkletterende paarden gauw voorbij
opschokkelden, de dreun van rommelende wielen
d'Hoogstraet uitdondert dat de borgers er van krielen.
Wat grouwlijks is dat nu? Daar kruipt een zeegedrocht
plots dweers de borgerij als uit een Scyllakrocht.
Ei, hoe het buitelt op 't gekrul van zoute baren,
van gulden schubben glimt en wibbelt met zijn scharen
en vinnen, kletst den plompen staart, van zeegroen ruig,
de lucht in als een triomfeerend moordgetuig;
zijn vleezge snater grijnst vol uitgeslepen tanden
als waar 't een scherpe eg die bijt de polderlanden.
Och, schommelt daar iets liefs op de overschulpte rug
of is 't verbeelden hier in droomsels soms te vlug?
Sa neen, op dees Dolfijn is minzaam-zoet gezeten
Zeus' minnegoodje dat daar lacht met zachte kreten;
het boefken pruilt en pracht of schalksch den flitsboog drilt
op 't hert van een jouffrouwe die schaamvallig gilt.
Ei, liefdrijk zijn de wieken op zijn rug gewassen,
waarop den koker rolt waaruit haast schichten klassen;
een kransken spruitelgroen zwiert in zijn blonde lok
en leefdig pronkt de schalk in de aadlijk groenen rok.
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De borgerij valt uit in lach en lachenteeren,
in boert en zuivre pret, als biesden fel de veêren
der gulden schichten naar elks heel aanminnig hart
en werd het lief gemoed in 't binnenst vleesch geschard,
maar houdt straks de aandacht weer op ander soort speelwagen
die nu de Merckt inrolt tot ieders zoet behagen.
Och, och, de Kemel is 't wiens kakelbonte huid
vol roeste kladden, spats en veegen is geruit
en die den steilen nek het volk gaat overrekken
wijl uit zijn slodderlip haast kwijlen nederlekken
en op zijn ruige bochels een Mooriaentje, zwart
van d'Oosterbrand, met prikkelstok zijn ooren tart.
Hij strompelt gauw voorbij in zijne staatsiekleeren
die rinken van de bellen en de keien sleeren...
Daar ruischt opeens bosschage en zwaatlend lauwergroen,
vlietwater klutst en relt en 't suizelt goud festoen,
een minzaam, zoet geklank van aangepitste snaren
gaat als een hemelwind uit boschprieeltjes varen,
een amberlucht doorriekt de vreemd geworden buurt
'dat al de borgerij angstvallig wijder tuurt.
Parnassus rijdt hier aan vol spikkelige kruiden,
gebloemte en jong geblaert, opruischend van geluiden;
doorfluisterd zijn spelonk van droom en preveltaal,
de tooverrijmen lisplen flauw vol wederhaal,
als waar natuur hier zelf een zoet veldlied aan 't neuren
om boterbloem en acolijn in slaap te zeuren.
Maar ay, 't was Apol zelfs die, mids de lauwrenschaûw
der schemerige rots, omreukwerkt van een blauw
gesmoor dat smookt uit duistre spleet- en rotsgioolen,
een wonderklare zang de struiken door doet dolen,
de yvoren cyther sloeg en rijm en lied verzon
dat doofde 't klaar gelek der kristalijnen bron,
de berggodinnen zelfs, hoofsch aan zijn voet gezeten,
den eigen eedlen gang en 't kweelen deed vergeten,
verwonnen door zijn voos. Zoo was dit wagenstuk,
en ieder borger prees dien rots- en bloemensmuk,
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het sijplen van de bron, 't geruisch van rijm en snaren
en zeiden dat geen englengalm 't geluid kon evenaren,
ja, dat geen staatstabbaard den mantel kwam omtrent
van Apol die stond stijf van gulden passement.
De Mijterberg rolt weg langs Merckt en Kaseruye...
Ei nu, zal dat gedrocht den Olifant beduien,
die zwiert een slappe tromp de Hoogstraet op en neêr,
de ivoren tanden spiest en knorrelt keer op keer!
Zijn muizevale huid verkrookt in taaie plooien
en zwabbert waar zijn logge billen samenglooien,
als waar 't een ouvaêr die, van 't spijzen aangevet,
een subblend gangje gaat en voet na voet verzet.
Dat krieglig staartje doet de borgers lachenteeren
en flus zijn daar wat guits den dikkaard aan 't bootseeren,
die de oogskens listig maakt en 't lobberende oor
schijnt te verschudden bij de prikjes van den Moor.
Zijn glibberdikke rug, bemanteld met goudrokken
waarlangs schoon franjerij haar tressen doet neerlokken,
heft cierlijk in de lucht doorschenen jaspiszuil,
die van saffraanlicht gloeit in merg en aadren schuil;
daarboven slaat Fortuyn zijn diamanten wieken,
genoeg om ieders hart van ijver te verzieken,
wijl 't flitsend zonvuur schampt uit elk vergulde vêer
een heldre pareldruiping, die doet de oogen zeer.
Maar d'Olifant is reeds de Stadspui langs getrokken
wanneer de borgerij weer wriemelt als verschrokken,
een schor en heesch getoet langs Merckt en geevlen scheurt
dat iedreen 't angstig hoofd naar gindschen hoek opbeurt.
Sakreels, 't is Neptuin al. Men ziet de Tritons blazen
de kaken overbol, die rood zijn van het razen,
en glimmen van het nat dat rond hun schoudren spoelt.
God Neptuin zit daar hoog, mids 't drijvend schulpgestoelt,
waar voor de spannen van zijn waterpaarden plassen,
dat 't pekel nederbruischt en weg en weer gaat klassen
op 't zeedom en de zeegodinnen, wier geschrei
van Neptuin's watervaart is 't zegerijk gelei.
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Ei, hoe kinkhoornen rauw en schor en vreeslijk drieschen,
de watergoôn opborlen uit 't nat zeewier en Schelds biezen,
de zeehond, de dolfijn, de vlietgod, de meermin,
wegdomplen in 't vloedschuim en dertlen los van zin.
God Neptuin zelf staat recht in de overschulpten mantel
en vreest noch baargeklots, noch schommlend schulpgekantel,
heft in zijn vleezge vuist, waarrond de zeewind giert,
drijpunten watervork, waarvan het zeewier sliert...
De Walvisch rolt hem na. Daar is Neptuin gezeten
mids 't scherp van stekelvinnen, waarlangs slijmen zweeten
die 't schelperig geschub van 't zilverachtig lijf
bedruipen dat het vel staat glibberig en stijf.
De baarkruif klutst en woelt den vischbuik vol gedertel
van schuimen, waarin leeft het ongestuim gespertel
van schol en schelvisch, rog en slibberig makreel
dat plompt en glittert weg in dul en dwaas gespeel,
wijl klissig mosselwier en aangekroosde schelpen
dien smodgen walvischbuik van onderaan bestelpen,
een kelderachtig kwijl den open muil uitsmelt
en 't opgespiesde tandwerk elks verbeelding kwelt.
De borgerij ontrust. De mans en vrouwen krielen
daar Neptuin's visch oprolt met donderende wielen;
elk borger blijdzaam beeft en staart schrikachtig op
den opgespleten muil en de uitgepuilde krop,
slooft huik en mantels toe, heft kostelijke bouwen,
gaat tuitjes en haarpruik met rokgoed overvouwen,
of blaaiert 't schorteldoek om lijfkeurs en kornet,
verdiept den toppershoed als waar 't een krijgshelmet,
verzint een listigheid om laars en zijden hoosjes
te bergen voor 't geval en maakt zich vreugdzaam-boosjes.
De kinders grijnen al en schuilen in den rok,
't rapalje lachenteert of bralt en stelt zich drok.
Ho, ho, wat zal dat zijn? De borgers zijn aan 't krijten.
Hé, hé, wie doet hier kwiks dat riekend water smijten?
Neptuin die glimlacht eens op 't bruingewaaid gelaat,
prikt met zijn waterriek in walvisch glimge graat,
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dat d'opgesperde kop plots gaat aan 't waterbraken
en gulp op gulpen loost uit de overrokken kaken;
uit ieder nekgat spuit een kristallijnen flits
die droppelt uit de lucht als viel Gods regen bits.
De borgers schaatren dul en gaan zich verjolijzen,
de een droogt zijn kaken af als waar 't van bitter grijzen,
een ander dopt zijn hoed of vaagt zijn broozen droog,
een andre borger nog wrijft 't water uit zijn oog,
terwijl de borgervrouws met rok- en schorteldoeken
hun zijden huik bedroogen en naar druppels zoeken.
Maar reeds de Walvisch zwemt de Kaseruye uit
en giet op 't ander volk 't brak water uit zijn snuit,
binst 't Schip der Koopmanschap langs de Steenhouwersveste
de Hoogstraet binnentobt nieuwsgierigheid ten beste.
Dat 's nu 't lief zinnebeeld van Antwerp's handelmoed
die 's werelds baren spouwt en tuimelt op stads vloed,
den kroozgen anker smijt in Ooster-Indie's killen,
in Azië en Euroop de zeilen doet ontzwillen,
in schauw van Afrikaansche palmen touw en ra's
uitrusten laat van 't overdertel zeegeblaas.
De borgerij kijkt uit en merkt de sloome zeilen,
hoort 't krijschen der katrols en ziet 't verdek opdweilen,
aansjorren aan de koords, opspoelen want en boord,
de gootlings glimmren, in de schim der mikkepoort.
De bruine boeg druipt teer; tot tegen de ankerkluizen
gaat 't zilte baargeklots met grof rumoer opbruizen,
dat kluize en anker lekt en 't subblend water stort;
daar sjouwt 't matrozenvolk: een ra wordt aangekort;
de koords door 't grof katrol al piepelierend glijden
terwijl de Noorderstuif gaat in de zeilen strijden
en 't bootsvolk rustge voos bij elke hand opneurt
dat straks de logge ra gebrast is en versleurd.
Den borger rijst het hart: zie hoe die baren slibbren,
opkruiven onderaan en 't voorkasteel langs glibbren;
hij draagt hier fieren moed op Scaldis waterstad,
op Neptuin's koningsgunst is zijnen eerzin prat;
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naar olievette olijf, rozijnen en limoenen,
naar zoete wijn en suikers, vijgen en citroenen,
verwaterd zijnen mond, als 't webbig takelwerk
van 't schip De Koopmanschap ophevelt aan stads zwerk.
Och, reeds versmoort de plons der kostelijke karveelen
en gaan haar banderols in andre straatlucht spelen,
daar een nieuw wagenstuk ter Groote Merckt verschijnt
waaruit het grouwlijk druischt als werd er volk gepijnd.
Ach ja, een vierlaai schampt op koopren ketelbuiken
waaronder stokebrand verknetterd en gaat smuiken;
de smook zwermt op en neer en riekt van rotten stank;
op 't aarzlend borgervolk verzwirrelt 't viergesprank.
Dat 's d' Helle die daar rijdt; de duivels rammlen tangen
en knijpen 't menschvleesch zwart dat de adem wordt bevangen;
de een kookt een panne gouds op 't aangewaaide vier,
lacht vreeslijk, prangt den mond van vrekkaards op een kier
en doet 't versmolten goud door trefters binnenlekken
dat de onuitstaanbre pijn hun kaken doet oprekken;
ach, ach, met krauwels daar een andre duivel tast
de ontuchtge buiken aan waaruit een bloedvliet klast;
de een schraapt den bankroetier de huid van rug en billen
dat hij verpijnd opschokt en schromelijk gaat gillen;
een ander blaakt in d'assche een filter ‘vin brulé’
en giet den dronkert zat, die borrelt ach en wee,
terwijl nog anderen een smerig slach hoereerders
in smokende ovens stopt bij slempers en schoffeerders,
waar 't warm is van een brand door niemands lijf gesmaakt,
dat hier van pijn opkrimpt wijl 't heet gebeente kraakt.
Mids 't grouwlijk wagenstuk spert-op een draak zijn snater
waarin het dreunt en gonst als Vulkaan in zijn krater;
een bloedgelijken schijn bezwaait den diepen mond;
de giftge tanden smuiken rossen rook in 't rond,
wijl soms een wrong van vlammen uit de keel opdwerrelt
en scherp gesperkel langs den ruigen snater zwerrelt.
Nog is de borgerij van bangheid overkropt
en houden de angstge vrouws hun aanzicht overstopt,
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wanneer daar reeds dichtbij een gulden spelewagen
schoon beeldewerk en pronte meiskens aan komt dragen.
Dat heet den Maegdenberg waarop in lieflijk kruid
en riekend, zoet gebloemt de Maagden zitten uit,
daar zij Stad's leden sterk en zinrijk gaan verbeelden
en hoe Stad's borgerschappen steeds 's Lands Vrede teelden;
d' hoogst aangezeten Maagd houdt zacht den zilvertak
die rinkt van eedle loovers en die Apol brak
uit 't koel gestruik van Helicon zijn waters.
Hoe vreedzaam ruischt die palm? Hoe zingen al zijn klaters!
Hoe beeft het fijn geblaert in 's Maagds roozachtge hand
terwijl zij zinrijk bloost van Vrede's warmen brand
en de andre Maagden aan heur voeten lief opstaren
hoe minzaam zij daar troont in bloemfestoen en blaeren.
Dat voelt Stads borgerij; de handen klettren hard
van veilge kermisvreugd na zooveel leed en smart;
elk afgetreurd gemoed gaat de oorlogsrouw gedenken
nu Antwerp's Vrijheidsmaagd dien lauwerier laat wenken;
elk voelt zich 't pijnziek hert van 't groot verdriet ontlast
daar nu dien Vredetak tot zilvren blaers opwast.
Doch, schijnt het of hier heil en vredezaligheden
steeds de aangevlamde toorts des oorlogs overreden
en de ongeruste Tijd hier flauwer wieken sloeg
om 't landschap dat er lag, zoo frissig en zoo vroeg,
zoo met een zon doorspeeld vol zoete weelde en hette,
zoo jong van 't spruitelgroen, vol visch in fuik en netten,
en aan zijn horizont dees ruiggesteende stad
waartegen Scaldis' kruik zijn weelge gulp uitspat, niet altijd ging de boer uit 't loofwerk applen pluiken,
noch kraakten van stroomvisch de wijmen vlietjes-fuiken,
noch druischte 't molenzeil aan Nieuwstad's steenen dijk
of zwol een bui van masten uit Stad's waterwijk;
och neen, daar zal de Reus het tegendeel van tuigen.
Langs d'Hoogstraet rijdt hij aan en gaat de Merckt ombuigen.
Daar reikt de borgerij al koppen in de lucht
als snoof zij ietwat vreemds of keek naar kluit en klucht;
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de vrouws hun kinders heffen op de smoddige armen,
aanroepen hunne mans dat 't scheen veel liever kermen;
men rekt zich op de teens als schiet hier d'hals te kort,
wijst met de vingers na en op de buurliê mort
wier tophoed en kornet, sakreels, het zicht afsteken
en geenen voet verdoen al kwam de schout het smeeken.
Maar reeds vol weerlicht blinkt Reus' schubberig armuur
de Potterbrugge uit en flitst zijn spieglend vuur
in elk nieuwsgierig oog; verlooden ruitjes schampen
de zilvren glittring af die prikt als duizend lampen;
de paarledruiping van elks gulden huikcieraad,
de gitten in de lok, het goudwerk en 't ornaat,
glimt helder van 't streng licht dat alles doet ontvonken.
Ay, waar de Reus oprijdt de borgerklap zal ronken,
want elkeen gaapt verbaasd en sjouwelt drok en luid
nu zijn gekruifde pruik steekt huis en nokken uit.
Traag draait hij 't strenglijk hoofd, als kwaad op al Spanjolen,
en laat zijn sombre oogen op Stads borgers dolen,
blikt stout, vrijpostig, norsch, door elke gevelraam
als overzocht hij 't huis om blinkend krijgsalaam,
terwijl d'een knobbelvuist op 't kromzweerd zit te rusten
- wiens ijzren blikkers straks zijn schubarmuur uitblusten en de andre machtig wrong op de eiken statenstok
die afzonk in zijn heup en leedren wapenrok.
't Volk ziet schrikvallig op naar zijn gekropte kuiten
waarin de taaie riemen blauw en bloedig sluiten,
dat zelfs gekraal van bloeds de ruige scheen afbolt
en op zijn krijgssandalen als roô paarlen stolt.
De borgerij beurt nu verbeelding uit d'historie,
roept uit den dooden tijd de aleerste borgerglorie,
bedroomt een grauwen Borcht van riet en bies omzoomd
waarlangs god Scaldis pas zijn waterkruik uitstroomt,
ziet weer den norschen Reus een schuldge vischtol heffen
en ieders dienstbaarheid aan kettings doen beseffen,
of denkt de wreedheid na die nog de hand afhouwt
wijl de ader 't borgerbloed met volle gulpen spouwt.
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Zoo trok een droeve zucht naar Stads geheimenisse
den borger naar den Held van zijn geschiedenisse,
dat zelfs wanneer de Reus wegdaverde af de Merckt
dien uitgegraven put niet weder werd gezerkt;
men zag zijn krijgsarmuur nog eens de straat uitrijzen,
't verveerlijk hoofd verdraaien, hoorde 't kromzweerd krijzen,
aanzag zijn wapenrok op 't dijbeen overvouwt,
bedacht den lauwerier die, blinkend groen en goud,
hem door de pruike stak, en kon geen glimlach wekken
nu zelfs de blijde Reuzekinders hier voorbij gaan trekken.
Die vullen d'heelen wagenbak en maken vreugdgeraas,
verschaatren lach op lach en zijn van 't kluchten dwaas.
Het buikdik biervat staat gefestoeneerd te druipen
hun kannen overvol die ze in één zwelg uitzuipen,
wijl 't grimmlend waterschuim langs kin en kan afdrijft,
dat er hun baard en keurs van 't suikerbier verstijft.
Zij zwijmlen al dooreen, al mans en reuzevrouwen.
't Bier klast de huiken nat, drupt op goudlakene bouwen,
klutst uit de zuipkan weg en zwirrelt neer op straat
waar 't plast op toppershoed en rijk kornetornaat.
De wagen schudt en dreunt van 't overaardig stampen,
de schranken kraken haast van 't druischen en slampampen,
het vat wankt reis op reis, de loovers zwaatlen straf
en 't uitgelekte bier spoelt spaak en wielen af.
Och, och, wat dul pleizier! wat leefdig verjolijzen!
Het gaat er als een muit vol kaaklende patrijzen!
Een smodge reusvrouw tiereliert ‘Bedrijft geneucht’,
de andren zingen springend na ‘Ghy jonge jeucht’,
terwijl het mansvolk flus op 't klepperen der kannen
de dronken wijze lalt ‘Toe drinckt, ghy wyse mannen’.
Maar gauw de Reuzekinders-wagen rommelt 't volk
voorbij dat 't stof opbolstert als een regenwolk,
wijl 't hard getrap van broozen en van krijgssandalen
opstommelt dat Maraenenstappen 't niet bij halen.
Ei, 't zet de borgerij de ontroering onder 't hart;
hun mans, hun zoons zijn daar, de kolders overschard,
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de morlioens verblutst, 't rapier en hellebaarden
nog van 't spanjoolsche bloed beroest, de blauw slagzwaarden
en hun flitsbogen afgemat van hak en trek,
d'handbussen uitgebrand, vol roet en roestgevlek.
De stadsbannieren krunklen roode en witte plooien
die langs de bruine mutsen cierlijk nederglooien;
de troms rombommen log de straat vol grof gerof,
een verte van slagzwaarden blinkt; 't gestap holt dof;
Het Gild der Schermers is 't... Op een antijken wagen
d'Aartsengel Sint-Michiel rijdt vóór, die staat op 't slagen
van 't glibberig serpent aan d'ijzren voet gekruld;
zijn afgekeerde krop spouwt vier en raasdig brult,
terwijl Michiel's lang zweerd in 't smoddig lijf gaat plompen
als viel er eenen steen zwaar in wat natte zompen.
De Kloveniers gaan na. Het goudlicht van de zon
verglimmert op hun roers zoo wijd het glimmren kon;
als waar het op de waterbaan van Scaldis baren
- wanneer de windgod blaast, de lucht gaat openklaren,
een bleeke, gulden gloor de kruivge wolk afschampt, zoo werd van spiegelgoud die baan van roers bevlamt
en 't wemelende vier van al die krijgsmusketten
kon niemands rustig oog aandachtig nog beletten.
Op matelijken stap vier kloveniers gaan voor
die torschen op hun schoudren d'heilge Christofoor.
Het goddlijk jongsken Jezus zit zeer schalksch en veilig
in zijnen bruinen hals en houdt er zich zeer heilig,
terwijl Sint-Christofoor, een vlierstok overkromd,
den tabbaard opgeschorst, door eene Scheldkil komt
wier schubge baren rond zijn haarge beenen kringen
en waaruit zilvren vischkens dertelend opspringen.
De Jonge en Oude Handboog rukt nu achterop.
Een vracht van bogen oversteekt hier kop na kop;
de pees knelt in hun schoudren en de veêrge pijlen
oprommlen in de kokers dat de lucht gaat ijlen.
De verte schemert zwaar van flitsen en booghout
als 't waar een uchtendrook die 't Gild bevangen houdt
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en soms een glittering van opgeschuurde armuren,
van pijls en morlioens gaat uit die webbe vuren,
dat ieders oog bezwijmt op 't teederst aangeprikt
daar 't soms vrijpostig in dat bosch van bogen blikt.
Sint-Sebastiaan's vroom beeld rolt op een gulden wagen
dees Broederschappe voor. 't Bestelpt hem vlaag op vlagen
van zwierge pijlen die zijn bloote en roozge borst
inschokken dat het bloed uit iedre gleuf opmorst;
de beuls hoe lachen zij terwijl ze bits oprekken
de pezen dat de bogen van 't geweld gaan krekken;
hoe is dat leefdig lijf met bloedrood oversmeerd,
de jeugdge, bloozge borst van pijl op pijl verzeerd;
hoe is die lieve mond den hemel aan 't bepreevlen
wijl eene zuivre traan zijn kaken gaat langs kreevlen.
Maar reeds stapt daar de Jonge en Oude Kruisseboog
dees Broeders achterna en houdt de koppen hoog.
Die zijn van mansvolk 't sterkst en trappen harde hielen.
De kruisboogs op hun schouders als onrustig krielen
en schijnen uit de vert der lange Kloosterstraet
een grauw gestrengel als van musschenklemmen. 't Slaat
de lucht door 't schril geklir der opgeschrokken pijlen;
het dommlen van de voeten, slag van zweerd en bijlen,
klinkt als een hellesmis, waar 't helder ijzer gilt
als Vulcaan er zijn arm met hameren op drilt.
Hun schutspatroon rijdt voor. Sint-Joris zit te steigeren
op 't overheinde peerd dat haast den toom zal weigeren;
zijn gulden mantel bolt en floddert op den wind,
zijn aangezicht bleekt strak en grimt gevechtsgezind.
Hij velt een gladde speer, die in zijn vuist flus wrikkelt,
op de uitgekrolde draak vol schubben overspikkeld;
die spertelt 't stof in 't rond op 't botsen van zijn staart
en 't klaatren van zijn hoornen wieken over de aard,
wijl uit zijn snater glibberige schuimen zwadderen
en eenen tocht van vier het peerd gaat tegenfladderen.
De gulle borgerij is met elk gild bekent;
zij lonkt haar schutters na en elke Gildebent,
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vermeld de krijgsbanniers, de gilden en blazoenen,
de heilige gelijkenissen en de groen festoenen,
wanneer die uit de vert van achter hoek en kant
opweemlen als een zinbeeldwerk van God en land,
ja, voelt zich 't antwerpsch hart van fierheid overstreelen
wanneer daar in de straat de stadstrompetten spelen,
't gerommel van de troms dat Gildevolk uitbomt
en 't snerken van de moeselaars de lucht doorbromt.
Nu raakt de Omganck uit, want 't Magistraat stapt plechtig
de Gildevendels na en weet zijn gang gerechtig.
't Geruisch der tabbaards suist gelijk een verre val
van water in een rustig groen en zoomrig dal.
Stadsboden gaan vooruit met zilvren wapenstokken
en gulden passement op troesbroek en op rokken;
een koppel trompettiers blaast zijn roô kaken bol
dat er een zoet muzijk als een vol zeil opzwol.
Daar meê gaan allereerst den staatgen voorgang hebben
Stads borgemeesters die traag gaan bij 't leefdig ebben,
die 't ceermonieel gelaat, waarop koel waardigheid
en nobel plichtsvervul op 't kunstigst lag gespreid,
als onvervalscht opheffen uit hun pijpekragen
dat er geen borger moet naar hunnen zielsplicht vragen.
De Scheepnen treden na op 't weerdigst uitgedost
in zwarte tabbaards van zwaar marterpelsen rost,
terwijl de Schoutet volgt met strengelijke dienders,
den Amman nevens hem; die hebben veel bezienders
bij volk en borgerij daar elk met norsch gelaat,
als tegen goesting, door de blijde straten gaat
en soms een scherplijk oog tot in de reien zenden
dat men aan 't fluistren valt of gauw den kop moet wenden.
't Volk trekt een sloome zucht den angstgen boezem uit
als daar opkomen Tresoriers, en 't doof geluid
der stemmen mompelt weer; Stads Pensionnarissen
met vroom, geleerd gelaat, veel secretarissen
en Raadgreffieren, wier bleek oor een ganspen schraagt
of wier gewichtge hand een rol fransijn ronddraagt,
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gaan deftig hunnen stap, tot Lange en Corte Roede
in sluipgemantel komt. De borger is op hoede
en wenscht den rooden stok eerbiedig verdren gang
terwijl het bloed opbloost van vrees door elke wang.
De examinàtors zijn voorbij. Wie kan 't geluchten?
Men hoort de borgerij met wrangen mond opzuchten.
Maar 't betert nu een schaar van mannen naderkomt
die klappen ondereen dat er de lucht van bromt
en onder 't gul gesprek alhier aldaar begroeten
de goede borgers, die dan neigen tot de voeten
en slooven muts en toppershoed de pruiken af
naar wie dien vrijen groet zijn hoofd ten beste gaf.
De Mindre Raad is het. Al Raads- en Oudermannen,
Keurmeesters, Aalmoesniers, rijk aan gedegen plannen,
al Wijk- en Weesemeesters, stoute Capiteyns,
Hoofdmannen, Peysemaeckers, vroedlijke Weerdeyns,
die, fel in krijgsrumoer, van wijsheid zijn beslagen
nu Peis berijdt dees Stad op haren Vredewagen.
En zie! Een gloor van zon glimpt met een leefdgen schijn
op tabbaard en wambuis en ritselend satijn;
de broozen kraken zacht, de slobberende veêren
op muts en morlioen gaan frissig op en neêre,
rapieren klinglen klaar langs de aangetroesde broek
die ruischt van cramoisijn als waar er hoog bezoek,
wijl gulden schakelsnoers op elk wambuis vertinklen
en met schakeerden gloed in elke plooi verkrinklen,
een opgeprikt gevlam uit gitten paarlen vuurt
en ievers zilvren gesptand 't zwaar fluweel uitgluurt.
De Borger is verblijd en op zijn vreugdzaam wezen
een wasem van zeer heusch vernoegen blijft gerezen
nu heel de Omganck langs de Kaseruy verdwijnt
en als een zoete droom voor oog en hart verkwijnt.
Nog ziet hij voor het laatst den flits der Gildweertuigen
den hoek der Coeperstraet vol statigheid ombuigen,
erkent de kruifde pluimen nog op toppershoed
en pots van 't deftig Magistraat, merkt lach en groet
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nog in de vert, aanziet den wemel der festoenen,
de blaars en lauweriers de gevelen opgroenen,
geeft de aandacht nog een wijl 't gekrul der Stadsbanniers
die dwerlen in den wind vol slordge plooi en zwiers,
hoort over d'huizen uit de stradstrompetten brammen,
de Karelsklok opbrommen, beiaardsbellen bammen,
en duikt zich onder 't volk dat nu de Merckt afdruischt
als 't waar een volle zee die hare baren bruischt.

Karel van den Oever
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In eer hersteld(*)
Hem heb ik nooit persoonlijk gekend, doch thans nog, dat zoo plots de herinnering
er aan in mij oprijst, zie ik zijn woonst, zijn smis.
Dat huis heeft niets dan smid-geslachten gekend, niet steeds van vader tot zoon,
maar door het verwantschap des bedrijfs. En wij wisten niet waarom, maar toen we
nog schoolkleuters waren hebben wij er nooit erg op gesteld geweest vòòr die smis
te blijven lunteren om de peerden te zien beslaan, en vroegen we nooit om den
blaasbalg te mogen trekken.
Er traande ons iets al te weemoedigs uit die kille woonst, dat niet strookte met
onze opgewekte kinderzielen; geheimnisvolle wezens lagen ons grijnzend aan te
gluren achter de vele, kleine, bestofde venstertjes, zoodat we op menigen vroegen
winteravond in de zakkende deemsterheid ons bang-looden beentjes toch tot loopen
er-voorbij noopten. Spokig-zwart als een hellegat leek ons de sombere smis-diepte,
waar tenden-uit roode vuurtongen likten, in wier bloedigen schijn duivelsche maskers
en forsche gestalten omzwierven...
Ik heb verscheidene eigenaars in die smis gekend, maar steeds bleef die
kinderschrik uit vroege jaren mij bij, en geen hunner is me ooit sympathiek geweest.
Zelfs niet nadat ik de geschiedenis heb hooren vertellen van een die de reeks mijner
kennissen was voorafgegaan, en die mij de woonst veeleer diende te omlichten met
een gloriekrans van eerlijkheid en fiere daden.
En nu ik hier zit, alleen op mijn kamer, in vol-buischenden herfst, en dat ik den
wind hoor roefelen over de pannendaken, en dat het onweer geweldig stormt tegen
mijn venster, - nu denk ik weer aan dien armen smid van vroeger, die door de anderen
reeds vergeten is, voor wien niemand meer één gedachtje van eerbied, één

(*) Uit: ‘Van eigen Bodem’, bundel in bewerking.
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woordje van lof en prijzen overheeft... Door 't danig denken raak ik ontstemd en
droef... Ik wou juist weer iets lustigs schrijven, maar het akelig weer daarbuiten huilt
zoo triest heel mijn kamer door... En weer krijg ik een dier schrikjes over mij, als
het doodschzwarte smishuis er me in mijn jeugd kon aanjagen: het dunkt me misdadig
thans te lachen, of te doen lachen, wanneer dood en treurnis rond mij spoken...
'k Hoor voort 't geknetter van den regenslag op mijn venster, en het joelen als in
ellendig sarren van den killen wind... En 'k wete dat het op zulk 'n droeven herfstdag
was dat men hem heeft gevonden, dood...
Zelfs zijn naam weet niemand meer te noemen, niets meer blijft van hem over,
alleen nog wellicht de kleine geheugenissen die ik van over-heb, en die ik over jaren
opdeed... Anderen zullen zelfs aan hem niet meer denken; hij ging ook zoo gering
en nietig door 't leven... De toon, geen ziertje warmte of mede-gevoel in de stem,
waarmede mij zijn leven werd verhaald, liet genoeg doorschemeren dat men geen
greintje achting overhad voor zijn strijd en zijn zelfopoffering... maar in mijn geest
staat hij als een gewichtig figuur op, en mijn gevoel kroont hem stemmig-blij met
de aureool der verheerlijking die aan zulke edele zielen past....
***

Jan de smid zullen wij hem noemen.
Even onklaar en onbestemd zal hij wel bij zijne tijdgenooten gekend geweest zijn,
want niemand die iets duidelijks van zijn herkomst afwist.
Men had hem doodgevonden. Den dag te voren, getuigden er velen, hadden zij
hem nog ontmoet op den weg naar de stad, waar hij drij of vier maal in het jaar
heentoog, niemand wist waarvoor.
Men had hem gevonden, waar hij zat in zijn keuken, aan de tafel, naast het
onaangeroerd avondmaal... De lamp was tot het laatste druppeltje olie uitgebrand;
zwarte roetstofjes dekten tafel en maal...
En iedereen was verwonderd geweest dat men hem dáár vond, en niet in zijn smis,
waar hij om zoo te zeggen dag en nacht verbleef. De geburen hadden hem in de stille
rusturen het zware hamerslaan moeten verbieden, doch dan zal hij wel op eene andere
manier aan 't knutselen geweest zijn, want daarom doofde het licht niet uit in de
smis... Iedereen was dus verwonderd, daar ze genoeg tegen elkaar gezegd hadden
dat die man er eens zou onder bezwijken.
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Ongewoon-lang was de dubbele smissedeur toegebleven. Een boer, die binst den
morgen zijn peerd te beslaan bracht, trok er het eerst de aandacht op... Men had
geklopt en herklopt, en eindelijk de deur maar opengestooten... Toen had men hem
gevonden.
Het liep rond als vuur. En talrijk waren de nieuwsgierigen die de Wet vóór waren
en nu angstig-gejaagd tenden de smisse de keukendeur intorden... Niemand mocht
zeggen dat hij er te voren een voet had gezet; alle bestellingen, leveringen, betalingen
of wat ook, gebeurden in de smis... En als sloeg men zoo opeens wijd de poorten van
een langverwacht wonderland open, zoo stonden ze met velen de kamer rond te zien,
tot hare naaktheid hen rillen deed... Ze keken lang rond, zelfs vooraleer ze aan den
smid dachten.
Elkeen zei zijn meening, niemand wist er 't fijn of ook maar iets van, doch wilde
er wel den schijn van hebben iets méér te weten dan zijn maat. Zoo liepen aardige
geruchtjes over Jan den smid... O booze babbeltongen, die eene meening als Evangelie
verkondigen, gegrondvest op een bloot vermoeden!
Hij had zich laten kreveeren van gebrek, - hij was een vrek, een jood, een ponker...
die zijn geld onder den grond borg... stof bij stof... die nooit genoeg had... Dát was
dan de uitleg bij die baatzuchtige zielen van 's mans neerstig zwoegen, van zijn nooit
rust noch vermaak genieten; en niemand die later ook maar eens dacht aan den stillen
glimlach van zoet vergenoegen, die over zijn magere, afgeteerde trekken moet
gezweefd hebben, om de vervulling van een langgekoesterd ideaal: niemand die er
aan dacht dat de dood hem in die zalige verlustiging was komen verrassen!
Het gerecht was gekomen, had de gebruikelijke bestatigingen gedaan, en alles
onder zegel gelegd; de familie werd in de bladen opgeroepen.
Zekeren dag waren ze met een aantal bij den notaris vereenigd. Er bestond geen
testament, er was niets gevonden... De smis was zijn eigendom niet...
Maar de bloedverwanten, die de nieuwsjes van de dorpelingen hadden opgevangen,
gaven zich niet verloren. De zegels werden gelicht, en alles werd doorzocht: geen
hoekje of geen kantje werd overgeslagen. Met een stalen hamer klopte men beurtelings
op al de vloertichels, op de heele vlakte der muren, of er ook niets holde klonk. Alle
meubelen werden gekeerd en herkeerd of er geen schuiloord of een dubbelen bodem
in was... Al vruchteloos!
Toen leenden de mannen spaden, schoppen en houweelen, braken het heele lapje
koer op en begonnen den grond om te delven
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en om te woelen. 't Duurde dagen lang; ze gaven maar geen moed verloren, en voelden
het zweet niet dat hun bij dien ongewonen arbeid uitborst, en dat aanstonds killig
versteef in den scherpen herfstwind... Ze dachten alleen aan den ponk, dien ze moesten
vinden, en begonnen alsaan opnieuw...
Alleen een oud nichtje liet hen betijen zonder dat zij een vinger meeroerde of dat
zij er met een raadgeving tusschen kwam... Grijs hoofdje knikkend keek zij hun
wroetende doening na. En als idioot glimlachte zij om hun wanhopig zoeken; en als
ze ten derden male reeds den hof hadden omgedolven, riep ze de mannen bij zich in
de keuken en zei het hun:
- Geen duit, geen rooie duit zult ge vinden!
- Waarom? vroegen ze wantrouwig.
- Hierom!
En zij vertelde het hun, wat hun door den langen duur van jaren uit het geheugen
was gewischt. Toen knikten ze, zich herinnerend, droegen spaden, schoppen en
houweelen terug, legden samen uit voor eene zielmis voor Jan hun neef, en verlieten
het dorp.
Nadien raakte het bekend wat het oude nichtje hun vertellend herinnerd had.
***

't Is jaren geleden.
In een nogal ver-verwijderde stad woonde de smid Zunke, de vader van Jan. Die
had de bestbekende en bestbezochte smis van uren uit 't ronde. Boer en burger, 't
wilde er al naartoe met bestellingen en karweitjes.
Men zag den neerstigen man zienlingen opkomen. Welstand, halve weelde
heerschten in de zwartberookte smis. Het geluk groeide er met den dag en hel-blij
gezang galmde door het werkhuis uit de stoere mannenborsten van baas en knechten,
bij den maatslag der rinkinkende hamers op het helmende aambeeld.
De slag volgde, de terugwerking, de tegenspoed...
Vader Zunke had zijn verwonnen penningskens, als zoovele anderen, aan het
verblindende lokaas der Panama-aandeelen laten vangen. En wijl hij zoetjes aan 't
beginnen ging, eens rustig te leven en, zijn zoon Jan groot geworden, hem de zaak,
die bloeiende zaak, over te laten, legde men in die bedorven, schraapzuchtige middens
van kapitalisten en speculanten het er op aan om zoovele gezinnen, wier centjes in
hunne nietsweerdige zaak staken, ter ondergang te doemen.
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Zoo kwam het dat het eensdaags door heel de stad rondliep als vuur dat de
Panama-aandeelen geen duit, geen knop meer weerd waaen!
Alle werk viel stil; men dacht er niet aan van kleeren te verwisselen of de
magazijnen te sluiten... Gelijk het nieuws hen trof, ijlden zij de straat op, recht naar
de woonst van den makelaar. Daar wriemelde eene rumoerige volksmassa; vuisten
balden tenden hoogverheven armen; wilde monden slaakten doodsbedreigingen; Jan
's vader was 't die met fermen schouderstout de voordeur indolf. Als klotsende baren
stroomde de menigte, vloekend en dreigend, de vestibule door, alle kamers
overweldigend... Edoch, alles was geruimd, niets dan weerdelooze dingen waren
achtergelaten, van de bewoners zelve geen spoor... Hun was het nieuws eer ter kennis
gekomen en den volksopstand duchtend waren zij binst den nacht gevlucht...
De smid liet het volk zich overgeven aan de woeste uiting zijner wilde wanhoop;
hij dromde zachtjes buiten, en koud voor al wat omging, zonder gedachten in zijn
heet-kloppende hersenen, drevelde hij stil naar huis...
Hij zei niets tegen niemand, trok naar boven, zette zich gevouwensarms op den
kant van zijn bed, sloot half de oogen en dacht lang na... Als op een
onverstoorbaar-kalm meervlak dreven zijn nare gepeinzen rustig voort. Hij wou den
toestand in volle vrede met zich zelf bedenken, wou zijn driften met alles laten ten
onder slaan...
Maar hoe hij ook zocht en herzocht, overal stuitte hij op zwart-sombere
spookbeelden van ondergang en ellende terug... Er was geen uitkomst!... Groote
leveringen waren gedaan, belangrijke betalingen wachtten, voor het einde der maand...
en hij zelve had weinig of niets te goed, daar St Elooi, de betaaldag der smeden, maar
een paar maanden voorbij was...
Groote, zilte tranen van stille onmacht braken uit zijn oogen en verliepen in het
grauwe schuim van zijn grijzenden baard... Zoo heel plots leek alle levenslust, alle
werkkracht uit zijn stoer lichaam geweken...
Thans zag men hem meer in de wijde keuken aan de tafel zitten, het hoofd
mijmerend tusschen de handen, den starren blik droef-wanhopig vóór zich uit
gevestigd, dan aan het aanbeeld of de werkbank...
Ook was de werk-volte afgenomen, doordat vele anderen met hem den doodschen
klauw der ruïne hadden gevoeld... Geldvordering op vordering moest hij weigeren,
tot de deurwaarder kwam en op last der schuldeischers alles aansloeg en openbaar
deed verkoopen... Och,
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wat baatte de opbrengst van dat handvol meubelen, zonder smaak noch weerde, om
de groote sommen af te leggen die hij schuldig stond!
Dat overleefde de sterke man niet, en op zijn sterfbed riep hij Jan, die toen wel
vijf-en-twintig jaar was, bij zich en zei:
- Jan, mijn jongen, 't is gedaan... Ik heb gezwoegd en getracht u 'n positie te
veroveren in de wereld... God heeft het niet gewild... Ik laat u dan niets dan...
schulden... Maar, Jan, één dingen moet ge mij beloven, - ge moet, jongen, wilt ge
dat ik gerust sterve...
En de kele proppend van snikken, zei Jan:
- Zeg op, vader, ... al wat ge vraagt, zal ik doen!
De smid lachte gelukkig:
- Als ik zal dood en begraven zijn, Jan, moet ge naar den deurwaarder gaan, of
den notaris... vragen hoeveel mijn schulden nog bedragen... en dat moet ge aflossen,
Jan... tot de laatste duit moet betaald worden. Eerlijk en deftig wil ik van de wereld
gaan, waar ik eerlijk en deftig heb geleefd... in gezelschap, helaas! van zooveel
ellendige geldjoden en dieven!...
Dat beloofde Jan... Tot de laatste duit zou hij terugwinnen; den notaris hij zulks
gaan verklaren...
***

Houdt uw monden thans, vuige lasteraars, die het oor uwer vrienden bezoedelt door
de gore leugen-praatjes die gij over den armen smid als gal en venijn wilt spuwen!
Buigt diep uw hoofden op den doorgang van dien armen lijkstoet van vier dragers
met 'n schamele kist en alleen den schreienden zoon erna...
Plant uwe bloemen op het graf naast het eenvoudige houten kruisje, en doodt het
gif uwer tong dat er paddestoelen en onkruid zou doen op wassen!
Vergezelt hem ter stadspoort uit, den droeven smidszoon, nu hij zijn moederstad
verlaat, om verre-weg, met den last van vaders wensch, zijner belofte de vervulling
te gemoet te gaan!
Heft aan uw gloriezangen, een blijde Hosannah! omdat tusschen het rotte gedoe
uwer klein-burgerlijke gebeurlijkheidjes, eene bloem is opgebloeid die weerdigen
levensgang tot stengel, eerlijkheid tot blaadjesdos en plichtentrouw tot kroon heeft!...
Als groote vloekwoorden klinkt uit uw mond al wat niet den fieren jongeling tot
lof en adel strekt; gluiperig en laf zijn alle

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

308
handelingen die niet dienen als het lievend vertrouwen der ijfteranken die zich winden
om den ruwen, maar edelen en krachtigen eikenstam!
***

Jan had zijne zaken in orde gebracht; op het kerkhof, op het kleine grafzerkje, waar
zijn vader aan de zijde zijner moeder rustte, had hij een arm houten kruisje geplant,
dat verloren in stond in die weidsche pracht van hooge, kostelijke zerken en steenen!
In een knapzak, over zijn schouder geslagen, had hij het onmisbare samengepakt...
Toen was hij gaan dwalen, zonder doel, zonder uitkomst, rechts en links werk
vragend... Eindelijk, toen de hoop hem reeds ontgaf, ruimde een baas hem 'n plaatsje
in zijn werkhuis in, waar hij kost en inwoon kreeg, en een klein loon. De arme jongen
werkte en zwoegde en tobde ongemeen ijverig, als gold het zijn eigen belangen; de
baas verhoogde dan ook steeds zijn gewin, wat den ijver en den werklust van Jan
nog aanvuurde. Vijf volle jaren verbleef hij daar, nooit uitgaande, nooit verzet zoekend
in herbergen of vermaakplaatsen, hoe zijn meester hem er ook toe aanspoorde...
Hij wist en voelde het wel, hoe elkeen hem met schuine oogen van half-misprijzen
om zijn vrekkig leven aankeek, en dat deed wel eens innige droefheid in zijn ziele
opdauwen; maar toen zag hij weer zijn afgezwoegden vader met het bleeke hoofd
op de stervenssponde, en met angstig-vragende oogen en de dood-rauwe stem waar
zoo 'n lange smeeking in smolt... en toen docht hem iedere noodloos-uitgeven penning
als een verraad en een meineed...
Toen vernam hij dat op een paar uren vandaar een smiszaak over te nemen viel.
Met zijn gewonnen geld en eene kleine som die zijn baas hem geerne en vol
vertrouwen leende, kon hij dat eigen zaakje beginnen.
Zoo kwam hij in mijne stad en hij bleef tot na zijn dood een diep raadsel, een
onsympathiek wezen voor zijne medeburgers, onder welke hij zich in geene
gelegenheid ook mengde.
Vriendelijk was hij wel; praten en lachen kon hij goed...
- Maar 't mocht geen tien centiemen kosten! merkten baatzuchtige herbergiers dan
op...
In de kerk had hij zijn eeuwig-zelfde plaatsje, aan een hoogen pilaar, in wiens
schaduw hij zich ook weeral scheen te willen verbergen...
Zijn kleedij werd spreekwoordelijk, men noemde zijn jas,
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‘patriottenjas’, zijn zomervestje van 't jaar '30, en de schoolbengels riepen achter
hem aleens:
- Hoedje vol!
om het oud-modische van zijn hoofddeksel...
Dat bitterde wel droef in zijn ziel, en dan kon Jan, alleen in zijn keukenkamer,
zijn karigen boterham ook al eens met zilte tranen besproeien; maar toch week hij
niet... geen duimbreed week hij...
Hij had zijn vader gelukkig-lachend de dood zien ingaan; hij zou nooit, ten prijze
van wat ook, dat arme gelaat, uit wiens vele groeven bittere smart en innig zielelijden
schreide, en waar nu de zonne van stil genoegen over glansde, meer befloersen met
het grauwe waas der diepe smert noch met den bloedigen gloei der innerlijke
schaamte...
En wie 's nachts voorbij de smisse voer, zag reeds van verre zijn lichtje pinken als
'n ster in de duisternis. Met onvermoeibaren arm deed Jan het aambeeld dreunen dat
het kletterde in de stilte alom. En alle jaren toog hij enkele malen stedewaarts en dan
ontvingen zijn vaders schuldeischers, uit de hand zijns zoons, een merkelijk deel der
nagelaten schuld. Terug te huis gekomen, hervatte hij met nieuwen moed zijn zwoegen
en worstelen naar het haast bereikte ideaal.
Het was alsof de hoop zijn leven onderhield. Allengskens toch voelde hij zijne
krachten verminderen; en soms droefde in hem de wanhopige vraag op of hij wel
ooit tot zijn doel zou geraken...
Meineedig worden! Dood gaan zonder de nagedachtenis zijns vaders en zijn eigen
naam gezuiverd te hebben van allen blaam! O, neen, maar eens toch zou hij met het
hoofd recht den naam zijns vaders bij iedereen mogen noemen! O, wat droom! En
hij zou hem verwezenlijken, dien droom!...
Bij zijn zieltogenden vader had hij het gezworen, en zoo menigmaal, in stonden
dat hij op het punt was te bezwijken, had hij dien eed herhaald, enkel God voor
getuige en zijn hart!
En zoo had hij getobd en gewroet tot dat alles bijna vereffend was...
De herfst was gekomen, waarin alles sprak van dood en vernieling. Maar voor
hem zou hij het tijdstip zijn der verlossing en van herleven... Op St Elooidag waren
de boeren gekomen met hun verschuldigde sommen; hij had een heel maatje genever
leeg geschonken...
's Anderendaags was hij naar de stad getrokken, bij den ijzerkoopman, de eenige
die nog wat te vorderen had!
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Eindelijk! Hij was teruggekomen met een zucht van ontlasting: zijn vaders naam
was in eer hersteld!...
Eilaas! het koortsig vuur, dat zoolang zijn levenskrachten had onderhouden, leek
medeen weg en tenden geteerd...
Zoo had men hem gevonden: de dood had hem verrast in zijn zalige tevredenheid...
Hij, die weinig gerust had, sliep thans den eeuwigen slaap... Hij mocht gerust
heengaan, de brave: zijn taak was ten einde!... Het leven dat hem hier nog te wachten
stond, zou de moeite niet meer loonen van te leven... Hij had het wel steeds gevreesd:
eens het ideaal bereikt, zou hij nooit meer kunnen werken! Waartoe goed dan nog
te leven?... En hij was heengegaan, vol stil vergenoegen, met dat innig geluk, dat
volbrachte plicht schenken moet...
***

Dát had het oude nichtje verteld, en iedereen had het geloofd, en met waar medelijden
het droeve leven herdacht dat die arme man had gesleten...
Doch, gij kwade wind, die zoo vreeselijk maar tegen mijn vensterruiten komt
rammelen, gij snelgevleugelde, onmeedoogende, hebt spoedig die goede gepeinzen
uit de hoofden weggerukt, die wolkten als wierookgeur om de verheerlijkte
nagedachtenis eens rampzaligen...
De bloedverwanten waren spijtig en morrend heengegaan; de plaatsbewoners
hebben aan 't warm-flakkerend vuur en naast het bruine, tintelende bier, in de
herbergen erom gelachen als om eene goede grap die de doode hun gespeeld had...
Dan had er een gezegd, horkend naar buiten:
- Hoor naar dien wind!
Gij waart het, o booze wind, die kouwelijk alle warm gevoel uit de harten dreeft!
Men dacht alleen op u, daar ge om de euziën te fluiten en te tierelieren zat,
scherp-spottend, dat het hun rilde als in, een vriesnacht, en dat ze star-oogden naar
den blozenden stoofpot en dat ze enkel dachten aan hun eigen deugdelijk zitten, hier,
in de gezellige herbergzaal.
Rammel maar zoo niet, o ijzige wind, kletter mijn broze ruiten niet stuk, o
onmeedoogende! Ik laat u niet binnen!...
O, neen, dring niet binnen, jaag ook uw killen adem, die al wat
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goed en levend is verstijft, niet om mijn hart! laat me, o laat me aan hem denken, die
zoo rampzalig leefde, en die geen stond het geluk mocht smaken dat hij zoo zeer
verdiend had!
Ja, ga heen, o winterwind, ga elders, en geesel de onbermhertige zielen der rijken
vunzig-heet van medelijden voor armen en behoeftigen, maar laat mij, stil in mijn
hart, hier voor mij alleen, warmen het gevoel van waardeering en verheerlijking voor
alle daad van adel en fierheid!
Oktaaf Steghers
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Sonnet
Ik denk mijn huis zoo vaak gelijk een droompaleis,
waar duister-schoone zalen kostelijke schatten - op vreemde schepen aangevoerd, van verre reis en vele zeldzaamheên van aarde en zee bevatten.
Langs elke wand ontvouwt een oude gobelijn,
op de ebbenhouten meubels staan japaansche vazen,
het licht door 't raam zijgt neer op een Rembrandt van Rijn
en in lamoeren schulpen vonkelen topazen.
Doch heel mijn tooverwoon is maar een heiligdom
om U, den schat der schatten, weelderijk te omgeven,
gelijk om gouden kelk het Sanctuarium.
Tapijten, perels, zijn het wonderlijk stil-leven,
dat kleurig is en hangt omtrent uw schoon gelaat
en uw gestalt', die lieflijk door de kamers gaat.

Jozef Muls
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Irrequietum Cor...
Voor GERY HELDERENBERG
Wat is er van dees' dag van weelde mij gebleven?...
Wat anders, dan alleen d'herinn'ring die nog even
Rondom mijn ooren ruischt... en is als van een kind
De luidste lach die plots in stil gesnik verzwint...
Wij hopen steeds op vreugden die niet konden keeren...
En willen d'oude' onzinn'gen waan maar niet verleeren;
- Mochten wij zonder wenschen rijzen telken dag,
Dan bloeide onsterfelijk op ons gelaat: een glimmelach...

Joris Eeckhout
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October
Gezegend dat ik nog dees' grauwen dag aanschouw,
En 't rimplen onder moeden wind van 't donkre water.
De lucht is zonder zon en weegt van geuren lauw,
En langs mijn venster relt het drukke stadsgetater...
De roerelooze blaren bronzen langs hun rand,
En wachten tot een ruk ze langs de wegen strijke;
De wilde wingerd slaat ten muur zijn laatsten brand
Tot één voor één de blarevlammen machtloos wijken.
Ik hoor de klokken somber gonzen in de lucht...
't Is d'uitvaart van een doode die zij angstig luiden,
... O alles spreekt vandaag van sterven en ik zucht...
En toch, gezegend dat ik dezen dag aanschouw,
En nog verstaan mag wat die doodschheid wil beduiden...

Joris Eeckhout
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De Rozentros.
Op raad van een verre vriendin, die er hulp tegen een langdurige bleekzucht had
gevonden, was Maria Vandenborn uit Gent naar de schilderachtige bergen van Haelen
in Hollandsch-Limburg gestoomd, het zoo genaamde Klein-Zwitserland, waar zij
zich aan de toepassing van de Kneipp-methode wilde onderwerpen.
- Ook dat kan ik nog even beproeven! had ze, half gelaten, half wanhopig, gezucht,
overtuigd dat er geen dokter in België en geen Heilige in den hemel meer bestond,
dien zij niet vruchteloos geraadpleegd of om bijstand had gesmeekt.
Haar kwaal leek ongeneesbaar: sedert zeven lange jaren leed zij aan de zenuwen,
zoo onmenschelijk wreed, dat op sommige oogenblikken het leven, het schoone,
jonge leven, - zij telde nauwelijks vijf en twintig jaar, - haar geen beschimmelde duit
meer waard was! Zon, bloemen, kleederen, lente, - zwijg, dat waren zinledige woorden
voor haar. Liefde? De liefde bestond voor haar niet meer, beeldde zij zich in, al had
zij een bruinblonden echtgenoot, dien de zoetste troetelwoorden van de lippen welden
en dien geen enkele van haar vele nukken een klacht van ontevredenheid vermocht
te ontlokken.
Met die nukken en die wanhoopsvlagen zouden ook de goede zusters van het
sanatorium op den grazigen berg weldra kennis moeten maken, waar zij op een
winderigen, kil-natten herfstdag aangedwarreld kwam, welke de laatste dorre blaren
van de roode beuken en de laatste bleeke rozen van haar uitgebloeide schoonheid
wegvoerde. Nu eens wou zij een kamer hebben in den linkervleugel, dan weer aan
den rechterkant van het ruime gebouw. Heden leek het water van Gusz of Compres
te koud, morgen was het te warm. Het eten werd anders bereid dan naar de regels
der Gentsche keuken, hetgeen haar de borden grimmig deed wegstooten, en zoo
honderd vijf en drij. Altijd denken en dubben, altijd droef, altijd moe, altijd kwaad,
in opstand tegen God en de menschen, tegen alles en iedereen.

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

316
Toen zij op een zekeren namiddag aan het meebidden van den paternoster had verzaakt
en hierover een lichte vermaning van zuster Xaveria ontvangen had, begon zij te
bruischen gelijk een gewonde leeuwin en zette zij de heele ziekenkolonie in rep en
roer. Zij durfde het vroomzoete maagdeken aan tafel onbeschroomd onder de handen
nemen en haar een heelen reesem wrange onaangenaamheden naar het hoofd slingeren.
- Zoo moet gij maar beginnen hier! jankte zij. Dan zal ik wel genezen: Ik ben hier
gekomen om een kuur te volgen, niet om te bidden: dat verzoek ik u te onthouden!
Gij zijt de kelnerin gij, wij de logés: gij hebt hier niets niemendal te bevelen. En gij
zult mij om verschooning vragen voor uw vrijpostigheid; daar spreek ik u goed voor!
Tot driemaal toe klom het arme nonneken huivrend naar haar witte kamer, om
haar de verzekering te geven, dat zij haar in de verste verte niet had willen vernederen
of krenken.
In den godsdienst vond de patiënte nochtans verlichting en troost; ook weer niet
altijd, want op een zekeren avond stelde zij vast, dat haar tong de vier akten en de
twaalf artikelen van 't geloof weigerde op te zeggen. Het ging niet meer. Haar drie
weesgegroeten voor de zuiverheid van Maria vergat zij echter nooit of nooit te bidden
en bijna dagelijks kon men haar, gebogen op een stokje, met inzakkenden tred, naar
de blauw-donkere grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes zien strompelen, die
zich in het naburige bosch bevond. Somwijlen kroop zij op haar knieën rond het
lieve, blanke beeld, hijgend, jammerend, bedekt met zweet.
Andere malen spotte zij weer met haar kinderlijk vertrouwen in de macht van het
bovennatuurlijke, ja, meer dan eens ijlde zij in den norsch-donkeren nacht, na uren
lang koortsig in haar klamme bedstee gewoeld te hebben, half waanzinnig, doch
vastberaden naar het gapend venster, - om in de grimmig-kille diepte te springen.
- Zou ik blijven? was een van de nare vragen waarmee zij zich elken morgen de
hersenen folterde, want in dit spookachtig roode, kazerne-holle gebouw, waar zij
niemand kende en ook niemand kennen wilde, weefden de afzichtelijke spinnen der
verveling hun donkere webben in bijna alle hoeken.
De gulle brieven van haar zachtmoedigen edelgezinden Georges, wiens lieve
hanepooten haar vroeger zoo dikwijls overgelukkig hadden gemaakt, liet zij soms
drie dagen onopengebroken liggen, al wist zij dat hij haar telkens een heelen zwerm
nieuwe koozenamen gaf - mijn meeuwtje, Schatz, lief dingetje, teer sensitiefje, - en
op de
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zoete woorden, die hij in de dagbladen onderstreepte of langs de kanten krabbelde,
- moed! je t' aime! kus! - wou zij zich ter nauwernood gewaardigen acht te geven.
Op een klaren dag van den lauwen laatzomer, toen al de donkere wolken van het
geluchte en van haar bange vertwijfeling plotseling uitgevallen schenen, meende zij
iets in haar boezem te voelen ontwaken, dat op een trilling van hoop geleek en dadelijk
verlangde zij naar het bezoek van haar man.
Om den tijd van het wachten te verkorten, ging zij de lieve pauwduifjes vóór de
deur voederen, luisterde naar het vriendelijk spel der zacht wuivende takken, dat het
huis als een machtige bieënzwerm omruischte, of bleef op de warme wegelingetjes
toeven, om er een zonnig plekje van den berg te streelen en te bekloppen.
Zoo hartstochtelijk knelde zij haar echtvriend in de armen dat zij hem lachend
‘Help mij!’ hoorde roepen. Hij prees haar, liegend om de rassche vorderingen, die
zij door de Kneipp-kuur verwezenlijkt had, vond bewondering voor de
mooi-romantische bergen van haar omgeving, maakte haar opmerkzaam op het geroep
der vogels in het hout en het riet die hij alle bij hun naam kende, doch na eenige uren
was zij hem en zijn gezanik moe, zij kon hem vóór haar oogen niet meer dulden,
maakte twist met hem en dreigde hem met steenen den berg af te jagen.
De goedige man ging, den dood in het hart, schijnbaar gelaten.
Een drietal weken later keerde hij nog eens weer, vertelde het een en ander nieuws
uit Gent, doch vond geen beter onthaal.
Hij zond haar een mooi-donkere teekening van den ouden watermolen nabij het
sanatorium, die hij uit het geheugen had gemaakt en waaraan hij verscheidene dagen
en verscheidene nachten had gewerkt. Zij behaagde haar niet en zij gaf ze aan broeder
Dominicus, die zijn bril opzette en zich hoogst gevleid achtte om het fijne geschenk.
Al zeide de echtgenoot het niet, de geburen wisten het wel, dat hij zijn vagevuur
met haar had gevonden. Zij beweerde dat hij haar geen geld gaf, dat hij haar geen
dienstmeid liet houden, dat hij een onderwijzeres uit de wijk naliep, kortom, dat hij
de oorzaak was van haar onverbiddelijke kwaal. Eens had hij haar een fleschje
geurwater gekocht, maar zij wierp het grinnik-lachend door het venster, omdat
heliotrope rond dien tijd niet meer in de mode was. Van een reisje in Holland bracht
hij haar vier geschenken mee: geen enkel van de vier was naar haar zin en zij duwde
ze in een donkere lade, waaruit ze nooit meer te voorschijn werden gehaald. Soms
liet zij hem
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verscheidene weken alleen zitten, om bij haar mama, in een verre, ongezonde
provinciestad, te gaan weenen. Zij dwong haar dokters het eene certificaat na het
andere af, om een tiental sanatoriums van het land en van den vreemde te kunnen
bezoeken. Zij zette de heele buurt op een zekeren dag overhoop en liep huilend naar
den politiecommissaris, bij wien zij beweerde dat zij ten harent meedoogenloos
gebrutaliseerd werd. Driemaal moest de man haar in de late avonduren door de
donkere stad en het drassige veld narennen, omdat zij in het water wilde springen of
zich vóór den trein wilde gooien.
Wat een akelige nachtmerrie van een leven!
Nu was zij in Haelen.
Traagjes rekte de schraal-grauwe winter zich voort, een winter zonder witte
vlokken, goddank, zoodat zij bijna alle nachten het venster van haar slaapkamer open
kon laten en maar heel zelden een blauwig ijsvelletje op haar waterkom zag glimmen.
Dagen, onverschillige dagen, ledige, nattige, eindeloos treurige dagen!...
La folle du logis speelde den baas over haar weeke zenuwen en de vogeltjes van
haar arme droomen bleven, pijnlijk krijschend, hun kleine wieken stuk vliegen tegen
de dikke ruiten van veranda en kapel. Geen schijn van behaagzucht leefde meer voort
in haar bangen boezem. Den spiegel van haar kamer verstopte zij mokkig in de diepe
schapraai, onder een hoop hemden en japons, en als de juffrouwen over toilet-artikelen
spraken, liet zij hen plotseling staan, gleed sprakeloos weg, ging dwalen in den tuin,
in het veld, in het bosch, vooral wanneer het weder wat knorrig was of wanneer het
akelig tusschen de bergen begon te duisteren, - een arme ziel die geen rust kon vinden!
Met de waterkuur had zij weinig of geen uitslagen bekomen, hetgeen de geleerde
broeder Dominicus, den wonderdokter van Haelen, geen bevreemding baarde, toen
hij de overtuiging bekwam, dat zij zijn voorschriften niet volgde.
- U zijt ongehoorzaam, Mevrouw, U, de eenige uit het gesticht! dreigde hij met
een zuur-zoeten glimlach. U moet eten, heb ik gezeid! U moet! Ik beveel het!
- Welnu, broeder, ik zal eten! besliste zij. Maar zoo ik morgen dood ben...
- U zult niet dood zijn, ik verzeker het U.
- Dat gerookt vleesch, o, dat wil niet verteren!
- Het verteert van zelf. Maar U neemt het niet, Mevrouw. Ik
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zal aan de zusters herhalen, dat zij U met strengheid moeten bewaken.
- Nog heden heb ik mij in het sanatorium gewogen: eilaas, ik ben deerlijk
achteruitgegaan!
- Kan niet zijn. Dan deugt de weegschaal niet. Ik zal ze laten herstellen. Allo,
moed, Mevrouw! Ik voorzie een spoedigen ommekeer in uw kwaal. Vertrouw verder
in Onze Lieve Vrouw, die nog nooit een van haar kinderen ongeholpen heeft gelaten.
- Denkt gij werkelijk, broeder, werkelijk, dat ik nog zal genezen?
- Of U zult genezen! U geneest zoo zeker als twee en twee vier is! U hoeft maar
te willen.
- Zoo?
- U hoeft maar te willen. Hoort U dat?
Die woorden maakten indruk.
Hoop- en wanhoopvol droeg zij dien avond een brandende kaars naar de
koel-donkere grot in het bosch en totdat ze gansch verteerd was, bleef zij aan de zijde
van de kleine, bontgekleede Bernadette, vóór het beeld der extatische Maged op haar
paternoster bidden.
Toen zij den volgenden ochtend het kleine klokje hoorde kleppelen, kroop zij
hijgend recht op haar knieën in het bed, om het angelus van de nonnekens mee te
bidden en zij nam het besluit, dat zij dit voortaan alle dagen doen zou.
Zekeren morgen werd zij wakker vóór het klokje en vóór de zon en vóór de vogels
en in een vlaag van heldhaftigheid riep zij:
- Welja! Ik ga eens doen, alsof ik genezen was!
Wat later riep zij den mooien Bob, den hond met zijn kurkentrekkervormige
haarklissen, zoo ros als de opkomende maan, bij zich en zij nam hem mee op een
wandeling met een geleerde Schwester-Lehrerin uit Bonn, die haar met een klimmende
belangstelling wist te doen luisteren naar een dichterlijk-vrome beschrijving van het
passiespel te Oberammergau. Gaandeweg viel het haar in, dat haar vriendelijke,
leergierige Georges ook in Oberammergau was geweest en zij juichte van pret, als
zij bedacht, dat zij hem nu verder over zijn schoone reis naar het Beiersch Alpendorp
zou kunnen ondervragen. Vroeger had zij zelden willen luisteren, als hij daarover
begon.
Wanneer de brave kinderen van Haelen de zuster bemerkten, kwamen zij lachend
op haar toegeloopen, om haar een schoon handje te geven, hetgeen ook Maria de
armen liefderijk naar de kleine blozerds uit deed strekken, ja, haar weleens naar haar
porte-monnaie deed tasten, om hun een cent of een dubbeltje te geven. In het
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Mariënbad, een tweede Kneipp-inrichting aldaar, bezochten zij een gespraakzame
vriendin van de zuster, die hen naar de puinhoopen van een oud kasteel vergezelde.
Een uurtje later traden zij, verrast door een kleine, warme regenvlaag, in de nette
woning van een Waalschen koolmijner uit de omstreken van Luik, waar Maria voor
de eerste maal van haar leven over leerplicht hoorde spreken, een vraag, welke rond
dien tijd in België aan de orde van den dag was. Daar wilde zij allerlei bijzonderheden
over kennen, teekende ze op in een boekje, om ze haar man te kunnen meedeelen,
die te Gent in het technisch onderwijs werkzaam was.
Dien ganschen dag hadden de zenuwen haar gerust gelaten, omdat zij geen tijd
gevonden had om er zich mee bezig te houden: geen schrik, geen beklemmingen,
geen herschenschimmen, geen ingebeelde pijn. Op andere dagen gevoelde zij altijd
pijn, pijn in de lendeneng, aan de maag, overal. Zou het dan waarheid zijn, wat zij
zoo vaak had hooren beweren?
- De meeste zenuwziekten zijn maar ingebeeld, de moeite niet waard, dat een
mensch er zich om bekreune. Denk dat gij genezen zijt en gij hebt geen dokter noodig!
Toen zij zich dien avond te slapen lei, krievelde een guitig liedje van Hullebroeck
in haar keel, hetgeen sedert jaren niet meer gebeurd was, en 's nachts droomde zij,
dat zij terug was in haar net-moderne, klaar-esthetische woning te Gent en dat zij,
geholpen door haar vlugge werkvrouw, met den grooten schoonmaak begon.
's Morgens hing zij den spiegel weer op zijn oude plaats en zij meende, - reeds! een tikkeltje rood op haar glimmende wang te bespeuren: zij vond althans, dat zij er
niet meer uitzag gelijk iemand, die, zooals men in Gent zegt, drie weken op het
kerkhof heeft gestoken.
Eer zij aan de ontbijttafel verscheen, trad zij in den tuin, waar zij vóór een
bessenstruikje droomen bleef, dat met een oneindig getal bleek-paarse bloemknopjes
bedekt was, - de eerste van de aankomende lente, - en onvervaard duwde zij haar
lippen op een doornigen twijg. Zij at beter dan naar gewoonte en als daarna het
rookvleesch, waaruit zij ditmaal de witte draden niet zoo scherp-aandachtig als naar
gewoonte wegploos, haar loodzwaar op de maag drukte, riep zij beslist:
- 't Is niet waar. Ik voel niets.
In allerlei dingen, die haar tot nog toe totaal onverschillig hadden gelaten, begon
zij belang te stellen: in het kapsel naar de nieuwe mode; in de taal van Amsterdam
en Den Haag; in de zeden
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en gewoonten uit de Oost; in de sonaten van Beethoven; zelfs in een recette om
artisjokken te bereiden. Aan de Schwester-Lehrerin toonde zij het reepje lijnwaad,
waarop zij een reeks handteekeningen van beroemde mannen had verzameld, dichters, beeldhouwers, operazangers, teekenaars, - groote hoofdletters en onleesbare
krabbelingen, welke zij met garen van allerlei kleur borduurde, een werkje dat zij
sedert maanden van kant had geworpen en waarvoor zij zich nu weer aangetrokken
gevoelde.
- Bezigheid! Bezigheid! Veel bezigheid! had broeder Dominicus aangedrongen.
Hij wist dat zij kinderloos was, - evenals een tiental andere patiënten uit het
sanatorium.
Nu had zij bezigheid.
Alle dagen schoten nieuwe vreugdeflitsen door den hemel van haar droomen, alle
dagen vond ze meer genot in de zoete lentegeuren, die stilaan rond den zatgroenen
heuvel opgewalmd kwamen, en al kende zij nog hevige buien van neerslachtigheid,
die haar bitter deden weenen, hartstochtelijk deden weenen, zij begon het leven weer
te vertrouwen, weer tegen te lachen, weer levenswaard te noemen, en de
pijnlijk-wrange prikken van haar zenuwen versmaadde zij door de woorden:
- Weg! 't zijn vodden!
En met een nooit vermoede snelheid ging nu de genezing voort: gerechten,
pleizierpartijtjes, wandelingen in het fluweel-groene molendal, Kniegusz en
Schenckelgusz, Obergusz en Blitzgusz, al die factoren werkten saam om den
donker-bangen spookdroom te verdrijven, waarin zij jaren lang kermend had
rondgedoold.
Bij dag en bij nacht dronk zij als 't ware de koel-kralende aprillucht, die de
openstaande vensters met breede, mild-geurige gulpen lieten binnenplassen. Zij zond
kussen naar de warm-gouden zon; zij nam den hovenier den ijzeren hark uit de handen
om de paden op te kammen; zij deed de blanke pauwduifjes verschrikken door haar
vinnig handgeklap, terwijl de werkzuster hun een ruischende greep goud-gele
maïskorrels toewierp. Toen zij voor de eerste maal den koekoek in de bottende
molenboschjes hoorde roepen, herinnerde zij zich het roerende Marialied, dat, op de
vrome lippen van een ongenoemden toondichter, uit het oud-populaire vooisje van
den koekoek was gegroeid, en zij riep met luid schallende stem:
- Viva! Viva Maria!
Want, al loochende zij de weldadige werking van het koele berg-
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water niet, al stelde zij broeder Dominicus hooger dan de geleerdste professor van
de Gentsche universiteit, toch was het aan de wonderdoende Maagd Maria dat zij
haar genezing toeschreef: zij was het immers, zij en geen ander, die door haar
edelmoedige voorspraak bij haar almachtigen zoon, den vlijtigen broeder het licht
en de gratie had bezorgd, om haar taaie, geheimzinnige kwaal te raden, te
doorgronden, te bestrijden, haar paal en perk te stellen.
Eindelijk verklaarde de broeder:
- Nog acht dagen, Mevrouw, en U moogt naar huis gaan. U zijt genezen.
Genezen? Zij? Die zeven jaar had gewanhoopt? Zij die zeven jaar had geleefd als
een ter guilottine veroordeelde?
Zij kon het nauw gelooven - en regelrecht liep zij naar de mooi-romaansche kerk
van Haelen, om vòòr de Moeder des Heeren op de knieën te vallen. Den eersten
arme, dien zij ontmoette, gaf zij een rijksdaalder. In den eersten winkel, dien zij op
haar weg aantrof, kocht zij een zwaar pak Haagsche hopjes, die zij in het sanatorium
onder de dames uit ging deelen.
Hoe brandde de pen niet door het dunne velletje papier, toen zij het heerlijke
nieuws, in een plotse oplaaiing van geweldige liefde aan haar jongen levensgezel in
het verre Vlaanderen melden mocht! Zij had hem sedert maanden niet meer gezien,
niet meer mogen zien!
‘Ik ben genezen!’ luidde het nu. ‘Ik kom terug! Alles lacht mij tegen! Alles jubelt
om mij heen! Georges, ik bemin u! Ik omhels u! Ik ben gelukkig! Ik ben zot!’
Hoe kuste zij het kleine medaljon, dat glimlachend op haar boezem wiegelde,
evenals de donkere hanepooten, de lieve, lieve, lieve hanepooten van de enkele
troostvolle brieven, die zij nog verfrimmelfrommeld in haar laden vond. Tot de
kleine, fijne madeliefjes langs den weg hield zij lange, ongeduldige toespraken,
waarin de woorden ‘tendrement, passionnément’ volgden op ‘faiblement, point du
tout’.
Met een Jan Pleizier reed zij naar Maastricht, waar zij een verrassend mooien hoed
in een winkel zag, en ondanks den tamelijk hoogen prijs kocht zij hem zonder dralen,
want zij wilde haar man, die de ziel van een teergevoelig kunstenaar bezat, bij de
eerste ontmoeting een schaterblijden indruk bezorgen. Rond den hoed slingerde zich
een sierlijke tros van kleine hageroosjes, dezelfde bleekroode, guitig-lieve bloempjes,
die het vorige jaar in België gebruikt waren geworden, om den dag van de jonge
koningin te vieren. Maar de tros leek buitengewoon groot, wel een heele armvol, en
de vrouwen van
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Haelen kwamen bewonderend op den drempel staan, toen zij zegevierend voorbijreed.
In het sanatorium sloegen de dames verbauwereerd de handen te zamen, de zwaar
deftige Oberin in de eerste plaats.
Nog drie dagen, nog twee dagen, en Maria mocht vertrekken.
Hoe dikwijls hield zij haar gouden horloge tegen haar oor, om zich te overtuigen
dat het nog ging! Hoe vlogen haar kleine, veerkrachtige voeten vooruit, wanneer zij
de trappen op- of afmoest, om haar kleederen, haar romans, haar muziekstukken in
den koffer te duwen of in zware pakken te binden! Hoe dikwijls herhaalde zij:
‘Vergeet ik niets meer?’ toen zij de adressen van haar gezellinnen gevraagd en het
aardig liedje van ‘Ein Bube und ein Mädchen’ opgeschreven had, dat een lijvige,
vroeger slanke vrouw Müller uit Köln am Rhein zoo schilderachtig kon voordragen!
Zij trapte een laatste maal over de witte keikens van de robbelende waterbeek; zij
ging Onze Lieve Vrouw van Lourdes een roerend vaarwel zeggen in de koele grot;
zij wou nog eens op de lieve droomplekjes in het ruischende hooghout staan, waar
een gele wielewaal in de laatste dagen zijn schommelnestje aan een tak had
opgebonden; zij rende als een kind de spiraalvormige zandwegelingen van den ronden
berg op en af; en in haar kamer viel zij dolduizelig aan 't dansen op het wals-motief
van Die lustige Witwe.
Eindelijk stond een Jan Pleizier te wachten aan den voet van den berg: hij zou haar
naar het station van Valkenweert voeren, waar zij den trein naar Brussel zou nemen.
Een drietal goede vriendinnen zouden meerijden: met zingen en praten en moppen
vertellen zouden zij den langen weg verkorten, dwars door de zwierig heuvelende
veldstreek, waar, tusschen de bont-fluweelen lapjes van klaver, gras en aardappelen,
de zware roggelanden al in de aren begonnen te schieten onder de vlammende zon.
Handshakes, omhelzingen, tranen. Al de bewoners van het sanatorium kwamen
in de deur staan, ook de plechtige Moeder-Overste, - die zij met bevende stem voor
haar trouwe zorgen bedankte, - en de engelachtig goede zuster Xaveria, - die zij de
botte woorden van de eerste week verzocht te vergeten, - zelfs de half-kreupele Cor
uit Breda en de bleeke, protestantsche dame uit Den Haag. Op de eerste verdieping
bewoog de witgevleugelde huif van zuster Aletta, die het vuile water moest afdragen,
en in de zonnige weide knikte de blozende boerinnekop van zuster Betta, die de
beesten verzorgde.
De oude knecht, zenuwachtig knipperend met de roode oog-
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leden, tilde de koffers en de pakken op het rijtuig, kreeg zijn drinkgeld en bracht de
hand aan zijn oude pet.
- Klits! Klets!
En terwijl de wielen knarsten over de keiige baan, rende de maanrosse Bob, luid
blaffend, de glooiing af, vóór den bonten, schaterblijden wagen op.
De koetsier boog het dorp in, doch plotseling herinnerde zich Maria, dat zij wel
Kneipp-brood en Kneipp-koffie meegenomen had, maar de noodige kruiden had
vergeten te vragen, om de onmisbare bloedthee te zetten. Zij deed stilhouden vóór
het gesticht van de Heeren en steeg af. Vriendelijk lachend tripte zij door het bureau
van broeder Dominicus, den meesterlijken Kneipp-dokter, den roem en den trots van
Haelen, dien zij den vorigen dag met haar hartelijke welsprekendheid en een paar
banknoten bedankt had, en die haar nogmaals verzekerde, dat zij er uitzag gelijk een
meisje van driemaal zeven.
- Complimenten aan je man! drong hij aan. En zeg hem, dat ik zijn mooie
handteekening trouw blijf bewaren.
Zij huppelde de apotheek in, waar broeder Isidorus dadelijk een ladder beklom,
om haar het gewenschte pakje klaar te maken. Ook hij vond, dat zij oogen gelijk een
kanarievogel in den kop had. Hij vertelde haar, dat hij den ganschen dag, geholpen
door de vier jongere broeders, die bijna dagelijks kruiden voor hem moesten plukken,
in de kapel van het gesticht gewerkt had aan den troon van Onze-Lieve-Vrouw: 's
anderdaags begon immers de Mariamaand.
- Een mooi hoed, dien U daar hebt, Mevrouw! waagde hij het er bij te voegen.
- Vindt U, broeder?
- Lieve bloemen! En zoo veel! Bijna een heele schoof!
- Niet waar?
- In Haelen niet gekocht, naar ik gis.
- Neen, in Maastricht.
Hij zweeg.
Daarna vermande hij zich:
- Jammer dat U me die bloemen niet af kunt staan, Mevrouw!
- Waarom?
- Kunt U dat vragen? Voor het beeld van Onze-Lieve-Vrouw!
Hij glimlachte boven op zijn ladder, schalkjes.
Maria stond in beraad.
Zij rekende op het effect van die overvloedige bloemen voor het gezegend
oogenblik, waarop zij haar man in het station te Leuven
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zou vervoegen. Gelijk een visioen van rijke gezondheid en nieuwe levensvreugde
zouden zij hem te gemoet ijlen. Zij had hem geschreven, dat zij het hoofd door het
raampje zou beuren, zoodat hij haar reeds van verre zou herkennen, lang eer zij hem
in de glazen hal zou bereikt hebben.
Zij betwijfelde het echter geen oogenblik, dat zij haar gezondheid aan de machtige
voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw te danken had. Al was zij besloten elken avond
van de Meimaand het gezongen lof in de Gentsche Pieterskerk te gaan bijwonen,
een mooier geschenk dan dat van den bloeienden rozenhoed kon zij haar niet vóór
de voeten leggen.
Haar echtvriend zou dat begrijpen, zou dat toejuichen, o, daar hoefde ze niet voor
te vreezen.
De tweestrijd duurde voort.
Haastig trad zij in het kapelleken, waar zij meer dan eens de mooie uitvoeringen
van den gregoriaanschen zang had bijgewoond. Nooit had zij bevonden, dat het zoo
arm was: geen fluweel, geen kristal, geen bloemenpracht. Niet veel meer dan vier
naakte muren.
- Ik zal maar ja zeggen, meende zij.
Doch in het netgeschuurde koper van de godslamp bemerkte zij haar rijzig beeld
en zij was gevleid door haar bloeiende schoonheid.
Plotseling schoten haar de overwegingen te binnen, welke de dames in het
sanatorium bij het verschijnen van den overschoonen hoed gemaakt hadden.
- Bijna een trouwhoed! had iemand gezeid.
Hij scheen voorbestemd om een nieuw huwelijk met haar lieven Georges te helpen
vieren.
Zou het nu geen wreedheid zijn, hem hier te moeten laten!
- Wat zal hij prachtig staan op je zalmroode kleed met de witte kanten! was de
lofrede voortgegaan.
Onwillekeurig liet Maria de blikken op- en nedergaan in den bollen koperspiegel.
- De weerschijn van de bloemen verft purper op je wangen, Mevrouw! had zuster
Xaveria gejuicht.
- Die vroeger olijfgroen zagen, niet waar? had zij geantwoord.
- Ge zoudt zeggen dat de hageroosjes leven! had iemand gewaand.
- Dat ze geuren!
- Azen er geen bieën op?
Een Luiksche dame had de meening uitgedrukt, dat hij, indien
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hij iets of wat schuin gezet werd, een nog veel mooier effekt zou maken, en de proef
op de som bewees dat zij gelijk had.
- Nooit had ik gedacht, voegde de Walin er bij, dat de Hollandsche modisten zulk
een meesterstukje van goeden smaak scheppen konden!
- Als ge te Lanaeken maar geen inkomrechten moet betalen! had iemand
kicherlachend gedreigd.
En zou zij hem nu...? Zou zij...?
Maria bad...
Plotseling dacht zij aan haar vriendinnen, die buiten op het rijtuig wachtten, en
vastberaden keerde zij naar den broeder terug, die haar het gevraagde pakje
overhandigde.
Zij deed den kostelijken hoed af en sprak:
- Geef mij een schaar, broeder... Of neen, daar: neem hem maar gansch. Ik heb
nog een wollen muts in mijn valies.
En zij legde den hoed op de winkelbank.
- Dank, Mevrouw! stamelde de overgelukkige man. Duizend maal dank! Onze
Lieve Vrouw zal U de bloemen teruggeven op uw zoete wangen!
Toen zij buiten kwam, riepen haar vriendinnen verschrikt:
- Wat nu? En je hoed?
Zij vertelde wat er gebeurd was.
Vrouw Müller klapte in de handen; de ernstig-vrome Lehrerin gaf haar een lichten
tik op de wang.
- Je bent een brave ziel! klonk het uit een derden mond.
Maria was ontroerd.
- Ba! In Maastricht moet ik twee uur wachten, verklaarde zij. Daar zal ik nog wel
een anderen mooien zomerhoed vinden.
En terwijl de logge Jan Pleizier tusschen de boomen met hun ronde, pluimige
kruinen wegreed, omkranste de gelukkige vrouw haar lachend gezichtje met een
guitig-witten, dikdradigen polo.
Lambrecht Lambrechts
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Poëmata
I
Imperiale knaap, geen enden
weet ik aan blijheid als uw oog
mijn huize inschouwt, uit heemlen hoog,
mijn huizen vol ellenden.
'k vernam d'Historie, curiose
hoe vrede ons naam vereenen moet:
zoo droomde 't sire Lanceloet
en moeder Lympiose.
Heet dus, in Christo, mijn gespele.
En treên we langs kalme avondwal
in vlamscharlaken bladerval
naar 't vaderlijk kasteele.
In Christo zal ik torens bouwen
op onverganklijk fundament
en U 't volschreevne perkament
van Liefde, stil ontvouwen.
In Christo mag ik d'alfluweelen
beloften zeegnen van uw ziel,
en, zoo een vrucht in boomgaard viel,
gemeenzaam met u deelen.
Imperiale knaap, geen enden
weet ik aan blijheid als uw oog
mijn huize' inschouwt, uit heemlen hoog,
mijn huizen vol ellenden.

Gery Helderenberg
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II
Keer door blauw landouw, gespele,
heimwaarts. Avond viel
dauwzwaar zoenend uw bleekfreêle
kinderziel.
Boschrand waar uw Leed vertoefde
duistert. Purpren nacht
nadert, vroeger dan 't behoefde:
onverwacht.
Keer door maanverloorne wegen,
angstend, onervaarn
heimwaarts, knaap, en lach blij tegen
waaklantaarn.
Waaklantaarn die 'k aan mijn poorten,
onvergrendeld, hing
wijl 'k meewakend, ongestoord' en
wachtlied zing.
Keer, ach keer, mijn oogen gluren,
'k sta alleen, en ween
knaap, en tel de lijdzame uren
één-na-één. -

Gery Helderenberg
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III
Rood begloedde dake op hermelijnen land
parelglinstre' in klaren avond.
Mensche en schepen staan behavend
onder wiegend licht dat op hun eeuwge banen brandt.
Donzig zijgen droomen, en zij klokgetamp
teedrend wijkt ten waazgen weste'.
Voglen fladdren zonder neste
vleugelrood in vlokgeflodder van de zonnelamp.
Knaap, mijn knaap, van dolen weet ons hart geen end:
Zomer weet zoo niet van scheiden,
laas, tot winter komt kastijden
weiflend oog dat weenend naar vergleedne weelden wendt.
Knaap, mijn knaap op gouden gloed, als bleek ivoor
vredigt uw jong aangezichte,
dat uw lach mijn lasten lichte
blank als sterre' en maan de nachtsche zwervelingen vóór.
Knaap, mijn knaap, gedoofd viel reeds de zonnebrand.
Mensche' en schepen staan behavend Zilver glimmen in den avond
witbesneeuwde deernisdake op hermelijnen land.

Gery Helderenberg
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IV
Bereid, alvoor ik afvaar naar kouduiterst Thule
't scheidensmaal.
Pluk lila, vul de kruike en laaf uw angste aan koele
waatren schaal.
Vertrouw, van woord en wenk zoo lang, zoo lang gemeden
mij uw naam.
Zoo daalt zon vuurrood op fluweelen wintersteden.
Sluit het raam.
Leun zacht uw stervenslast mijn lustewangen tegen
warme zoen,
als wegende van dauw langs lichtverloorne wegen
rozen doen.
Aan loom geluk, geleze in zuivre druivenoogen
dorst mijn mond,
sapzoete vrucht die moederkomm're in windbewogen
boomgaard vond.
Weg zonder leid-star - Heemlen zonder dagekrieken
paarsch-licht-goud Nachtbloem in bleeken bloei die pijnend huiverzieke
blaren vouwt Man zonder huis - Schip zonder haven - Vogel zonder
troostedak Dat eenzaam door floerfulpen wolken nu de wondermane brak! -

Gery Helderenberg
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Vlaamsche Arbeid
Vlaamsch Leven
De Jongste Hervorming in de Leuvensche Hoogeschool en de Katholieke
Vlamingen. - Het inrichten van vlaamsche leergangen aan de Alma Mater van Leuven
- enkele dagen na de reuzachtige volksmanifestatie te Gent - is een beteekenisvol
feit in de moderne Vlaamsche Beweging. Niet daarom dat nu al de grieven der
Vlamingen zoo met een tooverwoord zouden opgelost zijn. In verre na niet. Echter
is het zeker dat van wege H.H. de Bisschoppen een ernstig gebaar gedaan wordt om
langzamerhand het zoo scherpe vraagstuk van het Hooger
Onderwijs-met-vlaamsch-als-voertaal op te lossen.
De uiteenloopende beoordeelingen die laatst in sommige vlaamsche middens
opgingen over de waarde van deze jongste hervorming waren wellicht zonder
geestdrift en soms wel koel of vol teruggehoudenheid. Enkelen zelfs hebben de volle
beteekenis der bisschoppelijke actie niet willen erkennen en hunne kritiek werd door
achterdocht bijna eerbiedloos. Daar gaan wij nochtans voor het oogenblik niet bij
stil blijven. Het liefst zouden wij, voorafgaandelijk op andere overwegingen, enkel
willen wijzen op eene zich nu voordoende gemoedsgesteltenis bij de Katholieke
Vlamingen die aandringt tot nadenken. Hoe het Episcopaat er is tot nader gekomen
de Leuvensche Hoogeschool zoo willekeurig als onverwacht te gaan vervlaamschen,
valt hier eveneens buiten een onderzoek. Maar hoe de Katholieke Vlamingen, na het
afkondigen van deze definitief-wordende hervorming niet meer ‘waterpas’ schijnen,
daar mag even een natten vinger opgezet. Het heeft een voorkomen alsof iedereen,
na de groote gemoedsinspanning van den jongsten strijd, zijne zenuwen voelt
verstillen. Dat blijkt nu eigenlijk maar een ‘schijn’. Werkelijk begint er nu eene
wanorde van inzicht de oogen van sommige Katholieke Vlamingen te overnevelen
daar de flamingantische belangstelling nu verdeeld geraakt tusschen de
vervlaamsching der Hoogeschool van Gent en deze van Leuven.
Soortgelijke krachtelooze tweeledigheid is dan ook voor de Katholieke
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Vlamingen van gevaarlijk allooi te achten, zoo gevaarlijk zelfs dat zij de beste zaken
zou kunnen bederven.
Het valt niet te veronderstellen dat de Vlamingen van alle denkwijze deze meening
zouden deelen. Enkel gaat de waarschuwing tot Katholieke geloofsgenoten. Kan
iemand hunner nog aarzelen? Nu H.H. de Bisschoppen met ‘onverdachte hand’ aan
de klokkoord der vervlaamsching trekken moet de vlaamsch-katholieke actie de
Leuvensche Hoogeschool voorrang doen nemen. Katholicisme en Flamingantisme
moeten allereerst geene andere Hoogeschool bedoelen.
Er zijn nochtans onaangename bezwaren. De vervlaamsching eener Universiteit
als deze van Leuven is eene hoogst belangrijke zaak onder opzicht der ‘geldelijke
uitgaven’ en, zal nu binnen korten tijd de volledige vervlaamsching ingevoerd worden,
dan lijdt het geen nadenken of er moet naar omvangrijke geldmiddelen uitgezien
worden wier hoeveelheid genoegzaam is om voor alle stoffelijke uitgaven te kunnen
borg staan.
Tot nog toe hebben de Katholieke Vlamingen daaraan geenszins genoeg gedacht.
Men kan het nog wel begrijpen dat, na de officieele aanmelding der jongste
verandering in de Alma Mater, niet elkeen luidruchtig is opgegaan in éen lofzang en
éen dankgebed voor de bekomen weldaden. Zulks tot daar toe. Op slot van rekening
is dit maar ‘voorzichtigheid’ na vroegere teleurstellingen. Echter zou men nu wat
meer betrouwvol en vrijmoedig naar het vasteland hoeven op te zeilen en het blijft
ongemeen practisch zich nu eens met den geldelijken buitenkant der jonge hervorming
te gaan bemoeien. De tijd is er om tusschen de overtuigde Katholieke Vlamingen
een Vlaamsch-Katholieke Hoogeschoolpenning te helpen tot stand brengen die de
volledige vervlaamsching der Alma Mater zou gaan bespoedigen. Inschrijvingslijsten
in de dagbladen en tijdschriften, geldopzamelingen in de katholieke middens en zoo
al meer zouden een belangrijk kapitaal kunnen vormen waarvan de jaarlijksche
opbrengst zoude mede dienen tot het onderhoud en tot verwezenlijking der vlaamsche
leergangen van de Leuvensche Hoogeschool. Voor dit voorstel zullen er wellicht
sommigen neus en schouders ophalen om zich gemakzuchtig te willen blijven bepalen
bij het ‘eischen eener vlaamsche Hoogeschool’. Tusschen pot en pint gelieven zij
dan vrijwillig te vergeten dat dezen die voor de regeling der rekening instaan door
eene flamingantische tegemoetkoming in klinkende munt meer zouden
vooruitgeholpen zijn dan door redevoeringen, banketten, optochten, kongressen en
wat weet ik al meer.
In waarheid zou het anders toch maar eene kleine ‘practische’ moeite zijn. Elk
jaar immers gaan er belangrijke sommen Vlaanderen en vlaamschgezinde geldbeurzen
uit voor ‘goede werken’. Och ja, maar die toch oprecht met ons nationaal vlaamsch
leven zoo weinig uitstaans hebben als straat-krakeel met eene deftige akademische
redevoering. En sinds, nu geruimen tijd
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reeds, velen op de verleidende noten eener ‘neutrale’ muziek aan het dansen zijn,
gaan menige penningen naar sommige ‘liefdadigheidswerken’ die met de
katholiek-vlaamsche overtuiging waarachtig dweers overhoop liggen.
De Katholieke Vlamingen zouden dan goed doen hunne lichtzinnige gelduitgaven
naar dien kant ietwat te bekorten en in het vervolg met een beetje meer
‘tegenwoordigheid van geest’ hunne spaarmunt te gunnen aan de ‘Vlaamsche
Katholieke Hoogeschoolpenning’.
Dit onder stoffelijk opzicht. Een ander paar kousen hebben de Katholieke
Vlamingen zich alle morgenden van de week nog aan te trekken. De ‘persoonlijke
propaganda’ is een nog altijd te weinig gebezigd kleedingstuk. Elkeen zou van stonde
af op vinkeslag moeten liggen om aanhoudend-rechtstreeksche propaganda uit te
voeren in zijne onmiddellijke omgeving ten voordeele der jongste vlaamsche
leergangen der Leuvensche Hoogeschool.
Want het kan wellicht gebeuren dat én door slenter én uit snobisme jonge en oude
lui van de actueele wijzigingen geen gebruik zullen maken en niet wenschen af te
breken met de ‘mode’, ofwel omdat een fransche cultuur nog wat voornaam voorkomt,
of nog omdat de vrees voor latere moeilijkheden tot het bekomen eener ‘plaats’ hun
vlaamsche manometer op slot van rekening tot een lager peil stellen zal. Dit
halfslachtig soort Vlamingen dient langdurig doorgekneed als een deeg.
Met betrekking daartoe mogen de propaganda-resultaten der dagbladen nooit als
zeer doorslaande en afdoende opgenomen. De mentaliteiten worden door het dagblad
wel aangevoed en afgericht maar dit zal minder gemakkelijk tot eene ‘bekeering’
doen overgaan wanneer de ‘persoonlijke inwerking’ niet in de allereerste plaats
optreedt.
Zeer zeker is het meer dan eens opmerkelijk dat in zake ‘propaganda’ zich in
Vlaanderen dikwijls een ‘wonder verschijnsel’ opdoet. In onze flamingantische
vergaderingen vooral is elkeen een vurig propagandist. Het woord ‘Propaganda’
brandt als een fakkel op ieders lippen en overheerscht gansch de bespreking. Men
zou waarlijk zweeren dat de vurigste ijver al de aanwezigen op en top bezield en dat
de vlaamsche Beweging met dit al ‘roemrijke zegedagen’ tegemoet gaat. Maar
verbeeld u! ten slotte wordt overeengekomen eene dagorde in de plaatselijke
dagbladen te plaatsen en zulks in bewoordingen zoo flauw en glad als de plakkaat
van een notaris. Verder onder het zingen van de ‘Vlaamsche Leeuw’ wordt de
vergadering geestdriftig geheven, men houdt een rumoerig stoetje in den avond door
een paar straten en voldaan trekt men huiswaarts in de zekerheid nu weer eens de
Vlaamsche Beweging een reuzachtige dienst bewezen te hebben, terwijl men voor
de rest eenvoudig berust op het mirakuleuze uitwerksel der ‘dagorde’ in de dagbladen.
Weinig echter komt er daarvan in huis en 's anderdaags is er in de stad en omliggende
goed of slecht weer gelijk de seizoenen het aan-
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brengen... Met verwondering vragen diezelfde Vlamingen zich dan af hoe het toch
komt dat op het laatst zeer uitmuntende Flaminganten in het geheel niet meer mee
doen aan de ‘goede zaak’, waarvoor men nu toch zooveel propagande gemaakt had.
Tusschenin hebben ze zich niet bewust gevoeld dat dit uiterlijk vertoon ondoelmatig
blijft wanneer de onmiddellijk-rechtstreeksche propaganda op elk individu nooit
eens ernstig wordt beproefd.
En waarlijk, wanneer de ‘persoonlijke propaganda’ niet meer dan nu de vlaamsche
gemoederen zal bekommeren, mag men er op rekenen dat er nog veel water door de
Schelde loopen zal eer ooit ‘vele verdwaalde schapen’ in korten tijd op het rechte
spoor terugkomen.
Waren nu maar reeds deze twee Katholieke Vlaamsche Hoogeschool-hoofdpunten,
namelijk de geldelijke onderstand en de persoonlijke bijtreding van ouders en
studenten, - wat de Katholieke Vlaamsche Oudersbond te bewerkstelligen tracht verwezenlijkt, heel wat anders zou de Vlaamsche Beweging bevorderd zijn en aan
practisch flamingantisme zouden de Vlamingen de handen overvol hebben, wat hen
kan weerhouden even naar ‘links’ uit te zien om een bezigheid te zoeken, wanneer
er ‘rechts’ alles nog te doen valt om te beletten dat de vlaamsch-katholieke gortpap
onaangenaam aanbrande.
Govaart Flink

Verhalend Proza
Aanteekeningen over Robert Hugh Benson's romans. - Van de zeldzame romans
die ik werkelijk lees, las ik indertijd de zeer gelukkige vertaling ‘Hoe een Koning
overwon’ door Mevrouw Albertine Steenhoff-Smulders en daareven ‘Op welk
Gezag?’, waarmede het Davidsfonds zijne boekenvertalingen laatst met eene goede
vermeerderde. Vroeger nog las ik eene fransche overzetting ‘Le Maître de la Terre’.
Deze drie katholiek-godsdienstige romans hebben onder malkander de
‘psychologische verbeelding’ gemeen, die bij de eerste twee plaats grijpt onder de
koord van galgen, in den smook van ketels, bij het glinsteren der beulbijl, waarmede
het puriteinsche Engeland in de XVIde eeuw de verkleefde belijders van het
Katholicisme naar het leven stond; terwijl integendeel de verbeelding van ‘The Lord
of the World’ in den schemer van den Antikrist' tijd een godsdienstig en
supra-materialistisch wereldlandschap optoovert, waarvan het bestaan niet kan
vermoed worden door dezen die het boek zelve nooit lazen. De ‘vliegmachienen’
zijn er aan de orde van den dag en tusschen dezen en de goudoverwerkte
staatsiegondool van Koningin Elisabeth is meer

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

335
dan een kleine afstand. Nu, dat is juist Hugh Benson's kostbare verdienste. De
theocratische hofhouding van de ‘Virgin Queen’ is hem zoo goed bekend als Walter
Scott daarvan de majesteitvolle luister in ‘Het Kasteel Kenil-Worth’ weergaf en - op
de basis van katholieke schriftuurkennis - is, langs den anderen kant, de voorheen
ongenaakbare Antikristtijd zoo verwerkelijkt en tastbaar dat ‘The Lord of the world’
bijna visionnaire aanglanzingen krijgt van een nooit gezien wereldaspect. Ter
vollediging daarvan leze men Well's ‘La Guerre dans les airs’.
Maar ik geef vooral eene voorkeur aan de historische romans ‘Hoe een Koning
overwon’ om de volmaaktheid zijner psychologische verbeelding, het waarheidsvol
décor van den geschiedkundigen confessiestrijd en allereerst dan om het ontzaggelijk
katholiek leven dat de koortsachtige polsslag is van elk woord dezer historie.
Eene monnik-figuur als Kris wordt een klein katholiek mirakel. De veege doodsblik
van toenmalige martelaars wordt zijne zielsterkte en nooit zijne zwakheid; de wrange
walm van olieketels geeft hem eene overnatuurlijke hartskracht; de edicten van
Master Cromwell doen niets anders dan zijn geloof volharden en het is niet de occulte,
on-rechtzinnige werking eener presbyteriaansche Staatsmacht die hem het kruis uit
de hand neemt en hem de kruin doet saamgroeien. De monnik Kris wordt een
psychologisch Voorbeeld voor elken katholieken tijd. Figuren als de ‘paapsche’ Mr.
Stewart, als de sublieme bekeerling Anthony Norris en als de Jezuiet Campion in
‘Op welk Gezag?’, als bisschop Fisher en Thomas Morus in ‘Hoe een Koning
overwon’, zijn van dezen engelsch-katholieken monnik de gelukzalige mededingers.
De ‘klapmutsen der Synode’ of ‘de predikanten met den bijbel’ blijven dan ook
meestendeels - en niemand minder dan Trésal in zijn ‘Origines du Schisme Anglican’
bracht om de historische getrouwheid aan Benson hulde, - onoprechte verklaarders
van Gods woord naar het afschrikwekkend Decretum horribile van Calvyn. In ‘Op
welk Gezag’ gaat de half-katholieke persoonlijkheid van Mistress Isabel deze
‘verdoemelijcke moordpredestinaci’ meer dan eens aantoonen in haar eigen voordeel.
Dan nog de scherpzinnige wijze waarop de Jezuiet Campion aan Calvinistische
hofpredikanten als Deken Nowell, Goode en Fulke de heretiekelijke tong afsnijdt,
is zoo redelijk dat nu nog elk onbevooroordeeld Protestant de principieel-katholieke
Waarheid onmiddellijk moet erkennen.
En men kan daarom zich verbeelden hoe nadrukkelijk de nawerking van Benson's
romans in het moderne Engeland zijn kan op een protestantsch gemoed dat op deze
manier voor het eerst de puriteinsche tanden kan zetten in de sappige vrucht van den
katholieken levensboom.
Kapitels als ‘Meester Calvijn’ en ‘De Komst der Jezuieten’ in ‘Op welk gezag?’
en de Eerste Heilige Mis-lezing van Kris in ‘Hoe een Koning
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overwon’ zijn van zulke kernachtige, katholieke geloofskracht dat een andersdenkend,
waarheidsvol karakter moeilijk de genade weerstaan kan. Dat is nog al wat sterker
dan de romans van René Bazin en Paul Bourget en heel iets anders dan alle mogelijke
‘Fabiola's’ en ‘Quo Vadis'sen’ bijeen.
Robert Hugh Benson is echter ook een zoon van den nu overleden bisschop van
Canterbury en bekeerde zich tot het Katholicismus: van clergyman tot
roomsch-katholiek priester. De anglikaansche leer heeft niemand beter doorgrond
dan hij en wederkeerig kent hij het Katholicisme door de onmiddellijke, neutrale
vergelijking. Zijne toestemming in het katholiek gezag der Roomsche Kerk is dan
ook zoo waardevol als geen ander. De vergelijkingen in zijn kristelijk geweten over
de engelsch-nationalistische en de roomschalgemeene Kerk zijn van dien aard dat
de confrontatie hardnekkig, streng en onverbiddelijk was. Op elke confessionneele
gewetensvraag heeft hij in secreto geantwoord vooraleer hij zijne religieuse romans
schreef. Die romans zelven zijn maar het kristallijnen na-bezinksel van de pijnlijke
wisselwerking der leer van Rechtvaardigmaking en Voorbeschikking met de leer
van Genade en Vrijheid van Wil. Het kan niet vergoelijkt worden: het anglikaansch
Protestantisme komt na elke vergelijking ongerechtigd uit het verhoor en de glorie
van het Katholicisme blakert over ons gelaat als de hitte van smeltkroezen.
Maar het katholiek levensgevoel is daarom in Benson's romans zoo groot om de
subtiele psychologie der karakters. Het processus der ontbolstering eener
protestantsche personnaliteit naar een krachtig, kleurig Katholicisme is zijn ‘fort’.
Wellicht omdat hij zoo nauwkeurig wist de evolutie der anglikaansche gevoelens bij
hem zelve naar de integriteit der roomsche leer. Alle zijn persoonlijk-ondervonden
twijfels en zekerheden geraken scherp uitgewerkt in sommige zijner confessionneele
karakters die dag aan nacht pijnlijkjuist vergelijken. De gewetensstrijd van Miss
Isabel in ‘Op welk Gezag’ en de sceptische zielshouding van Beatrice in ‘Hoe een
Koning overwon’ zijn daarvan ontroervolle voorbeelden. Hij zelve heeft zijne
psychologische uitbeelding in Anthony Norris.
Is Benson's kennis van het Katholicisme en Engelsch-Protestantisme dan eene
psychologische, zij is gelijktijdig eene leefdig imaginaire in zooverre zijne verbeelding
van deze historisch-confessionneele toestanden de psychologie der beide Kerken
ondersteunt. Er steekt dan iets verbazends in elk kapitel zijner boeken omdat zich
daarin, beurtelings of vermengd, deze imaginatie en psychologie afwisselen en
dooreenwerken. Wanneer men in ‘Hoe een Koning overwon’ de overrompeling leest
van het Klooster door de Puriteinen wordt men die imaginatieve en psychologische
macht gelijktijdig krachtig en langdurig gewaar. Het is dezelfde romantieke macht
van Walter Scott en

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

337
Shakespeare. Hoofdstukken als ‘In de Wouden van Stanfield’ en ‘De Gang naar het
Tuinhuis’ bevestigen absoluut deze meening.
Voor de energieke opwekking der katholieke Idee - in Belgie dan vooral - doen
deze romans meer dan een parochiesermoon of een godsdienstig tractaat. De
impulsiviteit dezer religieuse verhalen verfrissigt de atmosfeer als een koele fontein
de zwoele nacht, het geeft wakkerheid en helderheid aan jonge karakters voor wien
kans bestaat dat ze gaan uitdrogen in een jan-salieachtig conservatisme of erger nog
zich wellicht zullen te weer stellen in bewuste of onbewuste ongodsdienstigheden.
De ondergrond van Benson's romans is immers eene rationeel-katholieke
werkelijkheid waarin geene verbeelding ‘a l'eau de rose’ de mentaliteiten verzwakt
en vervalscht. Integendeel! En eene weldaad zou het zijn voor Vlaanderen indien
elke patronage en dorpschool, elke stedelijke vrije school Benson's vertalingen in de
Bibliotheek voorhanden had en ze willekeurig aan de jonkheid in lezing uitdeelde.
Zoo doet men een katholiek en artistiek-literair werk van prachtige volkscultuur.
Karel van den Oever

Muziekkroniek
Lodewijk De Vocht als orkestleider en over het orkestleiden in 't algemeen.
Bij de snelle ontwikkeling der Vlaamsche muziekkunst hebben zich talenten
ontbolsterd van allerlei aard als gezonde, sappige planten met vaste stengels, kloeke,
vleezige bladeren en geurige, kleurrijke bloemen. Werk van allerlei vorm en karakter
wordt tot stand gebracht en zoo komt het dan ook dat wij tijdens den laatsten winter
Lodewijk de Vocht aan het hoofd van een orkest hebben gezien en waar wij hem
reeds hadden leeren kennen als een toondichter voor wien de hoogste toppen
bereikbaar zijn daar heeft hij ook als orkestleider ten volle verwezenlijkt wat algemeen
van hem werd verwacht. De Vocht is een orkestleider van groote gehalte. Hij behoort
tot het ras van een Mottl, een Nikisch al teekent zich uit zijn optreden een kunstenaar
af met een geheel persoonlijk karakter.
Goed beschouwd is deze laatste aanmerking eigenlijk een waarheid als een koe,
aanmerking die in geval van haast gerust had kunnen worden weggelaten. Er heeft
zich nog nooit een groot kunstenaar voorgedaan die niet een sterke persoonlijkheid
in zich droeg. Eigen overtuigingen, neigingen, gevoelens, een rijk innerlijk leven dat
de kiem vormt van een veerkrachtige ontwikkeling zijn eigenschappen die
oer-noodzakelijk zijn voor het vormen
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van mannen van beteekenis. De studie van meesterwerken de omgang met, de
raadgevingen van anderen helpen mede bij de ontwikkeling van den kunstenaar als
voornaamste kracht, als basis van graniet komt toch altijd in de eerste plaats de
mensch met zijn denken, willen en gevoelen, met heel zijn zieleleven. Dat is ook de
rede waarom in muziek de bij herhaling genoemde ‘traditie’ van zoo twijfelachtige
waarde is. Wanneer ik dat woord hoor denk ik altijd aan een grooten, zwaren hamer
die het zelfs aan volslagen nullen mogelijk maakt eenige monumenten tot gruis te
slaan. In hoever kan hier van de traditie gebruik worden gemaakt? Het klassiek
repertorium bestaat uit werken waarvan de scheppers reeds lang verdwenen zijn. Wij
zijn door een heele reeks geslachten van hen gescheiden. De eenigste betrouwbare
voorschriften rakende de uitvoeringen hunner werken zijn de technische aanwijzingen
die op de handschriften te vinden zijn. Wat zich overigens als traditie aanbiedt is, op
de keper beschouwd, niet veel anders dan gewoonte wat daarom nog niet altijd wil
zeggen dat die gewoonte onredelijk en dus slecht zou zijn. Zij houdt meestal rekening
met den aard van het werk maar wordt een ernstig gevaar waar zij een orkestleider
in een harnas wil prangen en hem voor alle onderdeelen van een vertolking aan regels
wil binden. Op die wijze zou zij hem doen verdorren tot een muziekgeleerde om
niets anders te bereiken dan wat Couperus eens ergens genoemd heeft ‘een gladde
perfectie’ iets zonder kleur, zonder bloed, zonder hartslag - ergo een nietswaardig
gedoe. Toch blijkt bij zorgvuldige ontleding, dat traditie gewoonlijk tot dit uiterste
wordt doorgedreven en ook nog dat de meeste menschen er een persoonlijke traditie
op na houden die zij u met onwankelbare zekerheid zullen voorhouden als zijnde de
traditie. Zij verklaren de uitvoering van een werk eenvoudig voor waardeloos en
verknoeid zoodra maar in het minst wordt afgeweken van hun persoonlijke opvatting.
En vergis u niet - menschen die zoo oordeelen behooren volstrekt niet altijd tot de
groote menigte. Doorlees maar eens, om een voorbeeld te noemen, het boekje van
Weingartner: ‘Over het dirigeeren’(1). Die komt u heel kalm vertellen dat Mottl werken
van Wagner heeft geleid waarbij hij (Mottl) letterlijk raasde met zijn orkest. Wat
verder worden al de orkestleiders van Duitschland in een bundeltje gebonden onder
de stellige verzekering dat zij òf een te langzame òf een te snelle tijdmaat aannamen.
Het schijnt dat Weingartner het in de eerste Duitsche uitgave van zijn werkje nog
heel wat bonter had gemaakt en er onder meer Hans von Bulow ongenadig in te lijf
ging.
Waar ik zoo over Weingartner schrijf zou het een grove dwaling zijn te meenen
dat ik om een of andere rede op hem gebeten ben. Ik heb hem slechts aangehaald als
een duidelijk en kenschetsend voorbeeld van de algemeen menschelijke karaktertrek:
geloof in eigen onfeilbaarheid. Het oordeel van

(1) Vertaling van Leo Van Riel.
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Hans von Bulow over Weingartner ken ik niet maar het laat zich wel gissen. Beiden
hielden er een vertolking van eigen vinding op na en ieder voor zich moest dus het
werk van zijn tegenstander voor verkeerd houden. En wie kent het juiste en volledige
oordeel van Hans Richter over Seidl, van Seidl over Motll, van Mottl over Fiedler?
Ieder zal wel iets hebben weten af te keuren in het werk van zijn collega's met
natuurlijk de stellige bijgedachte het in zijn oordeel bij het juiste einde te hebben.
Wie van de heeren zou dan wel de traditie hebben bezeten? Niet één heelemaal en
allen voor een gedeelte. Om heel de schat van de meesterwerken der toonkunst die
wij bezitten met juistheid te doorgronden zou een toets- en bevattingsvermogen
worden vereischt dat volkomen onfeilbaar was. Zulk een graad van onfeilbaarheid
kan op geen stukken na door eenig mensch bereikt worden. Het wordt iets anders in
een geval als dat van Hans Richter die al de werken van Wagner heeft ingestudeerd
onder diens leiding. Hier wordt aan de voorwaarden voldaan die een juiste uitvoering
mogelijk maken. Ik zeg mogelijk want zelfs hier bestaat nog geen zekerheid. Niets
waarborgt ons dat de oude Wagner de zelfde blik had op de werken uit zijn jeugd
als de dertigjarigen man die ze schiep. Ook weten wij niet in hoever tijd en gewoonte
wijzigingen gebracht hebben in de opvatting en den maatslag van Hans Richter.
Muzikanten zijn nogal dikwijls menschen met een zeer veranderlijk karakter. In
Chopin ging die veranderlijkheid zelfs zoo ver dat hij eens in een gesprek verzekerde
zijn eigen toonwerken nooit twee maal op de zelfde wijze te hebben gespeeld. Bij
een zoo ver gedreven romantisme vervalt de mogelijkheid geheel, te spreken van
een vertolking volgens de traditie maar zoo als ik hier boven reeds aantoonde moet
zij zich zelfs bij de klassieke meesters beperken tot algemeene aanwijzingen. Iedere
orkestleider, iedere solist wordt regelmatig voor de zelfde taak gesteld: de werken
die hij wil vertolken of doen vertolken zoo in zich opnemen dat zijn eigen gemoed
ze tot in hun diepste hoeken doorlicht. Zijn gevoel moet fijn genoeg besnaard zijn
om te kunnen meetrillen bij iedere wending, ja, bij iederen klank die de partituur
hem voorzingt. Voeg bij die eigenschap de grondige kennis en beheersching van het
instrument bij den virtuoos, het geheugen, de meesterschap over het orkest bij den
orkestleider en het wordt gemakkelijk verstaanbaar dat het aantal gering is van hen
die het volkomen type daarstellen van leider of van concertspeler.
Bij De Vocht hebben zich al die hoedanigheden in buitengewone mate ontwikkeld.
Waar ge de vermogens van dien jongen man ontleedt raakt ge overal aan uitersten.
Inzicht in het werk der klassieke meesters, geheugen, beheersching van het orkest,
gevoel voor schakeeringen, voor klankgehalte der verschillende instrumenten, al die
noodige eigenschappen zijn in hem in volle evenwicht vereenigd. Nu laat ik aan ieder
vrij spel hem aan een ongenadige kritiek te onderwerpen. Het eenigste wat met een
ziertje recht zal
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kunnen worden aangevoerd is het verwijt van jeugdige onstuimigheid. Nu is dat een
ziekte die letterlijk betert met den dag. Laat De Vocht geheel genezen zijn en wat
houdt ge over? Een van de grootste orkestleiders van den tegenwoordigen tijd - wel
te verstaan op voorwaarde dat hij nog eens in staat gesteld wordt regelmatig met een
orkest te werken. Laat ons dat hopen, al ware het alleen maar ter wille van de
ontwikkeling der Vlaamsche muziekkunst. Het zou inderdaad een allertreurigste
nalatigheid zijn, moesten de Vlamingen zulk een kracht ongebruikt laten.
Ruth Klop. Jr.

Gregoriaansche Kroniek
Dom André Mocquereau. Monographies grégoriennes: L'Introït: In Medio.
(Desclée, Tournai.) - De studie der gregoriaansche aesthetiek, d.i. de eigenlijke
kunstwaardeering der gregoriaansche muziek wordt nog wel al te vaak verwaarloosd.
Onder wetenschappelijk oogpunt herstelde men de kerkelijke muziek in haar strengste
waarheid en primitieve ongeschondenheid. Nu rest ons enkel het materiaal waarover
we beschikken behoorlijk te gebruiken. Nu wordt het tijd te steunen op de artiestieke
waarde van 't gregoriaansch, op de éénige, weergalooze pracht van het losse ritme,
op de tinten, kleuren en lichteffekten der kerkelijke hymnen. Nu moet gevoeld worden
hoe ritme, in hetwelk gansch het artiestieke element van 't Gregoriaansch berust, vrij,
ongedwongen leven, kleur is, hoe ritme, grillig, de melodie voert door hoogten en
laagten, bergen en dalen, beemden en wouden... Nu moet gevoeld hoe de X-eeuwer
monniktoondichter in zijn innigste verfijndheid de duizenden tintelingen van ritme
en kleur nauw opmerkte, de altijd wisselende gang, de vlucht der melodie. Nu moet
eindelijk begrepen worden: het religieuze vóór het artiestieke, maar het religieuze
niet zonder het artiestieke.
O de juichende Alleluja's uit het Graduale! voelt ge dit vreugde ritme, die
hoogopvoerende, ‘weltentrückte’ blijheid, die lichtomstroomende helderheid?
O dit introït ‘In medio’! Voelt ge de ernst de plechtigheid van dit ritme: ‘Et telle
est sa puissance que, seul, son bercement, large et paisible, donne à ces quelques
mots un caractère indéfinissable de grandeur, de noblesse et de gravité.
Pauvreté mélodique, diront les légers, les inconscients!
Richesse rythmique, répondrons-nous, pureté classique digne des Grecs et des
Grégoriens primitifs qui, les uns et les autres, étaient doués d'un sens rythmique et
d'une finesse de tact auditif que la moindre ride, la moindre
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nuance sonore suffisait sans l'aide de la mélodie, à émouvoir et à charmer.’ (Mon.
Grég. p. 12-13.)
Dit kan nog wel eens te meer als bewijs worden aangehaald dat ritme onafhankelijk
der melodie op zichzelf bestaat. Ritme vereenzelvigd zich met de melodie in zooverre
het deze, aangaande regeling van woord-en-zin ictus, bestuurt.
En juist in deze eigenschap ligt de aesthetiek van het ritme dat het aan de melodie,
op haar eigen kleurloos, de adaequate gang deelt, de bevredigende tint, het passende
leven, van melodie tot melodie in intensiteit, volgens de liturgische tekst-beteekenis,
verschillend.
In de voorrede tot deze ‘Monographies Grégoriennes’ waarvan het eerste Nr het
introït ‘In medio’ bestudeert, zegt D.A. Mocquereau:
‘Exemptes de toute prétention scientifique, (ces notes) s'adressent à tous ceux qui,
épris des beautés des mélodies grégoriennes, ont le désir de les exécuter avec le
respect, l'art et la suave piété que les anciens apportaient dans le chant de la louange
divine.
Deze monographieën schijnen dus aan een algemeene wensch te zullen voldoen:
ons door de ontleding van een gekozen gregoriaansche melodie, tot de diepste
schoonheid daarvan in te wijden.
Alleluja! nu het gezamenlijk katholieke kunstleven zoo rijkelijk opbloeit, de
liturgische beweging vooruitstuwt, nu onze kerken archäologisch hersteld en de
primietieven boven alle andere worden geschat, moet ook de gregoriaansche zang,
de uitnemend-kerkelijke, de zuiver-artiestieke tot zijne hoogste schoonheid worden
gevoerd.
Hubert Buyle

Taalkundige Kroniek
Carel Scharten en de spellingkwestie. - Sedert het verschijnen van het protest der
zeventig letterkundigen tegen Kollewijn 's Vereenvoudigde en het antwoord van de
vijf honderd taalkundigen, is er weer heel wat inkt gevloeid over de spellingkwestie.
Bedoeld protest werkte eer de Kollewijnianen in de hand, die 't zonder moeite konden
weerleggen. Meer belangstelling was er echter door gewekt, de zaak werd grondiger
bestudeerd en de Vereenvoudigde kreeg op korte tijd talrijke aanhangers, zelfs tussen
de ondertekenaars van het protest! Verschillende letterkundigen meenden nu hun
stellingname te moeten verdedigen, waaronder de dichter Bastiaanse in 'n brochure
vol overdrijvingen, die weer koren op de molen van Kollewijn bracht en geen
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weerlegging waardig gekeurd werd. Daarna nog Gerard van Eckeren in ‘Den Gulden
Winckel’ met 'n paar kregelige opmerkingen, F. Van Eeden in ‘De Samenleving’
(‘De Kollewijnsche Bui’), wiens al te scheve opvattingen ook al zijn tegenstrevers
in de hand werkten. Het meest ernstige betoog is onbetwistbaar Carel Scharten's
studie ‘Het Spellingvraagstuk’. Hierin komen zeer behartenswaardige beschouwingen
voor, naast 'n aantal subjectieve meningen, die - ware 't ook van niet Kollewijnianen
- tegenspraak moesten uitlokken. Zooals al zijn letterkundige medestanders, breekt
Scharten met de spelling De Vr. en Te W., maar wil niet horen van de tans
voorgestelde vereenvoudiging. En hier spreekt hij net als de meeste letterkundigen,
waarvan sommige elk spellingsysteem verwerpen. Van Eeden schrijft o.a.: ‘Kollewijn
bracht niet een paar aardige en nuttige verbeeteringen (sic), hij begiftigde ons volk
helaas! al weer met een systeem...’ ‘In taalkwesties is de dichter de autoriteit. De
eenige. De geleerde heeft den dichter te bestudeeren en daarna zijn taalkundige
boeken samen te stellen, tot onderricht voor het komend geslacht.’ Dáár ligt de fout
van de letterkundige bestrijders: ze breken beide spellingstelsels af en doen zelf geen
enkel pozitief voorstel. Tot capita, tot sententiae.(*) Een artiest mag er een
individualistiese spelling op nahouden, dat recht erkende Kollewijn reeds in zijn
‘Opstellen over Spelling en Verbuiging’, maar voor de school en voor de massa is
eenheid onontbeerlik. Iedereen heeft zekere voorliefden op te offeren aan 't algemeen
belang, ook in zake spelling.
Of nu nauwere aansluiting van taal en spelling bij de beschaafde spraak gelijk
staat met verlaging van de stijl, valt à priori bezwaarlik uit te maken. Emants,
Schepers, Hettema, Salverda de Grave, Koopmans, Uyldert, De Vooys, Prinsen,
Kollewyn zelf, enz., leveren het klinkend bewijs van de valsheid dezer voorstelling.
Deze mannen schrijven hoegenaamd niet ‘nonchalant’ of ‘ongegeneerd’. Hier is weer
misverstand in 't spel. De Vereenvoudigers bedoelen een levende, werkelik gehoorde
taal te schrijven, in tegenstelling met dode boeketaal. Zij erkennen het recht ook van
de innerlijk gehoorde taal, de kunsttaal die van uit de boeken in ons tot iets werkelik
levends geworden is. Frisheid en natuurlijkheid dus, geen nivellering. Daarbij vragen
verschillende letterkundige onderwerpen, welke spelling men ook gebruike, een
verschillende behandeling in opzicht van woordkeus, periodenbouw, beeldspraak,
toon en beweging.
Scharten speelt ook de Vlamingen uit tegen de V.S., voor wat geslacht en verbuiging
betreft. Nu, wij weten best hoe weinig eenheid er in onze woordgeslachten bestaat
tusschen de dialekten. Over onze verbuigingen zei Amaat Joos reeds vroeger dat ze
dood en voor goed dood zijn. In Nederland zijn beide sedert lang verdwenen.
Streuvels, door Scharten ingeroepen,

(*) Hierover te raadplegen: Leffertstra. - Hoe spellen onze Schrijvers?
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beschouwt de n-uitgang als een akkusatief-vorm in: ik heb het van den boer gekregen;
alsof niet iedereen zei: ik heb het van de man gekregen! Kollewijn zegt ons: ‘schrijft
de 'n waar gij ze uitspreekt, maar laat ons overboord werpen wat in Nederland dood
is.’
Gaarne zou ik 'n kleine bespreking geven van de weerlegging door Dr Kollewijn
‘Een Bui’ en Dr Hesseling ‘Onze Gevaarlike Spelling’ maar ieder belangstellende
kan zich deze uiterst belangwekkende brochuurtjes aanschaffen met dat van Scharten
in de gewone boekhandels. Ook de Junie aflevering van ‘Vereenvoudiging’ bevat
rake beschouwingen over dit stuk. De redakteur De Vooys neemt Schartens betoog
veel minder ernstig op dan de vorige bestrijders; hij ziet in dit artikel ‘zoveel
vooroordeel, tweeslachtigheid van beschouwing en verwardheid van denken, dat vooral bij kritiese herlezing - de onbevoegdheid en gebrek aan voorbereidende studie
van zijn onderwerp maar al te duidelik uitkomt.’ In ‘De Beweging’ neemt ook Verwey
stand tegen Scharten: ‘Ik voel mijn overtuiging niet wankelen dat hier sprake is van
aanvankelijk onberedeneerde tegenzin, door 't ongewone gewekt, en achteraf met
min of meer scherpzinnigheid vergoelijkt’. ‘Hun (de letterk.) zwakte ligt in hun
oppervlakkigheid. En waar zij dat gebrek bemantelen met het schijntalent van fraaie
fraze, of - nog erger - met een aangenomen houding van meerderheid, daar is het
natuurlijk dat de tegenpartij hen niet ernstig neemt’.
In een voordracht onlangs gehouden, vergelijkt Dr Kollewijn zijn bestrijders aan
de zeegod Proteus, uit Homeer's Odussee, die zich beurtelings in leeuw, draak, panter,
ever en ten slotte in... water veranderde. Eerst de spottende athleet, daarna de dorre
geleerde, met scherpe pen. ‘Behendige uitvallen, snelle parades. Daar struikelde hij
- zijn puntig wapen keerde zich tegen hem zelf. Dàt besliste. Plotseling was hij
onzichtbaar geworden en wij... we wachtten en wachtten... Eerst kwam er niets...
Lange tijd niets. Toen vertoonde zich Proteus weer: als 'n horzel, als 'n lam... als 'n
papegaai. Dàt was natuurlik geen ernst. Zou hij het opgeven?
De listige deed zich niet zonder bedoeling zoo weinig schadelik voor! Want toen
de oplettendheid op het laatst verflauwde, stond hij daar onverwachts vòòr ons,
schitterend, tot de tanden gewapend, in blinkend harnas, met fonkelend zwaard.
“Kunst!” schalde zijn strijdkreet, “Voor Stijl en Kunst!”... en toen we ons afvroegen
of de geharnaste paladijn na korte rust het zwaard weder opheffen zou, veranderde
de listige zich plots in water...’ Voor de zoveelste maal vraagt Dr. Kollewijn: ‘Hoe
kan een zin stijl- of karakterloos worden, wanneer in woordekeus, in konstruktie, in
het nodige van woordklank-aanduiding niet het minste of geringste veranderd wordt?’.
Op Van Eeden's bewering: in taalkwesties is de dichter de autoriteit, merkt
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hij aan: ‘Ziet u, hoe Proteus daar wegglipt? Maar wij grijpen hem nog bij tijds bij
een bies van zijn zeegodsrok en vragen eerbiedig: De dichter, zegt u? Welke dichter?
Wie? De dichters zijn 't omtrent de spelling zoo erg oneens met elkaar...’
Daarna toont hij met 'n aantal voorbeelden de schijnwaarde van de zoogenaamde
esthetiese bezwaren, die alle weer te brengen zijn op de aanvankelike vreemdheid
van iedere spellingverandering voor het oog. Hier staan we voor de zeegod in zijn
laatste gedaanteverwisseling: het water. Want ook de niet-taalkundige die met
aandacht de laatste spellingstrijd gevolgd heeft wordt duidelik gewaar dat al de oude
argumenten uitgediend hebben en alleen dit ene nog staan blijft: de ongewoonheid
voor het oog. Prof. Vercoullie bestatigde dit feit reeds op het laatste Ned. Kongres
te Brussel. Men hoort dit argumentum invictum enkel zeer zelden in zijn eenvoudigste
vorm, zoals Dr. Hesseling opmerkt. Er valt niet anders op te antwoorden als met Dr.
Kollewijn: ‘Het enige wat hem (de letterkundige bestrijder) zijn tegenzin doet
verliezen, is de gewoonte.
Wij moeten er daarom naar streven dat onze spelling een oude bekende wordt. En
daartoe moeten wij allen zijn vereenvoudigers met de daad. Dàt is het middel om de
laatste versperring, die er nog ligt tusschen ons en ons doel, te ontkrachten en uit de
weg te ruimen.’
Op een nieuwe verdediger van belang moet ik nog wijzen, nl. op de bekende
esthetieker Poelhekke, die in de ‘Vereniging’ 'n belangrijke voordracht hield over
‘Kunst, School, Leven’. Poelhekke hekelt scherp de zin uit het protest v.d. L. waarin
spraak is van hun ‘uiteraard meer of min niet-alledaagsche taalvormen’. ‘Dit uiteraard,
ik hamer het vast, proklameert de onjuiste stelling, dat de kunst is voor enkelen, voor
z.g.n. ontwikkelden; dit uiteraard bevat de negatie van de bodem, waaruit alle levende
kennis opbloeit, het verkondigt het drijven naar een kunsttaal, naar een broeikastaal,
het brengt in zijn uiterste konsekwentie de dood van alle levende poëzie. En dus
signaleert het een nationaal gevaar.
De letterkundigen keeren de zaak om. Zij verwijten anderen, dat die hun
werkmateriaal willen verarmen en zelf snijden ze het af van het volle leven.
De vraag dient zoo gesteld: is de neiging tot vereenvoudiging een verschijnsel,
dat tot een natuurlijke taalontwikkeling behoort, ja of neen? Het antwoord is beslist
ja. Het geldt dus niet “een streven naar taalvereenvoudiging.” De vereenvoudigers
willen niet iets nieuws, ze konstateeren een toestand. Willen de dichters nu levend
materiaal gebruiken, dan zullen zij met die niet te ontkennen, langzamerhand ontstane
toestand, rekening moeten houden. Doen ze dat niet, dan verwijderen ze zich van
het volk, dit woord genomen in de ruimste zin en isoleren zich-zelf in de beoefening
hunner kunst. Deze wordt dan noodzakelik kunstdichting, in de slechte zin van dit
woord. Alle
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kunstpoëzie moet zijn de natuurlike, logiese hoogste ontwikkeling der volkspoëzie.’
Verder maakt Poelhekke (die volbloed Wagneriaan schijnt te zijn!...) nog een paar
zeer juiste opmerkingen: ‘Daar wordt gesproken van die vollere rijkere taal der
literatuur. Is dit juist? Neen. De rijkste taal is die van het gehele volk, in alle rangen
en standen, van de analfabeten tot de grootste kunstenaars toe... Er wordt verder
geklaagd: “Het verband met de lezers gaat te loor”. Hebt ge dan zoo weinig te zeggen,
dat niemand meer verlangend is U te hooren? Kom aan. Dan is ook Vondel dood
voor ons’. Daarna stelde de voordrachtgever nog een paar karakteristieke vragen:
‘Staan de letterkundigen tans inderdaad binnen de gemeenschap des volks, waaruit
zij zoozeer vrezen te verdwijnen?... Hebben allen, die nu vrezen het verband met
hun lezers te verliezen steeds dat verband gewild?’ Verder heet het nog: ‘Voor het
leven is de V.S. een aanwinst. En dus voor de school een noodzaak’. Deze
beschouwingen, te goeder ure in het debat gebracht, zullen door allen die 't goed
menen met kunst en volk, op volle instemming onthaald worden. Een ‘gevaar voor
volk en stam’ (Scharten) ligt dus niet in de enigzins gewijzigde spelling van 't
beschaafde Nederlands, maar in de dekadente Individualisme-richting van de meeste
letterkundigen, in hun ‘odi profanum vulgus’. Voor een tweede werkelik gevaar,
zooals Dr. Hesseling opmerkt, blijven ze ook onverschillig, nl. de taalontaarding
door instromende germanismen. Maar zei Van Deyssel niet (overigens in ernstig
verband) ‘waarachtig, ik lach niet met Don Quichotte’? Sommige letterkundigen
gaan al een stap verder en rijden maar dapper in tegen de spelling-windmolens.
Belangrijker teekenen des tijds zijn de drie onlangs rondgezonden cirkulaire's voor
de V.S.; de eerste door een groep vrijzinnigen, de tweede door protestantse
schoolhoofden, de derde door katholieke onderwijsmannen, redakteurs, enz., bijna
alle geesteliken. Een merkwaardig geval deed zich voor op de onderwijs-conferentie
in Engeland, waarvan het verslag aan Lager- en Hoogerhuis gezonden werd op bevel
van de koning. Dank aan de mededelingen van prof. Viljoen over de V.S. in
Zuid-Afrika, werd eenparig het besluitsel aangenomen: ‘simplification of spelling is
a matter of urgent importance in all parts of the Empire’. Er bestaat ook in Engeland
een werkzame ‘Simplified Spelling Society’ evenals in Amerika.
Ik acht het overbodig nog te wijzen op het belangwekkende en belangrijke van de
studie dezer kwestie voor ons, Vlamingen. We hoeven daarom onze tijd niet te
verbeuzelen aan onvruchtbare twisten over de zaak, maar eenvoudig kennis te nemen
van de feiten zooals ze werkelik zijn. Er dient echter op gedrukt dat de
vereenvoudigers hun spelling niet willen opdringen. Ze vragen enkel gelijke rechten
voor toepassing in de school en voor de staatseksamens, gelijke vrijheid van
geleidelike verbreiding, als voor het stelsel De Vries en Te Winkel. Met alle dieper
belangstellenden kan het gaan
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als met Frans Netscher die in een voordracht over ‘De V. in Kunst en School’
verklaarde: ‘Ik heb indertijd ook de V. Sp. heftig bestreden. Toen ik de kwestie
bestudeerd had, was ik bekeerd’. En zonder dat daarom iedereen luidruchtig
partijganger weze, moet er bij elkeen tolerantie bestaan die voor elke vrijmoedige
zaak eene goede voorwaarde is.
E. Van Bergen

Tooneelkroniek
Oogslag op de Geschiedenis van het Hollandsch Tooneel. - Alvorens een kroniek
aan te vangen, waarin aan de lezers van den Vlaamschen Arbeid een zoo zuiver
mogelijk beeld zal voorgehouden worden van de verschillende stroomingen die in
Holland op tooneelgebied waar te nemen zijn, en van de verschillende gebeurtenissen,
waaruit die stroomingen zich in onderlingen wedkamp saamstellen, is het noodig,
eerst in groote trekken den oogenblikkelijken toestand in te zien, natuurlijk in het
licht van oorzaak en gevolg waardoor hij tot stand gekomen is.
Er ligt een grooten afstand van het vertoonen van tooneelstukken tot
‘tooneelspeelkunst’ en tot ‘tooneelkunst’. Het moge misschien ontmoedigend zijn
te wéten wat er noodig is vóór Vlaanderen zich opgewerkt hebben zal tot den tweeden
trap dier ontwikkeling, troostend is toch de gedachte, dat in Holland slechts twee
tooneelleiders den drang in zich voelen om van den tweeden graad zich te verheffen
tot den derden. Dienstig is de beschouwing van den ontwikkelingsgang van het
Hollandsch tooneel zeker: het zal ons leeren wàt te doen om den weg die voor ons
ligt te comprimeeren tot enkele jaren; wat de noodzaaklijke bestanddeelen zijn en
wat vermoedelijk kan worden overgestapt; het zal ons ook leeren waar de gevaarlijke
punten liggen die onvermijdelijk voeren zouden tot het ergst bederf.
Was het mij blijkens mijn eerste kroniek in deze rubriek er alleen om te doen den
groei van de nieuwste strevingen waar te nemen, als een der schakels in de wordende
levensaanschouwing, wanneer men het ontstaan, den groei en den bloei van een eigen
vlaamsch tooneel bevorderen wil, mag men zich ook het benutten van andre neigingen
en proefnemingen niet laten ontglippen.
Reeds in het begin van de 17de eeuw, anno 1617, begint de scheiding tusschen het
vlaamsch en het hollandsch tooneel, als uit een twist tusschen de leden van de
Amsterdamsche kamer van Rhetoricka ‘De Eglentier’ een nieuw instituut ontstaat:
Coster's Academie. Terwijl geheel het overig land
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den ouden weg van de Rhetoricka blijft gaan, ontwikkelt zich aan de Academie onder
invloed van de Renaissance en der engelsche rondreizende komedianten een geheel
nieuwe dramatische kunst, en geheel eigen tooneeltoestanden. De stichting en
standhouding van de Academie is tot op den huidigen dag beslissend geweest voor
de tooneelontwikkeling in Holland. Wanneer in 1638 de Academie vervangen wordt
door een Schouwburg, eeuwlang de eenige in de Zeven Provinciën, wordt dit nog
onweerstaanbaarder.
't Gaat er daar nog allesbehalve idealistisch aan toe. Uit de spelende kamerleden
is reeds een afzonderlijke stand van tooneelspelers ontstaan, gerecruteerd uit verloopen
volkje. Des daags oefenen zij het ambt uit van barbier, boekhandelaar,
toebackverkooper, herbergier of portier, loopen kroeg of berijmen wel eens 'n voor
hen vertaald kluchtspelletje. Niet meer op Zondag, zooals nog aan de Academie het
geval is geweest, maar op Maandag en Donderdag, en, in den nazomer, op Zaterdag,
's namiddags om 4 uur vervullen zij hun rollen. Zij stellen zoowel vrouwen als mannen
voor. De beroemdste hunner, Adam Carelsz. van Zjermes, barbier, boekhandelaar,
zoon van 'n verloopen edelman, verdient per speelavond f. 5, de minste f. 0.30. Men
behoeft niet te vragen naar hun uitspraak: plet emsterdemsch. Toch zijn er goede
redenaars bij: Van Zjermes is leeraar van den lateren professor in de welsprekendheid
Petrus Francius. Dit bewijst tevens hun wijze van voordracht: declamatie. Het tooneel
is niet meer, als bij het rederijkerstooneel, saamgesteld uit nevengeschikte scènes
met gedecoreerden achtergrond: de plaatsen der handeling liggen achter elkaar; het
achterste gedeelte kan door gordijnen afgesloten worden. Het vaste décor schijnt
door doeken bedekt te worden; draaibare doeken geven den achtergrond geschilderd.
Aan de gewaden wordt veel zorg besteed. Ook zijn er twee valluiken, voor duivels
en geestverschijningen, waaraan men veel deed, en een schoone geschilderde wolk
waarmee goden op aarde dalen. De regie zal zich wel bepaald hebben tot het regelen
van opkomen en afgaan, tot het kiezen van décor en costumes, waar wel veel kosten,
maar weinig kunstzin toe gebruikt werd.
Een geheel nieuwe en bloeiende dramatische literatuur ontstaat: wel niet van die
beteekenis als het ietsvroegre spaansche en engelsche drama, maar toch heel
eigenaardig nederlandsch gekleurd. Ik noem namen: Hooft en Coster, de mannen
die het pseudo-klassieke van Seneca met zijn wreede en griezelige tafereelen invoeren
en 'n halve eeuw doen overheerschen; Breêroo, de man van de wilde romantiek,
geinspireerd op het spaansch tooneel; Vondel, die met zijn sobere verhevenheid de
klassieke tragedie best doorvoelt, tot haar in ons land zuiverst bereikten vorm brengt,
als de groote Grieken hem het wezen van het tragische leeren, en dan ook, ondanks
zijn meer lierischen aanleg, onze beste treurspelschrijver wordt. Dan is er het komisch
drama en zie: op den ouden bodem van de middeleeuwsche klucht en sotternie
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groeit, grootsch en geweldig, maar tot heden door niemand begrepen, en door onze
‘fatsoenlijkheid’ immer genegeerd, de 17 d'eeuwsche klucht, die in de toekomst in
één adem genoemd zal worden met de grootste tijdperken der dramatiek: het Grieksche
en het Elizebethaansche Engelsche. Hier staan namen die veel waard zijn: Breeroo,
Hooft, Coster, Asselijn vooraan; dan: Nooseman, Bormeester, Tengnagel, van Arp,
Huygens, Jan Vos en Van Paffenrode; om alleen van de allerbeste te noemen.
Langzaam-aan gaat men vooruit: 19 April 1655 doet de eerste aktrice haar optreê;
in September heeft ze reeds twee collega's. Inhoud en saamstelling der stukken zoekt
zich van den vroegren vorm los te maken, maar stort, wijl geen groot talent die
pogingen draagt, in den boomloozen dwaasheidsafgrond der stukken ‘met konst- en
vlieghwerken’. Jan Vos, die ongetwijfeld goede gaven voor regisseur had, is de
verderver. Als in 1665 de schouwburg verbouwd wordt, schaft men uitgebreide
machinerieën aan om de wonderbaarste gruwelen aan de toeschouwers voor te
tooveren. Een man valt, lichaamsdeel na lichaamsdeel, van een galg af, en op den
grond komen de stukken weer netjes aan elkaar. Dit is niet het sterkste staaltje!
Nochtans: de verbouwing is een verbetering: het breede, ondiepe tooneel zonder
zijcoulissen of friezen, wordt vervangen door een dieper. Op de manier der Italianen
maakt men gebruik van de wetten der perspectief, schaft 7 paar zijcoulissen bij iedren
tooneeltoestel aan, en friezen. Daarmee is het décor gekomen aan de plek die het
nog heden niet verlaten heeft. Ook de indeeling der zitplaatsen voor het publiek heeft
zich in hoofdzaak tot heden weten te handhaven. Dat publiek bestond meestal uit de
kleine volksklassen; maar toch waren het soms de magistraat, ja zelfs werden
vorstelijke bezoekers altijd erheen geleid om een voorstelling bij te wonen.
De tooneelliteratuur redt zich, gelukkig. Racine verovert de wereld, en een troepje
amsterdamsche geneesheeren, wetenschappelijk wel-onderlegd, haast zich de door
hem gevonden waarheden in Holland te importeeren. Door waarschijnlijk-leelijke
intriges weten de koud-eerzuchtige heeren van Nil Volentibus Arduum aan den
Schouwburg het roer in handen te krijgen - kort, maar beslissend voor een eeuw.
Jammer echter waren zij geen kunstenaars en hun redding uit de handen van
onbegrepen classieke vormen en romantieke bandeloosheid werd het werpen in
ondraagbare ketens van naäperij en rhetorische konventie. Er ontstaat een geijkte
tooneeltaal; regels worden bij alles op den voorgrond gezet; de stem ‘bromt’ de
verzen dat de muren daveren; voor elke gemoeds- of actiebeweging ontstaat 'n
stereotiep hand-, hoofd-, oog-, lijf- en voetgebaar. Voor kostuums en décor heeft
men geen geld meer over, zoodat de bestuurders klagen dat zij geen stukken in deftige
of middenstand spelend, kunnen vertoonen. De goede akteurs sterven en vinden geen
vervanging. Het repertoire wijzigt zich in lange jaren slechts eenigszins:
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sommige stukken houden het langer dan een eeuw uit. De enkle oorspronklijke spelen
die men schrijft, zijn dat louter in hun stof. Noemenswaard zijn slechts de ‘Achilles’
van Balthasar Huydecoper, en de ‘Jacoba van Beieren’ van Jan de Marre. Overigens
is alles uit het fransch vertaald of naar het fransch bewerkt. Het arme kluchtspel sterft
in dien zedeloozen tijd den dood aan ‘fatsoenlijkheid’. In den aanvang van dit tijdperk
vlamt het nog eens hoog op in de ‘Jan Klaaz’ van den grijzaard Asselijn, wordt nog
eens verdienstelijk vooruitgebracht in de stukken van Pieter Langendijk, maar reeds
om hen heen is de komische zin gestorven. Er wordt ijselijk veel geschreven, maar
alles is waardeloos.
Nog twee stappen worden gedaan: bei in den aanvang: de eerste is het oprichten
van schouwburgen in Leiden en Den Haag, wat slechts tenten zijn waar een reizende
troep in optreedt. De tweede is het importeeren uit Frankrijk van de italiaansche
opera. Die maakt grooten opgang bij het publiek, maar slechts een drietal schrijvers
wagen zich aan het schrijven van libretto's. Het zijn de eerste en blijven de eenige.
Men waant zich in een bloeitijdperk, en uit zeker oogpunt krijgt men daartoe het
recht, wanneer op 't eind van deze periode 'n aantal uitmuntende akteurs optreden:
Jan Punt, de grootste, Isaac Duim, Antonie Spatzier, een uitmuntend komiek, en
Marten Corver. Ook aktrices zijn er beste.
Dan, we schrijven circa 1760, dreigt de omwenteling en zet door. Punt en Corver
worden de belichaming van de oude en de nieuwe richting. De nieuwe vindt na een
korte, maar hevige strijd een toevlucht in de Rotterdamsche schouwburg, als Cover
er een drietal jaren directeur is. De omwenteling raakt drie punten: repertoire, spel
en kostumeering. Het décor blijft dus buiten het geding, ook voelt men de waarde
van de regie nog niet.
Zóó speelt Punt: bij voorkeur de heldenrollen uit de frans-klassistische tragedie,
ook wel eens een oud spaansch stuk kiezend, zegt hij zijn rol met een tot schreeuwen
naderende zing-sprekende, scherp articuleerende stem, ondersteund door een
pathetische gebarenmanier: zware, dreunende neerploffende stappen, wijde
armbewegingen, voor iedere gemoedsuiting een vaste beweging. Het tooneel verlaat
hij met veel bravour om toejuichingen uit te lokken. Hij draagt drie soorten kostumes:
antieke (waarin klassieke onderwerpen werden gespeeld) turksche (voor oostersche)
en moderne (voor moderne, zoowel als voor historische onderwerpen). Achilles
speelt hij met allongepruik, 'n 16d eeuwsch burgemeester met pruik en witte bef; zijn
aktrices dragen, 't zij zij een engel of allegorisch persoon voorstellen, 't zij zij
grieksche of moderne vrouwen verbeelden, wijde hoepelrokken en torenkapsels. Niet
meer dan drie personen mogen gelijktijdig op het tooneel zijn; de vorst steeds in 't
midden, de beide andere naar rang links en rechts.
Corver brengt een groote omwenteling tot stand. Al koos hij in hoofdzaak

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

350
het eigen repertoire, hij weet welk een geweldige omkeer in Frankrijk bewerkt is
door Madelle Clairon. Zijn taal nadert de beschaafde spreektaal, (hij heeft geen mooie
stem en men beschuldigt hem wel eens van onverstaanbaarheid) hij hoedt zich voor
vaste poses en aanwensels, redeneert met z'n medespelers over de rollen, bestudeert
ze zorgvuldig naar het origineel, neemt niets van de anderen in mimiek over. Zijn
kostumes zijn veel waarheidgetrouwer, en vaker afwisselend. Hij is hierin niet
konsequent: 'n chineesch stuk in natuurlijke chineesche kleeding voor te dragen vindt
hij belachelijk. Hij is leider van een troep, en mag inderdaad ‘regisseur’ heeten. Hij
is het, die repetities invoert, te voren slechts voor een nieuw stuk gebruikt, hij, die
de stereotiepe groepeering verbreekt en met zorg let op het vormen van fraaie groepen.
Zijn vele leerlingen, waaronder van de later-uitstekendste, leidt hij in zijn nieuwe
begrippen op, waardoor zijn invloed zeer wijd is. Persoonlijk heeft hij 't meest succes
in een stuk met treffende gedachten en diep gevoel. Ook durft hij voor 't eerst stukken
in proza geschreven aan.
(Wordt vervolgd)
Theo Weiman

Van onzen Arbeider
Eindelijk dan is het officieel verslag van den Vijfjaarlijkschen Prijskamp van
Nederlandsche Letterkunde voor de pinnen gekomen. De gelukkige opsteller van dit
ongelukkig opstel is ditmaal de heer G. Lecouter, professor aan de Leuvensche
Hoogeschool. De ‘allerlei trappen of graden’ van dit professoraal gewrocht zullen
wij niet op- en afgaan. Echter geven wij, na dezes onverkwikkelijke lezing, ernstig
en nadrukkelijk in overweging aan den Heer Minister van Wetenschappen en Schoone
Kunsten of het niet hoog tijd is voortaan de Keurraad van dezen Prijskamp samen
te stellen uit de voornaamsten onzer vlaamsche letterkundigen, die alleen door hunne
beoefening der Fraaie Letteren in staat zijn over de waarde van een letterproduct te
oordeelen. Evenmin dat een letterkundige doelmatig over natuurkundige
wetenschappen een oordeel uitbrengen kan, zal een professor in physiek over
letterkunde eene bevoegde meening kunnen hebben. Elk vak vraagt zijne vakmannen.
Het blijft dan ook eene groote ongepastheid van wege menschen die met ‘literatuur’
niets gemeens hebben dan de pen waarmee zij hunne leugenachtige verslagen
opstellen, over Jan-en-alleman onzer vlaamsche literatuur orakels van een
eeuwigdurend ‘zoo-is-het-en-niet-anders’ te verkondigen. Dat is effenaf maar lompe
aanmatiging die men nog al gemakkelijk tegenkomt
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bij personen van zeer gewone opvoeding maar die men des te minder zou vermoeden
bij uitsluitend ‘philologische hoogleeraars’ welke, juist door hunne wetenschappelijke
kennis, weten moeten waar de grens ligt van hun ‘werkgebied’. Dus, de vingers uit
onze schotel, Heeren!
Wij verwachten er ons dan ook aan dat de Heer Poullet, onze nieuwe sympathieke
Minister van Wetenschappen en Schoone Kunsten, eerstdaags de kiesche taak der
aanstaande Vijfjaarlijksche Letterkeuring zal willen opdragen aan de ‘Vereeniging
van Letterkundigen’ die alleen bij krachten is een bevoegd en onvooringenomen
oordeel uit te brengen.
***

Het Antwerpsch Magistraat heeft laatst David Teniers ‘gefeest’ op de gemakkelijkste
wijze die men zich inbeelden kan. Een stoetje van eenige vierkante meters
oppervlakte: gardevils, schoolmeesters, conservators, een akademiedirecteur, een
burgemeester, schilders en kunstschilders, mitsgaders al de Heeren vanden Ghestoelte
in staatsiekleedij. Er werd zeer ‘langweilig’ geredevoerd, drij palmen en een kroon
vielen als van zelf neer op het voetstuk, een ‘Brabançonne’... en daarmee behoorde
de 500ste Verjaring van David Teniers' geboorte tot de ‘historie’. Anders, men heeft
indertijd ook ‘feesten’ gegeven ter eere van Rubens en Van Dijck. Men herinnert
zich een landjuweel! ‘Helaas, waar is der Oudren fierheid nu gevaren’, zouden wij
Rodenbach moeten nazeggen ware het niet dat Schepene Van Kuyck - die ongewone
bederver van Antwerpsche stadsschoonheid - aan de menschen ‘De F-F-F-e-e-st’
wijsmaakte binnen vier jaar. Enfin... de goede wil en de afslag op siroop en suikers!
***

Willem Kloos is goddelijke compassie waard. Er gaat geen maand voorbij of hij vind
het bijzonder noodig in zijne kronieken te fraseeren over ‘religie’. Nóg en nóg eens
blijft hij zich-zelve overtuigen dat het positieve Christendom als zoodanig maar het
uitgerafelde werkjasje is waarin Bontekoe's grootvader zijn ziels-tuintje omwrocht.
Waarom niet liever bekennen dat het gemakkelijker valt Rhijnvis Feith's dichterlijke
broek met wargaren en jodengoed op te lappen dan van deze al te subjectieve
onderstelling positieve rekenproef te geven?... Voor het oogenblik heeft de heer
Kloos de toerist-livrei van Mijnheer Meyer's ‘Nieuw Leven’ met vriendelijke
welwillendheid aangeschoten om toch maar den buitenstaander te doen gelooven dat
het orthodoxe werkjasje al lang bij het voddewijf ligt. En gelukkig! Het
‘nieuw-levensch’ pak van meester-kleermaker Meyer werkt geruststellend op zijn
on-gerust
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gemoed; want, denk eens na: de religieuse waarheid bevindt zich juist midden de
grieksche en kristelijke kultuur! Dat kunt ge trouwens aan den jasnaad merken die
overheerlijk midden-op Kloos' ruggegraat loopt.
Nu, als Willem Kloos het er maar blijft bij houden goedkoope vuurwerkwoordjes
te verschieten, dan doe hij onbekommerd voort; op al de boerenkermissen is er een
‘zevenslager’ noodig; wanneer hij echter eens minder middellijk de reeele
religie-feiten van den dag wil kritisch onder de pen stellen, zal het hem gaan als met
Jan Klaassen indien die eens Louis Bouwmeester tegenkomt.
***

Maldeghem viert dees maand zijne Vrouwe Courtmans! ‘Het Geschenk van den
Jager’ moet nog altijd haar deugdzaamste werk geroemd worden: een uitsluitend
criterium voor al haar ander prozawerk en eene tijdsweergave van de ‘idylische’
natuur-kunst sommiger toenmalige vlaamsche kleinschrijvers. Dit romannetje is niet
buitengewoon-diep, noch kleurig, noch conceptie-sterk; het leest
oppervlakkig-aangenaam; de menschen erin zijn toch zoo locaal-vriendelijk en
klein-gemoedelijk onder een teeder gekleurd luchtje en in een vergezicht als van
uitgeknipte berkenboompjes en hoefjes, op mollige weitjes en langs murmelende
beekjes, terwijl de vogelen zingen de ‘hymne der lente’ en de bloemekens ‘geuren’.
Vrouwe Courtmans boerenvolk van bezembinders handelt en spreekt er op zijn
‘zondagsch’, drinkt vele onschuldige potjes koffie en eet lekkerkoek op Sinksendag.
Allemaal van zeer beperkt realistisch relief. Maar altijd ietwat beter dan de
novellenkunst van Pieter Geiregat en voorts een verzwakte weergalm van de groote
Conscience-romantiek. Trouwens, heel die ‘pastoorslooze buiten-kunst’ is zóo bij
haar. De woordkracht is er flauw, dun, zoet: 't was den tijd van '60 eigen. In Holland
was het niet beter. Courtmans' eenvoud is hier wel de ‘vermijding van het artiestieke’
maar is eigenlijk veelal de ‘vermijding der rhetoriek’ ook, wanneer we de toenmalige
literaire uitkomst van dien tijd nagaan. Hare kunst is ‘natuur’ als men terugdenkt aan
de rhetorische razernijen van een Blieck en consoorten. Echter heeft het vlaamsch
verhaal-proza nu zooveel weegs afgelegd dat er tusschen de landschapsvisie van
Courtmans en deze van Streuvels zoo groot een afstand blijft dat - zelfs met erkenning
harer gelukkige verdiensten voor dien tijd - eene nieuwe generatie deze gewaterverfde
‘gemeenteonderwijzers’ verhalen moeilijk nog ter hand zal kunnen nemen. En dat
ontstemt ons oprecht voor de nagedachtenis dezer verdienstelijke ‘vrouwe’, aan wie
Vlaanderen wel eene hulde brengen mag.
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De Ster met den Steert
(Vervolg)
VI
Tusschen hoop en vrees!
Hetgeen in den verderen loop van dien wonderdag voorviel, versterkte Leermans
nog in zijn schrikkelijk vermoeden: zijne vrouw speelde! Zie eens hoe teenemaal
anders zij opstond dan zij slapen was gegaan. Zij gaf hem nog ontelbare kussen bij
die twee waarvan hij zoo verschoten had, dat hij haast liever kaaksmeten zou gekregen
hebben. Geloofde zij nu te goeder trouwe die van over vier en twintig jaar nog te
kunnen inhalen? Telkens waren zij van een ‘Jan we moeten malkaar geerne zien’
vergezeld. Dat gaf de vrouw toe gelijk vroeger een suikerbol aan de brave kinders
die over haren dorpel kwamen. Zij en sprak geen 't minste kwaad van hare
buurvrouwen, was zoo opgeruimd en blijmoedig als ten tijde dat er Jan kennis mede
kreeg en maakte 's middags gestoofde andijvie gereed: de lievelingskost van dengene
dien zij met moederlijke genegenheid haar sukkeleer bleef heeten.
- ‘'k Meende dat ge geen andijvie rieken kost, Marie,’ vroeg haar vent die vol
achterdocht jegens zijnen neus, door de vrouw betrapt werd dat hij 't scheeltje lichtte.
Ze gaf hem een flinke klap op zijne vingers - nog al eene manier van aaien uit de
wittebroodsweken - en lachtte dat ze schokte bij die argelooze vraag.
- ‘'t Is waar’ zei ze, ‘maar nu riek ik nikske met die valling.’
Na 't eten deed de vrouw een genoegelijk noendutje: 't was te zien dat de glimlach
die zoo even met haar in slaap viel, zoo aanstonds weer met haar zou ontwekken.
Jan en kon de ruste niet vinden, gewend als hij was zoowel te
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middag als te middernacht, in slaap gewiegd te worden met een bedsermoen. Hij had
iets te kort al was het nog zoo hinderlijk, evenals de waterhond die uit zijne oogen
niet meer en ziet als men het haren gordijn afknipt dat er voorhangt.
- ‘Ze slaapt toch zoo rustig,’ dacht de bloed, ‘en 'k heb altijd hooren zeggen dat
menschen, die hun verstand kwijt zijn, zulke bange droomen doen.’
Terwijl Leentje in de keuken de schotels afwiesch - 't wilde lukken de meid was
eens te meer gaan loopen - vroeg hij zijne dochter of zij niets bijzonders aan Mama
had gezien. ‘De heerd waaraan uw verloofde zoo even zijne pijp voor de eerste maal
aanstak, is een slechte observatiepost: 't is op zulke dagen dat men langs den aschkant
in de blaaspijp blaast, en 't spit draait voor er 't kieken is aangeregen.’
- ‘'k Heb er niet op gelet, va... Iets bijzonders? Ma heeft haar toch dien tand niet
laten trekken...? ja toch?’
- ‘Neen, neen, van al dat niet,’ schuddebolde vader, ‘van manieren zoo... van doen,
van vlijtigheid?’ De sul en had alleens nog den naam van dien zonderlingen ommekeer
niet ontdekt.
- ‘Ja, dat ze wel gezind is, dat wel,’ gaf het meisje toe.
Voor haar was moeder overigens altijd goed en toegevend geweest: moeders
genoeg zijn tevens tirannen van hunne mans en slavinnen hunner dochters.
Van toen Leentje nog op den arm zat had zij pa weten dansen van vóor ma floot,
en op den eind moest de kleine wel gaan denken dat het vader zoo welgevalligst was.
Leermans stond een oogenblik in beraad of hij het meisken niet alles vertellen zou
wat er gisteren gebeurde: dat schelden en uitmaken van weerskanten, die gebalde
vuisten, die stalen voornemens van levenslange veete en vijandschap, gevolgd, met
tien ure tusschentijd, door de blijdste inkomste die ooit prins bezworen heeft. Maar
juist als hij spreken ging kwam er een krop in zijne keel en, zijn eigen leed vergetend,
besteedde hij al zijn medelijden aan dat ongelukkig schaap met zijne zinnelooze
moeder!
Rond koffietijd kwam de vrouw des huizes weer na eene tamelijk lange wandeling.
- ‘De lucht zal haar goed hebben gedaan,’ hoopte de ter dood beangste Leermans,
maar eilaas, 't was eer nog verergerd.
Denkt eens, ze bracht Jan eene hengelroe mede!
- ‘En nu maar gevischt, jongen,’ riep ze haar man opwekkend
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toe: ‘'t geen voorbij is, laat het voorbij, als wij ons van nu voort maar liever gaan
zien in Gods groote blijde wereld.’
- ‘Nu krijgt zij het voor goed,’ dacht de begiftigde en, bevend van aandoening,
nam hij het geschenk aan.
Hoe was 't mogelijk dat het anders zoo knappe Leentje geen argwaan kreeg en dat
alles maar als gewone en aannemelijke zaken bleef aanzien? Roepen dorst de bloed
niet, maar gedurig pinkte hij en trachtte zijns dochters oogen met de zijne te vangen
en haar te vragen in een uitdrukkelijken blik: ‘ziet ge nu nog niet dat ze teenemaal
van de wijs af is, gaat er eindelijk geen licht voor u op?’
- ‘Jamaar, Marie,’ stamelde Leermans als zijne wederhelft maar bleef zagen en
zeeveren van visschen en porren, ‘ge moet redelijk zijn, visschen, zegt ge, al goed
en wel, maar 'k heb ik hier geen water... zijt nu toch in Godes namen zoo opgewonden
niet!’
- ‘Dan gaat ge maar naar 't Noordkasteel...’
- ‘Jawel, jawel,’ suste de bloed, ‘zoo met een... maar laat ons nu eerst
koffiedrinken.’
- ‘Dat weet ik ook, sukkeleer,’ schetterde het door de kamer, ‘maar Zondag moet
g'er heen, al kwam de onderste steen den bovensten. En zie nu eens hier.. een pak
van dien goeden.. gelijk gij er vroeger zoo geerne smoordet,.. met dien mooriaan
op.’
Waarlijk zij had er een heelen kilo meegebracht en reikte triomfantelijk haar man
het pak over die het met zulk een lang gezicht aannam, als moest hij het opeten in
plaats van opsmooren.
Daar stond Jan nu, ruim twintig jaar ouder geworden sinds hij tabak en hengelroe,
- die twee bannelingen van zijn huisselijk geluk, - voor 't laatst onder zijn dak had
gemoet. Wat zouden de visschen met hunne immer opengesperde oogronden, indien
er nog waren van zijnen tijd, aardig naar hem opzien, wanneer hij weer aan 't
Noord-kasteel stond te hengelen. Verre van visschen waren er nog wel visschers van
zijnen tijd?
Zoo veel ging er ondertusschen ten gronde dat niet meer op te visschen was, zoo
onwederroepelijk voorbij als de rook van 't laatste hoorntje dat Leermans hier over
vele jaren had getrokken.
- ‘Had ze gewild,’ dacht de bloed, terwijl hij een zucht, dien hij vier-en-twintig
jaar verkropt had, naar boven voelde klimmen!
Ware ze eens geweest terwijl zij bij de zinnen was, gelijk ze nu is, nu zij die komt
te verliezen!
- ‘Och,’ riep Spekke Mieke eensklaps uit, ‘dat en vinde ik niet schoon, Jan, ik
meende u zoo blijde te maken en ge staat te grijzen: dat is nu de allereerste maal van
al den tijd dat we getrouwd zijn.’
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Zij zelve ondertusschen weende volop mee tranen van 't volmaakste berouw, van het
diepste spijt, van het hertelijkste medelijden. 't Was haar al den eenen kant zoet leed,
maar al den anderen pijnlijke vreugde. Zij gevoelde wel kracht en moed om eenen
nieuwen oogst te winnen, maar zag toch met onbeseffelijk wee de woestenij van
haren nutteloozen levensloop.
- ‘Allo, allo, Marie, wat is me dat nu,’ hakkelde vader Leermans met onvaste stem,
toen hij met bovenmenschelijk geweld zijne smert te boven was gekomen, ‘altijd die
opgewondenheid! Waar gaat dat nu naartoe?’
Alsof dat alles nog geen aandoening genoeg was, schoot Leentje, die juist terug
de keuken in kwam, nadat zij een oogenblik moeders betraand en vaders verwrongen
gelaat had staan ondervragen, nu ook in een grijs:
- ‘Wat dat hier al moet worden, 'k weet het niet, ge doet hier al zoo aardig...’
- ‘Hoor, moeder,’ sprak Leermans op een veel meer beraden toon, dan hij dat in
de laatste jaren had gedaan, ‘dezen nanoen maken wij u een warm voetbad gereed,
met vele mostaard in, ge kunt niet denken wat een deugd het u doen zal. We laten
dan ook eens dokter Stevens komen... uwen tand moet toch uit, en die steken in
mijnen rechterschouder beginnen weer en... ge moet nu maar rustig en bedaard zijn
en alle muizennesten uit uw hoofd steken.’
De vrouw stond op, langde tassen uit de kas, haalde boter en brood uit en begon
boterhammen te smeeren.
- ‘Dan zal ik u die nieuwe pijp maar niet geven,’ sprak ze, terneergeslagen en
ontmoedigd, ‘'k hoopte er u zoo blij mede te maken na den koffie...’
- ‘Koop nu niets meer, Marie, als 't u belieft’ smeekte de sul en nam haar tegen
alle voorvallen het mes af... ‘Zet u, Leentje zal wel voortdoen...’
Daar ging een licht gelijk eene vlam op in Spekke Miekes geest. 't Ontstelde haar
nu zelf en een oogenblik vroeg ze haar eigen angstig af: ‘'t Zou moeten waar zijn?’
En dan was 't weer verwondering dat men zoo iets van haar denken dorst, en waarom
zij dat meenden, en wat daartoe reden gaf. Bij dat vluchtig onderzoek kleurde haar
voorhoofd, want dat alles wees eens te meer uit van hoe verre zij dezen morgen terug
was gekeerd, hoe zeer haar gedrag tot nu toe afstak tegen 't geen het had moeten
wezen.
- ‘Maar menschen toch,’ jammerde de vrouw half grijzend, ‘ging het zoo erg, dat
ge mij nu aanziet voor iemand...’
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- ‘Wie zegt dat,’ riep de gewezen kruidenier, eene maat te vroeg invallend voor het
schrikkelijk woord uitgesproken werd.
- ‘Als dat zinneloos zijn is,’ ging de vrouw voort, thans met vaste stem, ‘dank ik
onzen Heer voor dergelijke plaag. 't Is maar jammer dat ik er niet mee ben getrouwd.
Indien ze nu eens allemaal zoo zot waren, wat zou de wereld een plezant gekkenhuis
zijn, waar de een den anderen niet zou pogen de oogen uit te halen, waar niemand 't
brood zou benijden dat een ander in den mond steekt. De man die dat in mijnen boek
schreef moet dan ook van zijne zinnen zijn, en Lieve Heer ook zal niet te best geweten
hebben wat hij deed, toen hij op de hand stond van de menschen zonder haat of nijd
of bitsigheid in 't bloed. Zoudt gij mij soms liever zoo verstandig hebben als gisteren
avond, Jan?...’
- ‘Zwijg daar nu over, Marie,’ klonk het uit Leermans waarschuwenden mond...
- ‘Zoo verstandig, Leentje, dat ik uwen braven Leo zou te lijve gegaan zijn, had
hij niet gevlucht voor mijne razernij...’
- ‘Maar, maar, toch,’ schrikte de kleine.
- ‘Ja, en dezen morgen, met dien kerkboek, was ik een heel ander mensch!’
- ‘Och,’ sprak de vader zorgvuldig, ‘laat dat nu allemaal zoo... kom drink dat liever
in eens uit.’
De vrouw zag op haar braaf manneken neer, die twee klonten in het zwarte
brouwsel wierp en het roerde met eene toewijding die haar eer tot grijzen dan tot
lachen zou hebben gestemd.
Dat was nu zijne wraak voor al 't geen hij van haar uitstaan moest: een tas beste
koffie, twee stukken broodsuiker en eene engelachtige gelatenheid, bij den aanvang
van zijne ziekenoppasserstaak.
In gedachten verzonken proefde de vrouw twee maal den drank zóo huisselijk,
zóo ingeburgerd dat het niet uit te leggen is hoe hij hier niet groeide.
- ‘Zou 't niet kunnen gebeuren, Jan,’ sprak ze nu een oogenblik, terwijl haar oogen
schitterden als bij het vinden van een lang gezocht raadsel, ‘dat een mensch in eens
van een slecht karakter geneest, gelijk men van een verschot in den rug op een, twee,
drie kan af geraken?’
(Wordt voortgezet)
René Vermandere
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Lof van Antwerpen
1508
I
Antwerpen, gij, die het oud gezicht
op het staatlijke Scheld houdt gericht,
waarlangs kromstevens, hulken, galjoten,
overladen met suiker, rozijnen en noten,
't rauw water spouwen, dat hun kroozge buik
ritst van 't schuim uit Scaldis waterkruik,
laat mij uw glorie hartelijk prijzen;
'k voel mij het hart in den boezem oprijzen
om de ruigt der muragies, de cier van uw Scheld,
de glimp van uw vlieten, het torengeweld,
de pronk van uw borgers en 't schoon van uw huizen.
Antwerpen, laat er de baren langs bruizen,
laat ál galjoenen, kort aan de schans,
halfgebrast, slippen het anker thans;
laat ál 't takelwerk pikbruintjes glansen,
de kluizen verlekken, de stokvisch verransen...
Antwerpen, Antwerpen, lui aan de klok,
achter muragie leef blij uit den drok.
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II
Den botten drietand opgesteken,
heft hier Neptuin soms 't natte hoofd,
vol kroos en waterwier omloofd,
waarvan de brakke droppels leken, en ziet opwaarts de houten vloot
der hulken uit de Noordzee-baren
den Scheldekronkel binnenvaren
en tobben vóor het Bierenhoot,
dat er bijwijl de zilte baar
hobbelt over zijn vlottend haar
en hem doet zoetjes wiegen;
de hulken vieren lastig schoot;
Neptuin, ei... Antwerpen is groot,
de Faam zal haar bevliegen.

III
Ei, Scaldis, stut uw kroozge kruik
waaruit de pekel spoelt,
ei, hou ze vast aan heup en buik;
hoe 't rauwe water stroelt.
Door ruigte en lis de klater valt
tot over Borcht en Craen,
waarlangs het blij gelobber schalt
dat bruist van wijd al aan;
ei, vlietgodinnen, spertelt gauw
in 't schuim van elk getij
en kwansel 't zilte stroomsop grauw
op 't helder-ver geschrei;
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toe, schoort de bruinbeteerde kiel
van elke haringbuis
en voer ze op 't klare baargewiel
vóór Antwerp's wal weer thuis;
muragie staat dan grauw en grijs
van 't ongebraste zeil,
katrol en blok zwiert zonder krijsch;
Antwerpen is zee-veil.

IV
Hou zee, hou zee, de boegen plompen,
de zeilen bollen zwaar en straf,
de wimpel krult, de takels mompen,
de watervaart kraakt door de rompen,
't Noordgoodje blaast er achteraf;
Vaart uit de vliet, Portugalezen,
om specerij van Apulien;
de Tritons zijn uit 't sop gerezen;
hun schulpen hebben 't luid geprezen,
ei, hoe de stroomgodesjes vliên;
Ruk aan de takels en de touwen,
sleur ra en zeil langs 't glad katrol,
reeds mag de tegenstroom verflauwen
en gaat uw boeg de baren spouwen
en overduiklen baars en schol;
Hou zee, hou zee, Portugalezen,
God Scaldis klotst den boeg tot schuim;
der stroomgodinnen zachte vleezen
doorschijnen 't water zónder vreezen;
hun mondjes lokken vol gekuim;
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Antwerpen drijft zijn hoogste vloeden
de kiel van uw karveel omtrent;
Antwerpen zal uw vaart behoeden,
hoe Neptuin ook zich moog' verwoeden;
Antwerpen ligt u toegewend.

V
Antwerpen ziet er al prontelijk uit,
grauwe muragies, doorspied als een muit,
waltorens, diep in den Scheldstroom gezeten,
zijn als Spanjolen, dik van 't schoon eten;
karveelen tobben op 't barengeklots
en schommlen voorbij als wonderkens Gods;
de vlieten en ruien zijn sterk aan het bruizen
en loozen 't brak water uit kroozge sluizen;
Craen en Bierhoot, van galjoten omleid,
rieken van koopwaar, hun wal overspreid;
Craenkindren rollen en sjouwen al vaten,
sokklen de balen van 't Werf op de straten;
op Kiel de windmolens slaan kruisken na kruis
en zoeven de lucht vol sterk zeilengedruisch;
Nieuwstad begint al van boomgaards te fleuren
die tot in 't Clapdorp hun bloeite doen geuren.
Antwerpen, Antwerpen, prontelijk toch
luiert ge aan 't koele, lobbrend stroomzog,
torens en huizen, muragies gaan blaken
onder den gloed van 't hard zonnewiel-kraken;
torens en huizen berijzen de locht;
Antwerpen zoo zich een lauwerkrans vlocht.

Karel van den Oever
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Een verloren Dichterken
Aan mijn broeder Gustaaf
Wat mijn vriend, de schilder, zoo plots in den kop geschoten was, om zonder toeten
of blazen te Sint-Maartens-Leerne zijn matten op te rollen en met vrouw en kind
naar Laerne te verhuizen, heb ik in dien tijd niet best begrepen.
Ik had dien zomer nogal werk op mijn molen en 't was maanden geleden dat ik
hem nog bezoek bracht in zijn lage huizeken aan de Leye, waar hij ver van alle lawijd
en stadsgemoosch het uitzicht en 't wezen der dingen, onder de wisselende hemels,
op zich liet inwerken, om het daarna in klare kleuren: rood en groen en geel, op zijn
doek te doen herleven.
Te Sint-Maartens-Leerne, aan den bocht der stille rivier, woonde hij en in den
wijden kring der blauwe kimmen had hij smakelijke vergezichten op het groene en
malve Leye-landschap met zijn meerschen en stevige barmen-ruggen waar rilde
populierenstammen als slangen uit opkronkelden. Hij zag er het land ademen, jaar
in jaar uit, dronk er den vrede die als een zoete wasem op kouters en boomen en
rood-bedakte huisjes gestreken lag; hij genoot er den vrijen wind, de gouden en
zilveren wolken-vloten en de malsche zon.
Wat ging die man nu toch eigenlijk te Laerne verrichten? waar elk veld en eiken
akker genepen zat in rechthoeken van boomenroten en houtgewas? hij, die zoo
verliefd was op zijn Leye, en heur zachte melankolie broodnoodig beweerde te hebben
voor het leven van zijn hart?
Ik kreeg er geen kop aan.
Men verzekerde mij, dat hij een kleine hoeve gehuurd had langs de baan naar
Calcken, aan den zoom van een jong dennenboschken, en 'k nam me voor, hem bij
de eerste de beste gelegenheid in zijn nieuwe kluis te gaan opzoeken en te vernemen
naar de reden van zijn verhuis.
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Het was een grijze herfst-Zondag toen ik in den achternoen, alover Heusden, naar
Laerne toe fietste. Het land lag verlaten toegedekt onder den egaal-grijzen stolp van
den bewolkten hemel en slechts nu en dan kwam er een windje aangezwabberd,
reutelde evetjes in de stoffige, verkreukelde bladeren die dood aan zwarte twijgen
leuterden en streek dan weer neer, verijlend in de stilte. Lange, gelijkloopende
wolken-banken bestreepten zwart 't geluchte en zakten traagjes en geleidelijk naar
het Oosten. Een honing-gele speek op 't grijze zwerk, hoog boven de zwarte
lang-gerokken silhouette met torens en schoorsteenen der stad Gent, beduidde waar
de zon verscholen stak. De gesloten landhuizen langs den weg waren als
doodenwoonsten, de grachten staken vol rottende blaeren en in de enkele
bloemkweekerijen schreeuwden scharlaken de begonia-bedden tusschen rijtjes
bollende laurierboomkes-in-kuipen, naast lage, wit-bekalkte serren.
Ik trapte traagjes verder, hobbelde over ongelijke straat-keien Heusden-dorp door
en genoot op den effen, witten grintweg naar Laerne een zachtere vaart. Ik vorderde
alzoo, gedachteloos...
Maar ongelukkiglijk, toen ik aan den draai van de baan boven het bruin en
koper-rood van breed-bekruinde boomen alreeds de beschaliede dompers van
Laerne-kasteel zie spitsen, begint het plots te regenen. De druppels klopten op mijn
hoed en pletsten in het stof van den weg tot zwarte sterrekens uiteen.
Waar schuilen nu?
En ik kwam aan een laag, witte hoeveken met stallingen, schuur en afdak bezijden
het woonhuis, veilig en plezierig gebouwd in een vierkant van bekroosde grachten
waarin twee witte eenden ploeterden in een bosselken gespleten lisch. Vóór het
hoeveken, tusschen 't gebouw en den weg, een boomgaardeken met enkele onnoozele
pruimenboomkes zonder blaeren en boven het leien dak met breede kave vorkten de
grauwe takken van een notelaar, door gele loofvlokken, tot dunne, aarzelende twijgjes
uiteen. Ik het poortken door, mijn wiel af en 'k stel me onder het afdak waar bruin
en grijs het landbouwalaam rustte tegen leemen muren. Hennen stuiven plots van
onder een driewielkarretje, met kleppende veeren en lawijig gekakel de koer en de
mestvaalte over, de schuur aan den overkant binnen.
Als ik daar zoo sta, de handschoenen uittrek en de droppels van mijn kleeren klop,
komt er over de open half-deur van 't woon-huis, wit tegen het donkere diepe ruim
der kamer vol schemer, een rimpe-
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lige, oud mannenkop, boven rood-baaien vest met beenen knoopen, uit-kijken en hij
roept me beverig en vriendelijk toe:
- Komt hier binnen, menheere! kom binnen! en laat uwen velo maar daar...
Ik groet het oude ventje, trek de schouders op... de groene half-deur gaat open...
en ik spring stijf op de teenen, in één, twee, drie over het koerken, de schemerige
woonkamer binnen.
- Ja, vader... 't begint daar ook zooal met eens te regenen... Als 't nu maar niet lang
en duurt want 'k wou geerne verder nog... Ik kon door zoo'n weerken toch niet voorts
rijden en 'k ben hier maar binnengevlucht.
- Ge hebt gij gelijk gehad, Menheere!... zeker... zet u toch...
En 't oudje met zijn plezierig zondagsch geschoren gelaat, zoo rimpelig dat er
zwarte ganzenpooten getrokken staan aan oogen mondhoeken in het grauwe,
verbrande vel, schuift me toe een laag, biezen stoelken met ronde rechte pooten en
hoogen rug, als een kerkestoel bijna, en ik zet met een ‘Danke wel, vaderken!’ naast
het groene tafelken waar een half-brood naast een eerden potteken met vet en een
geweldig mes, tusschen korzelige kruimels en rondekens koffie, liggen.
Ik bekijk het woonkamerken aandachtig en 'k voel me welgezind bij 't zicht van
den diepen, zwarten haardmantel met tinnen schotels langs den rand, het baksteenen
trapken dat naar de voutekamer leidt, het zwarte, eiken kasken met een zwarten
kruis-lieven-heer onder glazen stolp en achter de scheef-gehangen gordijntjes vóór
het eenig, zuiver-gewasschen venstertje een geranium-in-pot met een vuurrooden
bloementros aan langen stengel. In den hoek nevens het kasken, heb ik onder een
gewelfde deurgat en dan een schemerige, witte gangsken door, een uitzicht op den
moeshof, waar een vrouwken in korten, blauwen rok, zenuwachtig onder
half-ontbladerde fruitboomen heenentweer dripselt, met kromme armen boven de
opgetrokken schouders het te drogen-gehangen linnen-goed van gepijpten ijzerendraad
trekt en het met de vuisten in een mande duwt.
Het ventje klabbettert op zijn kloefen het gangetje door, beziet den hemel en roept:
- Haast-je toch, M'lanie!... seffens is 't alles nat... de regen ook!...
Ik zie, tusschen de silhouette van het oudje en de rechte lijn der open deur, het
vrouwken heur voeten trippelen onder het linnen in het herfst-tuintje en welhaast is
de mand vol en komt ze met het goed tegen den buik, wiegelend aangezeuld. Heur
kloefen ratelen
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over de tichels. Ze ziet me niet, sukkelt kousvoeteling het trapken op en 'k hoor heur
rommelen in de voutekamer.
Er is iets aangenaams uit mijn oogen verdwenen. Ik kijk naar de zwart-berookte
zoldering, kijk door het witte waas der gordijntjes naar het bloementrosken, naar het
geraamte der pruimeleerkens, naar den grijzen weg, naar de gele kruinen der boomen,
naar de glimmende dompers van Laerne-kasteel. De regenstralen zijpelen loodrecht
uit den lagen hemel en slechts nu en dan reutelt een golvende windje ze schuin voor
zich uit. Door het gangsken zie ik verre weg Gent grijs tegen mistige kimmen en uit
de stijve schoornsteenen boven massale fabriek-gebouwen rafelt een zwart
rookkluwentje in den regen uiteen.
Het ventje is weer naderbij gekomen, ziet me aan en we glimlachen tegen elkaar
en zwijgen voorts. De regen suist op het leien dak en zeevert in de verdorde bladeren
van den notelaar een zaagdeuntje. En onwillekeurig zingt in mijn hoofd een lamme
vooisken wakker als gezongen door nen dronken totteleer:
en een duit, en een duit veur kaeremis...

immer het zelfde... immer het zelfde, ring-aaneen.
Ik haal mijn cigaren-taschje uit den binnenzak, reik het manneken eentje, zwijgend
en plezierig glimlachend. Hij knikt, schudt het hoofd en voorzichtig met duim en
wijsvinger als een krabbe-tangetje, krijgt hij er een uit. Hij bekijkt de cigaar, bekijkt
mij en hij lacht goedgunstig. Ik heb het hier zóó stemmig-welgezind.
- Merci, menheere... dat's voor Zondag... ja...
- Neem er dan nog eentje voor vandaag, vaderken!...
Hij bekijkt me weer, aarzelt, schudt weer den kop en traagjes, tusschen duim en
wijsvinger knijpt hij er weer eentje uit. Hij bergt een cigaar in de bovenste lade van
het eikenkastje en herneemt zijn plaats voor de open half-deur. 'k Reik hem mijn
pennemes, reik hem het roode, vlammende phosphoorken en we gaan allebei aan 't
rooken. De rook prikkelt me aangenaam en blauwt wonderbaar tot lange, zijige
draden boven onze hoofden en ik geniet van de matte kleuren om me, terwijl tusschen
twee impressies in het lamlendig deuntje duidelijk wordt:
en een duit, en een duit veur Mieken heure snuit.

In het licht van de deur staat het ventje en hij trekt aan de cigaar met hol-kuilende
wangen. De stilte verveelt ons weer. Hij bekijkt den weg-wirrellenden rook, met
schele oogen langs zijn platten, gebogen neus, lonkt naar mij en vraagt:
- Zijde gij geen veearts, menheere?
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Ik kijk verwonderd op, heb lust om 't evetjes uit te lachen... Waar haalt hij dit nu
uit?... Maar ik bedwing me en mijn lach vergaat in drie zuchtjes door mijn neus.
- Nee ik, vaderken.
Hij kijkt me strak in de oogen, wacht even en vraagt, niet begrijpend:
- Wat komt gij hier anders doen, Menheere? met zulk een zwart weer?... 't is hier
te triestig nu... de regen! de regen!
Hij loert weer naar buiten...
Maar met een snok, draait hij den kop terug mij-waarts, zijn oogskens beginnen
te glimmen, hij pimpeloogt, zijn voorhoofd rimpelt zwart boven de opgetrokken kale
brauwen, en hij vraagt met radde tong:
- Of komde gij soms 't kasteel bezoeken?... Laerne-kasteel?...
Half-open den tandeloozen mond en met ingehouden adem wacht hij een antwoord.
En ik, in plaats van eenvoudig-weg mijn reisje uiteen te doen, vermoed aan den
vreemden, angstigen toon van het ventje, ik weet niet wat voor een geheim. Ik talm
even. 'n Zotte jacht romantische veronderstellingen wirrelen door mijn hoofd en eer
ik weer gansch bekomen ben, gaan mijn woorden aarzelend en gedempt:
- Ja ik, Vader. 't Kasteel eens bezoeken. Jammer dat het nu aan 't regenen is.
Hij buigt traag het hoofd, zijn trekken ontspannen zich, hij zucht, vouwt de handen
op den rug en kijkt naar de tippen van zijn kloefen.
- 't Kasteel bezoeken alzoo?... 't Kasteel bezoeken? mummelt hij, half-onhoorbaar.
Hij bedenkt zich en loert op naar mij. En onder de welvingen der dikke, kale
brauwen zie ik de flikkering zijner oogen, als puntjes van licht. Hij brengt de platte,
uitgestrekte hand vooruit, schudt ze onder mijn neus heenentweer en spreekt beslist
en lijze, met klem op elke sylbe.
- Dan moogt ge Wil-lem niet ge-loo-ven... Al wat hij ver-telt en is niet waar... Hij
kent er niks van... niks... niks...
Hij laat de hand zakken, recht zich en kijkt me aan met scherpe oogjes waar vuur
in smeult.
Ik weet waarachtig niet meer wat te denken. Ik draai mijn cigaar rond en blaas
met bolle wangen den rook in twee tochtjes uit mijn mond. En 'k luister naar den
regen op het leien-dak en neuzelend gaat het weer op...
en een duit, en een duit veur Mieken heure snuit...
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Op de voutekamer hoor ik laden open en toe schuiven tusschen 't knersen van sleutels
in. En 'k vraag, op goed valle 't uit:
- Kent Willem er dan niks van?... heel en gansch niks?
En hij met fierheid en 'n schelmsche lach in de kijkers:
- Wat zou hij?... Ik alleen ken de historie... de ware historie, weet-ge!... ik alleen!...
Daar had ik het. Hij zal vertellen, hij moet vertellen, de ware historie! verdomd!
'k heb hem liggen! En van geneugte woel ik op mijn stoel, trek groote wolken uit
mijn cigaar maak rondekens die boven mijn gelaat omhoog cirkelen als kroontjes
van blauwen zij.
En hij staat weer voor de lage deur en de tabak-smook wirbelt in grijs-blauwe
kluwetjes de kamer binnen, onzeker, drijft tegen de zoldering en wut! wordt naar
buiten getocht. De regen fezelt zijn kale zageliedje in den notelaar... en een duit veur
kaeremis!... Weer stilte... Hij zal vertellen!... Mijn oogen worden vochtig om de
innerlijke welgezindheid die rond mijn hert en in mijnen rug kittelt. En na een poosje
draait hij mijwaarts een ernstig gelaat en vertelt...
- Wie heeft er bijvoorbeeld 't Kasteel gebouwd, denkt gij?... Zou het Diederick
zijn zooals Willem vertelt?... Diederick zou dus 't Kasteel gebouwd hebben?... Dat
's ni waar... dat 's ni waar... Ik weet het... Willem weet er niks van! niks!... niks!...
En wie heeft 't gebouwd?... De Dui-vel... Dat 's de Duivel geweest... de Duivel!...
Hij treedt naderbij, legt zijn stompken cigaar op de tafel rand en zet zich op het
smalle, hooge banksken dat achter tafel tegen den muur staat. Hij kijkt me even aan.
Zijn oogjes glimmen en zwart is het holleken van zijn mond boven de neerhangende
onderlip. En traagjes herhaalt hij:
- Ja... de Duivel...
Ik vermoed wie Willem is.
- En wie was Mabilia, zooals Willem ze noemt... Diederick zijn wijf?... wie was
dat?... wie was dat?... Een duivelskind!... ja!... een duivelskind!... Ik zegge het u!...
ik die het weet!... Want het staat geschreven met purperen inkt in het boek dat ik
boven heb liggen en gebonden is in verkens-leer, en het heeft zeven ijzeren sloten...
En hoe komt het, denktge, dat ik alles geloof wat in dit boek staat?... wie zou met
dat boek gegeven hebben en 't gezegd?... Weer-al de Dui-vel, jonkmensch... Kijkt
me zoo ongeloovig niet aan!... de Duivel! ja!... Ik heb hem gezien... gezien met mijn
eigen oogen!... En hoe groot is de Duivel?... zoo groot als een mensch denkt-ge?...
Dat 's mis... als hij is, gelijk hij moet zijn, dan is hij zoo groot als mijn
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hand... Zoo is de Duivel. En hij is als een boom-wortel zoo droog en mager en hij
heeft ronde, gele oogskens als een papegaai, en bokshorekens en bokspooten zoo
rood als vuur. Hij spreekt zeer gemakkelijk en zeer schoon, jonkmensch, beter als
de koning, beter als de bisschop, beter als gij... beter als ik... Zóó is de Duivel. En
waar zag 'k hem nu 't eerst?...
't Was Winter en alles lag onder sneeuw. De eerde lag onder sneeuw en den hemel
ook en wij zaten daar tusschen. En op een zondag-achternoen toen mijn wijf naart 't
lof was en 'k zat alleen voor den heerd mijn pijpken te smoren en mijn billen te
warmen hoor ik daar zooal meteens de kiekens schreeuwen en met de zwingen
klepperen en dan onze Zot die aan 't janken gaat... God-in-den-hemel! wat is er nu
aan den gang?... Ik zie door 't raam en niks te zien op den sneeuw. Ik trek de
boven-deur open en steek den kop naar buiten om te zien wie en wat. En daar stond
hij toen, zwart als een molleken en hij sloeg met de armen en griende: hi, hi, hië...
hië... 'k Denk zoo, wat krijgt den dien in zijn botten want 'k dacht niet aan den Duivel
in den beginne. Maar toen dacht ik het toch en 'k slaag een kruisken met mijn twee
handen te gelijk, nijp de oogen toe en 'k bid: ‘Sinte-Catherina help mij!’. En 'k was
niet verweerd meer. Ik vroeg hem: Wat hebde gij hier verloren, Duivel?... En hij
begint me daar zoo 'n zotte grimatsen te maken, buitelt in den sneeuw, springt om
hoog, slaat op zijn achterste en speekt roode solferstekskes uit zijn bakkes en griende
maar: hi. hi. hië... hie... 'k vraag nog nen keer: In den naam des Vaders, Duivel, wat
hebde gij hier verloren?... En toen zeit hij alzoo:
- In uwen kelder, Corneel Vinckemeijr, onder het trapken, moet ge de brikken
opbreken en ge zult er vinden, twee duim en half onder den grond een koperen kistje
en in dat koperen kistje een boek geschreven met purperen inkt, gebonden in
verkens-leer en gesloten met zeven ijzeren sloten, en in dat boek zult gij lezen de
historie van 't kasteel...
'k Denk zoo: worde gij zot, Duivel! hou uw moer voor den aap, maar mij, Corneel
Vinckemeyer niet...
Maar hij zei voort.
- 'k Lieg niet, Corneel Vinckemeyer... 'k meen het serieus... want de menschen
gelooven aan den Duivel niet meer en dat boek zal hun overtuigen van onze macht
en onze doening op eerde.
Daarop maakt hij een tuimeling... bam! en hij is verdwenen... En het rook daar
naar solfer en pek... Ik stond daar nog gansch verbauwereerd... Maar de kiekens
komen terug de grachten overge-
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klepperd en pootelen kakelend de schuur binnen en Zot schiet uit zijn kot, snokt aan
zijn ketting en bast van danig plezier, precies alsof toen Jan-Batist van den troep
thuiskwam.
Ik dacht zoo: wat zou dat beteekenen? En 'k dacht nog: zou 'k het aan mijn wijf
vertellen? ja of neen?... En 'k dacht toen maar: nee, 'k zeg niets aan mijn wijf,
vrouwvolk en is niet te betrouwen...
Ik het kelderken in, het trapken onder de brikken opgebroken en waarempel! 'k
vind daar een koperen kastken onder den zavel en in het kastken het boek waarin
met purpere letters de historie van 't kasteel te lezen staat... Willem weet er niks van...
niks, jongmensch... ik alleen weet dat... Willem moogt ge niet gelooven...
Het ventje lonkt naar de voutekamer waar zijn vrouwken aan het rommelen is. Ik
hoor den doffen dreun heurer kouse-voeten op de plavuzen als ze loopt. Hij, wacht
even, buigt het bovenlijf en spuwt een plasken tusschen zijn kloefen in. Ik glimlach
en adem diep daarna. En hij gaat voort:
- Ik heb het boek... ik ken de historie... De Duivel schreef er alles in met purperen
inkt...
En wie was dus Mabilia? jonkmensch?... Diederiks wijf?... Dat was een duivelskind.
Heur moer woonde in een hutteken, daar 't kasteel nu staat. En dat was een slecht
wijf. En de boerkens van Laerne waren braaf en kristelijk en ze dienden Ons-Heer,
en Onze-Lieve-Vrouw en Sinte-Catherina jaar in, jaar uit. En de Duivel wist niet hoe
die menschkes te verderven en zielen te winnen om ze in zijn koperen ketels te steken
in zijn hel. Op een Sinksenavend, toen het zeer warm geweest was in den dag, bezocht
hij dat wijf en hij gewon bij heur een meisken en dat was Mabilia. En het wijf vroeg:
hewel! Duivel! wat geeft ge nu aan uw jonk? En de Duivel stak den wijsvinger in
den mond, liet nen wind en daar stond het kasteel, met torens en kelders vol wijn en
grachten vol water en knechten en soldaten en meiden waren allen rood van haar en
hadden zwarte oogen en groene tanden. En het wijf zat in de beste kamer in een zetel
van purperfluweel en er lagen roode tapijten op den vloer. En de zwarte stoelen en
tafels waren versierd met zilveren riekskens en zilveren ketelkens...
Dat kasteel staat er nu nog, jonkmensch!... 't Wijf vroeg aan Duivel:
- Zeg, waarom en is 't geen jongen geweest?... die zou de boerkes met zijn priem
aan een snoer rijgen en u paternosters van zielkes ten geschenke geven met Nieuwjaar!
Wat kan zoo 'n meid nu!...
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Maar de Duivel glimlachte, krulde zijn steert rond zijn lijf en sprak:
- Laat me maar betijen.
't Kind wierd grooter en ze was zoo malsch en smakelijk dat al de heeren uit
Vlaanderen heur voor wijf wilden. Och Heere! toen begon 't spelleken eerst
voorgoed... Ze joeg ze tegen mekaar in 't vel en 't was maar al van branden en
plunderen heel Vlaanderland door, om te zien wie 't meisken hebben zou!... Toen
staken de ketels in de hel zoo vol zielkens dat ze wel meer als eens overkookten en
de Duivel at alledagen vlaaien en dronk van den besten Rijnschen wijn, die er maar
te vinden was!... En de boerkes! de arme boerkes!... och Heere!... ach Heere!!... alles
kapot op het land! en ze hadden wel hun broekriem toe te snoeren en wortels te
knauwen om den honger te bedriegen, Piet-de-dood kneep hun endeldarmken toe en
't was amen en uit. Wie won nu 't spelleken? denkt ge?... Niemand. Ze trouwde zij
met den kapitein heuren soldaten en die heete Diederick en was rood van haar en
tegare kweekten ze kinderen bij dozijnen, al ten gerieve en profijt van den Duivel...
Daar is het slecht geboren... in dat kasteel, jonkmensch!... en dat kasteel staat er
alleen nog recht van al de kasteelen uren in 't ronde, want 't is van den Duivel en kan
niet weg...
Willem weet daar allemaal niks van... ge moogt hem niet gelooven als ge het
kasteel te bezoeken durft. En 'k raad u aan twee takskes thijm in uwen zak te steken
en een taksken rozemarijn in den mond te houden, op dat ge bevrijd zoudet blijven
van allen slechten invloed... Want dat slecht steekt er nog in... in de muren, in de
steenen, in de balken! overal! zooniet zouden er toch wel menschen gevonden worden
om het te bewonen, niet-waar?
Hij zweeg. Het begon te schemeren. Ik hoorde den regen niet meer. Het vrouwken
kwam het baksteenen trapken af, sloot het groene vierkanten deurken achter zich en
tastte met de teenen naar heur kloefen. De stilte deed me vreemd aan en 'k zuchtte
diep. Mijn cigaar was me uit de hand gevallen zonder dat 'k het wist en bij 't
verplaatsen van mijn voet, voelde ik heure malschheid als die van een beestje onder
mijn zool. Dat ontnuchterde mijn dronken-vertelden kop en ik glimlachte en keek
naar buiten. Op den weg schoof er traag een verliefd-paarken voorbij, doezelig-zwart
in de deemstering. Een wind vlaagje wreef regendruppels uit den notelaar en 't was
evetjes weer een kloppen en drijpselen van water-paerels op het leiendak... Het
vrouwken, aan bei heur voeten mank, waggelde tot voor het deurken, stak de hand
uit en zei:

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

371
- 't Regent niet meer, Nelis.
Het ventje antwoordde niet, keek suf voor zich uit, naar ongekende verten. Ik
woelde op mijn stoel, stond recht en rekte mijn moegezeten beenen, met laag
getrokken de schouders en 't hoofd achterover gebogen. Toen hief hij de hand en liet
ze dof op de tafel vallen.
- Willem weet er niks van... ge moogt hem niet gelooven, menheere!
- 'k Geloof u... Vaderken!...
Ik ga buiten. Het stuur van mijn fiets blinkt wit tegen het muurken. Ik haal het
groen, venetiaansch lanteernken uit het taschje, ontsteek het keersken en knoop de
handschoenen dicht.
- En nu moet ik nog naar Gent, Moederken!
- Dat er u maar geen malheuren voorvallen, menheere!
Het groene, matte licht spettert vreemde glanzen op de plooien van mijn vest. Ik
talm even nog en weet niet meer wat zeggen waarachtig.
Het ventje komt ook naast zijn wijf in 't deurgat.
- Ja!... daar is zooveel waar we 't fijn niet van weten!...
- 'k Geloof u, menheere!...
- 'k Koom toch nog eens weer, hoor! en dan zult ge nog vertellen, he, Vader?
- Wat zou ik nog vertellen! 't Staat alles in mijn boek en daarbij 'k vertel zoo
moeilijk, 'k heb ekik geen tanden ni-meer...
En door den blauwen, herfstlijk-doorgeurden, windstillen avond ben ik naar huis
gereden met het groene lichtje aan mijn stuur. Mijn vriend, de schilder, heb ik vergeten
alstoen. Ik reed traag en genoot van de stilte en den zondagschen vrede en 'k dacht
aan het oudje, die 't boek van den Duivel had, geschreven met purperen inkt en
gebonden in varkensleer...
Frans Thiry
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Het gelijke Huis
Treurt uw vereenzaamd Huis als 't mijne, met besloten
raam dichte kaam'ren waar het lichte goud nu bleek
vertintte - en op een Meidag soms wel voglen floten
en Moeder ons ellenden naaide steek bij steek?
Staan op ivoorne taaflen fijn omrande vazen
vol zware zomerrozen - (en als 't lente wordt
en Pasche een blauwwitte anjelier) - en weidt gij 't waze
gewaad der stilte als om U iedre woordbloem dort?
Zingt gij uw Lied bij vlammenhaard: uw klaar kristallen
licht-bloemen lied, dat geurende in uw bleeken mond
zoet, zonder deernis, blad na blad, wil veege vallen
ten beker dien gij - dieper dan mijn Hert - nooit vond?
'k Weet niet of U van blijde lamp de winter weelde
met warmen schijn bestraalt - en of uw vader lacht
wen hij van Huize keert - en hij zijn leed bedeelde
en of ge nooit van bange dingen droomt - te nacht?
Kom dan - Mijn tafel dekt het huislijk witte linnen
van vrede geurig. Nut mijn brood. Hier is de kruik
met koeler waatre: En eer we een zomersch Lied verzinnen
mijn knaap - drink van den beker dien ik zelf gebruik. -

Gery Helderenberg
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De blijde Avond
Na 't avondmaal wijl moeder 't linnen vouwde, bleven
we in 't stille huis alleen. - Het hout kraakt in den haard.
Uw hoofd weegt als een donkren druiventros. Nu weven
we ons rein geluk zoo als een nacht vol sterren klaart.
Wilt ge mijn Boek met oude Bloeme en Beelden? Arme,
troost toch uw pareloogen. Zie dees zonlandouw (Kom, leg uw goud gelaat schuin in mijn Vader arme')
De Hemel is een vout van Maartsch trilzilvrend blauw
Zóó, weet ge, bij de bleeke Hemlinc soms: Kasteelen
met hoogen trans en molens in de heidevert.
Benede op groenen wal pluimwitte zwane - en vele
ivoren torens zuiver als uw Zonne hert.
Of zing een lied - Mijn derensdroeve woorden wegen
wijl blij de lamp juicht. Drink nog uit dees gouden schaal
het koele water en we treen den Zomer tegen
met lichte simfonie van fluiten en cimbaal.
O zing als een meivogel met uw klare kelen
dat heel mijn huis omruisch' - Zoeter als marjolein
moet zijn uw naam, en zachter als wel duizend veêlen
in weidsche Kathedraal bij lente maneschijn...
Uw purperrood satijnen druivenoogen dragen
den blijden glans van onschuld. Laas - De tijd is laat
en buiten, wijl we zingen, klagen dorre hagen.
Hoor stil, een man stapt nog licht-fluitend over straat. Mijn knaap: 't Is d'Uur - Ga. Helleduister lein de paden.
'k Vertel U morgen van Hagar en Ismaël.
Wil ik uw weg belichte? - Ik kan uw naam niet raden.
God zeegne U. 'k Wijd U mijnen warmsten zoen - slaap wel.

Gery Helderenberg
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Zuiderkruis
Timbi-Kounda
De bergen druipen van 't afrellende water, de bronnen ontbarsten in vlieten langs de
steilten, 't water sprinkelt af de rotstrappen langs de berg-wegen, door de ontharkte
worteling der palmen en baobabs
al de waters ontvlieten daar van al de machtige stroomen, die geen weg meer weten
naar de zeëen, en baden en spelen en storten door wouden en heiden, elkaars vallei
ontvreemden en volspoelen;
't zijn stroomwedstijden en vernielingspartiëen van joelende waterreuzen langs de
hellingen;
d'aanspoelende rivieren, aangevochten door d' overmachtige moederstoomen,
drijven d'overtollige watermassa terug, worden uitvloeiingskanalen der overvolle
waterbeddingen; 't vlak der waterloopen klimt langs de wortelige slijkbermen, klautert
over de dijken der rijstmoerassen en spreidt kalmer uiteen, drenkend, met aanvulling
van alle holten en indiepingen, de bosschen en pleinen.
Over de hooge berg-plaat, Timbi-Kounda, machtig perk waar de bronnen uit de
rots worstelen, uit drie ronde stomp-massieve rotskolommen als onafgewerkte
stadtorens uit romantieke Middeleeuwsche borstweering tegen geharnasten
riddervijand, - waarrond schemerig-ver een berg-amphiteater,midden door de hooge hard-grijze en roode granietvlakte kronkelt een frissche
groen-gordel overwassend de klare dolle rotsbeke, de bronbeke des grooten
Nigerstrooms.
't Regenseizoen kortte;een late morgen daagde 't niet over de bergen, de lucht bleef zwaar-grauw, stofgrijs
en toch perel-zilverig omneveld, hemelloos;
langs de aarde, beladen met 't onbespeurbre zand-gruis der
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woestijn, sleept een snoode vuile mist die optrekt, traaglijk, tot eene zwart-soliede
wolken-massa
door die massa drijven wentelingen, wolkhoozen, scheuringen rijten de top-omlaag
bergende logge dampdonkerten uit elkander;
gebrom, gesis, geratel, geraas, als treintocht of weg-echoende geschutsgalm door
lange holle onderaardsch galerïen en grotten, rolt door de wolkgevaarten, donderend
zwelt de toonlooze geluiding, barstend uitbulderend in luide ontladingen en
losbranding, bliksemloos, met groot-zware metalen regen-druppeling;
Wester-zeewind eilt toe, drijft de vaneengeplofte wolkelompen uiteen,
en schielijk is 't regenseizoen 't einde.
Een vlamroode groet der zonne streelde met marmerige glinsteringen over de
leeknatte rotsen, snel opgedroogd,
blauw en goud kwam de morgen weêr over de bergen;
voortaan zal weêrom zesmaandsche lichtblaking gloeien over de smachtende
streke.
't Was de daging van een nieuw jaar, van een nieuwe tijd, van Alfa-Yaya's
oppermacht.
Vele Foula's, uit alle gewesten, klommen dien morgen langs de bergpaden naar
Timbi-Kounda, 't hoofd des Timbi, hoogste bronne des Mayo, Dialiba, Kouarra,
slaven-Nijl der Arabieren, Nijl der Negers, machtigen Niger-stroom, met forschen
water-cirkel afbakenend de overweldigende woestijn, voedings-ader der heele
Soedangroeizaamheid.
Wijd over de berg-terras, beneden de bron-rotsen langs de beke, meê-murmelend
met de volk-gonzing der Foula'wereld; de beke die huppelt en tuimel-schuimt in den vijver, beneden de terras, den heiligen
vijver onder hoog-groen, waaromtrent niemand dan de maraboe's eerbiedig naderen
durft;
midden uit het plasje rijst eene rots; op die rots een oude, oude uitgeholde baobab,
wier breede takking over 't heele vijvertje spiegelt;
in de bron-spelonk woont d'oude machtige tooveraar, offeraar aan den genius der
wateren, der ongetemde wateren des bogenden Niger.
Alfa-Yaya de stoute held, de koene, in volle bewustheid zijner macht en kracht is
getreden dóór 't maagdlike water, heeft den ouden priester in zijne boomwoonste
bevolen den genius der stroomen t' aanroepen, hem de toekomst te vragen,
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en 't heele Foula-volk wacht en vreest ootmoedig, met ziel en lichaam den koning
toegedaan;
de weêr-droom van Alfa-Yaya's grootsch ontwerp: 't negerverbond, de coalitie
der Afrikaansche rassen en stammen, wekte drift, strijdhaftig rumoer, als geraas van
oceaan-golving over die menigte.
De boden worden heden verwacht, al de boden door Alfa-Yaya gelast de
toestemmende bond-aansluiting uit heind en ver, uit wijd en zijd aan te brengen;
daarna zou hij, ten volvoeren van 't grootsch heersch-denkbeeld, zijne krachten
schikken volgens bekwaamheid, afstand, vaardigheid, wapening en geaardheid der
volkeren.
In zijn hoofd zwol eene geniale fierheid;
de legermachten schikte hij in den geest, volgde hun tocht door berg en woud naar
de oeverlanden, berekende den buit, de latere weelde bij eigen ontginnen,
voortbrengen, omhandelen der rijkdommen, der hem alleen bekende weelde zijner
landen.
Aan de Foula's zou de Fouta toebehooren, aan de Foula's Soedan, Senegambien,
de schoonste landen in Afrika;De oude Maraboe der bronne was teruggetrokken in 't diepste lommer der
boom-grot, zag strak-droevig vóór zich en zweeg;
want Alfa-Yaya was d'eerste, d'allereerste die ooit de rots betrad, die de heilige
Genius-woonste schendde en Alfa-Yaya was een krijger, Alfa-Yaya had bloed
vergoten..., o wee...,
't was of reeds toorn en gram de water-Genius verontrustte in de ziel des grooten
tooveraars;
Alfa-Yaya stond recht en plooide z'n kostliken mantel saâm en wachtte;'t Beekje begroette schuim-duikend den lustig-kabbelenden vijver in, zong haar
water-liedje;
verder-op dreef een gegons uit de menigte der bleeke Foula's,
dan zweeg de mompeling; Alfa-Yaya hoorde alleen de beekmurmeling...,
als uit verre stilten hoorde hij de zangerige stemme des Diambrou-Poul-Poular,
de groote Woordvoerder:
Als een stem over zee,
hij kondigde: ‘Alfa-Yaya, uit het land der Mandingo's is een bode gekomen,
de Mandingo's hebben de nederlaag hunner ouderen door uwe ouderen, de
bemachtiging hunner landen door de Foula-krijgsbenden niet vergeten,
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zij willen handel voeren met u, vriendebetrekkingen met de blanken langs de kusten
willen zij niet opschorsen, dààr worden hunne volkeren rijk.’
........
‘De bode der Sou-Sou's is weergekeerd van den heiligen berg Kakoulima, den
eeuwig-dampenden, blauw en geel-spuwenden, die nooit een vreemdeling betrad;
de tooveraars van het heilige bosch hebben u vermaledijd; een uwer boden hebben
zij verhangen aan den galg des doods langs de rivier; 't lichaam hebben de gretige
kaaimannen en aaien van een tragen vreeselijken dood verlost; als leeuwen hebben
de tooveraars de vluchtende bode-makers vervolgd; ... wee hen; -’
........
‘De bode naar de Boulam-volkeren heeft langs de twijgen der paden door de
rijstvelden 't oorlogsteeken de kruithoorn en kogels gezien, hij heeft de dorpen niet
kunnen bereiken; de Boulamvolkeren zijn uwe vijanden;... wee hen; -’
........
‘De Solima-volkeren hebben uwe boden verschrikt: nog hangen rond hunne groote
krijgstrommels de afgetrokken baard - lompen uwer gedoode onderdanen
koning Alfa, wreek hen; -’
........
‘Uit de goudstreken der bleeke volkeren in de Kong-gebergten werd de bode
verjaagd uit de rijke hoogmoedige steden
- Koning Alfa-Yaya, wee hen... -’
Rumoer steeg reeds uit de menigte der misnoegd ontroerde Foula's waaronder de
Sorya-rijken die belooning, welzijn beloofden, verdeeling wekten, tegenstanders en
afvalligen des konings aanwierven;
want 't geluk alleen verblindt, verkleeft de Afrikaansche rassen; een overwonnen
held is geen held meer;
de Sorya-naam duidelijk weergalmde boven 't ontevreden gedruisch tot in de
boomholte...
Nog kwamen boden:De bode der Wolof-landen, welken de zwarten Wolof's niet verstonden en
bespotten;........
De bode der Kassonké-volkeren, waar men hem tot zang- en braspartijen
uitnoodigde, 't oorlogsgesprek overdoofde met den feest-klang der tam-tam roffeling;........
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De bode der Balant-volkeren langs de oevers, de schalksche dief-volkeren, die
voorwendden zelf en alleen oorlog te voeren met de blanken en dagelijks de kudden
stolen der woedende Portugeezen;........
Des woordvoerders stemklank werd versmoord door de woelige oproerige
aangehitste afkeuring der Foula's opgestookt door de slimme Sorya's; luide minachting
uitdrukkend jegens hun koning, die met aanzienlijke hulpkrijgsmachten grootsche
zegetochten had beloofd, 't volk had bedrogen dus, nu onmachtig alleen stond.
‘Mahoudou, wij willen een Sorya-Almamy,’ gromde 't uit de misnoegde menigte.
Alfa Yaya hoorde angstig, wraaklustig, wrokvol in 't harte den wensch zijner
onstandvastige onderdanen;
hij dierf zich niet toonen, hij had in overmoed de heilige grot betreden; 't wellukken
zou hem deze schending kwijtgescholden hebben en de Griots hadden zijn moed
bezongen; tegenslag zou zijn doodeisch wekken uit 't teleurgestelde volk en 't offer
van zijn lichaam aan den Genius der stroomen.
- ‘Priester, zeg mij wie zal heerschen?’
- ‘De Sorya's zullen heerschen, o koning Alfa Yaya; voed u met de roode
kola-vrucht die ik u nutteloos geven liet als toegangsverbod tot de heilige grot des
Genius, opdat gij sterk wordet;
Alfa, de Genius is vergramd maar hij wil uwen dood nog niet; erger straf: kerkering
en gevangenschap wacht u; als een wild dier zullen de blanken uwe vijanden, u ten
toon stellen en voedsel toewerpen;
onthoud dit Alfa Yaya, eerlang zal uwe schaduw vlieden door de wouden, maar
uwe vlucht zal u niet redden...
... als 't stillen van storming stierf 't gemompel uit der volkeren over de terras.
‘Mou-Saïdou, die van verre en machtige streken komt, welke tijding brengt ge.’
sprak de kalme zang-stem des grooten woordvoerder;
en Alfa Yaya's blik hervuurde; dààr verwachtte hij gunstig nieuws, gelukkige
tijding, bekrachting van zijn gezag, 't verbond met 't machtigste koningdom uit
Soedan, met de taal - en zeden - en stam-broeders, de Foula's der Oosterstreken
hij zou nog zegevieren, de Sorya's verjagen, ja, verslaven.
nog niet ontstegen, van op 't trillend-hevige paard, dampendvermoeid na de
verhaastte laatste reisdagen, sprak Saïdou:-
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- ‘Koning Alfa Yaya, Foula-broeders ik groet u.’
- ‘Wij groeten u’. - gonsde de massa.
- ‘Koning Alfa Yaya, de koning Mademba heeft mij zijne hulp beloofd, maar
koning Mademba zal u verraden en aan de Franschen overleveren, reken niet op hem;
de Seriki 'n Musulmya heeft mij zijne hulp beloofd, heeft eene bruid geschonken
aan zijn broeder koning Alfa, maar niet zijne dochter, de dochter van een vasal heeft
hij geschonken; reken niet op hem;
de hoofdman der Touareg's heeft mij de hulp zijner volkeren beloofd; hij heeft
Mamadiola, de schoone bruid, hij heeft mijne gezellen geroofd, als slaven meegerukt,
reken niet op de Touareg's;’
Alfa Yaya hoorde de bruischende menigte:
‘Wee, wee, Alfa Yaya, de vermaledijde’........
‘Vlucht, vlucht, koning Alfa Yaya, gromde de oude tooveraar der grot, de
Sorya-Almamy die men aanstonds tot koningschap moet heffen, zal over u zijn
doodvonnis vellen, u vermoorden of verslaven.
Vlucht Alfa Yaya, vlucht met uwe getrouwigen waar de blanken u niet vatten
zullen, waar de Sorya's u niet bereiken, vlucht en voer elders uwen noodlottigen
oorlog, uwen hoogmoedigen krijg... -’
........
Onder de palmen, groen amphiteater rond den stortval des Nigers, te Bammakou,
rusten Alfa-Yaya's volgelingen; de paarden hebben gedronken en zijn vastgetouwd
naast de vuren waarop de sorgho in de kokende keteltjes danst;
Alfa-Yaya en Saïdou zijn geklommen en rustend beraadslagen op de hooge rots
naast den stroom, die aangeaderd uit de bergstreken en steppen, tegen aan den rotsdam
de heele terugwaterende aanren breedte tot een wachtings-meer wederhoudt;
en de hemelen weerschijnen in 't glazig meer, de rozeroode morgenden, de
purperblos-rijpe avonden, de witte en blauwe dagen, 't zonnegoud en 't maanzilver,
en de koningsadelaar, opvlerkend met bronzen zwingslag;
de regenwateren vlieten immer aan, het stolp-volle meer heft zich tegen den
rotsdam, dán steigert, zich wringend door de rotsengte met golvenden
sparkel-dampenden zilverval, soliede metaalkolom, boort neêr in 't rotsmerg;
de wateren brachten naar het meer de liedjes, de bronliedjes op 't mos, de galopzang
langs de rotsen, de ruisching der oeverpalmen in de windige steppen;
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af het zwellende meer-vlak schuift dan zangerig de verraste waterval als kokende
soldeering dampend beneden in den kuil.
- ‘Alfa, mijn koning, ginds is het fort der blanken, het bestormen zal uw leven
kosten en 't leven uwer getrouwe onderdanen, de blanken hebben felle wapens’.
als een verre ontploffing dreunde een kanonschot uit het fort over de vlakte; 't was
om zes ure 's avonds, 't rust-teeken vóór den aandonkerenden nacht, die snel 't heete
daglicht wegsmoorde achter gloeiwolken in 't westen.
Alfa-Yaya was bedachtvol:
zijn fierheid was verdrongen tot een zwaarmoedige herinnering aan vroegere macht
en roemrijkheid; hij dorst niet meer 't noodlot tergen, de gebeurtenissen in de toekomst
schikken naar zijn wil.
Zou hij d'aanval wagen van nacht?
- ‘Mou-Saïdou, ik wil nog strijden en een rijkdom stichten en Soedan, Soedan is
ons land’.
- ‘o Koning Alfa Yaya, gij zult niet winnen tegen de blanken, en hunne wraak
over u zal u wreedelijk straffen om uw stoutmoedige krijgslust. De blanken zijn
meester langs den stroom, hunne sterkten zult gij niet veroveren.
Ik ben gevaren langs den grooten Mayo tot in de streke onzer broeders in Haoussa;
ijzeren schepen, sneller dan aaien doorsnijden de watervlakten en zouden ter hulpe
spoeden naar het bedreigde fort te Bammakou.
- ‘Mou-Saïdou, Allah zal mij bijstaan, bidt gij, de verdienstvolle pelgrim, uw gebed
zal verhoord worden’- ‘Alfa, onze grootste maraboe, de oude Mohaman der woestijn heeft voorzeid dat
Allah's rijk is uitgebloeid in Soedan, de Allah der blanken is machtiger, tegen hem
vermogen wij niets, gij ziet hoe hij zijne geloovigen krachtig ter hulpe staat. De oude
Mohaman heeft waarheid gesproken.’
Ze daalden langs 't roode rotspad.
Heerszucht smachtte nog in Alfa's hart, het hart eens konings; zijn blik vuurde
door d'avondluchten naar 't noodlottige fort ginds rood tartend, hoogmoedig rood
boven 't groen der beregende steppen; 't purpere lichtspel der avondzon in de wateren
ontkleurde reeds paarsch en grijs naar de zilvere doorschijnigheid der sterrenachten
in 't waterstof boven de geweldig kolkende waterstorting.
De adraganten, de bloed-boomen langs het dalende rotspad bloedden hun bloedzap,
't bloed der draken in 't onderaardsche, uit
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de wonden der afgerokken takken waarmede de Foula's 't vuur opvlamden.
De vuren smookten tusschen de palmen.
Aan d'onderdanen sprak koning Alfa Yaya, koning nu zonder koningdom;
- ‘Welke onder u bestormen van nacht met mij 't fort der blanken?’- ‘Allen’ - was 't antwoord,
en 't vuur blikkerde in hun driftige oogen.
Dan sprak Saïdou, de kleine zachte Saïdou;‘o Koning, o broeders, uit de verre oostlanden zijn onze vaderen gekomen naar
de westerstreken en bergen Fouta-Diallon. De terugweg is u open, laat Bammakou,
't onbereikbre fort, laat de blanken, ze doen geen kwaad, laat den Allah der blanken
en vrede zal dalen over u en over de nieuwe streken die ge bevolken zult.
Doorreist weêr als vroeger de landen van vriend en vijand, volgt uwe kudden,
wordt herders, niemand zal u kwaad willen, 't heele Afrika ligt gastvrij voor u.
Want Allah heeft ingegeven en Allah's liefste profeet heeft voorzeid: 't rijk der
blanken in de Nigerlanden is aangebroken. Wij moeten buigen of wijken. Kiest.’
en de Foula's weifelden en blikten hun koning aan.
- ‘Mou-Saïdou, sprak de tukke Alfa Yaya, uw woord is wijs en beraadvol, gij zult
wederkeeren naar den ouden Mohaman Kouati, de groote maraboe en hem zegening
en gebed, Allah's bijstand vragen voor onze onderneming. Ga, Mou-Saïdou, we
beiden u af, de schorsprauw is vastgetouwd langs den oever; Siddi uw gezel, zij uw
medereiziger.’
Saïdou vertrok droevig, want hij wist dat Alfa Yaya de blanken aanvallen zou en
Alfa vreesde dat Saïdou's woord de Foula's tot vredelust mocht overhalen.
Saïdou en Siddi losten de vlugge prauw in den stroom, donker snel in den nacht;
doch stuurden weldra naar den oever weer en baadden aan wal om na te loeren hoe
de strijd afloopen zal.
Een angstige klaroenkreet schrilde 's nachts een wanordelijke alarm-mare door 't
slapend fort.
Blanke en Senegaleesche soldaten sprongen met hunne geweren naar de schietgaten;
er was meer krijgsvolk aanwezig dan Alfa 't zich had ingebeeld
de kogels der Foula's brokkelden de muren af barstten door de steenen wanden;
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Saïdou hoorde en zag 't uit de verte als een horizontaal vuurwerk langs de vlakte,
waarover de agonie kreten der getroffenen verloren galmden
de knal der schoten in 't ruim der steppen klonk klein en ver als de knettering van
vochtig brandhout in 't avondvuur;
Was 't niet dien nacht dat de overste van 't fort onder 't onophoudend aanvallen
der Foula's den akeligen scherts uitsprak
‘We verdedigen ons ten uiterste en weren de bestormers af, den laatsten kogel
onzer revolvers behouden wij voor ons en geven ons niet over’.
zoo driftig was d'aanranding
Te vroeg toch waagde Alfa de bestorming
Te sterk was nog 't manschap in 't fort
Te zwak was zijn bende; in de duisternis kon hij de gedoodden niet tellen.
Alfa werd gevangen, als een leeuw in den kuil zijns mededingers met welken hij
strijden wilde om bezit der leeuwin, hun beider begeerde.
Dien nacht was de wijdte over de Soedanlanden plechtiger stil en ledig, en
donkerder; de mane scheen mat-rood over 't meer, geen regenwateren stroomden
meer uit de verre hoogten, de waterval ruischte niet meer zijn koorzang van al de
liederen der bronnen, rotsen en weiden; de laatste droppelen leekten rood van
weerschijn der mane, langs de scherpe rotsen.
Saïdou en Siddi wachtten en waakten onder de zwijgende palmen langs het
gezonken meer
Toen 't flauwe morgenlicht schemerde, hing daar nog eene vlag boven 't fort, en
de morgenbries plooide haar kleuren uiteen: blauw en wit en rood.
- ‘Siddi, onze koning Alfa is gevangen; hij heeft mij geboden naar Mohaman
Kouati te varen, kom laat ons de prauw zoeken en leiden naar Tomboutou, de heilige
stad.
Allah's wil geschiedde.’
Emiel van der Straeten
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Vlaamsche Arbeid
Kritisch Proza
Wij lazen in Jong Dietschland's Septembernummer van I. Oorda - wat een onmogelijke
deknaam! - eene zware, lyrische, soms al te ‘vlammende’ studie over Peter Pauwel
Rubens. Een philosophisch-rubeniaansche fresk zelve! Eene hartstochtelijke feestrede
om de heerlijkheid der vlaamsche Renaissance. Wie weten wil wat deze studie in de
kunstkritiek beteekent ga daaraan vergelijken wat minderwaardigs en oppervlakkigs
indertijd Max Rooses in zijn boek ‘De Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool’
over Rubens neerschreef. De eene verklaart ons synthetisch de kern van het
rubeniaansch mysterie, waarvoor de andere nooit eene middelpuntige en aanneembare
verklaring, laat staan het ‘mysterie’ zelve, gevonden heeft.
Max Rooses houdt al te methodisch vast aan het nuchter, rationeel-archaeologisch
en historisch feit en verwaarloost gewoonlijk de mysterieuse ‘ziel’ der kunstzaken:
een datum, een nummer, een manuscript blijven hem het ‘voldoende’; uitleg en
beschrijving der schilderijen zijn slechts bij hem wat normaal-waarneembaars is door
elk ontwikkeld muzeumbezoeker en houden omtrent het midden tusschen inventaris
en fictie; evenwel geraakt dit alles bijna keurig en kruimig geschreven als Oorda
slechts spontaan-grover zijne visionnaire inzichten uitschrijft.
Maar Oorda is een zeer groote, intuitieve kunstkenner die, zonder overvloed aan
historische archaeologie, noch positieve documentatie, - dan voor zooveel maar
noodig is -, de ‘anima rerum’ verbeeldingsvol gewaar wordt, deze volledig in zich
opneemt en naar eigen individualiteit, ‘kritisch’ weergeeft zoodat hij, door het
synthetisch benaderen van de rede der dingen, ons den reuk en de smaak brengt van
een tijd, een kunst, een karakter, een ziel.
Om de juistheid mijner bewering te vatten moet men lezen wat Max Rooses in
‘De Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool’ over Rubens' ‘Moord der
Onnoozele Kinderen’ mededeelt. Na eene uitvoerige analytische omschrijving van
het schilderstuk besluit hij: ‘Heel dit tooneel van razernij, van nameloos wee, wordt
beschenen door het helderste, reinste zonnelicht, dat
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het landelijk huisje in de verte, met groen belommerd, weldadig koestert, en de
druiven aan den wijngaard tegen het paleis doet rijpen, dat beulen en slachtoffers
met gelijken milden glans overgiet, hunne harnassen en bonte kleederen en naakte
leden dooreen doet schitteren, en aldus het akelige van dit meesterwerk voor het oog
ten minste verzoet en mildert’.
Max Rooses heeft hier enkel een gewoon-waarneembaar feit ‘bestatigd’. Echter,
van eene wijsgeerige verklaring dezer moord-blijdzaamheid is er geen schijn van
poging zelfs te vinden. Waarom dat vreugdvol zonlicht? Waarom die paradijsachtige
buurt rond al die erbarmelijke kinderlijken? Door een sterk gebrek aan
metaphysisch-synthetisch inzicht zal Max Rooses er niets pogen over te verklaren
en aan Oorda over laten ons deze Rubeniaansche antithesis uit te leggen; aldus: ‘Waar
hij den afgrijselijken kindermoord in blijde kleuren schildert, en, onnatuurlijk genoeg,
tegen een achtergrond van prachtige paleizen plaatst, daar heeft men hoegenaamd
niet noodig naar in-den-schijn-diepe uitlegging bij Renan te zoeken; de zaak is heel
eenvoudig: het licht zingt hier “Gloria!” boven de martelie en vaagt met hemelglans
de ijselijkheid van folteringen en moorden uit; de doodgewone voorstelling die elk
geloovig Christen van de martelie in zich draagt. Hemel en paleizen-omgeving nemen
in de “Kindermoord” een aanzienlijke plaats in, en aan het gruweltooneel wordt
slechts een betrekkelijk klein plaatsje toegemeten. Is het opzettelijk? Wanneer kan
men zoo iets bewijzen? Toch is het buitengewoon genoeg bij Rubens om aan een
inzicht te denken, en, is het zoo, 't is wondervol schoon; want, dan heeft hij, boven
de onmenschelijk-walgelijke wreedheid, die zooveel onschuldige kleintjes aan hun
moeder ontrukt, in den breed-open, schitterenden en warmen hemel het moederhart
geopend dat men ook in de Moederkerk hoort kloppen; moederlijk ontroert klinkt
ook haar lofzang boven deze kleinen:
Vos prima Christi victima,
Grex immolatorum tener...’
Hier wordt ons zedelijk-esthetisch gevoel ruim tevreden gesteld wanneer Oorda hoe minder vormelijk ook - vooronderstellen wil dat het misschien Rubens opzettelijk
inzicht was aan den toeschouwer het hemelsch geluk dezer onnoozele kinderen te
doen gewaar worden door de glorie van lucht, licht en paleizen rondsom die
wak-bebloede kinderlichaampjes.’ Hoe kan Herodes 't licht verdragen’, zou er Vondel
kunnen op nazingen en terecht.
Die wijsgeerig-esthetische diepte van inzicht heeft Oorda verwezenlijkt voor
Albrecht Rodenbach, Vondel's Lucifer en Adam in Ballingschap, voor Florence. Nu
deed hij het voor Rubens. Voor deze laatste ‘ure bewondering’ denkt men
onwillekeurig aan een weelige overvloedshoorn die zijne volte van appelen, peren,
granaats en vijgen uitstroomen laat in de roozachtige handjes van jonge goden,
schaterend met zoete kreten; het zomerkoren zwalpt gouden
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âren daarachter, de hemel is als vurig satijnblauw daarboven; rondsom zon en zoelte.
Rubeniaansche levensblijheid! Weinigen als Oorda hebben in het bloedvolle hart
der Rubeniaansche kunst blijder geheimen gevonden.
Karel van den Oever
De Zilveren Jubilé onzer Vlaamsche Akademie. - Daar wij schrijven Ao Di 1911,
hebben de blinden, die dragen de Vlaamsche wijsheid onder hun kale schedels en
van tijd tot tijd zetelen achter de groene ruitjes van hun lokaal ter Koningstraat te
Gent, hun zilveren jubelfeest gevierd.
Op Zaterdag, 7 October te halver-negen is het feest begonnen ten stadhuize waar
die menschen tot meerder profijt hunner huishoudkundige functies genoten een raout,
in de gebenedijde aanwezigheid van zeer officieele personen.
's Anderendaags, 8 October, zijn ze te bewonderen geweest in de aula der
Universiteit ter Volderstraat, te zien zegge ik dus, van Is. Teirlinck en Ed. Gaillard
af, gerijd op hooge stoelen en roerloos gezeten met hun linten en hun brillen, tot
Menheer Leo Van Puyvelde toe, die van achter heelemaal bij 't poortje zat en die 'k
meermaals het gezegde poortje heb zien sluiten met zorgzame handen, wakende als
hij moet dat er toch geen frisscher windeke binnen waaie van buiten, alover de
schatten-van-verstand-omvattende-schedels zijner huisgenoten... en dat misschien
wel ten verderve van 't Vlaamsche volk en heurer dutsen van letterkundigen die
zooals ge weet van kunst geen sikkepit verstaan... Want, Arbeid-lezer, denk nu dat
met dit windeken een wolksken of een straaltje uit het werkelijke, goddelijke leven
binnen-floddere, wat al vóór gevolgen en zou het niet kunnen verwekken in de reine,
kristalheldere atmosfeer hunner gedachten-sfeer... Geen nood daarvoor! Leo waakte!...
Persijn, jongen, toen die venten u overlaatst onweerdig achten als huisgenoot, heb
ik me boos gemaakt en me afgevraagd of ze den klutst kwijt waren in 't hotel ter
Koninkstraat... Maar nu was 'k blij u daar toch niet bij dat volk te zien zitten...
Streuvels was er ook niet, hoeft-ge te weten... En u dan te gebruiken als poortier!...
Wel Heereje!... Dat ware toch te zot geweest, ni-waar?... Persijn, poortier... neeë,
Leo past dat beter... De Heeren hebben 't wel gedaan...
Ter zake dus, dat ik u verhale, wat ze daar zooal verteld hebben. 'k Vouw mijn
bloc-notes open en 'k beginne. Wie daar allemaal te zien was kunt ge in
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de Gentsche dagbladen vermeld zien. Ik kende die menschen niet. Boven in de
gaanderij zag ik Buysse en D'hondt en toen 't feestje reeds een tijdeken aan den gang
was, kwam Herman Teirlinck binnen op zijn teenen. Verriest was er ook aanwezig.
De Heer minister Poullet, wenschte de Akademie proficiat met heur zilveren
jubilee, prees het afgedane werk en drukte de hoop uit, dat ze nog lange blijve werken
en weze een baken voor het Vlaamsche volk. Handgeklap. Toen stond Is. Teirlinck
recht en hij sprak. Hulde aan den heer minister, aan de afgestorven vrienden en aan
den overschot van uit den tijd der stichting: Napoléon de Pauw en Edw. Gaillard...
Dank aan het streven dier eerste leden, is dit gezelschap geworden een eersten factor
voor den bloei en den opstand van ons ras. De academie en is niet volmaakt... bijlange
niet... Op aarde kunde gij geen volmaaktheid vinden en deze onvolmaaktheid en ligt
niet aan heure leden en dat moesten Guido Gezelle en andere letterkundigen hun dan
ook maar, uit goeder harte, vergeven... 't Is nu eenmaal zóó... en ze en kunnen er niks
aan doen... Straks, zal Prof. De Vreeze, naar zijn eigen opvatting het doel en de
werking der academie - Academie in 't algemeen, asjeblieft - uit een doen... Naar
zijn eigen opvatting... velen onzer denken er natuurlijk, in afwachting van verbetering,
anders over... En het verheugt ons te kunnen verklaren aan alle aanwezigen dat de
academie met eenparigheid van stemmen besloten had, zekere heurer wetten te
wijzigen. Vele leemten zullen aangevuld worden en ze zijn er fier op, ondanks die
leemten ofte putten en slijkerige karresporen waar de conventie-zware academiewagen
zoo lange jaren door voorts hobbelde, tot vermaak van jong en jonger Vlaanderen,
heel wat weg heeft afgelegd... Nogmaals ze zijn er fier op... Maar dat zal hun niet
tevreden stellen... nee... ze willen meer nog... meer nog... ze willen grooter en schooner
worden... sursum corda... De zwarte wolken, die hun in 't verleden met zoo menige
leelijke regen-geut kwamen storen in hun slakken-huisje, zijn hun tot nut geweest...
Ze kruipen uit hun slakken-huisje... De hemel klaart op, de wolken drijven over, en
we stijgen in volmaaktheid. Vooruit voor 't heil van 't Vlaamsche volk en ze zullen
de beste en sterkste elementen bij hun roepen en vragen aan elkeen van goedenwil
hun te helpen in den moeilijken strijd...
Arbeid-lezer, ge ziet wel dat ze het goed meenen, ni-waar? En daarom, om ons
van hun beste inzichten te overtuigen, hebben ze voor een paar weken tot lid gekozen,
niet Persijn, die zooals ge weet nagels met koppen slaat, maar Leo Van Puyvelde...
Wie zou nog kunnen twijfelen!! Daarop volgde nuchter en koel handgeklap. Spijtig
voor die venten toch, dat Prof. De Vreeze daar zit... die zal weeral stokken in de
wielen steken... ge zult het eens gaan zien... En daarom hebben ze de aanwezigen
verwittigd: volgens zijn eigen opvatting, zou hij spreken... En toch konden ze lacy!
zonder hem weeral niet voort om
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deftig figuur te maken tegenover de aanwezige vreemdelingen. Aflezing van adressen
daarna. Prof. Pirenne spreekt vlaamsch, in naam der Koninkl. Ac. van België.
Nu komt kanunnik Muyldermans voor den dag en die zal, proef op de som,
bewijzen, dat ze fier mogen zijn op hun arbeid, zooals Isidoor Teirlinck zooeven te
zeggen kwam: Deze jubilee is een heugefeest voor ons. Er zijn weliswaar, vele
mistevredenen, maar luistert naar die menschen niet, denk na en ziet wat we gebaard
hebben op 25 jaar tijds en ge zult ons zeer dankbaar zijn voor 't afgedane werk.
(Buysse en Herman Teirlinck klappen niet) Van de taaie werkers uit het
jaar-Onzes-Heeren 1886 schieten er slechts twee over. En die zijn hier om ons te
overtuigen dat de afgestorvenen edel en rechtveerdig werk geleverd hebben. De
academie bestaat uit 25 werkende leden, 25 van een tweede, 10 van een derde en een
onbepaald getal van een vierde qualiteit. Willems zei bij de stichting der academie:
Immer het verheven doel der ontwikkeling van het Vlaamsche volk te betrachten.
En hebben ze dat gedaan? Blader hunne 25 jaarboeken door, zie hun verhandelingen
en hun uitgaven na, lees hun maandschriften als ge er lust toe gevoelt... Maar dat
kunt ge allemaal niet gedaan krijgen, dat werk staat boven alle lichtzinnig oordeel
van snotneuzige ruitenbrekers... Zij kunnen elk vak beoefenen, ons van alles bezorgen,
dank zij de practische inrichting hunner commissiën, werkende onder de vaderlike
leiding van het bestuur. Die commissiën zijn met vieren in getal. Zij doen den wagen
loopen.
De 1ste commissie telt 10 leden en houdt zich onledig met de studie onzer dialecten
en met het middelnederlandsch. Zij bezorgden den weetgierigen Vlaming 18 werken.
De 2de commissie, item 10 leden en passeeren hunnen tijd met de studie der nieuwere
taal- en letterkunde, met tooneel, met bloemlezingen te maken uit 17de en 18de
eeuwsche schrijvers, met de volksliedjes op te zoeken en de rechtstermen te zuiveren
van alle mogelijke verbastering, item 18 nummers. De derde commissie telt ook al
10 leden en heeft als karweitje de studie der vaderlandsche historie, der vaderlandsche
kunst en met de bibliographie onzer geschiedschrijvers en van den Vlaamschen
taalstrijd. De vierde 10-ledige commissie werkt op 't gebied van 't Vlaamsche
schoolwezen. Zesmaal 's jaars vergaderen ze en om den werklust der Vlamingen aan
te prikkelen schrijven ze prijs-vragen uit. Voeg daarbij nog tijdelijke commissiën
die zich in de weer zetten om een woordenboek gemaakt te krijgen, en zich bezig
houden met de studie der oorspronkelike plaatsnamen en met het opzoeken der
ongekende incunables.
Dat is hun werk. Ze zijn er fier over en moedig ook, om Prof. Lecoutere tegen alle
kefferkens en spotters te verdedigen, als hij een oordeel over letterkundig werk in
hun naam uitspreekt. Doe wel en zie niet om, dat is hun leus, al zijn zij blind, al zijn
zij stom, zij doen den keus.
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En dan over geldelijke ondersteuningen beschikken ze ook al: allerlei fondsen staan
onder hun patronaat en zij gebruiken die gelden tot meerdere glorie van 't Vlaamsche
volk. De academie is trouw gebleven aan heur doel, leve de academie!...
Jammer... nu staat Prof. de Vreeze, van nevens Siffer waar hij gezeten was, recht
en hij zou harde waarheden aan deze menschkens zeggen. Wonderbaar, 't verschil
in de intonatie der toejuichingen voor Teirlinck of Muyldermans en deze voor Willem
de Vreeze, die opvlagen en aanhoudend knetteren onder de ruime, lichte koepel der
aula... Nu is er electriciteit in de lucht, de oogen kijken gespannen naar den man,
niemand woelt nog, en 'k denk even, glimlachend, aan de vreemde theorieën over
levens-radiatie die me onledig hielden en me vermoeiden, toen ik, jongskes van jaren
nog, aan occultisme deed...
De Vreeze sprak ons over de mannen, die rond 1830 't eerst met de stichting van
zulk een gezelschap als een academie ongeveer voor de pinnen kwamen en hoe die
voor doel hadden... ja!... de geschilpunten over spelling-quaesties uit de voeten te
ruimen, of de regels der taal vast te stellen. David kwam daarna en die wou wat meer
als deze twee prozaïsche zaakjes: een goede richting geven aan de letterkunde van
den dag.
Dus de driemaal heilige spraakkunst beoefenen, en door heur de taal, en door de
taal de letterkunde ruimer vlucht geven, bleek het doel te zijn van 't gezelschap dat
Willems zou willen gesticht zien.
Maar zoo gaat het nu gelukkiglijk niet met de taal. Het best kan je de gang van de
taal bestudeeren bij de Franschen, die toch reeds van in de 17de eeuw door Richelieu
met een academie begiftigd werden. Hebben ze daar soms, ondanks hun
woordenboeken het in onbruik of 't in voege raken van sommige woorden kunnen
verhinderen? Hebben zij de spelling vastgesteld? Neen. Ook de spelling niet want
hadden die geleerde heeren daaraan iets kunnen veranderen, waarom komen er dan
in hun taal zooveel tegenstrijdige dingen voor? Waarom en is hunne spelling geene
phonetische geworden? Alleen omdat Mevrouw 't Gebruik, volgens heur grillen of
perten van den dag het zoo wilde, onbewust handelend in heur liefde of heur haat.
En de heeren van onder de koepel mochten die wijzigingen opteekenen en daarover
pezeweven zoolang ze 't lustten, zoolang ze asem hadden. Zoo b.v. vóór de
boekdrukkunst er was, hield elk schrijver er zijn spelling-manier op na, gebruikte
verkortingen en speciale teekens zooveel hij wilde, maar eens bij den pers-man kon
men de grillen van al die menschen nu toch niet gaan volgen, en er voor elk bizondere
druk-teekens op na houden! Dat was een eerste factor bij 't unifieeren der spelling.
Zòò zijn er nog andere, waar nooit 't is gelijk welke academie iets aan veranderen
zal. Voor de woorden nu, hoe komen die in voege? Niet door de geleerden. Want
waarom noemt men onzen fiets, nu niet
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eenmaal rijwiel zooals Mathijs de Vries het indentijd voorstelde en welk woord
algemeene goedkeuring vond? En waarom zeggen ze hier in Vlaanderen dan velo?
En de taal der letterkundigen omschrijven kan een academie ook niet. Die mannen
zoeken nieuwe woorden, ofwel omdat de bestaande hun niet aanstaan, ofwel omdat
ze de bestaande soms niet kennen of niet vinden, op 't oogenblik dat ze die gebruiken
moeten. En die woorden hebben succes of hebben er geen.
Waarom wou men hier in Vlaanderen dan doen wat in Frankrijk niet gegaan was?
En er kwam geene academie toentertijd en ook geen woordenboek, en toch is de
spelling-quaestie sedert lang geregeld.
Wat kan een academie dan nog wel doen?
Wetenschappen en letteren bevorderen zegt ge? Maar dat kan ze niet. Die gaan
hun gang met of zonder academie. Heur werkkring moet elders liggen: door het
uitlokken en steunen van het werk... niet door te willen leiden... door 't steunen. Geen
prijsvragen en occasioneele werkertjes oproepen, maar door geleerden, werkelijke
geleerden asjeblieft te steunen en te helpen in hun arbeid, en geen student van hier
of een schoolmeester vandaar...
Prof. de Vreeze verklaart zich onbevoegd om over letterkunde te spreken... hij
spreekt over taalkunde...
Dierven die andere potverdommesche platbekken en gepatenteerde otters dat ook
eens aan te zeggen... maar nee, die maken verslagen over Buysse of Van de Woestijne,
waar ze 't eerste woord niet van begrijpen, die zeggen Gust. Vermeylen kent zijn taal
niet want die schrijft ‘heenentweer’ en dat 's mis.
de Vreeze besloot zijn rede met te zeggen dat de Regeering alsdan 't advies der
academie zou kunnen vragen voor 't gebruik van heur Nederlandschen taaldienst.
Daarbij zou die academie hier niet moeten blijven op heur eentje teeren, maar 'n
beroep doen op den goeden wil van allen, heur ten dienste stellen van alle geleerden,
van andere Germaansche academies, om zoo wetenschappelijk werk mogelijk te
leveren... Dát kán de academie doen, en dat zal maar eerst goed draaien, in dien zin,
als we hebben onze Vlaamsche Hoogeschool... dan zal er wisselwerking tusschen
de beiden bestaan tot heil van ons Volk...
En toen, Arbeid-lezer, toen schokten we recht, toen was er warmte en geestdrift
in de zaal, toen vonkte er electriciteit tusschen onze klappende handen, toen riepen
we luid: bravo! Professor! daar we zinderden van heilige geestdrift.
En op dien wensch hebben we moeten wachten tot het laatste oogenblikje, op deze
officieele vergadering... tot 't allerlaatste oogenblikje... Niet een van de vorige
piepzakken die er dierf den kop voor open doen...
We zijn er hier in ons tijdschrift, Prof. de Vreeze, dankbaar voor...
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Weet ge het nog Arbeid-lezer? Isidoor Teirlinck zei: de Vreeze spreekt volgens zijn
eigen opvatting... 't zijn toch maar waarachtig die bebrilde en belinte dikhuidigen op
wien alles fataal afschampt, wat maar ‘van dat heimelijke Leven, dat hun begrip te
boven gaat’ komt. En ze zullen blijven doof en gesloten voor onze protestaties, terwijl
ze voort zullen gaan - gelijk Roemer Visser ergens omtrent zegt: ‘aan Cupidos
bescheeten luyers hun spitse neus te snuyten’.
Noch visch, noch vleesch, maar nen otter en nen otter ziet scheel, pleegt mijn
vriend Timmermans te zeggen.
Na 't feestje, verzekerde René Verdeyen, mijn collega uit wijlen Nieuw-Leven,
dat die vermelde dikhuidigen zouden gesproken hebben over de mogelikheid enkele
letterkundigen van naam bij hun jury te roepen voor den naast-komenden prijskamp.
Zou Leo 't poortje dan toch even hebben laten op een kier staan bij 't vervullen
van zijn ambt?...
‘Dit hebbe ik gezegd, opdat het u geen hindernisse worde’ spreekt Sint-Jan...
Fr. Thiry

Van onzen Arbeider
P.A. De Genestet (1861) is nu vijftig jaar dood. Niet zonder eenige belangstelling
blikt men terug - en het gebeurt elken dag zeldzamer - op deze hollandsche
dichtersfiguur uit den burgerlijk-sentimenteelen Beets-tijd. Grooter een waarachtig
dichter dan Beets wordt hij wellicht overtroffen door Van Meurs, wiens ‘Kriekende
Kriekske’ niet door de ‘Leekedichtjes’ kunnen geëvenaard. Maar niemand in Holland
en Vlaanderen zal ooit ‘Het Haantje van den Toren’ - dat enkel zijne weerga vindt
in Van Beers' latere ‘Zieke Jongeling’ - vergeten. Dezulken die den weemoed van
het vluchtig leven zongen waren altijd populaire dichters. Sentimentaliteit is nog
steeds die dichterlijke honing waarmee de nederlandsche burgerij zijn dagelijksch
brood gaarne oversmeerd. De koele, epische Vosmaer? Hij kan het nooit zoo ver als
De Genestet brengen... En, nu de Nieuwe Gids-donderbui - niet zonder hagelslag tot zelfs over de Génestet's hoofd gepasseerd is blijkt het dat de jas zijner populariteit
hem nog altijd ongehavend over het lijf hangt.
De Maatschappij voor goede en goedkoope Lectuur heeft daar pas in ‘De Ploeg’
gemeld dat ‘binnen nog geen tien maanden’ van haar De Génestet-bundeltje ruim
wat 2400 exemplaren aan den man werden gebracht!...
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Het heeft zijne beteekenis dat de Nieuwe Gids Beweging zoo een ‘ondichterlijk
succes’ niet heeft kunnen beletten en dat het Rad-der-Fortuin dezen nu weer naar
boven haalt die - over korten tijd nog - aan den onderkant der vergetelheid wentelden.
Wanneer toch zal nu eens gewoon-weg gebeuren dat het Vlaamsche volk geboorteen sterfjaar van zoovelen der Voorgangers zal herdenken minder door een uiterlijk
eerbetoon dan door het aankoopen en lezen hunner ‘werken’ die den tegenwoordigen
welstand van ras en letteren hebben voorbereid? Zoo een mirakel is zelfs niet aan
onzen populairen Conscience op ‘tien maanden’ overkomen. En dan moet het
geboorte- en sterfjaar nog àlgéméen en liefst vóoraf ‘gekend’ zijn!
Wij kunnen den schrijver van het artiekeltje ‘Jubelfeest van de Koninklijke Vl.
Akademie’ in ‘Ons Volk’ van harte verzekeren dat onze bekneukeling der laatste
Akademie-feiten niet haar oorsprong heeft in hare al of niet ‘clericale’ samenstelling.
Wees gerust! Wij zullen dit uitgangspunt maar overlaten aan een man als Paul
Fredericq maar ons moeilijk zonder lachen inbeelden dat indertijd Aug. Vermeylen
van zoo een femelachtig-klein kriterium uitging.
Consequenter is het dan onzinnig te insinueeren dat ons proza over de ‘laatste
bekroning van Stijn Streuvels’ van dat soort ‘anti-cléricalisme’ nog ‘uitvloeisels’
zoude zijn. Goddank, tot nog toe zijn we van die ‘eczémas’ verschoond gebleven
dank aan zuivere, katholieke bloedpillen.
Wij weten verders heel wél dat de Akademie ‘niet een eerekomiteit is van dichters
en prozaschrijvers, doch vooral een korps van (sic) geleerden’. Om die ultima ratio
dan ook zal de recensent van dat artiekeltje zonder twijfel met ons instemmen dat
de Akademie zich in het vervolg tot haar zeer verdienstelijke ‘philologische’ arbeid
moet blijven bepalen en voortaan de ‘pure literatuur’ aan een ‘eerekomiteit van
dichters en prozaschrijvers’ over laten.
Of anders zouden we met de Laey zaliger moeten puntdichten:
Doe maar op! en gooi zoolang er
nog een enkel ruit, als wit,
rinkelklinkend in de vensters
onzer Akademie zit!

Wij lezen in de dagbladen dat de Regeering de ‘jubelvierende’ akademie eenige
kostbare voorwerpen geschonken heeft, bestemd om de lokalen
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der Akademie te versieren. Zij bestaan uit: eene oude schouwgarnituur, waarde 17.000
fr., eene ander schouwgarnituur, waarde 10.000 fr. Verder een kolossaal groote en
prachtig kristallen luster, waarde 12.000 fr.
Ook nog twee prachtige boekenkassen, in eiken hout, voor het kabinet van den
secretaris, M. Gailliard. Dus in het geheel een geschenk dat omtrent 40.000 fr. waarde
heeft.’
En zeggen dat de vlaamsche letterkundigen nauwelijks de broodkruimels krijgen
die van de gouvernementeele tafel vallen!

Op het Zilveren Jubilé der Vlaamsche Akademie.
Na vijf-en-twintig jaar Door Teirlinck steekt den roeper
zijn manschap boven 't hoofd en blijft een woordensnoeper.
Dat 's eigen aan den schijn van zilver en galon.
Of het wel anders kon?
Och neen:
't valt moeilijk voor zich-zelf te hooren:
‘Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren’.
***

Ons Akademie weegt nu vijf-en-twintig jaar
van zilver zwaar;
Carnegie's geldkist weegt ook zilveren gewicht
en blijft nooit dicht;
d'een legt het zilver op haar officieele frakken
wijl d'andre zijn dollars voor iedreen legt te pakken.
***

Wat praat een mensch van ondervinding
op vijf-en-twintig jaar?
‘'t Is allemaal wat geestopwinding’
zei Tante Saar.
Maar, maar! Maar, maar!
toch de Akademie zal van ondervinding preken!
Was zij geen honderd jaar toen ze eerst begon te spreken?

Robbeknol
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De Ster met den Steert
(Vervolg)
VII
Is de straat ook al bekeerd?
Leo beleefde nu de gulden eeuw. Niets van al 't geen hem overkwam, wierp de minste
schaduwe op den zonnigen weg dien hij betrad. Hij genoot nu verre 't beste deel van
alle goede zaken: 't verlangen naar hunne verwezenlijking. Zijne vlinders fladderden
nog vrij in den hof der toekomst en hadden hunne heerlijkheid nog aan niemands
vingeren gelaten. Zijne rozen geurden nog op stengel en zouden hem maar steken
als hij hunne fluweelheid plukken wou. Hij had nu levenslangen pacht in het Aardsch
Paradijs verkregen en niets was zoo verre van zijn gedacht als die engel met het
vlammend zweerd der werkelijkheid, die hem zekeren dag de pacht zou opzeggen,
gelijk hij dat vroeger met 's jongens schoonvader en vader Adam had gedaan.
Ze waren welgekomen geweest degenen die de weldaad van 't leven hadden durven
loochenen, of kwaad spreken van 't menschdom nu hij daar wandelde met zijne Leen
aan zijnen arm, voor den allereersten keer!
Had hij gisteren, wakker zijnde, geloofd dat hij droomde, nu genoot hij volop met
open hert en open oog den zoo heerlijken droom der bekroonde liefde.
Leentje vertelde en hij beluisterde eer den toon harer stem dan 't geen zij te vertellen
had: zoo omtrent gelijk men den praat eener beek aanhoort.
‘'t Was niet te gelooven,’ zei de maagd, ‘hoe moeder tegenover vader veranderd
was!’ De mooriaan, de meerschuimer pijp, de hengelroe werden ter bevestiging
opgeroepen van den kerschverschen
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toestand van zaken en dreven daar een oogenblik in den onduidelijken nevel van
Leo's verstrooiden geest.
Pa vond ma zoo veranderd dat hij gisteren het ergste voor haar verstand vreesde.
Zelfs dezen morgen en was hij nog niet geheel overtuigd.
‘Leentje, Leentje, mijn zoet kind toch,’ had hij gezeid, terwijl hij haar in de armen
sloot, ‘mocht het toch waar zijn dat uw moeder niet speelt!’
- ‘Maar hoe is 't mogelijk’, vond Leo, ‘de zaak toch zóó zwart in te zien?’
In zijnen zucht om vandaag gelijk-wat-ook goed te vinden ondernam hij 't wasschen
eener moorin.
- ‘Zóó boos, zóó vreeslijk is zij toch nooit geweest, Leen, zie eens welk eene
vriendschap toen ze mij gisteren morgen zelf binnen bracht.’
- ‘Ja, 'k zeg niet,’ sprak de kleine deugeniet... ‘daar was al een merkelijk verschil
bij den avond te voor... stellig’.
Hier hield Leo's droom een oogenblik op bij die zoo plotselinge herinnering aan
zijnen moordaanslag. Waarom ook de papegaai, een zoo onhebbelijk beest, in het
Aardsch Paradijs toelaten?
- ‘Heeft pa 't u verteld?’ vroeg hij eenigszins spijtig.
- ‘Toch niet, ma zelf.’
Hij zocht andere bewijsredenen, maar gaf het na een kort oogenblik sprakeloos
vooruitstappen toch maar op, omdat er o zoo veel aangenamer zaken waren om zijnen
geest bezig te houden.
Wat kon hem ook 't overig van de wereld schelen, wat de menschen deden en
lieten en langs welke wegen en met welke middelen zij hun doel poogden te bereiken.
Hij was gekomen, geklommen en rustte nu uit op het toppunt zijner wenschen. Eerst
later zou hij zien dat zijn berg nog den hoogsten niet was. Voor 't oogenblik keek hij
zijn eigen blind in de zonne van zijn geluk en alles wat hij nu nog aanblikken zou
moest hare schittering, haar verguldsel vertoonen.
Een arm, vuil, verlept meisje, die sloeffend in te groote schoenen eenen eemer
water droeg, tweemaal te zwaar voor hare achtjarige kinderkrachten, trok hem voor
een oogenblik uit de rozige wolken der begoocheling.
- ‘Arm schaap,’ ontsnapte het Leentje deernisvol. ‘Waarom gaat moeder niet zelf
naar de pomp, Lieveken?’ vroeg zij de verwaarloosde kleine, met haar kortgeknipt
muizenhaar.
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De waterdraagster schrikte, gelijk alle volkskind dat, op welken toon ook,
aangesproken wordt.
- ‘Moet ge wijd?’ wilde Leo weten.
Het bloedje gaf, achterdochtig en schuw, een onverstaanbaar adres op.
- ‘Kom maar mee’ klonk het uit Leo's mond, en reeds had hij 't oor van den eemer
vast.
- ‘Maar Leo toch...’
Leentjes eerste beweging was een pogen om haren arm uit te trekken... dat stond
nu toch al te aardig vond ze. Doch haar gezel prangde dien zoo sterk dat ze wel mede
moest nog altijd beschaamd, lachend uit verlegenheid bij de gedachte ‘zoo moesten
die en die en die mij zien’, maar toch blijde in het allerdiepste van haar gemoed
omdat haar held bij zoo eene kleinigheid reeds zoo veel hert liet blijken: ‘wat zal hij
dan voor mij al niet doen’ dacht ze overgelukkig.
Het sukkeltje in hare zwadderschoenen moest loopen al wat ze kon.
- ‘Hier,’ zei ze, gekomen voor eene oude vervallene steeg van het straatje dat het
viertal op hare aanwijzing zoo even insloeg. ‘Dank u, Mijnheer,’ vezelde ze nog,
min of meer angstig dat Leo haren eemer mee zou nemen.
Toch niet, ze kreeg zelfs nog een stukje drinkgeld van den braven man die haar
voorhield, terwijl hij op hare kaak tikte, dat zij altoos braaf moest zijn.
Men had de kleine 't braaf zijn nog meer voorgehouden, zelfs bij geschreeuw en
gebalde vuist, maar nooit, nooit van haar gansch kinderleven, beloofde zij het zoo
rechtzinnig in haar dankbaar hertje.
Die goede behandeling stemde 't sukkelken tot meedeelzaamheid en nu eerst dorst
ze uffra's vraag beantwoorden.
- ‘Moeder moet op de klein passen, w'hebben er nog drij en ons Rikske is
eergisteren dood verbrand in de waschtob, en vader heeft moeder zoo geslagen.’
Ontroerd en beseffend dat er een deel van hun genot verloren ging, maakten de
geliefden rechtsomkeer, misschien wel bedenkend bij hun eigen, dat ook dit paar
eens zijne eerste wandeling deed. Dat is de gang van 's levens wisselwendigheid:
schaduwzijde van alle vreugd en lichtkant van de diepste smerte.
Wanhoop en opgetogenheid loopen elkaar heele dagen voorbij en bezien de zelfde
stonde met oogen die al te wreed verschillen:
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de een gaat de geboorte van zijn eerste kind, de andere de dood van zijn laatste
aangeven.
Was het in 't kleene straatje aandoenlijk geweest, in de groote was het volop
beweging en rumoer. Het rustig uitzicht van den openbaren weg werd teenemaal
veranderd tijdens hunne korte afwezigheid.
Juist op de tramriggels waren twee vigilantiers in elkaars wielen verward geraakt.
Rond hunnen bok, waarop zij met gepotloode hooge hoeden en geverniste neuzen
troonden, stond de gewone kring nieuwsgierigen, raadgevers, beklagers, maar meest
spuiters, die van de gelegenheid gebruik maken om te laten hooren hoe geestig ze
zijn.
- ‘Langs hier, langs hier,’ vermaande Leentje, als bang dat na het eemergeval, haar
gezel nu twee peerden en twee vigilantiers zou oppakken. ‘'t Is nu al wel geweest’
lachtte ze half verwijtend, terwijl ze hem over de straat trok. Maar heur oogen die
zoo diep, zoo liefdevol in Leo's oogen keken, gaven duidelijk te verstaan: ‘Let op
die woorden niet en gaat alleen op ons voort’.
Twee trams die in tegenovergestelde richting kwamen aangebold, belden zoo
onverschrokken tegen een op, als waren zij zinnens peerden en koetsiers eenvoudig
over 't lijf te loopen. Die laatsten die 't, och erme, toch ook niet gebeteren konden,
stonden recht op hunnen bok. Met de zweep 't einden de lange armen, maakten zij
molenzeil-gebaren van wanhoop en radeloosheid tegen den wattmann, 't publiek en
malkander. Zij wezen op hunne wielen die ineen geprangd zaten als geschroefd,
sprongen af en deden te gelijker tijde hun peerden achteruit gaan en duwden dan
saam aan 't zelfde wiel en trokken jut en dan wer jer en werkten zich in 't zweet
zonder dat er schijn of gedacht kwam van ontwarring.
Enkele personen voor wie de tijd denkelijk ‘gouden’ geld zal geweest zijn, haalden
gestadig hun uurwerk uit en keken het zoo strak aan als wilden zij de wijzers
tegenhouden met hunne oogen. 't Was zichtbaar dat het avontuurtje hun teenemaal
niet medeviel. 't Meerendeel toch nam de tegenslag op als een middel om eens uit te
blazen van de daglange aanstuwing in den rusteloozen levenskamp.
Raad werd genoeg geslagen rond de wielverwarring, maar dadelijkheid nog te
weinig om een weerhaan in beweging te zetten; iedereen wist wat er diende gedaan
maar niemand stak eene hand uit: hier ook stonden de beste stuurlie aan wal en bleef
het schip in 't zand steken. Het kon er weinig toe baten dat de koetsiers zoo zweetten
als was hun hoed een watervat geweest dat op hunne kaken uitlekte.
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De spuiters voerden hooger en hooger toon en hoe wanhopiger het peerdevolk zich
weerde, hoe kluchtiger het daar op de tramriggels werd.
- ‘Zeg,’ klonk tusschen al dat lachen en dat stenen de basstem van den smid van
op den hoek, met het schoonste paar zwarte armen der wereld op het schootsvel
gekruist, ‘zeg, geeft daar eens uwen sleutel.
- ‘Wat is 't gekort,’ hijgde een der twee roode neuzen, ‘ge kunt er niet aan’.
- ‘Dan maar getrokken,’ riep Samson met een halven vloek. Hij spoog in zijne
handen als ruggen haast breed en snapte een achteras zoo beraden vast, alsof hij dees
kleinigheid heel alleen uit de voeten zou doen.
- ‘Allo, hardi mannen, of ze staan hier morgen nog.’
Maar de omstaanders hadden maar gewacht omdat niemand de eerste wilde zijn:
als één man begonnen ze te trekken, te sleuren, te duwen, aan de wielen, de bakken,
de berries, ja tot zelfs aan de borst van een peerd. 't Gevolg daarvan was dat niet
alleen de wielen losten, maar de beestjes zelf nog een eind achteruit werden
medegesleept.
De reizigers sprongen hunnen tram op, de koetsiers trokken hunne gerijen buiten
de sporen, de bellen kondigden het in gang schieten aan en weldra was het publiek
tot op de helft versmolten.
De blijvers schenen nieuwsgierig hoe het langs den kant der vigilantiers afloopen
zou.
't Bleef daar echter uitzonderlijk kalm en dat scheen den grooten hoop te herinneren
dat zij dien dag nog iets anders te doen hadden dan op de schaarsch-bedekte reepen
van twee graatmagere peerden te staan gapen.
Wie er ook al medegeholpen had? Wel, de bullebak, Grots: 't was niet om te
gelooven.
De honderdste man kon Grots nog niet t' huis brengen, maar de bullebak kende
iedereen. Zijn eersten naam had hij gekregen maar den tweeden verdiend. Dat hij
iemand gratis hielp was hem nooit overkomen van zijn gansch leven, want zelfs als
hij er voor betaald werd grolde hij nog: een oude bandhond gelijk, dien niemand een
stuk brood durft toereiken.
Zijn purperrood gezicht, de opgeblazenheid zijner kaken, de zakken onder zijne
oogen, bewezen hoe weinig hij er in zijn leven voor anderen liet, als zij voor hem
getapt of geschonken stonden.
Nu zag hij er nog rooder dan gewoonlijk uit na die krachtinspanning, die groote
sterkgebouwde Grots, de zielhond, die in plaats-
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vervangers deed voor 't leger. Hij en was 't werken ook teenemaal niet gewend.
Hoewel hij zelf nooit een steen van den grond oppakte, kon hij toch vijftig huizen
voor hem laten zetten, door arm gebleven wroeters van metsers.
Blazend en proestend stapte hij tot de koetsiers toe. Zijne dungezaaide spierwitte
haren op zijn zweetend hoofd gaven zijn schedel 't uitzicht eener gloeiende stoof
waarop de laatste sneeuw ligt te smilten.
- ‘Waarom trekt ge niet rechts af?..’ voegde hij den koetsier in fout toe, zelf
verwonderd dat hij hem met zijne gewone lieftalligheid niet voor kalf of ezel had
gescholden.
De aangesprokene bezag hem over den schouder terwijl hij diep in zijnen zak
achter den bol koord greep, dien hij tegen alle-valle-voor gedurig bijhad.
- ‘Die tramriggels, hé jongen...’
- ‘Dat kan iedereen gebeuren,’ zei de andere voerman tot den bullebak, ‘maar wie
doet er om... zeg, Jef, hebt ge soms een puntig mes, om dat deurgescheurd gaatje
wat hooger te brengen? Hebt de gij avarie?’
- ‘Mijn buikriem is nippekes over, 'k zal moeten binden... as ge soms koord mocht
overhebben...
- ‘Met plezier... hier zie jongen... doe maar eerst... zeg, heeft daar iemand iets om
een gat in eenen riem te boren?’
Uit den kleenen kring die maar bleef toe zien tot de gordijn het straattooneel tot
aan het voetlicht zou toedekken, werden een nagel, een mes, een korkentrekker, en
een eindje zinkdraad aangeboden.
- ‘Moeten wij daarvoor malkaar in 't haar vliegen,’ preekte de koetsier, die thans
den stoptrekker door het taaie leer poogde te booren, tot de zoo dienstwillige
toehoorders, ‘'k zeg nog, wie doet er om, hé Mijnheer?’
- ‘Zeg maar bullebak’ lachte de aangesprokene, ‘ge denkt het toch zoo’.
Een oogenblik later was het peerdevolk in zooverre vermaakt en veerdig, dat het
elk zijns wegs kon gaan. Uit de botsing ontsprong geen den minsten sprankel van
kwaad vuur. Dat bleek bij de vraag van 't scheiden en de hertelijkheid waarmee er
aan voldaan werd.
- ‘Zeg, Gust, hedde mij daar soms 'en eindje rol?’
(Wordt voortgezet)
René Vermandere
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Lof van Antwerpen
1508
Vervolg
VI
De wind verkeert, de zeilen slobbren
en klaatren aan het krakend râ;
San Matheo! hoor ze overdobbren
het kruivig Scheld op Gods gena;
de Noordstuif doet straf overleenen
haar grijs-gespouwde voorkasteel;
de baren slibbren haastlijk henen
of gulpen over boeg en reel;
de marsen krielen, roeren glittren
en puffen sterk in ver geknal;
Antwerpen gaat den smoor uitschittren
en 't Craenhooft hevelt uit haar wal;
hoor, hoe de droge assen piepen;
de gulzge ankerketting rolt
de kluizen uit die angstig kriepen;
de boeg in 't schuimend stroomsop stolt.
Antwerpen... Oude klokken rammlen,
een zoet muzijk aan 't Werf opruischt,
de borgers langs de Craene sammlen
wijl 't boegsop aan de palen bruischt.
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VII
Och, 'k berg mijn klacht niet onder zacht gelach
en geveinsde treken,
noch zal mijn blijdschap om een fraaien dag
in het hart wegsteken,
maar zal mijn waar en moedernaakt gevoel,
op elk soort van seizoen,
U, Antwerpen, Historie's Stad en Stoel,
met Gods toedoen
zuiverlijk uitspreken.
Want of er een galjoen zijn zeil opbolt
naar uw rustge vlieten,
een overlandsche vlag uw lucht afkrolt
onder kortouw-schieten,
of zelfs Cosynken gispelt Calvijnist,
Herdooper, Lutheraan
persecuteeren elk zeer goed Papist,
'k draag mijn hart aan
'zoo Gods gunsten 't lieten;
maar bovenal zal ik uw Scheld, 't Bierhoot,
om hun pekelbaren,
uw borgers' katholijk geloof, dat rood
is van 't vrank bewaren,
van Konings en Keizers elk avontuur,
al de borgermoed,
prijzen zuiverlijk en luid te dezer uur,
dat mijn zacht gemoed
zal van vreugd bezwaren.
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O, Antwerpen is mij leefdig aan 't hart!
Waar zal ik het zoeken
de schooner speelnoote die beter mart?
In wat werelds hoeken?
Ik vlecht haar van goud en scharlaken loof
de begeerlijkste krans,
verzaam Gods rôo rozen en gooi ze doof
voor 't voetje thans,
zonder vreemd verzoeken.

VIII
Joyeuse entrée
Faamgoodjes strooien lauwerloof,
gebloemt en riekend kruid
vóor Karels kramoizijnen laarzen uit.
Geblaerte was te groof;
En trommen bommlen traag en zwaar,
de kopers schettren straf,
een borgerkoor zingt strofen af,
de bongers snerken naar;
Ei, frissig zonlicht talmt op 't goud
der Sleutelen van Stad,
flitst 's Karels kroon-welf zilvernat,
klaart Roe van borgren Schout;
Sattijnen tabbaards ritsen schril
van 't plechtig Magistraat,
de borgers kroppen zwaar de straat
en houden de oogen stil;
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wijl 't baldren der kortouwe ploft,
Gods kerkklok gromt en bromt,
de Keizer, oud en overkromd,
ter Merckt de Pui opsloft.
Och, 't sleutelkussen goudzaam blinkt.
De borgemeester schreit.
In 's Keizers vingren onbescheid
Stads fel gesleutel rinkt.
Antwerpen, ach, om wat een prijs
zijt gij Gods vrijheid kwijt?

IX
Borger-kout
Borger:
Hoe lustig is het hier onder het mild geboompt;
mijn vrouw, riekt gij het Scheld zijn pekelbaren?
Zijn Vrouw:
Och, man, 't is jeuglijk toch! Hoe heel mijn zieltje droomt!
Wat bron zal 't frissig Scheld gaan evenaren?
Borger:
In Nieuwstad riekt het goed; naar zoeten rozelaar,
naar leliebol, kastanjerd mag 't hier ruiken.
Zijn Vrouw:
Ei, wat een bloesemsneeuw op dezen appelaar!
Toe, man! laat ons hier later applen pluiken..
Borger:
Och, applen, vrouw, is voor 't gemoed zoo zuur.
Ik ga rozijnen op uw lust begeeren..
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Zijn Vrouw:
Ei, pruimen, man.. de pruimlaar staat nog guur;
zou hij 't geblaert vol lekkre vrucht stoffeeren?
Borger:
De wei is grazig, schort uw bouwen op
en rust wat, vrouwken, op de weelge zooden..
Zijn Vrouw:
Och, ja, mijn man, zoo rust mijn zware kop..
Wat staat de Slyckpoort hier vergeefs te nooden.
Borger:
Nu riek ik weer koopwaar van dichtbij 't Scheld.
'k zie vast een morlioen aan 't flitsen op de muren.
Zijn Vrouw:
't Zijn al Spanjools. Kortouwen zie 'k gesteld.
Ay, man, als die eens op mijn kostbre huike vuren!
Borger:
Och, malle vrouw... zie liever in de gracht
daar is uw schoon gezichtje aan 't trekkebekken.
Zijn Vrouw:
O, oolijkaard! Kijk naar uw mutseschacht..
Ze loddert.. Ga met haar wat minlijk gekken!
Borger:
Ay, lieve vrouw, wat lol! 'k Zie naar 't gezwaai
van Nieuwstads molens tusschen 't groen geblaerte.
Zijn Vrouw:
O, ik, mijn beste man, kijk naar 't geblaai
van uwe mutspluim in de waterklaarte.
Borger:
Mijn vrouwke, sta wat op.. Straks valt de zon
in slaap en zal stads' wacht de Slyckpoort sluiten.
Zijn Vrouw:
'k Ga mee, mijn man.. 'k Wou naar ‘De Ton’!
want ik heb dorst en schik er wat mijn tuiten.
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X
Maerten Van Rossum
Een Borger spreekt:
Sakreels! waar om een raad? De Cisternpoort gaat toe.
De knechten staan er voor. Hoe por ik nu mijn koe
haar weitje uit... Hé, vriendjes, smijt de grendels.
'k Moet gauw nog om mijn koe... die staat bij Wendels.
Poortknecht:
O, sakkerloosjes, borger, blief 't U?... Voor geen duit,
ja, voor geen witbrood gaat gij nog dees poort uit.
Loopt naar uw wijf. Klaar al de deuresloten,
vul d'halve deur vol en voorzie uw koten.
Maerten... Maerten Van Rossum is op Deurne al,
't Is schrikklijk... grouwelijk... Klim gij eens op de muurwal.
Ge ziet er 't Stinckhuis blaken.
Borger:
Laas! Ei, lacie!
't Is schromelijk... Waar loop ik om wat gratie?
Poortknecht:
Langs hier, maat, klim maar mêe... Sta op dat kolverijn.
Kijk eens hoe 't smuikt en vlamt uit 't Hof van Sint-Martijn.
Borger:
Ocherme! wat een spel! 't gevlamt gaat schranklen
opwaarts 't geboompt; een torenspil zal wanklen...
Ik riek al roet... Acherme, vriendschap, ziet gij 't ook?
Ay, Maertens soudeniers ze brassen in den rook.
De guits!... Ze gaan hun koppen overrekken
op vaatjes en ze tot den bôom uitlekken..
Wel, elementen! Kijk, ze homplen achteraan
de snaterende ganzen op Turnhoutsche baan..
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Ze plondren snoek uit grachten en uit slootjes..
Ze zijn den boomgerd in en snufflen nootjes.
Ze snokken aan een vaars en tornen aan zijn staart..
Ocherme, mijne koe, zoo vet en glad..
Poortknecht:
't Vervaart
de Schout en 't Magistraat, want dat rapalje
is geen noblesse maar bouffe en loos canailje!
Borger:
Wat zinnen ze nu uit?... Sakreels, straks raken z'hier
en zetten kwiks mijn hoed en vliegher nog in vier.
Ho! ho!.. Ze grapplen al door deze blonde korens.
Hé! hé!... hun kolfbus krakt. Daar giert wat rond mijn oorens...
Adieu, kamraad, 'k loop flus 't al kallen aan mijn wijf.
Ocherme, mijne koe...
Poortknecht:
Ik berg ook gauw mijn lijf.

XI
De Borse
Scheld's watergod zijn horen hier uitstort
dat vracht van kostbre koopwaar nooit verkort..
Wat kruiderij, wat zijgoed, ruischend laken
onder haar boogjes! Al leguiten kraken.
De ambre geurt hier venedigsche lucht,
het zijden laken ruischt als sluis-gerucht,
het ongewrochte zilver weegt op schalen
en pulkt uit kisten, koffren en klein balen;
dàar prijst een Orientaal tapisserij
of dingt een borgvrouw koop van specerij;
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een Florentijn vleit peruaansch gesteente
of heft een snoer uit elephants-gebeente;
ei, borgers wandlen traag door elken pand,
ze wikken peerlen in de holt der hand,
betasten lijnwaad en zijn prijs verzoeken
of snufflen wijs in godsgeleerde boeken,
verhooren ronds 't beloop van wol of zink,
van ijzer, lood en zoo van ieder dink..
Een maagre moor zou liefst wat actiën koopen,
een zwart Spanjool een doove borgvrouw stroopen,
een schrokkig Portugees weegt al te sober af
goudpoeier uit zijn barbarijsche drink-karaf
en laat daarna een paar dubloenen rinken
dat zij in 't Schilderij-pand hard na-tinken.
Ei zie, de lucht broeit van een oude zon
die prikt op passementen en galon;
de Borse-torens nu granaat-rood blaken;
hun schimmen over 't pleintje straks geraken
waar 't koopziek borgersvolk verwemelt en koleurt
wijl soms de torenklok hun rustig krielen steurt.

Karel van den Oever
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Novalis
De meeste schrijvers, die na eene eeuw nog den kritischen toets van het nageslacht
kunnen doorstaan, zijn tot ons gekomen met gooter, en soms ook wel met schooner
werk dan de vroeg gestorven jongeling, wiens gansche levensloop zelfs zoo lang niet
was als het tijdstip dat zijn tijdgenoot Goethe verloopen zag tusschen het verschijnen
van zijn Götz von Berlichingen en zijn Faust. Maar stellig geen schrijver is zoo
uitsluitelijk dichter geweest als die arme Friedrich von Hardenberg die, onder de
naam van Novalis, helaas niet veel meer dan grootsche fragmenten heeft nagelaten.
Dichter! het woord bij hem heeft een inniger beteekenis, een warmeren, dieperen
klank! Er is iets zoo wondervol stralend in zijne gansche persoonlijkheid, iets dat
ons zoo aandoenlijk bekoort; er is iets in gansch zijn werk dat het na eene eeuw nog
even frisch, nog even jeugdig doet lijken als op den eersten dag. Het is de Poezie die
voor hem alles, het eenige bestaande was. Hij was een dichter die zeggen dierf: eerst
de Poezie, en dan de werkelijkheid. ‘Poezie, schrijft hij ergens, is de éénige
werkelijkheid, de bron van alle wijsbegeerte.’ En die heerlijke levensopvatting straalt
door in gansch zijn werk: bij geen ander schrijver, heeft Carlyle van hem gezegd,
hangt het werk zoo innig samen met den mensch. Daarin geeft de dichter zich heel
en al, het innigste van zich zelf, gansch zijne pure dichterlijke persoonlijkheid. Alles
wat hij heeft aangeraakt, wetenschap of wijsbegeerte, heeft hij vervormd tot poezie;
de roman zelf bij hem was een sprookjes-gedicht.
Over zijn korte leven valt er weinig te zeggen: Door een streng pietistisch vader,
die aangesloten was bij de Herrenhutters of Moravische Broeders, werd hij groot
gebracht in een oud romantisch slot. Hij groeide op, studeerde rechten en
wetenschappen, leerde de
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gebroeders Schlegel kennen met wie hij het eerste geslacht romantiekers vormt, en
Schiller wiens hoog idealistische persoonlijkheid diepen invloed op den jongen man
moest uitoefenen. Hij werd verliefd, wellicht op een weinig beduidend meisje dat
hem na eene lange pijnlijke ziekte ontrukt werd door eene vroege dood. Het is die
liefde en dat lijden die in hem den innigsten dichter tot het bewustzijn hebben gewekt.
Die liefde, gelouterd door het lijden, wekten in hem den mystieken dichter die zoo
verre boven de aardsche werkelijkheid zal staan. En wanneer hij later op het punt is
eene tweede maal lief te hebben, dan is het weer de dood die nu hem zelve wegrukt,
nog geene negen-en-twintig jaar.
En dat is alles... een sprookje bijna.
O, ja! wij weten het wel, er is ook een Friedrich von Hardenberg geweest die
student was, en die schulden maakte, en die misschien ook wel andere vrouwen heeft
gekend. Zoo ten minste hebben het ons de professoren verteld die zorgvuldig zijn
leven hebben nageplozen. Doch de eigenlijke, de echte Novalis is de droomerige
jongeling die ‘Heinrich von Ofterdingen’ geschreven heeft, of neen, hij is Heinrich
von Ofterdingen zelf, de dichter, de minnezanger die de wereld doorloopt op zoek
naar de blauwe bloeme, zinnebeeld van het ideaal en de poezie.
Een figuur lijk het zijne is in geene levensbeschrijving te vatten. Meer en meer in
de toekomst nog zal zijne persoonlijkheid gelden als het abstrakte figuur van den
Dichter. Zoo verscheen hij in den beginne reeds aan zijne tijdgenooten; zoo aanziet
hem nu nog de jongste duitsche letterkundige beweging die op zijn voorbeeld steunt,
die in zijn naam den strijd is aangegaan tegen het naturalisme.
Al is met de duitsche neo-romantiekers Novalis weer eens te meer een schrijver
van den dag geworden, zoo zeer zelfs dat Horst Stefan schreef ‘Heinrich von
Ofterdingen bevat het programma der kunst die wij allen droomen’ zoo is zijn werk
toch nimmer, zelfs niet door anders-denkenden miskend geworden. Tot het groote
publiek is hij nimmer doorgedrongen: daartoe gaan zijne gedachten te diep en is zijne
vlucht te hoog, maar kunstenaars en intellektueelen allen hebben hem lief gehad.
Theodor Fontane, de vader van den naturalistischen roman bewonderde het
‘christendom’ van dien romantieker, en Carlyle zijne gedachtendiepte. Zelfs de spot
van Heine, van den ongenadigen Heine uit de Romantische Schule, neemt een schier
verteederden toon aan wanneer hij over Novalis spreekt.
Toch is dezes werk niet uitgebreid: niet veel meer dan wat
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fragmenten, een onvoltooide roman, een vijftigtal gedichten in drie cyclussen verdeeld:
Hymnen an die Nacht, Maria-Lieder, Geistliche Lieder. Maar daarin is hij dan ook
dichter in de verhevenste beteekenis van het woord: slechts het hoogste en het innigste
heeft hij aangeroerd, het diepste dat er leeft in de menschelijke ziel; hij heeft het best
de mystieke verlangens uitgedrukt van de ziel naar het eindelooze, naar de eeuwigheid.
In zoo verre is hij dan ook een dichter der christelijke mystiek wiens werk rechtstreeks
op dezelfde gronden berust als dat van een Thomas à Kempis en een Johannes
Ruusbroeck. Hij is tevens de eenvoudig geloovige kristen, de idealist met nochtans
een scherp en klaar oog voor de werkelijkheid, die zelfs den nietgeloovige begrijpt
en geniet; hij is de dichter die de heerlijkste Jezus- en Maria-Liederen schreef, en
tevens de denker die alle vragen van zijn veel-bewogen tijd vrij heeft aangedurfd,
die allen kamp en twijfel en geestesstrijd heeft medegemaakt; hij vertoont zich in
zijne fragmenten als een geleerde in de natuurwetenschappen wiens gedachten verre
reeds zijn tijd vooruit vlogen en die sommige onzer meest moderne ontdekkingen
heeft voorzien met eene scherpte die werkelijk aan de profetie komt grenzen; en
immer in dat alles, zoowel als geleerde, als kristen, als denker is hij de reine zuivere
dichter gebleven.
De Nacht Hymnen vormen tot in zekeren zin het hoogtepunt van Novalis' Kunst:
Heinrich von Ofterdingen, het romantische sprookje waar ieder oogenblik het smalle
paadje-verhaal verloren loopt onder den weelderigen groei van dichterlijke fantazij
bleef onvoltooid; de grootsch aangelegde Fragmenten toonen hem meer als dichter
dan als denker, het is slechts materiaal, ruw goud dat de kunstenaar niet meer tot een
meesterwerk heeft kunnen smeden. Zelfs de Maria-Lieder en de Geistliche Lieder,
ondanks hunne innige eenvoudige schoonheid, hebben niet dien gesloten vorm, dien
volgehouden toon dezer Hymnen.
Zij verschenen voor het eerst in het tijdschrift Athenäum der gebroeders Schlegel,
in prozavorm. Tot in 1901 waren zij alleen in dezen vorm bekend, wanneer dan de
Novalis-kenner Heilborn het handschrift ontdekte dat den vorm aangeeft dien ook
voor deze vertaling werd gebezigd: vrije verzen afgewisseld met rythmisch proza en
met rijmende strofen. Het is dus hoogwaarschijnlijk dat dit de vorm is, dien de
schrijver zelf oorspronkelijk heeft bedoeld. De vertaling, volgens mij de eenige
manier om geen verraad te plegen tegenover den schrijver die zijn werk niet langer
verdedigen kan
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tegen alle ‘vrije’ vertalers en bewerkers, geschiedde letterlijk en woord voor woord.
De dichter ziet in den nacht het symbool van het inwendige, diepere ziele-leven.
De dag is de uiterlijke, oppervlakkige, objektieve werkelijkheid. Naarmate de dichter
vordert verbreedt zich ook het symbool, het idee dat hij door de Nacht verstaat: het
is het diepe zich-zelf-bewustzijn, de mystische grond der ziel, de bron der poezie:
de nacht is de overwinning der ziel op het lichaam, de bevrijding van het aardsche,
de terugkeer tot de eeuwigheid.
Op een ander terrein verplaatst is de dag het gulden tijdperk der heidensche goden,
een wereld vol licht en vroolijkheid. Doch aan de deur van die wereld klopt de dood;
het ijdele licht vermag het raadsel van de dood niet op te lossen en alles verdwijnt
in den nacht. Uit die duisternis wordt de Redder geboren: Kristus de zoon van den
echten Heiligen Nacht, die de oude, slechte dood verslaat waartegen het licht niet
was bestand. En nu ontstaat de nieuwe, de echte dood die slechts eene golf is in het
blauwe meer van den nacht, in de eindeloosheid.
Paul Kenis
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Novalis' Hymnen aan den Nacht
Metrisch vertaald door Paul Kenis
Welk een levende,
Zinnenbegaafde
Mint niet vòòr alle
Wonderverschijnselen
Der uitgestrekte ruimte rond hem,
Het alles-verheugende licht Met zijn stralen en golven,
Zijne kleuren,
Zijne milde alomtegenwoordigheid
In den dag.
Als des levens
Binnenste Ziele
Ademt het in, de reuzenwereld
Van rustelooze gesternten,
Die in zijn blauw meer zwemmen,
Ademt het in, de fonkelende steen,
De stilstaande plant
En der dieren
Veelvormige
Immerbewogene kracht.
Ademen het in, de veelkleurige
Wolken en luchten
En vóór alles
De heerlijke vreemdlingen
Met de zinvolle oogen,
Den zwevenden gang
En den klinkenden mond.
Lijk een koning
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Der aardsche natuur
Wekt het iedere kracht
Tot tallooze vervormingen,
En zijne aanwezigheid alleen
Openbaart de wonderheerlijkheid
Van 't aardsche rijk.
Afwaarts wend ik mij
Tot den heiligen, onuitspreeklijken
Geheimvollen nacht Ver af ligt de wereld,
Lijk verzonken in een diepe kloof,
Hoe woest en eenzaam hare plaats!
Diepe weemoed
Waait door de snaren der borst.
Verten der herinnering,
Wenschen der jeugd,
Der kindschheid droomen,
Des ganschen langen levens
Korte vreugden
En vergeefsche hoop
Komen in grijze kleederen,
Lijk avendnevels
Na der zonnen
Ondergang.
Veraf ligt de wereld
Met haar bont genot.
In andere ruimten
Sloeg het licht
De luchtige tent op.
Zou het nimmer wederkomen
Tot zijne trouwe kinderen,
Zijne tuinen,
In zijn heerlijk huis?
Doch wat welt
Zoo koel en verkwikkend,
Zoo vol voorgevoelen
Onder het hart
En verjaagt
Des weemoeds weeke lucht?
Hebt gij ook
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Een menschelijk hart,
Donkere nacht?
Wat houdt gij
Onder uwen mantel
Dat mij onzichtbaar krachtig
Ter ziele gaat?
Gij schijnt slechts verschrikkend Kostlijken balsem
Dropt uit uwe hand,
Uit den bundel papaver.
In zoete dronkenschap
Ontplooit gij de zware vleugelen des gemoeds.
En schenkt ons vreugden
Donker en onuitspreeklijk
Heimlijk lijk gij zelf zijt,
Vreugden die ons
Een hemel vermoeden laten.
Hoe arm en kinderachtig
Dunkt mij het licht
Met zijne bonte dingen,
Hoe verheugend en gezegend
Des dages afscheid.
Alzoo slechts daarom,
Wijl u de nacht
Afkeerig maakt de dienenden,
Zaaidet gij
In der ruimte verten
De lichtende kogels,
Om uwe almacht te verkondigen,
Uwen terugkeer
In de tijden uwer verwijdering.
Hemelscher dan gene schitterende sterren
In gene verten
Dunken ons de oneindige oogen,
Die de nacht
In ons heeft geopend.
Verder zien zij
Dan de bleeksten
Gener tallooze legers,
Des lichts niet behoeftig

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

414
Doorzien zij de diepten
Van een minnend gemoed,
Wat eene hoogere ruimte
Met onzegbaren wellust vervult.
Prijs der Wereldkoningin,
Der hooge Verkondigster
Van een heilige wereld,
Der Verpleegster
Van zalige liefde.
Gij komt, beminde De nacht is daar Verrukt is mijne ziele Voorbij is de aardsche weg
En weer zijt gij de mijne.
Ik schouw u in 't diepe, donkerë oog,
Zie niets dan liefde en zaligheid.
Wij zinken op het altaar van den nacht
Op het zachte leger Het hulsel valt
En ontbrand van den warmen druk
Ontgloeit der zoete offerande
Reine Gloed.

(Wordt voortgezet)
Paul Kenis
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Het zorgelooze leven
Die laan lag daar buiten de roering van 't stadsche bedrijf...
Geen tien menschen waren er langs gekomen, en den grondigen nanoen had ze
daar gelegen stil-rustig en leeg, in den gulden laai der zomerzonne.
Maar nu, na de schoolure was ze almedeen vol jongskens gerocht en 't leek er een
wriemelend nest vol geruchte en rumoer.
Lijk losgebroken veulekens joegen ze elkaar achterna en draafden de boomkens
rond; ze wroetelden en ronsten den grond langs dat 't stof zonnig omhoog wolkte
boven hun koppekens. Gezapiger zaten er in d' eerde geflokt, in een rondeke, de
voetjes dichte bijeen en ze scherrelden 't rossige zand bij en lieten 't stroelen door
hun vingers, dat thoope gleed, gleed tot een bergske waar hun beentjes warm onder
begraven lagen. Verweerd kwamen d' andere bijgeloopen en lieten zich zakken,
asemjagend.
Effenaan toch werden ze 't zottebollen moe.
- Peerdeke-springen! riep er een.
Ja... 't! Ja... 't! 't zandbergske schoof ineen en in een schorming van bloote beenen
woelden ze recht en drumden thoope. Ze kansten eerst. Voetje voor voetje torten ze
nader, met een blijden schreeuw als ze er van af waren... 't Was Fonske die staan
moest.
Heel voorover gebogen stond hij, de ronde beentjes recht en vast geplant op de
schreve; in 't vettig-blinkend broekske spanden z'n billekens en alonder kwam z'n
zweetend koppeke kijken.
Over z'n platte rug sprongen d' andere, beurtelings in lange reke. 't Was lijk een
wandelen eerst, een makkelijk er-over-heen-stappen, wijdbeenend lijk groote mannen;
dan 't lijf over-hellend met lichten sprong, vlugge om weg te zijn vòòr die achter
kwamen.
En als de reke gedaan had telde Fonske maar altijd voetjes verder af van de meet
en zette zich weer, fijn pierend of ze de lijn wel raakten.
't Werd allengskens wijd en Mielke moest eerst.
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- Allé, Mielke, toe!
't Bradde jong ging. Een pooske stond hij monkelend te verhemmen en hij sloeg
de donkere krullekens weg, die op z'n voorhoofd slunsten; dan, krachtig inzettend,
liep hij. Z'n hemdeke zwol; nauw takend den grond wipte hij de meet op en ploffend
z'n vuistjes op Fonske's rugge, strakke z'n beenen, duikelde hij erover.
De jongens schreeuwden; ze gooiden hun frakskens uit en dan erachter. Hun haren
vlogen en als een weerlicht schoeren hun beenen langs Fonske 's ooren. Ze
schetterlachten luide en riepen als er een veur stond of in 't zand stekte. 't Werd weer
een driestig uitslaan van armen en beenen, een wild reppen van al hun leden. 't Zweet
plakte hun haren, hun lijveke gloeide en in hun oogen glom de vlam van al de vreugde
die nog komende was.
Al wat ze binst den dag aan leven en leute waren kwijtgerocht met 't saaie stil-zitten
tusschen eng-muffe klasmuren, dat haalden ze nu dubbeltoe weer binnen. Z' en
merkten niets van al wat rond of buiten hen was, van ure of tijd, vast en verlaan in
den stagen gang van hun spel. Die vrij-wijde laan was hun heele wereld, vol van
eigen doening en eigen geruchte en al 't overige leek dood of verre weg.
Plots, zonder 't iemand zien aankomen had, was 't op een scheer gerocht. Dreigend,
met groote kwade oogen, stond Fonske over den andere. In een ommezien snapten
z' elkander, sloegen en stampten en met een smete rolden ze 't mulzige zand in,
knotsend hun koppekens. Allen stonden ze errond luide lachend.
- Toe, Fonske, geef 't hem!
- Versmoort hem, in 't zand, dikke!
- Stekt z' onder! giegelde Mielke en geniepig grabbelde hij handsvollen eerde en
wierp ze er over. ‘Stekt z' onder’ loechen ze allemaal, en ze deden lijk Mielke 't
rossige poeier neerregenen in 't wezen, in d' ooren, in d' oogen overal, tot de vechters
eronder begraven lagen en spartelbeenend recht robbelden, weerend 't zand uit hun
oogen, en proestend zwart-speekten.
't Sneed schril door hun ooren. Dof-daverend slingerde de stoomtram z'n wagenreek
de laan op en rechte kwam hij afgedoemd.
't Was lijk een grove scheur plots in de stijve stilte, waar log-waggelend dat grove
beest doorheenwoelde, wroetelend de sporen langs, rakelings tegen de boomkens.
die wiegewagend bogen en hun bladerkens wild dooreen ruischten. Onderaan joeg
't stof dikwalmend omhoog en rende mee z'n flanken langs.
De rakkers stonden al te wachten en lijk een bende schaterende
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musschen wipten ze de wagens op, zich vast hakend overal waar ze 't ijzer grijpen
konden.
Gillend rolden ze mee; de buffels ijzerbotsten en alonder grolde 't als een donder.
De zucht joeg in hun haren en warm-vettige walmen woeien hun in 't wezen.
Hoera! en dan eraf, tuimelend 't zand in.
Mielke bleef zitten op 't gelent, schommelend tusschen twee wagens. Preusch
zwaaide hij z'n armen en tierde. Verbluft stonden ze allen te kijken. Dan kregen ze
zin in 't stoute spel en ze dretsten achterna.
- Mielke rijdt mee!...
Achter Mielke was plots een man komen staan met goudgeboorde klakke en wilde
hem grijpen.
't Jong wipte weg.
't Ging lijk een weerlicht... Ze zagen hem stuiken voorover, wijdopenend z'n armen,
en dan een scharreling bezijds de wielen midden walmende stof
De jongskens kregen lijk een slag op hun kop en hun herteke bonsde. Huilend
stormde er een deel terug; d' anderen stonden boudstil, met 't verschot in hun oogen.
- Hij ligt eronder, gewaagde Fonske. Aan den draai remde de tram, schokkend z'n
wagens deureen en als ze daar kwamen stond 't machtig geweld kalm en roerloos een heel gewoon gedoe met veel roode zon in de ruiten. Menschen waren afgestapt
en stonden gebogen te kijken rond twee zwarte duivels van mannen, die doende
waren altusschen de krassige wielen, waaraan nu bloed klodderde. 't Hemdeken stak
vast en ze moesten 't scheuren om 't los te krijgen.
De jongens hadden zich vooraan gedrumd en stom-gapend staarden ze 't deerlijk
bedrijf aan. Ze konden 't slecht gelooven, 't was zoo heel onverwacht en ongewoon,
en ze dachten dat 't nog al leute was. Maar als ze 't rompeke onderuit zagen komen,
't verhakkeld rompeke dat slak in een zonk, dan kregen ze bang en ze deinsden eenige
stappekens.
De mannen scharrelden de lapjes vleesch bij, overal, en met hun grove schoenen
krabden ze asschegruis over de bloedplaskens. Ze legden een doek over die narigheid
en zich rechtend veegden ze hun handen af aan hun broek, tevreden dat 't gedaan
was.
Toen kwam er roering onder 't volk en druk gepraat, en de jongskens moesten
vermonden al wat ze wisten over Mielke. Ze riepen om 't luidst: dat hij geen vader
en had en waar z'n moeder woonde en
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werkte. Af en toe kwam volk bij, die kopschuddend dan weer weg gingen.
De tram floot. De menschen wipten er op en zwaar-rollend gleed hij weg, trage;
witte rookdrendels wolkten achteraan, kringel-spelend door de bladerkens.
't Geluchte zonk lijk toe en er viel een stilte. De jongens bleven alleene, ernstig,
wachtend rond dat golvend blauw-geruite doek waar ze 't leelijk ding onder geborgen
wisten. Z' en roerden niet. Twee nieuwen kwamen bij, al terug uit de stad. Ze wilden
't toch opheffen en zien.
- Afblijven, zei Fonske hardnekkig, afblijven! Hij liet zich toch overhalen, en
voorzichtig, teer, trok hij een hoekje weg. 't Lijveke lag lang-mager uitgerekt en aan
een dun halspezeke 't witte hoofdeke, vol bloed in de krullen; de oogskens puilden
rond uit, glazig. Ze stopten 't rap. Een trok er een plooi fijn en dan joegen ze naar de
groote, donkere vliegen die zot-ronkend ronddraaiden en zich zetten wilden.
Boven koepelde wijd en hoog 't schoon-blauw geluchte, vol wattige wolkskens,
met westewaarts een kleurenmengeling van goud en roze waar de roode zonnebol
in taande. Overal bleef de laan leeg tusschen de roerlooze boomkens. Bezijds tusschen
de hooge kaaimuren lag 't water te glimmen, lijk gesteven zilver en al den overkant
hadden de huizen hun vensters vol zonnegoud. Hooge slierden zwaluwen in wijde
wentelkringen. Klokskens tjinkten in de stad en de luie slagskens zinderden trage
door de vredige lucht. Twee musschen schoten schetterbekkend de laan over, schichtig
een boomke in; de bladerkens wipten nog een tijdeke.
Er kwam in de diepte van de laan iets afgetrakeld... 't Groeide en 't werd tot een
rumoerig hoopke menschen met middenin het doodenkarreke. Toen schoven de
jongskens uiteen. Een man wikkelde 't lang-rilde pak overhoope. Binst sloeg 't bleeke
hoofdeke achterover en 't hing daar losse te zwemelen een stonde, tot de jongskens
toesprongen en 't stutten met voorzichtige handjes. Ze zagen 't wegstoppen onder 't
grauwe bedeksel; dood-onverschillig miek de man de riempjes vast en stak weer de
tramen op.
Zachte gleed 't karreke voort, teer-schommelend 't licht vrachtje, dat onder 't linnen
uitbultte. Rondom drentelden de jongens en ze keken bedeesd naar dat akelig-rare
ding dat ze zelden te zien kregen en anders geheimzinnig geborgen bleef; en naar
dien man, die er altijd bij was, dien eendlijken man, met z'n vettig-grauw pak, die
met half-toeë oogen en luien stap tusschen de tramen liep. 't Leek hun

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

419
heel anders nu, van zoo dichte bij, 't verloor veel van z'n gruwbaarheid. Ze durfden
rijzekens taken met hun vingerkens 't kil-gladde hout... nog eens, tot ze medeen
meestieten. En die man zei niets. Achter hen bleef de lane uitgestorven.
Men reed enge straatjes in. Uit de smoddige huisjes kwamen vrouwen op de zulle
staan, angstig-vragend, en dan riepen ze hun bengels binnen, die meewilden.
Rondom hen rumoerde nu de stad. 't Was hier vol drukte van huiswaarts- keerend
werkvolk, met groot kloefgeklepper en gedommel van veel stemmen. 't Karreke stak
daar middenin, botsend over de oneffene straatsteenen.
De menigte wilde zien en woelde dichter. 't Geraas ronkte eendelijk tusschen de
hooge huizenrijen. Wagens kwamen afgerotterd, vagelijk inhoudend; de voerlieden
stonden overeind en tierden.
Voor 't gasthuis stond de menschendrom; de jongens duwden 't karreke mee, een
eindje de poort binnen. Dan losten ze en lijk ratten klauterden ze op 't ijzeren
afsluithekken, stouthangend boven de krielende koppen.
't Wiegende wagentje reed 't groot-leege voorplein op, voorzichtig keerend tusschen
de bloemenperkjes. 't Stond, en vlugge kwamen witte nonnekens buitengewipt en
hielpen 't teer-heffend binnen.
't Rumoer was binst vergaan in wegende stilte. De zware traliepoort knotste toe
met ijzeren slag. Plots toch kwam er weer woeling in 't volk en 't geraas zwol.
't Was Mielke 's moeder. Lijk ze van heur werk geschrikt was kwam ze
aangeloopen, met groote stappen; 't sjofel-verkleurd jakske liet heur heele magere
keelput bloot en achteraan vlaggelden heur rokken Bij 't hekken wankte ze, wijven
sprongen toe en stutten heur onder de oksels; maar woest schormde ze zich los, rende
't poortje binnen en sloeg 't vast achter heur dat 't ijzerbotste.
Nog een tijdeke bleef 't volk te praten, dan schoof 't uit een en toen ook gistten de
jongens dat alle belang weg was; ze gleden af en troppelden thoope. Altheenegader
stonden ze doelloos. 't Endeke dag dat er nog te verdoen bleef, scheen hun plots zoo
lang nog en leeg. 't Spel was ver uit hun gedacht lijk een kwade onmogelijkheid.
Medeen toch had een 't gevonden: ‘Naar 't doodenhuizeke, kom!’ 't Vond bijval
en door 't aftrekkende volk boorden ze de groote straat uit, andere straatjes in waar
ze losser liepen en dwaas holden.
't Doodenhuizeke stond daar inschietend op den gasthuishof, een
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vuilgrijs hokje. Alover 't dak en over oude muren zag men frischgroene kruinen te
wiegen staan.
Ze terden bij 't poortje en pierden en horkten deur de reten. Er roerde niets.
- ‘Daar aan 't venster’ fezelde Fonske. 't Was hooge, maar met een sprongske stond
hij al op een schouder en omgrijpend de verroeste staven, doog hij z'n lijveke omhoog,
schartend den muur met z'n teentjes; hij stutte z'n armkens op den vensterboord en
liet z'n oogkens wandelen, trage. Hij merkte niets, niets dan donkerte met vlak vóór
op een naakte muur een koud-blekkerend gewemel als een luttel licht dat binnenzeeg.
Zouden ze Mielke hier brengen? Z'n rug rilde en hij liet zich zakken midden de
starende jongens.
- Ziet g' iets; Fonske;
- Nikske! Toch wilden z' er allen op, tot 't weer een spel werd. Ze kittelden en
trokken aan de afhangende beenen en loechen als zotten als er een spartel-stampte
of pletsend op de straatsteenen viel.
Ze trokken verder.
Opeenszagen ze de grooten: vuil-groezelige rakkers, die nu werken gingen en
verleden jaar nog meespeelden.
't Blikken pultootje piepte uit hun bultende zakken. Nu was 't weer een vertellen,
een wild-dooreen snateren van al wat ze gezien hadden en wisten; ze snauwden elkaar
af en met groote gebaren wezen ze hoe deerlijk Mielke gesteld was. En dat 't de
schuld was van den man met z'n kleppemuts.
- Hij heeft hem er af gestooten!
- We smijten hem dood, morgen, de sloeber!
Ze tierden en mieken kwade gebaren.
Binst waren ze weer op de lane gerocht.
Ze lag nu koele in de komende deemstering; 't bleek-teere maantje kwam opduiken
in 't reine geluchte; ietwat lager twinkelde een eenig sterreke. Een windeke liep door
de donkere boomkens en de bladerkens ritselspeelden. Ze gingen nog eens kijken,
de jongens en ze drentelden de zwart-glimmende sporen langs. Rond hun koppekens
wriemelden avondmuggen; ze joegen ernaar, hoog-slaande hun armen, maar de
diertjes gerochten weer te zwermen...
Ei! toen zagen ze 't liggen.
Een wit kloddeke vleesch - een vingerke. Een deed 't rollen met z'n gestrekt voetje
midden de riggels en dan stonden ze gebogen te zien. Er lei 't een op den palm van
z'n hand en ze stopen hun koppekens bijeen. 't Was uitgebloed met vuil-zwart onder
't nagelke. - Klets! 't sloeg tegen een z'n kaak. 't Dutske schreeuwde en d' anderen
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stoven giegelend uiteen. Dan werd het een robbelen en vechten, een grabbelen en
trekken om 't ook eens te pakken te krijgen. Ze snapten 't in z'n vlucht en gooiden 't
weer, vroolijk gillend als 't raak was. Plots was 't weg. Heel verwonderd stonden ze
te kijken, dan zochten ze tegen de boomkens, overal. 't Zal in 't water gevlogen zijn,
dacht er een en ze gingen verder. Aan een afbergend straatje trokken de grooten af,
binnen om eten. Overal lagen mannen tegen de huizen, rookend hun pijp. op de zulle
zaten wijven gehurkt of stonden thoope te kouten. De deuren gaapten zwart en binnen
was 't pikdonker overal. De straatlichten werden aangesteken. De man zigzagde de
straat over met z'n langen stok waar bovenop een glanske leuterlichtte. Ze gingen er
rond staan met 't hoofd in den nek en zagen hem foefelen om hoog, tot schielijk een
vlam inschoot als een gevangen-gouden vogel, wild vleugel-slaande. Ze trantelden
weer mee de laan op, een endeke, en zagen dan weggaan z'n wippend lichtje, keeren;
en al den overkant ook kwam 't vol beweeglijke vlammekens.
't Werd late en geniepig dropen er weg al. In 't straatje gingen lang gerekte
vrouwengillen, eenigen stonden nog wat te lanterlullen, dan trokken ze ook af, trage.
Fonske was te wege mee te gaan, maar dan wist hij weer vader nog weg en de
kamer donker-eenig. Hij bleef altijd later, maar met Mielke. Ze liepen rond tot ze 't
beu waren, immer wat vindend dat hen bezighield. Nu werd hij gewaar dat 't den
gang niet ging van ander dagen, dat hij iets kwijt was en hij werd er verdrietig om.
Hij wist niet waarheen en doelloos slenterde hij tusschen de boomkens. Ze stonden
stille met bovenop 't wabberend manelicht en heel hooge 't geluchte vol pinkelende
sterresteentjes. Zijlings gleed z'n aardiggerekte schaduw mee en hij trapte ernaar,
dan sloeg hij met z'n armen om de groote wemeling te zien op den grond. Plots wilde
hij nog eens naar 't doodenhuizeke. Hij liep de leege straatjes deur; 't stond stille in
den hoogen maneglans. Er blekkerde een lichtje in 't vensterruitje. 't Was de mane;
maar hij kreeg bang en beeldelijk docht 't hem Mielke 's dikke kop te zien, met
angstige oogen, swatelend aan 't halskoordeke. Hij holde weg en kwam weer op de
lane. Onder een boomke zette hij zich en bleef lang te turen, omhooge en naar de
lichtende venster waarop groote schaduwen bewogen, al den overkant. Meteens
voelde hij in z'n zak Mielke 's vinger; hij haalde 't uit en wribbelde 't koude vleesch
tusschen z'n handen... Er klotste ievers een visselke in 't water. Hij ging leunen op 't
gelent... 't Brobbelde
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weer, rijzekens. Hij gooide er steenen achter, 't water kringelde open, zilverschubbend,
en de manebol dobberde en zoo aardig op. 't Spel belangde hem en hij bleef werpen
tot hij geen steenen meer vond dichtbij, en dan gooide hij 't vingerke. Met een luttel
slagske plonsde 't onder.
Hij bleef nog een poozeke kijken, heel voorover gebogen en op 't water zag hij
zijn donker koppeke. Dan dweerschte hij trage de laan over - om slapen.
J. Van den Berghen

De Zwaan
In sterrenhemel is de maan gestegen
en spiegelt weêr in 't meer waarlangs het riet
zijn avondzangen weent als ruischel-regen
die mat en droevig over 't loover giet.
En midden dóór het meer, als sneeuw gedregen
op 't helder water schuift op blauw verschiet
een zwaan geleid door wind op waterwegen
en weet het rijzen van zijn lichaam niet.
Zoo reist mijn ziel op 't meer der onbewustheid
als blanken Engel, vleuglen saam-gezoomd,
en slaapt in Droom van eeuwige gerustheid
en volgt dien Droom in haren slaap ontdroomd,
en als zij rond ziet spiegelt haar Bewustheid
in d'Onbewustheid van het meer, dat doomt.

Emiel Van der Straeten
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Over het ritme in de Gregoriaansche zang
Gregoriaansche zang, van liturgische zijde aanschouwd, bestaat hoofdzakelijk in 't
evenwicht tusschen melodie en tekst - onder artiestiek oogpunt echter is het ritme
het onontbeerlijk vereischte ervan en het principieël bestanddeel. In dees twee
elementen, afzonderlijk-gescheiden: één menschelijk d.i. ritmeerde melodie, - één
geestelijk: liturgische tekst houdt nochtans de aesthetische waarde van 't Gregoriaansch
niet recht, maar wel in beider innige samensmelting, in de dooreenwerking der
objectief materieële schoonheid voor oog en oor bij middel van ritme, met de
geestelijke schoonheid bereikt door de tekst. Wellicht nooit smolt een kunstvorm
met zijn behandeld onderwerp tot dichter, steviger eenheid, wellicht nooit plooiden
zich de artificiééle middelen leniger en gewilliger naar de eischen van 't bezielend
gedacht dan in de gregoriaansche zangvorm. Deze eigenschap vloeit voort uit de
aesthetiek der middeleeuwen, tijd van voldragen schoonheid en doelbewuste klare
kunst-begrippen, welke niets méér leende aan stoffelijke afwerking dan aan geestelijke
verfijning, d.w.z.: zóó ordende de middeleeuwsche artiest het plan van zijne opvatting,
dat hij met rechte maten oog en oor eenerzijds, geest en hart anderzijds in deze
verhouding bedeelde dat, mocht de stoffelijke kant te lijden hebben aan
minderwaardigheid, deze rijkelijk werd hersteld op kost van het hoogere
symbolisch-godsdienstige gedeelte. Maar in den bloeitijd van iedere éénzelfde
denk-en-zeg-generatie heerschte volkomenlijk de harmonie tusschen beide elementen,
en slechts uit de Renaissance-tijd werd tweedracht geboren.
Ritme is beweging, welke leven brengt. Ordeloos leven is onvolmaakt. Ritme
anderzijds, op zichzelf beschouwd is volmaakt en ritme wordt zoo: geordend leven.
Gregoriaansche zang was het noodzakelijk gevolg der natuurlijke evolutie van
den gesproken zin. - Van in den beginne begreep de katholieke kerk den drang harer
geloovigen naar fijner uiting hunner
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godsdienstige overtuigingen, en de kristenen zelf, toen zij hun geloof zonder stoornis
in de Basilica mochten belijden, voelden meer en meer de psychologische behoefte
aan liturgische ceremoniën, heerlijker kerken en aan godsdienstige zang. Gedurende
het romaansche tijdvak kwam de gregoriaansche melodie tot haar zuiverste en
schoonste uitdrukking.
De grond waarop de katholieke componisten uit die periode hun hymnen en missen
bouwden bleef de gesproken zin. Door de verfijning echter van hun eerste
rein-kristelijke beschaving wierden zij ook het karakteristieke van een gesproken zin
bewust: het ritme. Het ritme dat leven is, niet het mystieke maar het tastbaar, het
stoffelijke leven van gesproken en gezongen zin, steeg desvervolgs onder de inspiratie
des toondichters, tot onontbeerlijk bestanddeel en zoo tot een der twee aesthetische
vereischten der gesproken of gezongen melodie.
De gregoriaansche melodie blijft gesproken: niet in deze beteekenis dat zij
onveranderlijk op een paar toonlijnen voortdrijven moet met een lichte arsis bij
aanvang, een mediante of iets dergelijks aan een rusthalte, een min of meer langere
thesis bij het einde; maar wel onder dit oogpunt dat de gregoriaansche melodie
evenwijdig met de gesproken rede zich vrij, onafhankelijk van maat of tijd, rekbaar,
traag of snel beweegt naarmate de intieme bediedenis der gezongene woorden dit
vereischen, d.i. niet volgens den muziekalen maar wel den liturgischen zin der
melodie. En als een fuga van Bach, een simfonie van Beethoven, een scene uit
Wagner, een Lyrisch stuk van Grieg, een impressie van Debussy met een zeker
‘rubato tempo’ moet voorgedragen worden, welk een groote fout is het dan niet,
gregoriaansche zang op metrononisch gemeten slag uit te voeren, een esthetische
doodzonde, die nochtans, en niet onraar, zelf in kathedrale kerken, tegen alle wetten
en kunstsmaak bedreven wordt. Ritme is leven, ja, maar vrij, ongedwongen leven, ongebonden. Ritme is grillig
en voert de melodie door hoogten en laagten, bergen en dalen.
Wie de physisch-anatomische ontleding aanvat van een gregoriaansch-grammaticale
zin, zal in ieder zijns onderverdeelingen de kiem van ritme vinden. In één woord
afzonderlijk beschouwd woont ritme en leven. Ieder zingedeelte van meer woorden
draagt buiten het ritme van ieder woord, een ritme dat niéuw leven, niéuwe beweging
aanbrengt en tot het opbouwen van het volledige ritmegebouw, d.i. de volzin,
meehelpt.
De ritme-woorden, al zijn ze enkel één lettergreep groot, volstaan uit beide
bestanddeelen van ritme, arsis, d.i.: opsprong, en the-
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sis, d.i. val. Eene zinsnede bezit dus boven de opsprong en val van elk harer vormende
woorden, één haar-eigen arsis en thesis, en de volzin voelt zijne arsis klimmen tot
het algemeene hoogtepunt aangegeven door de liturgische zin van den tekst, en in
lange thesis dalen, in ritme-helling, naar dieper rust. - Merk echter dat ritme
onafhankelijk der melodie op zich bestaat. De muziekale toon-woord-zin bestond.
Ongetwijfeld voelde de zesde-eeuwer monnik-toondichter in zijn innigste verfijndheid
én melodie én ritme oogenblikkelijk saam, dewijl deze, alhoewel theoretisch absoluut
afscheidbaar, bij opvatting en uitvoering volstrekt eenheid vormen, en bijgevolg
praktisch, om tot eene betamelijke voordracht te komen, 't gene men maar al te veel
vergeet de gregoriaansche melodie, zonder ritme, stipt aangewend, niet kan bestaan.
De zang zonder ritme is een dood lichaam, want ritme alleen brengt leven, beweging,
kleur. Een gothieke kathedraal leeft, omdat zij, geordend, beweegt, omdat pijlers,
tegenmuren, vensterbogen actieven arbeid uitoefenen, omdat er vlucht, ritme (niet
stoffelijk maar figuurlijk) toch ritme in haar woont, omdat hare onderdeelen naar
een hoogtepunt oprijzen, en na die ééne oogenblikkelijke duizelingwekkende emotie,
voldaan in rustigen val nederdalen. - Ritme is dus geen geluid, maar, als werkelijk
wezen beschouwd, bestaat ritme niet zonder geluid. Geluid wekt ritme, en ritme
brengt bij 't geluid de afronding, de eindtoets, het volmaakte. Dwaling dusvolgens,
bij 't verval van 't Gregoriaansch uit de Renaissance geboren, de ritmische arsis,
wanneer deze met de melodische klemtoon saam valt, om die reden, in duurruimte
te verlengen, te verzwaren, te verbreeden in lange steunhalte. Ritme is geen
klankuiting, maar de gang, de vlucht, de kleur der melodie, niet de melodie-zelf,
maar vereen-zelvigd met de melodie in zooverre het deze, aangaande regeling van
woord-en-zin-ictus, bestuurt.
En juist in deze eigenschap ligt de aesthetische waarde van het ritme dat het aan
de melodie de adaequate gang deelt, de bevredigende tint, het passende leven van
melodie tot melodie in intensteit verschillend, want elke melodie eischt, volgens de
liturgische beteekenis van den tekst, haar eigen, specifiek van ander ongelijke leven.
De middeleeuwsche artiest welke voor en boven al katholiek, diep-ernstig
godsdienstig voelde, wist door 't simpele aanwenden van eenstemmig koor, dus
zonder behulp der kunstmatige moderne toebehoorten tot de heerlijkste harmonie te
klimmen tusschen tekstbeteekenis en ritme-melodie, zoo dat deze twee bestanddeelen
praktisch onverdeelbaar zijn. Merk het aesthetische dezer saamsmelting, hoe
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ze altijd en ten hoogste in den bloeitijd van 't gregoriaansch, door een waar artiest
bewerkt, verkregen werd.
Bewijzen daarvan liggen met volle hand te grijpen. Enkele aanhalingen volstaan.
Zing: ‘Regina coeli laetare’, zing ‘Rorate coeli’ zing een Graduale, dat van Paschen
b.v., zing de Requiem-mis, enz. Merk met aandacht hoe ieder dezer stukken van
melodie en bijzonder van ritme, volgens de liturgische beteekenis der verzen, verschilt.
Klankexpressie schijnt de componist niet speciaal te hebben beoogd, tenzij misschien
bij de heerlijke Alleluja 's uit het Graduale. - Maar de éenheid, de vereenzelving van
woord en ritme -. Hoort ge nu hoe ritme beweging, kleur, leven wordt? Regina coeli
laetare! voelt ge dit vreugde-ritme, die hoog-optillende weltentrückte Blijheid, die
bovenaardsche verrukking: Alleluja! - Heldere ritme kleuren -. En zonder hulp
nochtans van gemengd choor, zonder de onkerkelijke violen en contrabassen, zonder
heel dat wanordelijk vrede-storend geluidfeest. De jubileering van het Regina coeli
klinkt hoog boven dit concertmuziek: omdat ze echt-kristelijk gebed is, zuiver in de
ziel ontvangen en uit het hart geboren. En heel den Paaschtijd door de juichende
Alleluja 's helderwit in hun ritmevlucht. Het ‘Haec Dies’ dit vers vol zielsvreugd,
pure, onaangeraakte vreugd om de Opstanding, om de Dag ‘quam fecit Dominus’:
Zòò stemt ritme en melodie hier weerom met de liturgische tekst in welke op zijne
beurt van den ceremonieën-kring van dezen Dag deelmaakt dat men zelden tusschen
tekst en ritme-melodie nauwer verband zou vinden. Aanhalingen kunnen onbeperkt
blijven: ieder gregoriaansch stuk immers draagt zijn eigen karakter, zijn persoonlijke
tint, zijn ongeleend ritme.
Het doel der middeleeuwsche kunst, inzonderheid der gregoriaansche muziek is,
door artiestiek-geestelijke opleiding de ziel zoo dicht mogelijk nabij God brengen.
Gothieke bouwtrant voert in één vlucht tot mystieke hoogten van ontastbaar,
etherisch-rein genot, boven de aardsche zinnen-nachten in fel-zomerend Daglicht.
Per visibilia ad invisibilia! Niet min hoog, met meer leven en voelbare beweging
schiet het gregoriaansch choraal in één sprong boven de menschelijkheid. De
ritmewoorden boren dóór de gothieke kerkvoûten: haar weerhoudt niets. En toch,
hoe rein-bewust kalm, hoe eenvoudig, hoe kinderlijk naïef. Een VIde eeuwsche
muziekale schilderij schijnt de voorbode der primietieven-doeken: zoo vol
kleur-en-lijn simpelte, zoo vol reinheid, zoo vol heiligheid. Geen overweldigende
hartstocht, geen sentimenteele lyriek: maar rijpe, innigvrome liefde, sterkvaste hoop,
ongeschonden geloof. Zuiver als
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gepuurd goud de ritme-tinten, en in de lichte verten rijzen de tinnen en torens van 't
hemelsch Jerusalem. Dat is de stille en vaste vorming, het evolueeren naar immer
stijgende oorbeelden, de betrachting om vereenzelving met Gods-wil: de drang naar
het Unietieve Leven. In het Gregoriaansch en zijn ritme vindt die drang zijn oplossing
en zijn berusting. Later, eilaas onder den noodlottigen invloed van ‘le siècle de Louis
XIV’ welke nog steeds onhebbelijk voortwerkt, kwijnde met de innigvrome
geloofsgeest de primietieve reinheid, de oorspronkelijke melodie van 't gregoriaansch.
Ritme ging te loor. Het concertgenre drong in de kerk. Onder oogpunt van kerkmuziek
was de postrenaissance een doodend element. Nu, God zij gedankt gaan we rustig
zeker naar de wedergeboorte der liefdevereering van gothieke kathedralen en ware
kerkmuziek. Nu is na driehonderdjaar buiten mystiek-katholieke kunst, de beweging
naar de middeleeuwsche verfijndheid stil aan 't ontkiemen en gaat op naar een zekere
bloei. Door het Motu Proprio van Z.H. Paus Pius X over gewijde muziek werd 't
Gregoriaansch officieel in eere hersteld, zoo als 't behoorde. Merkwaardig blijven
de woorden van Z.H.: ‘dat men vast moet overtuigd zijn dat eene kerkelijke
plechtigheid niets van haren luister verliest alhoewel zij door geen andere muziek
begeleid wordt dan de Gregoriaansche’. Betrekkelijk dit punt dwaalt men, och arme
nog zoo vaak! Cantus planus wordt zoo als iets tweede-rangs aanzien: iets voor in
de week; terwijl het juist tegenovergesteld zijn moest - die minachting wijst dan ook
enkel op de onwetenheid en het onartiestiek-aangelegde in zake kerkmuziek van het
criticeerend personnage. Gregoriaansch is artiestiek, is zuivergodsdienstig, is kerkelijk:
Het artiestieke: ritmeerde melodie.
Het diep-godsdienstige: adaequat getoonzette liturgische tekst.
Boven, maar niet buiten de artiestieke waarde van 't Gregoriaansch stellen wij zijn
religieus doel:
Het gebed wars van alle aardschheid,
de vlucht der reine zielen naar God,
de zalige hemelvaart naar het mystieke leven!
Cantemus Domino!
L. van der Meeren
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Vlaamsche Arbeid
Vlaamsch Leven
Eene Voordracht van Pater De Groot te Antwerpen.
Op het initiatief van ‘Geloofsverdediging’ was Pater De Groot van Amsterdam
naar Antwerpen gekomen om eene reeks godsdienstige voordrachten in te leiden met
eene conferentie over ‘de Religie in onze hedendaagsche Maatschappij’.
De groote zaal van het St-Jan Berchmans College was stampvol van een antwerpsch
publiek dat familiekring en cinémas uitgelokt werd door de wereldfaam van dezen
hollandsch-katholieken Predikheer.
Wanneer men beweert dat te Antwerpen het publiek geloofsonderricht nog in de
luiers ligt moet men gauw toegeven dat velen der toehoorders óf uit
aanwezigheidsplicht óf uit nieuwsgierigheid óf ook nog uit een soort dilletantisme
en niet allen uit onweerstaanbaren drang naar religie-kennis dàar tegenwoordig waren.
De bestatiging was verder zeer aangenaam dat verscheidene intellectueele
andersdenkenden - apparent rari nantes in gurgite vasto - de ‘hooggeachte vergadering’
met hunne aanwezigheid ‘opluisterden’.
Ik meen het overbodig aan Katholieken relaas te geven over wat ‘de Grootmeester
der hollandsche, katholieke philosophie’ - zooals Frans van Cauwelaert hem
nauwkeurig kenmerkte - ons mededeelde, daar deze Predikheer aan faam niets te
kort heeft en trouwens over Godsdienst dezen keer niet zeer bijzonder-kersversche
gedachten onder gehoor bracht. Maar de conferentie van Pater de Groot werd uiterst
gelukkig ingeleid door Frans van Cauwelaert en dezes jongere voordrachtkunst was
dan ook onmiddellijk in overeenstelling met de veel oudere voordrachtwijze van den
geleerden Dominikaner.
Mij en eenige anderen was de conferentieele toon van Pater de Groot als bijna
eene artistieke teleurstelling. Daargelaten dat hij ditmaal eenvoudig in de verhouding
van het antwerpsch publicum sprak, was de spreek-kracht zijner stem dof-fel en
rythmisch-lang; de prediktoon onderschraagde elk woord dat, bij hoeveelheden van
drie a vier, telkens als met vlagen uitgegalmd werd waarna iedermaal eene kleine
adem-rust inviel wat zeer gehoor-storend de
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zwaar-opschroevende bouw der volzinnen doorbrak en de aanhoorder veel te lang
op éen woord aandachtig hield naar wat verder komen moest.
Hoe weinig-rhetorisch was eveneens ook niet zijne massieve beeldspraak waarin
een na-vleugje opkwam van Schaepman's versteende hyperbolen; ‘Zon’ en ‘Licht’
waren zwak-door de stoute vergelijkingen wanneer Pater de Groot de goddelijkheid
van onzen Heer Jezus-Christus verduidelijkte; aan zaakrijke, tastbare dingen wist de
positieve schrijver der ‘Denkers van dezen Tijd’ ditmaal niet genoeg te zeggen en
dat gaf soms een leegheid aan de phrasen alsof men in eene kathedraal rond ging
waar men auters, bidstoelen en beelden had buitengedragen.
Ik kom er rechtzinnig voor uit: mijne waardeering gaat naar den ‘denker’ De Groot
en weinig naar de ‘voordrachtgever’ van dien naam, dien het toeval treffen moest
dat een Frans van Cauwelaert vòor hem eenige woorden zei. Maar die éenige woorden!
Zie, die gaven bij die onverwachte overeenstelling een welstand aan den voordrager
Van Cauwelaert wat slechts het nauwkeurigst antithetisch kan opgemerkt worden
en minder duidelijk aangrijpt wanneer Van Cauwelaert een conferentie-tijd alleen
met zijn eigen woord doodt.
Hier kwam nu eene verouderde voordrachtwijze in onmin met eene jongere
voordrachtkunst die het op géne gemakkelijk won door de kernachtigheid der dictie,
de oorspronkelijkheid van intellectueele visie, de welluidendheid en harmonie van
elke zinbouw welke levendig opgaat en neervalt, onstuimig in de hoogte steigert en
daarna geleidelijk neerzweeft om het volgend oogenblik met korte, krachtige
stampstooten van vinnige zinnetjes de stemmingen te vernieuwen en de luisterende
aanwezigen met een gewijzigd-frisch geluid te ontroeren.
De conferentieele toon van Pater de Groot daarentegen heeft oprecht niet Van
Cauwelaert's kiesche kleur- en woordschakeering, noch diens uitvoerigverzorgde
stem-effekten, noch vooral zeker niet diens levenswellige beeldspraak welke zoo
gemakkelijk-spontaan als het ware hem op de lippen ‘groeit’, dat deze een
woelig-verscheiden bloemval wordt een wonderhoorn uitbortelend.
Wanneer Frans Van Cauwelaert spreekt worden de intellectueele vergezichten
zoo concreet-talrijk als veranderlijk; elke voorstelling schept eene nieuwe en deze
weer eene andere, tot, in het synthetisch nawoord, die allen middelpunten naar één
reuzachtig, panoramisch uitzicht waar met éen intellectueele oogslag de toehoorder
als een bedroomd landschap van ontroervolle abstracties en concreties aanschouwt.
De conferentie van Pater De Groot had een kiesch-aandachtige waardeering bij
het publiek dat, door gebrek aan artistieker criterium, ruim tevreden gesteld werd;
zekers geraakte het apologetisch-utilitair doel der ‘Geloofs-
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verdediging’ hiermee volkomen bereikt des te meer Pater De Groot, wil-of
onwillekeurig, toen alle hooge wetenschappelijke geloofskennis in den hoek smeet
om enkel met de indrukwekkende verschijning van zijn dominikaansch kleed en de
kracht zijner rhetorische welsprekendheid een publiek te winnen dat hij voorhands
wel wist niets meer te behoeven dan wat hij gaf.
Karel van den Oever

Van onzen Arbeider
Het Werk van Omer K. De Laey, uitgegeven door E. Vliebergh en J. Persijn.
Oef! ik kan onmogelijk Omer de Laey in die uitgaaf lezen! Dàt een ‘keurboek’?
Arme Omer de Laey, wat hebben ze met u aangevangen, jongen? Al uwe prachtige
verzen staan er gedrukt als in een gazet; een tuberculeus lettertje, een waterdun
papiertje, zoo een lor van omslag! Neei, verzamelaars, dat kan er nu oprecht niet
door, heusch niet. Zaagt ge dan zelf niet dat de verzen malkaar letterlijk de hielen
aftrappen, zoo rukken ze ‘in gesloten gelederen’ een na een op? Nievers wat open
lucht, nievers wat ruimte, overal die benauwde oppersing van verzen en nog verzen
als ware het een blikje amerikaansch vleesch.
Wat is dat effenaf jammer! En ik die meende over deze ‘definitieve’ uitgaaf eens
de loftrompet der Muzen op te steken dat ze er op den Hollandschen Helicon zouden
van bleek worden! Ik die meende nu eens véel goeds, véel liefs, veel schoons over
dit pieuse werk der vrienden-verzamelaars aan den Vlaamsche-Arbeid-lezer toe te
vertrouwen! Ik die me verbeeldde Omer de Laey's verzen nu eens te ‘smekken’ op
een Plantijnsch papiertje en liefst dan nog gebonden in kalfsvel!
Vade retrum, ouwijvendroom die ik had.. Ja-wel, de Laey's werk is nu uit de
vlaamsche vergetelheid gered.. maar, - achtbare lezer, vergeef me, - als ik dat
‘keurboek’ bezie gevoel ik als een hondsche braaklust en geraken mijne herssens
misselijk.. o zoo misselijk.
***

Eene tegenovergestelde soort; want het zijn fijne menheeren die het
estheten-periodiekje ‘La Licorne’ opstellen. Wanneer zoo een ‘cahier’ verschijnt
koop ik dadelijk een paar wijnmoerige handschoenen om al die precieuse blaadjes
toch maar voorzichtig aan te raken.. Ik ben volstrekt niet
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op mijn positieve als Monsieur Jean de Bosschère - saluez, mes amis! - er
aristocratische raadseltjes teekent of een absoluut-voornaam proza neerwatert of als
de kokette namen van sieurs A.H.K.W.Z. Cornette, Marc de S. Villers en Jules Hostie,
gelijk egyptische hieroglyfen van nog onbegrepen beteekenis, telkens den kostbaren
omslag uitprijken..
Wat zullen we nog allemaal van die internationale ‘jeunesse dorée’ gaan beleven?
Dit wonder-veel-talige tijdschriftje is rot van snuggere preciositeit; voor ons volk is
zoo eene rareteit kik-dood en voor de vlaamsche intellectueelen blijft het niets min
noch meer dan een gevaarlijk sujekt. De Byzantijnen die zoo een ding opstellen
zouden wezenlijk beter doen hun hoofd eens te verfrisschen onder den eenen of
anderen waterval.
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Dezer dagen stierf te Antwerpen in den nog jongen ouderdom van 30 jaar Frans
Buyens, in leven bediende aan de Hoofdboekerij van Antwerpen. In deze
hoedanigheid waren zijne kennissen van boek- en bibliotheekwezen eene onschatbare
hulp aan elkeen die met hem in betrekking kwam. De Vlaamsche Letterkunde verliest
in hem een zeer ontwikkeld beoefenaar die door zijne eigenaardige inzichten op den
stand der moderne literatuur vooral, dikwijls de juiste waarde van vele
‘letter-producten’ onmiddellijk aangaf, wanneer zelfs zijn oordeel door eenigen voor
eene pradoxale en subversieve meening werd aanzien. Trouwens, over Vlaamsche
Literatuur was hij een volbloed ‘scepticus’ die, met somtijds vinnig-intellectueele
ironie, vele moderne hollandsche en vlaamsche woordkunst hare groote
inhoudloosheid verweet.
In dichtkunst was hij verliefd op het ‘rijm’ en nog onlangs nam hij duchtig het
populair-picturaal proza onder verdediging.
Vlaamsche Almanakken-lectuur was hem daarom - en terecht - bijtijds aangenamer
lezing dan vele hollandsche letterkronieken-van-de-maand. Kan het anders dan dat
sommigen hem voor een zeer bijzonder ‘outsider’ onzer vlaamsche literatuur
aanzagen?
Een gevoel van onweerstaanbare weemoed bekruipt ons het hart wanneer wij
nadenken over de kortstondigheid van een zoo veelbelovend letterkundig leven.
Immers, dichtstukken als ‘De Koorknaap’ en ‘De Bode’, ‘In de Polder’ en ‘Der
Winden Hamlet’, waarvan de twee eersten in Vlaamsche Arbeid en de laatsten in
‘Onze Dichters sedert 1830’ opgenomen werden, kunnen niet licht vergeten en zullen
om hunne speciale visie en uitdrukking eene eigenaardige plaats in de jongste
vlaamsche letterkunde behouden.
Als medewerker aan ‘Alvoorder’, ‘De Arbeid’ en ‘De Vlaamsche School’ leverde
hij vroeger reeds een proza dat om zijne abrupte impressie en sterk-persoonlijke
uitdrukking toentertijd veler aandacht trok terwijl hij als correspondent aan ‘het
Algemeen Handelsblad van Amsterdam’ in de laatste jaren pittige en zaakrijke brieven
aan de hollandsche redactie afzond.
Moge het de vrienden ingegeven zijn het links en rechts verstrooide en nagelaten
werk van den talentvollen jongen spoedig bijeen te zamelen tot eene volledige uitgaaf
als een blijk van gevoelvolle waardeering van zooveel eigenaardig-schoons dat,
helaas, ten deele onuitgesproken bleef.
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De Ster met den Steert
(Vervolg)
VIII
De Bullebak
- ‘'k Weet niet’, dacht Leo luidop bij 't verder stappen tot den post, het doel der
slentering, ‘is er nu eene golf inschikkelijkheid over al die lieden gekomen en zou
er de mensch soms van afzien een wolf voor zijne broeders te zijn? Uw pa vond dat
ma teenemaal omgekeerd was met een enkelen nacht slapens, hé Leen? en ik zelf
heb misschien wel een beetje verschil ontdekt, tusschen hare houding 's morgens bij
den avond te voor...’
- ‘Zoo,’ zei het lief deugenietje, ‘oprecht?’
- ‘Stellig,’ zei de geestdriftige, die niet voelde dat zijne medespreekster hem voor
den zot hield. ‘En ik zelf dan... Maar wat mij teenemaal uit mijn lood slaat, zijn die
twee koetsiers die, g'hebt het met eigen oogen g'hoort, haast ruzie maken om 't grootste
paart ongelijk! En dan die bullebak die zijn eigen in 't zweet werkt uit gedienstigheid,
gelijk de eerste kwâ jongen de beste...’
- ‘Ja, en gij dan met uwen eemer,’ deed Leen opmerken.
- ‘Had ik u zoo vast niet geknepen, ge zoudt niet weinig uwen arm uitgetrokken
hebben, hé fier ding?’
- ‘Dat is niet waar,’ zei de schoone, lachend en min of meer een kleurken krijgend...
‘hadt gij nog een oogenblik gewacht, 'k nam zelf den eemer bij zijn oor...’
- ‘Oprecht?...’
- ‘Stellig!... daar en is niets dat ik liever doe dan eemers dragen,’ spotte de kleine
heks, die ruim haar aas aan 't ophalen was, ‘en als wij getrouwd zijn laat ik een
uitsteekberdje maken, ‘Leo-Deraedt-Leermans, specialiteit van werkjes van
bermhertigheid’.
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Zij lachten beiden, oprecht gelukkig om die aardigheid en vonden er nog een heel
deel van de zelfde gehalte bij, die hen deden schetteren in de zoete overtuiging dat
eens getrouwd, het ringaaneen zoo plezant moest gaan worden.
Zoo spelen kinderen in de wei, zoo zwatelen zwaluwen onder het grenzelooze
blauw des hemels, den zorgeloozen dag genietend en de vreugd van 't veelbelovend
leven. 't Is het toppunt van 't aardsch genoegen en God heeft het zelfs de onschuld
vergund, en de schamele vliegen die in den zonnestraal dartelen.
Gelijk het slavend meisje met haren eemer water, Leo's gloedvolle bedenkingen
bluschte, liep hier een bulhond door het spel hunner kinderlijke uitgelatenheid.
- ‘'k Geloof dat geen van de twee wel wijs is,’ baste de verroeste stem van Grots
hen in de ooren, of wisten ze soms niet dat zij rechts moesten trekken?
De geliefden verhaastten hun stap gelijk het ros doet, als 't eene peerdenvlieg aan
zijne huid voelt kleven.
- ‘Ik ken u wel,’ hijgde de bullebak die moeite had gedaan om de wandelaars in
te halen.
- ‘Ha,’ deed Leo, die Bullebak minstens zoo goed kende als deze hem.
- ‘'k Ben blij u eens te ontmoeten, blaasde de zielhond, zoo vriendelijk als 't bij
zulk een gejaagd opstappen mogelijk was.
Dat was nu bij Leo teenemaal het tegenovergestelde. Ware hij ooit Robinson
geweest, hij zou liever alleen gebleven zijn dan zoo een Vrijdag te gemoeten.
Op een oogenblik dat hij van zijn leven best aanspraak kon derven, werd hem 't
gezelschap toegedeeld van iemand dien hij van al de stervelingen noodst zag.
De jongen deed 't geen de zachtmoedigste mensch der aarde wel ooit zal gedaan
hebben, als het hem al te wreed tegensloeg.
- ‘Loop naar den......’ gromde hij binnensmonds en gaf den spelbreker een adres
op, dat de aanvankelijkste menschlievendheid onbekend is.
- ‘Ik ben het nog, die u dien plaatsvervanger aan de hand deed,’ hijgde de
ongewenschte kennis, ‘ge weet het immers nog wel?’
- ‘Natuurlijk,’ sprak de jongen, met tien pond nadruk op dat enkel woord, ‘en
dan?’
Hij herinnerde zich al de onaangenaamheden die de onderhande-
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lingen met den bullebak hem en zijnen vader gekost hadden en bleef eensklaps,
verontweerdigd, pal staan.
Misschien was het ook wel uit medelijden, omdat zijn medespreker zoo dampte
en hijgde, alsof hij met stoom in beweging gehouden werd.
De andere moest een stond uitblazen voor hij spreken kon.
- ‘Uw oude..., 'k wil zeggen uw pa,’ hernam hij toen Leo hem, als 't mogelijk was,
nog boozer bekeek, is zeker niet weinig kwaad op den bullebak?’
- ‘Ik kan het u niet zeggen, mensch en het is teenemaal onnoodig hem dat zelf te
komen vragen,’ klonk het bitsig antwoord.
- ‘Ziet ge wel... dat ge nog kwaad zijt, baste de ronselaar na een nieuw geblaas.’
- ‘Kom voort, Leo,’ vermaande Leen fluisterend en ten derde male in dat half
uurken ontstond er wrijving, nopens den te volgen weg tusschen die twee
ineengestrengelde armen.
- ‘'k Had ongelijk, stellig en vast ongelijk, ik was een beest, maar... zou uw papa
soms gediend zijn met een schoon doorgerookten oliekop?’
De jongen moest er een oogenblik op nadenken, hoe die kop aan den steel zat.
- ‘Dank u, Grots,’ zegde hij koel en afweerend, ‘vader smoort niet’.
- ‘Wacht eens, nog een enkel woordje,’ smeekte de man, die nog altijd tot zijnen
normalen herteklop niet was gekomen.
Grots stak twee vingers in zijnen mond en liet een zoo onverwacht en schril gefluit
vernemen, dat er het paar effenaf van verschoot.
Ware het nu zoowel de maan geweest die aan den trans hing te schijnen, in plaats
van de zon, en ware de bedrijvige straathoek een of andere boschkant geworden, de
verloofden zouden er zich aan verwacht hebben de roovers uit de vertelling op het
woudpad te zien springen. Nu kwam er maar enkel een dashond aangestrompeld,
met open muil, hangende tong en zoo zwaar geladen dat zijn slepende romp door
zijne gekromde pooten zonk. In uitzicht samenstelling en proportie, was hij een vloek
tegen alle regels van schoon- en bevalligheid en gelijk hij daar minzaam en
steertzwaaiend zijnen meester stond toe te lachen, scheen hij verzameld en verveerdigd
uit dooreengeworpen stukken van andere honden.
- ‘Is pa soms liefhebber?’ vroeg de dikzak op het wangedrocht wijzend.
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Leo bleef een stond dubben, het woord zoekend dat best paste tot eene brutale afbraak
van het zoo gespannen onderhoud.
De zielhond legde de hand op zijne schouder.
- ‘Binnen eene maand, laat ons zeggen zes weken,’ vervolgde hij driftig en gejaagd,
‘mag hij om den schoonsten komen van de heele worp! 'k Heb hem wel aan Fik de
Stouwer beloofd, maar 'k zal wel mijn plan trekken’.
Had Grots, eene rammeling in plaats van een geschenk beloofd, hij kon Leo's
schouder niet harder prangen dan hij thans deed.
Onze vriend onttrok zich aan die al te drukkende vriendschap.
- ‘Is 't nu eerst dat gij beseft hoe leelijk gij deed met die geloochende afkorting,
Grots?...’
- ‘Maar aangezien ik beken dat ik ongelijk had,’ zuchtte de andere als afdoende
argument, en liet beide armen langs zijn lijf neerkletsen.
Leo in zijne goedhertigheid kreeg halvelings medelijden met de zwadderkaak die
zoo naief en onbeholpen, eene allereerste wanhopige poging deed om zich hoffelijk
en gul te toonen.
De man hield niet af.
- ‘Zou uw papa soms niet willen inkomen, of...’ hier vaagde hij 't zweet af dat
tappelings over zijne wangen liep... ‘zou hij het kwalijk nemen indien ik zelf kwam?...
Houdt hij soms aan zingende vogels?’ vroeg hij eensklaps, in de hoop eindelijk de
bekoring te hebben gevonden, waarmede vader Deraedt te verleiden was.
- ‘Laat die oude koeien nu maar in de gracht, Mijnheer,’ klonk Leo's afketsend
antwoord, ‘ze liggen er nu al zoo lang in.’
- ‘Ja,’ riep de Bullebak, ‘maar 't maakte mij vroeger plezierig te bedenken dat ik
u te kort deed, maar nu voel ik er spijt over.
- ‘Zoo,’ gromde Leo, nog wel bot en kortweg, maar toch met een zierken
belangstelling, want hier vond hij weer een soort schakel van de keten die hij aan 't
aaneenbrengen was.
- ‘'k Weet niet,’ sprak Grots, ‘maar 't geen mij overkomt is zoo aardig dat ik het
aan de boomen vertellen zou... ge zult met mij lachen, Mijnheerke, denken dat ik zot
worde, maar ik zeg het toch, al moest ik u zoo lang vast houden. Gisteren morgen
lag er eene vlieg in mijnen koffie tegen de dood te worstelen, met hare zes pootjes
te gelijk och arme... ik liet ze over tafel loopen in plaats van ze te verpletten gelijk
ik tot hiertoe altijd deed. En zie, terwijl ze daar heur vlerken droog wreef, gevoelde
ik eene zekere tevreden-
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heid. Later toen ik mijne vinken versch zaad gaf, kreeg ik kompassie met hunne
blinde oogen, en speet het mij dat zij niet meer zien konden welk een kermisweer
het was. Nu 't was ook de eerste maal in mijn leven, dat het mij opviel hoe schoon
't weer zijn kon. 't Was alsof 't zonneke mij doorvlogen had, want 'k gevoelde 't
zoowel binnen mij als op mijn hoofd schijnen. Ge moet niet lachen Mijnheerke, maar
'k was een totaal ander mensch geworden: ik riep op de arme kinders die 'k op straat
tegenkwam, maar ze gingen loopen, hoewel ik hun centen in de hand wou stoppen,
dan zaaide ik 't geld op mijnen weg en zij dorsten 't eerst aanraken als ik een eind
weg was. En wanneer ik ze dan zag dansen en springen, zou ik wel medegesprongen
hebben... Lacht maar met mij, 'k zal 't niet kwalijk nemen... 'k ben dien morgen, met
eene verdoolde kat die ik uit eenen kelder hielp halen naar huis gekomen, omdat ik
haar gemiauw niet kon uitstaan, ik die vroeger zoo 'n plezier had, als de konijnen die
ik vilde nog piepten, ik die honderden vinken hunne oogen heb uitgebrand’.
- ‘Kom laat ons voortgaan,’ voelde Leo de andere arm aan den zijnen zeggen.
Maar dat ware den jongen voor het oogenblik onmogelijk geweest: hij stond
opgetogen zijn medespreker te bewonderen!
Was het stellig Grots dien hij voor zich had, toch was het even stellig de bullebak
niet meer, noch de leelijke Grots, noch den zielhond die hem zoo even haast op de
vlucht deed slaan. Want oogen waarin spijt en goeden wil tranen brengen, fonkelen
heerlijker dan de sterren. Want goedheid en medeleed weerspiegelen even
verrukkelijk, op wezenstrekken door het berouw vermurmd, als op het frissche gelaat
der onschuld!
- ‘En dat is zoo voortgegaan,’ vervolgde de man aan 't woord, ‘van de vinken ben
ik op de menschen gevallen die ik benadeelde, op die duizenden die ik goed kon
doen, in plaats van al de schade welke ik hun toebracht.’
De grove man in een aandrang van hertelijkheid, maakte eene beweging die 't paar
haast deed vluchten.
Hij legde zijne machtige armen over Leo's en Leen's schouders, met de bevalligheid
van een beer die eene doodelijke omarming wil plegen.
- ‘Kom mede,’ riep hij, ‘'k heb Cognac van tien frank de flesch, Champagne,
Bourgogne, zoete wijn, die 'k meende op den pompsteen te gieten, als ik er geene
kans toe zag hem teenemaal alleen uit te drinken. Kom mee, ik drink er geen druppel
meer van,
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tenzij uit een glas dat ik tegen een ander stooten kan, kom mee, kom...’
- ‘Nu niet, Grots, nu niet,’ stribbelde Leo tegen, terwijl de andere arm hem eindelijk
ontschoot, en hij de handen van den bekeerling de zijne voelde prangen.
- ‘Bullebak! Bullebak!’ kraaide nijdig en boos, het stemmeken van Duimeken op
een zijner minste broers, die wel zeker moest zijn dat de reus zijne zevenmijlen-leerzen
niet aanhad, om hem zoo roekeloos te durven tergen en dan nog recht over zijne
krocht.
Toen de zielhond plots omzag, viel de jongen puur van den gemaakten wind, zoo
kleen was hij.
In een vloek en een zucht had de menscheneter het pluimken opgetild dat zoo
vervaarlijk huilde, al hing het reeds boven den heksenketel waarin hij het koken zou.
- ‘Pakt het den Bullebak af, menschen, hij zal 't vermoorden, heb toch compassie
met het schaap,’ klonk het in Grots kelderkeuken, uit den mond zijner huishoudster,
een oud vrouwken, waarvan alleen het hoofd aan 't openstaande venster zichtbaar
werd.
- ‘Laat af Grots, doe den jongen geen kwaad,’ smeekte Leo en nam des ronselaars
armen vast. Ook Leen was bijgesprongen, bleek, gereed om haar gebald vuistje in 's
wildemans gezicht te slaan!
- ‘Roep nog eens,’ lachte deze, ‘roep nog eens, ge krijgt vijf cent, maar luid, luid,
allo.’
Hij zelve, met vollen mond, schreeuwde het eerst, bulderde zijn schandnaam uit,
tot twee, driemaal toe, met de innige voldoening van den penitent die zijn eigen
geeselt.
Al ware het vijf frank geweest, nog zou ze Duimken in den brand gelaten hebben.
Het bleek al te gelukkig over zijne vrije bloote voeten, waarop het als een schicht
in het eemerstraatje verdween: in drie volle dagen is het er niet durven uitkomen!
Dan is Leo in huis gegaan met Leen aan den arm. Zij en hebben er noch Cognac,
noch Champagne gedronken, en bleven er maar amper lang genoeg om de verlaten
kat op Grots schoot te zien springen, en de vinken met hunne voor altijd gesloten
oogen te hooren slaan als uitzinnig, om dat het hert van hunnen beul open was gegaan!
(Wordt vervolgd)
René Vermandere
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Lof van Antwerpen
XII
Fugger
Het zwaar-getrost festoen langs frieze en kapiteelen
hong in de duistre zaal haar-zelve te vervelen;
het heerdvier smookte log van 't palissanderhout
en glitterde langsheen het zinrijk zoldring-goud
of gensterde in 't krijstaal van roemers en bokalen
die scheemrend op de tafels stonden te verstalen;
saffraan had heel de lucht van reuken zoet gekruid,
de Malvaseye blonk de glimge roemers uit,
de scheemring ging bijna door al de ramen zinken
terwijl een zacht muzijk van ievers ver kwam klinken..
De Keizer, etensmoe, het rookrig vier omtrent,
zat in zijn armstoel loom en dacht op 't vechtziek Gent;
de gastheer Fugger was hem dichtbij aangezeten
en staarde strak in 't vuur als vadsig van 't rijk eten;
tot kwiks een knechtje aansloop over het zwaar tapeet
en, wijl zijn hoosje voor die beiden hulde deed,
op een gezilverd blad, waarin het vier schakeerde,
een oud fransijn den rijken gastheer presenteerde..
Och, Fugger nam het kiesch gelijk het rijkdom past,
aanzag het perkament en dan zijn eedle gast,
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kwam uit zijn armstoel op en, met gewoon manieren,
gooit 't schriftvel in den heerd waar 't krakkend aan ging vieren.
‘Doorluchte Majesteit’, zoo sprak hij kalm en koel,
‘uw schuld is kwijt’.
Dan zonk hij neder in zijn stoel.

XIII
Lofrefereynen op Anna Bijns
I
'k Zal haar blij vergaaren eenen krans van lauwrier,
zelfs met de voeten vertreden, ja haten schier
al de ketters, valsche en snoode profeten
die in het groen preeken zonder vrees van 't helsch vier;
'k zal haar nu vlechten een fijne lauwrier
daar ze den Luther, in het kwaad vermeten,
zijn booze doctryne in 't gezicht heeft gesmeten,
hem fel heeft verweten
zijnen twist en zijn turbatie onder Gods knapen,
zijn stinkende zonden, zijn lekker beten,
zijn rijk en schoon eten,
zijn smaad op monken en deugdzame papen..
In Christo zal zij gelukzalig slapen!
Riekend kruid strooi ik haar van voor de voeten,
eerloof zal ik voor haar zoetlijk gaan rapen
dat er al ketters venijnig op gapen,
tot allen tijd zal ik haar princlijk groeten.

II
Zij heeft er bejaagt alle valsche doctoren
die met discoort rechte waarheid verstooren,
al subtijle serpenten en kalanten,
heeft zij vermaand tot de rechte devooren..
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En zij moesten 't voelen die 't niet wouden hooren.
Lutherianen en hun vuil predikanten
schold zij terecht voor schurfte schapen en kwanten,
bedrieglijke Santen..
De Paus en 't geloove heeft zij leefdig bemind,
de Kerke rechtveerdigt ten allen kanten
spijts Luthers trawanten;
van katholijke religie was zij 't kind,
in al haar goede leden zeer Kristigezind..
Dies wil laat mij haar met kranskens cieren
en hard loven haar ijver. Zoo is 't een print
voor al lieden die zijn van harte verblind
en nog dolen naar Luthersche manieren..

III
o Vrome Joffrouwe, hoe zijt gij ontsteld
om de kwalijke zaken waar Luther mee bekweld
't onachtzame volk van 't Christigeloove.
De valsche Lutheriane al dwalingen vertelt.
Om Gods eer gij op hun doctrijne scheldt..
Het deert u dat ze nog blijven als dooven,
ja, Gods ware doktrijne bij de andren rooven
in groene hoven,
in bosschen, in hagen ter kwade school..
Hun valsche presenten kondt gij niet loven,
de Paus bleef boven!
Al Luthers doctrijne was, lacie, in dool
en 't Kerstenrijk was onder die prije haar zool.
o Vrome joffrouwe, laat lauwerkens cieren..
Uw princlijk Refereyn was Gods vurig parool
in wiens heilge correctie Gods waarheid in school
voor wie dolen naar Luthersche manieren..

Vlaamsche Arbeid. Jaargang 6

442

XIV
Landjuweel van Rhetoryke
I
De Zotte snatert geestige lol uit boertige kluite,
het klootjesvolk lacht luidelijk met den dóor-viezen guite,
de bellekens rinken lichtzinnig aan vliegher en kap,
de borgers glimlachen fatsoenlijk na iedere grap.
Zot, schuddel uw tuiten!
De Prince gaat er fraai, cierlijk en zeer zwierig van voren
dat zijnen zijden tabbaard ruischt gelijk eenen kinkhoren,
zijn leerzekens krakken pleizant, zijn plummagieken zwilt
al frissig wit, losjes en luchtig rond zijnen hoedvilt;
Prins, laat u niet stooren!
Facteuren, Dekens, Hoofdmannen, al Rhetorijkgezellen
die stappen eerbiedelijk na al Stads straatkeien tellen,
hun vingren rusten keurig en lieffelijk te pronk
op hun wambuis dat zonderling glimpt van pasment-gevonk;
wat poinct gaan zij stellen?
Twee zotjes heffen 't blazoen en gaan er minzame gangen,
sattijnen bannieren verkrunklen tot tegen hun wangen,
de trommen rombommen, de boerefluit en zakpijp biest,
de zangers verneuren ‘Godts Gracie’ der Kamer van Diest;
't volk is bevangen.
Maar 't schoonst nog van al rijdt er laatst een antijke speelwagen
waarop Ondeugd leit aan de zuivre Deugd figuurlijke lagen,
onder een rustig prieelken van zeer waarachtig groen,
omsingelt van maagdekens, rozen- en myrthefestoen.
De Deugd zal 't niet wagen..
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En over Antwerpen de lucht steekt in blauw, zeer solemnele,
waaruit de klare zon vergulde stralen zoetjes doet gelen
op zwierge tabbaarden, bannieren, borgeren al..
De trompetten krijschen op 't Stadhuis een leefdig geschal.
Evoé! de Spelen!

II
Ja, de Zotte snatert geestig gelol uit boertige kluite,
schokkelt op een houten peerd als een dwaze, schotse schavuite,
pruilt al lodderlijk zoet tegen een zure, jong' borgervrouw
dat er al 't simpel volk jeuglijk en hard mee lacht: ‘Hou! hou! hou!’
De Zotte haalt het uit zijn kuiten.
Ay, hij leest en lippert over een zeer grooten missaalboeke
gaat er ernstig oovral wijze, verstandge brillen op zoeken,
maant flus een brave borger tot vroom en waarachtig verstand,
zegt hem: ‘Ik leze al brillen’ en kijkt op 't boek door zijn hand..
Zoo zal hij smal verstand verkloeken.

III
Ter Merckt op 't schouwtooneel een paar trompetten brammen.
Het klapziek borgervolk laat lijfs en tong verlammen,
rekt hals en hoofd om strijd malkanders schoudren uit
en gaapt schroomvallig rond op 't fel bazuin-geluid..
Daar is op 't hoog tooneel de Zotte gauw aan 't reevlen.
't Pleizier begint het volk al in de keel te kreevlen;
de borgers schaatren 't uit op elken kwiksen slag
dat heel de Merckt nadruischt van 't onderdrukt gelach..
De Zotte spitst zijn tong van tusschen twee zijn vingeren,
grimlacht en laat zijn arms al dul en dwaas rondkringeren,
roept hard: ‘Ghy mannen fijn, bijlo, speelt Vrecken Jan’
en draaft 't tooneeltje af zoo gauw zijn asem 't kan..
Nu dwerrelt 't volk, 't rumoert en sjouwelt met instantie,
praat blijdzaam om den cier van Zotte's ordonnantie,
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beprijst de nieuwe kluit van mijnheer Sebast Vranckx
en zint op ieder rijm of niets er klinkt aan manks,
ja, zou zich zelve 't spel wel willen permitteeren
waar 't niet dat op 't verhoog men ging aan 't trompetteeren.
De borgers zwijgen plots en gapen d'hals te kort.
Een kreeple man komt subblend op 't tooneel en mort.
Wien zou hij dezen pot vol schats toch gaan confieeren?
Zijn wijf of dezen grond? Zijn zolder of den Heeren
van Stedes Magistraat? Of wel zijn zoete vriend
der Coeperstraat?.. Hij weiffelt, aarzelt en verzint..
O, laas, daar is zijn wijf.. Ter sluik om hem te mompen
gaat ze op haar teenen zacht, laat aan de deur de klompen,
en ziet haar man verflauwd hoe hij den pot omwroet,
de pistoletten kneedt en afweegt in zijn hoed..
Nu zal den Vrecken Jan haar d'heelen schat begeven
al knikken hem de kniên en gaat zijn hand aan 't beven...
De Zotte draaft weer op en onder 't gul rumoer
maakt hij zijn reverentie, zegt aleerst ‘Bonjoer’,
bedilt den Vrecken Jan en maant zijn listge vrouwe
dat zij den vollen schat niet voor haar zelfs mag houwen,
meldt aan het borgervolk den last van 't gouden geld
en hoe door hem de wereld wordt in ramp gesteld,
voorts zou men voor den Maandag ‘Tito’ spelen,
een tragicomedie, zeer solemnele..

Karel van den Oever
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Novalis
(Vervolg)
Moet immer de morgend weder komen?
Eindigt nooit het geweld van het aardsche?
Onzalige bedrijvigheid verteert
De hemelsche vlucht van den nacht?
Zal nooit der liefde geheimvol offer
Eeuwig branden?
Toegemeten werd
Het licht zijn tijd
En ook het waken Maar tijdloos is de heerschappij van den nacht,
Eeuwig den duur van den slaap.
Heilige Slaap!
Begeluk niet te zelden
Den gewijde van den nacht In dit aardsch dagwerk.
Slechts de dwazen miskennen u
En weten van geen slaap
Lijk de schaduw,
Die gij medelijdend op ons werpt
In gene schemering
Van den echten nacht.
Zij voelen u niet
In den gulden vloed der druiven,
In des amandelbooms
Wonderolie
En in het bruine sap van den heul.
Zij weten niet,
Dat gij het zijt,
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Die van 't zachte meisje
Den boezem omzweeft
En tot hemel den schoot maakt Bevroeden niet,
Dat uit oude histories
Gij hemelen-oopnend te gemoet komt
En den sleutel draagt
Van de woningen der zaligen,
Eindlozer geheimnissen
Zwijgende bode.

Eens, toen ik bittere tranen vergoot, toen ik in smart verzonken mijne hoop
verscheurde en ik eenzaam stond aan den dorren heuvel, die in enge, donkere ruimte
de gestalte mijns levens begroef, eenzaam, lijk nog geen eenzame was, door
onzeglijken angst gedreven, krachtloos, nog slechts een gedacht der ellende, - toen
ik daar om hulp rond schouwde, voorwaarts niet kon en rugwaarts niet - en aan het
vluchtend, uitdoovend leven met een eindloos verlangen hing - daar kwam uit blauwe
verten, van de hoogten mijner vroegere zaligheid eene schemerrilling - en op eenmaal
scheurde de keten der geboorte, de boei van het licht - weg vlood de aardsche
heerlijkheid, en met haar mijne droefheid. Tezamen vloeide de weemoed tot ééne
nieuwe, ondoorgrondelijke wereld - gij nachtbegeestering, sluimer des hemels,
kwaamt over mij. De omgeving hief zich zacht omhoog - over de omgeving zweefde
mijn ontbonden, herboren geest. Tot stofwolk werd de heuvel, en dóór de wolk zag
ik de opgeklaarde trekken der beminde. In hare oogen rustte de Eeuwigheid - ik nam
hare handen en de tranen werden een fonkelende, onverbreekbare band.
Jaar-duizenden vloden heen in de verte, lijk onweer. Aan haren hals weende ik om
't nieuwe leven verrukkelijke tranen - dat was de eerste droom in u. Hij ging voorbij,
maar zijn naglans bleef, het eeuwige onwrikbare geloof aan den nachthemel en zijne
zon, de geliefde.
Nu weet ik, wanneer de laatste morgend zal zijn - wanneer het licht niet meer den
nacht en de liefde verjaagt, wanneer de sluimer eeuwig en slechts één onuitputtelijke
droom zal zijn. Hemelsche vermoeienis verlaat mij nu niet weer. Ver en moeitevol
was de weg tot het heilig graf, en het kruis was zwaar. Wiens mond eenmaal de
kristallen baar bevochtigde, die, voor gemeene zinnen onzichtbaar,
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welt in des heuvels donkeren schoot, aan wiens voet de aardsche vloed breekt, wie
boven stond op dit grensgebergte van de wereld en er over zag in het nieuwe land,
in de woonplaats van den nacht: waarlijk die keert niet tot het gewoel van de wereld
terug, tot het land, waar het licht regeert en eeuwige onrust huist. Boven bouwt hij
zich hutten, hutten der vrede, verlangt en bemint, schouwt naar gene zijde, tot het
meest welkomme aller uren beneden hem - in de bron der welle stort. Het aardsche
drijft boven en wordt van de hoogte weggespoeld, maar wat heilig werd door het
aanraken der liefde, vloeit opgelost door verborgen gangen naar het gebied te gener
zijde, waar het, lijk wolken, zich met ontsluimerde liefden mengt.
Nog wekt gij,
Wakker licht,
De vermoeiden tot arbeid Stort mij vroolijk leven in.
Maar gij lokt mij
Van der herinnering
Mosschig gedenkteeken niet.
Graag wil ik
De vlijtige handen bewegen,
Overal rondschouwen,
Waar ge mij noodig hebt,
Roemen uwen glanzes
Volle pracht,
Overdroten vervolgen
Den schoonen samenhang
Van uw kunstig werk,
Graag bekijken
Den zinvollen gang
Van uw geweldig
Lichtend uurwerk,
Doorgronden der krachten
Evenmaat
En de regels
Des wonderspels
Tallooze ruimten
En hunner tijden.
Maar den nacht getrouw
Blijft mijn geheimvol hart,
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En zijner dochter
De scheppende liefde.
Kunt ge mij toonen
Een eeuwig trouw hart,
Heeft uwe zon
Vriendlijke oogen
Die mij herkennen?
Vatten uwe sterren
Mijne verlangende hand?
Geven mij weder
Den teeren druk?
Hebt gij met kleuren
En lichten omtrek
Ze getooid?
Of was zij het
Die uwen tooi
Hooger, liever beduiden gaf?
Welke wellust,
Welk genot
Biedt uw leven
Die opwegen
Tegen de verrukkingen der dood?
Draagt niet alles
Wat ons begeestert,
De kleur van den nacht Hij draagt u moederlijk
En hem dankt gij
Al uwe heerlijkheid.
Gij vervloogt
In u zelf,
In eindlooze ruimte
Vergingt gij,
Waaeer hij u niet hield U niet bond,
Dat gij warm werdet
En vlammend
De wereld teeldet.
Waarlijk ik was eer gij waart,
Met mijn geslacht
Zond de moeder mij
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Om uw wereld te bewoonen
En hem te heilgen
Met liefde.
Om te geven
Menschelijken zin
Aan uwe scheppingen.
Nog rijpten zij niet,
Deze goddelijke gedachten.
Nog zijn de sporen
Onzer aanwezigheid
Gering.
Eens toont uw uurwerk
Het einde van den tijd,
Wanneer gij wordt
Lijk een van ons
En vol verlangen
Uitdooft en sterft.
In mij voel ik
Der bedrijvigheid ende,
Hemelsche vrijheid,
Zalige terugkeer.
In wilde smarten
Erken ik uwe verwijdering
Van onze woon,
Uwen tegenstand
Tegen den ouden,
Heerlijken hemel.
Vruchteloos is uwe woede,
Uw razen.
Onbrandbaar
Staat het kruis,
Eene zegevaan
Van ons geslacht,
Ik ga voorbij,
En iedere pijn
Zal eens een spoorslag
Der wellust zijn.
Nog korte tijden,
Zoo ben ik vrij,
En ik lig dronken
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De Liefde in den schoot.
Oneindig leven
Komt over mij heen,
Ik zie van boven
Op u benêen.
Aan gindschen heuvel
Verdooft uw glans,
Een schaduw brengt
De koele krans.
O! trek geliefde,
Geweldig mij aan,
Dat ik haast eeuwig
Ontsluimeren kan.
Ik voel van de dood
Den verjongenden vloed,
En wacht in de stormen
Het leven vol moed.

(Wordt voortgezet)
Paul Kenis
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Prentbrieven uit Holland
V
Terwijl mijn gastheer beneden in 't kantoor aan 't klerken is en mijn gastvrouw in de
keuken het twaalf-uurtje gereed maakt, neem ik, ofschoon niet al bevend - gelijk de
soldaat, die naar huis om geld schrijft - de pen ter hand om u verslag te doen over
mijn gewaarwordingen te Amsterdam. En toch al bevend, omdat ik me, nu ik er vlak
voor zit, plots bewust word, dat dit verslag-doen eerder voorgenomen is dan
uitgevoerd. Want gelief eens even in te denken wat Amsterdam beteekent. Amsterdam:
de hoofdstad van Nederland, de wereldstad op palen gebouwd, het ‘Venetië van het
Noorden’, de stad der Nederlandsche ‘gouden eeuw’, de stad der Oost-Indische
kompenie, de stad van Tromp en De Ruyter, de stad van Rembrandt, de stad van
Vondel, het nieuw Jerusalem... 't Is geestverpletterend, zooveel wonderen en zooveel
grootheid bij mekaar. Ge beseft dat ik het beroemde gevleugelde ros Pegasus zou
moeten bestijgen om dat Amsterdam onzer vizioenen van uit de gewenschte hoogte
te beschouwen en te beschrijven; te voet - mijn gewone voortbewegingswijze, want,
van Pegasus gezwegen, ik heb maar ééns in mijn leven een paard bezeten, en 't was
dan nog een mak boerenpaard, bovendien vóór een boomezel gespannen - te voet,
meen ik, ben ik tegen het overweldigende van Amsterdam niet opgewassen, en
allerminst, zacht gezeteld als ik thans ben in een knus salonnetje van een
nieuwerwetsch Amsterdamsch huis, dat maar één ingang, de voordeur, heeft, omdat
het noch tuin noch achteruitje rijk is. Wèl kan ik u zeggen wat mijn oog door de
netjes-begordijnde ruiten van mijn uitspringende loggia ontwaart. Het ontwaart
namelijk een stuk van den Oude-Zijds-Voorburgwal. - Oude-Zijds-Voorburgwal?!
- Ja, dat lange
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woord zegt u niet veel, en indien het in uw verbeelding burchten en wallen oproept,
dan roept het beelden op van dingen die lang voorbij zijn. De nuchtere werkelijkheid
van heden is doodeenvoudig een gracht, een van de vele grachten die, volgens het
stadsplan in Baedeker, als evenwijdige triomfbogen met hun voeten op het IJ staan
en aan de Amstelstede den vleienden eeretitel bezorgd hebben van Venetië van 't
Noorden. Als ge de kaart van Baedeker bekijkt, ziet Amsterdam er inderdaad zeer
Venetiaansch uit: elke gracht een strook van 't mooiste blauw, net reepeltjes geknipt
uit den zuiversten, zonnigsten Italiaanschen hemel. Maar Baedeker is een Schwindler,
een flauwe grappenmaker. Het water hier voor mij is zoo grauw als rattevel, vettig
overvliesd, bewaaid met stof, bezaaid met weggooisel, en de kerels die er op dit
oogenblik een zolderschuit met petroleumvaten doorboomen, roeren van den bodem
inktzwarte modderwolken op. Den liefelijken koortsenverwekkenden geur dien het
uitwasemt, kan ik, gelukkig, hier binnen niet ruiken. Het loomt - vloeien doet het
slechts wanneer er gespuid wordt - tusschen hooge baksteenen oevers, en weerspiegelt,
zooveel zijn dofheid dat vergunt, de schrale, kwijnende boompjes aan weerszijden,
de steenen brug die 't overwelft, de hooge huisgevels met hun vensters en hijschbalken,
en, ginder verder, de torenspits van de Oude Kerk. Als samenstel van vlakken en
lijnen vormt mijn uitzicht algelijk een aardig geheel, en in de teere innige kleurenrijke
lucht van dit vochtige land kan 't soms vreemd-ontroerend wezen van rustige
mooiheid. ‘Rustig’ daar schrijf ik een bedriegelijk woord, want rustig is 't hier
allesbehalve. 't Is op de brug een onophoudelijk gaan en komen, fietsen en rijden
van en naar de Warmoesstraat en ook op de oevers staat het geloop en gerots geen
oogenblik stil. 't Is een eeuwig gegons en gezoem, schril verbroken door het krijschend
geroep van ventende joden of overschetterd, minuten lang, door de muziek van een
centenbedelend draaiorgel. Opstootjes en standjes behooren mede tot mijn stadsbeeld,
zonder die ware 't niet volledig. En zie, terwijl ik dit schrijf, als om mijn beweren te
staven, ontwikkelt er zich op de brug een herrie van belang. Twee dronken kerels
zijn aan 't ruziën en schreeuwen de geheele gracht overend. Als bij tooverslag komen
er uit gangen en stegen en sloppen - waar zijn die allemaal? - tientallen menschen
gebrobbeld: mannen, wijven en jongens, en verdringen zich rond het krakeelend
koppel. Ze wachten zich wel vrede te stichten: daarvoor hebben ze te veel lol, ze
stoken en hitsen veel liever. De drinkebroers, zich heele jannen voelend door zooveel
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belangstelling, achten zich verplicht een vertooning te geven. De een geeft den ander
een stomp dat hij wankelt en zijn pet al onder de leuning in de gracht tuimelt. Daarop
omklemmen ze malkaar en wringen en worstelen en vallen en rollen dat het een aard
heeft. Het volk heeft weergasche schik en vermenigvuldigt zich zienderoogen, de
brug is al versperd, fietsen en karren stoppen. Alleen politie is er nergens te bekennen.
‘Natuurlijk!’ zegt mijn gastvrouw ironisch, ‘ge zult wel zien, die zal komen als 't
gedaan is.’ Eer haar woorden koud zijn, komt mijn gastheer boven en meldt: ‘'k Heb
de politie opgescheld!’ Nota bene, meneer heeft een telefoon op 't kantoor. ‘Waarom
bemoeit ge u daarmee?’ kijft mevrouw, ‘als 't schorremorrie dat verneemt, hebben
wij er last van. 't Is immers zóó in Amsterdam’ gaat ze, voor mij uitleggend, voort,
‘dat zoodje dat nu malkaar te lijf wil, spant direkt samen, zoohaast de “smerissen”,
de gemeenschappelijke vijand, tusschenbei treden, en wie met de politie heult, krijgt
zijn deel van den haat...’ Ondertusschen waren de vechters opgestaan en over de
brug gekomen: ze hadden al bloedvlekken en kleerscheuren. De eene voorop, de
andere een end achterna, omstuwd door over de honderd druk pratende en gebarende
toeschouwers, trekken ze links af, den oever langs. Opeens schiet de achternakomende
in zijn gram, rent als een razende op den eerste af, grijpt hem onverhoeds in den rug
- en daar liggen ze verwoed te wentelen en te spartelen op geen stap van 't water.
Mijn gastvrouw slaakt een gilletje. ‘Och! die kunnen wel zwemmen’ paait meneer.
Maar een stuk of wat van de nieuwsgierigen achten een plonspartij te gevaarlijk,
rukken de vechters naar 't straatmidden en scheiden ze... Eindelijk, als de volkssliert
haast uit 't gezicht verdwenen is en de meesten al terugkeeren omdat 't nieuws er af
is, komen er twee agenten met de handen op den rug op hun duizend gemakken
aangetreuzeld, en kuieren in onveranderd tempo de brug over en de herrieklit
achterna... Gordijn valt!
Ziezoo, nu hebt ge tenminste al een voorstelling van 't hoekje-van-Amsterdam dat
mijn beperkte blik op dit oogenblik bestrijkt. Misschien vind ik een dezer dagen tijd
en gelegenheid om andere hoekjes te kieken. Ik ben er niet zeker van. Laat ons hopen.
Ondertusschen, o ja, daar vind ik iets in de huisboekerij: een brok ‘apologetisch
proza’ van Gerard van Hulzen over Amsterdam. Dat zal u voorloopig tevreden stellen.
Wat een buitenkansje! Ik schrijf het in de gauwte af en hier volgt het:
‘Zwoele, moeë stad, stad van weggezakte macht, van vergane
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glorie en stram geworden kracht, stad die zoolang zieltogend, niet te gronde gaat en
met uw geknotte vlerken nog 'n vlucht weet te slaan, stad verteerd tot op 't dor
gebeente, waar toch jong vleesch om de oude schonken wast en rond het traag verval
het nieuwe herkiemt in echte drang, stad waar alles henen drijft wat in onze lage
landen ondergaat en een bezinksel legt op de harde bodem... tot vooze vruchtbaarheid.
Stad, stervend in uw effengestreken lijnelooze patriciërs, eens handelspotentaten,
nu sjacheraars in veelal waardelooze papieren, een nakomelingschap, dat zich verkilt
in starre ontoegankelijkheid, zich verhult achter hooge, gesloten gevels, om met de
van voorzaten gemakkelijk-verkregen schatten te versteenen, instee de handen uit te
steken, nieuwe welvaart-bronnen op te speuren; maar tóch ook weer stad van
vasthouden en taaie, zelfbewuste wil, met in de onderste lagen een knoestig-ruw
volk, grof en goed, ondanks jaren teruggang nog niet uitgeput.
O, Amsterdam, samengroei van stoei en verval, aldoor grooter in omvang, geringer
van kracht, hoe zal ik de vezelen van uw bestaan openleggen zonder mezelf te
schrijnen, hoe 't goede en 't verkeerde, 't schoone en 't wanstaltige in trille beelden
oproepen zonder mezelf te wonden en 't beste in mij vanéén te rijten? want kerft men
't ééne deel zoo doet het ander pijn, ieder mensch op zichzelf leeft mee de polsslag
van 't geheel, en van ons geheel waart gij altijd de ziel, de harteklop.
Amsterdam, in uw klein-ploeterend, machteloos-wroetend leven, evenbeeld van
alle wereldsteden, zijt ge niet slechter en niet beter dan 't kleinste gehucht. Bij u ligt
't àl onbedekt en open, blijft niets verholen, drijft de droesem naar 't oppervlak; de
geringste spat als de ergste vlek valt er met 't bloote oog waar te nemen.
Als onder een mikroskoop is bij u terug te vinden al wat de andere streken hebben
uitgeschud, wat zich dáár verloor of wat behoefte aan ruimte had èn optrok naar de
dwarreling. Daarom, o Amsterdam, zijt ge afgrond en berghoogte, 't groenend dal
waar de zaden vlug ontkiemen, de bloesems schoon bloeien maar ook 't lichtst
bevriezen als te vroeg-rijp; lichtpool waar elk nieuw idee 't eerst ontstraalt, ook 't
snelst dooft, 't vat waar zich alles samenstort en mengt, waar de parvenu voornaam
lijkt, de werkman meneer, de voornamere nauw wordt opgelet, waar de zwakken
boven de sterken gaan, de kleinste een nog kleinere wil exploiteeren, de plek waar
ieder schijnt geboren en o zoo weinigen maar thuis behooren, waar velen stijgen,
nog veel meer in 't moeras vergaan.
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En in dit stijgen, dalen, in dit machteloos, mateloos zoeken, wroeten van uw
bevolking, o stad, die eens de kroon droeg van Europe en in uw verval nog onze
waardemeter zijt gebleven, omdat ge, hoe onttroond, u niet gewonnen geeft en nog
weer moedig tracht omhoog te komen, o Amsterdam, wallooze burcht van 'n eens
machtig burgerdom, dat de poort dorst sluiten voor zijn vorst, ras van kruideniers
die Insulinde ontdekten, de wereld beheerschten, stad van poenig gescharrel in vuile
zaken èn stad van 'n vlagendheftige bevolking, levenslustig, niet in toom te houden,
ge zijt en blijft de alfa en de omega, de kern en de huls van gansch ons volk, klein
volk tusschen andere staten, maar in meer dan één vorm volk van overgang, dat uit
de over-beschaving mogelijk wel 't eerst kan herrijzen, samenvloeisel, als het is tot
in zijn bodem toe, van natuur en kunst.
Amsterdam, ge zijt het hoofd en het hart, het bloed en de spieren.
Den Haag kan vertegenwoordigen het hoofsche leven, de goede manieren,
Rotterdam de jonge kracht, de daad der handen in der volken wedijver onontbeerlijk,
èn andere plaatsen mogen weer spaarzaamheid, degelijke deugd, voorzichtigheid en
nog grootere verdienstelijkheden in zich hebben, in u Amsterdam vind ik ze allen
vereenigd.
In uw binnenste kameren liggen opgetast en zoowaar op opene straten te zien al
onze kwaliteiten en gebreken; de kalme kloekheid, de speurzin voor 't hooge, de
afglijding naar 't alledaagsche, de doorzetkracht èn ook de laksheid, het
besluitloos-zijn, het zich laten gaan heel lange, lange tijden, om schijnbaar afgeleefd
toch weer op te vleugen. Wie Amsterdam doorgrondt ziet voor zich ons volk in al
zijn geledingen, waar andere steden maar 'n deel, - zij 't ook een schoon, tôch slechts
'n deel van 't geheel, kunnen recht laten wedervaren. Daarom ligt er doorééngestrikt,
vaak niet te scheiden: ontaarding, verval en kloek bestaan.
Ge zijt de zwak-sterke, de sterk-zwakke, knooppunt van het zenuwend leven, de
ál-omvattende, bij wie alles door de zeef kan: de schaal, de pit, de grove korrel en
het stoffig pluisje, omdat, o Amsterdam, stad van grooten en van kleinen, van kleinen
wel 't meest, de gaten van uw twijn reeds lang zijn uitgesleten èn er geen schifting
meer mogelijk is.’
- 't Is uit. Als ge na dit gelezen te hebben, geen duidelijk beeld hebt van Amsterdam,
als ge deze hollandsche hoofdstad, lijk ze
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waait en draait, nu niet vast en scherp voor uw geestesoogen ziet, wel, dan zijt ge
een sufhoofd en kunt ge met gelijk recht beweren dat een vijfjaarlijksch
vlaamsch-akademisch verslag geen trouw spiegelbeeld is van den toestand ende de
waarde der vlaamsche letteren.
Adio!
Jozef de Cock

Mijmerwijs
Och, 't eenzaam vlamken in den schemerzwarten nacht
Roerloos zijn rooden schijn in 't donker ligt te weenen!
Och, 't roodvergloede vlamken, weenend in den nacht!
Mijn vonkverkrimpte heimwee is 't die roerloos ligt te weenen,
Uit smartverschemerd zieledonker roodig opgegloed,
Mijn vonkverkrimpte heimwee, weenend zonder stenen!
O sloeg haar onschoon klein-zijn tot een brand,
Dat àl mijn levensdingen in haar gloed verrooden;
O sloeg haar klein-zijn tot een laaiend-praalge brand!

Theo Weiman
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Aan den Nachtegaal
U loof ik luide, o nachtegaal!
Die geest en harte menigmaal
Verrukt hebt met het gouden lied,
Dat uit uw rijken gorgel schiet.
Vast zijt ge in 's Heeren looverzaal
Geweest; daar hebt ge englenkoraal
Gehoord, want kwinkeleerend biedt
Ge een weerklank van dat hemellied.
Al bergt uw keeltje schatten gouds,
Al zijt ge in 't meiegroen des wouds
Een vorst, - hoogmoedig zijt ge niet.
Uw donzen kleedjen is aschgrauw;
En 't meest bij nacht en avonddauw
Zingt gij in de eenzaamheid uw lied.

P. Fidelis Fonus O.M. Cap.
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Vlaamsche Arbeid
Verhalend Proza
Dieren-novellen door Lambrecht Lambrechts. - Dit is goede volkslectuur. Als gij
't is gelijk welke van de negen novellen in dezen Duimpjesbundel vervat, te lezen
aanpakt moet gij door lezen tot het einde. Gij wilt het leste weten van die arme
moederdas, waarmee al de honden uit het dorp komen vechten om prijs; van dien
braven ‘De waal’, des doctor's hond, die zijn meester niet kan overleven, aan 't
sukkelen gaat en overreden wordt door den tram; van het Groenvinksken; van De
Rus... van al de novellen. De belangstelling die de schrijver opwekt is een bewijs
voor de goede hoedanigheid van zijn verhaaltrant.
Maar wie in een boek, vóór alles, letter-kunst zoekt en zich niet bekommert om
het verhaal, om het onderwerp, maar wel om de factuur, die zal met deze novellen
niet bevredigd worden. Het was niet moeilijk, bij het doorlezen van dezen bundel,
terug te denken aan het veel vroeger verschenen werk van Caesar Gezelle: Uit het
leven der Dieren. Dat was een boek van aandachtige opmerking, van juiste weergave.
Hier zag men de dieren wezenlijk optreden, waarachtig leven. Zoo is het ook met de
‘Histoires naturelles’ van Jules Renard. Met wat al fijne haaltjes van woorden weet
hij te werken aan de verbeelding van kat en hond en muis en ezel, van haas en patrijs,
van heel de dierengaarde. Lambrecht Lambrechts weet aangename histories te
vertellen waar er van dieren kwestie is, evenals voorheen Jan Ferguut over muis en
kat aardige fabeltjes op rijm stelde. Meer niet. Ook hebben alle deze novellen
denzelfden toon: de verhaler is steeds aan het woord en zij vormen niet een rythmisch
geheel dat overeenstemt met den aard van het behandelde dier, hetgeen de groote
eigenaardigheid was van het werk van Caesar Gezelle en van Jules Renard.
Landelijk Minnespel door F.V. Toussaint van Boelaere. - Hier is er geen de
minste vrees dat het onderwerp ons zou in beslag nemen. Het is zoo onbelangrijk,
zoo dood-eenvoudig: ‘Het verhaal van een dag te lande’. Maar waarom spreken over
de onbelangrijkheid van een onderwerp, als nu
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juist de volstrekte belangrijkheid van elk onderwerp door dit werk bewezen wordt.
Want heel de buitengewone waarde van dit geestelijk voortbrengsel, van deze literaire
schepping, wordt juist en alleen bepaald door de behandelingswijze van den
kunstenaar.
De Langen, een boerenknecht, heeft zijn opzeg gekregen en zal den laatsten dag
van zijn diensttijd doorbrengen met het omploegen van een stuk land. De boerinne
komt hem vinden op het werk. Zij is de vrouwe Putiphar en de Langen is niet gevlucht,
haar latend zijnen kiel. De houwelijke staat wordt 's avonds op de hoeve onteerd, de
Boer neemt wraak en de Langen wordt denzelfden nacht vermoord.
Heel het verhaal is het uitspannen van het gemoedsleven van dien boerenknecht.
Terwijl hij innerlijk zijn gedachten streelt - als zij gaan rond Zalia, zijne beminde of ongerust wordt - als hij peinst op Bello en zijn onveroorloofde betrekking - gaat,
als buiten zijn bewustheid, het werk voort: het omploegen van den akker; staan en
wenden de landschappen rondom hem: de hofstede, de straat, de beek, de
boomenreken, de wijde velden en de blauwe oneindigheid; zingen de vogels, davert
de zon, dwijnt het licht en sterft de dag.
Het onderwerp is zoo innig doorleefd, zoo lang gedragen, dat het verhaal als
volzinnen-samenstelling, een harmonisch geheel is geworden, in overeenstemming
met den aard van den behandelden mensch, zoo dat hier niets gezien wordt of bedacht,
dat niet door de oogen van dien boerenknecht is gekomen of door zijn hoofd werd
bepeinsd.
Het is als een schoon weefsel, dat zonder fouten of zwakke plekken van het getouw
is gekomen. F. Toussaint van Boelare heeft hier volmaakt artistiek werk gegeven.
Schemeringen van de Dood door Felix Timmermans. - De bekoring die uit de
zes vertellingen komt, in dat boek vervat, is berekend op den angst, die het gedacht
van de dood en het geheimzinnige leven, dat dan volgen moet, nog steeds in elken
mensch verwekt. Deze angst wordt, als in sommige verhalen van Edgard Poe of
Villiers de l'Isle Adam, hier uitgebaat tot het uiterste. Wij worden in de sterfkamer
gebracht eener vrouw, op een kerkhof, in een trappistenklooster, in een eenzaam huis
op de Heide waar een geraamte hangt in de schouw. Overal zien wij de schemeringen
van de dood, hare verschrikking en hare fatale aantrekkingskracht.
Ik heet dit een ethisch slecht boek, want wel mag het gevoel van angst worden
uitgebaat tot het wekken van grooter belangstelling als wij maar bij tijds uit die
beklemmende atmospheer worden weggevoerd. Maar niet mogen wij worden
weerhouden in een graflucht vol verschrikking, alsof er niets meer bestond dan de
alomtegenwoordige grijns van de Dood. Dat is des te slechter, daar het gevoel van
angst voor de Dood eigenlijk tot onze minderwaardige
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gevoelens behoort en een gevolg is van het kwaad en de zonde. Ook is dat gevoel
maar sterk bij verachterde menschen, waarin het bijgeloof werd ontwikkeld zoo als
dat was in de late middeleewen, van welke gemoeds-gesteltenis, de duivelschilders,
als Hieronimus Bosch, de plastieke uitbeelding hebben gegeven. Maar voor een
mensch die, door ernstige bestreving van waarheid en schoonheid, tot eene hooge
sereniteit van geest en gemoed is gekomen, bestaat dat gevoel van angst niet meer.
Toch heeft dit werk van Timmermans ontegensprekelijk een groote artistieke
waarde, juist omdat het ons zoo aanpakt. Als een mensch op U afkomt, dien gij nooit
gezien hebt te voren, en die met woorden een invloed heeft op uw gemoedsgesteltenis
zòò, dat zekere zenuwen van uw samenstel door hem worden aangedaan, dan moet
gij wel aan dien mensch een ongewone waarde geven, op gevaar van u zelf te
onderschatten, vermits gij toch, al was het maar tijdelijk, zijne macht gevoeld hebt.
Maar daarom juist ben ik zoo boos op dat boek. Het deed een oogenblik de oude
man in ons ontwaken. Ik wil een weg bewandelen waar geen schemeringen van de
dood meer zijn die mij verontrusten, maar altijd klaarder en klaarder schemeringen
van het licht en het leven, die mij verblijden.

Beschrijvend Proza
Het natuurlijke jaar door Edmond Verstraeten. - Dit boek is een kostbaar geschenk
door den schrijver aan de menschen van zijn land. Edmond Verstraeten kan, als
landschapschilder, bij de groote wereld-kunstenaars van dezen tijd vergeleken worden.
Hij is een onzer heerlijkste vlaamsche krachten. Hij doet, wat wij nog niet deden met
de schoonste brokken onzer literatuur, 't is te zeggen, de zelfstandigheid van ons ras
op heerlijke wijze veropenbaren buiten onze grenzen, zoo dat door zijn schilderijen
te Parijs, te New-York of te Weenen kan geweten worden dat wij als Volk nog leven
in ons lieve land en eene eigenaardige uiting bezitten, die schoonheid is voor alle
menschen. Dat nu Edmond Verstraeten - die door zijne schilderkunst eene wereldtaal
spreekt - tot ons komt met een werk in de taal van zijn medemenschen, dat heeft zoo
groote waarde, omdat hij daardoor inniger aan ons behoort en wij Vlamingen kunnen
zeggen voortaan hem beter te begrijpen, te bewonderen en te beminnen, dan wie ook.
Vele van de stukjes, in Het natuurlijke jaar bevat, zijn maar als schilderijen en
daarom minder schoon dan het eigenlijk schilderwerk van dezen meester, omdat hij
hier met enkele woorden suggereert, wat wij kunnen werkelijk zien met kleuren en
lijnen op zijn doeken.
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Maar ook vele van die stukjes geven meer. Zij zeggen wat tot nu toe onuitgesproken
bleef in zijn werk en zij doen prachtige vergezichten opengaan op wat zijn kunst zou
kunnen worden.
Zij zeggen ook hetgeen daar omgaat in zijn groote ziel en wij krijgen de
veropenbaring van een prachtmensch, van een buitengewoon exemplaar der
menschelijke soort. Stukken als ‘Het Nieuwe leven’, ‘Eenzaamheid’, ‘De Nacht’
mogen grootsche poêmen genoemd worden, stemmen stijgend uit de diepten van
een gemoed dat in innige voeling is met de schepping en te gelijk die schepping
volledig begrijpt en beheerscht in hare kleine onderdeelen en in hare oneindige ruimte.
Ik wil hier geen vergelijkingen maken, dat is gewoonlijk maar eene bedenkelijke
bezigheid, maar ik zeg dat dit werk voor mij eene waarde heeft, gelijksoortig aan de
schriften van Leonardo da Vinci, in dezen zin dat, zoowel als Vinci ons volmaakter
is gebleken sedert wij zijne schrifturen hebben ontdekt, deze prozastukken van
Verstraeten ons nader bij hem brengen en ons verduidelijken dat hij niet alleen
instinktief of enkel teknieker is, die, als uit een roes van kleuren, ruimte en licht, zijn
schilderijen zou schilderen, haast onbewust, maar wel een volledig ontwikkelde,
wijsgeerige, gevoelige, harmonisch-schoone mensch.
***
Het werk van Emiel van der Straeten. - Over enkele maanden was deze jonge
schrijver in Vlaanderen nog onbekend. Hij zelf moet zijne letterkundige roeping nog
niet lang bewust zijn geworden. Althans zijne opvoeding was er niet op aangelegd:
hij deed handelstudies en vertrok naar Senegal als bediende eener Portugeesche
factorij. Hij leerde ginder het land en het volk kennen. Hij vaarde den Niger af langs
den Sahara tot Timboutou en den Soedan. Hij moet zelfs innig verkeerd hebben met
de menschen, daar hij ziek werd in het binnenland en verzorging kreeg van twee
Mahomedanen die hem genazen. Wat hij dan afluisterde van de zangen der ‘griots’,
de negersche barden en de legenden der zacht-gevooisde maraboes, moet heel het
Afrika der Woestijnen, met zijn karavanend volk van den Fouta Djallon tot de
Roode-Zee en Mekka, op machtige wijze in zijne verbeelding hebben doen leven.
‘Wie geen dichter was, wordt dan dichter!’ zegt hij in den Epiloog van Zuiderkruis.
Hij is dichter geworden en gebleven. Want, terug in Europa, schreef hij brandende
vizioenen uit de Woestijn en trad op in verscheidene vlaamsche tijdschriften te gelijk.
Hij publiceerde De lente der Woestijn, een lyrisch spel, en gaf een deel uit van zijn
grooten Afrika-roman, Het Zuiderkruis. Een uitbundige, woordendronken lyrieker
bleek hij toen te zullen zijn; maar wij waren nog niet nuchter van het uitspattende
festijn, dat hij ons had voorbereid, of onverwachts en keer op keer, kregen wij van
zijn hand sobere
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tooneelspelen te lezen: ‘De Kwade Hand’ en de ‘Eerste Mei’, die zoo koel uit het
dagelijksche leven, rondom ons, waren genomen. Hij gaf nog kortelings uit een
geprimeerd lyrisch tooneelspel in vijf bedrijven: ‘1302’, waarmee hij stand neemt
in de nationalistische vlaamsche letterkunde en bewijs geeft dat hij niet enkel aan
exotism doet maar eerst en vooral voor zijn volk wil arbeiden. Voeg daarbij zijne
sonnetten die haast niet meer om bij te houden zijn in de gazetten en de tijdschriften
en gij zult met mij moeten bekennen dat als er ooit eene plaats stormenderhand werd
ingenomen het wel deze is die Emiel van der Straeten, voortaan in onze letterkunde
bekleedt.
Emiel van der Straeten heeft tot nu toe geen meesterstuk geleverd. Zijn
‘Zuiderkruis’ waar wij het hier vooral over hebben, is vol zwakke plekken en ontaardt
soms in een holklinkend woordgebazel. Wat bij soortgelijke schrijvers als Henri van
Boven en Hora Tadema in hun klassiek-rustiger tropenbeschrijvingen geheel niet
aan te duiden valt. Ik loop ook niet hoog op met de diepere beteekenis die hij aan
het werk heeft willen geven, noch met het aanwenden van het gesternte Zuiderkruis,
als symbool en voorteeken der bekeering van de Islamsche volken. Ik blijf alleen
stilstaan in bewondering voor de dag- en nacht-beschrijving van de woestijn vol
zongedaver of zilver manelicht. Ik denk aan de rijke phantasie waarmee hij de oasen
doet opdoomen uit de golvende zandzeeën. Ik voel nog het genot van het heerlijke
tooneel tusschen Mamadiola en Prins Hamed, dat naast het beste van Couperus kan
gelegd worden om het hoog-aristocratische van deze kunst. Daarbij gaat door dat
boek een machtige asem. Het vizioen van Prins Hamed b.v. deed mij denken aan de
romantische exaltaties van Konrad Wallenrod van den poolschen bard Mickiewicz
of aan sommige bezielde en haast profetische uitvallen van Michelet. Voeg daarbij
de ernst der gedachten die zoo wijsgeerig diep en innig teeder door het boek verspreid
liggen en ik meen aldus al de hoedanigheden van dezen jongen man te hebben
opgenoemd. Hij heeft bewezen meesterlijke gaven te bezitten en zoo hij nog geen
meester-stuk leverde is dat enkel te wijten aan zijn uitspattende jeugd en misschien
aan zijne weinig klassieke opvoeding. Daarbij is er iets brutaal-oprecht in dat
voorleggen van een ongekunsteld prachtig brok proza-werk zonder de bekommernis
van den artiest die weet te veilen en te slijpen tot alles fijn is en afgerond en volmaakt
zich voordoet. Laat hem wat tot bezinning komen, laat hem wat snoeien in het
oerwoud zijner mogelijkheden en hij wordt een onzer beste vlaamsche krachten. Hij
bezit eene volheid van vaardigheden die niet zoo rap zal worden uitgeput en eene
veelzijdigheid die zich nu reeds uit in eene zich steeds vernieuwende persoonlijkheid.
Jozef Muls
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Kritisch Proza
Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde, door Th. Coopman en Scharpé, (uitgave
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen).
August Vermeylen schreef ergens dat de ‘Vlaamsche Akademie werkelijk tot iets
dienen kan als ze maar niet over de levende literatuur wil rechten’. Zoo een oordeel
is weer juist nu ik, bijkans toevallig, deze letterkundige geschiedenis doorblader en
hier en daar een brokje belangrijke, historische documentatie overlas. Wel zeker, tot
nu toe ken ik geen boek over onze vlaamsche literatuur documentair-vollediger als
deze ‘Geschiedenis’.
Op het stuk der jongste vlaamsche letterkunde nochtans hebben de heeren Coopman
en Scharpé een beetje den adem bevangen. Daar zijn ze zoo wat asthmatiek, wat
ongemakkelijk... hm! Maar wie zal beweren dat sinds Van Nu en Straks de
akademische voorzichtigheid in Vlaanderen geene deugd is? En dat is maar redelijk
ook. Wat, voor velen onzer, reeds literair-voltrokken feiten zijn, kan voor de
achterna-komende historieschrijver, wanneer die minder intuitief en bedaarder
aanvoelt dan wij, slechts later eerst eene afgeronde duidelijkheid krijgen, gewoonlijk
hebben dan ook de ‘zuivere letterkundigen’ hunne akademische historieschrijvers wanneer die de recensie wagen! - zoo niet vooral geinspireerd dan toch dikwijls ‘op
het rechte pad gewenkt’ en altijd, - ja, ja, altijd - voorafgegaan. Zoo komt het dat in
spontane boekjes als ‘Les Lettres Néerlandaises en Belgique après 1830’ van
Vermeylen en ‘Het Proza in de vlaamsche Letterkunde’ van M. Sabbe de jongste
historie reeds vrij-goed documentair en kritisch aangegeven is, terwijl de
‘Geschiedenis der vlaamsche Letterkunde’ van de heeren Coopman en Scharpé nog
ver-uit - en dan kritisch vooral - onvolledig bleef.
De verdienste van dat standaardwerk ligt echter eerst in wat daarin
historisch-bibliographisch over de oudere vlaamsche letterkundigen gezegd wordt.
We weten het wel: dat is na-werk en soms niet verdienstelijker en niet meer nuttig
dan het ‘inzamelen’ door een straatjongen op een blikje wanneer daar een peerd of
ezel langs de straat passeert. Maar let eens op wat een flinke vreugde het voor ons
is in deze monumentale ‘Geschiedenis’ na te gaan wat zoo al de letterkundige
voorgeslachten bereikt en uitgewerkt hebben!
Nochtans - ik erken het - bij de historie-schrijvers Coopman en Scharpé is niet
altijd het psychologische inzicht op die voor Vlamingen voortreffelijk, noch hunne
ware beteekenis overal juist en behoorlijk vermoed; de kritische kenschetsing van
het werk dier schrijvers beantwoordt geenszins altijd aan wat wij anders er over
meenen; ja zelfs, als de heeren Coopman en Scharpé - dikwijls op de voorbarige
meening van soortgelijke confraters; natuurlijk! - hunne letterkundigen met het loodje
der kritiek uitpeilen, schrijven ze, - ach, zoo doodbedaard en gewillig - eene onjuiste
uitkomst op, die ons verdrietig
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stemt; ja, daar is nu 't spel effenaf onvolmaakt omdat ze dan eens gemoedelijk
probeeren te ‘rechten over de levende literatuur’.
Ik kan er niet aan doen, maar, ik zou me doodlachen wanneer ‘ze’ over Prosper
van Langendonck zonder knip-oogen verklaren dat hij is ‘als de leerling van Van
Droogenbroeck’ en ik moet er vrede mee hebben dat ‘ze’ de poezie van een zekere
K.H. De Quéker voor ‘bloembedden’, de onderwijzersgedichtjes van L.P. De Vreeze
voor ‘madeliefjes’ en de verzen van Huibrecht Haenen waarachtig voor ‘veld- of
heidebloemen’ willen aanzien!
Gelukkig dat deze tuinmansachtige gemoedsverbijsteringen maar de
would-be-literaire en kritische vodjes zijn die rond de stoere historie-gestalte van
dat boek hangen, terwijl de onbetaalbare hoedanigheid dezer ‘Geschiedenis’ vooral
ligt in den kostbaren overvloed aan historische bio-bibliographische
wetenswaardigheden die de levens onzer voornaamste oudere letterkundigen zòo
bijzonder maakten dat wij ze lief hebben als geen anderen. En daaraan op
tweede-handsche wijze meegewerkt te hebben is eene verdienste van den Akademicus
Coopman én den anti-academische professor Scharpé die het handgeklap der jongste
generaties onweerstaanbaar opeischt.

Tooneelkroniek
Eene Aanteekening bij H. Van Peene's Geboorteverjaring.
Het is een oprecht ongeval voor onze oudere vlaamsche letterkunde dat door
onmiddellijke cultuuroorzaken de toenmalige comediespelen louter een huishoudelijk
provincie-tooneel bleven als dan gelijktijdig vlaamsche dicht- en prozakunst reeds
zooveel waardeerbaars ons brachten.
De hoedanigheid die er aan een volksbekend tooneelschrijver als Van Peene juist
ontbrak - in zijne historische drama's vooral - was de locale visie en kleur der
toestanden waardoor er niets ‘historisch’ bij hem nablijft dan de geschiedkundige
namen der personnagies en het jaartal der behandeling.
Men doorbladere maar even zijn omvangrijk - en alleszins toch verdienstelijk drama ‘Vondel’ om van deze ongelukkige waarheid overtuigd te worden.
Waar hij aandurft het algemeen-gekende sprookje ‘Fortunatus' beurze’ tot een
burgelijk blijspel om te scheppen, mislukt er niets met minder geluk dan die poging,
daar de rein-vertelselachtige aard er volstrekt bij ingeboet wordt en de epiloog
nauwelijks de eindlezing waard is.
In zijne burgerlijke en dorpers-blijspelen echter, geraakt nu en dan de
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verwikkeling meer genietbaar en de dorpscomedies ‘99 beesten en een boer’ of
‘Tamboer Janssens’ zijn nog op onze dagen een populair lachsucces.
Maar in de meesten der blijspelen en dramas blijft men ontstemt om de linksheid
der handeling, de gezochtheid der intrigue, de dooreengemengde natuur- en
onnatuurlijkheid van het dialoog, de dikwijls onwaarschijnlijke levensstand van
menschen en zaken terwijl vele kluchspelletjes om hun onveranderlijk ‘misverstand’
vrij onbelangrijk zijn.
Onder anderen is het blijspel ‘De Belgische Vrijschutter’ bijna het hoofdmodel
van Van Peene's vaudeville-opvatting en kan men er naar vermoeden wat het blijspel
toentertijd was bij tooneelschrijvers als Felix Van de Sande, Van Driessche, Roelandt,
Bruylants, enz.
Die eeuwig-zelfde flauwe liefdeintrigue is de nachtmerrie welke men op 't laatst
met handen en voeten zou van zich afstampen bleef er in ons geen groot gevoel van
vereering over voor zulke Voorgangers die - toen alles in Vlaanderen nog te hermaken
bleef - vol bravour een gebaar deden naar de ‘edelsten der Consten’.
Jammer toch? hoe dunnetjes is toch elk tooneel van ‘De Belgische Vrijschutter’
aaneengeplekt; de trucs liggen er vingerdik op en dat eindakkoord tusschen de twee
‘vijandelijke’ vaders is toch zoo gauw als onwaarschijnlijk en daarom ook
psychologisch-onjuist. O zeker, Hyppoliet Van Peene heeft als tooneelschrijver
volstrekt geen psychologische diepgang.
Ik sprak daareven over onnatuurlijkheid van zijn dialoog; de melodramatische
klank is bij Van Peene spoedig het weinig gevoels-echte leidmotief, wanneer hij een
drama of tooneelspel onder handen heeft en, in zijne blijspelen, zal hij eene volkstaal
zoodanig grammatikaal opkuischen en er met, ik weet niet wat, een manier van
affectatie aan tornen, dat zijn boeren en stedelingen nauwelijks meer met hun eigen
soort overeenstemmen en gevolgentlijk hunne levenstoestanden met een
valsch-romantisch schijntje blinken dat alle werkelijke romantiek leugenachtig maakt.
Van Peene's tooneel-woorden hebben, soms weinig bewust, vrouw Natuur de keel
afgesteken, hoezeer ik er niet aan twijfel dat Van Peene een zeer uitstekend
tooneelschrijver had geweest mocht hij onder moderne vlaamsche cultuur geleefd
hebben.
‘Open zin voor het leven zijns tijds’ zooals wij dit bij Breero's en Hooft's Tooneel
aantreffen, was bij hem zeldzaam of liever onvolledig ten ware zijn tijd zelve
onvolledig was aan levensrijkheid!
De kijk die hij had op de waarheid des dagelijkschen levens geraakte bij hem
minder waarheidsvol door de toegeving van zijn talent aan de zwakke tooneelopvatting
dier dagen en zeer juist mag over zijn speeltaal beweerd worden dat er niets minder
‘literair’ was dan de ‘sans-gêne’ zijner tooneel-phrasen: die zijn slonsig in al hun
opgepoetste deftigheid.
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Weinige phrasen zijn bij hem ‘realistisch’ genoeg want het is zeker dat geen
antwerpsch burger als die Mijnheer Stoffels uit ‘De Belgische Vrijschutter’ zeggen
zou: ‘En gij hebt dat gedoogd, mijnheer, gij hebt dat gedoogd?’ of dat een ander
burger al mijnheer Van Woert in ditzelfde blijspel zou uitroepen: ‘Wat beteekent
deze handelwijze?’ wanneer hij locaalwerkelijker zeggen moet: ‘Wat zijn dat voor
manieren?’
In al zijne tooneelspelen is deze schoolmeesterachtige opgedirktheid der
omgangstaal aan te wijzen, wat bij den woord-kieschen lezer voor gevolg heeft dat
hij spoedig het volledig tooneelwerk van den heer Van Peene op de hoogste boekplank
wegbergt.
Om den indruk te ondergaan van wat ik over Van Peene beweer zou wie er belang
in stelt aanmerkelijk goed doen, na lezing van een zijner dorpstooneelspelen, Cyriel
Buysse's ‘Gezin van Paemel’ onder de oogen te nemen. Men kan zich geen absoluter
contrast inbeelden.
Trouwens rond '60 was er in de geheele vlaamsche tooneel-literatuur een
ontstemmend gebrek aan natuurlijke spreektaal; dat zelfs mag de zwakste romantiek
- op peene van levensleugen - niet missen.
In de ‘Oorspronkelijke Tooneelstukken’, - toentertijd door W. Marchal verzameld
en uitgegeven, - kan men vrij-goed opmerken dat comedieschrijvers als Karel
Ondereet, J. Van den Branden, E. Van Driessche, B.Th. Valckenaere, Jan Roeland,
J. Bruylants, enz. hunne personnagies meestal in een gemeenslachtig ‘tooneeltaaltje’
lieten spreken ten koste van onmiddellijker werkelijkheid en natuurlijker
levensechtheid.
Slechts later met De Tière en Gittens - terwijl Rosseels en Hiel reeds vóor dezen
beter slaagden - zou langsommeer het Vlaamsch Tooneel aan dieper natuurlijkheid
gaan winnen.
Tot nog toe echter is het gehalte van veel vlaamsch tooneelwerk, op een paar
zeldzame uitzonderingen na, dikwijls ‘onzuiver’ en waar enkele tooneelschrijvers
‘sceniek’ voortreffelijk heeten maar ‘literair’ onder nul blijven, zijn weer anderen
‘letterkundig-zuiver’ wanneer ze voor de coulissen niemandal beteekenen. En dan
zou men wellicht kunnen uit argwaan meenen dat de onbeholpenheid van Van Peene
en consoorten onder allerlei vorm en geest onder de vlaamsche tooneelschrijvers nog
voortleeft.
Karel van den Oever
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Vreemde Arbeid
Gregoriaansche Kroniek
Dom André Mocquereau. Le nombre musical grégorien, ou rythmique
grégorienne. Théorie et pratique. Tome I. (Desclée, Tournai.) - Dit boek verscheen
reeds vóór drie jaar. Daar het evenwel in Vlaanderen schier onbekend is, en tevens,
gebouwd op lange jaren praktijk van den gregoriaanschen zang ‘het’ boek blijft in
zake van wetenschappelijke ritmestudie, is het altijd even aanbevelenswaard, en zal
niemand het kwalijk oordeelen zoo we er hier, hoe laat ook, een woordje over zeggen.
De gregoriaansche ritmiek verwekte reeds veel strijdlust, en de ritmische teekens
waarmede de solesmiaansche uitgaven zijn verrijkt werden hevig bekampt. Dom
Mocquereau heeft op streng wetenschappelijke wijze de traditionneele theoriën der
middeneeuwers uit de meervoudige manuskripten saamgelezen, onderling overeen
gebracht, getoetst, gezocht en bijzonderlijk in de dagelijksche kooroefeningen der
P. Benedictijnen beluisterd en bestudeerd en ten slotte in dit heerlijk werk de
solesmiaansch-traditioneele ritmiek uiteengezet. Het eerste deel van het ‘Nombre
musical’ handelt over de oorsprong van het ritme. Het ritme is een streven naar
eenheid, een synthesis der innerlijke ritmische gewaarwordingen. De studie der
chironimie of plastische uitbeelding der ritmiek is wel het aantrekkelijkste deel van
dit boek: de harmonie welke bestaat tusschen de solesmiaansche
ritme-theorien-en-teekens en de solesmiaansche praktijk blijkt zonneklaar uit de
voorstelling der chironimie. En hier voelt men de noodzakelijkheid der ritmische
teekens welke aan de melodie het unifieerend karakter geven, de gelijkvormigheid
in de uitvoering, een zeker en onmisbaar richtsnoer voor het ritmisch-esthetisch
gebaar tegenover wat D. Mocquereau heet: ‘l'odieux martellement’.
De melodische teekens, waaruit de neumen-accenten vloeiden en zoo de
Gregoriaansche notatie, de ritmische teekens in de traditie, de noten, modi, de
tijd-maat, en eindelijk de ritmeering en uitvoering der melodische groepen: dit zijn
de hoofdzakelijk bestudeerde punten in het tweede deel. Het zuiver-
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artiestiek element, welk men door dit werk zal leeren ontdekken in den
gregoriaanschen zang, bestaat bijna-exclusief in de ritmeering. En dàt wordt nog,
eilaas, zoo veel verwaarloosd. De innige vroomheid, de heldere kleurschakeeringen,
het licht en schaduwspel, het symbolism van de gregoriaansche ritme-melodie begrijpt
men over 't algemeen jammer weinig.
Ik herinner me, dat, na de verschijning van het ‘Nombre Musical’ een
negatief-beoordeelend artiekel in de Musica Sacra werd gedrukt en de schrijver ervan
over enkele metaforische beelden waarmede D. Mocquereau het ritme voorstelt,
schreef: ‘ces images n'expliquent rien’. Waar het een kunstwerk aangaat, (en dat is
een gregoriaansche melodie wel!) hoeft men niet enkel mathematisch-juist over
lengten, ruimten etc. te oordeelen, maar bizonder moet men zijn eigen ziel raadplegen,
en naarmate deze fijner uitgebeeld is en ontvankelijker, zal men met raker fijngevoel
en merkzaamheid het artiestieke vatten, en Bach's Praeludia niet tot een ‘mouvement
rigoureusement uniforme’ veroordeelen.
De ritmische theorie van Dom Mocquereau als leidsmaat gevolgd en behoorlijk,
d.i. met de vrijheid welke die theorie overlaat, toegepast zal men gauw het artiestieke
onder het abstrakte der tijd, ruimte, enz., beschouwingen, raden.
Zoo leere men met het hart bidden. Ons gebed moet immers niet stijf noch streng
zijn. En baden Giotto en Angelico min goed toen zij hun Madonna's schilderden op
gouden grond en met blijde lichtende tinten, of Memling en van Eyck toen ze in hun
blauwe vergezichten de heerlijk-gothieke torens printten van de Coelestis Urbs?
Laten we dus ons gebed wiegen op de hemelsche ritme-golvingen der gregoriaansche
muziek, en dragen in oprechten eenvoud, zonder het minste dilletantism, hòòg tot
God. Zòò worde het gebed een ware samenspraak met God, een ruischend prevelen...
L. van der Meeren

Duitsche Letteren
Nieuwe Boeken
Wij hebben ditmaal twee boeken voor ons van Friedrich Huch: ‘Peter Michel, ein
komischer Roman’ en ‘Enzio, ein musikalischer Roman’(*). Romans, ja, dat zijn ze
wel, want 't staat erop, maar niet in den waren zin des woords. Het is het werkelijke
leven dat aan ons voorbij trekt, geenszins 't verdichte leven.

(*) Uitgever Martin Mörikes Verlag, München; Fr. 2,50 en Fr. 6, -.
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‘Peter Michel, is heelemaal niet komisch, misschien wel voor den oppervlakkigen
lezer, doch voor den ernstigen, nadenkenden lezer zijn het toestanden, die uit het
leven eens menschen als gegrepen zijn. En dat wel door een psycholoog, als Friedrich
Huch, die zeer goed wist, welke toestanden te keuren waren. - Peter is een brave en
goede jongen, maar onpractisch; hij staat vreemd tegenover de wereld en tegenover
alles, hij is volstrekt onpersoonlijk. Hij studeert, wint zijne positie, trouwt gedwongen,
en wordt eindelijk met veel geluk en weinig verstand nog een nuttig lid der
maatschappij. Eene zeer gewone en alledaagsche geschiedenis, maar, zoo een beeld
van onzen tijd, dat het nauwelijks typischer kan gedacht worden. Het hedendaagsche
leven in zijne objectiviteit behoeft niet ‘gespotprent’ te worden om indruk te maken
in zijne volle natuurlijkheid stelt het een onovertreffelijke karikatuur daar. Het
tragische van het niet-tragische. In de wezenstrekken van onzen tijd ligt eene geheime
en daarom gevaarlijke valschheid die echter in het algemeen slechts door den
ontwikkelden mensch, de zoogenaamde Intellektuëele, bemerkt wordt. Deze
valschheid bestaat daarin dat de meeste menschen, als zij ouder worden, ook
gelukkiger en meer tevreden worden. Maar dit schijnbare geluk, deze tevredenheid,
- en hierin ligt juist de valschheid, - is met de eindoplossing, namelijk met het
afsterven der ziel verbonden. Waar zijn nu de geleerden, de philosophen, de dichters?
Weet dan niemand een middel om dit ziel-sterven tegen te houden? Kan er dan
niemand die millioenen Peter Michels helpen, die daar op de oppervlakte eener
glanzende kultuur aan 't strijden zijn? Arme martelaars, die aan zware ketens wringen
en rukken om niet te sterven! Het is een groote verdienste van Friedrich Huch, dit
leven en die kultuur eens het masker afgenomen te hebben door in Peter Michel eens
het leven en den strijd om het bestaan der ziel zelve te toonen. Oprecht, dat boek kan
niet overal genoeg verspreid worden, om aan de groote menigte eens te laten zien,
welken strijd zij strijdt, daar zij zelve niet weet hoe hare ziel aan ketens ligt. Zelfkennis
is de eerste schrede tot verbetering.
Wat de dichterlijke hoedanigheden van het werk betreft, deze staan mede op gelijke
hoogte, in zooverre het de diensten aangaat, aan de kultuur bewezen. Er bestaat eene
harmonie tusschen den inhoud van het boek en den dichter zelf; men wordt zich
namelijk geheel niet bewust, dat er een dichter achter ons staat, dat de maker van het
werk werkelijk ‘existiert’, waardoor inderdaad het leven zelf in karakteristieke beelden
en tafereelen aan ons voorbij trekt.
‘Enzio, der musikalische Roman’, is in iets met ‘Peter Michel’ verwant. Ook hier
wordt een strijd gestreden. Maar niet de strijd van een millioenenmensch, doch van
een ‘geroepene’, van een kunstenaar. Als motto van het boek kan men gerust volgende
zin eruit nemen: ‘Dat, wat de
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artistieke productie tot hetgeen maakt, dat zij is, en ieder groot kunstgewrocht tot
een heldendaad, is de strijd!’ Hoe zoo? zal men wel vragen. Huch verklaart het in
zijn ‘Enzio’. In de kunstenaarsziel liggen de meest tegenstrijdige psychische
mogelijkheden. Welnu, door de overgroote prikkelbaarheid der ziel eens kunstenaars
wordt op de verschillende prikkelingen geheel anders geantwoord, als b.v. het geval
bij een gewonen plichtmensch zou zijn. Juist doordat de psychische mogelijkheden
zoo verschillend zijn, moet het tot eene botsing komen. En daarom ook is de
kunstenaar veel meer geneigd, het spoor te bijster geraken, dan een gewoon mensch.
Een belangrijk tegengewicht nu, - wat den kunstenaar eigenlijk kunstenaar doet zijn,
- is ijzeren wil! Hij alleen vermag het een kunstwerk te doen ontstaan. De wil laat
de psychologische mogelijkheden strijden en ten slotte neemt hij het resultaat van
den strijd en verwerkt het tot een kunstgewrocht van muziek of beeldhouwwerk of
schilderkunst of letterkunde. Maar de wil moet, juist om sterk te zijn, door jarenlange
zelfbeheersching gevormd worden. Vóor alles werkt hier ook de opvoeding in de
prilste jeugd mede. Hetgeen veronachtzaamd werd, wordt slechts zelden weer
ingehaald en alleen sterke karakters zullen dan over al die spitse klippen heengeraken.
Enzio's opvoeding werd echter erg verwaarloosd en hij had dan later ook niet de
kracht zijne hartstochten te bedwingen. Evenwel alles bij elkaar genomen, is hij een
aanvallig, beeldschoone mensch, met veel talent en eene naïeve brutaliteit. Men kan
op hem, ofschoon hij veel slecht doet, niet boos worden, daar zijne handelingen heel
eenvoudig logisch zijn. Zelfs, dat hij zijn leven als zelfmoordenaar eindigt, is
noodzakelijk. Enzio, de hartstochtelijke enthousiast, kon onder de gegeven
omstandigheden niet meer in het leven blijven. Zijn talent, te vroegtijdig uitgedoofd,
kan hij niet kroppen. De zelftucht ontbrak; in één oogenblik stond zijne ziel naakt.
Als philosooph en Christen, kunnen wij ons natuurlijk met deze moraal niet
vereenzelvigen. Wij hebben in Enzio eenen beslisten determinist voor ons, die zijne
logica te ver drijft; want God alleen bezit het recht over ons lichaam.
Ook de nevenfiguren in ‘Enzio’ zijn meesterlijk uitgeteekend. De drie meisjes
Pimpernell, Bienle en Irene zijn kostelijke proeven. Het zijlicht, dat Huch, bij het
schilderen van Enzio's vader, op het tooneelleven vallen laat, is aller-interessant.
Evenzoo zijn inzicht op het familieleven van den kapelmeester.
Op het gebied der muziek leert men allerlei in ‘Enzio’. Huch laat hier hoofdzakelijk
spreken Richard, Enzio's vriend, een componist. Zijne opvatting van Beethoven is
van eene zeldzame schoonheid: ‘Er ist der Einzige, der wirkliche, absolute Musik
schreiben konnte, wenn man einen strengen, d.h.: seinen Massstab anlegt. Bei ihm
ist die Musik rein auf sich selbst
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gestellt und spricht nur aus sich. Er hat trotz der grossen Wildheit und Kraft seines
Temperaments eine ungeheure Leidenschaft für das Direkte, Gesetzmässige,
Natürliche, keiner hat mehr über die Launen seiner Natur gewacht, als er, und aus
eben diesem Trieb heraus. Er hat nicht geruht, bis er einen Gedanken auf den
einfachsten, selbstverständlichsten, natürlichsten Ausdruck gebracht hat; das ist den
Heutigen gerade entgegengesetzt, und deshalb kann man mehr von ihm lernen als
von einem andern. Dein Vater nennt ihn immer den “wilden, ungebändigten Titanen”,
und ich hatte neulich einen Streit mit ihm darüber. Denn das ist nicht wahr. In dieses
ungebândigte Titanentum ist er von seinen Zeitgenossen und Nachfolgern
hineinstilisiert worden, weil er ihnen vielleicht in seinem persönlichen Leben so
erschienen ist. Bei ihm bedeutet das Persönliche aber nichts. Es gab in ihm eine viel
tiefere und wichtigere Seite, die ihn befähigte, Werke von einer frommen, seligen
Harmonie und Glückseligkeit zu schreiben, wie sie auf der Welt nie da waren. Vor
allen, er hatte im Grunde nichts Tragisches, Unausgeglichenes in sich, wie es moderne
Neurastheniker bei ihm so gerne suchen’.
Men voelt dat echte, sterke kunstenaarsnaturen hier vereenigd zijn. Daarom is
Friedrich Huch's werk ‘Enzio’ eene ‘heldendaad’ en een groot kunstwerk.
Eene zeer navolgingswaardige uitgave werd eenigen tijd geleden door de bekende
Berlijnsche uitgeversfirma Ullstein & Co ondernomen. Zij stelt de romans der beste
Duitsche schrijvers te koop aan den unieken prijs van 3 Mark (fr. 3,75). Echter kiest
de firma werkelijk niet alleen de beste schrijvers, maar zij verzorgt tevens de boeken
zoo sierlijk en kunstig, dat zij een fijn sieraad voor elke bibliotheek uitmaken. De
beide eerste boekdeelen, dragen voor titel ‘Margret und Ossana’ door von Ompteda
en ‘Auf eigener Erde’ door Max Dreyer. Verder verschenen nog, Fedor von Zobeltitz:
‘Die Spur des Ersten’ en Rudolph Stratz: ‘Lieb Vaterland’.
Tegelijkertijd zou ik de aandacht willen vestigen op eene andere romanverzameling
derzelfde firma, welke ook nog nieuw is, namelijk de ‘Eine-Mark-Bücher’ (fr. 1,25).
Zij kunnen natuurlijk niet in vergelijk treden met hoogergenoemde reeks, maar bieden
toch ook alléén het beste, dat de duitsche literatuur te geven heeft. Onder meer zijn
tot nu toe daarin verschenen werken van Viebig, Engel, Stratz, Otto Ernst, Höcker,
Richard Voss, Heinz Tovote, enz.
Georg Freiherr von Ompteda, is met zijn laatsten roman ‘Benigna’, voor ons lang
geen onbekende meer (verg. No 4, pag. 158 6de jrg. b. Vl. Arb.). Dit nieuwste werk
van hem, ‘Margret und Ossana’ voert ons in het inter-
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nationale milieu van Meran, waar de dichter nu leeft. Met zijne bekende natuurlijke
vaardigheid beschrijft hij ons den Oostenrijkschen adel, waarvan de voornaamste
leden op de vele kasteelen in Tyrol, vooral in de naaste en verdere omgeving van
Meran, in wonen. Wat von Ompteda voor ons uitwerkt, is weer eens een psychologisch
vrouwenprobleem en op recht boeiende wijze brengt hij het ons voor den geest.
Ditmaal zijn het twee zusters, - tamelijk gelijk van uiterlijk, maar hoogst ongelijk
van karakter, - die ‘het hart van een man’ gewonnen hebben. De dubieuze manier,
waarop deze man van de oppervlakkige Margret naar de diepvoelende Ossana geleid
wordt, is met groote natuurgetrouwheid en kennis der menschelijke ziel weergegeven.
Het edele, waarmede alle von Ompteda'sche menschen behebt zijn, worden bijna bij
geen enkelen anderen schrijver gevonden; men voelt, dat hier een ‘edelman’ schrijft,
wat ik reeds bij de bespreking van het vorige werk van hem deed opmerken. Van de
bijfiguren in zijne romans, zegt hij alleen zóóveel, als noodig is, om ons een juist
karakterbeeld van hen te laten vormen, waardoor zijne boeken ook nooit te
breedvoerig en daardoor vervelend voor den lezer worden. Ook zijn zijne werken
zoo rijk aan inhoud, dat zij nog langen tijd den lezer in het hoofd nablijven.
‘Auf eigener Erde’ van Max Dreyer behandelt eene geschiedenis, die reeds
meermalen behandeld werd, doch zelden met zulk eene oorspronkelijke kracht. De
betoovering der aardekluit, de opvoedende kracht en energie, welke de grond en
bodem aan zijne eigenaars verleent, bezingt Dreyer in zijn laatste werk. In den eigen
grond wortelt ook het menschdom en de menschelijkheid in het algemeen het zekerst,
draagt vooral de meeste en schoonste vruchten. Max Dreyer, een echt dichter, zingt
in dit werk echter niet alleen een eerelied op het persoonlijk bezit, hij toont ons ook
met fijn gevoel, hoe de liefde tot de ‘Heimat’ den mensch in den strijd met alle
wisselvalligheden des levens sterkt en tevens zijne beste krachten opwekt. Hij schildert
menschen, die den glans der groote wereld vergeten, om zich in de bewerking van
den geboortegrond gelukkig te voelen. Het boek is verwant aan de schoonste traditiën
van het Duitsche volksdom: stille, zich-zelf-voldoening-gevende arbeid. En zooals
die menschen door getrouwe plichtvervulling boven de anderen uitsteken, zoo verheft
ook dit werk den lezer boven het peil der alledaagsche menschelijkheid.
Alwis Rossbach
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